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 חדוה אייל

לראשונה לנשים עד אפשר עתיד ל ,חודש מאי במהלך כפי שאושר בועדת הבריאות בכנסת,  תרומת ביציותחוק

או סוף  אמצע  המקסימלי עלהגילנקבע בחוקים מקבילים בעולם .  להרות באמצעות תרומת ביציות54גיל 

, בחודש אפרילשנתקיימה ,  בנושאישיבת הוועדה הקודמת .ה כגבול העליון לתהליךלחייה של אש 40-השנות 

ח "מקופ ,ר לברון"ד הישיבה ביקש במהלך. 51סעיף הגיל המקסימלי של  ובהם, הצבעה על סעיפי החוקכללה 

זו ממש " , התגובה לכך מצד חברת הכנסת אדטו היתה קשה.  שנקבע בסעיף זההגילמלהסתייג , מאוחדת

יושב ".  ? לכל אחד מותר להסתייג? פתאום עכשיו נולד הסיפור הזה.  שנים העניין הזה נסגר10לפני . פהחוצ

אנחנו נצביע לפי מה שהקריאו בוועדה ואתה תוכל . קי.או " תההסתייגו השיב על , חיים כץכ"חה, הראש

 מייד לאחר ."סת שיסתייגתמצא לך חבר כנ, מאחר ואתה לא יכול להסתייג. למצוא חבר כנסת שיוכל להסתייג

 .51הגיל המקסימלי של הנתרמת עמד על , מכן הסעיף עלה להצבעה ואושר

לפתוח , כץ יושב הראשבחר , למרבה ההפתעה.  התקיימה ישיבה נוספת,במהלך מאי, שבועיים לאחר מכן

 אושר הוא הסביר לנוכחים על האפשרות לחזור אחורה לסעיף שכבר. המשמעות של רביזיהאותה בהסברת 

גיל עבור נשים עד  תרומה לקבלת החוקי הגיל מסגרת להרחיב אתיושב הראש ביקש , מתוך כך. ולדון עליו שוב

 אנשי, רופאים ובהם שונים מתחומים מומחים. כך מניעהלאין תוחלת החיים גדלה כיוון שכי טיעון ב, 54

 לכלול תוך בקשה, לשינוי התנגדות וברור צלול בקול העלוהתנגדו להצעת הרביזיה ו, וחברה משפט, רווחה

 ואפילו בישראל החקיקה על השלכותיו, החוק מטרות, האשה בריאות, הילד רווחת את גם השיקולים במערך

 . הסבר קצר לגבי העובדה כי אין קשר בין תוחלת החיים לבין גיל הפריון

 כן כן(ורחל אדטו , וי אבוקסיסלאורלי , חיים כץ חברי הכנסתבחרו , למרות הסברים מלומדים ומנומקים אלה

הגיל העלאת להצביע בעד ) אותה חברת כנסת שהתנגדה בישיבה הקודמת לכל שינוי בנוסח הצעת החוק

 כי מה  מפורשותשאף טען, חבר הכנסת היחיד שהתנגד למהלך היה אריה אלדד. 54המקסימאלי והעמדתו על 

 . השינוי הם אינטרסים כלכלייםמאחורישעומד 

 מכתב ליועצת ,ר לברון"דובהם ה,  משיח יחד עם קומץ רופאים'אפריל כתב פרופחודש במהלך  כי, מתברר

מחקרים מעלים כי כי  הובאה טענה הגיל ואף עלאתהצורך בהנומק המשפטית של משרד הבריאות בו 

, המגבלה הרגולטורית היחידה " אותם מומחים במכתבם כיעוד הוסיפו. הסיכונים הבריאותיים מזעריים

 אם לרגע היה ."המגביל את הגיל שבו הגורם המבטח משתתף בעלות הטיפול ,כולה להיות במישור הכלכליי

שפסקה זו רי ה, כתב כי המניע למאבקם היה ההזדהות העמוקה של אותם רופאים עם הנשיםמנדמה מה

 .נושא העלויותמוכיחה כי תמיכתם נעצרת עם המעבר ל

מה גרם ?  מאינטרסים כלכלייםהצעה זו נובעת בפני הוועדה כייח  כשהט אלדדהתכוון חבר הכנסת כללהאם 

בנושאים כמו , האחריםכיצד זה שכל דרישה לדיון או שינוי על סעיפי החוק ? לחברי הכנסת לשנות את דעתם 

  ? אלא רק סעיף מגבלת הגיל ,לא הורשו להיפתח ,מעמד הילד ועוד, סחר



או ,  רוחרגשה של התרוממותהאך קשה לומר שהיא לוותה ב ,פגישת וועדהאושרה באותה אמנם הצעת החוק 

 הדרך בה שונתה ההצעה ובה נוהל .לשוות להראש היושב מראית העין שביקש  כפי ,התגברות על מכשולים

 .אופן בו מתקבלות החלטות בכנסתגבי ה ללא ספק שאלות כבדות למעלה, הדיון

 


