
נייר עמדה 

 שיבוט אדם ושינוי גנטי )הצעת חוק איסור התערבות גנטית 

 2009 –ט "התשס, (תוקף הארכת( )2' תיקון מס( )בתאי רביה

, ים/ומדעניות ים/של הכנסת על ידי חוקרות המדע וטכנולוגיהמסמך זה מוגש לוועדת 

 .הביולוגיה והרפואה, ומי הגנטיקהלרבות בתח

איסור חוק חידוש תוקפו של הצעה ל נסתשולחן הכבימים אלו עולה לדיון על 

לשקול בכובד ראש  ים/מציעותאנו . חמש שנים נוספותלתקופה של  התערבות גנטית

 הווה אומר עיגונו בחוק של איסור  -תוקף החוק ללא הגבלת זמן להארכת הצעה חליפית

ול באופן סעמדה זו אין בה כדי לפ. על שיבוט אדם למטרות רביה באופן מוחלט וקבוע

 בתנאים מבוקריםלהתקיים  כזהעל מחקר  אלא להבהיר כי ,גורף שיבוט לצורכי מחקר

 .על המותר ואסור בשיבוט מחקרי  בחוק ההגדרלובהתאם 

בעולם . בעולם המערבי מוסדר נושא השיבוט בחקיקה  בכל המדינות הליברליות

בהצעה כמוצע , זמנילצרכי רביה הוא שיבוט על איסור ה האין ולו מדינה אחת בכולו 

 .המונחת על שולחן הכנסת כיום

בשלב  אם גם)למטרות רביה שיבוט אדם ל פוטנציאלהים בדאגה את /ו רואותאנ

בתחום זה ן יעדירב בייחוד לאור העובדה כי  ,(לחלוטין תיאורטי זה המדובר בעניין

  .כרוך בחשיפת העוברים לסיכוניםכי המחקר ו על הגלויהנסתר 

לכל ספק את  עברמלעלות טיעונים אשר יצדיקו החוק  זמניותעל המצדדים ב

יש לבחנם  בעין  כאלה טיעוניםעם הצגת , יתר על כן .הצורך בחריגה מהמקובל בעולם

מאז נחקק החוק בארץ ובעולם מציאות הקיימת תוך השוואה והתייחסות לו, ביקורתית

.  לפני למעלה מעשור

זו : מנגנון הזמניות הפעלתו של עצםבת מהבעייתיות המובניאין להתעלם , כמו כן

ק הקודם ומועד הפקיעה של הח בדיעבד ולאחרהפעם השניה שהחוק מובא להארכה 

כאשר לקראת מועד הפקיעה לא התקיים דיון , ( 2009מרץ  חודש –במקרה שלפנינו )

הקמת  ועוגנה תקנוניתאושרה  2005למרות שבנובמבר וזאת )מהותי בסוגיות שעל הפרק 

הפוגעת ברציפות  המדובר בפועל בהארכה אוטומטית, משכך(. מיעצת לנושאועדה 

. התרה של שיבוט למטרות רביה בישראל, למרבה הצער, מאפשרתהחוקית המתבקשת וה

והרווחים העלולים להווצר בעתיד בין מועד הפקיעה לבין חידוש  זמניות החוק ,בנוסף

שלאיש לא תהיה עליהם , יםנוספ ראויים בלתי שימושיםפתח לפותחים אף  ,החוק

. שליטה

מגבלת הזמן  את הסרתה שללהציע  ים/מבקשות מ"הח, לאור כל האמור לעיל

כי היה  ,ובמקביל יוצע לחלופין. קבועלחוק של ההפיכתו את ו מהצעת החוק הנוכחית

היא , יעצת למסקנה שמתכונת החוק נדרשת לשינוייתגיע הועדה המ עתידי כלשהומועד וב

. לתפיסתה השינויים הנדרשים ולהמליץ על ביצועלכנסת  תוכל לפנות

 

: על החתום



מרכז רפואי , מנהלת המחלקה לגנטיקה ומחלות מטבולית ,פלג-אורלי אל' פרופ .1

 .ירושלים, הדסה

הפקולטה , המחלקה לחקר התא ולאימנולוגיה, אורנה אלרואי שטיין' פרופ .2

 . אוניברסיטת תל אביב, למדעי החיים

האוניברסיטה , ס להנדסה ולמדעי המחשב"ראש ביה, רמןאורנה קופ' פורפ .3

 .העברית

, הפקולטה לרפואה, ראש מרכז על אדמס לחקר המוח, אילנה גוזס' פרופ .4

 .אוניברסיטת תל אביב ונשיאת העמותה הישראלית לחקר המוח

 .א"אוניברסיטת ת, הפקולטה לרפואה, אינה פביאן' פרופ .5

מרכז רפואי , מכון לגנטיקה מולקולרית מנהלת, סילבר-ר אסתר לשינסקי"ד .6

 .וולפסון

 .אילן-אוניברסיטת בר, הפקולטה למדעי החיים, ר בני מוטרו"ד .7

המטולוגי במרכז ה, הדםממאירויות ל היחידהמנהלת , בתיה שטרק' פרופ .8

 .שנידרש "ח לילדים ע"ביה, לילדים אונקולוגי

 בריתהאוניברסיטה הע, המכון למדעי החיים, בת שבע כרם 'פרופ .9

מנהלת המכון לגנטיקה מרכז , ר איגוד הגנטיקאים הרפואיים"יו, ר דורית לב"ד .01

 .רפואי וולפסון

 .אוניברסיטת חיפה, וולקן-דפנה ארדינסט 'פרופ .11

-אוניברסיטת תל -החוג לסוציולוגיה והפורום ללימודי נשים ,ר דלילה אמיר"ד .21

 .אביב

ס לבריאות הציבור "ובהס למדיניות ציבורית וממשל "ביה, ר דניאל שפרלינג"ד .31

 .האוניברסיטה העברית, ורפואה קהילתית

 .מכון ויצמן, ראש המחלקה לבקרה ביולוגית, הדסה דגני' פרופ .41

המכון הלאומי לביוטכנולוגיה , ראש היחידה לביואינפורמטיקה, ורד כספיר "ד .51

 .אוניברסיטת בן גוריון, בנגב

 .האוניברסיטה הפתוחה תנשיא, ירון-חגית מסר' פרופ .61

, המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים, גנטיקאית, חוה יבלונקה' פרופ .71

 .אוניברסיטת תל אביב

 . האוניברסיטה העברית, המכון למדעי החיים, ורקשחרמונה ' פרופ .81

המכללה , סוציולוגיה של מדע טכנולוגיה וחברה, ר יעל השילוני דולב"ד .91

 .יפו-א"האקדמית ת



ס "ביה, טיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיההמחלקה לגנ, יוסי שילה' פרופ .02

 .א"אוניברסיטת ת, ש סאקלר"לרפואה ע

לחוג ניולוגיה תאית והתפתחותית בפקולטה לרפואה , לאה יוגב' פרופ .12

 .א"באוניברסיטת ת

המכללה האקדמית אורט , המחלקה לביוטכנולוגיה, ר מאירה שטרנפלד"ד .22

 .כרמיאל, בראודה

, המכון למדעי החיים, למתמטיקה ולמדעי הטבע הפקולטה, מיכל ליניאל' פרופ .32

 .האוניברסיטה העברית

 .המסלול האקדמי המכללה למנהל, בית הספר למשפטים, ר נילי קרקו אייל"ד .42

 .האוניברסיטה העברית, ס להנדסה ולמדעי המחשב"ביה, נתן ליניאל' פרופ .52

מרכז רפואי סורסקי ומחלקה , לחקר הפוריות מכון, ר סנדרה קליימן"ד .62

 .א"אוניברסיטה ת, גינקולוגיה ומיילדותל

 . מכון וייצמן, המחלקה לביולוגיה מבנית, עדה יונת' פרופ .72

, הפקולטה למדעי החיים, המחלקה למדעי הצמח, עדינה בריימן' פרופ .82

 .אוניברסיטת תל אביב

 .מכון וייצמן, ראש המחלקה לביולןגיה מבנית, ציפי שקד' פרופ .92

 .אוניברסיטת תל אביב, רפואה מולקולריתראש המכון ל, קרן אברהם' פרופ .03

 .נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, רבקה כרמי' פרופ .13

, הפקולטה למדעי הרפואה והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב ,פרופ רותי פרברי .23

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 .א"אוניברסיטת ת, יתוהתפתחותתאית המחלקה לביולוגיה , רות שלגי' פרופ .33

האוניברסיטה , המכון למדעי החיים, המחלקה לגנטיקה, שפרלינג רות' פרופ .43

 .העברית

הפקולטה למדעי , ראש המחלקה לחקר התא ולאימנולוגיה, שרה לביא' פרופ .53

 .אוניברסיטת תל אביב, החיים

 

 

 


