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 מבוא. 1

 

)  1999(וק אי התערבות גנטית בימי� אלה מתכנסת הוועדה למדע וטכנולוגיה לדו� בהצעה לחידוש ח

 . לתקופת מורטוריו� של חמש שני� נוספות

 :אנו מבקשות, לאחר שתי תקופות של מורטוריו!, כעת

 . כי המחוקק  יית� לחוק מעמד של חוק קבע ויאסור שיבוט אד! באופ� קבוע וברור .א

 ובתהליכי כי המחוקק יגדיר בצורה מפורשת את המותר והאסור בהתערבות גנטית בתאי רבייה .ב

 .שיבוט מחקרי

 .כי  המחוקק ימנה גופי רגולציה אפקטיביי! בתחו! .ג

ובהתא! לאמנות הבינלאומיות עליה� , כנהוג בכל מדינות העול! בה� ישנה חקיקה בתחו!, כל זאת

 .חתומה ג! מדינת ישראל

 

ואת , טאת ההתפתחויות במדע בתחו� השיבו, פורס את התהליכי� שהביאו ליצירת חוק זמנימסמ# זה 

 .חברתיי� העומדי� מאחורי התביעה לתת לחוק מעמד של קבע$הנימוקי� המדעיי� והאתיי�

 

 1.ונועד למנוע שימוש לרעה בטכנולוגיות גנטיות חדשות, 1999 נחקק בשנת חוק איסור התערבות גנטית

, בני אד�שבה לא יתבצעו סוגי� שוני� של התערבות גנטית ב, 2תקופה של חמש שני!לקבוע "החוק ביקש 

החברתיי� והמדעיי� של סוגי התערבות אלה והשלכותיה� , משפטי�, לש� בחינת ההיבטי� המוסריי�

  3".על כבוד האד�

 

בשל מורכבות התחו� מונו שני גופי� לצור# ייעו� ודיווח לממשלה בתחו� ההתערבות הגנטית 

א# ג� באלו המשפטיי� , י�ועדת הלסינקי העליונה התבקשה לעסוק בעיקר באספקטי� המדעי. והשיבוט

 לבחו� היבטי� שוני� של התפתחות המדע בתחומי� אלו ,והחברתיי� של תחומי ההתערבות הגנטית

ואילו המועצה הלאומית לביואתיקה מונתה על מנת לבחו� את הסוגיות האתיות , ולייע� לממשלה

 על מנת לבחו� את הסוגיות .ולפעול להסברה ולשיתו) הציבור בנושאי� הנידוני� במועצה, שהתחו� מעלה

, האתיות ואת ההשלכות החברתיות של המחקר ביקשה הממשלה כי גו) זה יהיה מולטידיסציפלינרי

ביקש , באמצעות פעולת שני גופי� אלו. חות שנתיי�"שני הגופי� התבקשו למסור דו. פלורליסטי ועצמאי

סק בהיבטי� השוני� של התפתחות שעו, המחוקק כי המורטוריו� שהוא קבע יאפשר דיו� ציבורי נרחב

ובכדי שנית� יהיה לנסח חוק , על מנת שבסופו של המורטוריו� יוחלט א� לתת לחוק מעמד של קבע, המדע

 . שיאז� בי� הצרכי� המדעיי� לבי� צורכי החברה וערכיה

 .וכעת הסתיימה תקופת המורטוריו� השניה, 2004 בשנת –מאז חקיקתו הואר# תוק) החוק פע� אחת 

 

                                                           
, 2007, 157$174' עמ, ספר אסיא י,  הסדרי� בעול� ובישרא$שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית, ד גלי ב� אור" עו1

 :קישור למאמר) 1998 (26$10' עמ, סב$אסיא סא; )2006 (250$237' עמ, הלכה למעשה: רפואה והלכה

asp..0262-61ASSIA/62-61ASSIA/ASSIA/articles/il.org.medethics.www://http 

  הדגשה לא במקור2
  ),ט"נהתש , 1697 ח"ס , -1999 ט"התשנ (רבייה בתאי גנטי ושינוי אד� גנטית שיבוט התערבות איסור  חוק3
 .4 עמ  



    

 

 

 

 

118 Arlozorov St. Haifa 33276, Tel: 972-4-866-0951 Fax: 972-4-864-1072 

E-mail: wmt.isha@gmail.com  Web Site: http://www.isha.org.il   

לאחר שתי תקופות של מורטוריו� נית� לומר כי עשר השני� שחלפו מאז החקיקה הזמנית 

בשל העדרו של דיו� .  לא סייעו ביצירת דיו� ציבורי ולו מצומצ� בתחומי� הנידוני�1999הראשונה בשנת 

�לקבוע מהי עמדתה של החברה , לאחר שתי תקופות מורטוריו!, לא נית� כיו!,  ציבורי רחב ומגוו

, נית� לומר כי החברה אינה ערה דיה להתפתחויות המדעיות, ויתירה מזאת, בישראל בסוגיות אלו

 .ולהשלכותיה� על חייה

 

 

 התהלי� הפרלמנטרי בחוק איסור התערבות גנטית –הארכת המורטוריו! הראשונה. 2

2004 

 

מתו# ,   והטכנולוגיההתקיימו שישה דיוני� בועדת המדע, לקראת זמ� סיו� תוק) החוק, 2003בסו) שנת 

עמדת המחוקקי� . או להעבירו למעמד של קבע, מטרה לקבוע א� יש להארי# את תוק) החוק הזמני

הייתה כי יש לבטל את המורטוריו� , כ אופיר פינס"ר הועדה מלי פולישוק בלו# וחה"יו, שנכחו בדיוני�

מסר זה צרי# לעבור לציבור וכיוו� ש, משו� ששיבוט אד� אינו מוסרי ללא תלות בהתפתחות המדעית

 4.באופ� ברור

 

 הוסיפה לדיו� את מחויבותה של ישראל ד נירה למעאי"עו, נציגת נציבות הדורות הבאי�

 5.למסמכי� בינלאומיי� האוסרי� שיבוט אד�

לפיו אי� באיסור קבוע של שיבוט אד� כל פגיעה , חגית מסר ירו� ייצגה קול בקרב מדעני�' פרופ

 .  של עמדה מוסרית שעל המחוקק לנקוטאלא קביעה, במדע

 

משו� שסברה כי הדיו� , חגית מסר ירו� נבדלה בעמדתה מיתר חבריה בקהילת המדעני�' פרופ

היא א) הוסיפה ואמרה כי ההבדל בינה לבי� חבר . ביחס לשיבוט הוא דיו� ערכי ואי� בו כדי לפגוע במדע

 .ור בהשפעת� על המדע והמחקרהמדעני� הוא במתיחת הגבול שיש לדעתה למחוקק ולציב

כי , בש� גורמי עניי� בקהיליה המדעית והרפואית, ר יגאל שפר�"לעומת קולות אלו טע� הרב ד

תאל� את המדעני� לעקו) את החוק ותפגע , הסרת המורטוריו� מהחוק תפגע ביוקרת המדעני� בציבור

 באוטונומיה המדעית ועלולה לחבל  מדעני� נוספי� טענו כי הסרת המורטוריו� פוגעת6.בטיפוח הפוריות

למרות שבכל יתר מדינות העול� המערבי מדעני� פועלי� במסגרת , זאת. בהתפתחויות מדעיות חשובות

 . חוקית בה חוק דומה זוכה למעמד של קבע

 

לעומת נציגי ציבור , למרות שרק קבוצת עניי� אחת בציבור ביקשה להארי# את המורטוריו�

 המארי# את המורטוריו� לתקופה 2004 התקבל בסופו של דבר חוק איסור שיבוט ,אחרי� שביקשו לסיימו

 .נוספת של חמש שני�

כ מלי פולישוק "ועל פי דבריה של ח, על הצעת חוק זו הצביעו חברי ועדה שלא נכחו כלל בדיוני�

  7.הצבעה זו שיקפה לח� מאסיבי מצד גורמי העניי� בקהיליה המדעית, בלו#

                                                           
 12.1.2004 ועדת מדע וטכנולוגיה4
 6.1.2004 ועדת מדע וטכנולוגיה 5
 12.11.2003 ועדת מדע וטכנולוגיה 6
 31.12.03 ועדת מדע וטכנולוגיה 7
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 חרונות במדע בתחו! השיבוטהתפתחויות א. 3

 

שיבוט ותאי גזע : בשני� האחרונות מלכד תחו� השיבוט בתוכו התפתחויות בשלושה תחומי� קרובי�

  8.התפתחויות בתחו� הגנו� האנושי ויצירת כימרה, עובריי�

 

 התפתחות בתחו� השיבוט ותאי גזע עובריי�

ללא , ור תאי גזע עובריי! מתאי! בוגרי!התגלית החשובה של השנה האחרונה היא ההוכחה כי נית� ליצ

  9.צור� בביציות

 IPS) induced גילו מדעני� שה� יכולי� לגרו� לתאי� בוגרי� לעבור נסיגה התפתחותית לתאי $2006ב

pluripotent stem (בכתבי העת ,  התפרסמו שני מאמרי�2009ביולי  . שנראי� כמו תאי גזע עובריי�, 

Nature   Cell Stem Cell  ובה� תיאור של פריצות דר# שחלו בתחו� תאי הגזע העובריי� ואשר הראו  

 .  זהי� לתאי גזע עובריי�IPSשאכ� תאי 

� הצליחו ליצור תאי גזע עובריי� מתאי עור 'משנחאי ומבייגי, שתי קבוצות מדעני� בלתי תלויות

חה זו מהווה שלב נוס) הצל. הזהי� למקור הגנטי, ולגדל מתוכ� עכברי� בוגרי�, בוגרי� של עכברי�

 . בהוכחה שאי� צור# בביציות ליצירת תאי גזע עובריי�

א# מ� הצד , תוצאות אלו מאפשרות מצד אחד למחקר הרפואי ליצור ביתר קלות רקמות להשתלה

, השני ה� מעוררות חששות כבדי� בשל העובדה ששיבוט בני אד� נעשה לאפשרות שיישומה נראה קל יותר

 .שיבוט כזה גדלולכ� הפיתוי  של 

 

 התפתחות בתחו� הגנו� האנושי

פרוייקט הגנו! האנושי מספקת כלי! השלמת .  הושל� פרוייקט מיפוי הגנו� האנושי2006במאי 

 . למחקרי! העוסקי! בריפוי באמצעות התערבות גנטית

 

 התפתחות בתחו� הכימרה

ו) את המחסור הגדול בביציות על מנת לעק. הכימרה נוצרת על ידי שילוב של תאי אד� ותאי בעל חיי�

 מתו# תקווה ליצור 10,החלו מדעני� לשתול גרעיני� מתאי אד� בביציות של בעל חיי�, ממקור אד�

 . רקמות המתאימות להשתלה בבני אד�

האחת היא שימוש : מתו# טכנולוגיה זו נוצרו שתי אפשרויות מרכזיות הנידונות כיו� בעול�

וליצור , $14אנושיי� באופ� חלקי רק עד היו� ה, לגדל עוברי כלאיי�בטכנולוגיית השיבוט הכימרי כדי 

                                                           
8  

SA Newman, "Averting the Clone Age: Prospects and Perils of Human Developmental manipulation", 

 Journal of Contemporary Health Law and Policy, 2002 
iw=&hl1=viewport&pg=&output/com.google.scholar:tYJ8BLh0aNtp:info=scholar?q/il.co.google.scholar://http 

9
 Rob Stein Mice studies may ease need for stem cells from embryos, The Washington Post,               

Posted: 07/24/2009 01:00:00 AM MDT 

  ,' חלק ב2008ח ועדת הלסינקי "דו 10

SA Newman, "Averting the Clone Age: Prospects and Perils of Human Developmental manipulion",    Journal of 

Contemporary Health Law and Policy, 2002 
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על מנת : א# בכ# אי� די. כגו� תאי עור ותאי עצב, מה� תאי גזע עובריי� לאספקת רקמות שונות להשתלה

יש צור# בגידול של העובר המתפתח עד לשלב בו , ולא רק רקמות כגו� תאי עור, ליצור איברי� של ממש

אנושיי� באופ� , המתכננת הנדסת יצורי כלאיי�, מכ# נגזרת האפשרות השניה.  להיקצראבריו יכולי�

 . שיגודלו  ג� לשלבי התפתחות מאוחרי� יותר וישמשו כמקור לחלקי חילו) לאברי אד�, חלקי

  

 הקשיי� בה� נתקלו ההתפתחויות המדעיות

רק בחלק קט� . זה מרובה מ� הנגלהמתברר כי הנסתר בתחו� ,  עשורי� של ניסיונות שיבוט3לאחר , כיו�

ג� בעקבות , יתר על כ�. מ� הניסויי� אכ� הגיע השיבוט לשלב של השתלה ברח� של נקבת בעל חיי�

החיי� המשובטי� כמעט כל בעלי , לעומת זאת. השתלה ברח� רק אחוז זניח מבעלי החיי� נולד בריא

ובלתי מוסברות , ניצפו תופעות חוזרות, משלכ# ל. שנוצרו סבלו מאנומליות שחלק גדול מה� בלתי צפויות

של עוברי� שגדלו באופ� בלתי פרופורציונלי עד כדי כ# שהיה צור# להרוג את הנקבה הנושאת , עד כה

או כאלה שנולדו בריאות א# עברו תהליכי הזדקנות , כמו כ� נולדו חיות ע� איברי� גדולי� במיוחד. אות�

בעיקר דווח על  קיצור מוא� של הכרומוסומי� ועיוותי� . עי�מואצי� או מתו ללא כל סיבה נראית ל

 11.ומוטציות לסוגיה�

ההתפתחויות בתחו� הגנו� יצרו תחילה תקווה שנית� יהיה ליצר עוברי� משובטי� שנית� 

מעבר לבעיות האתיות של יצירת . להתערב בה� גנטית וכ# לא יישאו מטע� גנטי שלילי של הוריה�

שכ� מסתבר , ישנ� קשיי� בהתפתחות המדעית בתחו� השעתוק הגנטי, נו להל�שיידו, תינוקות בוטיק

. שהתערבות בגני� אינה קובעת לבדה את התצורה הסופית של האד� או היצור החי שיווצר מ� השעתוק

 כלומר – יהתא הסומאט, על מנת ששיבוט יצליח צרי#. תהלי# השעתוק כשלעצמו יוצר שינויי� גנטיי�

12.ולכ� לעבור שינויי� שבסופו של דבר יוצרי� שינויי� גנטיי�, # לאתחל את עצמוצרי, התא המושתל
 

 

היות וביצית בעל החיי� העוברת מניפולציה לש� , תהלי# הכימרה מעורר בעיות גדולות עוד יותר

התהלי# כרו# בהמתה של יצורי�  ,בשל הפגמי� המרובי�. יצירת העובר נחשפת לפגמי� גנטיי� קשי�

ואילו החומר , השיבוט כרו# בהעברת הגרעי� בלבד, כמו כ�. וג� של הנקבה הנושאת אות�, י�כימריי� רב

כלומר , עד היו� לא ברורה כלל השפעת המיטוכונדריה. התאי המקי) אותו נותר ממקור היצור המארח

שיבוט תאי גזע , מסיבה זו. על ההרכב הגנטי של העובר המשובט, החומר שנותר בביצית בעל החיי�

                                                           
 : על אנומליות בשיליה ובמכניזמי� ביולוגיי� נוספי� בבעלי חיי� משובטי�11

 Arnold DR, Fortier AL, Lefebvre R, Miglino MA, Pfarrer C, Smith LC., "Placental insufficiencies in cloned animals - a 

workshop report. " Placenta. 2008 Mar;29 Suppl  

A:S108-10. Epub 2008 Feb 20. 

 
: על השפעות השיבוט ביצירת אנומליות בתהלי# גיבוש הגנו�  

Senda S, Wakayama T, Arai Y, Yamazaki Y, Ohgane J, Tanaka S, Hattori N, Yanagimachi R, Shiota K. DNA methylation 

errors in cloned mice disappear with advancement of aging. Cloning Stem Cells. 2007 Fall;9(3):293-302. 
:על אנומליות בגודל של עוברי� משובטי�  

Inui A. Obesity--a chronic health problem in cloned mice? Trends Pharmacol Sci. 2003 Feb;24(2):77-80 
 

א הקשורי� "ארגו� החלבוני�  והרנ, קבוצות מתיל( תהלי# זה מחייב שינוי ברכיבי� האפיגנטיי� המרכיבי� את הכרומוזו� 12
 )ו'א וכ"לדנ

Effect of Epigenetic Modifications of Donor Somatic Cells on the Subsequent Chromatin Remodeling of Cloned Bovine 

Embryos.  

A. M. Giraldo, D. A. Hylan, C. B. Ballard, M. N. Purpera, T. D. Vaught, J. W. Lynn, R. A. Godke, and K. R. Bondioli (2008) 
Biol Reprod 78, 832-840 
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עשוי לגרו� לשורה של עיוותי� גנטיי� שכרגע אינ� , אמצעות יצירת כימרות והשתלת� באד� חולהב

 13.ידועי�

 

והקשיי� שמוסיפי� להתגלות בתהליכי� השוני� של השיבוט , לאור פריצות הדר# האחרונות

הדק החלו רבי� בקרב הקהילייה המדעית לתבוע מ� הממשלות והמוסדות השוני� ל, וההתערבות הגנטית

לקבוע גבולות ברורי� לגבי  , את החקיקה האוסרת שיבוט אד� ולהגביר את הרגולציה בתחו� השיבוט

ולקבוע עמדה המתנגדת לשיבוט בני אד� ולערבוב בי� , מניפולציות המותרות והאסורות בעוברי� אנושיי�

 . תאי אד� לתאי בעלי חיי�

 

 גבלת אופני ההתערבות הגנטית לאיסור קבוע של שיבוט אד! וההמדעיי!הנימוקי! . 4

 :בלטו שניי�, שהתבססו על שיקולי� מדעיי� בלבד, בי� טיעוני המדעני�

השיבוט בפרימאטי� בכלל ובבני אד� בפרט ידוע פחות ולכ� מורכב בהרבה משיבוט של כל יצור חי  .א

ו את כל תהלי# של שיבוט בבני אד� עלול לכלול מספר מאוד גדול של הריונות שיהרג, ולכ�, אחר

או א) בני אד� בעלי פגמי� , כמו כ� צפוי מספר גדול של ילודי� מוטנטיי�. האשה הנושאת אות�

הסיכוני� לא� הנושאת , מכיוו� שכ#. שלא נית� יהיה לדעת עליה� כאשר ה� ברח� הא�

 .ואי� להתיר אות�, וליילודי� ה� עצומי�

יי� המופיעי� בבעלי החיי� כפי שלא נית� היה לצפות רבות מהאנומליות והעיוותי� הגנט .ב

הדברי� אמורי� ביתר שאת לגבי . כ# לא נית� לצפות את אלו שיופיעו בבני האד�, המשובטי�

המניפולציות שהתאפשרו , למעשה.  השינויי� שתהלי# השיבוט עלול לגרו� בהרכב והמוח האנושי

לוגית נית� יהיה איננו יודעי� א� מבחינה ביובתחו� הגנו� האנושי מביאות אותנו למקו� בו 

שכ� צפויי� שינויי� שאינ� מוכרי� לנו , להעניק הגדרה משותפת לכל הפרטי� שיווצרו בצורה זו

 . מהרצ) האנושי עד כה

 

 

  לאיסור קבוע של שיבוט אד! והגבלת אופני ההתערבות הגנטיתהאתיי!הנימוקי! . 5

 

שהסכנה לא� לונות הרי מכיוו� שתהלי# של שיבוט אד� יהיה כרו# בשיעורי� עצומי� של כש .א

 .מהווה מחסו� מוסרי בפני שיבוט אד�, וליילודי� בכל שלב לאחר לידת�, לעוברי�, הנושאת

 של בני אד� שיוולדו מורפולוגי והקוגניטיבימכיוו� שישנה סבירות גבוהה לשינויי� בהרכב ה .ב

מוסרי בפני שפירוק היסוד האנושי המשות) לכל בני האד� מהווה מחסו� הרי , כתוצאה משיבוט

 .שיבוט אד�

מכיוו� שיצורי כלאיי� שנוצרי� כתוצאה משיבוט של תאי אד� בביצית בעל חיי� ה� בעלי מעמד  .ג

אי� זה הרי שמבחינה מוסרית , ותפקיד� אמור להיות קציר איברי� להשתלה, משפטי לא ידוע

 .אי� לדעת מה מידת האנושי שבה� רק על מנת שישמשו כאברי� חלופיי�ראוי ליצור יצורי� ש

                                                           
 : Douglas Wallace על השפעת המיטוכונדריה ראו הצעת מחקר של 13

The Dangers of Mitochondrial DNA Heteropkasmy in Stem Cells Created by Therapeutic Cloning 
1-00353-1ReviewReports_RC/gov.ca.cirm.www://http 
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השימוש בשיבוט לצור# שיפור גנטי של בני , ג� א� נניח שתהלי# השיבוט יעבור ללא כל תקלות .ד

אד� באמצעות הרפואה יוצר מצב שבו בני אד� מסויימי� יחשבו עליוני� גנטית על פני בני אד� 

לפיו כל בני האד� נולדו שוי� ועליה� , הדמוקרטיה המערביתוהעקרו� עליו מושתתת , אחרי�

 .יעורער ללא תקנה, להיות שוי� בפני החוק

תעשייתי $הגבול בי� יצור אנושי לבי� תוצר רפואי, של רפואת בוטיק', במצב כפי שתואר בסעי) ד .ה

 .מיטשטש באופ� המסכ� את אושיות החברה

 

וע של שיבוט אד! והגבלת אופני ההתערבות נימוקי! פוליטיי! ורגולטורי! לאיסור קב. 6

 הגנטית

ומחלישה בכ# את החלטה לחדש את המורטוריו� מעניקה לתהליכי החקיקה והתקנות תוק) זמני  .א

ויותר מכ# את סמכותו של המחוקק כמי שתובע מערכת , תוקפו של המסר כנגד שיבוט אד�

שנאסר בחוק בתאי , ו שימוש אחרא,  שתפקידה בי� היתר למנוע שיבוט אד�רגולטורית מבוססת

 .  והמסר החברתי שבו ברור, תנאי� אלו יכולי� להתקיי� כאשר החוק הוא קבוע. רבייה

התקיימו , 2004בתחילת , ועד לדיוני� על תוק) המורטוריו�, 1999בשנת , מאז חתימת החוק .ב

תוכה הוויה של  המשמעות של תכיפות הבחירות לכנסת מגלמת ב14.כשלוש מערכות בחירות לכנסת

התוצאה של תחלופה .  מדיניות מוסדרתתארעיות עבור חברי הכנסת וחוסר יציבות בהתוויו

ועיכובי� נשני� של נושאי� והצעות חוק , שלטונית זו היא שינויי� בהרכבי האישי� בועדות

הפעלת החוק כזמני בלבד , כאשר מדובר בהצעת חוק כה מורכבת. המובאי� לועדות הכנסת

המוסריות , החברתיות, ת הכנסת לשוב ולדו� מחדש בכל ההשלכות המשפטיותמאלצת א

כאשר הדמויות הפרלמנטריות מסביב לשולח� , והמדעיות של ההתפתחויות בתחו� השיבוט

הקדשת זמ� ראוי לדיו� יסודי תאפשר . הדיוני� ה� הדמויות המעורות הכי פחות בחומר החקיקה

 .שלא יהיה תלוי בשינויי� פוליטיי� כאלו ואחרי�,  קבעוחקיקת חוק, התמחות של הועדה בנושא

 

  

אנו שבות ומבקשות מהכנסת לקבוע את , רגולטוריי!�והפוליטיי!, המדעיי!, לאור השיקולי! האתיי!

, תו� הגדרה ברורה של המותר והאסור בהתערבות גנטית, חוק איסור התערבות גנטית כחוק של קבע

 .לו כפי שנהוג בכל יתר מדינות העול! המתוקנותכל א, ותו� קביעת רגולציה הולמת
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