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דיון מזמנות  הועדה הציבורית לבחינת הסדרה החקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראלהמלצות 
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נוכח המורכבות של . 1ו הכרה כ"הורים מיועדים"פנקס שביקש-בג"צ איתי פנקס ויואב ארד –הרקע לדו"ח 

מקצועית –סוגיית הפונדקאות הודיעה המדינה לבג"צ כי בכוונתה להקים "מיוזמתה" ועדה ציבורית 

שתפקידה יהיה לבחון את כל נושא הפריון וההולדה לאור שינויים חברתיים וטכנולוגיים שחלו בחברה 

הושלם הליך מינוי  2101הפונדקאות על כל היבטיה. ביוני הישראלית, ובמסגרת זאת תיבחן גם סוגיית 

  הוועדה.

 

 יוסף.-חברים ובראשם פרופ' מור 00הוועדה מנתה 

 

 בכתב המינוי נתבקשה הוועדה לתת דעתה לשורה ארוכה של נושאים מורכבים:

  י, לפי מבנה התא המשפחתי, מעמד איש –נגישותן של קבוצות אוכלוסיה לטכנולוגיות פריון שונות

 קשרי משפחה, גיל, ועוד משתנים

 שימור פריון ביחס לקטינים ולבגירים 

  שמירה על סודיות זהותם של תורמי תאי רביה מול אינטרס הקטין לדעת את  –אנונימיות וגילוי

 זהות הוריו הביולוגיים

 בחירת מין היילוד ושימוש בטכנולוגיות פריון למניעת תחלואה גנטית 

 ץ לישראלהליכי פריון שבוצעו מחו 

 

לפי הודעת המדינה לבג"צ הוועדה היתה אמורה להגיש את המלצותיה למנכ"ל מה"ב תוך שנה 

 .2102( בפועל נחתם הדו"ח של הוועדה במאי 0.6.2100)

 

 לצמצם ככל האפשר את ההתערבות בטיפול הרפואי  –באופן כללי, מאמצת הוועדה גישה ליברלית 

 הסדרים שיאפשרו לכונן המדינה על ,בישראל לציבור ולדההה יכולת של המרכזית חשיבותה "לנוכח

 האפשר." ככל נוח באופן זה בתחום מקצועיים שירותים לקבל לתושביה

 

 ערך האוטונומיה נשאר עקרון מנחה.

 ,זה בתחום האוטונומיה מימוש על הגבלות או איסורים להטיל ,כן על ,מקום "אין

 אחרים או שיקולים האדם כבוד על הגנה ,אחר אדם על נההג של מטעמים ,מכריע נימוק לכך יש אם אלא

 ".באלה כיוצא

 

ככל שמתרחב השימוש בטכנולוגיות פריון, ככל שמסדירים בחוק וברגולציה, וככל  –המורכבויות 

 אישיים(, כך מתגלות יותר מורכבויות.-שמעמיקים בהשלכות החברתיות )במובן הרחב של היחסים הבין

 

מדה מוסרית כלשהי. יחד עם זאת, היא מכירה ב"חופש המקצועי" של הרופא הוועדה אינה נוקטת ע

 והצוות המטפל לבחור שלא לקחת חלק בטיפולים שאינם עולים בקנה אחד עם השקפתם המוסרית.

 

 

 מהם עיקרי החידושים?

 הילד לטובת הנוגעות בשאלות הרפואי לצוות שיסייע מקצועי - רב עזר מנגנון להקים 

 הפוריות מטיפולי כתוצאה להיוולד העתיד
                                                           

1
 רות להט"בית()למרות זאת, בהקדמה של הדו"ח אין זכר לבג"צ זה, וגם אין בהמלצות מענה מפורש לנושא של הו 



  תרומות זרע 

 אנונימי-לפתוח מסלול לא –

 להרות שוב תוכל מהן אחת כל .נשים -7 ל אחד מתורם שיהרו הנשים מספר את להגביל –

 .הגבלה ללא - תורם מאותו

 מיועדת -תרומה של ביציות מופרות : אנונימית ולא 

 שימוש בחומר גנטי לאחר המוות 

בביציות  לשימוש ביחס מראש בכתב הוראות לתת םלנשי גם לאפשר כמו זרע, יש –

 .מותן לאחר - שהקפיאו

 כולל "שאיבת ביציות" )"חלקי שחלה"( גם אם היא לא נתנה הוראה בכתב –

שימוש בביציות מופרות לאחר המוות, כעיקרון רק בהסכמה של בן הזוג שנפטר, בכל  –

 מקרה הנפטר יירשם כהורה של היילוד.

  :פונדקאות 

 וכל לשמש כפונדקאית               אשה נשואה ת –

 הפונדקאית לביטוח החובה את בחוק לעגן –

  פונדקאות חו"ל: הסדרה עתידית ע"י אמנה בינלאומית, ובינתיים מסלול עם ערובות לשמירת

 זכויותיהן של הנשים הפונדקאיות, לרבות הכרה במרפאות בחו"ל

 

 מה היו חילוקי הדעות?

  פרק הפונדקאות 

אין מקום להרחיב משמעותית את מעגל הפונדקאיות", בגלל ההשלכות של הפער בין דעת הרוב: " –

עם בעיות פריון וליחיד  יחידהך + ללהלי קודם אחד מילד יותר להם שאין זוג לבני רקהביקוש להיצע. לכן 

 כלל ילדים ה/לו שאין)במסלול אלטרואיסטי( 

ד, לא תותר פונדקאות תמורת תשלום לאף דעת מיעוט: להתיר בישראל פונדקאות אלטרואיסטית בלב –

 אחד )לא להבחין בין זוגות, נשים יחידות, וגברים יחידים או הומואים(

 יידוע אשתו/בעלה של נשוי/ה שמבקשים טיפול עם גבר/אשה אחרת 

  היתר לגבר נשוי עם "מי שאינה אשתו" ללא דרישה ליידע את אשתו של הגבר –

 ה ליידוע בעלה של האשהאשה נשואה עם "גבר פנוי" ללא דריש –

  :גם לגבר "ללא בת זוג", והורים מיועדים  54העלאת גיל מירבי של אשה לקבלת טיפול(

הסתייגות מקביעת מגבלת גיל /  –זו כנראה קביעה חדשה שעוררה חילוקי דעות  –בפונדקאות 

   הורדת גיל מקסימאלי(

 

 הרחבות שימוש

 שימוש בתאי רביה לאחר המוות

 שים נשואותפונדקאות גם נ

 פונדקאות גם ליחידות ויחידים

 העלאת גיל מירבי לקבלת טיפול
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 דיווחים מקבוצות הדיון

 

 9מושב 

 )הנחתה ודיווחה אתי סממה(  פונדקאות, אלטרואיזם ומסחר

הקבוצה דנה בפונדקאות מסחרית אל מול אלטרואיסטית. ניסיתי ולא הצלחתי להצית אש, 

ת ההיבטים הפמיניסטיים של שימוש בגוף האשה ולשאול עד לערער על הנחות המוצא, ולעורר א

 –יוסף -כמה קיימת באמת בחירה חופשית. האתוס שעומד ביסוד ההמלצות של ועדת מור

-הדיבורים על פרו ורבו כמצווה ראשונה בתרי"ג המצוות, הצורך הנפשי בהולדה, והמושגים הפרו

ה מאד הטרוגנית, היה קשה להרגיש שרה גם על הקבוצה. למרות שהקבוצה הית –נטליסטיים 

קול אחר ביקורתי. לכאורה היה פוטנציאל למגוון קולות, אבל הרוח הכללית היתה שהעסק עובד, 

 רוצים לקחת את הפונדקאות אחורה. ולא 

הצהרת הקבוצה היתה: אין דבר כזה פונדקאות אלטרואיסטית ואין דבר כזה פונדקאות מסחרית. 

ובר רק כליים, שהנשים רוצות לשפר את מעמדן הכלכלי. אבל לא מדכולם מכירים במניעים הכל

 בכסף, יש משהו מעבר לכך. 

פונדקאות אלטרואיסטית קיימת בעולם במימדים קטנים. למשל, בפינלנד היא נעשית רק בין 

תהליכים כאלה על  08-09בנות משפחה. אילו היו מאמצים את זה בישראל, הציפייה היא שיהיו 

זה לא מתקרב להיקפים שקיימים בארץ היום. הקול הצרכני היה מאד חזק בקבוצה. שנים.  5פני 

וגם, מפי הרופאים, שההתמודדות מול הצורך הגדול של הזוגות שוחק התנגדויות. הקול המעניין 

 הומואים שיהיו הורים נהדרים".   ביותר היה קול פמיניסטי שאמר "אבל רוב חברי הם זוגות

יוסף, שיש לאפשר רק -ה לא הסכימה לדעת המיעוט של ועדת מורבשורה התחתונה הקבוצ

פונדקאות אלטרואיסטית )ללא הבחנה בין זוגות הטרוסקסואליים, זוגות הומוסקסואליים ויחידות 

ויחידים(. היתה אמירה מאד חזקה על מדינות אחרות שבהן מתקיימים תהליכים אלטרואיסטיים, 

שלא עובר ן, ואז עבודת בתי המשפט היא לבדוק שזה מביא לכך שהכסף עובר מתחת לשולח

 חוקי. -שם כסף באופן לא

הקול הבולט בקבוצה היה שהתהליכים צריכים להיות מסחריים, יש לתת לפונדקאית להרוויח 

בשוק חופשי, וכל המרבה הרי זה משובח. יחד עם זאת, היה דיון על הגבלת סכום התשלום 

ם בסכומים גדולים של כסף. ובנוסף, שצריך להגן על לפונדקאית. נאמר שלא נכון לפתות נשי

הצרכנים, הזוגות, מפני שבירת השוק בסכומי עתק על ידי זוגות הומואים בעלי יכולת )כפי 

שהובע החשש בדו"ח הועדה( בכל מקרה, הקבוצה אמרה שצריך להיות שוויון בנגישות 

ושהמלצת הוועדה להגביל את הפונדקאות גם לגברים יחידים, שלא לדבר על זוגות הומואים. 

 ם בלבד זה לסגור בפניהם את הדלת.הנגישות של זוגות הומואים לתהליכים אלטרואיסטיי
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 )הנחה ד"ר צבי טריגר, דיווחה עדי מורנו( הורות להט"בית

הדוח פתח לדיון ציבורי את הנושא של הורות להט"בית. אבל הדיון מתנהל במרחב רפואי. דיון 

 כאי להיות הורה ובאילו תנאים, צריך להתנהל במישורים אחרים, בזירה ציבורית ערכי אודות מי ז

בראשו זוגות הטרוסקסואליים שהאישה נזקקת,  –יותר הולמת. הדו"ח קבע מדרג של הורות 

לאחריהם יחידות ולאחריהן יחידים. זוגות להט"בים לא נזכרים, ולכאורה הם ייאלצו לשקר 

כאות היחיד מופחתת לעומת זכאות הזוג. לדוגמא, במקרה של זוג בשביל לקבל זכאות. בנוסף, ז

נשים לסביות שהולידו בעזרת תרומת זרע, לילד תהיה אמא אחת )זו שילדה אותו( ורק לאחר 

תהליך אימוץ ארוך תהיה לילד אמא נוספת. לגבי גברים, המדרג בין נשים יחידות לבין גברים 

פחות ראויה לטיפולי פריון בישראל. לא נכנסנו לדיון יחידים מעביר מסר שהורות גברית נחשבת 

 ז אין הצדקה לקבוע היררכיה כזאת.המוסרי בפונדקאות, אבל אם יש תהליכים של פונדקאות, א

עלה לדיון נושא הזכאות של טרנסים, אנשים שעוברים שינוי מין. לפעמים במעבר נפגעת 

ם שעוברים שינויי מין בישראל. זאת לא הפוריות, אבל השירות של שימור פריון לא מוצע לאנשי

 מענה. גם הם לא מוזכרים בדו"ח.  עלות גבוהה למערכת, אבל אין לזה שום

בנוסף, לסביות והומואים וביסקסואליים עדיין יכולים לקבל הערות פוגעניות לגבי המיניות שלהם 

 הרופא אמור לכבד את מכלול חייהם.וההתאמה שלהם להורות, בעוד 

שעלה בקבוצה היה מצבים הוריים של יותר משני הורים. יכולה להיות התקשרות נושא אחר 

להורות משותפת, אבל אין מענה למכלול החוקי. יש התנגשות בין הצורך של הילד שיכירו בכל 

האנשים שהם הוריו, ובמקרים מסויימים צרים היה לחייב אותם כלכלית. המדינה נוקטת גישה 

 לילד יהיו לכל היותר שני הורים. אבא ואמא, ובכל מקרה עדיף שלילד יהיה –שמרנית 

עניין נוסף שבו דנה הקבוצה היה הצורך להכיר בהורות כבר בשלב הכניסה של התהליך, ולא 

אין לחייב שירותי אימוץ שמעמיסים על שירותי רווחה, ושנמשכים זמן רב עד שמסתיימים. 

 הצדקה שהמדינה לא תכיר בילד.

 

 )הנחתה ודיווחה ד"ר סיגל גולדין( צרכנות פריון בישראלמבט פמיניסטי על 

אילו תגובות פמיניסטיות אפשריות לצרכנות הפריון בישראל? מה יכולה להיות התרומה של 

עמדות פמיניסטיות שונות להבנת ההתנהגות הצרכנית של סוכנים שונים שפועלים בזירת הפריון 

לא על מטופלי פריון. הקונספט של הצרכנים בישראל? הכוונה היתה לדבר על צרכנות פריון ו

מחדד שאנשים שנכנסים למערכת המטופלים או המשתמשים בשירותים עושים בחירה אקטיבית 

לפעול בשדה שמציע שירותים ומוצרים שונים. הבחירה מייצגת את הרצון האוטונומי וגם את 

 י. ה האזרחהערכית של צרכנים שמממשים זכויות בשד-החוויה הנורמטיבית

מעניין להפגיש את מושג הצרכנות עם הביקורת הפמיניסטית. הפרספקטיבה הפמיניסטית 

מבקשת לתקן אי שוויון, מצביעה על הנתינות והפאסיביות של נשים במערכות, הנזקים שנגרמים 

להן, המחירים שהן משלמות. האם אפשר להציע סוגים אחרים של ביקורת פמיניסטית על 

ל? ניסינו להסיט את הדיון מהתמקדון ביצרנים ובמפיצים של הטכנולוגיות צרכנות הפריון בישרא
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)מחוקקים, משפטנים, רופאים, ובעלי אינטרסים אחרים( ובמקום זאת להסתכל בקצה של 

הצרכניות. לקחת בחשבון שקיים גם אקטיביזם צרכני, למשל, של אלה שבוחרים באופן אקטיבי 

דרך בתי המשפט וגופים אחרים כמו נציבות קבילות  לעתור לרשויות, ולתבוע את זכויותיהם

זוג גברים  –יוסף הונע על ידי אקטיביזם צרכני -הציבור במשרד הבריאות. גם דו"ח ועדת מור

 שביקש לממש זכויות בשדה הפריון. 

אפשר לראות אקטיביזם צרכני אצל גברים ששוכרים שירותים של פונדקאות או אצל נשים 

. אף אחד לא מכריח אותם. איזו תובנה פמיניסטית IVFם של טיפולי שעוברות מחזורים רבי

 ת על תופעות אלה בחברה הישראלית?אפשר לגייס כדי לשאול שאלו

 גישות: 3מתוך הקבוצה עלו 

עמדה שמבקשת ליידע צרכנים לגבי הסיכונים שעלולים להיגרם להם או לצאצאים  .0
הצרכנית צריכה להתבסס על  שלהם. כמו בתחומים אחרים של הגנת הצרכן, הבחירה

 מידע רלוונטי ומהימן.
תפקיד הפרספקטיבה הפמיניסטית הוא להפנות תשומת לב לצרכים של קבוצות צרכניות  .2

שונות, ובמיוחד לקבוצות מוחלשות, כמו אנשים עם מוגבלויות, חברים בקהילות 
 הלהט"ביות, או מיעוטים אחרים. 

הלב מן האחריות של הצרכנים. גישה  השיח של זכויות הצרכנים הוא הסחת תשומת .3
אפשרית היא לשנות את האופן שבו אנחנו נוטים להמשיג את הפעילות של המטופלים, 
ולראות הקשרים של אחריות כלפי אנשים אחרים שאיתם הם באים במגע, כמו, למשל, 
בפונדקאות. )הכוונה כאן לפתח אתיקה של אכפתיות ודאגה, בנוסח של קרול גיליגן, על 

נת ליצור מערכות יחסים בין השותפים להבאת ילדים לעולם שמושתתים על אהבה מ
 לילד.(

 

 )הנחתה פרופ' יעל השילוני, דיווח אורי כץ( הולדה אחרי המוות

השאלה הראשונה היא מדוע המדינה בכלל מתערבת בנושאים שקשורים להולדה אחרי המוות? 

תוך מחיקה יש מרדף אחר הורות גנטית  על אילו אינטרסים היא מגנה? הרושם הוא שבישראל

 של אלטרנטיבות אחרות. 

נושא אחר שעלה היה: מה הוא רצון המנוח? והאם זו שאלה רלוונטית בכלל? ברוב המקרים, 

אדם מת מבלי להשאיר הנחיה מפורשת לגבי השימוש בתאי הרביה שלו לאחר המוות. בהנחה 

? במקרים אלה, אולי רצונם של האנשים שלא היתה הנחיה איך אפשר לקבוע את רצון המנוח

החיים הנוגעים בדבר צריך להכריע. אבל אז יש לשאול, מיהם אותם אנשים חיים שרצונותיהם 

 שיהיו הנחיות ברורות של צעירים? רלוונטיים לעניין? על רקע זה שאלנו, האם צריך לפעול כך 

אם קיימת אפשרות משפטית עלה חשש שרצון המנוח יכול להפעיל לחץ על מי שנשאר אחריו. 

לעשות שימוש בזרע מוקפא, האם אלמנה יכולה לסרב לעשות בו שימוש? הרצון המשוער נקבע 

)זוהי הנחה שאדם רוצה להביא ילדים לעולם לאחר  2113-בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ב

 מותו כשקיימת בת זוג(. נאמר שהפיקציה הזאת אינה אלא שעתוק של תפיסות חברתיות. 
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ומהו היחס אל הורי המנוח לעניין הולדה אחרי המוות? היועץ המשפטי לממשלה שלל את זכות 

הסבים להשתמש בזרע ילדם לאחר מותו, ושמר את הזכות רק לבת הזוג. למרות זאת, היה 

מקרה אחד שבו בית המשפט אישר לסבים להשתמש בזרע של בנם המנוח )כדי להקים משפחה 

 –ע ידוע עם משפחה קיימת(. ועדת מור יוסף שוב סגרה את הפתח עם אשה שחיפשה תורם זר

רק לבן או בת הזוג, ולא לסבים, למעט מקרים שיש הנחיה מפורשת. היו חילוקי דעות בקבוצה: 

 פשר לסבים להניע תהליך של הולדה.מהי טובת הילד שעדיין לא נולד? הרוב הסכים בסוף לא

וחלט בין גברים לנשים בסיפור הזה? האם כל מה האם צדקה הוועדה שצריך להיות שוויון מ

שנכון לגבי זרע נכון גם לגבי ביצית? האם חזקת הרצון המשוער נכונה גם לגבי נשים? ידוע שיש 

הבדלים תפיסתיים גדולים בענייני הורות בין גברים לנשים. שוויון בין גברים לנשים הוא לא 

.( למשל, לגבר יש יותר שנים להביא ילדים בהכרח פמיניסטי. )יש שונות ביולוגית רלוונטית

 לעולם גם לאחר מות אשתו. 

 

 )הנחתה ודיווחה אורנה דונת( על פוליטיקה של פריון וחרטה של אימהות –בכייה לדורות 

בקבוצה הזאת שאלנו עד כמה הרצון בהורות נלקחת כמובנת מאליה, ועד כמה אפשרי לנשים 

טיפולי הפריון שהן עוברות. האם יש אפשרות  להשמיע את האמביוולנטיות שלהן במהלך

להשמיע קול כזה בפרקטיקום היומיומי, במפגש עם אנשי המקצוע? האם יש אפשרות להתחרט 

נשים עברו טיפולי פוריות, והן סיפרו על  5ולהפסיק טיפול? בין המשתתפות במחקר שלי, 

 ל האימהות. ף הן התחרטו עדינמיקה שקשה מאד לצאת ממנה ולהפסיק אותה. לבסו

יוסף שהיא בעלת משמעות כמייצגת צורת חשיבה גורפת: נאמר -יש פיסקה בדוח של ועדת מור

שאם הסכמתה של אישה לשמש כפונדקאית באה מתוך לחץ משפחתי או חברתי, הדבר אינו 

פחות חשוב מלחץ כלכלי. היא צריכה לפעול מתוך רצון חופשי וללא הפעלת לחץ. בדומה, צריך 

ילו טעמים נשים נכנסות לתהליכים של טיפולי פוריות, והאם הן יכולות להפסיק לשאול, מא

 ות הספציפיות של טיפולי הפריון. אותם? שאלות אלה צריכות לרחף מעל לכל הפרקטיק

יוסף היא שתהיה עובדת סוציאלית כחלק מהצוות המטפל ביחידת -אחת ההמלצות של ועדת מור

חסות לסוגיה של המניע לרצון או לאי רצון באימהות. גם אם גופית. אבל אין התיי-ההפריה החוץ

יש עובדת סוציאלית, וגם אם היא מצליחה לשמוע אמביוולנטיות או שאלות שמעידות שהאישה 

או האם  לא לגמרי שלמה עם התהליך, האם ייעשה ניסיון להחזיר אותה למסלול האימהות,

 יתאפשר לאישה להגיד לא? 

בוצת הדיון היתה, האם זה משנה למטפלים מהו המניע לרצון האישה שאלה מעניינת שעלתה בק

האם כמיהה לאימהות היא השיקול היחידי או אולי יש  –לעבור טיפול? לא בהכרח היתה הסכמה 

 שיקולים נוספים.

ההנחה היא שיש רצון באימהות. אבל האם לא צריך לשאול למה להיות אימהות, למה לעבור 

כה היתה להישאל לפני שיורדים לרזולוציות של טובת המטופלות, טיפול? השאלה הזאת צרי

 ההורים, או הילד. אבל השאלה חסרה. 
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כשנקודת המוצא היא שברור שכולנו רוצות להיות אימהות והשאלה עכשיו היא רק איך, 

מתפספסות שאלות אחרות. כשיש חרטה יש גם סבל. מרחב פתוח ובטוח עשוי לאפשר השמעה 

 ות נוספים. ושמיעה של קול

 

 3מושב 

 

 קוכמן(-)הנחתה ודיווחה פרופ' רונית חיימוב דילמות וקשיים של רופאים –רפואה פריון וחברה 

רופא הפריון במרפאתו הוא מעין חשוף בצריח או שומר סף, כשהוא פוגש את האוכלוסייה 

יוסף -מור שניגשת אליו לקבל טיפול פריון. הנושא של מסוגלות הורית וטובת הילד עלה בועדת

-וגם בדיוני הוועדה האתית של האגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(. לדוגמא, אישה חד

הורית עם מוגבלות גופנית קשה מאד מבקשת להרות מתרומת זרע. האם לתת טיפול? בקבוצה 

השתתפו נשים מתחום הרפואה, המשפט, העבודה הסוציאלית, הפסיכולוגיה, והסיעוד, והן 

ת שונות. קשה לפרט את מהלך הדיון, אבל היה אפשר לראות כיצד נחשף עולם הביאו גישו

 רכב מבחינת השיקולים של הרופאים.מו

בקבוצה עלו הבדידות והתסכול של הרופאים שחשים שהם עומדים ללא כלים מול השאלה מהי 

, האוטונומיה של המטופל והשאלה מהי זכותם שלא לטפל. האם תפקידו של הרופא לעסוק בכך

יוסף המליצה שתהיה ועדה -או בהעדר כלים האם עליו לפנות לעזרה לחברה סביבו? ועדת מור

 דיסציפלינרית שאמורה לעזור לו. -מולטי

תועלת. הקבוצה דנה, לדוגמא, -הרופא פועל לעיתים גם ככלכלן שעושה שיקולים של עלות

פסי. כיצד על הרופא גופית הוא א-שהסיכוי שלהן להרות מהפריה חוץ 44בנשים מעבר לגיל 

לפעול? או, כיצד על הרופא לפעול כשאישה שעברה מחזורים חוזרים ונשנים של טיפול פריון 

כשהסיכוי להיריון הוא מאד מאד זניח? האם חובתו לטפל  05-ללא היריון, באה עכשיו למחזור ה

 או זכותו לא לטפל? וכיצד הוא אמור להתייחס לאלטרנטיבה של תרומת ביצית?

 

ה מעניינת עלתה בקבוצה ביחס לעובדה שאנו מתקצבים טיפולי הפריה במימון ציבורי שאל

-למימון אינה כוללת רמז או סב 45. השאלה היתה, האם הצבת הגבול של גיל 45לנשים עד גיל 

טקסט מטעה, שאומר לנשים כאילו הפריון עדיין אפשרי? והאם אנחנו לא חוטאים בכך 

 למטופלות?

 תה ודיווחה ד"ר אלי טימן()הנח גלובל בייבי

יוסף ממליצים להרחיב את הפונדקאות, אבל לגברים יחידים ולזוגות -בדו"ח של ועדת מור

הומואים רק פונדקאות אלטרואיסטית. באופן מעשי, זה לא ממש מרחיב את המעגל בארץ, ולכן 

 לזוגות שלא עומדים בקריטריונים אין אפשרות אחרת חוץ מנסיעה לחו"ל. 
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סות בדו"ח לפונדקאות מחוץ לישראל היא להצביע על הצורך באמנה בינלאומית, ההתייח

 רים מהארץ להכרה במרפאות בחו"ל. ובינתיים להנהיג מערכת של אישו

מרפאות שעוסקות בפונדקאות.  בקבוצה, הקראתי כמה עדויות של נשים  311-יש בהודו היום כ

קוח לגבי מספר הביציות המוחזרות לרחם, הודיות על מה שהן עברו כפונדקאיות. אין בכלל פי

עוברים לשתי פונדקאיות לזוג, ואז  7עוברים. הרבה קליניקות מחזירים עד  7כשיש המלצה עד 

עושים דילול עוברים. יש פונדקאיות שלא יודעות לחתום אלא בטביעת אצבע, ושלא מודעות 

 הסיכון של הדילול. ם שמוחזרים, ולסיכונים, כולל הסיכונים הנלווים למספר העוברי

עולה שאלה: איזו אחריות אנו נושאים כמדינה, כשאנו מפנים אוכלוסיות שלמות שלנו למקומות 

רחוקים? אם המצב קשה כפי שעלה מהעדויות של אותן נשים הודיות, האם צריך לחסום את 

ולם האפשרות של פונדקאות בחו"ל, להתיר רק בארץ ולהרחיב את הנגישות לכל האוכלוסיות? כ

 צה הסכימו שצריך להרחיב בישראל. בקבו

אבל האם לסגור את האפשרות של פונדקאות בחו"ל? היו משתתפות שאמרו שזה בכל מקרה 

יקרה, ואם זה ייאסר מה יקרה לילדים שיבקשו הכרה כאזרחים? מצד שני, איזה סוג של פיקוח 

ת גבולות שלא דמייננו. מרפאות בהודו וכל מיני סוגים של חציי 311אפשר לפקח כשיש היום 

לדוגמא, יש מרפאה במכסיקו שטיפלה בזוג ישראלי עם תורמת ביצית מארה"ב, והביאה 

פונדקאית יהודייה ממזרח אירופה כי הזוג רצה רחם יהודי. כלומר, זה לא ישנה אם נפקח על 

להם. מרפאה מסויימת בהודו, כי יהיו פונדקאיות שיהיו מטופלות בעיר אחרת בהודו או בכפר ש

 שזה פותח פתח למסחרה של רופאים. עלה החשש 

הגענו למעט מסקנות בקבוצה, אבל ההרגשה היתה שיש טכנולוגיה שמתקדמת וצריך לפתוח 

 את כל השאלות האפשריות, כי הן קיימות.

 

 )הנחו חדוה אייל ועו"ד עולה שתווי, דיווחה חדוה אייל( מי מחליט? –עולם חדש נועז 

מחליט? ומי מחליט מי מחליט? עד כמה החלטה היא עניין לחופש בחירה  מי –עולם חדש נועז 

 ל הפרט, ועד כמה זה עניין חברתי?ש

אנו עוסקים בעתידנות. איך נראה דיון ציבורי? מיהם נציגי הציבור? מהו הציבור? איפה הוא? 

 האם קיים דיון ציבורי בפריפריה? 

ליכים של קבלת החלטות. מהי המשמעות הדיון במי מחליט העלה גם היבטים של שקיפות בתה

של קבוצות לחץ בתהליכי קבלת החלטות, ומה מידת ההשפעה שלהן? מי זוכה לייצוג בקבלת 

 מי נראה, ומי לא נראה? מי שקוף? החלטות? האם קיים מגוון?

בקבוצה היו קולות שונים. עם זאת, עלתה השאלה: את מי לא שמענו? אפשר לשאול אותה 

דת מור יוסף. היתה מעורבות מסוימת של ארגוני החברה אזרחית. היו גופי שאלה ביחס לוע

 מידע ומחקר. אילו קולות לא נשמעו בה?
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כדי ליידע את הציבור צריך לייצר מנגנון שמאפשר העברת מידע לציבור, ולכך נדרש מחקר 

כים מתמשך ומתוקצב. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד ממקומות אחרים בעולם, ולהשריש תהלי

חברתיים דומים בישראל. הסיסמה צריכה להיות "שום דבר עלינו בלעדינו." חייב להיות שיתוף 

מלא של קבוצות חברתיות רלוונטיות, למשל הומוסקסואלים, אנשים עם מוגבלויות, וקבוצות של 

בוצות נשים. איך להעביר מידע לציבור? בדרכי אמצע, כלומר לא מלמעלה או מלמטה, אלא ק

 או פרלמנט בריאות. מיקוד, 

סוגיות של פריון כמובן מעוררות שאלות של תקציב. צריך לפתוח לדיון את הנושא של קיצוב 

 בסיסי של ביטוח הבריאות הממלכתי.טיפולי הפריון כחלק מהדיון החברתי והדיון בסל ה

ועדת מור יוסף הוציאה דו"ח מעמיק, שפתח הרבה נושאים לדיון. במקום למהר וליישם את 

מלצות הדו"ח, נראה דווקא להתחיל במרחב שמקיים דיון ציבורי. תנו לנו זמן לדון בנושא, ה

 לחשוב, לקיים עליו קבוצות מיקוד, ואז לקחת החלטות שיהיו יותר טובות לכולנו יחד.

 

)הנחו ודיווחו ד"ר אומי לייסנר וד"ר רונית  ניהול פריון וטכנולוגיות הולדה: רפואה, הלכה ונשים

 שי(-עיר

פתחנו את הקבוצה בסקירה כללית של הטיפול ההלכתי בטכנולוגיות פריון. נדמה שיש נטייה 

למתירנות. ככל שההלכה מטפלת בבעיות, היא עוסקת בבעיות פורמאליות כמו ממזרות, מי 

שוויון מגדרי, כבוד האדם ואוטונומיה האמא, או גילוי עריות, ופחות בבעיות של ניצול נשים, 

יוסף, שנמנע מלבקר את האתוס -גופנית. אותה ביקורת אפשר להטיל על הדו"ח של ועדת מור

 ורבו. מהן ההשלכות שלו על נשים? של פרו 

הדו"ח מצהיר שאינו עוסק בשאלות מוסר, אבל הוא למעשה קובע גבולות מוסר. ברור שהוא 

א נמנע מלעסוק בשאלות של מימון, כי המימון קובע הרבה פעמים עוסק במוסר, למשל, כאשר הו

את גבולות השיחה. או, כשהוועדה מכבדת אוטונומיה, היא לוקחת צעד אחורה ונותנת לשוק 

 לפעול, ואילו לנשים כצרכניות לפעמים אין הרבה קול ואין הרבה בחירה. 

בלידות והפלות יש מעט בחירה היה בקבוצה דיון מאד חשוב ותחושה שצריך להמשיך אותו. גם 

חופשית, והנושאים אלה לא עלו כלל לדיון בוועדה. צריך להדגיש את החשיבות של הכנסת 

קולות אחרים לשיח, כולל קולות של נשים בשיח הדתי, נשים בעלות דעות הלכתיות. צריך גם 

הכיר בחלק לנסות להוביל את השיח הדתי למקום אחר. הרבנים הם חלק מהשיח, והם צריכים ל

שלהם בשיח שכולם נסחפים בו. אם נסתכל בנושא של בדיקה גנטית של אבהות, נראה שקיימת 

 שתמש בה. אנחנו יכולים להגיד לא.טכנולוגיה אבל היתה החלטה פוליטית לא לה

לקראת הסוף עלתה בקבוצה ביקורת חריפה על ההמלצה של הוועדה לאפשר את האופציה של 

ליידע בני זוג מנישואין. בכל מה שקשור למין ללא פריון ההלכה היא תרומות תאי רביה מבלי 

אוסרנית. למשל, בסוגיות הלכתיות הנוגעות להפלות ומניעת היריון. לעומת זאת, כאשר מדובר 

בפריון ללא מין, העמדה ההלכתית היא מאד מתירנית. זהו פרדוקס. הפער הזה נובע 

השיח ההלכתי. הוא לא מאזן את הערך של  נאטאליסטית שהשתלטה על-מאידיאולוגיה פרו

הפריון מול ערכים אחרים, כמו בריאות נשים, שוויון נשים בכלל, ואוטונומיה גופית. וכמובן, נשים 
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מודרות לגמרי מהשיח ההלכתי. בשנים האחרונות יש איזו שהיא תזוזה. הרבנים מתחילים להבין 

של הרב שטיינברג, חבר הוועדה,  את המורכבות המוסרית. דוגמא לכך היא עמדת המיעוט

שחשב שצריך להמליץ רק על פונדקאות אלטרואיסטית. התפקיד של נשים דתיות שמאתגרות 

 את השיח הדתי הוא מאד חשוב. 

 

 

 יון פאנל מומחים בהשתתפות הקהלד

 הנחתה: ד"ר יעל השילוני דולב

  –פרופ' מור יוסף 

מרכז. מאד התרשמתי מעשר הקבוצות שלא אני מודה לכן על יום העיון בו שמתם את הדוח ב

הצליחו להגיע לסיכום בשום נושא, כך שתבינו מה עבר עלינו. בסוף זה ועדה פרקטית, אנו חיים 

 –לא בעולם אקדמי, לא של סנגור קהילתי, משפטנות, אנו התבקשנו לעשות הסדר חקיקתי 

דוח פשוט, כשאמרנו שלא  טכנולוגיה, ואז אתיקה. צריך לרדת לפרטי פרטים של הנושא. זה לא

לא תודיעו לאישה שבעלה עושה כך וכך? לא  -נכנסים לצד המוסרי, לא נכנסנו. שאלו אותנו  

נודיע לה, גם הוא לא מודיע לה. הגישה הייתה להתערב כמה שפחות. יש פה כל מיני מצבים 

ה לקחת שלא התערבנו בהם שיכולים ליצור ממזרות ודברים שלא נשמעו כמותם. המטרה היית

את הדו"ח הזה וליישם אותו. ועדה שלנו סיימה את תפקידה עם הגשת הדו"ח. יש מספר ועדות 

שמתמודדות עכשיו עם העניין הזה. זו הייתה ועדה ציבורית, מי שלא בא לדבר שיאשים את 

עצמו, שלא ישאל למה לא היה ייצוג לזה או ההוא. פנינו לעיתונות ובקשנו בואו להביע את 

אחוז היו מקבוצת ההומוסקסואלים והלסביות, וזה לא היה מרכז הדו"ח. זה היה  91דעתכם, 

מרכז ההתעסקות הציבורית. האם לזוג הומוסקסואלי מותר לעשות פונדקאות בתשלום בארץ זו 

רק שאלה אחת. דירגנו כי אין שוויון, כל עולם המעשה מדרג דברים אז דירגנו שאי פוריות 

  רפואית באה לפני חברתית.

 

הנושא שנעשה פה דירוג, באו אלינו קבוצות שתמיד מרגישות מקופחות. העבודה של אתי סממה 

הייתה נר לרגלי הועדה, לא הלכתם עד הסוף , אין לכם המלצה לבטל פונדקאות, העולם 

הפרקטי בסוף בעד. אמרו לנו נכון שזה ניצול נשים, אבל אם זה כבר קיים, אז גם אנחנו רוצים. 

 אמר בעדינות מסוימת אז בואו נשים את זה על השולחן. גם פה זה נ

דפנה בירנבאום כרמלי: אני מלאה בכבוד מול האנשים שצריכים בסופו של דבר לעשות משהו. 

אני בכל חיי מתבשמת בפריבילגיה של האמביוולנטיות. מי שמיישם בחירות, חייב לייצר 
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סרית, אידיאלית לקבל את זה, היררכיות כל הזמן, כל כמה שקשה לנו מבחינה אתית, מו

השלילה הגורפת של ההיררכיות האלה לא רצינית כי משהו צריך להתבצע בסופו של דבר שנותן 

 ביטוי להיררכיה. 

לי הייתה הרגשה חזקה של ניסיון או מאמץ ליצור הרגשה של לא אגיד שוויון אבל הוגנות במקום 

 ללא ספק. -גם משפטיד מרשים, ששונות היא שם המשחק. היה פה תרגיל רפואי אתי מא

 הועדה לא הייתה ברוב של רופאים אלא עו"ד והשאלה מה יגיד בג"ץ היתה מאד נוכחת.

הרגשתי שיש פה הרבה טשטוש הבחנה, טיפול שגרתי מאד שיוצר טשטוש בין הגבר לאישה, 

. הפורה והלא פורה, האישה שהיא הפורייה , המטופלת, גם כשמדובר בפתרון בעיה של הגבר

הגבולות פה מתעמעמים, גם בשאלת הפריה מהמת. גם קיום או העדר של קשר גנטי, האם חלק 

ביצית הזו הוא כן או לא קשר. יש חידוד משמעותי של נושא שארות או קרבה ביו גנטית או 

הקידוש, המאמץ, המאבק שאין לו גבולות לשם השגת  –חברתית. העניין הזה כל פעם מחדש 

הורים לצאצאיהם. והדחיקה של אימוץ . השאלה  מה המשמעות הפוליטית גנטי בין -קשר ביו

, כך אמרו לי כל ידידיי הרופאים, שזהו גיל מופלג לא 45כשאנו נותנים את גבול הפריון לגיל 

 בהכרח להרות אלא באמצעות טיפולים. הקפאת ביציות עד גיל ..

כך אינקלוסיבית -כל כך גורפת וכלאין אח ורע בישראל מבחינת רוחב המימון. במקום של חקיקה 

 מהווה הזמנה, המלצה מטעם המדינה שאומרת שזו דרך המלך. 

כשהיה יותר קל לאמץ אנשים אמרו כי הדרך הקלה והפשוטה היא הפרייה חוץ  01-05גם לפני 

 גופית. ז"א שהמדינה שולחת לטיפולי פוריות מכל סוג ובלבד שיהיה להם קשר גנטי לילדיהם. 

א הפריון והולדה בישראל, לא מדובר על הקמת משפחה, והעובדה שאפשר להקים הדוח בנוש

 משפחה בדרכים שאינן כלולות בהולדה אינה עולה לדיון. 

 

שי לביא: אני רוצה להצטרף לברכות על הדוח והן להכיר במגבלותיו. המשפטיות שלא 

 מתעוררות באופן ישיר ושווה להצביע עליהן. 

ה ליברלית, עם דעות שונות, נדרש לוותר על דעות קדומות, דעות טכנולוגיית פריון בחבר

מוסריות, עמדות דתיות. כל דברים אלה לשים בצד, זה אומר כן להטבי"ם, חד הורים, מוגבלים, 

 כן מובנים בעניין שוויון. 
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צריך לשאול שאלות מעמיקות בהקשר לדמוקרטיה. תפיסת החופש היא תפיסה של חופש 

רק מרחיבה זאת. זה לא כך, היא גם מעצבת את אפשרויות הבחירה שלנו,  בחירה וטכנולוגיה

אחד הדברים שהיא עושה זה נטורליזציה של הטכנולוגיה, היא הופכת לחוק טבע. איזה בעיות 

 מתעוררות פה מעבר לרצון חופשי? ואנשים לא חופשיים באמת ביחס לטכנולוגיות פריון. 

 שאלה של שוק חופשי, 

של השוק והשאלות שאפשר מתוך ההיגיון של השוק לפתח גם דרכים חלוציות  על הדיאלקטיקה

 להתמודד עם טכנולוגיה. 

 נכון יותר לא לדבר רק על פרונטליזם.. אנשים לוקחים את התשובה הטכנולוגית כדרך טבעית..

הבג"ץ בעניין חזרה של תורם זרע  –מקרים שקשורים בטכנולוגיות של פריון לאחרונה 

היו צריכים להתמודד אם יש סימטריה בין הרצון , הבג"ץ אומר שאין להעדיף את מהסכמתו, 

 השימוש בטכנולוגיית פריון על הרצון של הגבר שלא להשתמש בטכנולוגיה. 

הנושא של האם רחל כהן, ובנה, מסתובבת עם מבחנות ומנסה למצוא נכד והאם הפונדקאית , 

 ציגה קו שסבים וסבתות לא חלק מהעניין.מה שנראה כלקיחה של טכנולוגיות, כשהועדה מ

שם שמים גבולות, לרווקים וזוגות הומוסקסואלים יש קושי גדול  –הודו ושימוש בפונדקאות בהודו 

 ליישם זאת שם. זה נסיון לשים קו ולהגיד שטכנולוגיות אלה לא מובנות מאליו. 

 השימוש בטכנולוגיה צריך להיתפס כמשהו שעומד מול אופציות אחרות.

אנו מסכימים שצריכה להיות הסדרה, ויכוח איך, אך כל העניין של ההסדרה צריך לשים עליו סימן 

יש חקיקה שמסבירה איך צריך  –שאלה, לא שדברים צריכים להיות מחוץ למסגרת החוק 

כמה  –להתנהל בכל מקרה, ויש ניסיון להבין שעם מצבים חריגים צריך להתמודד באופן חריג 

פש לכך? עניין נטילת זרע מהמת, יש נסיון ליצור כלל אחיד, אולי הגיוני לאפשר משאיר הדו"ח חו

למצבים חריגים, לא כדרך המלך אך לא למנוע אותן לחלוטין. היו לנו דיונים בעניין הסדרה של 

 סוף החיים, דווקא הניסיון להסדיר הגביל אפשרויות בחירה. 

 

דו"ח. לראשונה היה דיון כל כך מעמיק בכל כך נופר ליפקין: תודה רבה לפרופ' מור יוסף על ה

 הרבה סוגיות מורכבות. על הפתיחה של שיח ציבורי בנושאים אלה. 
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מהאנטנות החדשות נשמעת  –מה טכנולוגיות חדשות מאפשרות לנו? או חוסמות? ברכט 

 התורה הישנה..

משתמשים הרבה מטכנולוגיות הפריון, הגבלת השימוש שלהן, כדי לחזק מבנים חברתיים. 

 בפונדקאות כי הרעיון של לפתוח מבנים הוריים משפחתיים קשה לנו לקבל אותו. 

הורים בתעודת לידה  2זה לא שהמדינה מאפשרת פונדקאות, אלא היא גורמת לכך שצריך 

ושהאישה שילדה לא תהיה האמא. מיישמים את הטכנולוגיה בצורה שמאפשרת משהו אבל לא 

אנשים שיולדים יחד לקיים כלפיו יחסים חברתיים או מטילים  אחר. כמה מאפשרים לקבוצה של

עליהם מחויבויות הוריות. כשיש מישהי שתורמת ביצית, ילד שנוצר ברחם אחד עם חומר גלם 

 מאלה כהורים ולא לשתף את כולן? 2של מישהי אחרת, איך יש צורך להגדיר רק 

ית, במימון ציבורי מאפשרים התכתיב שחקיקה לא רק מאפשרת אלא יוצרת תכתיב, זיקה גנט

את זה לא רק אצל נשים שרוצות את זה או לי מייצרים צורך או תכתיב אצל נשים שלא רוצות 

 זאת.

שאלות אלה מאד ישנות, נמשכות ומתחדשות. השאלות האמיתיות לא איך להשתמש 

רתיים בטכנולוגיה אלא איך לאפשר לנשים יותר חופש בחירה וחיים פחות מונעים מתכתיבים חב

 וזה שיח שמתחיל וודאי לא נגמר פה. 

 

  –פרופ' מור יוסף 

הקשבתי ברוב עניין ולשמחתי לא שמעתי דבר חדש שלא עלה בדיוני הועדה. הדוח הזה הוא 

פשרה, הקבוצה שיושבת פה היא הטרוגנית. חברי הועדה אף היו יותר הטרוגניים, והדוח הזה 

היו חברי ועדה שהסתייגו בנושא מסוים, הם רצו פשרה. אחד ההישגים הוא שאין דוח מיעוט. 

לבוא לידי ביטוי עם דעה אחרת. אך כולם סמכו את ידם על הדו"ח המלא. אני מקווה שזה לא 

 יתקלקל , חכו תראו איך יישמו את זה. 

יש פה ועדה שיכולה ליישם זאת בצורה שאתם תהיות יותר מרוצים או פחות. יש פה הזדמנות 

 י זוהי פשרה, אי אפשר אחרת. להשפיע, אך בוודא

אני מאד גאה לא במסר של הדוח מבחינת התוצאה אלא התהליך ויכולת להביאו לביטוי כתוב 

שיכול להוות תשתית גם לדיון, גם לביקורת. לא כל החוכמה הייתה שם, אך יש פה תשתית שלא 

בכנסת יש  תשתנה הרבה כשרוצים להעביר את זה בכנסת, לא בחוג של אתיקה באונ' חיפה.



05 
 

עוד קבוצות שצריכות לבוא לידי ביטוי, לא רצינו להכניס זוגות חד מיניים כי מדינת ישראל לא 

הגדירה זוגות חד מיניים, לא השתמשנו בביטוי או הגדרה שמקומם את מי שבא מהצד של 

העיקרון ולא של הפרקטיקה, תמיד יש מתח בין הדברים האלה, אין או או. יש אלטרואיזם, 

נותנים כבד, כליה, אפשר גם לשאת הריון מאלטרואיזם, לא המצאנו את זה פה. בפינלנד  אנשים

יש מה שיש כי שם הורות והולדה יש לה מקום שונה. זה המיינסטרים, רוצים לקחת אותו לצד 

אחר? איך תשכנע שלא יהיה מיינסטרים, אם תגיד שאין פונדקאות לא יהיה לחץ לעשות ילדים? 

ני הזוג צריכים להחליט. אתם אומרים שהאישה מוחלשת, אז בואו נחזק מי שמכם, בסוף ב

אותה. אני מסכים לחלק גדול, אך צריך לראות אם הכלים שאתם מציעים.. התעסקנו בנושא 

החוקי ושמנו את הכסף בצד. אם היינו צריכים להחליט מה יכנס לסל הבריאות לא היה שום 

מי שביקר נושאים שהועדה לא דנה עליהם, יש הרבה  דו"ח. לכן יש אוכלוסיות שלא הוזכרו, כל

כאלה. כך שהתייחסתי לעניינים היות כלליים, לגבי פונדקאות חו"ל, ביקרו את הודו, היא 

מהמצטיינת לעומת ארמניה וגרוזיה למה שאתם רוצים. יש גבול עד איפה זרוענו הארוכה מגיעה, 

מאשרים פונדקאות בארמניה כי אנו  אוסטרליה בסדר, אך הודו, יש גבול. להגיד שאנו לא

חושבים ששם מנצלים את הנשים. אתם חושבים שמשרד החוץ לא היה לו מה להגיד לנו? אנו 

 יכולים להגיד על מדינה אחרת שלא שומרים על זכויות? 

אמרנו אם כך, שתרומות ביציות בחו"ל יש טכניקה לאשר, עם נתונים, המדינה, משרד הבריאות 

אמרנו אם נוסעים לחו"ל. במערב אירופה אסור פונדקאות, אז מה? הם חוצים  שלה, הרגולציה.

את הגבול ואנו לא רואים. אנו לא רצינו לטמון את הראש בחול, רצינו שמה שישראלים עושים כן 

ייקח בחשבון את זכויות הנשים הפונדקאיות, יש להן זכויות. אני לא רוצה הרופא יהיה כלכלן 

 של הכיס שלו. התעשייה הזאת מגלגלת מיליארדים מסביב לכל העולם. שלא יסתכל דרך החור 

הבאנו לאבסורד את השוויון, ברוך השם פעם  –היה לנו התלבטות בנושא השימוש לאחר המוות 

אחת אומרים שנותנים יותר מדי שוויון. על שווה מבקרים אותך אחרת על לא שווה, על לא שווה 

 יפשים. הולכים לבג"ץ, על שווה אומרים ט

הבאנו את השוויון לאבסורד מחד, מאידך זרע שהוקפא לא בהחלטה של כל אחד מה לעשות עם 

חי עם בת זוג בהסדר כזה או אחר יוצאים  –זה, אם המנוח אמר מה לעשות בסדר, לא אמר 

מנקודת הנחה שרצונה גם רצונו. לא סגרנו את בית המשפט, לא אמרנו שאסור לפנות, גם 

מצאו את הדרך להציג את המקרה יחודי שלהם בגללו צריך להסתובב עם ההורים שירצו י

המבחנה בכדי שלהורים אלה יהיה הזכר שהם רוצים. לא סגרנו זאת, אך אמרנו שזו לא דרך 

 המלך. דרך המלך היא זו שקיימת. 



06 
 

זה התלבטות אדירה, יש פרק שאנו מתחבטים בין הזכות להורות  –נושא הנכות והמוגבלות 

ילד, דברים שלא הולכים יד ביד לעתים. זה זכות הילד שעוד לא נולד, מה זכותך למנוע לזכות ה

חיים ממישהו?ה אם זה נכון? היה דיון עמוק עד כמה מתערבים וניסינו להתערב כמה שפחות, 

 יש גבול מסוים בו אתה אומר אי אפשר. פוריות זה צוות לא רופא לבד, אתה לא שקט, יעזרו לך. 

ברפואה, ברפואה מטפלים בכל אחד, והחובה של הרופא היא כזו, אך כאן פתרנו  זה לא מקובל

את הרופא, אמרנו אתה לא מרגיש נח עם זה, זה נגד כלליך המוסריים, לא מסוגל לקחת זרע 

מגבר, אתה לא חייב. ברוך השם, מרפאות פוריות לא חסרות פה. אנשים ימצאו פתרון ברמה 

לרופא שבבית החולים שלו עושים הפסקות הריון, חוקי ולא גבוהה ורגישות סבירה. אמרנו 

מרגיש נח עם זה, אז מישהו אחר עושה את זה. יש בתי חולים שלא עושים את זה במדינתנו. 

ברגע שהוריאציה קיימת וזה לא טיפול מציל חיים, נתנו לצוות המטפל את המרווח נוחיות לא 

 להכניסם למקומות שלא יכולים להתמודד אתם. 

 

 דיון

ה אוכלוסיות מסוימות שבחרתם לא לתת להם ביטוי, ספציפית זה אלה תהיהבית הגאה : שחר, 

שגרמו להקמת הועדה מלכתחילה, הדיון שגרם להקמת הועדה בעקבות עתירה של אותו זוג 

הומוסקסואלים, למה ועדה שהוקמה בגלל מקרה נתון בחרה לתת אפס התייחסות למצב של 

 הורות גאה?

מה ההתייחסות בנושא של טיפולי פוריות, התייחסתם  :פסיכולוגית קלינית ,גינור חנה גילאי

לנושא של הועדה בנושא של עו"ס בנושא הילד, לגבי דברים אחרים לא אמרתם חובה להפנות 

 לטיפול, הורות שמתעסקים פה מיוחדת, חדשה, עם הרבה אתגרים, אפשר להרחיב על כך?

יבים שמבטאים סדרי עדיפויות, איך אתה מתייחס אתה אומר שנמנעתם להתייחס לתקצ

 שבמדינת ישראל מוציאם הרבה כסף לטיפולי פוריות לעומת ..?

הודעה עוסקת בנושאים משני חיים, אם זה פונדקאות, הורות בגיל מאוחר, הייתי  :שראני גלסנר

טווח מקווה או מעודדת שעם ההמלצות האלה תהיה בקשה שנושאים אלה יהיו מלווים במחקר ל

קצר ויחסית ארוך, לא לעצור מהלכים, אך לדעת מה ההשלכות, אני חוששת שגם לרופאים 

שנים. לתת  5-01ולציבור אין מספיק מידע על התוצאות לפרט, לילד, לזוג, להורה, כעבור 

 הערכה מחודשת כך שיוכלו לראות מה קורה לאנשים שעושים את השינויים האלה?
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להצטרף לדברייך, אין לנו נתונים אמפיריים, אין תקציבים, אני אני מאד רוצה  לפיקין: נופר

ה, יש מודלים של מדינות אחרות שלוקחים את הנושא בקבוצה של חדו דנות שבתחום הזה חושב

 הזה ברצינות, חשוב להניע סוף סוף את התהליכים האלה

את לא רק בכינוס הקודם אחת ההמלצות הייתה להקים מאגר מידע ואני מקשרת זשלו: כרמל 

להשלכות החברתיות ואנו יודעים שאנו הולכים להיתקל בבעיות קשות מבחינת התהליכים של 

הילדים האלה שיתבגרו, זהויות כשלא יודעים זהות ביולוגית, אני צופה בעיות של נישואין, וזה 

קורה בקליפורניה ויגיע לישראל. נושא של בריאות נשים, מעקב אחר נשים שעוברות את 

זה נושא שקראתי את הדו"ח ולא ראיתי שם התייחסות לנושא של בריאות  –ים האלה הטיפול

נשים, כאשר יש הרחבות של שימושים, נטורליזציה של הטכנולוגיה כך שעוד יותר נשים יעברו 

 את הטיפולים האלה. 

בין פניות לועדה, אך הועדה הזמינה את מיעוטן. אני הייתי  81-הדוח אומר שהגיעו כ –דבר נוסף 

אלה שהגשנו בקשה להופיע בפני הועדה ולא הוזמנו. אנו ניסינו לפתוח מרחב אחר של דיון 

ציבורי ואם נקח את אנגליה שהיא מובילת דרך בתחום הזה, וליברלית לפעמים יותר מישראל, 

אנחנו, הליברליות יתר, גם לקחנו לדעתי עד אבסורד, אך שם עושים תהליכים של שיתוף 

להזמין לוועדה, אלא סקרים אינטרנטיים, מנגישים חומר רקע, מזמינים אנשים הציבור, לא רק 

להצטרף לדיון הציבורי, אנו כאן עשינו זאת בכוחות עצמנו, איך היחס שלך בנושא של באמת 

תהליך משתף, למה לא להגיד נעצור, נקח פסק זמן, נושא נושא ונקיים עליו דיון ציבורי לפני 

 שמרחביים או מצמצמים.

אני פה כיושב ראש הועדה, לא מנכל משרד הבריאות, את הקטע של שיתוף  :מור יוסף למהש

הציבור צריך להפנות למי שאחראי ליישום הדוח. לא יודע למה לא הוזמנת לוועדה, אבדוק זאת, 

 לא הזמנו אנשים לרוב בגלל רפטיציה של קבוצות שכתבו אותו דבר. 

ולא ביישנות ולא צנעה. יש פה נושא של פונדקאות , היא לגבי פונדקאות גאה, אין פה לא גאווה 

לא נועדה לתת פתרון לזוג כזה או אחר, ידענו על כך. הזוג הזה הספציפי הופיעו בפנינו, זה לא 

היה מנותק, היה לנו סימפטיה כלפיהם כאזרחים מהקהילה ברמת תרומה מאד גבוהה. לא 

לא נתנו פתרון שרצו, אמנם התייחסנו לזה  השתמשנו בביטוי פונדקאות גאה אבל נתנו פתרון,

 –בצורה אחרת. הבגץ לא נסגר, אפשר להגיד שזה לא פתרון טוב, לא הייתה התעלמות, להפך 

 זה. אז כן נתנו תשובה. יש שם עמודים של התלבטות בעניין

לא אכנס לעולם בין הפסיכולוגים, לעו"ס לפסיכיאטרים, אך אמרנו שבכל  –בנושא בריאות הנפש 

יחידת פוריות תהיה פורמלית עו"ס, שראינו בה מייצגת. בנושאים שחשבנו שדורשים התייחסות 
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מיוחדת. הנושא של בריאות הנשים, לא מופיע בכותרת, אך כשמתייחסים לגילאים, לפונדקאות, 

כתוב בפרוש שזה קשור במצב שלא מסכן את האישה, עד גיל מסוים כי אחרת הסיבוכים 

להיות חמורים יותר. נושא בריאות האישה היה מצפן. הריון הוא לא מחלה, הבריאותיים יכולים 

אך יש לו הרבה סיבוכים, זה לא על הדרך, ככל שמתעסק בתחום זה יותר רואה יותר סיבוכים, 

כך שנושא זה קיבל דיון שלם והתייחסנו לתופעות הלוואי של פונדקאות. אין לה בטוח מעבר 

ים שמתו בלידה. התייחסנו לזה ואמרנו שצריך להסדיר את העניין לרפואי רגיל, יש מקרים של נש

 של ביטוח לנשים אלה, אז התייחסנו לפונדקאיות. 

ישבו שם אנשי אקדמיה ומחקר, יש המלצה חד משמעית להקים מאגר  –הנושא של ליווי מחקרי 

על בסיס זה נתונים שיביא לידי ביטוי את כל הטיפולים האלה, יחדיות האיי די אף  מדווחות. 

 צריך להביא לידי ביטוי הרחבה של זה וזה חלק מהמלצות הדו"ח.

 –מקום הפוריות בסל הבריאות 

 ישראל מעודדת גם הפלות ואפשרות להפסקת הריון גם בשלבים מאוחרים, גם אמצעי מניעה

 אולי מאפשרת ולא מעודדת

שאת גם אפשרויות של דפנה בירנבאום כרמלי: המימון הכל כך גורף, חקיקה שמאד מאפשרת נו

המלצה, עניין הנורמליזציה ונטורליזציה של טכנולוגיות שהן מורידות אפשרויות. נשים שמופעל 

עליהן לחץ לבצע בדיקות שונות של לידה, או לבצע הפסקת הריון. מבחינת ההבנה של המצב 

 אני חושבת שהגבול בין הפעלת לחץ ולקיחת בחירה אישית מאד דק.

מחזורים של  21ן מדינה בעולם שמסתובבות בה כל כך הרבה נשים שעברו למיטב ידיעתי אי

שנה אחרי שטיפולים אלה הגיעו לארץ? צריך  31טיפולי פריון, למה לא נאספו נתונים למעלה מ

 לבדוק בקול זעקה בשם כל נשים אלה לבדוק מה משמעות הטיפולים האלה!

וגבלת, אחרי הסדרה וחקיקה הדלת שי לביא: כשמדובר על משהו של בגץ יכולתו להתערב מ

תהיה די סגורה. מה זה אומר? כשהמלצות ועדה עוברות לחקיקה, צריך לקחת בחשבון לאפשר 

להתייחס למקרים חריגים בבית משפט, אולי ע"י יצור ועדות חריגים. אפשר לחשוב על הגבלה 

גבי זרע מהמת וועדת יותר גדולה מבחינת גיל, אך אישור של ועדת חריגים לגבי זה, או הצעתה ל

חריגים. יש הרבה מקומות של יצירה של חריגים ואפשר לקוות שזה אחד מהדברים שיקרו 

 במהלך של המעבר של הצעה זו לחקיקה. 
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לגבי השאלה ביחס למימון, אין מה להוסיף על מה שדפנה אמרה, ממון מאד מסיבי לא רק  -נופר

, וגם תת  מימון, גם של אמצעי מניעהלת יש מאפשר אלא יוצר לחץ, בנושא מניעת הריון והפלו

הפלות שעולות מספר אלפי שקלים, לנשים שאין הרבה כסף זה משהו שמונע. גם אלינו מגיעות 

 נשים בלי כסף לממן הפלה. 

חנו מטורפים. בכל הפתיחה הזאת שאין לה גבולות לנסות לשים גבולות, נא –מור יוסף  שלמה

ביסטים שמסבירים כמה הפוריות היא אבן יסוד בתרבות וכל פעם ששמים גבולות באים הלו

הישראלית, אין הרבה דברים שיש להם קונצנזוס. טיפולי פוריות הן לא פיקניק, יש תופעות לוואי, 

אנו כולנו מכירים את המשפט שפעם היו נכנסים להריון בבית ויולדים בבית חולים והיום נכנסים 

 בבית חולים ויולדים בבית. 

 הזכות לא הכסף.  העיקר זה

סיוע בנושא לגבי עידוד הפלות, לפחות בקו אולם , םדבריהאני מסכימה עם רוב  ה אייל:חדו

יש הרבה בעיות בהפלות בישראל וכו'.  .לא התחושה בכלל ושל אישה לאישה זהפסקות הריון 

 . המדינה איננה לוחצת עלבאשמה , אי אפשר להצביע על המדינהאם כבר הבעיה היא חברתית

דוגמא  איננההודו  –הודו ב הפונדקאותנושא . זה טירוף חברתי. לגבי בשל מומים ביצוע הפלות

ים קו לגבי הומוסקסואלים ישן נושן, לא מתירה .כפי שעלה כאן לקביעת קווים אדומיםטובה 

לכל העולם לבוא אליה.  יםמתיראך להשתמש בפונדקאות  לזוגות הומוסקסואלים אזרחי המדינה

שהוגדר על ידי אנשים מקצוע היום מיטוכונדריה, נושא הדוח שלם, עמוד אחד, , בענין אחר

מדוע זה  התייחסות ביקורתית לנושאחסרה בדוח מחקר הזוי, מדוע בכלל העלתם את זה? כ

 בכלל עלה?

אני רוצה לברך על עצם ההתכנסות ומצד שני להגיד שחבל לחכות לזה כל כך : דובר מהקהל:

שאים אלה לא עולים, עברנו מע' בחירות ונושא זה לא חלק מהדיון הרבה שנים, וחבל שנו

הציבורי ובארה"ב זה כן היה חלק, הורות של הומואים ולסביות, ובצרפת כרגע הנושא הזה מוריד 

של עיתון זה לא יעלה לדיון  01אלפי ומיליון אנשים לרחובות בעד ונגד, פה כמה שורות בעמ' 

עלות את הנושא, למדיה, אנו מדברים על הדברים הכי ערכיים, הציבורי. הדו"ח הזה חייבים לה

זה דברים הכי ערכיים של חיים, של משפחה, אי אפשר לעשות חקיקה בלי לשאול מה ערכי 

 הציבור, יש שיפגעו, יש שישמחו אך זה חייב להיות בשיח הציבורי.

לה, בסוף יבינו שזה גם דיברנו פה פוליטיקה רק שמאל ימין, עכשיו נזכרו שפוליטיקה זה גם כלכ

 פריון. 
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 קריאה להקמת מאגר מידע. היזכור המאגר עליו עובדים בארגון אילה -

 ולא רק בנתונים בריאותיים יסוף של נתונים חברתיים מאד חסרא -

 מילות סיכום מהפאנל:

ידענו שהועדה סיימה תפקידה והעולם לא מפסיק להתפתח, אז הצענו  –מור יוסף  שלמה

וה שתדון בהתפתחויות. יש בזה הרבה דיונים, בבית מדרש ועדי צדק, מי שתהיה ועדה מלו

שכתב את זה מנהלת הגנטיקה של שערי צדק. אם זה מת אז יהיה דף מיותר, אם יקום לתחיה 

יש התייחסות של הועדה. אנו ברחנו מהמוסריות, כי בוודאי שכל העולם עומד על ערכים, אז 

כימים. בוודאי ביחסים בין גבר לאישה יש מי שיסכים ומי תקום ותגיד מה ערכיך ותראה כמה מס

 שלא. ותודה על התיקון

במילה אחת כמה זה פורה ומבטיח שהדיאלוג כל כך רב תחומי, מבחינה זו הדו"ח הזה אירוע 

 .מאד משמח

 -סוף   -


