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. אני מרגישה נקרעת בין הייצוג של כל העובדות של כל סיפור לבין התמונה שאני רוצה לצייר"

מרים מפני שלמרות כל האופי הביקורתי של כל המא. אני לא רוצה לכתוב נגד פונדקאות
על אימהות כפרקטיקה שמובנית חברתית , שקראתי על הרחם של נשים בשירות מדינת הלאום

אני לא יכולה לשחרר את האמפטיה של עצמי לאמהות , ועל האופי הנשלט של הרבייה בישראל
אני רוצה שכל יעל בישראל תוכל לקבל ילד . המיועדות שניסו כל כך הרבה שנים שיהיה להן ילד

אני רוצה שכל מי שרוצה תינוק פונדקאות תוכל לקבל כזה ושההליך יהפוך פחות . אם היא רוצה
כשהגוונים השונים של התמונה ? איך נס יכול להכפיף מישהוא. פונדקאות היא נס. מסובך

אבל זו לא , להיות עוורת, הופכים ברורים יותר אני מנסה לסנן רק את הקרניים הבהירות
אני יורקת החוצה את הטעם המר , ה שאני עלולה למצואמפחדת ממ. אנתרופולוגיה טובה

הסירחון של אשה שמקריבה את גופה למען אחרת יכול להרוס את . כשהוא מסתנן לנתונים
( אלי תימן)  ."בשבילה. יכול להרוס את הנס שחיכיתי לו אתה. הנס שמחכה ליעל

 
מצד אחד : ם אידאולוגיותגם רגשיות וג היא נושא שמערב הרבה רגשות והרבה דילמות פונדקאות

עם זוגות של גברים הומוסקסואלים ו, ביולוגי שיהיה להן ילדשרוצות  הזדהות עם נשיםהבנה ויש 
 -חשש מניצול של נשים אחרותמצד שני , שבשבילם פונדקאות היא הדרך היחידה לילד ביולוגי

לי לקבל תמורה באולי שאולי מסכנות את הבריאות הפיסית והרגשית שלהן  -האמהות היולדות
או שהוא נובע , האם החשש מניצול מעוגן במציאותעולות שאלות , בלי ברירה אמיתיתאולי ממשית ו

האם ההרגשה , כ למסור את הילד זו בהכרח חוויה קשה ומנצלת"משכנוע שלנו שלהיות בהריון ואח
אותנו  שמלמדיםשהפנמנו שזו בהכרח חוויה קשה ומנצלת נובעת מסטריאוטיפים פטריאכליים 

אותם , שזה משהוא טבעי לא נשלט ולא רציונלי, לעובר שלהן (צריכות להיקשרו) נקשרות שנשים
ושמטילים ספק , סטראוטיפים שמצדיקים את זה שנשים יהיו המטפלות הראשיות בילדים

להחליט בצורה שכלתנית להיות  אפשרש האם יכול להיות. בלגיטימיות של החלטה על הפלה
וההתנסות הזאת היא , להחליט בצורה שכלתנית להפסיק הריון שאפשרכמו , ףבהריון בשביל כס

מה בפועל החוויה של נשים שהרות ויולדות עבור אנשים  .לא מבזה ולא קשה רגשית ולא מנצלת
מדווחות על  אם הןהאם אנחנו מחוייבות מבחינה פמיניסטית לקבל כפשוטו את הקול שלהן , אחרים

שמה  ןלעצמנו רשות לקבוע בשביל יכולות לקחתאנחנו שאו , ית ומעצימהכחוויה חיוב החוויה הזאת
האם הקיום של פונדקאות כמוסד משפטי וחברתי מקדמת ערכים פמיניסטיים  .שקורה להן זה ניצול

קשר  ,שיש לה פוטנציאל לנתק את הקשר הכביכול מחוייב המציאות בין נשים ובין ילדיהן בגלל
 ,רויות שלנו כנשים ומכפיף אותנו לתכתיבים של הפטריארכיהשבהרבה הקשרים חוסם את האפש

מפחיתה בערכו של הקשר החשוב הזה ומציגה את התרומה של נשים להולדה כתרומה או שהיא 
? האם יש בכלל בעיה במצב הנוכחי.  סוג של אינקובטור ביולוגי -מכנית

 
, חיפה' באונמשפטי יזם ההרצאה הזאת היא תוצאה של סמינר שעשיתי במסגרת סמינריון בפמינ

להציג , אנסה לחדד חלק מהשאלותאני . "איתך" בשיתוף ארגוןשקשור לקליניקה לפמיניזם משפטי 
בעיקר , נים האחרונות בארץ על פונדקאותנתונים ממחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים שנעשו בש

יר לי שאפשר להתחיל להתלהציע איך נראה על הרקע הזה אני אנסה . ראיונות עם נשים פונדקאיות
  .פונדקאותאת הפלונטר של הדילמות שמעלה נושא ה

 
. 96במרץ 7 -שנה 13בדיוק לפני  כמעטחוק הסכמים לנשיאת עוברים נחקק  -חוק הפונדקאות

ועד היום החוק בישראל נחשב , ישראל היתה המדינה הראשונה שהתירה פונדקאות בחקיקה
. המערביות אוסרות על פונדקאותחלק גדול מהמדינות . למתירני ביותר

 .  ילדים 130הסכמים ונולדו  230 -כנחתמו  2005עד סוף 
 



הרקע לחקיקה 
גופית הפכה אפשרית בתחילת שנות  -חוץמלאכותית והפרייה  הזרעהשל  ותאחרי שהטכנולוגי( 1)
לדים זוג חשוך י) פרקטיקה של הסכמים לנשיאת עוברים התחילה להווצר במדינות המערב, 80 -ה

 גנטית של יכול להיותעובר . שמסכימה להכנס להריון וללדת עבור הזוגאשה מתקשר עם 
, מטבע הדברים, אלו עוצבוההסכמים ה. ((פונדקאות מלאה) לאאו  (פונדקאות חלקית) הפונדקאית

ה העברכללו בדרך כלל ההסכמים . בחוזה הזה שהוא הצד החזק, של הזוג המזמין הצרכיםעל פי 
של  החופשוכן הגבלות שונות על , האם היולדתקשר מתמשך עם  בליל הזוג המזמין אשל הילד 

של הזוג " רכוש"ה -העוברבטיח את שלומו של שנועדו להבמהלך ההריון והלידה  הפונדקאית
 להמנע, מעישון להמנע, תרופות לא לקחתהסכמה  -לדוגמא). שמוחזק אצל הפונדקאית, המזמין

(.  ניתוח קיסרי ועוד לבצע, חרונים של ההריוןמקיום יחסי מין בשלבים הא
התמקדה באישור או אי אישור היתה גישה ליברלית שמשפטית במדינות המערב הגישה ה( 2)

של ( חברתית ומוסרית)נסיון לבצע הערכה כוללת  עשתה שוםאולם לא , הסכמים אלוהשל  התוקף
כאן אני צריכה לפתוח . ם יותראולי הוגני, ולגבש הסדרים אלטרנטיביים, במסגרתם מה שקורה

ליברליות היא שלאנשים יש זכות סוגריים ולהגיד שהגישה הבסיסית של החוק במדינות מערביות 
שהיא התחייבות מודעת , ומרגע שקיימת התחייבות, סמכות להסכים בניהם על כל חוזה שהואו

ינה לא מכירה בתוקף המקרים היחידים שבהם המד. המדינה עוזרת לאכוף אותה, מתוך רצון חופשי
או לא מוסרי או מה , הם מקרים שבהם החוזה הוא לא חוקי, ולכן לא עוזרת לאכוף אותו, של הסכם

מקרים אחרים הם . של החברה בניגוד לערכים בסיסיים, כלומר "-נוגד את תקנת הציבור"שנקרא 
כמובן נותנת תוקף גישה כזו  .למשל בחוזים אחידים ,בין הצדדים בוטיםמקרים שיש פערי כוחות 

או הסכמים שהצד החלש בהם מסכים , להרבה חוזים מנצלים שבהם פערי הכוחות פחות בוטים
יש מקרים מסויימים שבהם החברה מגבשת עמדה לגבי  .אמנם מרצון חופשי אבל מחוסר ברירה

ם בין הסכאו , למשל הסכם בין בני זוג נשואים -ובעצם כופה אותו על הצדדים, מה יהיה הסכם ראוי
. אבל זה לא נעשה בשום מקום לגבי פונדקאות, עובד ומעביד

לנשיאת לאסור או להטיל הגבלות חמורות על הסכמים נטיה חזקה היתה ברוב המדינות ( 3)
אי מכירה של הריון , מתוך המחשבה שהם מנוגדים לערכים בסיסיים של אי מכירת ילדים, עוברים

ובחלק מהמדינות בתי משפט קבעו , מה של הסכמים כאלוחלק מהמדינות אסרו בחוק על חתי .ועוד
שהסכמים כאלו נוגדים את תקנת הציבור ולא אכפו על הפונדקאית למלא את ההתחייבות שלה 

. התינוקלמסור את 
ההבדל הגדול בין של מקרים אשר הצביעו על  מהשטחנסיון התחיל להצטבר , במקביל( 4)

שווים בכוחם וחסרי , רציונליים צדדיםכלכליים בין ה את ההסכמים האלו כחוזים תהתפישה שרא
רזי שבו האם 'בניו ג Mשל בייבי  אחד המקרים שהתפרסמו היה המקרה .לבין המציאות ,רגשות

במקרה הזה . שבועות כמהברחה עם התינוקת והסתתרה אתה , הלידה אחריהנושאת התחרטה 
בערעור אבל , את התינוקת הוחלט בהתחלה שהאם חייבת למלא את המחוייבות שלה ולמסור

נקבע שהסכמים לנשיאת עוברים סותרים את תקנת הציבור ולכן אי אפשר לאכוף על האם הנושאת 
. למסור את התינוקת

 
 

אחד האנשים שהיו מאד מעורבים , היסטוריה מאד מעניינת חוקמבחינת מעורבות פמיניסטית יש ל
שבדיוק חזרה לארץ אחרי שעשתה , רמל שלוכהיתה ( ועדת אלוני)בדיונים שהובילו לגיבוש החוק 

כרמל שלו שינתה את הגישה שלה לגבי פונדקאות אחרי . ב בנושא פונדקאות"דוקטורט בארה
על כנראה גם אבל הגישה הראשונה שלה מאד השפיעה על השיח בארץ בנושא ו, חקיקת החוק

תמכה  לכרמשל המוקדמת הגישה . העובדה שנחקק חוק שהכיר בהסכמי פונדקאותעצם 
 מתוךכרמל חשבה שצריך לכבד הסכמי פונדקאות . בפונדקאות מתוך השקפת עולם פמיניסטית

 להחליט וכבוד ליכולת שלה הכרה בזכות של הפונדקאית לקבל החלטות על החיים והגוף שלה
 .החלטות רציונליות מתוך הסכמה חופשית

 -אוטיפים המוכרים לגבי נשיםסטרילביטוי כרמל חשבה שחוסר מתן תוקף להסכמי פונדקאות הוא 
קשור מה שהורמונים בכל או של ה" סובייקטיביות של הרחם"וכלואות ב, רציונליות ולארגשניות  שהן

. להריון ולידה
פתח  היא ראתה בהן -טכנולוגיות הפריון החדשותהיתה לשלו גם תקווה חתרנית לגבי , למעשה

היא . גברים לבין התפקידים החברתיים שלהםלתקווה של  ניתוק בין הביולוגיה השונה של נשים ו



תפקידי הורות ויחסים מהותי בהבניית התפיסה של  מחשבתילאפשר שנוי  שפונדקאות תוכלקיוותה 
הגבר והאשה " מבחוץ"אם אפשר יהיה לקבל ילד . ולהביא ליישום בפועל של שוויון, בין גברים ונשים

. צורת המחשבה לגבי אמהות ואבהות תשתנהואולי כל , בתוך המשפחה יהפכו הרבה יותר דומים
 

 ראתהברברה . ברברה סבירסקיהפמיניסטית הראשונה בארץ שכתבה נגד פונדקאות היתה 
בין ניצול מיני של נשים ל ,בין ניצול כושר הרבייה של נשים בתעשיית הפונדקאות בלה ישירההק

 הצרכים של בני המעמדבשני המקרים מדובר בדרך כלל בסיפוק ש היא חשבה ,בתעשיית הזנות
מוגבלות שלהן הכלכליות  שהאפשרויותעל חשבון נשים וילדות ממעמד נמוך , בעיקר גברים, הגבוה

בשני המקרים : ברברה כתבה. הגוףמלבד למכור בשוק העבודה אין להן מיומנויות או נכסים וש
ושי שלם בהתקשרות שאיננה עם יצור אנ, אדם אחד מממש את עצמיותו על חשבון אדם אחר"

האשה נדרשת לבצע מעשים ". אלא עם איבר מינה של האשה או מערכת הרבייה שלה]...[ 
סיפוק צרכים מיניים ורגשיים במקרה של קיום יחסי )שבדרך כלל יש בהם משום ממוש עצמי 

לא על מנת לספק את הצרכים של , (סיפוק צרכים רגשיים ורצון בהורות במקרה של הריון, מין
הקשרים החברתיים הראשוניים של יחסי מין ולידה הופכים . רך הכנסה כספיתעצמה אלא לצו

אשר ההתייחסות , הומניזציה של נשים -הזנות והפונדקאות תורמים לדה. למוצרים סחירים
ואשר חופש הפעולה והאוטונומיה האנושית , אליהן נפרטת למרכיבים האנטומיים של גופן

שחייב לבוא " צורך"י הפטריארכיה כ"רצון המומשג ע, חשלהן מוכפפים לשירותו רצונו של הלקו
  .ים/של הזוג מן המעמד הגבוה בילדות" צורך"פורקנו המיני של הגבר וה -על סיפוקו

 
ברברה סבירסקי והתחילו  הקראו את המאמרים שפירסמ, נשים שהיו חברות בשדולת הנשים

ולמעשה , ב העמדה של סבירסקיהשדולה סביהתלכדה אחרי ויכוחים פנימיים . להתעניין בנושא
נציגות שלה , היתה מעורבת בשלבי החקיקההשדולה . הציבורי העיקרי שהתנגד לחוק הפכה לגוף

למשל הדגשה מפורשת )הופיעו לכל המפגשים בכנסת וגם הצליחו להכניס כמה שינויים חשובים 
(.  כולל הפלה, יוןהפונדקאית להחליט באופן חופשי על טיפול רפואי בתקופת ההרזכותה של של 

 
 
: לנשיאת עוברים הסכמיםחוק 

 
שנמנע מגיבוש של עמדה לגבי מה יהיה חוק כביכול  הואבישראל חוק ההסכמים לנשיאת עוברים 

להבטיח שהצדדים התחייבו מתוך רצון נסיון ומתמקד ב, הסכם הוגן בנסיבות של נשיאת עוברים
מובנית בתוכו הנחה שההסכמים , בעצם. חופשי וגם בהבטחה של שאלות דתיות ומניעת ממזרות

בכל זאת יש , בנוסף. הוגנים כדי לתת להם תוקףשמתגבשים בין הצדדים הם הסכמים מספיק 
והחוק מנסה בכל מיני אמצעים למזער את , איזושהיא הכרה מאחורי החוק שיש פוטנציאל של ניצול

כדי לא לעודד , ולה לקבלאחד האמצעים הוא הגבלה על התשלום שהפונדקאית יכ. הסכנה הזאת
הסעיף , לפונדקאות וזו הסיבה העיקרית לפנייהמאחר . נשים לפנות לפונדקאות ממצוקה כספית

הועדות שמאשרות את הסכמי הפונדקאות ובאות במגע עם . הזה מבטיח שנשים עניות ינוצלו בזול
בשו לעצמן כל מיני והן גי, את פוטנציאל הניצולברור האמהות הפונדקאיות מרגישות באופן יותר 

ותקנות שלא מאשרות הסכמים אלא אם כן , תקנות שנועדו לסנן פונדקאיות שיכולות להפגע במיוחד
נוצרה למעשה מערכת שיש , בסופו של דבר. הם כוללים כל מיני סעיפים שמגינים על הפונדקאית

מאשרים  על הצדדים כי לא ווהיא כופה אות, לה עמדה ברורה לגבי מה צריך להיות ההסדר
אבל נקודת המוצא של המערכת היא לא חשיבה חברתית עצמאית על הסיטואציה , הסכמים אחרים

אלא ההסכמים המקפחים שנוצרו מלכתחילה בין זוגות עשירים , החברתית הזאת ומה יהיה הוגן בה
.  וחזקים חברתית לבין נשים עניות שלא היתה להן הרבה ברירה פרט לנשיאת הריון

 
, "שוק החופשי"י הסכם הפונדקאות היא שההסכם מתגבש באופן חופשי בין הצדדים בהתפיסה לגב

התנאים המנויים  אם מתקיימיםמאשרת אותו שבפני ועדה אותו  שיהיה חוקי יש להביא כדיאולם 
שהשתכנעה שהצדדים עשו את ההסכם בהסכמה ומרצון חופשי ואין חשש לפגיעה אחרי ו, בחוק

תשלומים "לאשר תנאים בנוגע ל( 6סעיף )הועדה רשאית . שלום הילדבבריאות האם הנושאת או ב
אובדן הכנסה או הפסד זמני של , סבל, חודשיים לכיסוי ההוצאות הממשיות וכן לפיצוי על ביטול זמן

.  לאם הנושאת" כושר השתכרות או כל פיצוי סביר אחר



נציג ציבור , עובד סוציאלי, קליניפסיכולוג , הרכב הועדה כולל שני רופאים גניקולוגים ורופא פנימי
ומקבלת חוות דעת , הועדה בוחנת את נוסח ההסכם. שהוא משפטן ואיש דת לפי דתם של הצדדים

ואת חוסר יכולתה של האם , רפואיות ופסיכולוגיות המאשרות את התאמתם של הצדדים להליך
.  המיועדת לשאת הריון

ועובר , סעד מרגע לידתו ועד למתן צו הורות היילוד נמצא תחת אפוטרופסותו הבלעדית על פקיד
ההורים המיועדים להורים  עם מתן צו ההורות הופכים. רתם של ההורים המיועדים עם לידתולמשמו

(. אין לפונדקאית שום זכויות על היילוד מרגע הלידה) .בלעדיים
בנסיבות שינוי של ממש "יכולה לחזור בה מהסכם הפונדקאות אלא אם כן חל  לאהאם הנושאת 

.  ולפני מתן צו ההורות, "מצדיק זאתה
 "-פונדקאות חלקית"ועל , חה של אחד ההורים לשמש כאם נושאתההסדר אוסר על קרובת משפ

משמש החוק מחייב שהזרע ה. הסדרי נשיאת עוברים בהם יש לאם הנושאת קשר גנטי לעובר
נשואות שהן בנות דתה של רק נשים לא , וקובע שלמעט חריגים, להפרייה יהיה של האב המיועד

.  האם המיועדת יוכלו לשמש כאמהות נושאות
קובע החוק שלא ניתן לכלול בהסכם לנשיאת עוברים הוראות המונעות מהאם הנושאת , בנוסף

. לרבות הפסקת הריון, פי רצונהלקבל כל טיפול רפואי ל
ולא בפני , ת בלבדהסדר נשיאת עוברים פתוח בפני זוגות הטרוסקסואליים שמעמדם מוסדר חוקי

 כמוכן לא ניתן להשתמש בזרע של תורם. או זוגות של לסביות או הומוסקסואלים, נשים רווקות
.  לצורך הריון פונדקאות

.  חיות פנימיות מעבר להוראות החוקועדת האישורים קבעה לעצמה הנ :הנחיות הועדה
ורכי דין נפרדים המייצגים את י ע"מנוסחת עצריכה להיות ההתקשרות בין הזוג המזמין לפונדקאית 

ד על כך שהאם הנושאת הבינה את "אישור עו, הוועדה בוחנת את הסכם הפונדקאות. שני הצדדים
. וכן מראיינת את הצדדים במידת הצורך, ההסכם וחוות הדעת הפסיכולוגיות לגבי האם הנושאת

צעות בדיקות להליך באמ ההתאמה שלהבירור ( 1)באמצעות  מגינה על האם הנושאתהועדה 
וידוא שהסכמתה של האם הנושאת ניתנה מרצון ושהיא ( 2) רפואיות ופסיכולוגיות וראיון אישי

כולל , בודק את האם הנושאת יסביר לה את הסיכוניםששהרופא  דורשתהועדה . הסכמה מדעת
זוג שהאם הנושאת תקבל ייעוץ משפטי עצמאי במימון ה דורשת, מוות ונכות לצמיתות, סיכוני עקרות

, שהאם הנושאת תהיה אשה שכבר ילדה את האם הנושאת וכן דורשת מראיינת בעצמה, המזמין
הבטחת הבריאות הגופנית ( 3. )צורת ההתמודדות שלה עם הריון ולידה שהיא מכירה אתכך 

והנפשית של האם הנושאת באמצעות ביצוע בדיקות רפואיות לאם הנושאת ובדיקת מחלות 
, דרישה לקבוע בחוזה תקופה מקסימלית ומספר נסיונות מקסימלי, יןמידבקות אצל הזוג המזמ

דרישה שהזוג המזמין יממן לווי פסיכולוגי לאם הנושאת ולילדיה עד ששה חודשים לאחר הלידה 
ועדת  -הגנת זכותה לפרטיות( 4. )לשתים והגבלת מספר הפעמים שאשה יכולה לשמש כאם נושאת

המצהיר שהאם הנושאת רשאית לסרב לביצוע כל פרוצדורה האישורים דורשת לכלול בחוזה סעיף 
 -כספית מבחינה( 5. )ושכבודה ופרטיותה יכובדו במהלך הטיפול הרפואי, ךרפואית במהלך התהלי

אולם היא דורשת הבחנה , מציעה סכומים ולא, מתערבת בסכומים שהוסכמו בין הצדדים לאהועדה 
. וסעיפים עליהם יינתן פיצוי, לות רשימת הוצאותוההנחיות כול, "פיצוי"ו" החזר הוצאות"בין 

, ד שניה במידה והאם הנושאת מבקשת כזו"כולל חוו, ההוצאות כוללות את כל ההוצאות הרפואיות
הוצאות , לווי פסיכולוגי לאם הנושאת וילדיה עד ששה חודשים אחרי הלידה, הוצאות משפטיות

וצאה אחרת שהוציאה האם הנושאת בשל ביטוח עבור פוליסה שעוברת את אישור הועדה וכל ה
כמוכן יש לפצות את האם הנושאת עבור כאב וסבל במהלכן של פרוצדורות . אשפוז הקשור להריון

הועדה דורשת . דילול עוברים והפסקת הריון, בדיקת מי שפיר, רפואיות חריגות כגון ניתוח קיסרי
 לאמאחר והביטוח . ד"נות אצל עוצפויים להיות משולמים לאם הנושאת יופקדו בנאמשהסכומים ש

ויתור של האם הנושאת על זכותה  לכלול בחוזה לא מתירההועדה , מכסה את כל הסיכונים
. (יש טענות של אנשי מקצוע בתחום שמכניסים סעיפים כאלו) העתידית לתבוע את הזוג המזמין

בניהם . הנושאת כדי להגן על האם, מספר קריטריונים מעבר לקריטריונים שבחוקגיבשה הועדה 
ה לפני פחות משנה לשמש כאם איסור על אשה הנמצאת בעיצומו של משבר ועל אשה שילד

היום גם בטיב הקשר מתערבת הועדה , לגבי מתחים בין הצדדים שנצברלאור הנסיון .  נושאת
 . על מגורים משותפים של ההורים המיועדים והפונדקאית, למשל, ואוסרת
אוספת מידע לצורך  ולא, אחרי ההליך לאחר אישור ההסכם מעקב שוםמנהלת  לאהועדה 

. מנהל מעקב אחרי ההליכים ותוצאותיהם ולאאוסף נתונים  לאגם משרד הבריאות . סטטיסטיקה



י הועדה כוללים סעיף סטנדרטי המבטיח הפרדה בין הפונדקאית והיילוד "מאושרים עשהחוזים 
. אישור של ההורים המיועדים בלילים ה בבית החו/ואוסר עליה לבקר אותו, מרגע הלידה

, ורוב הפונדקאיות, כמעט כל הזוגות הפונים, חודשים 2-6זמן ההמתנה הממוצע לאישור הוא 
 .מקבלים אישור

 
 

המציאות שנוצרה בעקבות חוק נשיאת עוברים 
המרכז "ו" פונדקאות חובקת -מירב: "שני גופים מסחריים פרטייםי "רוב ההתקשרויות מובלות ע

קשר ישיר עם  יוצרים חלק מהזוגות המזמינים, בנוסף. בהנהלת עדה אטיאס ומינה יולזרי" רותלהו
בעייה מסויימת עם זה שגופים מסחריים מרוויחים ) .סיוע של מרכז תווך בלי, אמהות נושאות

 פונדקאיותוייעוץ למצד שני נראה שיש למרכזים הללו תפקיד חשוב בתמיכה , והפונדקאיות לא
.  (בוצות תמיכה של פונדקאיותוביצירת ק

 
מה בדיוק קורה  -פונדקאותשל תהליך ה nuts and bolts -אני רוצה להתייחס עכשיו ל

מה הן , מיהן הפונדקאיות, איך מתבצע התהליך, בחוזה הפונדקאות מה בדיוק כלול -במציאות
  .מספרות על ההתנסות שלהן בפונדקאות ומה הן חושבות על ההתנסות

 
קאות חוזה הפונד

ההורים המיועדים ובין הפונדקאית   מאד מפורט ביןהסכם  הוא
התנועה של הפעולה וחופש על ת ות בהסכם הגבלונכלל כמעט תמיד :הגבלות על הפונדקאית

הוועדה לא מאשרת ו, בתקופת החוזה לא לעשןמתחייבת בכל החוזים הפונדקאית . הפונדקאית
רטיים כוללים התחייבות של הפונדקאית לעבור החוזים הסטנד. פונדקאיות שידוע שהן מעשנות

אם נולד ילד שמשקלו . לא לעשן ההתחייבותבדיקת דם לאחר הלידה על מנת לגלות אם הפרו את 
מסתכנת פונדקאית שעישנה בתקופת ההריון , קשורה לעישוןשסובל מבעייה אחרת שאו , נמוך

על קיום יחסי מין במשך כחודש  חוזי פונדקאות כוללים באופן סטנדרטי איסור. ה כספיתבתביע
כללו , בעבר. קונדום בתקופת ההריון בליובנוסף איסור על קיום יחסי מין , סביב כל נסיון הפרייה

פונדקאיות של זוגות דתיים מתחייבות לעיתים . חוזים איסור כולל על קיום יחסי מין בתקופת ההריון
, התחייבות לאכול מזון כשרלמשל , יוןת ההרקרובות לעמוד בסטנדרטים דתיים מסויימים בתקופ

.  לצום ביום כיפור וללכת למקווה לפני כל החזרת עוברים
ללא אישור , לעיתים קיים סעיף האוסר על הפונדקאית לצאת מהארץ מרגע הטיפול ועד הלידה

. ההורים המיועדים והבאת ערבים
שורים דורשת לכלול בחוזה שועדת האי יש טענה, מצד אחדבהירות  יש אי טיפולים רפואייםלגבי 

הנחיות הועדה . סעיף המצהיר שהאם הנושאת שומרת על זכותה לסרב לכל פרוצדורה רפואית
דרך הפעולה במקרה שיומלץ  בחוזה אתבמקביל מומלץ בהן לקבוע  אבל, כוללות הוראה כזו באמת

לכלול סעיף  הועדה גם ממליצה. מילוי הוראות הרופא המטפל לגביוהחלטות , על דילול עוברים
ה מטעמים נוסעיף התייחסות להפלה שאינ, קובע שהפלה תבוצע מטעמים רפואיים בלבדש

שחוזי הפונדקאות כוללים פעמים רבות הסכמה לביצוע פרוצדורות  אנשים בתחום טוענים. רפואיים
כך שסירוב עלול , י הרופא המטפל"וכן למנוחה ואשפוז בבית חולים כפי שיומלץ ע, ניתוחיות

לקחת כל תרופה שתירשם גם מתחייבת הפונדקאית . חשב להפרת חוזה ולסכן את הפונדקאיתלהי
 . שום תרופה שלא הותרה לקחתולא , י הרופא"לה ע

 את, לבחור את הרופא שיבצע את הטיפולים, הזכות להכתיב את ההליך הרפואי הזוג מקבל את
יכלול סעיף שמתיר לפונדקאית עומדת על כך שההסכם הועדה  .המוסד הרפואי ואת מקום הלידה

 ,מחייבת את הזוג לבחור מראש רופא נוסףו, ב ברופא מטעמה במימון הזוגזכות להיוועץ בכל של
 .ישמש במידת הצורך בורר בשאלות הרפואיותש

הועדה , בנוסף. עבור ההליך$ 30,000 -15,000  -האם הפונדקאית מקבלת כ :אספקטים כלכליים
תוספת מחיר על יש . גם אם לא הסתיים בהריון, ר כל מחזור טיפולעבו$ 300 -שתקבל כ דורשת

ההורים המזמינים . נדרשות במהלך ההריוןשהריון מרובה עוברים ועל בדיקות רפואיות פולשניות 
ייעוץ ותמיכה נפשית לה , ייעוץ משפטי, נדרשים לממן לאם הפונדקאית ביטוח חיים וביטוח סיכונים

תאלץ היא פיצוי עבור הפסד הכנסה אפשרי במידה וו, חר הלידהה עד ששה חודשים לאולילדי
 .להפסיק לעבוד במהלך ההריון



כאשר עד הלידה היא מקבלת רק , ייםאת הכסף בתשלומים חודשבדרך כלל מקבלת הפונדקאית 
-ל 10,000של בין  גם קנס כספי, כפי הנראה, במקרים מסויימים יש. בין רבע למחצית מהסכום

התשלום הראשון מתקבל אחרי שמוודאים את . י הפונדקאית"הפסקת ההליך עח על "ש 20,000
. בשבוע השביעי של ההריון -קיום ההריון באמצעות בדיקות דם ובאמצעות אולטראסאונד

ביטוח אובדן  ,ביטוח חיים כיסוי ביטוחי רחב לפונדקאית הכולל  הזוגות לרכושהועדה דורשת מ
אולם אין כיום בנמצא פוליסת ביטוח המאפשרת , מחלות קשותמתאונה וביטוח  נכות ,כושר עבודה 

שהועדה לא מאפשרת לכלול  חלק מהמקורות שנתקלתי בהם טוענים. נזקי הריון ולידה ביטוח של
מקורות אחרים , בחוזה ויתור על זכויות תביעה עתידיות בנוגע לנזקים כתוצאה מההריון והלידה

שהחוזים כוללים בדרך כלל  ים טוענ (ות פונדקאותמהמרכז להורות באמצע שלד "עו -אמינים)
פגיעה גופנית או נפשית שעלולה להיגרם  הפונדקאית לא תהיה זכאית לפיצוי עלשהסכמה 

 (. איבוד הרחם במהלך הלידה, למשל)  במסגרת הטיפולים הרפואיים וההליך כולו
 

הפונדקאות  הליך
האבחון . המזמינים ים של ההוריםלמילוי הצרכ מכוונת בעצםההליך ההבנייה של , בפועל

ולא , הפסיכולוגי וההליך כולו מכוונים על מנת למנוע מצב בו הפונדקאית תסרב למסור את התינוק
י "לווי פסיכולוגי לפונדקאית אמור להיות ממומן ע. הצרכים של הפונדקאיתעל מנת לענות על 
לא יודעות לדרוש , שים מוחלשותשהן נ,הפונדקאיות . לא ניתן בדרך כלל אבל, ההורים המזמינים

הליך הפונדקאות בארץ ממומן , ל"בניגוד למצב בחו. בפרט בהריון הפונדקאות הראשון, את זה
זה מביא לכך . ולכן פתוח גם בפני זוגות שהמצב הכלכלי שלהם בינוני, י קופות החולים"חלקית ע
באחד . "לא הכרחיות"לחסוך בהוצאות ונוטים , כתוצאה מההליך תכלכלי מועמסיםשהזוגות 
 במספרוהפתרון היה לזרז את הלידה , פונדקאית התקשתה נפשית תוך כדי ההריון המקרים

תתקשר הפונדקאית ובהרדמה על מנת למנוע אפשרות ש שבועות ולבצע אותה בניתוח קיסרי
 .להורים המזמינים ותסרב למסור אותםלילודים 

ברוב המקרים זהו הגניקולוג שטיפל . זוג המזמיןב וגםבפונדקאית  גםבדרך כלל אותו רופא מטפל 
ליצור ניגוד אינטרסים בין האינטרס של הזוג כמובן זה עלול . בבעיות הפריון של האם המזמינה

לבצע פרוצדורות נוטים ברוב המקרים רופאים כאלו . בתינוק בריא לבין האינטרסים של הפונדקאית
ת להוביל להפלה בשלב מאוחר של ההריון ולכך עלולוש, ת לבדיקה של אנומליות בעוברפולשניו

הרופא עשוי גם להמליץ על פרוצדורות . שהפונדקאית לא תקבל את חלק הארי של דמי הפונדקאות
.  וניתוח קיסרי 32 -הפלה תרפויטית עד השבוע ה, ניתוחיות כגון הפחתת עוברים

לתקשורת פונדקאית  האספקט של ניגוד אינטרסים בא לידי ביטוי בסיפור שסיפרה לאחרונה
כתבה מכתב תלונה למרכז  גםש, גופית במרכז הרפואי אסף הרופא-ץשטופלה  ביחידה להפרייה חו

לאם ) להאני מסביר ' ש והודיע לה מהשאלות שלההצוות התעלם שסיפרה  היא. הרפואי
, התשובה החיובית לבדיקת ההריון מסרו לאם המזמינהאת ". והיא תענה לך על שאלות( המזמינה

שלא צויינה  לזהמה שגרם , האם המזמינה הפרטים שלכתבו את , ובגיליון עם פרטי המטופלת
לא לקיים יחסי מין שמונה שבועות ההוראה גם . להן אלרגיתפות שהפונדקאית היתה לתרו אלרגיה

 .במקרה פונדקאיתנמסרה לאם המזמינה ונודעה ל. מרגע שנודע על קליטת ההריון
 

: הפונדקאיות לגבי, זה לגבי החוזה
.  2006 -ו 2002 -שפורסמו ב, יש שני מחקרי שדה שנעשו על פונדקאיות בישראל

אחות ביחידה  לפני כןשהיתה , בודה סוציאלית באוניברסיטה העבריתעס ל"מביה, אתי סממה
, אלי תימן. להפרייה חוץ גופית ביצעה מחקר איכותני שכלל ראיונות עומק עם תשע פונדקאיות

התחילה להתעניין בנושא כתוצאה  מחברות עם אם , ופולוגיה באוניברסיטה העבריתמהחוג לאנתר
 -1998)תימן ביצעה עבודת שטח ארוכה . היתה מעורבת בהעברת החוק בישראלגם מזמינה ש

נשי /אבות מזמינים רופאים וא, אמהות מזמינות 35, פונדקאיות 26שכללה ראיונות עם , (2006
צפייה משתתפת בקבוצת תמיכה של פונדקאיות שתימן היתה שותפה  וכן, מקצוע הפעילים בתחום

והיא מעריכה שהיה לה קשר , תימן גם היתה פעילה בפורום פונדקאות אינטרנטי. בהקמתה
. כלשהוא עם כשני שליש מהצדדים שהיו חלק מהסכמי פונדקאות בישראל עד לכתיבת העבודה

 



 ? מיהן הפונדקאיות
של קשיים , אקונומי של מצוקה כלכלית -מרקע סוציו יות הגיעוכל הפונדקאבמחקר של סממה 

ולא , כלל תשע נשים בלבד שהמחקרלמרות . חברתיים ורגשיים ושל רשת תמיכה חברתית מוגבלת
אלו הנתונים הממידע שקיבלה מאנשי מקצוע בתחום שמציינת היא , נעשה נסיון לדגום מדגם מייצג

לפנייה לפונדקאות היה במחקר שלה מרכזי של רוב הנשים המניע המוצהר ה. הם נתונים מאפיינים
( למשל גירושין או שקיעה בחובות)מצבן הכלכלי היה גרוע וחלקן חוו קושי כלכלי אקוטי , כספי

ובעקבות כך , רמת ההשכלה וההכשרה המקצועית שלהן היתה נמוכה. בסמוך לפנייה לפונדקאות
עצמן כלכלית באמצעים שאינם פונדקאות היו  האפשרויות התעסוקתיות שלהן ויכולתן לקדם את

ב המציינות "בניגוד לפונדקאיות בארהש דווחה, שהמדגם שלה משמעותי יותר, גם תימן. מוגבלות
כמעט כל הפונדקאיות שראיינה ציינו מניעים כלכליים ברורים , בדרך כלל אלטרואיזם כמניע ראשי

ובות עצומים או סיפוק הצרכים הבסיסיים של החל במניעים אקוטיים כגון תשלום של ח, לפונדקאות
תימן אף מציינת כי בניגוד לנוהג של סוכנויות תווך אמריקניות שלא . ילדיהן וכלה בחסכון לעתיד

וחלק מן , בארץ מיגבלה דומה אין, לאפשר לנשים המתקיימות מקיצבת סעד לשמש כפונדקאיות
מן הפונדקאיות היו  30% -כ, של תימןעל פי הסטטיסטיקה . המרואיינות שלה היו נתמכות סעד

נשים אלו פנו לפונדקאות היות שלדעתן זו . בינוני נמוך ובעלות משרות קבועות -ממעמד בינוני
הורית לחסוך סכום כסף מעבר לתשלומים  -בה יכולה אם חד, למעט זכייה בפיס, הדרך היחידה

בעבודות מזדמנות כגון משק בית עבדו , מן הפונדקאיות היו עניות 30% -כ. השוטפים של המשפחה
או , למשל לשלם חובות, נשים אלו נזקקו לכסף על מנת להתקדם בחיים. או שחיו על קצבאות

אלו נשים שחיו בבתים . היתה ענייה מאד ,30%-כ, הקבוצה השלישית. לעבור לבית טוב יותר
שאופציית , בראיונות נשים אלו אמרו. מוזנחים בשכונות גרועות ונזקקו נואשות לכספי הפונדקאות

לטענת . הפונדקאות טובה יותר מאשר אפשרויות אחרות עליהן חשבו כגון מכירת כיליה או זנות
 .השכיחות של בנות קבוצה זו ירדה עם השנים היות שהפונדקאות הפכה יותר סלקטיבית, תימן

ל נשים החוק אוסר ע)אימהות חד הוריות  יהיופונדקאיות ש המצב החוקי בארץ למעשה דורש
 (.והנחיות הועדה מחייבות שנשים שלא ילדו לא ישמשו כפונדקאיות, נשואות לשמש כפונדקאיות

שאין , מקטין את רשת התמיכה של רוב הפונדקאיות הישראליות,  ייחודי לישראלשהוא , זההמצב ה
יומם ומוביל בהכרח לק, מעצים את הקושי הכלכלי היות שרובן מפרנסות יחידות, להן בן זוג תומך

סממה . האםשל אשר נחשפים לקשיים רגשיים הכרוכים בפונדקאות , של ילדים של הפונדקאית
לא קיבלו הם הפונדקאית קשיים סביב התהליך ו ילדים שלהיו למספרת כי בחלק ניכר מן המקרים 

.  כל תמיכה מקצועית
זמן קצר ( במשפחהלמשל גירושין או מוות )רוב הנשים במחקר של סממה דיווחו על חוויה משברית 

בלי שנשאלו על כך  גםלהיות פונדקאיות  ה שלהןבחירוקשרו את המשבר הזה ל, לפני הפונדקאות
או  קשרו את הפונדקאות למניעים פסיכולוגיים כגון מציאת טעם ומשמעות בחייםמהן  חלק. ישירות

. הפלה בעבר כמועל רגשי אשם בעקבות אירועים " כפרה"
, מהפונדקאיות שרואיינו שהרבה, אמרים באינטרנט על פונדקאות היאההתרשמות האישית שלי ממ

כולל אלו שדיברו בראיון על מניעים אלטרואיסטיים והתחושה הנשגבת בעקבות האפשרות להעניק 
 זנות או כמו, פונדקאות לצד אופציות אחרות ששקלואת האופציה של מציינות , ילד לזוג חשוך ילדים

. או להיות נערת ליווי, אפשר לקחת הלוואה. רכים להשיג כסףיש הרבה ד. "מכירה איברים
  ."כשלא היה לי מה לאכול פרסמתי בעיתון מודעה בחיפוש אחר ספונסר

האופציות .  לתרום כליה למשל, בעלי ואני חשבנו על כל מיני דרכים לשפר את מצבנו הכלכלי" 
פונדקאות נראתה לנו כמו הדרך . וזה לא בא בחשבון, האחרות היו להיות נערת ליווי או לגנוב

יסגור את החורים , משהו שיכניס לנו יותר ממאה אלף שקל, הנורמלית היחידה להרוויח כסף
" ויאפשר לי להישאר עם הילדים בבית

ומצאה  דפוס של , סממה ניתחה את דפוסי ההתנהגות ומאפייני האישיות של הנשים הפונדקאיות
 היא גם. כולל לגבי ההחלטה להיות פונדקאית, תכנון מוקדם בליקבלת החלטות בצורה ספונטנית 

באו לידי ביטוי בצורך למצוא מענה מהיר שמצאה חוסר סבלנות וחוסר יכולת לדחות סיפוקים 
וכן בחוסר סבלנות לגבי הזמן שנדרש להשיג אישור , למצוקה הכספית באמצעות פונדקאות

בעיניה בספק את ההנחה העמידו אלו השיות מאפייני איש ציינהסממה . ולהכנס להריון, מהועדה
למרות שבהתחלה היא מאד תמכה בפונדקאות וראתה בה , לגבי היכולת לגבש מראש רצון חופשי

.  פתרון טוב למצוקה של נשים עקרות שהיא הכירה אישית מהעבודה ביחידה להפרייה חוץ גופית



העידה מנסיונה האישי על  ,ב כאם מזמינה"שעברה הליך פונדקאות בארה, הסופרת סמדר שיר
כל אחת מהן עברה הערכה פסיכולוגית ומילאה שאלונים : "המועמדות שראיינה לצורך הפונדקאות

 גיליתי, בפועל. כולן הצהירו על מניע אלטרואיסטי. שאלות לגבי עברן ומניעיהן 300מפורטים עם 
". הייתה סריטה בנשמה שלכל אחת
, "המרכז להורות באמצעות פונדקאות"אחת המנהלות של עובדת סוציאלית שהיא , מינה יולזרי

ולכן ) ניסתה להוכיח בועדת הכנסת לקידום מעמד האשה שהפונדקאיות לא מתקשרות לילד
יש משהוא פסיכולוגי באמהות האלו שלא " :היא אמרה. (הפונדקאות לא מאד פוגענית כלפיהן

הות שאני לא יודעת אם היא רובן חוו סוג של אימ. מאפשר להן את הקשר עם התינוק הזה
נוצר פרופיל אישיותי שהוא קרוב מאד , בגלל החוויות הקשות שהן עברו בחייהן. נפלאה

. להפרעת אישיות שמתבטא בחוסר יכולת ליצור אינטראקציה טובה והמשכית עם הצד השני
הן עשו , בפרידות הן מצויינות. אנחנו לא רואים את הקושי שלהן להיפרד, מהבחינה הזאת, ולכן

אמרה בישיבה זו  ,שמאד תומכת בפונדקאות, אלי תימן." את זה הרבה פעמים בחיים שלהן
יש להן בדרך כלל שלשה ילדים בבית והן , אלו נשים חד הוריות. הפונדקאית לא נקשרת לילד"

 ".הן רק רוצות לשרוד.  לא רוצות להביא עוד ילד הביתה
 

הכלכליות והנפשיות שיש להליך הפונדקאות על , אני רוצה עכשיו להתייחס להשפעות הפיסיות
: הפונדקאיות

 
משמעויות פיסיות   -ההשפעות על הפונדקאית

קליטת העוברים . הליך הפונדקאות כרוך באי נוחות פיסית ניכרת מצד הפונדקאית, מבחינה פיסית
וך גם הטיפול כר. נמשך מספר שבועותשיקות ובכדורים ברחם נעשית לאחר טיפול הורמונלי בזר

עד אחרי יצירת ההריון  התמיכה ההורמונלית נמשכת במשך שלשה חודשים. בבדיקות דם תכופות
הליך מכאיב וגוזל זמן שמתבצע , הטיפול המקובל נעשה באמצעות זריקות יומיות. ליצירת השילייה

, עליה במשקל, צבירת מים, כוללות השפעה על מצב הרוח תופעות הלוואי. בדרך כלל במרפאה
הליך של  מקובל בארץמאחר ולא , בנוסף. יתכן שגם סרטן שחלותו, נשירת שיער ובעיות עור

הפונדקאיות , הקפאת עוברים או בדיקה חוזרת של מקורות הביצית והזרע לאחר תקופת דגירה
חוזה פונדקאות סטנדרטי מתייחס לשש .  HIV -ו C -ו Bלרקמות שלא נבדקו להפטיטיס חשופות 

הפונדקאית , מאחר ובמקרים רבים הפוריות של ביציות האם המזמינה נמוכה, החזרות עוברים
הפיצוי הכספי בשלב שלפני ההתעברות הוא , בנוסף. להיחשף לטיפול ההורמונלי לאורך זמןעלולה 

 . שולי
 

משמעויות כלכליות  -ההשפעות על הפונדקאית
רואים את כש, מעותי רק בשבוע השביעי להריוןהפונדקאית מקבלת פיצוי כספי מש, לכליתמבחינה כ

 לא שלא נכנסות להריוןהפונדקאיות הרבות שהיא משמעות ה. הדופק של העובר באולטראסאונד
. על אי הנוחות  ועל הסיכון הבריאותי שנחשפו לו, פיצוי משמעותי על איבוד הזמןשום מקבלות 

 רוב. כאשר התשלום האחרון משולם לאחר הלידה, יעי משולם תשלום חודשיהשבוע השב אחרי
פונדקאיות שמפילות מקבלות , מאחר וכך. או יותר 35 -הכסף משולם אחרי לידת עובר חי בשבוע ה

.  פיצוי נמוך מאד על כל התקופה
 חזרתבמשך ששת הנסיונות של ה נכנסו להריוןפונדקאיות לא הרבה מציינות ש סממה ותימן

במעורבות בהליך  מהחיים שלהןהשקיעו בין שנה וחצי לשלש שנים ו, עוברים המפורטים בחוזה
כמובן לסבול עלולה הפונדקאית , בנוסף לנזק הכספי. שלא הביא להן תמורה כספית משמעותית

פונדקאיות דווחו כי המתח . שנויי מצב רוח ועוד, השמנה -מתופעות לוואי של הטיפול ההורמונלי
. ויצר תחושת כשלון וספקות עצמיים לגבי פוריותן, זו השפיע על היחסים שלהן עם ילדיהןבתקופה 

בודדות מבין הפונדקאיות שהכירה בתקופה הארוכה בה עסקה במחקר השטח  שרק, מספרתתימן 
לשפר את מצבן הכלכלי , לממן פעילות יוצאת דופן בכדיבנושא הצליחו להשתמש בסכום שקיבלו 

לקנות דירה , למשל לעבור לדירה טובה יותר)יב את אפשרויות התעסוקה שלהן והחברתי או להרח
רובן (. ב"לקחת את הילדים לטיול בארה, לשלם עבור בר מצווה, לקחת שיעורי נהיגה, או מכונית

. או לתשלומים שוטפים בזמן אבטלה, השתמשו בכסף לתשלום חובות
שלמרות שהמניע , צב בעולם עולההספרות לגבי הממ וגםהמחקר שלה מ שגםסממה מציינת 

, משא ומתן קצר וותרני עם ההורים המזמיניםניהלו רוב הפונדקאיות , לפנייה לפונדקאות הוא כלכלי



לתקופה שלפני הכניסה היו מודעות הפונדקאיות לא . במחיר" הנחות"ויתרו על זכויות כלכליות ונתנו 
, קשורים בהשגת האישור לשמש כפונדקאיותשלא קיבלו פיצוי על הזמן והסבל הפיסי  חלק, להריון

חלק מהנשים נאלצו . על הליכי האבחון הנפשי והבדיקות הרפואיות וטיפולי הפוריות שלפני ההריון
זו לרמת ההכנסה הנמוכה ההתנהלות את הסממה קושרת . לממן נסיעות ושמרטף מכספן הפרטי

חלק מהפונדקאיות . מיכה וייעוץוכן לחוסר בת, דקאיותולהבנה הכלכלית המוגבלת של רוב הפונ
 .מוצלחיותר מ "שעברו את ההליך פעם שניה הפיקו לקחים וניהלו מו

 
יש הרבה השפעות ,  פסיכולוגיות עיני מבחינת הפונדקאיות הן השפעותב מטרידותהכי ההשפעות 

העבודה הרגשית המאד מורכבת שפונדקאיות  אחת היא :במיוחדמטרידות  שתי השפעות, כאלו
קשרות השניה היא ההת, ת לעשות כדי להצליח לא להתקשר יותר מדי לעובר ולהיפרד מהילדצריכו

בדרך כלל , הרגשית החזקה והלא סימטרית שפונדקאיות מפתחות בדרך כלל כלפי הזוג המזמין
 המחוייבות הרגשית הזאת מביאה לפעמים לנטיה להקרבה עצמית של הפונדקאית , האם המזמינה

(. ממניעים כלכליים ונזכיר שהכל בעצם)
 

אי התקשרות לעובר ופרידה מהילד 
הפונדקאיות במחקרים של תימן וסממה דווחו על כך שלא התקשרו לעובר ולא התקשו להפרד 

את התגובה השונה של , רובן הדגישו את השוני בין הריון הפונדקאות וההריונות האחרים, מהיילוד
זה שלא הרגישו כלום כאשר הגנטיים ואת מזמינים האת הדמיון של היילוד להוריו , הגוף בהריון

או " אינקובטור" "חממה" "תנור"פונדקאיות דיברו על עצמן כעל . עם הילד אצל הוריונפגשו 
חלק טענו שלא היו . שלהן גנטית לא היות שהוא ,וטענו שאין להן כל קשר לעובר, "בייביסיטר"

ב נטו להסביר "איות שהן אמהות גנטיות בארהפונדקשמעניין לציין )". שלהן"תורמות ביצית שהיא 
 חברתיותעל סמך העובדה שלא יהיו אמהות  -את חוסר ההתקשרות שלהן לעובר בצורה דומה

( .שלו
חוסר נראה שו, בין ההצהרות לבין הסיפורים המפורטים של הפונדקאיותגדול היה פער , עם זאת

 . לא מבוטל ההתקשרות עלה לפונדקאיות במאמץ נפשי
עובר על מסך האולטראסאונד על ה להסתכל לא הסכימומציינת שרוב הפונדקאיות שראיינה  תימן

זה לא עניין אותי כי אמרתי שזה רק עובר : "אמרה הפונדקאית בתיה, על מנת לא לפתח רגשות
אז למה , ידעתי שהוא לא יישאר איתי בסוף ושהוא לא יהיה חלק ממני. שלא יהיה שלי בסוף

ם שלהן ולא הרשו לילדי, פונדקאיות נמנעו מלגעת בבטן במהלך ההריוןרבה ה ."?להתקשר אליו
, עם הידיים לצדדים, אחת הפונדקאיות סיפרה שמצאה את עצמה יושבת בצורות מוזרות. לגעת בה

 .על מנת לא לגעת בבטן, על הברכיים ומאחורי הגב
פרדה שיצרו מהעובר לאבד את השליטה הרגשית והה הפונדקאיות במחקר של תימן חששו במיוחד

של הלידה היתה לבקש ניתוח קיסרי " איום"ה להתמודדות עםהגישה המקובלת . תוך כדי הלידה
אני רוצה , אמרתי שאני לא רוצה אפידורל: "סיפרה הפונדקאית נטע. להריון 38 -אחרי השבוע ה
משלה בלידה  שילדה חמישה ילדים, בתיה". אני רוצה ללכת לישון ולהתעורר בלי זה. הרדמה מלאה

לא רציתי את הלידה , לא רציתי לידה רגילה. מההתחלה אמרתי שאני רוצה קיסרי: "ואגינלית אמרה
.  יותר ממחצית המרואיינות של תימן ביקשו ניתוח קיסרי". פחדתי להתחבר לתינוק. הזאת

ה /תוושכאשר פגשו או, ה לאחר הלידה/כל הפונדקאיות שתימן ראיינה טענו כי לא חשו קשר לילד
והן ראו , אצל חלק מהנשים לא נוצר חלב לאחר הלידה. דוד או שכן-כמו לפגוש ילד של בןהיה זה 
כל הנשים שחוו דיכאון שלאחר לידה כתוצאה . בניתוק הרגשי מהיילוד ה שלהןהוכחה להצלח בזה

ולא , לאובדן הקשר עם האם המזמינה שהרגישומהשינויים ההורמונליים ייחסו את רגשות הצער 
ולא היה , ששכנעה את הגוף שלה שהתינוק לא שלה אחת הפונדקאיות סיפרה. לפרידה מהתינוק

אבל באחד הימים היתה עייפה מאד ונרדמה וכשהתעוררה גילתה , אחרי הלידה לה חלב
. זה כל כך ציער אותה שהיא התחילה לבכות, נוצר גודשהפסיקה  תשומת הלב המתמדתשכש

דקאיות דווחו על תחושות של קירבה ואחריות כלפי ילדי פונ, למרות חוסר הקשר כביכול
שאם היא פגשה את הילדה שנשאה בבית ההורים המזמינים וסיפרה אחת המרואיינות . הפונדקאות

רצתה לספר לה ו, להורים המזמינים היתה חושבת שאולי זו בכלל ילדה שלהדומה היתה כל כך  לא
שביקשה  בהריוןכמים סיפרה על פונדקאית אחת מחברות הועדה לאישור הס. שהיא אמא שלה
הילד בחזקתה עקב כך שההורים המזמינים התגרשו  את אם יש לה זכות להשאירמהועדה לברר 
ובפרט האם המזמין הזוג ל סממה ציינו שהיה להן חשוב שכל המרואיינות ש. תוך כדי ההריון



ההורים וחו על שמחה וסיפוק כשדוהן , ההריון ויקבלו את התינוק באהבההמזמינה יקחו אחריות על 
.  המזמינים גידלו את הילד לשביעות רצונן

, אני -הראש והחזה -סיפור של הפרדה והתעלמות מחלקים בגוףסממה לתימן והפונדקאיות סיפרו ל
, אפילו לא היתה חלק מהגוף שלי"שהבטן  אמרההפונדקאית עידית . לא אני -הבטן, אני -הרגליים

לפעמים הייתי שוכחת . לא מתחברת, בחינה פסיכולוגית היא לא שלימ. היא לא מחוברת אלי
מכל מה שקשור לבטן ]...[ ניתקתי את עצמי מהבטן : "אמרהאורנה  הפונדקאית". שאני בהריון

פשוט החלטתי : "בלה סיפרה" .לא נגעתי, לא הקדשתי שום תשומת לב לבטן]...[ התעלמתי 
היה . פשוט לא הסתכלתי ימינה ושמאלה, קדימה החלטתי שאני מתקדמת. שלא יהיו לי רגשות

 ".והצלחתי, לי בראש כל הזמן שאני מסוגלת לנטרל את הרגשות שלי
מנגנוני שרידה  מאד הזכירו ליומהרגשות גוף ב םחלקימזמני  ניתוקאו  האלו של ניתוק ניםמנגנוה

 .תקיפה מינית עם טראומות כמולהתמודדות 
 

 -זוג המזמיןסימטרי בין הפונדקאית ללא קשר רגשי חזק ויצירת שנייה היא הקשה ה בעייהה
 אם המזמינה במהלך ההריוןבדרך כלל ל

 
ולא , טווח כלפי הפונדקאית -ההסדר החוקי לא מטיל על ההורים המזמינים שום מחוייבות ארוכת

ההורים . יוצר שום קשר חוקי מתמשך כמו אפוטרופסות משותפת על הילד או זכויות ביקור חוקיות
והמשך הקשר אחרי הלידה הוא בשליטה , מזמינים מקבלים כביכול את מה שהם רצו עם הלידהה

, ההתחלקות בתהליך משמעותי כמו הריון ולידה יוצרת קשרים אנושיים, בכל זאת. בלעדית שלהם
הקשרים האלו הם הרבה פעמים לא . שלגבי הפונדקאית הם הרבה פעמים מאד משמעותיים

 להיות טראומטי יכולזה  ,מה שקורה בהרבה מקרים, אחרי הלידה רופפיםוכאשר הם מת סימטריים
וסוכנויות  נותן להם שום משמעותשהחוק לא , הקשרים האלו, למעשה. הפונדקאית בשביל

הם טובת ההנאה העיקרית שפונדקאיות מפיקות מהליך , הפונדקאות מנסות למנוע אותם
. עות רצון מההליךפונדקאיות שב כשנוצרים קשרים טובים וארוכי טווח, הפונדקאות

 
מערכת רגשית רבה פעמים הת נוצרה ווהפונדקאי ותהמזמינ מהותבין הא של תימן הממצאים לפי
האמהות המזמינות והפונדקאיות התייחסו לקשר שנוצר בניהן במונחים מתחום היחסים . עזה

והתייחסו , אהבותאת יצירת הקשר להת, השוו את הפגישה הראשונה לבליינד דייט. הרומנטיים
אמהות מזמינות נכחו . "נישואין זמניים"או " ות לכל דברזוגי" ,לרגשות בניהן במונחים של אהבה

את  אחת האמהות המזמינות הזמינה. בבדיקות ובפרוצדורות גניקולוגיות עם הפונדקאית
ריון הרבה פעמים היו במהלך הה. אחרי בדיקת מי השפירשלה ה הפונדקאית לישון מחובקת במיט

. קשרים אינטנסיביים על בסיס יומיומי שכללו שיתוף בחוויות אינטימיות סביב ההריון וגם מעבר לו
הרבה במסגרתו הפונדקאית קיבלה הוותה קשר ש, לשיא בלידה השהגיע, הקירבה האנושית הזו

. אהדה והערכה מצד אנשים שהיא העריכה, תשומת לב
י הניתוח של תימן הבדל יסודי בין היה לפ, ותלמרות שההיקשרות והקירבה הן הדדי :ההבדל

 מהותהא. על הקשר ותהמזמינ מהותת ושל האושל הפונדקאי ההסתכלותהמוטיבציה וצורת 
 הראשונית שלהן היתה שלמבט הנקודת , הריון ולידה הפונדקאית לחוות באמצעות רצו ותהמזמינ

. ברקעולמרות הקירבה והכרת התודה זה נשאר תמיד , תשלום עבור מוצר
. חברות או לקשר משפחתי של  דומה לקשרשקשר ארוך טווח ליצור  רצולעומת זאת ת והפונדקאי

, מתנהלאלו של אנשים שנתנו מתאימות ש ן ציפיותהציפיות שלראתה ב, שהיא אנתרופולוגית, תימן
 נקנים ונמכריםש, למוצרים היחס בין תיאוריות אנתרופולוגיות שמשוותבהקשר הזה מביאה והיא 

נתינת מתנה .  הם יחסים ארוכי טווחשיחסי מתנה ל, בעלותפעמית של  -באמצעות העברה חד
 השל מי שנותנת אותזהות ה מרכיב של השקעה מתוך מתנות מכילות. כרוכה בציפייה להדדיות
 .מחברים בין המוכר והקונה מבחינה חברתית לאמוצרים ש בזמן, ויוצרות קשרים חברתיים

הן . ת לפונדקאית עבור שרותיהומשלמ ןהעובדה שה רו לעיתים קרובות אתהזכי אמהות מזמינות
הזמנת  "-בלתי צפויות"הצביעו על ההוצאות ה ,תאת העלות הגבוהה של הפונדקאו לציין נטו

הפן של . מתנות לה ולילדיה, הוצאות הדלק, תשלום על מוניות, הפונדקאית למסעדה או בית קפה
ללחוץ על ניסו לעיתים קרובות ש. אצל האבות המזמיניםחזק יותר ילו אפצריכה בא לידי ביטוי באופן 

אחד האבות המזמינים התערב כאשר אשתו . בנות הזוג שלהם להתייחס לפונדקאות בצורה עסקית
אני . זה לא כאילו שאנחנו מתחתנים אתה"עם הפונדקאית ואמר " סיפור האהבה"סיפרה לתימן על 



תעוררו ויכוחים בין האב המזמין לאם המזמינה מקרים הבה הרב". רואה את זה כעסק לכל דבר
תימן מספרת על מריבות על רקע של  תשלום חוב . לגבי הוצאות בלתי צפויות הקשורות לפונדקאית

טלפון סלולרי על מנת שהאם  קניית, טלפון של פונדקאית שקו הטלפון שלה נותק בשל חובות
בטחה של אם מזמינה לממן לפונדקאית חופשת או ה, המזמינה תוכל להיות בקשר מתמיד אתה

.  סופשבוע
ה /ראו לא רק את הילד הן. ראו את מכלול היחסים במונחים של נתינה, בניגוד לכך, הפונדקאיות

, ל האם המזמינה לאםאלא גם את הפיכתה ש, במונחים של מחיר שאי אפשר למדוד אותהכמתנה 
בעלות " מתנות"כ נתפסוכל אלו . ם המזמינהומאמצי ההיקשרות לאל האיכפתיות ואת המתנות ש
.  ציפו הפונדקאיות ליצירת קשר חברתי" תמורתן"מרכיב זהותי ש

פונדקאיות טענו שלא היו . חשיבותשל תוספת קיבל " מתנה"אספקט ה, עם התפתחות הקשר
 או מקבלות סכום כפול מזוג, היו מתעשרות אםגם " שלהן"מפסיקות את הליך הפונדקאות עם הזוג 

. אחר
תימן מספרת שלעיתים קרובות היתה עדה לפנטזיות של פונדקאיות בדבר הפיכת המתנה שלהן  

הפתיעה את הזוג  -גלי -אחת הפונדקאיות .ללא תשלום ה שלהבאמצעות נתינ, למתנה מוחלטת
. חלק ניכר מהתשלום, כאמור, מהווהש, המזמין אחרי הלידה וסירבה לקבל את התשלום הסופי

ושנתיים לאחר , בחינם נדרה נדר לעבור הליך פונדקאות שני עבור הזוג -מאשה -רתפונדקאית אח
חר הלידה מספר שבועות לא. לידת הפונדקאות הראשונה אכן ילדה עבורם זוג תאומות בחינם

הפעם אני יכולה . זה משהוא אחר, כשעשיתי את זה ללא תשלום, הפעם"תימן להשנייה סיפרה 
יש לנו מערכת יחסים כל כך (. האם המזמינה)מתוך אהבה לטובה באמת להגיד שעשיתי את זה 

". יפה
לפיה מתנה ש, בישראל שמקובלתאמריקאית  -האירוהתפיסה של הזוג המזמין מושפעת מהתפיסה 

הזוג לא מצפה ליצירתו של קשר . חינם ואילו דבר שקונים אותו הוא מצרךבניתן ש משהואהיא 
אלו בתפיסה ההבדלים ה. של הפונדקאית למתנהבתמורה  מרגיש מחוייב לקשר כזה ולא, חברתי

. אכזבות ואי הבנות, להוביל למתחיםשל מהות הקשר עלולים 
יכיר בתרומתן כמתנה ויתייחס אליהן , הפונדקאיות ציפו שהזוג לא יזכיר כסף לאחר חתימת החוזה 

ידות שלהן ויכיר האמון והיד יטפח את ,הן ציפו שהזוג ישקיע בהן. דיבותכאל מעניקות מתנה נ
 שהמתנה שהן נתנוהפונדקאיות ציפו . כיוצרת מחוייבות ארוכת טווח וקשר לחיים ה שלהןבמתנ

, "אחרת"התייחסות של הזוג אל הפונדקאית כאל . תיצור עתיד משותף וקשר של סולידריות
נה פונדקאיות ציפו שהאם המזמי. זרה או מי שמבצעת משימה זמנית עוררה אכזבה וכעס, מועסקת

 שהמעמד שלהן הוא לא שלה להן ותרא, תתעניין בשלומן, קרובותתתקשר אליהן לעיתים 
לכך שהזוג המזמין יתן מתנות להן  -הפונדקאיות ציפו גם להערכה חומרית". אינקובטור אנושי"

ויחזיר אותן לאחר  מהביתיאסוף אותן , יקח אותן למסעדות ולבתי קפה באופן קבוע, ולילדיהן
ורים לפונדקאות ויממן בייביסיטר לילדיהן כאשר הן עוסקות בעניינים הקשורים טיפולים הקש

לצפות , בפרט בתחילת מערכת היחסים, נוטה, "מוצר"בהתאם למודל ה, הזוג המזמין. לפונדקאות
החלטיים לגבי  לארוב הזוגות היו . קשרים חברתיים עתידיים בלי" העברה נקייה של בעלות"ל

אמהות מזמינות . ת אפילו בשלבים הסופיים של ההליךם עם הפונדקאיהמשכת הקשרים החברתיי
.  ראו את הפונדקאיות כבאות בדרישות ולפעמים כמנצלות את המצב

של הפונדקאיות בעקבותיהם יצרו לעיתים קרובות " דרישות"והציפיות וה, ההבדלים בצורת הראייה
חשדות אלו עלו גם אצל . תם כלכליתחוסר אמון אצל הזוג המזמין וחשד שמא הפונדקאית מנצלת או

האמהות המזמינות נהגו להתלונן . שהיו להן קשרים קרובים מאד עם הפונדקאיות מזמינותאמהות 
 . יותר מהצפוי וראו בכך תשלום לא הוגן$ 5000-10000שהפונדקאות עלתה להן 

 
בסופו ומוערכת האנושית הייחודית של הפונדקאית מוכרת " מתנתה", תימן מציינת שברוב המקרים

מהקשרים שנוצרו במהלך הפונדקאות נשמרו גם אחרי  הרבה. של דבר על ידי האם המזמינה
בחלק מהמקרים שולבה "(. כמו אמא", "כמו אחות)"חלקם הפכו דומים לקשרי משפחה , הלידה

, הקשרים נשמרו במשך שנים לאחר ההריון. ורחבת של הזוג המזמיןהפונדקאית במשפחה המ
התרופפו קשרים , לעיתים. פעמיים בשנה -פגשים שנעה מאחת למספר שבועות לפעםבתדירות מ

ובשל חוסר נושאי עניין משותפים , אמיצים שנוצרו בעת הפונדקאות לאחר מכן בשל מרחק גיאוגרפי
. מעבר לפונדקאות

 



התפתחות של נטייה האשה הפונדקאית להקרבה עצמית שלה ושל ילדיה 
 על האספקט לפונדקאית  יתהחברת ההערכה וגםזוג המזמין המחוייבות הרגשית החזקה ל

הפעילו , ואולי גם רגשי האשם על ביצוע הפונדקאות תמורת כסף, של הפונדקאות אלטרואיסטיה
הפונדקאיות ק מחל. לרצות את הזוג המזמיןבמשימה ו" להצליח"י ניכר על פונדקאיות לחץ פסיכולוג

חלקן התפטרו , הילדים שלהןו הזנחה חלקית של המשיכו בתהליך במחיר של פגיעה רגשית א
ביוזמתן לתהליך עד שביקשו מהרופא המטפל  גדולה ל כךחלקן הרגישו מחוייבות כ, עבודה ממקום

להמעיט ככל האפשר את הסיכון  כדיהרדמה אפידורלית  בליאו ילדו , לבצע בהן בדיקות פולשניות
בנסיון לשפר את  תוך סיכון בריאותן ה הרפואיתההמלצלפגיעה בילוד או נטלו מינון הורמונלי מעל 

חלק מהפונדקאיות הסכימו לנוכחות של האב המזמין . סיכויי ההצלחה של קליטת העוברים
עקב הרצון לרצות ולשמח את , בבדיקות רפואיות או בחדר הלידה למרות המבוכה שהדבר גרם להן

.  בני הזוג המזמין
. את המחוייבות של הפונדקאיות, ופן  מודע או לא מודעבא, תימן טוענת שזוגות מזמינים ניצלו

שכנע הזוג את הפונדקאית לבצע יותר משש העברות העוברים , במקרים מסויימים למשל
וחלקם ראו , לא תמיד היתה הערכה מצד הזוג המזמין לאספקטים של ההקרבה. המוסכמות בחוזה

הפונדקאית . ום הסופי עבור ההריוןבתשל" לזכות"את מאמצי ההתעברות כנסיון של הפונדקאיות 
המשיכה במאמצי הפונדקאות עבור הזוג למרות ששני הריונות הסתיימו בהפלות , למשל, אוסנת

במהלך . אלוההריונות הבסכום זעום עבור שני אסנת פוצתה . מומים בעובר בגללבשלב מאוחר 
יתה מוכנה לדחות את ה אבל, הליך הפונדקאות הכירה אסנת גבר שרצתה להינשא לו וללדת עמו

וכבר הרבה , זה כבר הנסיון השלישי: "אסנת אמרה בראיון עיתונאי. תכניותיה לאחר השלמת ההליך
 ". אבל אני אוהבת אותם ורוצה לעזור להם להביא ילד לעולם, זמן זה לא משתלם כלכלית

 
הפונדקאות  לחלק מהפונדקאיות יש קושי עם ביצוע, שני הקשיים הנפשיים האלו הם לא היחידים

הבחירה להיות פונדקאיות המניע  שלהן אתלילדים  כשפונדקאיות הציגו, תמורת תשלום
הילדים של פונדקאיות סבלו  .והמניע הכלכלי הוצנע, כמניע עיקרי הרבה פעמיםהאלטרואיסטי הוצג 

מפחד  וגם, תשומת לב של האם להליך הפונדקאותו זמןההקדשת גם בגלל , הרבה פעמים ממצוקה
אמרה לבן שלה שהיא הולכת תימן מספרת למשל על מקרה בו פונדקאית . עצמם יימסרובם שה

סממה  .אותופחד שהיא עומדת למסור הבן ו, ילדיםצריכה האם המזמינה  להיות פונדקאית כי
, שהרגישה קשורה לתינוק הפונדקאותאמרה לה של אחת הפונדקאיות  12 -בתה בת הש סיפרה

לחייך הפסיקה לחייך בהריון הפונדקאות והתחילה שבתה הגדולה  ממהלססיפרה  פונדקאית אחרת
קושי נוסף הוא הצורך לפתח  .שנולדה לה תינוקת נוספת אחרי תינוק הפונדקאות אחרירק מחדש 

הפונדקאיות נאלצו לשים קווים אדומים . מנגנונים שונים להתמודדות עם איבוד הפרטיות והשליטה
הסכימה לאכול את הירקות האורגניים שהאם המזמינה רצתה  ותאחת הפונדקאי, ולהתעקש עליהם

הסכימה ללכת למקווה ולאכול כשר לפי דרישתו של  אחרת. להפסיק לשתות קולה אבל לא, שתאכל
אחת הפונדקאיות למשל חשה  .סירבה להמנע מקיום יחסי מין בתקופת ההריון אבל, זוג דתי

ולם הרגישה א, באולטראסאונד וגינלי" שלו"מחוייבת לאפשר לאב המזמין לראות את התינוק 
לא   אבל, בלידה לאב המזמין להיות נוכחפונדקאית אחרת איפשרה . מבוכה ופגיעה בפרטיות

חזיתית ביציאת התינוק   להסתכל
ובגלל שההתנהגות של , עבור הפונדקאית יםמשלמ םהש שבגללהניחו  מהזוגות המזמיניםחלק 

זכות לדרוש דרישות מרחיקות ם יש לה ,שנמצאים בגופה" להםש"הפונדקאית משפיעה על הילדים 
זוגות מזמינים התנגדו לנסיעות למקומות הרבה . למשל שהפונדקאית לא תיסע באוטובוס, לכת

הפונדקאית לא היתה זמינה בטלפון הסלולרי ומתחו כעסו כש, סופשבוע באילת כמומרוחקים 
שיצאה לפאב או על בני זוג שבחרה  זהביקורת על 

 
החוויה של הפונדקאיות 

אני מקווה שהתיאור הלגמרי אובייקטיבי שתיארתי עד עכשיו הצליח לשכנע אתכן שפונדקאות היא 
, של תפיסת העולם שלי" משקפיים"דרך הכמובן  הבאתי ,אבל מה שהבאתי, מוסד דורסני ומדכא

הנשים רוב  רואות את הדבריםבה שחזיתית לצורה די עומדת בסתירה  הזאתתפיסה ומסתבר שה
.  הפונדקאיות עצמן



, ולידת הפונדקאות הראשונה בישראל היתה סיפור כזה, יש חוויות פונדקאות פוגעניות ומזעזעות
מדווחות על שביעות רצון , בעולםוגם במחקרים , ים בישראלהפונדקאיות במחקררוב אבל 

  אמרותימן רוב הפונדקאיות במחקר של . מדווחות על קושי במסירת הילד ולאהליך תמה
ממנה מועצמות ועם תחושות  ושהן יצאו, בחיים שלהןמשמעותית כי הפונדקאות היתה החוויה הש

. של הכרות עצמית וערך עצמי
 

לעבור בזכות  שהן הצליחותהליך הפונדקאות כסידרה של מכשולים ב השלביםראו את הפונדקאית 
 . להשיגשלא כל אחת מצליחה  ישגה, הכוח הנפשי והרגשי שלהן ובזכות ההתמדה וכוח הסבל שלהן

אחת הנשים השוותה את המבחנים , קבלת האישור של ועדת האישורים נתפסה כהישג אישיעצם 
הליך  ,י הזוג"הבחירה ע, הבחינה והסינון של אנשי המקצוע הסיפור של. למבחנים לקורס טיס
לעיתים חודשים  לוקחש, (30% -פחות מ)סיכויי ההצלחה הנמוכים שלו  עם, ההפרייה החוץ גופית

 מסופר, סיבוכים שונים הקשורים להריון והלידה עצמה, הפלות, הריונות מחוץ לרחם, ארוכים
הזדמנות מהפונדקאיות  כל ההליך היה בשביל רבותלדעת תימן . כסיפור גבורה לעיתים קרובות

רואי תוך מאתגר וה, מיוחד, שונה משהואולעשות , לצאת מחיי השיגרה הקשים והמשמימים שלהן
, קבוצת התמיכה של הפונדקאיותמ, האם המזמינה והצוות הרפואימקבלת תשומת לב והערכה 

הפכו את , הפונדקאיות התגאו בכך שיצרו חיים. מהתקשורת -הלידה ואחרימהפורום באינטרנט 
 "גבורה"פונדקאיות וילדיהן חזרו וציינו את ה. הפכו זוג חשוך ילדים למשפחהו, האם המזמינה לאמא

תכנס היא  אם א שלהשל אחת הפונדקאיות שאלה את אמ הבת. של הפונדקאית ואת נדירות ההליך
רוב הפונדקאיות שתימן היתה בקשר אתן בקבוצת התמיכה או באתר . לספרי ההיסטוריה

ואת עצמן , "שליחות"או " זכות"בפונדקאות במונחים דתיים של  המעורבותהאינטרנט תיארו את 
הקשר עם האם המזמינה והענקת המתנה  .ת שרובן לא היו דתיותלמרו, כשליחות האל

. האולטימטיבית של חיים נתפסו כמעניקי משמעות ומעצימים
 

או , תהליך שמנצל נשים והיה רצוי לבטל את החוק האם פונדקאות היא? מה המסקנה מכל זה
? ומביא תועלת לכל הצדדים שמעורבים, שלא פוגע באף אחד חוקשזה 

 
 

פונדקאות כעיסקא ההנחה הראשונה היא התיאור של ( 1: )שתי הנחות מבוסס על  םבעצהחוק 
השניה היא ההנחה ( 2)שלה לא כלכליים  שלא צריך לתת משמעות משפטית לאספקטים תכלכלי

. מנוצלות והן לאמודעות נכנסות לעיסקא מרצון חופשי ושהפונדקאיות 
 

שהתיאור הרציונלי והכלכלי קודם כל ברור  מההסתכלות על המציאות של פונדקאותש, אני חושבת
 שנוגעיםרגשות עולים , ברור שנוצרים קשרים אנושיים מאד טעונים ורגשיים, הוא מאד שגוי

בקשרים הראשוניים והאינטימיים בין , הפונדקאיתהזהות האישית ותפיסת הגוף של  ם שלבשורשי
, תקוות -משמעותייםאישיים ו תהליכיםחולקות שובין שתי נשים  בגוף שלהגדל שאשה לעובר 

. לידה, שינויים גופניים, כאבים, אכזבות, פחדים
, שהריון הוא מוצר שיכול להיות בסיס לעיסקא כלכלית ומושא לחוזה אכיף תהקפיטליסטי ההנחה

פשוט לא עומדת במבחן  שונה במהותה מעבודה של הרכבת מכוניות לא" עבודת ההולדה"ש
 . המציאות
נשים /צפוי שא, קשרים החזקים שנוצרים הם מאד לא מפתיעיםהולים והרגשות שע, למעשה
וצפוי שאשה שהרה ויולדת ילד , ה/ה כלפי זו/ים יחד חוויה משמעותית יפתחו רגשות זו/שחוות

 . בחוק שעוגןקפיטליסטי ההפתעה היחידה נגרמת בגלל התיאור ה. תפתח כלפיו רגשות
.  מתגמל והמעצים ביותר עבור האם הפונדקאיתהרגשות והקשרים החברתיים הם הגורם הדוקא 

 
לכך  בלי לקחת בחשבון רגשות וקשרים חברתיים גורמת לכךהעובדה שהסדר הפונדקאות בנוי 
אחד . את הווצרות הקשרים האלה כסכנה ומנסים להילחם בהם שאנשי המקצוע סביב החוק רואים

פונדקאית . לזוג המזמין יותר מדיקשר הקריטריונים לסינון פונדקאיות הוא סימנים שהן עלולות להי
וחששה , שהועדה חקרה אותה חקירה ממושכתסיפרה " חברה"שהתייחסה לאם המיועדת בכינוי 

בפני תימן שאחת הסיבות שפונדקאית לא הודתה במקרה אחר מזכירת הועדה . שלא תקבל אישור
ים מדי בין הזוג לבין עבור אותו זוג היא שנוצרו יחסים קרוב פעם שנייהקיבלה אישור להרות 



לא כתשלום עבור שירות לאם הנושאת  הכספים שמשולמיםלמרות שהחוק מגדיר את . הפונדקאית
חשדנית ביחס לפונדקאיות מאד ועדת האישורים , כהחזר הוצאות ופיצוי בלבדאו מוצר אלא 

וכן , אחת משתי סוכנויות התווך הפעילותשל מנהלת  -מירב. המציינות מניעים שאינם כספיים
פונדקאית ותיקה המייעצת לאחרות סיפרו לתימן כי הן מייעצות לפונדקאיות להציג בפני הוועדה 

 . ולהתייחס לפונדקאות כאל טרנזקציה עסקית גרידאבלבד מניעים כלכליים 
 

את  מונע, שברור שרחוק מרחק רב מהמציאות, אינטרסנטי -הכלכלי אני חושבת שהתיאור
על מתנות אנושיות הוא רגשות אנושיים " תשלום"שבו חלק מן ה, הוגןיותר האפשרות ליצור שיח 

 . ויחסים חברתיים
 

תמונה מציירים הממצאים של סממה ותימן , מצד אחד. השאלה השניה היא השאלה לגבי ניצול
חברתי ורגשי חשוף , שנמצאות במצב כלכלי, ברורה של ניצול כלכלי ורגשי של הנשים הפונדקאיות

. הפונדקאיות עצמן  מרוצות מהתהליך, מצד שני .ופגיע במיוחד
 

,  הממצאים של תימן וסממה מראים, קודם כל, יש כמה דברים שאפשר להגיד בהקשר הזה
חוויה שנשים בוחרות בה  היא לאברור שפונדקאות . שבעיקר נשים עניות פונות לשמש כפונדקאיות
 .הזה שמור לנשים עניות" םמסע המעצי"ה. רק בגלל הפן האלטרואיסטי והחוויה המעצימה

 
משיגות את המטרות שלהן  לאנשים פונדקאיות , מראים שתחת ההסדר שבנה החוקגם הממצאים 

 פערי הכוחות בין בגללגם , לא מושגת בצורה יעילה הכלכליתהמטרה . כתוצאה מהפונדקאות
עודדים העובדה שהלחצים החברתיים והרגשיים על האם הפונדקאית מ בגללהצדדים לחוזה גם 

 שהם לגמרי מנוגדים להנחה של רציונליות ופעולה אגואיסטית, של הקרבה עצמית למעשיםאותה 
מגדיר את התשלום  החוק -וגם בגלל המגבלות שהחוק עצמו מטיל, ביסודו של הסדר חוזי תשמונח

לא דואג לפריסה הוגנת של התשלומים ולא מבטיח , לא מאפשר תשלום גבוה, "החזר הוצאות"כ
, חברתית/ הפסיכולוגיתהמטרה . עבור מסירת הילד אלא בעיקר, תשלום עבור מאמץ וסבל קבלת

היות שהחוק לא לוקח אותה בצורה יעילה לא מושגת , שהיא מטרה מרכזית של הפונדקאיות
מפקיע מידי האם הפונדקאית את זכויות החוק . המוצא שלו היא יחסים בין זרים בחשבון ונקודת

את היכולת שלה לחזור בה  לגמרימגביל כמעט , ות מייד לאחר הלידההמשמורת והאפוטרופס
ליחסים ארוכי טווח עם  זכויות שאפשר היה לתרגם, מעניק לה זכויות כלשהן על הילד ולאמההסכם 

. היחסים עם משפחת הזוג המזמין מושארים באופן מוחלט לרצונו הטוב. משפחת הזוג המזמין
הפונדקאית מפני פגיעה בפרטיות ובחופש שלה ובזכות שלה על  אין בחוק הגנה מספיקה על, בנוסף
והפונדקאית הרבה יותר  -החוק משאיר הרבה מהדברים האלו למשא ומתן בין הצדדים -גופה

.  חלשה מהזוג המזמין
 

על ובזכויות שלה בפרטיות שלה , של הפונדקאית בחופשמציאות במהלך התהליך היא של פגיעה ה
החברות בין הפונדקאית לאם , הקירבה והתמיכה האנושיות -ות לפונדקאית התועלות העיקרי. הגוף

המזמינה ותחושת הסיפוק מן העשייה האלטרואיסטית שבהגשמת חלום עבור זולת שיש כלפיה 
ולא , שמיישמים אותואשר מושגות למרות החוק ואנשי המקצוע , וודאיות -הן תועלות לא –רגשות 

ההערכה , הרצון הוא הקשרים החברתיים והאישיים שנוצרים המקור העיקרי לשביעות. בעזרתם
.  אותם למזערגורמים שאין להם ביטוי משפטי ושהמערכת מנסה  שהם. והכרת התודה

פונדקאיות ואמהות מיועדות מתחמקות מהתכתיב הזה , החוק מאפשר ניצול ומעודד ניצול, לדעתי
כמתנה  -דקאות בצורה יותר מתאימהשל פונ ,לפחות לתקופה מסויימת, בפועל הגדרהבאמצעות 

.   שיוצרת מחוייבות וקשר חברתיו, אנושית ייחודית שאי אפשר לתמחר אותה
 

. שנכנסה למסיבה ומחאו לה כפיים, צפיתי בווידיאו של אחת מהן": סממה סיפרה בראיון עיתונאי
בר ההריון כי בסופו של ד, אבל זה לא משהו שנמשך לאורך זמן. היא ירדה במדרגות כמו מלכה

לא קל להתנתק מתינוק שגדל . גם אם הזוג מתקשר אליה, נגמר ויש נתק בינה לבין התינוק
הן נכנסו לתהליך מתוך מצוקה וכדי . השאלה היא מה קורה להן אחר כך. ברחם תשעה חודשים

במקום להתמלא , בעצם. למלא לעצמן את החיים ויש סיכון שהן ייצאו מהתהליך מאוד פגועות
בלי כיסוי הקצפת של התינוק , את המצוקה האמיתית. פו לעצמן מקור למצוקה חדשההן הוסי



מי . הן יוצאות בהרגשה זוועתית. רואים אצל הפונדקאיות שלא הצליחו להיכנס להריון, שנולד
 ?שומע עליהן

  
? מה אפשר לעשות 

, בארץ ותיהיה לבטל בשלב הנוכחי את ההכרה בהסכמי פונדקאמאחר שאני מאד בספק אם אפשר 
ולתת , שההסכם לא יפגע בזכויות האדם של הפונדקאיתצריך לפחות להבטיח החוק שנראה לי 

 . שיהפכו אותו ליותר הוגןכלים 
 הזכותשל האם הנושאת ואת  בחוק את החופש והפרטיות המלאיםלהבטיח  צריךאני חושבת ש

 . על גופה ועל העובר בתקופת ההריוןשלה המלאה 
שאחת , ברור. משולם לאמהות הנושאותשל את ההגבלות על המחיר לבטגם  צריךלדעתי 

הגבלת התשלום לא מונעת ניצול אלא . המוטיבציות העיקריות של אמהות נושאות היא כלכלית
 אבל, נהירה של נשים עניות לפונדקאות משיקולים כלכליים עוזרת למנוע היא. מבטיחה ניצול בזול

נגנון הסינון של הפונדקאיות או באמצעות הגבלת מספר להשיג את המטרה הזו באמצעות מ אפשר
להבטיח פריסה הוגנת של  צריך, בנוסף. על המחירחוקית ולא באמצעות הגבלה , האישורים

של האם הנושאת ולא עבור מסירת ןהסיכון הסבל , הזמן ,ומתן תשלום עבור המאמץ, התשלומים
לפונדקאיות שעוברות מחזורי הפרייה  ותשלום זעום, תשלום של רוב הסכום לאחר הלידה. הילד

הוגן כלפי האם הנושאת ומהווה בפועל תשלום עבור הילד כמוצר  לאמסוכנים וגוזלי זמן , כואבים
"(.  החזר הוצאות ופיצוי סביר" ודאי לא)ולא עבור עבודה 

 מבטיחות אפשרות של האלו גםזכויות ה, של האם הנושאת על היילוד להכיר בזכויות לדעתי צריך
מודל שנראה לי הוגן הוא למשל מודל בו האם הנושאת יכולה . קשר מתמשך עם הזוג המזמין

בין הורות , בחוזה להגביל שאי אפשרבאופן חופשי , לבחור במשך השנה הראשונה אחרי הלידה
לא יטילו עליה חובות ש לבין זכויות ביקור, אשר תטיל עליה חובות הוריות כלפי היילוד, משותפת

מודל כזה . בצורה הדומה לאימוץ פתוח, ה והמשפחה.לדיאפשרו לה קשר נמשך עם הי לאב, כאלו
, האנושית והרגשית של האם הנושאת ואת הקשר שלה ליילוד ולזוג המזמין ההשקעהמכבד את 

גם מבטיח מוטיבציה עצמית של  הוא. ההשקעהאנושית הוגנת על / ומעניק לה תמורה חברתית
ומונע ממנה את הצורך לבצע תמרונים , ת העובר במהלך ההריוןהאם הנושאת להתחשבות בטוב

 יםאינטימי יםופרידה מכאיבה לאחר יצירת קשר, רגשיים טראומטיים של התנכרות לעובר ולגוף
. יםואינטנסיבי

ובפרט לוודא , הליךשל התנהלות ההלבקר את צריכה לא רק לאשר את ההסכמים אלא גם  המדינה
של  הפעולהלדאוג לפיקוח על  המדינה צריכה . גוד לחוקה וניצול בנישלא נוצרים מצבים של הגבל

שמרכזי רצוי . שהם נותניםהמקצועית ורמת השירותים  הרמהלוודא את  כדימרכזי הפונדקאות 
למנוע ניגוד אינטרסים בין המרכז לבין מקבלות  כדי, הפונדקאות יהיו עמותות ולא גופים מסחריים

 . ורועל מנת למנוע מסח, השירות
 . שיאפשר בחינה ושיפור של החוק, לדאוג לאיסוף נתונים מסודרצריכה גם המדינה 

 
על הסכם פונדקאות שיהיה במציאות החברתית הקיימת קשה לי לחשוב , עם כל זההאמת היא ש

ההורים המזמינים רוצים ילד . באמת הוגן כלפי הפונדקאית ושאפשר יהיה להניח שבאמת יתבצע
, ם חושבים שהם צריכים את זה והחברה מעודדת אותם לחשוב ככהה, שיהיה רק שלהם

בפרט , המעורבות של הפונדקאית מאיימת על האינטרסים שלהם ולמרות הרגשות והכרת התודה
ויש שונות חברתית וכלכלית , לאורך זמן אינטרס אמיתי לשתף אותהאין להם , מצד האם המזמינה
, ה באמת לא משהוא שצריך להיות אפשרי לקנותהריון ז, בסופו של דבר. שקשה לגשר עליה

שישראל תצטרף  הייתי מעדיפה. ויחסים חברתיים ארוכי טווח זה לא באמת משהוא שאפשר לכפות
 . של הסכמי פונדקאות ףמכירות בתוק שלאמדינות ל
 

נכון לגבי הרבה מהנושאים ש, ץ נחמני"כהן בבג -שטרסברגהשופטת ואני רוצה לסיים בציטוט של 
: טכנולוגיות רפואיותחנו מתעסקות אתם בתחום של שאנ

  ."מבחינה ערכיתלעשות מבחינה טכנולוגית ראוי לעשות לא כל מה שניתן "
 


