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תודות
תודה לחברות ועדת ההיגוי אשר נטלו חלק בלתי נפרד בתהלי +הכתיבה ואיסו ,החומרי" לדו"ח
זה :יהל אס  קורלנדר ,ענת גרינשטיי ,מיקי פרי ,ס" וול ,ד"ר מאירה שטרנפלד ,ד"ר נופר ליפקי,
יאלי השש וחדוה אייל.
תודה לעו"ד נעמי לבנקרו ולד"ר נילי קרקואייל על תרומת הרבה בתהלי +גיבוש הדו"ח .תודה
לשרי אהרוני על הייעו -והסיוע הרב בהפקת הדו"ח .תודה ליהל אס  קורלנדר ,רכזת התקשורת של
"אשה לאשה" על הסיוע בהעמקת הדיו הציבורי בתקשורת בסוגיה זו .תודה לצמרת הרשקו ,תלמה
ברדי וענת גרינשטיי על עזרת בהפקה.
תודה מיוחדת ל"אייס ,הקר הבינלאומית לחינו "+על התמיכה והסיוע לפרויקט זה.

אנו מקדישות דו"ח זה לחברותינו מארגו "מרכז תמיכה לנפגעות אלימות במשפחה" ,שבזמ
כתיבת שורות אלה סוגרות את עמותת בשל העדר תקציבי" .אנו מודות לה על תרומת הרבה
במאבק הבלתי פוסק בתופעת האלימות כלפי נשי"" .מרכז תמיכה לנפגעות אלימות במשפחה" החל
את דרכו בשנת  1990כפרויקט בארגו "אשה לאשה" ושימש כקו חירו" ארצי לאלימות במשפחה.
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מבוא
חדוה אייל
הצעת חוק תרומת ביציות עברה בקריאה ראשונה ב  8.5.2007וניצבת כעת )פברואר  (2008לפני
קריאה שנייה .הצעת חוק זו מתירה שאיבת ביציות לש" תרומה למחקר ולפריו מנשי" שאינ
עוברות טיפולי פוריות ,ועל כ עוברות את תהלי +שאיבת הביציות א +ורק לצור +התרומה.
דו"ח זה נולד מתו +ניסיו ללמוד את הנושא של הקצאת ביציות עודפות מטיפולי פריו למחקר
בתאי גזע עובריי" .מהר מאוד הבנו כי כבר מתקיימי" דיוני" בדבר הצעת חוק להתרת תרומת
ביציות מנשי" שאינ עוברות הפריה חו-גופית בעצמ ,וכי אנו ניצבות בפני חוק ממשלתי שכבר עבר
בקריאה ראשונה .הדבר הפתיע אותנו שכ לא סביר שהצעת חוק בעלת השפעה כה גדולה על החיי"
החברתיי" בישראל לא תגיע לדיו ציבורי ,וכי לא הוזמנו נשי" שסוגיות אלו ה בתחו" עיסוק,
מארגוני הנשי" ומהאקדמיה וא" באקדמיה ,לדיוני" כמומחיות שיש להביא בחשבו את
המלצותיה.
עיו מעמיק בפרוטוקולי" של דיוני ועדות שונות שעסקו בנושא ,כמו ג" שיחות שניהלנו ע"
מעצבי המדיניות ,מלמדי" שהמידע המלא והמקי ,בנושא לא הוצג אפילו בפני מקבלי ההחלטות
עצמ".
שתי מטרות עיקריות לדו"ח זה :ראשית ,הדו"ח מבקש להנגיש את המידע בדבר משמעויות
הצעת חוק תרומת ביציות למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב .שנית ,יש בו המלצות לגבי עתידו של
החוק.
הדו"ח יציג את הדילמות הכרוכות בהתרת שאיבת ביציות לש" תרומה בהיבטי" הבריאותיי",
החברתיי" והכלכליי" ,וישפו +אור על הליכי קבלת ההחלטות ועל השיקולי" הגלויי" והסמויי"
המגולמי" בהצעת החוק הנוכחית.
הדו"ח מתבסס על מקורות מגווני" ,בה" פרוטוקולי" של ועדות הכנסת שבה נדונה הצעת החוק
על גלגוליה ,ספרות תיאורטית וחוקי" של מדינות שונות בסוגיית תרומת ביציות .המידע נאס,
וגובש תו +התייעצות ע" גורמי" מדעיי" ,רפואיי" ומשפטיי" וקבלת חוות דעת מה".
א ,שהדו"ח מתמקד בחוק תרומת ביציות ,יש לזכור כי הדיו נוגע ג" להקשר רחב יותר של נשי"
ופוריות .מטרתו המקורית של החוק הייתה לאפשר תרומת ביציות לנשי" הזקוקות לתרומה כזו על
מנת להרות .בכ +ביטאה המדיניות הישראלית יחס דוערכי כלפי אימהות .מצד אחד היא עודדה
הקצאת משאבי" גדולי" למימו ,פיתוח ויישו" של טכנולוגיות פריו ,תו +חיזוק התפיסה לפיה
אישה שאינה א" היא אישה שנשיותה חסרה .מ הצד השני ,היא פעלה לקיצו -דרסטי בקצבאות
הילדי" ובסיוע לאמהות חדהוריות ,ואלו מגונות על ידי הממשלה והציבור כמי שמביאות לעול"
ילדי" באופ "לא אחראי".
למרות הנגיעה הישירה של הצעת החוק בבריאות של נשי" וברווחת ,הרי שסוגיות אלו ואחרות
נדחקו הצדה בדיוני" לקראת הקריאה הראשונה .לחוק תרומת ביציות בניסוחו כיו" יש השלכות
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חברתיות ופוליטיות כבדות משקל על מצב של נשי" בישראל ,כמו ג" על הפערי" המתרחבי" בי
קבוצות אוכלוסייה שונות ועל יכולתה של המערכת הפוליטית ליטול את האחריות להתוויית
מדיניות בשאלות המערבות "מומחיות מדעית".
הפרק הראשו בדו"ח זה עוסק בקשר שבי חוק השיבוט )חוק אי התערבות גנטית( לחוק תרומת
ביציות .לכאורה אלו ה" שני חוקי" נפרדי" ,א +בקריאה מעמיקה יותר נית לראות כי הדיו
בהצעת החוק הנוכחית קשור קשר הדוק לסוגיית השיבוט ,שכ למחקר השיבוט נדרשת כמות גדולה
של ביציות בלתימופרות ,אשר חוק תרומת ביציות מאפשר את אספקת .צרכי" אלו ,שהועלו על
ידי חלק מחברי הקהילייה המדעית ,גרמו להתמקדות הדיו שנער +בוועדות הכנסת שדנו בחוקי"
אלו ,בשיקולי" ובאינטרסי" המחקריי"מדעיי"כלכליי" .כתוצאה מכ +נדחק הצדה הדיו בדבר
התוויית מדיניות רחבה ,המבוססת ג" על שיקולי" חברתיי" ,אתיי" ובריאותיי" והרגישה לזכויות
החולה ולכבוד האד".
הפרק השני בדו"ח מתמודד ע" ההיבטי" הבריאותיי" והמורכבות האתית הניצבת בפני
המערכת הרפואית בהקשר של תהלי +שאיבת הביציות .הפרק ד בסיבוכי" רפואיי" העלולי"
להתפתח במהל +ההלי +הכרו +בתרומת ביציות ,ומדגיש כי עדיי אי מידע מספיק על הסיבוכי"
ארוכי הטווח של התהלי .+הפרק מציג דילמות אתיות וחברתיות שיש לתת עליה את הדעת בדיוני"
על תרומת ביציות ,כגו תוקפה של ההסכמה מדעת לאור +התהלי +כולו; ניגוד האינטרסי"
המתקיי" בקרב רופאי" ,המשמשי" ה כמטפלי" וה כחוקרי"; הקשר המורכב והבעייתי לעתי"
בי מטפל למטופלות  ה התורמות וה הנתרמות ,וכמוב תופעת הסחר בביציות ,שעלולה להיות
תוצר נלווה של החוק המוצע ,ואשר יש להבטיח מניעתה בעת גיבוש הצעת החוק.
סוגיות אלו ה בסיס לדיו על יחסה של המערכת הרפואית כלפי נשי" ועל המידה שבה ראייה
מגדרית מהווה חלק מתפיסה טיפולית כוללת בה .התוצאה של היעדר תפיסה מגדרית כזו ושל אי
נתינת הדעת על כלל הסוגיות הכרוכות באמינותה של המערכת הרפואית ,היא משבר אמו מצד של
נשי" ומצד הציבור הרחב בכלל כלפי הממסד הרפואי.
הפרק השלישי של הדו"ח כולל סקירה של החקיקה בתחו" תרומת ביציות בעול" המערבי.
הפרק מתמקד בארבע מדינות המתירות תרומת ביציות וכ מביא את עמדתו של האיחוד האירופאי
בסוגיית השימוש בביציות למטרות שונות .הפרק סוקר את העקרונות המשותפי" לחקיקה בעול",
ומפרט את הדרכי" שבה נקטו מדינות שונות ליצירת מנגנוני בקרה ופיקוח לש" התמודדות ע"
הסוגיות האתיות.
הפרק הרביעי מפרט את הליקויי" בהצעת החוק הנוכחית ,שהמרכזי שבה" הינו היעדר הגנה
נאותה לנשי" המתנדבות לתרו" ביציות .בחלקו השני של הפרק ,המהווה סיכו" הדו"ח ,אנו
מציעות שורה של הצעות לתיקו הצעת החוק.
המלצותינו נועדו למנוע עוולות עתידיות כלפי קבוצה גדולה של נשי" ,שהמשות ,לה הוא מצב
כלכלי קשה וחוסר נגישות למידע רפואי מקי ,,ההכרחי כבסיס נאות לקבלת החלטות גורליות
הנוגעות בחייה ובבריאות.
בשל העובדה שהנושאי" הבאי" לידי ביטוי בחוק תרומת ביציות לא זכו לדיו ציבורי מספק,
ומכיוו שלהערכתנו כל שלבי החקיקה עד כה אופיינו בחוסר התייחסות להיבטי" קריטיי" של
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החוק המוצע ,בייצוגיתר של מדעני" בעלי אינטרסי" אישיי" וכלכליי" בנושא ,בחוסר שיתו ,של
נציגות ציבור מטעמ של קבוצות שעלולות להיפגע מ החוק ובמיעוט של ידע בקרב מקבלי
ההחלטות לגבי חלק מההיבטי" של החקיקה ,אנו דורשות השעיה של גיבוש הצעת החוק לפרק זמ
שיאפשר בחינה של הנתוני" על אודות תרומת ביציות באר ,-על כל היבטיה והקמת מנגנוני פיקוח
יעילי" ,שבלעדיה" לא נית לאכו ,את הגבלות החוק ולשמור על זכויותיה ובריאות של נשי" מה
ישאבו ביציות.
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חוק השיבוט וחוק תרומת ביציות – בי שיקולי מדעיי
למדיניות חברתית כוללת
יאלי השש
הצעת חוק תרומת ביציות ,שהונחה על שולח הכנסת במאי  ,2007שונה מקודמותיה בכ +שהיא
מבקשת לאפשר שאיבת ביציות מנשי" שאינ עוברות טיפולי פוריות ,ובכ +שהשאיבה איננה רק
לצורכי פריו ,אלא ג" לצורכי מחקר.
הצעת חוק זו מהווה מיזוג של שני תהליכי חקיקה נפרדי שהחלו בסו $שנות התשעי  :חוק
איסור התערבות גנטית )להל :חוק השיבוט( ,וחוק תרומת ביציות .המשות $לשני חוקי אלה הוא
הצור! בביציות.
פרק זה מבקש להבהיר את הקשר בי חוק השיבוט לחוק תרומת ביציות ולעמוד על המכניז"
שפעל בתהליכי החקיקה המקבילי" .הפרק יעסוק בכמה סוגיות:
א .מהו שיבוט ומדוע נדרשות ביציות לצורכי מחקר.
ב .כיצד התלכדו שני הליכי החקיקה – חוק השיבוט וחוק תרומת ביציות.
ג .אילו טיעוני" עלו בדיוני ועדת המדע והטכנולוגיה שעסקה בשני החוקי".
ד .כיצד התקבלו ההחלטות.
הליכי החקיקה שעסקו בשיבוט ואחר כ +בהקצאת ביציות למחקר ,אופיינו בנוכחות גדולה של
נציגי" בעלי עניי מ הקהילייה המדעית ,שהיוו רוב בחדרי הדיוני" בוועדת המדע והטכנולוגיה
שעסקה בנושא .למרות העובדה שחוק השיבוט נשע על ההנחה שנית להשתמש בביציות של נשי"
לצורכי מחקר ,לא הוזמנה לדיוני" כל נציגות המבטאת את האינטרסי" של נשי" ואת רווחת,
למעט הופעה חדפעמית של פרופ' מאירה וייס ,והנושא לא עלה כלל לדיו בוועדה לקידו" מעמד
האישה.
עיו בפרוטוקולי" של ישיבות ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת מצביע על כ +שבשל מורכבות
הנושא מ הבחינה המדעית ,נתפסו החוקרי" והרופאי" שהוזמנו לישיבות כסמכות שהשפעתה
חורגת מעבר לתחומי" המדעיי" .לטשטוש תחומי" זה סייעו שתי עובדות :הראשונה ,החפיפה
הרבה בי העוסקי" במחקר בתחו" לבי מי שמונו לוועדות האתיקה השונות ,והשנייה ,האינטרסי"
הכלכליי" והמדעיי" הגדולי" שעמדו מאחורי סוגיית השיבוט.
דבריו של חבר הכנסת ניסי" זאב" :אני רוצה לשמוע את החוקרי" ואת המדעני" .אני תמיד
סומ +עליה"" ,ודבריו של חה"כ ג'מאל זחאלקה" :יש לי רק בקשה אחת ,שהפוליטיקאי" יהיו קצת
צנועי" .אני חושב שצרי +להיות קצת צנועי" בפני מדעני" 1"...ביטאו באופ הברור ביותר את הל+
 1פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת31.12.03 ,
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הרוח של הפוליטיקאי" בוועדה .כתוצאה מהל +רוח זה לא נידונו בצורה מעמיקה ההשלכות
החברתיות ,הבריאותיות והאתיות של הצעת החוק.
פרק זה מנסה להצביע על נקודות שבה נעדר דיו ממשי בסוגיות עומק ,והוא מבקש לאתר על
מנת לאפשר דיו כזה לקראת הקריאה השנייה של החוק.

א .מהו שיבוט ומדוע יש צור! בביציות למחקר?
באמצעות טכנולוגיית השיבוט מבקשי" מדעני" לייצר תאי גזע עובריי" .תאי גזע שמקור" באד"
מבוגר משמשי" בהצלחה לטיפול במעל למאה מחלות .א +השאיפה של מדעני" רבי" היא ליצור
רקמות מגוונות מתאי גזע עובריי" .יתרונ" של תאי" אלה הוא בכ +שתהלי +ההתמיינות שלה" לא
החל ,ולכאורה נית לייצר מה" כל רקמה אנושית .באמצעות תאי הגזע העובריי" מקווי" מדעני"
ליצור רקמות בריאות שיוכלו לשמש כשתלי" במקו" רקמות שנפגעו עקב מחלות.

המקורות לתאי גזע עובריי
מקור" של תאי גזע עובריי" הוא בעוברי" בני  84ימי" .כיו" ישנ שלוש דרכי" להשיג תאי גזע
עובריי" אנושיי":
א .שימוש בביצית שהופרתה באמצעות זרע בהפריית מבחנה ואשר לא הוחזרה לרח" מסיבות
שונות.
ב .בתהלי +של שיבוט מחקרי שנעשה בביצית לא מופרית.
ג .באמצעות בדיקת  – PGDזוהי למעשה בדיקת ביופסיה של עובר שהתפתח במבחנה וטר" הוחזר
לרח".
על מנת לאפשר השתלה בעלת התאמה מרבית לנתר" ,מבקשי" החוקרי" לייצר תאי גזע עובריי"
באמצעות תהלי +של שיבוט מחקרי.

שיבוט מחקרי
שיבוט הוא תהלי +שבו נשאב גרעי התא מתו +תא הביצית ובמקומו מוחדר לביצית גרעי של תא
כלשהו .לאחר השתלת הגרעי מקבלת הביצית גירוי כימי או חשמלי הגור" לה להתחלק ולהתפתח
לעובר .מכיוו שתא הביצית שאליו מוחדר הגרעי נאל -לעמוד בלחצי" אדירי" ובפגיעה ניכרת
במעטפת ,הסיכוי לפגיעה ולמוות של התא הוא גבוה ,ולכ הצלחת התהלי +כרוכה בשימוש במספר
רב של ביציות .בעקבות הקשיי" להשיג תוצאות חיוביות במחקר זה ,ובשל ביקורות אתיות רבות
בעול" על המחקר ,ניסו חוקרי" שוני" למצוא דרכי" חלופיות להשגת תאי גזע עובריי" .בשנה
האחרונה חלו פריצות דר! מדעיות משמעותיות המאפשרות "לתכנת" מחדש תאי של אד בוגר
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כדי שיתפקדו כמו תאי גזע עובריי  ,ללא כל שימוש בביציות .מתאי" אלו נית יהיה לכאורה ליצור
2
כל רקמה אנושית ,ישירות מתאיו של האד" החולה וכ +לקבל התאמה מרבית בי השתל לנתר".
חוקרי" סבורי" כי שיטות חדישות אלה יאפשרו לעקו ,כליל את הצור +בשימוש בתאי גזע עובריי"
בתו +זמ קצר ,וכי ה יוכלו להוות חלופה לשיבוט מחקרי.

אינטרסי כלכליי
הפוטנציאל הרפואי הטמו לכאורה במחקר בתאי גזע עובריי" מוש +אליו השקעות ניכרות מחברות
תרופות .באר -מעורבות בפעילות כלכלית זו בתחו" הביוטכנולוגיה חברת "טבע" שחתמה
לאחרונה על הסכ" ראשוני ע" הטכניו לשימוש בטכנולוגיה שפותחה במעבדתו של פרופ'
איצקובי 3.'-בירושלי" קשורה חברת "הדסית" בפיתוחי" מדעיי" שנעשי" במעבדתו של פרופ'
רובינו ,מבית חולי" הדסה .השקעות אלה והמרו -לרישו" פטנטי" יוצרי" רשת ענפה של
אינטרסי" כלכליי" ואישיי" המפעילי" לח -לחקיקה מקלה ומהירה.

ב .התלכדות הליכי החקיקה – חוק השיבוט וחוק תרומת ביציות
חוק איסור התערבות גנטית )חוק השיבוט(
בסו ,שנות התשעי" החל באר -הלי +חקיקה שעסק בשיבוט ושינוי תאי רבייה .בעקבות שיבוט
הכבשה דולי יז" חבר הכנסת חגי מירו" הלי +חקיקה שנועד למנוע שימוש לרעה בביוטכנולוגיות
החדשות .אלא שבלח -הקהילייה המדעית התקבל בכנסת ,בדצמבר  ,1998חוק שהיה מ המתירניי"
ביותר במערב .חוק זה התיר למעשה כל הלי +בתחו" ,למעט יצירה של אד" מלא בטכנולוגיית
4
השיבוט .האיסור על שיבוט אד" נקבע לתקופה של  5שני".
ב 2003הסתיי" תוקפו של חוק זה והוא עלה שוב לדיו בוועדת המדע והטכנולוגיה.

2

Okita K, Ichisaka T, Yamanaka S. Generation of germline- competent induced pluripotent stem cells.
Nature. (2007) 448: 313-7 ;Wernig M, Meissner A, Foreman R, Brambrink T, Ku M, Hochedlinger K,
Bernstein BE, Jaenisch R. In vitro reprogramming of fibroblasts into a pluripotent ES-cell-like state.
;Nature. 2007 448: 318-24; Maherali, N. et al. Directly reprogrammed fibroblasts show global epigenetic
remodeling and widespread tissue contribution. Cell Stem Cell 2007 1:55-70.; Nakagawa M, Koyanagi M,
Tanabe K, Takahashi K, Ichisaka T, Aoi T, Okita K, Mochiduki Y, Takizawa N, Yamanaka S. Generation
of induced pluripotent stem cells without Myc from mouse and human fibroblasts. Nat Biotechnol. 2008
;26:101- 6;Park IH, Zhao R, West JA, Yabuuchi A, Huo H, Ince TA, Lerou PH, Lensch MW, Daley GQ.
;Reprogramming of human somatic cells to pluripotency with defined factors. Nature. 2008 451:141- 6.
Takahashi, K. et al. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors.
Cell. 2007 131:861- 872.
3
http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did=1000271518&fid=585
4
Prainsack Barbara, (2006) ’Negotiating Life’: The Regulation of Human Cloning and Embryonic Stem
Cell Research in Israel, Social Studies of Science 36(2):173-205
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חוק תרומת ביציות
חוק תרומת ביציות הובא לכנסת לראשונה בסו ,שנות התשעי" ,ונידו כמה פעמי" בוועדה לקידו"
מעמד האישה .על מנת לעמוד על ההיבטי" השוני" של החוק הקי" משרד הבריאות את ועדת
הלפרי ,שמסקנותיה הוגשו ב 2001בצורה של הצעת חוק.
ועדת הלפרי ביקשה להקל על מצוקת של נשי" הזקוקות להשתלת ביציות לצורכי פריו.
המלצותיה היו לאפשר תרומת ביציות מנשי" שאינ עוברות טיפולי פריו )תורמות מתנדבות(,
לאסור תשלו" על התרומה על מנת למנוע סחר ,להקי" "בנק ביציות" מסודר שאליו יופנו ביציות
של נשי" תורמות ,וליצור שורה של הסדרי" הממסדי" את הליכי מת התרומה ,קבלתה ורישומה,
ומאפשרי" פיקוח חלקי על הממסד הרפואי והגנה חלקית על התורמות.
עיו בדיוני ועדת הלפרי מגלה את הפערי" הגדולי" בי היחס ל"נתרמת" והיחס ל"תורמת".
בעוד היחס אל האישה הזקוקה לביצית לצורכי פריו הוא כאל מטופלת הזקוקה לחמלה ולסיועה
5
של החברה ,הרי שהיחס אל ה"תורמת" התאפיי בהקלת ראש בצור +להג על בריאותה ועל גופה.
6
הצעת החוק כפי שנוסחה על ידי ועדת הלפרי לא הגיעה להצבעה בכנסת.

התלכדות הליכי החקיקה
בסו ,שנת  2003התכנסה ועדת מדע וטכנולוגיה על מנת לדו באישורו מחדש של חוק איסור
התערבות גנטית 7.בישיבה זו החלו להתלכד שני הליכי החקיקה ,שכ אחד הנושאי" המרכזיי" היה
הצור +של חוקרי שיבוט בהבטחת אספקה סדירה של ביציות למחקר .בעוד שבקשות לאישור
מחקרי שיבוט כבר הוגשו לוועדת הלסינקי העליונה ,עדיי לא התנהלה חקיקה שהסדירה את עניי
הקצאת הביציות למחקר .כתוצאה מכ +הותאמה הצעת חוק תרומת ביציות לצורכי המחקר.
המשמעות הייתה נסיגה מהמלצותיה של ועדת הלפרי ,שהיו ממילא חלקיות ,וניסוח הצעת חוק
המאפשרת יד חופשית לרופאי" בהליכי שאיבת הביציות ,ללא הסדרת פיקוח נאות ובלא הבטחת
הגנה לתורמות.

 5שרו בס ,מחסור ומסחור :תרומת ביציות תמורת תגמול מתורמת שאינה עוברת טיפולי פוריות ,עבודת ,M.A
אוניברסיטת חיפה.2006 ,
 6להשוואה בי המלצות ועדת הלפרי להצעת החוק הנוכחית ראו נספח לדו"ח זה.
 7ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה12.11.03 ,
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ג .שיקולי מדעיי מול מדיניות חברתית כוללת בדיוני ועדת המדע
והטכנולוגיה
 .1שיקולי מדעיי לעומת שיקולי חברתיי בחוק השיבוט
כבר מיומו הראשו של הדיו בחוק איסור התערבות גנטית ,בסו ,שנות התשעי" ,התייצבו חוקרי"
ומדעני" על מנת להפעיל לובי חזק על חברי הכנסת ,ודרשו לאפשר חקיקה המבטיחה חופש פעולה
מרבי לחוקרי" בתאי גזע עובריי" .חגי מירו" ,שיז" את החוק באות השני" משיקולי" חברתיי"
במטרה להגביל את המדע ,סיפר כי המפגשי" התכופי" שקיי" ע" מדעני" ורופאי" ה" אלה
8
ששכנעו אותו כי אי להגביל את המחקר הגנטי החדש.
בסו 2003 ,עמד לפוג תוקפו של המורטוריו" – תקופת חמש השני" שבה נאסר באופ זמני
שיבוט אד" .ועדת המדע והטכנולוגיה התכנסה לדו בהיבטי" השוני" של החוק .הסוגיה המרכזית
שנדונה הייתה ,הא" לאסור לגמרי על יצירת אד" באמצעות טכנולוגיית השיבוט ,כפי שעשו מדינות
רבות בעול" ,או שמא לחדש את המורטוריו" לחמש שני" נוספות.
ועדת המדע והטכנולוגיה הקדישה לנושא מספר פגישות .בפגישות אלו הועלו שני קשיי"
מרכזיי" בחוק השיבוט :הסוגיות האתיות שהחוק מעלה והיעדר רגולציה על מחקרי השיבוט.
דיוני" אלו הקדימו את הדיו על חוק תרומת ביציות ,שכ הצור +בביציות למחקר היה תלוי בכ+
שהחוק יאפשר שיבוט מחקרי.
במהל +דיוני הוועדה ביקשו דוברי" שוני" לאסור באופ גור ,שיבוט מלא של אד" .ה" טענו כי
אי כל קשר בי התפתחויות מדעיות עתידיות לבי הצור +לאסור שכפול של בני אד" ,ולכ אי צור+
במורטוריו" על מנת לשקול זאת .יתרה מזו ,א ,שהמורטוריו" הקוד" נועד לקד" דיו ציבורי
וחברתי מעמיק בנושא ולאפשר קבלת דוחות מוועדות הלסינקי ,הרי שדוחות כאלה לא הוגשו
ודיוני" כאלה לא התקיימו.
מבחינה מספרית ,קולות אלו היו מיעוט .באחת הפגישות א ,קבל ח"כ אופיר פינס על כ+
שמרבית הקולות שהושמעו בוועדה מצדדי" בחוק בעוד שההתנגדויות אינ נשמעות כמעט.
"הדוברי" על פי רוב משמיעי" דעות דומות" ,טע פינס" ,מה שמגביל את יכולת" של חברי הכנסת
9
לקבל תמונה כוללת של הדברי"".
בדומה ,קבל ראש התוכנית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעי" באוניברסיטת בראיל ,ד"ר נוח
עפרו ,על כ +ש"אנחנו משאירי" לממסד הרפואי להחליט מה הוא יעשה ,ג" במישור המסחרי ,ג"
כל התעשיות שנלוות לדבר הזה ,וחבל ...יש פה שאלות אתיות בעלות משקל אדיר ואנחנו פשוט לא
10
מדברי" עליה".
8

Prainsack Barbara, (2006).’Negotiating Life’: The Regulation of Human Cloning and Embryonic Stem
Cell Research in Israel’, Social Studies of Science, 36(2), pp. 173-205
 9פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת31.12.03 ,
 10פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת12.11.03 ,
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ד"ר כרמל שלו ,שניהלה את היחידה לאתיקה וזכויות בריאות במכו גרטנר ,התריעה על כ +שאי
בחוק איסור על גידול עוברי" מעבר ל 14יו" ,כפי שנהוג בעול" ,וטענה כי יש לאסור שיבוט אד"
באופ גור ,ויש לקבוע מורטוריו" על המחקר בשיבוט עד שיובררו השלכותיו .היא הציגה שורה של
שיקולי" אתיי" שלא נידונו ,כגו השאלה הנוגעת לתכלית המחקר – הא" הוא מחקר מדעי לשמו
או עשיית רווח ,מה ה" הסיכוני" הבריאותיי" הכרוכי" בו לעומת התועלת הצפויה ,סכנת הסחר
בביציות ועוד .מאירה וייס ,פרופ' לאנתרופולוגיה של הרפואה באוניברסיטה העברית ,טענה שלא
נית לאשר את חוק השיבוט בלי לדו בעמדת מדינת ישראל כלפי השאלה של קניית ביציות מנשי"
עניות .היא ביקשה "שהאזכורי" בחוק יתייחסו לא רק לסיכוני" לנתר" ,אלא למי שתור" או 
11

הלכה למעשה בפרקטיקה המוכרת לנו היו"  מוכר את איבריו או מוכרת את ביציותיה".
בתגובה לקולות המתנגדי" ,טענו נציגי המועצה הלאומית לביואתיקה ,יו"ר ועדת הלסינקי
העליונה וכ רופאי" וחוקרי" שהופיעו בפני הוועדה ,כי הדאגה היא מופרזת וכי היא מסכנת את
התפתחות המדע באר.-
התנגדויות שונות עלו בהקשר של היעדר רגולציה על מחקרי השיבוט .דיו זה מהותי לשאלת
חוק תרומת הביציות ,כיוו שהביציות למחקר מיועדות למחקרי שיבוט ,והיעדר הרגולציה משפיע
באופ ישיר על האופ שבו ה נשאבות ומוקצות למחקר.

•

ד"ר יחיאל בר איל ,רופא פנימאי ואתיק מביה"ח מאיר ,ביקש להדגיש כי ישראל אינה
ערוכה לבקרה על מחקרי" מסוג זה" :חשוב לציי שלישראל אי מסורת של בקרת
12
טכנולוגיה ...יש לנו תורה מאוד מתירנית  כל דבר מותר עד שאסור." ...

•

מאירה וייס ,שהייתה אז חברה בוועדת הלסינקי העליונה ,שתפקידה לפקח על מחקרי
השיבוט ,העידה כי "לוועדות האמורות אי שיניי" ...אי שו" דר +לבדוק א" הנחיותיה
13
והאיסורי" שה מציבות מתקיימי" הלכה למעשה".

•

נירה לאמעי ,נציגת נציבות הדורות הבאי" ולאה נס ,יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה,
ביקשו לציי כי ועדת הלסינקי העליונה והוועדה המייעצת ה" אותו גו .,לאה נס אמרה:
14
"אלה אות" אנשי" אותו גו ,מפקח על עצמו".

הקולות שהצגנו לעיל היו כאמור שוליי" ,והבמה המרכזית ניתנה לבעלי עניי מדעי בתחו" השיבוט.
הללו חבשו לעתי" קרובות כובעי" כפולי" – ה כנציגי האינטרס המדעירפואי ,וה כמפקחי" עליו.
כ ,+למשל ,אמר יו"ר ועדת הלסינקי לניסויי" גנטיי" בבני אד" ,פרופ' בוליסלב גולדמ" :הפחד שלי
 11פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת8.12.03 ,
 12פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת12.11.03 ,
 13פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת8.12.03 ,
 14פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת13.7.05 ,
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שברגע שעושי" שינוי השינויי" יכולי" להיות מכל מיני כיווני" ויכולי" לעצור ולעכב התפתחות
15
שבעיניי ובעיני רוב החברי" שלי בעול" המדעירפואי היא בהחלט התפתחות חשובה ביותר".
כאשר עלתה השאלה א" לקבוע בתקנות מנגנו דיווח שוט ,,לא לפי דרישה ,אמר פרופ' גולדמ:
"יש נושאי" בה" אנחנו לא מעונייני" בדיווח" 16.כאשר נידונה זכות המפקחי" להיכנס למעבדות
"בכל עת סבירה" )כמקובל בחקיקה המערבית המתירה מחקר( אמר גולדמ" :מפריע לי הניסוח של
'בכל עת סבירה' .אני מבטיח ל +שיהיו תגובות קשות של הקהילה המדעית על המשפט הזה ,וזה
חבל .כי מוכני" לשת ,פעולה".
כאמור ,נציגי" אלו טענו כי העמדות האתיות שהוצגו מוגזמות וכי יש בה כדי לסכ את
התפתחות המדע.
בסופו של דבר ,הוחלט כי למרות ההתנגדויות שהושמעו בדיוני הוועדה יואר! המורטוריו
בחמש שני נוספות ולא תתקבל החלטה לאסור באופ גור $ועקרוני שיבוט מלא של אד  .על
הלחצי הגדולי שהופעלו לאישור נוסח זה נית ללמוד מדבריה של יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה
דאז ,חברת הכנסת מלי פולישוק*בלו!:
אני ג" שמעתי מחלק מהאנשי" שיושבי" בוועדות ]הוועדות המדעיות המייעצות[ שה" באופ נחר-
נגד .שמעתי מחלק מה" במכתבי" שקיבלתי ובשיחות אישיות – כי ג" אלה שהיו בדעה אחרת סתמו
לה" את הפה ,ואני עצמי הרגשתי אי +מנסי" לסתו" את הפה לא פע" ולא פעמיי" לאנשי"
שחושבי" אחרת .לא ראיתי בישיבות ועדת המדע כל כ +הרבה יצרי" ולח -של קבוצה מאוד מסוימת
על קבוצה אחרת כמו בנושא הזה .להגיד שזה לא אינטרסנטי ,אולי; שיקולי" אחרי" ,אולי; דאגה
אידיאולוגית למטרות המחקר ,אולי; הכול יכול להיות .אני הרגשתי מאוד רע ע" זה ,ואני חושבת
שזה לא ראוי ולא יאה ,כשמדברי" על דעות שונות של אנשי" ,מוסריות ולא מבוססות על ידע .כשאני
17
חוזרת בפע" המי יודע כמה שאי פה קמצו -פגיעה במחקר.

 .2שיקולי מדעיי לעומת שיקולי חברתיי בחוק תרומת ביציות
לאחר שהסתיימו הדיוני" בחוק השיבוט ,התפנתה ועדת המדע והטכנולוגיה לדו בחוק תרומת
ביציות ,במש +ישיבה אחת בלבד ) .(24.3.04הפע" התמקד הדיו בצור +של המחקר בתאי גזע
עובריי" בביציות לא מופרות לש" שיבוט עוברי" .נציגי" בעלי עניי מ הקהילייה המדעית פירטו
את טיעוניה" המצדדי" בהתרת תרומה מ"תורמת מתנדבת" לצורכי פריו ולמחקר .רק מעט מ
השיקולי" השוללי" תרומה כזו הובאו בפני הוועדה .להל נפרט את השיקולי" בעד ונגד.

 15פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת12.11.03 ,
 16פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת13.7.05 ,
 17פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת31.12.03 ,
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הטיעוני התומכי בהתרת תרומת ביציות מ"תורמות מתנדבות" לפריו ולמחקר
הטיעו המדעי :חיוניות הביציות להמש +המחקר
פרופ' יוס ,איצקובי ,'-מבכירי המדעני" בעול" בתחו" תאי הגזע העובריי" ,ביקש לשכנע את חברי
הוועדה כי ללא החקיקה המתאימה תיעצר לחלוטי התפתחות המדע בתחו":
עכשיו ,במסגרת החוק הנוכחי שאי אפשר לשאוב ביציות למטרות מחקר רק מעודפי" ,אז אישה אחת
תתרו" ,שתיי" יתרמו ,ארבע עד שש ,מדי פע" .במספרי" האלה ובתדירות שזה יתבצע ,לא נוכל לבצע
את המחקר ,שלא יהיו אשליות ,זה גמר את המחקר .בלי לנקוט צעד א" המחקר הזה חשוב או לא
חשוב ,מעשית ,זה גמר את המחקר ...אני אגיד לכ" ,זה לא סת" מחקר תיאורטי ...האנשי" מביני"
18
שזה מחקר מהפכני ע" פוטנציאל להביא מהפיכה דרמטית בחיי" שלנו.

פרופ' מישל רבל אמר:
עברנו את השלב שצרי +להוכיח ששיבוט למע תאי גזע זו שיטה או טכניקה רפואית שיכולה לרפא בני
אד" .צריכי" עכשיו להתקד" ולהבי שזו מטרה רפואית ולא רק מחקרית גרידא ,ולכ אני חושב
שלהכנת החוקי" האלה אנחנו צריכי" לדאגה המאוד מוצדקת שיהיו מספיק ביציות לפריו ,שיהיה
19
ג" סעי ,למטרות רפואיות אחרות שאינ פריו.

הטיעו האתי
פרופ' איצקובי '-טע כי זה פטרוני לאסור על נשי" לתרו" ביציות" :לי לא ברור מדוע לא לתת את
20
הקרדיט לנשות מדינת ישראל ,לתת לה להחליט :אנחנו רוצות לתרו" למחקר או לא".
פרופ' מישל רבל ביקש להדגיש את ההיבט האתי של תרומת ביציות .על מנת להדגיש את ההיבט
האלטרואיסטי בתרומת ביציות הוא התייחס אליה כאל תרומת איברי" ,א ,שהחוק שבו תמ +לא
ראה בביציות איברי" ולא דובר בו על תרומה לאד" מוכר:
צריכי" להבי שהנושא של תרומת ביצית הוא בכלל של תרומת איברי" מ החי והנושא הזה הוא
בהחלט מבחינה אתית ,אפשר לראות בו מעשה אלטרואיסטי ,של תרומה עבור הבריאות של מישהו
אחר .אנחנו מכירי" ,ג" בחוק הישראלי ,את האפשרות של תרומה בי קרובי משפחה .אנחנו רואי"
שיותר ויותר מנסי" להסדיר את תרומות האיברי" האלו ...לגבי ביציות ,זו ג" תרומה לשיפור
הבריאות והחיי" .א" מסתכלי" על עקרות כמחלה ,בהחלט תרומת ביצית שמאפשרת לאישה אחרת
להוליד היא בגדר של תרומת איברי" להצלת הבריאות שלה.

21

ג" דבריו בהמש +מהווי" הטעיה:
 18פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת24.3.04 ,
 19פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת22.11.05 ,
20פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת24.3.04 ,
 21פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת22.11.05 ,
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הנקודה המרכזית היא להבי שמה שפרופסור רובינו ,דיבר עליו כלול בטיפול הרפואי .פה מדובר
למשל על אישה אחת שאומרת שהיא מוכנה ורוצה לתרו" ביציות עבור הצלת אבא שלי ,אח שלי ,ב
שלי ,אחות שלי ,ואני לא רוצה לתרו" את הביציות עבור פריו של מישהו אחר ,אבל עבור הצלת חיי"
על ידי תאי גזע עובריי" .א" נסתכל במשקפיי" האלה ,בפרספקטיבה הזאת ,לדעתי אנחנו נראה
שהדבר אתי מאוד וצרי +לקבל אותו.

מדבריו של רבל נית להבי לכאורה כי כבר כיו" נית להציל חיי" באמצעות מחקר זה ,ושאישה
יכולה להחליט את מי היא מצילה ,בעוד שבפועל מדובר בתרומה אנונימית למחקר שעדיי אינו
יישומי.

שיקולי בריאות
פרופ' איצקובי '-טע כי למעשה הלי +שאיבת הביציות אינו מסוכ כלל .הדבר תמוה ,בהיותו רופא
פריו בעצמו .לדברי פרופ' איצקובי" ,'-היו" קיימות שיטות עדינות ,פשוטות ,לא מסוכנות ,לגרו"
לגירוי שחלות ,שאיבה של הביציות ובצורה כזאת אני אומר לכ" במלוא האחריות בביטחו רב ]כ+
22
במקור[".

טיעוני המתנגדי להתרת תרומת ביציות מתורמות מתנדבות לפריו ולמחקר
שיקולי" בדבר טובת הכלל והאינטרס הציבורי
יש לציי כי לטיעוני" המתנגדי" להתרת תרומת ביציות נית מקו" מועט ביותר בדיו שהתקיי"
בחוק תרומת ביציות .נירה לאמעי ,נציגת נציבות הדורות הבאי" בכנסת ,טענה שהחוק לא נידו
בצורה הראויה:
אני לא יודעת א" הוזמנו למשל אנשי" מהאקדמיה מתחו" הסוציולוגיה ,אולי הביואתיקה או
האתיקה לפחות ,ארגוני נשי" אולי היו רוצי" להישמע כא בדיוני" האלה .אני באמת חושבת,
במיוחד כשההצעה לא הונחה כא לעיני הציבור ,קשה קצת להתייחס ...הרי הכול עניי של איזו.
השיח סביב השולח הזה הוא כרגע מאוד מדעי והרי זו לא חזות הכול .מדובר על הצלת חיי" ואנחנו
מדברי" על שמירה על איכות חיי" וזכויות תו +כדי החיי" והכול עניי של איזו  :מה אנחנו מתירי"
כא ומה אנחנו מאפשרי" לעומת הסיכוי להציל ,והיכולת של העניי צריכה להישקל ע" כל
האספקטי" .לכ אני חושבת שלא ראוי שנגיע כרגע למסקנות לפני שנקבל את כל הנתוני" האלה ,ג"
לגבי ההסדרי" המפורטי" של הצעת החוק ,אבל בהחלט ג" לגבי כמות המחקרי" שנדרש ,כדי
שנמזער את הצור ,+ואולי ג" תיאור של ההלי +עצמו ,לי זה קצת חסר ,אנחנו מדברי" כא ורובנו לא
23
יודעי" מה עושי" לאישה בהלי +הזה.

 22פרוטוקול ישיבת ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת24.3.04 ,
 23ש"
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סיכו
ועדת המדע והטכנולוגיה קיימה מספר דיוני" בחוק איסור התערבות גנטית ,ודיו אחד בהצעת חוק
תרומת ביציות .במהל +המפגשי" בלטה נוכחות" של נציגי" בעלי עניי מ הקהילייה המדעית.
התברר כי באר -אי כלל מנגנוני פיקוח יעילי" ,וכי יש מידה רבה של חפיפה בי האנשי" המאיישי"
את ועדות הייעו -והפיקוח בנושאי" אלו ובי אלו העוסקי" במחקר עצמו .כמו כ התברר כי קיי"
קונצנזוס במועצה לביואתיקה ,בוועדת הלסינקי העליונה ובקרב המדעני" העוסקי" בתחו" ,כי על
הכנסת לחוקק חוק שיאפשר לחוקרי" חופש פעולה מרבי ונגישות לביציות לצורכי מחקר השיבוט,
באמצעות שאיבה מתורמות מתנדבות.
על פי רוב ,נציגי הקהילייה המדעית המעיטו מחשיבות הסיכוני" הכרוכי" בשאיבת הביציות ,עד
כדי ביטול"; הזהירו בלהט כנגד פגיעה במדע; יצרו את הרוש" שהמחקר ישי"; ה" לא עסקו
בניגודי האינטרסי" הכלכליי" והאישיי" המשמעותיי" העומדי" על הפרק.
קולות שהתנגדו למהל +זה הושתקו.
בנוס ,,בדיוני" לא היה ייצוג משמעותי של מי שרווחת של נשי" עומדת לנגד עיניה" .זכויות
החולה ומעמד האישה לא היו חלק אינטגרלי מ הדיוני".
כתוצאה מכל אלו ,נוסח חוק שיבוט שהתיר חופש פעולה מרבי לרופאי" ולחוקרי" ללא כל
מנגנוני פיקוח ממשיי" ,והצעת חוק תרומת ביציות הותאמה לצורכי המחקר ,והיא נעדרת מנגנוני
פיקוח והסדרי הגנה לתורמות .שני חוקי" אלו נוסחו ללא דיו מעמיק בהיבטי" החברתיי"
והכלכליי" העמוקי" העומדי" בבסיס" ,ותו +מת אמו מלא בבעלי העניי מתו +הקהילייה
המדעית והתעלמות מ האינטרסי" הכלכליי" והאישיי" המעורבי" בעניי.
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שאיבת ביציות :סיבוכי רפואיי ובעיות אתיות בתהלי!
התרומה
פרק זה נכתב על ידי חברות צוות הדו"ח .הפרק מבקש לעסוק בסוגיות האתיות של הצעת החוק
משני היבטי" מרכזיי" :ההשפעה שיש להצעת החוק על בריאותה של התורמת ורווחתה ,ויחסי
האמו בי ציבור הנשי" לממסד הרפואי כגו ,נטול פניות .הפרק יעסוק בסיבוכי" הרפואיי"
הצפויי" בתהלי +שאיבת הביציות ,בקוד האתי המקובל בעול" ,בהסכמה מדעת ובסוגיות אתיות
נוספות כגו פערי" כלכליי" וניגודי אינטרסי" בי רופאי" למטופלות.

סיבוכי רפואיי אפשריי בתהלי! שאיבת ביציות
בדיוני" בכנסת לקראת ההצבעה על הצעת החוק ,הוצג תהלי +תרומת הביציות כתהלי +פשוט ולא
מסוכ .הצגה זו של הדברי" היא מטעה ומגמתית .להל ,ננסה לסכ" בקצרה את מה שידוע ומה
שאינו ידוע לרפואה על תהלי +זה.
תהלי +שאיבת ביציות כרו +בגירוי הורמונלי של השחלות ,על מנת שתייצרנה יותר מביצית אחת
במהל +הביו .-בהמש +נשאבות הביציות ,לרוב דר +הוואגינה בהנחיית אולטראסאונד .בשני שלבי
התהלי +עלולי" להתרחש סיבוכי" ,חלק" מסכני חיי".
הסיבו +העיקרי הצפוי בעקבות גירוי הורמונלי של השחלות הוא סינדרו" גירוי יתר שחלתי.
הסינדרו" מתאפיי ביציאה של נוזלי" מהד" למדור החו -תאי )בט ,קרו" הריאה ועוד( ,ובצורתו
החמורה סובלות המטופלות מאי ספיקת כליות חריפה ,אי ספיקה נשימתית חריפה והיווצרות
קרישי ד" בתו +כלי הד" .סיבוכי" אלו מצריכי" אשפוז ,לעתי" ביחידה לטיפול נמר ,-ועלולי"
לגרו" למוות 24.בשנת  2002הוער +כי בקרב נשי" העוברות שאיבת ביציות ,שכיחותו העולמית של
הסינדרו" היא  ,25%ו 0.1%  0.2%מ המטופלות סובלות מ התסמי בצורתו החמורה 25.בישראל,
שכיחות המקרי" של גירוי יתר שחלתי חמור )המצרי +אשפוז( עלתה בי השני"  1987ל 1996פי ,20
כ +שב 0.24% ,1996ממחזורי ההפריה המלאכותית הסתיימו בסיבו +זה .נציי כי באותה העת עלה
מספר מחזורי ההפריה שבוצעו בישראל רק פי שישה ,כ +ששיעור הסיבוכי" החמורי" למחזור
טיפולי הפריה עלה בשני" אלו בער +פי שלושה.

24

Elchalal U, Schenker JR. The pathophysiology of ovarian hyperstimulation syndrome – views and
ideas. Hum Reprod 1997;12:1129
25
Delvigne A, Rozenberg S. Epidemiology and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome: a
review. Hum Reprod Update 2002;8:559
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בגר ,מוצגת שכיחות המקרי" של סינדרו" גירוי יתר שחלתי חמור בישראל לפי שני":

אפור מספר מקרי" בעקבות טיפולי הפריה מלאכותית.
לב מספר מקרי" בעקבות טיפולי השריית ביו -אחרי".
שחור מספר מחזורי הפריה )באלפי"( בישראל.

26

ג" הלי +שאיבת הביציות דר +הוואגינה כרו +בסיכוני" ,א" כי מעטי" .הסיבו +העיקרי הוא
זיהומי" של האג ,ששיעור" מוקט למינימו" על ידי מת אנטיביוטיקה .יש סכנה מועטה של
27.
דימו" ,וכ תוארו מקרי" של תגובה לחומרי הרדמה
מחקר שנער! בשני האחרונות בישראל ,קובע באופ חד*משמעי כי נשי שקיבלו הורמוני
28
כחלק מטיפולי פוריות נמצאו בסיכו הגבוה ב*  40%לחלות בסרט השד.
בנוס ,,הועלו בספרות הרפואית חששות לסיכו גבוה יותר מהממוצע לסרט רח" וסרט שחלות
בתורמות שני" לאחר ביצוע התהלי 30,29.+א +מאחר שלא נערכו מחקרי מעקב ארוכי טווח על מצב
בריאות של הנשי" שתרמו ביציות ,אי בידינו תשובה חדמשמעית באשר לסיכו לחלות במחלות
סרט אלו בקרב תורמות ביציות .כמו כ לא ידוע הא" שאיבת ביציות משפיעה בטווח הארו +על
26

Abramov Y, Elchalal U, Schenker JG. "An epidemic of severe OHSS: a price we have to pay?" Hum
Reprod 1999;14(9):2181
27
S.J. Bennett, J.J. Waterstone, W.C. Cheng and J. Parsons, "Complications of transvaginal ultrasounddirected follicle aspirations: a review of 2670 consecutive procedures", J Assist Reprod Genet 10 (1993),
pp. 72–77
28
Pappo I, Lerner-Geva L, Halevy A, Olmer L, Friedler S, Raziel A, Schachter M, Ron-El R. The
Possible Association between IVF and Breast Cancer Incidence. in Ann Surg Oncol. Jan. 2008 (in
)press
29
Lindheim SR, Sauer MV. Breast cancer in an ovum donor: a case report. J Assist Reprod Genet, 1999
;16(2):109
30
A.S. Whittemore, R. Harris, J. Itnyre and Collaborative Ovarian Cancer Group, Characteristics relating
to ovarian cancer risk: collaborative analysis of 12 US case-control studies II. Invasive epithelial
ovarian cancers in white women, Am J Epidemiol 1992; 136: 1184
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פוריות של התורמות 31.לכ ,חשוב להדגיש כי כיו" אי בידי הרפואה מידע של" אודות הסיבוכי"
ארוכי הטווח הכרוכי" בשאיבת ביציות.
הצעת החוק מותירה את הנשי" התורמות ללא הגנה רפואית מספקת :לא נקבע פיקוח על רמת
הגירוי ההורמונלי שיבוצע באישה ,לא נקבע מנגנו של רישו" הסיבוכי" בעקבות תרומת ביציות,
ולא נקבע הסדר של ביטוח לתורמות ,במידה שיסבלו מסיבוכי".

הצעת חוק תרומת ביציות :אתיקה ומחקר רפואי
אמנת הלסינקי
הצעת החוק הנדונה מאפשרת להשתמש בביציות מתורמות שלא עוברות טיפולי הפריה ,לצורכי
מחקר .כפי שפורט לעיל ,תהלי +שאיבת הביציות כרו +בסיכוני" שחלק" עדיי אינ" ידועי",
לבריאות התורמות.
ה (World Medical Association) WMAפרס" בשנת  1964את "אמנת הלסינקי" ,שלאורה
נשפטי" עד היו" מחקרי" קליניי" ומעבדתיי" הנערכי" על בני אד" .לפי אמנת הלסינקי ,שיקולי"
של טובת האד" המשתת ,במחקר קודמי" לשיקולי" של קידו" המדע והחברה .חובתו הראשונה
במעלה של הרופא היא לשמור על בריאותו של המטופל המשתת ,במחקר .לפי האמנה ,המחקר
מוצדק רק א" יש סבירות רבה לכ +שהאוכלוסייה שעליה המחקר נער! ,תהנה מתוצאותיו .כמו כ
האמנה מחייבת גילוי כל האינטרסי" וטובות ההנאה שעשויי" החוקרי" להפיק ,הקשורי" במחקר
ובמתנדבי" המשתתפי" בו )ראו דיו בניגוד אינטרסי" בהמש 32.(+כפי שיפורט להל ,העברת
למחקר של ביציות שנתרמו ,לפי הצעת החוק ,אינה עומדת בא ,אחד מהסטנדרטי" האתיי" הנ"ל.
מחקר בתאי גזע שמקור" בביציות של נשי" שלא עברו טיפולי הפריה ושקיבלו תשלו" עבור
"תרומת" ,עמד במרכז "השערורייה הקוריאנית" .בשנת  2006הואש" והורשע המדע הקוריאני
 Woo Suk Hwangבזיו ,ממצאי מחקר ובשימוש בביציות שהושגו באמצעי" שאינ" עומדי"
בסטנדרטי" של אתיקה מחקרית ,כפי שנקבעו באמנת הלסינקי .המדע ,עד אז דמות ידועה
33

ומשפיעה בעול" המחקר ,הוקע בספרות המקצועית הרפואית ובתקשורת העולמית.
לאור זאת ,א" תתקבל הצעת החוק הנדונה ,מערכת הבריאות במדינת ישראל לא תעמוד
בסטנדרטי" של אתיקה במחקר רפואי של המדינות המפותחות.

ניגוד אינטרסי בי הרופא המטפל למטופלת )התורמת(
הצעת החוק הנדונה מבקשת לאפשר העברה של עד חצי מהביציות שישאבו מנשי" שאינ מטופלות
פוריות ,למחקר בתאי גזע .בנוס ,,מבקשת ההצעה לאפשר העברה של ביציות מישראל למחקר
31

;Recently reviewed practice committee report: Repetitive oocyte donation. Fertility and Sterility 2006
86(5supp): S216
32
World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving
human subjects. www.wma.net/e/policy/b3.htm
33
D. Y. Wohn, D. Normile. Korean cloning scandal: Prosecutors Allege elaborate Deception and Missing
Funds, Science 2006;312(5776):980
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בחו"ל .בכ +מבנה ההצעה מצב של ניגוד אינטרסי" קשה בי הרופא ,שמבצע את שאיבת הביציות,
לבי המטופלת ,היא התורמת .האינטרס של התורמת הוא לעבור את ההלי +בצורה הבטוחה ביותר.
לרופא ,מאיד ,+יש אינטרסי" נוספי" :ראשית – הצור +בכמות גדולה של ביציות כדי לאפשר
מחזורי הפריה לנשי" נוספות ,ושנית – הצור +בכמות ביציות גדולה לש" העברת למחקר.
התקדמות הרופאי" במערכת הציבורית תלויה בהשתתפות" במחקרי" יוקרתיי" ובפרסומי"
מחקריי" .השתתפות במחקרי" מניבה בתורה יתרונות נוספי" בעלי ער +כלכלי .מאחר והמחקר
בתאי גזע הוא פעיל ויוקרתי ,ומאחר ומוזרמי" אליו כספי" מחברות תרופות וביוטכנולוגיה ,הרווח
האישי שהרופא עשוי להפיק משאיבת כמות ביציות גדולה והעברה של חלק למחקר ,הוא גדול
ביותר.
ניגוד האינטרסי" המובנה פועל לא רק לרעת המטופלי" אלא ג" כגור" המחליש את המערכת
הרפואית .במאמר בכתב העת הרפואי החשוב ביותר  ,New England Journal of Medicineנטע כי
על החברה לצמצ" את האפשרות לניגוד אינטרסי" בי הרופאי" למטופליה" ,על מנת לשמר את
האמו של הציבור במערכת הרפואית ,אמו שקיומו הוא תנאי הכרחי ליצירה של מערכת בריאות
34
ברמה גבוהה.

הסכמה מדעת ורצו חופשי
אחד התנאי" לביצוע מחקר רפואי הוא "הסכמה מדעת" ,כלומר הצהרת המשתתפי" במחקר כי
הסכימו להשתת ,בו לאחר שקיבלו את כל המידע על התוצאות הצפויות לה" מהשתתפות" 35.אנו
טוענות כי לא נית לראות את הסכמת של התורמות לביצוע תרומת הביציות כ"הסכמה מדעת",
מאחר שהסיבוכי" העתידיי" ,ארוכי הטווח ,של תרומת ביציות אינ" ידועי" )ראו דיו בפרק
"סיבוכי" רפואיי""(.
אמנ" רופאי" מטפלי" בחולי" רבי" בטיפולי" שהשפעת" ארוכת הטווח אינה ידועה ,א+
במקרה זה מדובר בטיפול שאינו מיועד לקד" את בריאותה של המטופלת ,ולכ נראה כי יש לייחס
משקל רב יותר לקבלת הסכמה מדעת "אמיתית" ,שניתנת לאחר קבלת כל המידע הרלוונטי.
יש לשאו ,לכ +שההסכמה לעבור תהלי +פולשני שאינו מיועד לקידו" בריאותה של האישה,
וההסכמה להשתת ,במחקר רפואי ,ינבעו מרצו חופשי .לאור הנחתנו כי רוב התורמות יבצעו את
ההלי +לש" קבלת הפיצוי הכספי ,נשאלת השאלה ,הא" נית לראות בהחלטה הנובעת ממצוקה
כלכלית ,ביטוי לרצו חופשי .ג" בארצות הברית ,שבה נהוגה תרומת ביציות תמורת תשלו" בכמה
36
מדינות ,מתקיי" דיו בשאלה זו.

34

Thompson DF. Understanding conflict of interests NEJM 1993;329:573
World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving
human subjects. www.wma.net/e/policy/b3.htm
36
Reprod. Biol. Endocrinol. 2004 Jul 12;2:56
35
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היעדר פיקוח על הסכמה מדעת
לפי הצעת החוק ,על הרופא המטפל בלבד להשתכנע כי הסכמת התורמת ניתנה בדעה צלולה ולא
מתו +לח -כלכלי או חברתי .רופאי" ,על פי רוב ,אינ" בעלי הכשרה מתאימה כדי לבדוק ולאבח
באופ מעמיק את מצבה הנפשי של התורמת ואת מניעיה.
הבעייתיות של הצעת החוק מוחרפת עקב התרת השימוש לצורכי מחקר תאי גזע בביציות
שנתרמו שלא במהל! טיפולי פוריות.

הסכמה בדיעבד להעברת הביציות למחקר
הצעת החוק קובעת כי את הסכמת התורמת להעברת הביציות למחקר יקבל הרופא אחרי השאיבה.
במידה שהצעה זו תתקבל ,עשוי להיווצר מצב שבו בתחילת התהלי +כוונת הרופא נסתרת מעיני
התורמת .במצב כזה לא נית לראות בהסכמה להעביר ביציות למחקר ,כהסכמה מדעת.

אפליה על רקע כלכלי
לפי הצעת החוק ,נשי" שיקבלו תרומת ביציות ישלמו עבורה "אגרה" ,ואילו תורמות הביציות יקבלו
"פיצוי" .גובה האגרה והפיצוי לא נקבעו בחוק .קיי" חשש כבד ,כי א" תתקבל ההצעה ,היא תיצור
אפליה בי נשי" על בסיס כלכלי ,כשנשי" בעלות יכולת כלכלית ייהנו מתרומת ביציות ,ואילו נשי"
הנמצאות במצוקה כלכלית "יתרמו" ביציות לש" קבלת הפיצוי הכספי .בישראל ובעול" גוברות
הדאגה מאיהשוויו במצב הבריאות בי אוכלוסיות בעלות הכנסה שונה .הצעת החוק הנדונה עשויה
להחרי ,אישוויו זה.

סחר באיברי
באר -ובעול" קיי" חשש כבד מהתפשטות התופעה של סחר באיברי" .תרומת ביציות כרוכה
בסיכוני" בריאותיי" ,כפי שנדו לעיל .אנו מאמינות ,כי רוב תורמות הביציות יעשו זאת לש" קבלת
פיצוי כספי ,ולכ לדעתנו הצעת החוק מכשירה למעשה סחר באיברי" .מלבד ההשלכות הקשות של
סחר בביציות על בריאות של נשי" ,צעד כזה עשוי לפתוח פתח להכשרה של סחר באיברי" נוספי".

סיכו
הצעת החוק הנדונה מעלה שורה של בעיות אתיות ,ובראש יצירת ניגוד אינטרסי" בולט בי הרופא
המטפל למטופלת – התורמת .לאחרונה ,אנו עדות למקרי" רבי" של רופאי" שאינ" נאמני"
לאינטרסי" של מטופליה" .הרשעתו של פרופסור ציו ברפאל ,והדיווחי" על רופאי" שערכו
ניסויי" בקשישי" מבלי לקבל את הסכמת" ,ה דוגמאות בולטות .יישומה של הצעת החוק עלול
להחמיר את אי האמו של הציבור במערכת הרפואית ,ג" א" הדברי" ייעשו בחסות החוק .חוסר
אמו כזה אינו מוגבל לדיסציפלינה הרפואית הספציפית ש"סרחה" בתחו" מסוי" .חוסר אמו
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במערכת הרפואית פוגע בזכותו של הציבור כולו לקבל שירות רפואי טוב ופוגע ברופאי" כול",
שנאלצי" לעבוד בתנאי" של מתח וחשדנות.
הצעת החוק הנדונה כרוכה בבעיות אתיות ומשפטיות מרובות ,הנוגעות לזכויות האד" על גופו,
מעמד המטופל במערכת הרפואית ,מעמד האישה במערכת הרפואית ,אתיקה של מחקר רפואי,
אפליה במערכת הבריאות על בסיס כלכלי ,סחר באיברי" ועוד .עד עתה שאלות אלו לא נדונו כלל
במהל +הדיוני" בהצעת החוק .חקיקה שאינה עולה בקנה אחד ע" עקרונות בסיסיי" של אתיקה
רפואית ,מדרדרת את רמתה של הרפואה בישראל.
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חקיקה המסדירה תרומת ביציות * דו"ח השוואתי
כתבה :ד"ר נילי קרקואייל∗ השתתפו :מיקי פרי ,ס" וול
מגמות החקיקה בתחו" תרומת ביציות בעול" המערבי מצויות על רצ ,שבקצהו האחד מדינות
האוסרות על תרומת ביציות ,כגו אוסטריה ,גרמניה ,איטליה )למעט במקרי" חריגי"( ,נורבגיה,
פורטוגל ושווי ,-ובקצהו האחר מדינות המתירות תרומת ביציות ,א" בהיעדר חקיקה בנושא ,כגו
יוו ופולי ,וא" בחקיקה המתירה תרומה ,כגו בלגיה ,דנמרק ,פינלנד ,צרפת ,הונגריה ,סלובניה,
ספרד ,שבדיה ובריטניה 37.חלק מ המדינות המתירות תרומת ביציות אינ מתירות תרומה למחקר
בתאי גזע עובריי" )למשל קנדה(.
על מנת להעמיק את ההבנה אודות הסדרי" שהונהגו במדינות המתירות תרומת ביציות ,נסקרו
לצור +דו"ח זה חוקיה של ארבע מדינות "מתירניות"  קליפורניה ,קנדה ,אוסטרליה ובריטניה ,וכ
הובאה עמדתו של האיחוד האירופי ביחס לסחר בביציות ולשימוש בביציות לצורכי מחקר.
למרות קיומ" של הבדלי" לא מבוטלי" בי ההסדרי" שאומצו במדינות השונות ,נית להבחי
בכמה עקרונות משותפי":
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

קיומו של מנגנו חיצוני בעל סמכויות נרחבות לבקרה ,רישוי ופיקוח ,החייב בדיווח לרשויות
המדינה )זאת בניגוד להצעת החוק הישראלית ,המותירה סמכויות נרחבות ביותר לידי הרופאי"
המטפלי" ,בפיקוח חיצוני מינימלי(.
קיו" מנגנוני" שנועדו למנוע ניצול לרעה והשפעה לא הוגנת על תורמות.
איסור על סחר בביציות; היתר ייבוא וייצוא במגבלות מסוימות.
חובת מת ייעו -לתורמות טר" קבלת ההחלטה ,וכ טיפול רפואי מתאי" לפני התרומה ואחריה.
חובה לקבל הסכמה חופשית ומודעת מהתורמות.
היתר פיצוי או שיפוי של התורמות.

ז .היעדר הגבלה על מאפייני התורמות ,למעט מגבלת גיל .היעדר ההגבלה מפתיע נוכח העובדה כי
בכל החוקי" קיימי" מנגנוני" שנועדו למנוע ניצול לרעה של תרומות וסחר בביציות ,ונראה כי
מקורו בלח -של גורמי" בעלי עניי רפואי וכלכלי.
ארבעת האספקטי" החשובי" ביותר ה" (1) :קיומו של מנגנו בקרה חיצוני בעל סמכויות רחבות;
) (2מת ייעו ,-טיפול וביטוח לתורמות; ) (3מנגנו המבטיח הסכמה מדעת של התורמות; ) (4איסור
על סחר בביציות .החוק הבריטי ,למשל ,נחשב לאחד החוקי" המתירניי" בעול" המערבי ,וע" זאת

∗

ראש המרכז הקליני מזו"ר  המשפט למע זכויות החולה בישראל ,בית הספר למשפטי" ,המכללה למנהל

 37אורלי לוט ,תרומת ביציות להפריה ולמחקר ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת 13 ,בנובמבר  ,2007עמ' .1211

24

דו"ח הצעת חוק תרומת ביציות

הוא קובע מנגנוני פיקוח נרחבי" ומוסדרי" על מרפאות העוסקות בקציר ביציות 38.הדו"ח מתייחס
רק למודלי" שבה" הותרה שאיבה ממתנדבת והוא בוח את ארבע הסוגיות האלו.

סקירה משווה של חקיקה :בריטניה ,קנדה ,אוסטרליה וקליפורניה
א .בקרה חיצונית על תרומת ביציות ועל מחקרי בביציות
החוק הבריטי:

39

בקרה
.1
.2
.3

.4

.5

.6

החוק הקי" רשות לפריו ולאמבריולוגיה ,אשר בידיה נתונות סמכויות הפיקוח והרישוי.
על הרשות חלה חובה להגיש למדינה דו"ח שנתי הסוקר את פעילותה בשנה הנוכחית ובשנה
הבאה.
הרשות מוסמכת להעניק את הרישיונות הבאי" בלבד :רישיו המאשר פעולות במסגרת טיפולי
פריו; רישיו המאשר אחסו של חומרי רבייה ועוברי"; רישיו המאשר פעולות למטרות מחקר.
לרשות נתונה הסמכות להעניק ,לבטל ,להשהות או לשנות את תנאי הרישיו במקרי" שהחוק
מונה.
תפקידי" נוספי" של הרשות :שמירת מידע באשר לעוברי" וכל פיתוח תוצאתי שנעשה בה";
שמירת מידע אודות טיפולי פוריות; ייעו -ומסירת מידע למי שאליו מתייחס הרישיו ,למי
שמקבלי" טיפול או למי שתורמי" חומרי רבייה או עוברי"; רישוי ופיקוח.
סמכויות פיקוח ובדיקה :החוק קובע כי בסמכותו של כל חבר או עובד ברשות לבדוק חצרי"
שאליה" מתייחס הרישיו ,ולקחת לידיו כל דבר שיש לו סיבה להאמי שידרוש שינוי ,השהיה או
ביטול של רישיו ,או שישמש כראיה בהליכי" על פי החוק.
חובת תיעוד :החוק קובע חובות תיעוד במישורי" שוני" .כ +למשל ,על מקבל הרישיו לתעד כל
תוצאה שלילית שהתרחשה במהל +הלי +התרומה ושעלולה לגרו" לנזק פיזי ,ואת תוצאות
החקירה בנושא .כמו כ על מקבל הרישיו לתעד את פרטי המידע הבאי" :שמות האנשי" שלה"
נית השירות בהתא" לרישיו; השירותי" הניתני" לה"; שמות האנשי" שחומרי הרבייה שלה"
נשמרי" או שנעשה בה" שימוש למטרות טיפולי פוריות או שחומרי הרבייה שלה" שימשו
ליצירת עובר שישמש לטיפולי פוריות; כל ילד שנולד כתוצאה מטיפולי פוריות בהתא" לרישיו.

מילות מפתח :גו $ביקורת חיצוני בעל סמכויות רישוי פיקוח ובקרה נרחבות; חובת תיעוד.

38

Schneider, I. (2007). Indirect commodification of ova donation for assisted reproduction and for human
cloning research – proposal for supranational regulation. In: Steinman M., Sykora P. and Wiesing U.
(Eds.) Altruism reconsidered: exploring new approaches to property in human tissue Ashgare
39
Human Fertilization and Embryology Act 1990
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רישוי
 .1הרשות יכולה לאשר ביצועה של כל אחת מהפעולות הבאות במהל +מת טיפולי הפריה :יצירת
עובר מבחנה; שמירת עוברי"; שימוש בחומרי רבייה; פעולות שמטרת להבטיח שהעוברי"
במצב מתאי" להחזרה לגו ,האישה; החזרת עובר לגופה של אישה; עירוב זרע ע" ביצית לא
אנושית לש" בחינת הפוריות או הנורמליות של הזרע ,ובלבד שהתוצר יושמד לאחר סיו"
הבדיקה ,ובכל מקרה לא יאוחר משלב ההתחלקות לשני התאי"; פעולות אחרות הקבועות
בתקנות.
 .2הרשות יכולה לאשר ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בתחו" המחקרי :יצירת עובר מחו-
לרח" ,שמירתו ושימוש בעובר למטרת פרויקט מחקר שנקבעה ברישיו .החוק קובע כי מת
רישיו על פי החוק מותנה בכ +שהפעולה נחוצה למטרות הבאות :קידו" הידע בטיפול בחוסר
פוריות; קידו" הידע באשר לגורמי" למחלות; קידו" הידע באשר לגורמי" להפלות; פיתוח
טכניקות יעילות יותר של התעברות; פיתוח שיטות לאיתור חוסר נורמליות בגני" או
בכרומוזומי" בעובר טר" החזרתו לגו ,האישה; כל מטרה אחרת הקבועה בתקנות .החוק מוסי,
וקובע כי אי לתת רישיו לביצוע מחקר אלא א" הרשות השתכנעה שכל שימוש מוצע בעובר
נחו -למטרת המחקר.
 .3החוק קובע כי רישיו הנית על פי החוק אינו יכול לאשר פעולות שעניינ טיפולי פוריות וטיפולי"
לצור +מחקר ג" יחד )דהיינו ,קיי" איסור על רישוי כפול באותו רישיו(; הרישיו אינו יכול
לחול על יותר מאשר פרויקט מחקרי אחד ,וכ הרישיו אינו יכול לאשר פעולות שתבוצענה תחת
הפיקוח של יותר מאד" אחד או שתבוצענה במקרקעי שוני".
מילות מפתח :מת רישיו לצורכי מחקר מותנה בנחיצות השימוש בחומרי הרבייה או העובר
להשגת מטרת המחקר ובתועלתו הצפויה של המחקר; מניעת ניגוד ענייני .

החוק בקליפורניה:

40

החוק קובע מודל ביקורתי רבשלבי על מחקרי" בביציות מופרות .בקו הביקורת הראשו מוצבות
ועדות ביקורת מוסדיות .על ועדות אלה מוטלת החובה לדרוש מעורכי מחקר המצוי תחת פיקוח
למלא את הדרישות הקבועות בחוק בעניי הלי +שאיבת ביציות )למשל ,למלא אחר דרישת החוק
להסכמה מדעת( .בקו הביקורת השני מוצבות ועדות ביקורת על מחקרי" בתאי גזע עובריי".
ועדות הביקורת מורכבות מנציגי ציבור ,מומחי" מתחומי הביולוגיה ההתפתחותית ,הביולוגיה
המולקולרית ,המחקר בתאי גזע עובריי" ,ההפריה המלאכותית ,ומומחי" לנושאי" אתיי"
ומשפטיי" במחקר בתאי" .החוק קובע כי כל הפרויקטי" המחקריי" הכרוכי" בתאי גזע עובריי"
יהיו נתוני" לביקורת ולאישור ועדת ביקורת טר" תחילת" .לוועדת הביקורת נתונה הסמכות לדרוש
ביצוע שינויי" בתוכנית המחקר כתנאי לאישור המחקר .על ועדת הביקורת לערו ,+לפחות פע"
בשנה ,ביקורת של הפרויקטי" המחקריי" שאושרו על ידה ,על מנת להבטיח שהמחקר עומד
Senate Bill No. 1260

40
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בסטנדרטי" שנקבעו .בהמש +לביקורת זו יכולה הוועדה לבטל את אישורה הראשוני לביצוע
המחקר ,ולדרוש שינויי" בתוכנית המחקר כתנאי להמש +המחקר.
בקו הביקורת השלישי מוצב משרד הבריאות )להל :המשרד( .על ועדות הביקורת לדווח למשרד,
פע" בשנה ,על מספר הפרויקטי" המחקריי" שהוועדה בחנה ,על הסטאטוס של כל פרויקט כזה ,ועל
המידע שנאס ,במסגרת תהלי +הביקורת המבוצע על ידי הוועדה .על ועדות הביקורת לדווח למשרד
ג" על בעיות בלתי צפויות או על אי ציות נמש +של הנתוני" לביקורתה ,ועל הצעדי" שננקטו על ידי
הוועדה בתגובה לכ .+משרד הבריאות יבח ,לפחות פע" בשנה ,דוחות מוועדות הביקורת האמורות,
וביכולתו לשנות בהתא" את קווי המדיניות בנושא ,הנקבעי" על ידו.
בקו הביקורת הרביעי והאחרו מצוי המחוקק .על פי החוק על משרד הבריאות לדווח פע"
בשנתיי" למחוקק על הפעילות בתחו" של מחקר בתאי גזע עובריי".
כדאי ג" לציי שהחוק מטיל חובה על עורכי מחקרי" הכרוכי" בשאיבת ביציות לערו +דו"ח
שיכלול את המידע הבא :הנתוני" הדמוגרפיי" של הנחקרי" )ובכלל זה גיל ,גזע ,שפת א" ,מוצא
אתני ,רמת הכנסה ,רמת השכלה(; מידע בדבר כל ביצית שנתרמה או שנעשה בה שימוש; דיווח
באשר לכל השפעות הלוואי הבריאותית שהתרחשו עקב תהלי +השאיבה ובכלל זה תדירות השפעות
הלוואי וחומרת.
מילות מפתח :מערכת ביקורת המשלבת הליכי ביקורת מוסדיי ולכ פנימיי ע הליכי ביקורת
רב שלביי חיצוניי  ,על מנת להבטיח אובייקטיביות בביקורת.

החוק בקנדה:

41

 .1הרשות המבקרת על פי החוק היא הרשות להפריה מלאכותית אנושית  רשות ביקורת חיצונית
שבראשה ניצב דירקטוריו המונה שלושהעשר חברי" המשקפי" רקע ודיסציפלינות שונות
הרלבנטיות למטרות הרשות.
 .2על הרשות לדווח לשר הבריאות ,על פי דרישתו ,על ענייני הניהול של הרשות .לשר נתונה הסמכות
לתת הנחיות שבמדיניות לרשות ,ועל זו לתת להנחיות אלה ביטוי.
 .3על סמכויותיה של הרשות נמנות :הענקת רישיו לעסוק במחקר בעוברי" שנוצרו בהפריה
מלאכותית; התניית הרישיו האמור בתנאי" ,תיקונו ,הארכתו ,השהייתו או ביטולו; לרשות
נתונה הסמכות להורות לאד" אחר לנקוט בכל האמצעי" הסבירי" הנדרשי" לדעתה כדי למנוע
או להפחית כל איו" לבריאות" או לביטחונ" של בני אד" עקב המחקר.
 .4בהחליטה הא" להעניק רישיו לשימוש בעובר שנוצר בהפריה מלאכותית לצורכי מחקר ,על
הרשות לשקול א" השימוש בעובר חיוני למחקר המוצע ,וא" ניתנה הסכמה כתובה מהתורמי"
המקוריי" לשימוש בעובר למטרה זו.
 .5הרשות יכולה למנות מפקח שע" סמכויותיו נמנות הסמכויות הבאות :כניסה למקרקעי שבה"
מבוצע המחקר ונטילת ניהול המקרקעי ופעילות המחקר בו לידיו; בחינת כל חומר או מידע
Assisted Human Reproduction Act, 2004, Assisted Human Reproduction Regulations, 2007
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שהנו רלוונטי לאכיפת החוק או להוצאתו לפועל; סמכות לדרוש מכל אד" במקו" לספק חומר
או מידע כאלה; ביצוע כל בדיקה של חומר כזה או נטילת ממצאי" מחומר כזה.
מילות מפתח :רשות ביקורת חיצונית בעלת חובת דיווח לשר הממונה; סמכויות רישוי ,פיקוח
ובדיקה נרחבות לרשות.

החוק האוסטרלי:

42

בקרה
.1

.2

.3

.4

.5

החוק הקי" את הוועדה לאישור מחקר בעוברי" של המועצה הלאומית לבריאות ומחקר רפואי
)שא ,היא גו ,סטוטורי שהוק" על פי חוק( .בוועדה חבר נציג הוועדה האוסטרלית לאתיקה
רפואית ,וחברי" מומחי" מהתחומי" הבאי" :אתיקה של מחקר ,התחו" המחקר הרלבנטי,
טכנולוגיות הפריה מלאכותית ,התחו" הרלוונטי של המשפט ,נושאי צרכנות בריאות הקשורי"
לנכות ומחלה ,נושאי צרכנות הקשורי" לטכנולוגיות הפריה מלאכותית ,רגולציה של טכנולוגיות
הפריה מלאכותית ,וחבר מומחיות במדעי העובר .ממילא עולה מכא שהגו ,המפקח הוא גו,
חיצוני.
על הוועדה חלה חובת הגשת דו"ח למנכ"ל המועצה הלאומית לבריאות ולמחקר רפואי באשר
לפעילותה .כמו כ ,מדי חצי שנה ,על הוועדה להגיש דו"ח לפרלמנט בענייני" הקשורי"
לתפקידיה ,או על פי דרישת הפרלמנט או על פי בחירתה .על הדו"ח לכלול התייחסות לפעילות
הוועדה על פי החוק וכ לרישיונות שניתנו על פי החוק.
רישיו על פי החוק יכול להיות כפו ,לתנאי" שייקבעו על ידי הוועדה .אלה יכולי" לכלול את
התנאי" הבאי" ,שאינ" מהווי" רשימה סגורה :האנשי" המורשי" לעשות שימוש בעובר העוד,
או בביצית האנושית או ליצור או להשתמש בעוברי" אחרי"; מספר העוברי" העודפי" או
הביציות האנושיות שבה" נית לעשות שימוש או שאות" נית ליצור; אופ הדיווח של בעל
הרישיו; אופ הפיקוח על מקבל הרישיו; המידע שצרי +להימסר על ידי בעל הרישיו לאנשי"
המורשי" .הרישיו נית לשינוי ,לעיכוב או לביטול על ידי הוועדה.
על הוועדה לשמור מאגר מידע נגיש לציבור ,ובו המידע הבא :ש" האד" שלו נית הרישיו; אופ
השימוש בעוברי" העודפי" ובביציות ,ויצירה או שימוש בעוברי" אחרי" ,המותר ברישיו;
התנאי" שלה" הרישיו כפו ,,מספר העוברי" העודפי" או הביציות ,ומספר העוברי" שאושר
ליצר" או לעשות בה" שימוש; המועד שבו הרישיו הוצא ומש +הרישיו.
בסמכות הוועדה למנות מפקחי" שתפקיד" לבחו הא" הוראות החוק קוימו .לש" כ +נתונה
למפקחי" סמכות להיכנס לכל מקרקעי ולהפעיל את סמכויותיה" )חיפוש במקרקעי ,ביצוע
בדיקות או לקיחת דגימות מכל עובר אנושי ,עובר אחר ,ביצית אנושית או כל דבר הקשור בחוק;
צילו" כל ספר או מסמ ,+וכדומה(.
Research Involving Human Embryos Act, 2002
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מילות מפתח :גו $ביקורת חיצוני בעל סמכויות רישוי ופיקוח נרחבות .שקיפות.

רישוי
 .1השימוש בעוברי" עודפי" הנו שימוש פטור ,כ +שאי צור +בקבלת אישור הרשות לשימוש בעובר
במקרי" הבאי" :השימוש בעוברי" הוא למטרת אחסונ" ,הוצאת" מאחסו או העברת העובר;
השימוש בעובר כרו +רק בצפייה בו או בחינתו )למשל ,צילו" שלו(; השימוש נעשה על ידי מרכז
להפריה מלאכותית ,והעובר העוד ,אינו מתאי" להשבה לגופה של האישה שלמענה נוצר מסיבות
של אי התאמה ביולוגית; השימוש מהווה חלק מבדיקה בהקשר לטכנולוגיית ההפריה
המלאכותית שמבוצעת באישה שלמענה העובר העוד ,נוצר .במילי" אחרות ,מדובר בבדיקה
שנעשית למע האישה שלמענה נוצר העובר; השימוש נעשה על ידי מרכז להפריה מלאכותית והנו
למטרה של השגת הריו באישה אחרת מהאישה שלמענה נוצר העובר העוד ;,השימוש הנו
מהסוג שנקבע בתקנות למטרת פסקה זו .במילי" אחרות  אי עסקינ ברשימה סגורה.
כפי שעולה מדברי" אלה ,שימוש בעוברי" עודפי" למטרות מחקר לא נופל בא ,אחת מקטגוריות
אלה ולכ דורש רישיו.
 .2החוק מונה שורה של ענייני" שבה" יש לקבל רישיו מהוועדה :שימוש בעוברי" עודפי" למטרות
שאינ פטורות מרישיו; יצירת עוברי" אנושיי" שלא על ידי הפריה של ביצית אנושית ע" זרע
אנושי ושימוש בעוברי" כאלה; יצירת עוברי" אנושיי" בדר +אחרת מאשר הפריה של ביצית
אנושית על ידי זרע אנושי ,המורכבי" מחומר גנטי שסופק מיותר משני אנשי" ,והשימוש
בעוברי" כאלה; יצירת עובר אנושי תו +שימוש בתאי" מעובר אנושי ,ושימוש בעוברי" כאלה;
מחקר ורכישת מיומנות הכרוכי" בהפריית ביצית אנושית על ידי זרע אנושי עד לשלב החלוקה
הראשונה ,ולא כולל שלב זה ,מחו -לגופה של אישה ,למטרה של מחקר או למטרה של רכישת
מיומנות בהפריה חו-גופית; יצירת עוברי" היברידיי" על ידי הפריית ביצית של חיה בזרע
אנושי ,או שימוש בעוברי" כאלה עד לשלב חלוקת התאי" הראשונה ,א" השימוש בעובר או
יצירתו הנ" למטרה של בדיקת איכות הזרע וא" היצירה או השימוש התרחשו במרכז להפריה
מלאכותית.
 .3לפני מת הרישיו תבח הוועדה את מידת התקיימות" של התנאי" הבאי" או את השאלות
הבאות :אומצו פרוטוקולי" מתאימי" שמבטיחי" קבלת הסכמה נאותה על פי החוק ,לפני
השימוש בעובר העוד ,או בביצית ,או לפני היצירה או השימוש בעובר על פי רישיו; הגבלת
מספר העוברי" העודפי" ,העוברי" האחרי" או הביציות האנושיות ,למספר הנחו -לש" השגת
מטרות הפעילות או הפרויקט המוצע; מידת הסבירות שהשימוש בעוברי" העודפי" או בביציות
יביא להתקדמות משמעותית ,שאינה ניתנת להשגה באמצעי" אחרי" ,בידע או בשיפור טכנולוגי;
הנחיות רלוונטיות שהוצאו על ידי מנכ"ל הוועדה הלאומית לבריאות ומחקר רפואי; הערכה של
ועדת האתיקה למחקר אנושי של הפרויקט.
מילות מפתח :שימוש בעוברי עודפי למטרות מחקר או שימוש בביציות למטרות מחקר כפו$
לקבלת רישיו מהוועדה.
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ב .ייעו ,טיפול וביטוח לתורמות
החוק הבריטי:
טר" שנת אד" הסכמה כנדרש בחוק ,עליו לקבל הזדמנות לייעו -נאות באשר להשלכות של
נקיטת הצעדי" המוצעי" ,ועליו לקבל מידע בשיעור ראוי.
מילות מפתח :חובת ייעו לתורמת.

החוק בקליפורניה:
 .1החוק מטיל חובה על מבצעי המחקר לבצע בדיקה פסיכולוגית ופיזית לכל תורמת ,בהתא"
לשיקול דעת רפואי סביר.
 .2החוק מטיל חובה על מבצעי המחקר לבצע בתורמת בדיקה רפואית זמ סביר לאחר הלי +שאיבת
הביציות ,על מנת לקבוע א" התורמת סובלת מתופעות לוואי עקב ההלי .+לתורמת יימסר מידע
בדבר זכאותה לחוות דעת שנייה על מצבה הרפואי.
 .3החוק מטיל חובה על מבצעי המחקר להבטיח שלתורמת יש גישה לטיפול רפואי וכיסוי ביטוחי
לטיפול הרפואי אשר לו היא עשויה להזדקק כתוצאה ישירה מההלי .+מבצעי המחקר יוודאו
שהתשלו" עבור הטיפול הרפואי או עבור הכיסוי הביטוחי של הטיפול הרפואי הדרוש יינתנו
לתורמת ללא כל עלות מצדה .על מבצעי המחקר למסור לתורמת מידע בדבר ההסדרי" שערכו
בעניי זה ,טר" ביצוע ההלי.+
מילות מפתח :דאגה לשלומה הפיזי והנפשי של התורמת בעקבות הלי! שאיבת הביציות.

החוק הקנדי:
החוק קובע חובה לספק לתורמת הביצית שירותי ייעו -ולוודא שזו קיבלה אות".
מילות מפתח :חובה לספק שירותי ייעו לתורמת.

ג .החובה לקבל הסכמה מדעת ולמסור מידע לתורמת
החוק הבריטי:
 .1החוק קובע כי תנאי לשימוש בחומרי הרבייה של אד" למטרות טיפולי פוריות הוא קבלת
הסכמתו התקפה של אד" זה לשימוש זה.
 .2החוק קובע כי ההסכמה צריכה להינת בכתב ,וכי עליה להתייחס לאיזה מהמטרות הבאות:
שימוש בעובר לש" טיפולי פוריות באד" הנות את ההסכמה או באד" זה ובאד" מסוי" ג"
יחד; שימוש בעובר לש" טיפולי פוריות באד" אחר ,שאינו נות ההסכמה; שימוש למטרות
מחקריות.

30

דו"ח הצעת חוק תרומת ביציות

 .3החוק קובע כי לפני שנת אד" הסכמה כנדרש על פי החוק ,עליו לקבל הזדמנות לייעו -נאות
באשר להשלכות של מת ההסכמה.
 .4החוק קובע כי התנאי" שקבע אד" להסכמתו יכולי" להשתנות מעת לעת ,וכי אד" זכאי לחזור
בו מהסכמתו ,ובלבד שטר" נעשה שימוש בעובר לש" טיפולי הפריה או למטרות מחקריות.
 .5בהנחיות שקבעה הרשות נקבע כי יש למסור לתורמת מידע על ההשלכות הרפואיות ,המדעיות,
הפסיכולוגיות והמשפטיות של התרומה.
 .6בהנחיות שקבעה הרשות נקבע כי יש למסור לתורמת מידע באשר לאופ שבו המחקר ממומ וכ
באשר לאינטרסי" הכלכלי" של עורכי המחקר וההטבות שאלה יפיקו מהמחקר.
 .7בהנחיות שקבעה הרשות נקבע כי במקרי" שבה" התורמת נזקקת לטיפולי פוריות ומתבקשת
הסכמתה למחקר ,תתקבל הסכמתה על ידי מי שאינו מעורב בטיפול ויובהר לה כי להחלטה לא
תהיה כל השפעה על הטיפולי" שתקבל .ע" זאת ,חשוב לציי כי ההנחיות מכירות באפשרות מת
הנחה כספית בעלות הטיפול לאישה הנזקקת לטיפולי פוריות תמורת תרומת ביציות למחקר.
מילות מפתח :חובה לקבל הסכמה מהתורמת; יכולתה של התורמת לחזור בה מהסכמתה או
להתנותה בתנאי ; חובה למסירת מידע לתורמת על מכלול ההשלכות של החלטתה; מניעת ניגוד
ענייני וניצול לרעה של התורמת.

החוק בקליפורניה:
 .1החוק קובע כי טר" ביצוע הלי +שאיבת הביציות למטרה של מחקר רפואי או למטרה של פיתוח
תרופות ,על הרופא או על המנתח חלה חובה לקבל מהתורמת הסכמה בכתב ובעל פה להלי .+על
ההסכמה מדעת לעמוד בדרישות לקבלת הסכמה מדעת הקבועות בחוק לביצוע ניסויי" רפואיי"
בבני אד".
 .2בנוס ,לחובה לקבל את הסכמה מדעת של התורמת להלי +וכ +למסור לה מידע ,החוק מטיל
חובה למסור לתורמת מסמ +שעניינו נושאי" הקשורי" להלי +שאיבת הביציות ,טר" ביצוע
ההלי .+על המסמ +לכלול ,בי השאר ,מידע באשר לסיכוני" הטמוני" בהלי) +ובכלל זה סיכוני"
הכרוכי" בהלי +הכירורגי של שאיבת ביציות ובשימוש בתרופות ובהורמוני" לגירוי השחלות(;
מידע באשר לשיטות חלופיות לשאיבת ביציות; ומקורות נוספי" לקבלת מידע על הלי +שאיבת
הביציות .על המסמ +שיימסר לתורמת להיות מנוסח בלשו המובנת להדיוטות ,ומתורג" לשפת
התורמת ,א" זו אינה אנגלית .החוק קובע כי בנוס ,למסירת מידע בכתב לתורמת ,יש למסור לה
את המידע בעל פה ,בלשו מובנת ובמונחי" שאינ" טכניי".
 .3החוק קובע חובה למסור לתורמת מידע מדויק ואובייקטיבי בדבר מצב המחקר שלמענו נתרמות
הביציות.
 .4החוק מטיל חובה על מבצעי המחקר למסור לתורמת מידע בדבר אינטרס מקצועי או אישי,
במידה שלרופא או למנתח המבצעי" את ההלי +או למי מבני משפחתו בדרגת קרבה ישירה יש
עניי מקצועי בתוצאות המחקר או בהלי +שאיבת הביציות.
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 .5החוק קובע כי הרופא או המנתח המבצעי" את הלי +שאיבת הביציות לא יהיו בעלי כל עניי
כלכלי בתוצאות המחקר.
מילות מפתח :מסירת מידע נרחב לתורמות באשר להלי! שאיבת הביציות ומטרת המחקר; קבלת
הסכמה לביצוע ההלי!; דגש על מסירת המידע בעל פה ובכתב ובלשו מובנת לתורמת; מניעת ניגוד
ענייני .

החוק הקנדי:
החוק מטיל חובה לקבל הסכמה בכתב ממי שתורמת ביצית למטרת יצירת עובר .כמו כ ,החוק
מטיל חובה לקבל את הסכמתה של התורמת לכל שימוש שייעשה בעובר ,ובכלל זה שימוש מחקרי.
החוק קובע כי יש למסור לתורמת מידע נרחב בכתב בדבר מטרות השימוש בביציות שתרמה או
העובר שנוצר עקב ההפריה ,ובכלל זה :פריו התורמת עצמה ,יצירת עובר לאחר מותה של התורמת,
הפריה של צד שלישי ,שיפור הליכי הפריה מלאכותית ,רכישת מיומנות בהליכי הפריה מלאכותית או
שימוש בעובר לצור +מחקר.
מילות מפתח :חובה לקבל את הסכמת התורמת לשימוש בביצית שתרמה לש יצירת עובר או
לשימוש בעובר שייווצר בעקבות זאת .חובה ליידע את התורמת באשר למטרות המסוימות שלשמ
ישמשו הביצית או העובר.

החוק האוסטרלי:
השימוש בעובר עוד ,מותנה בקבלת הסכמה מכל אחד מהגורמי" הבאי" :תורמת הביצית או תור"
הזרע שממנו נוצר העובר ,האישה שלמע הריונה נוצר העובר ,מי שהיה בהזוג של התורמת בזמ
שהביצית או הזרע נתרמו ,ומי שהיה בזוגה של האישה שלמע הריונה נוצר העובר.
השימוש בביצית אנושית מותנה בקבלת הסכמת האישה שהנה התורמת הביולוגית של הביצית.
מילות מפתח :החובה לקבל את הסכמת התורמות ובני הזוג שלמענ נוצר העובר.

ד .איסור על סחר בביציות
החוק הבריטי:
 .1הרשות מתירה בהנחיותיה פרסו" לצור +גיוס תורמות במגבלות מסוימות ,א +קובעת כי
בפרסו" לא תהיה כל התייחסות לרווח כספי או הטבה מקבילה .ע" זאת ,בפרסו" יכולה להיות
התייחסות לאפשרות קבלת פיצוי או שיפוי ,המותר על פי הנחיות הרשות.
 .2א ,שקיי" איסור על רווח כספי או על הטבה מקבילה תמורת ביציות ,התירה הרשות בהנחיותיה
הענקת פיצוי או שיפוי לתורמות.
 .3ההנחיות מכירות באפשרות מת הנחה כספית בעלות הטיפול לאישה הנזקקת לטיפולי פוריות
תמורת תרומת ביציות למחקר.
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מילות מפתח :איסור על סחר בביציות; ע זאת ,היתר פיצוי ושיפוי תורמות על ההוצאות שבה
נשאו ,וכ היתר מת הנחה לתורמות בטיפולי הפריה במקרה שאלה תרמו ביציות.

החוק בקליפורניה:
 .1החוק אוסר על רכישה ,מכירה ,הצעה למכירה ,קבלה או העברה תמורת ער +של ביציות או
עוברי" למטרת מחקר או למטרת פיתוח תרופות .ע" זאת ,החוק מתיר תשלו" סביר עבור ביצוע
השאיבה ,העיבוד ,ההשמדה ,השימור ,ביצוע איכות בקרה ואחסו של ביציות ועוברי".
 .2החוק אוסר על מת תשלו" לתורמת במטרה לשכנע אותה לתרו" ביציות למטרה של מחקר,
למעט שיפוי כספי עבור הוצאות ישירות בה נשאה התורמת עקב ההלי.+
מילות מפתח :איסור על סחר בביציות; היתר לשיפוי התורמת על ההוצאות הישירות שנגרמו לה.

החוק הקנדי:
 .1החוק אוסר לרכוש ,להציע למכירה או לפרס" הצעות לרכישה של ביציות או עוברי" המצויי"
מחו -לרח".
 .2החוק אוסר לייבא או לייצא ביצית לש" יצירת עובר ,או לייבא או לייצא עובר מחו -לרח" ,אלא
א" הדבר נעשה על פי התקנות וכפו ,לרישיו.
 .3החוק אוסר על פיצוי התורמת עבור הוצאות שבה נשאה בתהלי +התרומה ,אלא א" הדבר נעשה
על פי התקנות ובכפו ,לרישיו.
מילות מפתח :איסור על סחר בביציות ועוברי והיתר ייבוא וייצוא בהתא לתקנות בלבד ובכפו$
לרישיו.

החוק האוסטרלי:
אי כל התייחסות בחוק לסוגיה של סחר ,ייבוא וייצוא של ביציות .ע" זאת ,אלה יכולי" להיאסר על
פי שיקול דעת הוועדה ברישיו הנית למבצע המחקר.
מילות מפתח :לא קיי איסור אפריורי בחוק על סחר ,ייבוא וייצוא של ביציות.

סיכו
ההשוואה לעיל מדגימה כיצד מדינות מערביות שהתירו תרומת ביציות מאזנות בי התרת תרומה
להגנה על תורמות ,באמצעי" כגו :קיומו של מנגנו פיקוח חיצוני בעל סמכויות נרחבות המדווח
לרשויות המדינה ,מנגנוני" המונעי" ניגוד אינטרסי" ,כגו האיסור שלרופא המבצע שאיבת ביציות
יהיה אינטרס כלכלי במחקר הנזקק לביציות שנשאבו ,חובה לתת ייעו -לתורמות טר" קבלת
ההחלטה לתרו" ,טיפול רפואי מתאי" לפני התרומה ולאחריה ,חובת ביטוח לתורמות ,חובה לקבל
הסכמה חופשית ומודעת מהתורמות כולל חובות גילוי מקיפות בדבר השלכות רפואיות ,מדעיות,

33

דו"ח הצעת חוק תרומת ביציות

פסיכולוגיות ומשפטיות של התרומה ובדבר האינטרסי" הכלכליי" של עורכי המחקר וההטבות
הכלכליות או המקצועיות שיפיקו מהמחקר ,ועוד.

גישת האיחוד האירופאי
האיחוד האירופי התייחס לסחר בביציות במספר הזדמנויות ,ה בהוראות כלליות הקשורות לסחר
באיברי" ,רקמות ותאי" אנושיי" ,וה ספציפית לעניי סחר בביציות ,כאשר התברר כי תוכנ סחר
בביציות בי רומניה לאנגליה .האיחוד הציג עמדה ברורה המתנגדת בנחרצות לסחר גלוי בביציות,
וכ למת פיצוי כספי המהווה סחר סמוי ,תו +התייחסות לתרומת ביציות כאל תרומת איברי".
האיחוד קובע בצורה בהירה כי האינטרסי" והרווחה של בני אד" גוברי" על האינטרסי" של
החברה או של המדע ,וכי יש להג על אנשי" פגיעי" ,בפרט נשי" ,לבל ייהפכו לקורבנות לניצול.

החלטת הפרלמנט האירופאי באשר לסחר המתוכנ בביציות אנושיות
43
בי אנגליה ורומניה
הפרלמנט קבע שתשלו" גבוה עבור תאי ביצית ,תאי" ,עוברי" ,רקמה או תרומת איברי" באירופה,
אינו מותר ,ואלה אינ" יכולי" להיות נתוני" למסחר.
הפרלמנט קבע שתשלו" כספי גבוה לאישה עבור תרומת ביצית אינו מהווה סוג של פיצוי אלא
תשלו" ,ולכ הוא סחר סמוי .תשלו" מסוג זה עומד ,על כ ,בניגוד למדיניות של האיחוד האירופאי.
הפרלמנט קבע שהדבר אינו מקובל ויוצר צורה חמורה של ניצול של נשי".

הצהרת הפרלמנט באשר לסחר בביציות בעקבות הגילויי על הסחר
44
בביציות בי רומניה למדינות האיחוד ,ובייחוד לאנגליה
הפרלמנט קבע שהגו ,האנושי לא צרי +להיות מקור לרווח כלכלי ושתשומת לב מיוחדת צריכה
להינת לפרטי" פגיעי" הנמצאי" בסיכו של הפיכת" לקורבנות של סחר בי מדינות ,בייחוד נשי".
הפרלמנט גינה כל סחר בי מדינות של הגו ,האנושי וחלקיו ,ומדגיש שעל המדינות להבטיח
תרומות של רקמות ותאי" ללא תשלו" ומרצו חופשי.
הפרלמנט הזכיר שעל פי החוק באיחוד האירופאי ,נתונה למדינות הסמכות לאשר ולקבוע את
רמות הפיצוי עבור תרומת ביציות.
הפרלמנט קבע שתרומה של ביצית ,כמו תרומה של איבר באופ כללי ,צריכה להיות מוסדרת
באופ נוקשה ,על מנת להג על התורמות ועל הנתרמי" וכדי למנוע כל סוג של ניצול אנושי.
הפרלמנט קבע שכל אישה הנאלצת למכור כל חלק מגופה ,כולל תאי רבייה ,היא קורב לרשתות
פשע מאורג הסוחרות באנשי" ובאיברי".
43

European Parliament Resolution on the Planned Trading of Human Eggs Cells by Great Britain and
Romania, B6-0205/2005
44
European Parliament Resolution on the Trade in Human Egg Cells, P6_Ta (2005) 0074
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הוראות כלליות בעלות רלוונטיות לנושא של סחר בביציות
הוראת האיחוד האירופי בעניי תאי ורקמות )(2004

45

ההוראה עוסקת באופ כללי בתאי" וברקמות אנושיות .ע" זאת ,האמור בה משלי +על נושא תרומת
הביציות .מטרת ההוראה היא להסדיר בחוק את סוגיית תרומת תאי" ורקמות אנושיות ולהבטיח
כי ייקבעו סטנדרטי" בטיחותיי" ויתקיי" פיקוח בנושא .ההוראה מהווה צעד חשוב לקראת הסדרת
נושא תרומת ביציות .ע" זאת ,מעצ" טבעה היא אינה עוסקת בנושא באופ ספציפי ואינה מתמודדת
ע" הסוגיות המיוחדות המתעוררות בתחומי" של טיפולי פוריות או מחקר בביציות.
בכפו ,להערה זו יש להזכיר את ההוראות הבאות:
סעי 9 $להוראה קובע כי המדינות החברות ינקטו בכל האמצעי" הנחוצי" כדי להבטיח שכל
הייבוא של תאי" ורקמות ממדינות שלישיות ייעשה על ידי מוסדות מאושרי" ,שאושרו או שקיבלו
רישיו למטרה של פעילויות אלה .מדינות ומוסדות שמקבלי" ייבוא כזה ממדינות שלישיות יבטיחו
שה" עומדי" בסטנדרטי" של איכות ובטיחות המקבילי" לאלה שנקבעו בהוראה .כמו כ ,קובע
הסעי ,כי המדינות החברות ינקטו בכל האמצעי" הנחוצי" על מנת להבטיח שכל הייצוא של רקמות
או תאי" למדינות שלישיות ייעשה על ידי מוסדות מאושרי" שקיבלו רישיו לש" פעילויות אלה.
מדינות המייצאות תאי" ורקמות אנושיות למדינות שלישיות יבטיחו שהייצוא עונה לדרישות של
הדירקטיבה.
סעי 12 $להוראה קובע שהמדינות החברות יפעלו להבטיח תרומות מרצו חופשי וללא תשלו"
של רקמות ותאי" .התורמי" יכולי" לקבל פיצוי ,המוגבל לשיפוי ההוצאות וחוסר הנוחות הכרוכי"
בתרומה .הסעי ,קובע עוד שהמדינות החברות ינקטו בכל האמצעי" הנחוצי" על מנת להבטיח
שקידו" ופרסו" פעילויות שעניינ תמיכה בתרומה של רקמות ותאי" אנושיי" ,יעלו בקנה אחד ע"
ההנחיות או ע" הוראות החקיקה שנקבעו על ידי המדינות החברות .הנחיות או הוראות אלה יכללו
הגבלות או איסורי" על פרסו" הצור +ברקמות אנושיות ותאי" או הקיו" של רקמות אנושיות
ותאי" ,שמטרתו השגת רווח כספי או יתרו בעל ער .+המדינות החברות ינקטו באמצעי" כדי
להבטיח שגיוס רקמות ותאי" כאלה יבוצע שלא על בסיס רווח.
סעי 13 $להוראה קובע שהגיוס של רקמות או של תאי" אנושיי" יאושר רק לאחר שקוימו כל
דרישות ההסכמה שבתוק ,במדינה הנוגעת לדבר .המדינות החברות ינקטו בכל האמצעי" על מנת
להבטיח שתורמי" ,קרוביה" או אנשי" המעניקי" הסכמה מטע" התורמי" יקבלו את כל המידע
הראוי.

)EU Cell and Tissue Directive (2004/23/EG
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מגילת זכויות היסוד של האיחוד האירופי )(2000

46

סעי (2) 3 ,למגילה מציי את האיסור לעשות שימוש בגו ,האנושי ובחלקיו כמקור של רווח כלכלי.
כמו כ ,קובע סעי ,זה ,שבתחו" של רפואה וביולוגיה יש לקבל את הסכמתו החופשית והמודעת של
האד" הנוגע בדבר ,בהתא" לכללי הדי.

האמנה להגנה על זכויות האד ועל כבוד האד בהקשר של יישומי
47
ביולוגיי ורפואיי  :אמנת זכויות האד בביו*רפואה )(1997
סעי 2 $לאמנה קובע כי האינטרסי" והרווחה של בני האד" גוברי" על האינטרס היחיד של
החברה או של המדע.
סעי 5 $לאמנה קובע כי התערבות בתחו" הבריאות יכולה להיעשות רק לאחר שהאד" הנוגע
בדבר נת את הסכמתו החופשית והמודעת .אותו אד" צרי +לקבל מראש מידע רלוונטי באשר
למטרות ההלי +ולטבעו ,כמו ג" על הסיכוני" הכרוכי" בו ועל תוצאותיו .האד" יכול לחזור בו
מהסכמתו בכל עת.
סעי 16 $לאמנה קובע כי מחקר באד" יכול להתקיי" רק א" כל התנאי" הבאי" התקיימו )א(
אי כל חלופה יעילה בת השוואה למחקר בבני אד"; )ב( הסיכוני" שבה" נושא האד" אינ" חסרי
פרופורציה לעומת התועלות הפוטנציאליות של המחקר; )ג( פרויקט המחקר אושר על ידי גו ,כשיר
לאחר בחינה עצמאית של הער +המדעי שלו ,כולל הערכת החשיבות של מטרת המחקר ובחינה רב
תחומית של קבילותו האתית; )ד( המשתתפי" במחקר יודעו בדבר זכויותיה" והמגבלות שנקבעו
בחוק להגנת"; )ה( ההסכמה הנדרשת ניתנה מפורשות ,באופ ספציפי ותועדה .משתת ,במחקר יכול
לחזור בו מהסכמתו בכל עת.
סעי 21 $לאמנה קובע שהגו ,האנושי וחלקיו לא ישמשו כמקור לרווח כספי.

46

)Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of Human Being with Regard to the
)Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (1997
47
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הצעות "אשה לאשה" לתיקו הצעת החוק הנוכחית
ד"ר נופר ליפקי

מה לקוי בהצעת החוק הנוכחית?
הצעת החוק הנוכחית איננה מעמידה במרכז את הנשי" התורמות ואת הצור +להג עליה ,אלא את
הרצו לספק ביציות לנשי" נתרמות ולמחקר .לאור זאת ,מתמודדת ההצעה באופ חלקי בלבד ע"
האתגרי" שמעמידה התרת שאיבת ביציות לצור +תרומה.
 .1המנגנוני" המוגדרי" להבטחת ההגנה לנשי" תורמות ,וכ המנגנוני" המבטיחי" שהסכמת
לתרומה הייתה מודעת ,אינ" מספיקי".
 .2מנגנוני הפיקוח והענישה על רופאות/י" העלולות/י" לסכ את בריאות של התורמות עקב ניגוד
אינטרסי" לוקי" בחסר .החשש איננו תיאורטי בלבד  רק ביולי השנה ) (2007נשלל לשנתיי"
וחצי רישיונו של הגניקולוג הבכיר פרופ' ברפאל ,לאחר ששאב ביציות מנשי" ללא הסכמת ,על
מנת לסחור בה .בנוס ,התגלה לאחרונה כי גניקולוגי" בכירי" ניצלו נשי" חסרות הכרה
שהורדמו לקראת ניתוח על מנת לאפשר לסטודנטי" לרפואה להתאמ בביצוע בדיקות
גניקולוגיות 48.במדינות המערביות המתירות תרומת ביציות ,מתבצע הפיקוח בצורה הדוקה
הרבה יותר באמצעות גורמי" חיצוניי" לממסד הרפואי )ראו הפרק על חקיקה משווה בדו"ח זה(.
 .3התפיסה המונחת ביסודה של הצעת החוק תמוהה .מחד ,מוצהר כי סחר בביציות אסור ,מאיד +
מוק" מנגנו תרומה אנונימית תמורת "החזר הוצאות" ,בניגוד למנגנו הקיי" כיו" בתחו"
תרומת איברי" .תפיסה זו מניחה שנשי" לא יתרמו לנשי" אחרות משיקולי" אלטרואיסטיי",
ושהדר +היחידה לעודד אות "לתרו"" היא באמצעות כס 49.,זוהי גישה של סחר באיברי".
תפיסה כזו מעוררת ג" שאלות חוקתיות הנוגעות לכבוד האד" של ה"תורמת" ,הנתפסת לא
כאד" בפני עצמה ,אלא כמאגר איברי" ,וכ לגבי שוויו ואפליה במערכת הבריאות ,ה בהיבט

http://www.nrg.co.il/online/43/ART1/679/029.html
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ד"ר הלפרי אמר בישיבת הוועדה לקידו" מעמד האישה כי "הרי לא יעלה על הדעת שכול" ג" יתפרנסו מהעניי והיא
רק תפסיד ועלידי כ +אנחנו ג" נקטי את המצאי כיוו שרק פריירית תסכי" לתרו" ] [...הוויכוח היה על איזה סכו"
ייקבע ודובר על כ +שיהיה סכו" קבוע שייקבע עלידי המנהל" ,פרוטוקול הועדה לקידו" מעמד האשה  ;27.5.2002ד"ר
רמי דיציא אמר "הסיבה היא שאנחנו חיי" ] [...בחברה שעוסקת בטובות הנאה של הפרט ומעט מאד נשי" יתרמו
בהתנדבות ביציות .[...] .לכ אני חושב שצרי +למצוא דר +בה טיפולי תרומת הביציות יחזרו למערכת הציבורית .א"
צרי +לתגמל את האישה זו שאלה ערכית ולא רפואית .אני חושב שג לעבוד על פיגו גבוה וג להיות כבאי זו עבודה
מסוכנת .אנשי" מקבלי" תיגמול על זה כשה" יודעי" מה הסיכו שה" נכנסי" לתוכו .אינני רואה בעיה מיוחדת
בתגמול נשי" על תרומת ביציות" .פרוטוקול מס'  122מישיבת וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,יו" שני ,י"ז אייר
התש"ס ) 22במאי  .(2000הצעת החוק הנוכחית מתנה את מת הפיצוי בכ +שהתורמת לא תתחרט בטר" הופרו
הביציות ,זוהי עדות נוספת לכ +שלמעשה ה"פיצוי" נתפש כתשלו" עבור ה"תרומה"
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של חשיפת של נשי" עניות לסיכוני" בריאותיי" ולניצול ,וה בהיבט של נגישות לתרומת ביציות
50
רק לנשי" שיד משגת.

מה אנו מציעות?
ראשית ,מאחר שתרומת ביציות היא נושא מורכב ,המערב שיקולי" אתיי" ,הומאניי" ,חברתיי",
דתיי" וציבוריי" ,מאחר שטר" התקיי" דיו ציבורי נאות בנושא ,ומאחר שקידו" החקיקה הושפע
באופ בלתי נאות מלח -של גורמי" בעלי אינטרס כלכלי ,אנו מציעות להשעות את גיבוש הצעת
החוק .במש +זמ ההשעיה נית יהיה לבחו ביסודיות את הנתוני" לגבי תרומת ביציות באר ,-לבצע
מחקר על אודות הסיכוני" בתרומה )לפחות הסיכוני" המידיי"( ,ולשקול חלופות לגישה של הצעת
החוק הנוכחית.
השעיית הצעת החוק נועדה ג" לתת הזדמנות למדינה להקי" את מנגנוני הפיקוח שבלעדיה" לא
נית לאכו ,את הגבלות החוק ,ולבחו באופ רציני כיצד התבצעה עד היו" שאיבת הביציות לתרומה
מנשי" שעברו טיפולי הפריה ,ועד כמה נשמרו האינטרסי" של התורמת בהליכי" אלו.
באופ ספציפי הצעותינו ה כדלקמ:

)א( גישה כללית
היחס לתרומת ביציות יהיה כאל תרומת "איבר מ החי" 51,בדומה ,למשל ,לתרומת כליה של אד
לאחיו .משמעות הדבר היא שתותר רק תרומה משיקולי אנושיי )קרבה אישית או נפשית
לאישה אחרת( ,ולא תרומה אנונימית תמורת "החזר הוצאות" .כמו כ ,לא תותר תרומה לצורכי
מחקר.
השאלה האתית המרכזית לגבי תרומת איברי" היא עד כמה מוכנה החברה שלנו לסכ את
חבריה ,ולמע אילו מטרות .המדיניות שהתגבשה באר -בסוגיית תרומת איברי" קובעת שאי היתר
למכירת איברי" ,ג" א" המוכרי" הפוטנציאליי" זקוקי" לכס ,רב .זאת לאור ההשקפה שיש פג"
מוסרי בכ +שאנשי" יסכנו את בריאות" תמורת כס ,,ובשל הסתייגות מהאפשרות שאנשי" עניי"
ישמשו כ"בנק איברי"" ,וכ מתו +תפיסה שרצו למכור איבר מתו +מצוקה כלכלית איננו "רצו
חופשי" .מאיד ,+תרומת איברי" לא/נשי" קרובי" משיקולי" אנושיי" נחשבת מוסרית ומותרת,
לאור חשיבות הצור +של הנתרמי" ומפני שתרומה כזו שומרת על כבוד" של התורמי" ונעשית
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על פי ס'  46להצעת החוק ,תידרש נתרמת לשל" "אגרה" שתשמש ,בי השאר ,לתשלו" פיצוי ל"תורמת".

 51כיו" אי חקיקה ראשית בנושא ,א" כי מתגבשת הצעת חוק .משרד הבריאות אימ -את החלטת הועדה העליונה
לניסויי" רפואיי" בבני אד" ) (1988לפיה תרומת כליה או איבר אחר לצור +השתלה מותרת רק כאשר התור" הוא קרוב
משפחה מדרגה ראשונה של המקבל .ב  19.11.07אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק תרומת איברי" .הצעה זו,
למרות הפחתת ההגנות ,ולמרות הסכנות לסחר איברי" הטמונות בה ,עדיי מספקת )לפחות להלכה( יותר הגנה לתורמי
האיברי" מאשר הצעת חוק תרומת ביציות.
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מרצו אמיתי .תרומת איברי" לצור +מחקר אסורה מפני שהאינטרס המחקרי אינו נתפס כחשוב
כדי סיכו בריאות" של אנשי".
אומנ" הסיכוני" הבריאותיי" הכרוכי" בתרומת ביציות פחותי" מאלו הכרוכי" בתרומת כליה.
מאיד +גיסא ,בניגוד לתרומת כליות ,תרומת ביציות איננה מצילתחיי" .לכ ,האיזו הראוי לתרומת
איברי" ,הוא האיזו הראוי ג" לתרומת ביציות.
כדי לאפשר לנשי" הזקוקות לתרומת ביצית לקבל תרומה אנונימית )מסיבות רגשיות
וחברתיות( ,מוצע להקי" מאגר ביציות ארצי ,בדומה לבנק הד" ולתרומות ד" הניתנות לחולה על
ידי בני משפחתו וחבריו ואינ מועברות אליו אישית .למאגר זה עשויי" להיות שימושי" נוספי",
כמפורט להל בסעי ,הד במניעת ניגוד אינטרסי".

)ב( מטרת התרומה
הצעת החוק הוסיפה אפשרות שימוש בביציות לש" מחקר .זאת ,בניגוד להצעת ועדת הלפרי ,לפיה
מטרת תרומת הביציות היא הפריה בלבד .עד היו" ,על פי תקנות בריאות הע" ,ביציות שייעוד
מחקר ניתנו מעודפי תרומות .לאחר שערוריית ברפאל ירד שיעור התרומות באופ ניכר ,בשל אובד
האמו של נשי" במערכת הרפואית .במקו" לשק" אמו זה ,פנתה המערכת הרפואית אל המדינה
בבקשה להתיר לה יד חופשית בשאיבת ביציות.
העובדה כי הצעת החוק עוסקת ג בתרומה לש מחקר ,ולא רק בתרומה לש הפריה ,לא
נדונה עד כה באופ משמעותי ,והשלכותיה ,למיטב ידיעתנו ,טר נבחנו ביסודיות.
חשיפת של נשי" בריאות לסיכוני" בריאותיי" חמורי" לש" צור +שאינו הצלת חיי" היא
שאלה אתית שטר" נידונה במידה מספקת .הדבר נכו בהקשר "תרומה" לפריו ,אול" הוא חמור
שבעתיי" בהקשר "תרומה" למחקר .בפרט מדאיג ההיתר לאור ההכרה הנרחבת שהייתה בוועדות
הכנסת שדנו בהצעת החוק ,בכ +שה"תרומה" היא אפשרות שתמומש בעיקר על ידי נשי" עניות,
ובעיקר בשל התשלו" הכרו +בה .בכ ,+למעשה ,ממסדת הצעת החוק סחר בביציות .בנוס ,,אפשרות
התרומה למחקר מחמירה את ניגוד האינטרסי" הקיי" ממילא בי חובתו/ה של הרופא/ה המטפל/ת
לדאוג בצורה מיטבית לבריאותה של המטופלת ,לבי האינטרס האישי שעשוי להיות לו/ה
ב"אספקת" ביציות למחקרי" שהוא/יא מעורב/ת בה" ,ואשר קידומו/ה המקצועי תלוי בה" .החוק
א ,מאפשר "ייצוא" ביציות לחו"ל לצורכי מחקר .לאור העובדה שא" יתקבל החוק תהיה ישראל
בי המדינות הבודדות בעול" המתירות "תרומה" למחקר ,ומאחר שהביקוש לביציות רב ,היתר זה
יהפו +נשי" עניות בישראל ל"מאגר ביציות" עולמי .הזמינות היתרה של ביציותאד" בישראל,
ואולי ג" הצפי לחקיקה מתירנית עוד יותר הביאו כבר עכשיו לתחילתה של פעילות כלכלית ערה
בנושא .רק לאחרונה ) (5.11.07פורס" כי חברת "טבע" והטכניו פתחו במו"מ להקמת חברה שתפיק
שורות תאי גזע על בסיס הידע שנצבר במעבדתו של פרופ' יוס ,איצקובי'-אלדור מהטכניו )"אחת
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המעבדות היחידות בעול" העוסקות בהפקת שורות תאי גזע עובריי""( 52.פעילות כלכלית כזו,
בשילוב ע" חקיקה המחייבת בקרה מינימלית ,מקרבת אותנו כפסע למצב שבו החוק מאפשר בפועל
אספקה זולה של איברי נשי" עניות לתעשיית התרופות.
לכ ,לדעתנו ,על הצעת החוק לאסור לחלוטי תרומת ביציות למחקר .א" עמדה זו לא תתקבל,
יש לנקוט בצעדי" המוצעי" להל על מנת לנסות ולמזער את הנזק שייגר" לתורמות ולאמו הציבור
במערכת הרפואית.

)ג( מניעת ניגוד אינטרסי אצל רופאי
 .1החוק צרי! למנוע את ניגוד האינטרסי המובנה הקיי היו  ,כאשר רופא/ה מחויב/ת בו*
זמנית לשני אינטרסי מנוגדי  :מחד ,לטיפול נאות באישה תורמת הביציות ,ומאיד!,
למטופלות אחרות הזקוקות לביציות ,או למחקר הדורש אספקה של ביציות .מניעת ניגוד
האינטרסי יובטח למשל ,באמצעות חקיקה שתאסור על הרופא/ה המטפל/ת בתורמות לטפל
ג בנשי המקבלות את הביציות ,או באמצעות הקמת מאגר מרכזי אליו יועברו כל הביציות
הנתרמות.
הצעת החוק הנוכחית מותירה בידי הרופא/ה המטפל/ת והרופא/ה האחראי/ת ביחידה את
ההחלטה שהסכמת התורמת ניתנה מדעת ,וכי השאיבה איננה כרוכה בסיכו חריג ,וכ את
הקצאת הביציות לנתרמות .אי בהצעה כל מנגנו מובנה לטיפול בניגוד הענייני" בו נמצא/ת
רופא/ה המחויב/ת לשתי מטופלות בעלות צרכי" מנוגדי" ,ואשר לו/ה עצמו/ה יכול להיות
אינטרס כלכלי או אינטרס הקשור בקידו" הקריירה של עצמו/ה או של עמיתי" .יש לציי
בהקשר זה ש"יחידות הפריה" נמצאות ג" בבתי חולי" פרטיי" ,דבר שעלול להחמיר את ניגוד
האינטרסי".
מאחר שלא נית לצפות מרופא/ה הנמצא/ת במצב של ניגוד ענייני" ,שהחלטותיו/ה לא יושפעו
מכ +באופ מודע או בלתי מודע ,קיימת חשיבות רבה לכ +שהחוק ייצור מנגנוני" מובני" של
פיקוח ובקרה שיקטינו את האפשרות של ניגוד ענייני" .חוק החברות ,לדוגמה ,הקי" מנגנוני"
כאלה לטיפול בנושאי משרה בחברות .כאמור ,חשש זה איננו תיאורטי ,כפי שהדגי" מקרה ב
רפאל.
מנגנוני" שימנעו ניגוד אינטרסי" יכולי" לכלול הפרדה אישית ומנהלית בי הרופאי" המטפלי"
בתורמות ובנתרמות ,וכ הפרדה בי קבלת תרומה מתורמת ,להנאה מהביציות ה"מופקות",
באמצעות הקמת מאגר ארצי ממנו יוקצו ביציות להשתלה על פי קריטריוני" רפואיי" .ממאגר
זה נית יהיה להקצות למחקר ביציות שלא נית להשתיל ,על פי קריטריוני" מדעיי" ,בדומה
להקצאת משאבי" מוגבלי" למחקר בדיסציפלינות אחרות ,למשל במצפי כוכבי" או במאיצי"
גרעיניי" .מנגנו נוס ,הוא יחידת שליטה ובקרה ,חיצונית ובלתי תלויה ,אשר תפקח על תרומת
הביציות בדומה להמלצות ועדת הלפרי.

http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did=1000271518&fid=585
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 .2ועדת חריגי" :ה הצעת החוק וה ועדת הלפרי מדגישות את הצור +בהקמתה של ועדת חריגי".
תפקיד של ועדות אלו הוא לדו במקרי" "יוצאידופ" )כגו תרומה לא אנונימית ,תרומה מבנות
דת שונה ,תרומה מאישה נשואה( .ע" זאת ,הצעת החוק ,בניגוד להמלצת ועדת הלפרי ,אינה
מרסנת את כוח" של הרופאי" בקבלת החלטות בוועדת החריגי" .נית לעשות זאת על ידי
הגדרה מאוזנת של חברי הוועדה והגדרת סמכויות .ולא ,יכולי"/ות הרופאי"/ות להכתיב את
תהלי +קבלת ההחלטות ולמעשה  לקבל החלטות על דעת עצמ".
 .3יוטלו מגבלות ברורות על רמת הגירוי השחלתי המבוצע בתורמות .בדי הנוכחי – "פקודת בריאות
הע"" ,מוגדר כי הגירוי השחלתי לא יהיה מעבר לנדרש על פי מיטב הידע הרפואי ותו" +טיפול
מתו ומבוקר" )יש לציי כי "טיפול מתו ומבוקר" לנשי" צעירות שאי לה בעיות פריו ,מחייב
מינו הורמוני" נמו +במידה משמעותית מזה הנדרש לנשי" מבוגרות שיש לה בעיות פריו(.
מוצע כי ההגבלה בתורמת מטופלת תהיה :מינו הורמוני" שאינו עולה על הנדרש לייצור ביציות
להשתלה באותה מטופלת ,ואילו בתורמת מתנדבת :מינו הורמוני" הנדרש בממוצע להבשלת עד
 10ביציות .המינו המרבי ייקבע בחוק או בתקנות .תורמת מתנדבת תוכל להגביל את רמת
הגירוי השחלתי שיבוצע בגופה ,ומידע זה יתועד בהסכ" שיחת" עמה .בנוס ,,תגדיר הצעת החוק
כי המינו ההורמונלי יהיה מתו ומבוקר ,כפי שמוגדר כיו" ב"פקודת בריאות הע"" ,ובהתא"
לגיל ולבריאות של הנשי" התורמות.
 .4מאגר המידע שיוק" יתעד באופ מדויק ג" את המינוני" ההורמונליי" שניתנו לתורמות ,את
מספר הביציות שנשאבו ואת זהות הרופא המטפל ,כ +שנית יהיה לעקוב ולפקח אחר ההלי+
ולאפשר לנשי" תורמות לבחור מוסד רפואי מהימ בו ה יכולות לתרו".
 .5תוגדר ענישה מחמירה לרופאות/י" המסכנות/י" את התורמות .ייקבע כי די מעשה זה כדי
תקיפה בנסיבות מחמירות ,כמוגדר בס'  382בחוק העונשי.

)ד( הגנה על תורמות והבטחת הסכמה מדעת
 .1יוגדר בבירור שמטרתה של הצעת החוק היא ,בי השאר ,להג על נשי התורמות ביציות מפני
ניצול ומפני סיכוני רפואיי .
53
זאת ,בדומה ,למשל ,לדברי ההסבר להצעת החוק מ.2005
 .2יוגבל לעשר מספר הביציות משאיבה בודדת מתורמת מתנדבת ,שנית להשתמש בה.
על מנת למזער את המוטיבציה למת מינו הורמונלי עוד ,המסכ את התורמת יש להגביל את
מספר הביציות משאיבה בודדת בה נית לעשות שימוש כלשהו .המספר המקובל בשאיבת
ביציות בעול" הוא כ 10ביציות .בהצעת החוק מ  2005הועמדה ההגבלה על שלוש ביציות.
בהצעת החוק הנוכחית אי כל הגבלה )א ,שיש הגבלה על מספר השאיבות שיותר לאישה לעבור,
 53הצעת חוק פ ,2005 3459/ח"כ אראלה גול ואחרי" .דברי הסבר" :הנשי" עלולות לקבל מידע חלקי או כוזב בדבר
מספר הביציות שיישאבו או נשאבו מה ,או בדבר הסיכו שכרו +בטיפול .חמור מכל ,המצב מעודד סחר בביציות בו
נשי" רבות נחשפות ,ללא ידיעת ,לסיכו בריאותי עד כדי סיכו חיי" תו +קבלת כמויות הורמוני" גדולות על מנת
שיהיה אפשר לייצר כמויות מסחריות של ביציות להעברה לנשי" אחרות".
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אי הגבלה על מספר הביציות שיותר לשאוב בכל פע"( 54.החוק ,בניסוחו כיו" ,אינו מונע שאיבה
של עשרות ביציות ,ובמובני" רבי" א ,מעודד אותה .מדעני" שהשתתפו בישיבות ועדת המדע
והטכנולוגיה הזכירו שאיבה של  2040ביציות כדבר שגרתי.
 .3ביטוח לכיסוי סיכוני ארוכי טווח.
תוגדר חובה לבטח נשי" תורמות ביציות מפני סיכוני" רפואיי" הכרוכי" בתרומה ,שיכסה
55

נזקי" לטווח ארו) +ביטוח כזה קיי" בהצעת החוק מ .(2005
 .4תורמות פוטנציאליות יעברו סמינר הכשרה שיידע אות לגבי התהלי +שאותו ה אמורות לעבור,
תו +ציו הסיכוני" הידועי" והסיכוני" שיש חשש לה" .לא נית לתת באופ אמיתי הסכמה
56

מדעת כאשר לא כל הסיכוני" הוסברו בצורה ברורה ומובנת.
 .5טופס הסכמה מדעת :מאחר שמדובר בתורמות בריאות ,העוברות טיפול מסכ בריאות לצור+
אלטרואיסטי ,יש להקפיד במיוחד על חובת גילוי רחבה בכל הקשור לסיכוני" ,קלי" כחמורי",
הקיימי" בתרומה .נוסח הגילוי וטופס ההסכמה ינוסחו בשיתו ,ביואתיקני" ונציגות ציבור.
 .6תיאסר במפורש האפשרות לשאוב ביציות מנשי פסולות די או חסויות )בדומה להגבלה
57
הקיימת בהצעת החוק מ .(2005
 .7אזרחות התורמת :יש לחזור להצעה של ועדת הלפרי ,לפיה התרומה תיעשה על ידי אזרחית
ישראל בלבד .הצעת החוק מגדירה כי התרומה תיעשה על ידי תושבת .הרחבה זו מגדילה את
הסיכו לסחר בלתי חוקי בביציות של נשי" אשר ייובאו לאר -במיוחד למטרה זו.
 .8כשירות רפואית ונפשית של התורמת :ועדת הלפרי קבעה כי הכשירות הרפואית למת תרומה
תלויה בחוות דעת רפואית ,בעוד הצעת החוק מתירה לבצע תרומה ג" לאחר בדיקה רפואית של
הרופא/ה המטפל/ת בלבד .בנוס ,,קובעת הצעת החוק כי הרופא/ה המטפל/ת אחראי/ת ג" על
קביעת כשירותה הנפשית של התורמת ,ועליו להתרש" שהיא אינה נתונה ללחצי" .רופאי הנשי"
אינ" בעלי הכשרה לכ ,+ובדר +כלל אי ביד" פנאי להערי +את מצבה הנפשי של התורמת .יש
לקבוע ,כי הכשירות הנפשית של תורמת ובחינת מניעיה לתרומה תיקבע על ידי ועדה שהרכבה
יהיה זהה להרכב הוועדה המאשרת כשירות נפשית של תורמי איברי" .דיו בסוגיה זו מחזיר
אותנו לניגוד הענייני" הטמו בריכוז סמכויות והחלטות בידי הרופא/ה המטפל/ת.
 .9המדינה תיזו מחקר מקי $שיבח את השפעת הטיפולי" ההורמונליי" הניתני" בתהלי +של
הפריה חו-גופית על בריאות של נשי" במהל +העשורי" שלאחר הטיפול.
 .10ליווי ותמיכה נפשיי  .מכיוו ששאיבת ביציות היא הלי +פולשני ,ומכיוו שבמקרה של תרומה
היא אינה נעשית לצרכי" של המטופלת ,יינתנו לתורמת ליווי ותמיכה שיאפשרו לה לשמור על
בריאותה הנפשית במהל +התהלי.+

 54הצעת חוק פ ,2005 3459/ח"כ אראלה גול ואחרי" .ס' )25ג(.
 55הצעת חוק פ ,2005 3459/ח"כ אראלה גול ואחרי" .ס' .18
 56בפרוטוקול מס'  15של הועדה הציבורית מקצועית לבחינת הנושא של תרומת ביציות ,מישיבתה ביו" רביעי ,כ"ז
באלול תש"ס ,27.9.00 ,מופיע ויכוח מאל ,על נוסח הטופס להסכמה מדעת :על אילו סיכוני" יש לדווח לתורמת ,ואיזו
רמת הסבר תגרו" לכ +ש"א" אתה קורא את הדברי" כפשוט" ,אז א ,אחת לא תחתו" ולא תל +לעשות את זה".
 57הצעת חוק פ ,2005 3459/ח"כ אראלה גול ואחרי" .ס' .24
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נספחי
נספח א' :השוואה בי הצעת חוק תרומת ביציות  2007לבי המלצות
ועדת הלפרי
הצעת החוק הנוכחית היא האחרונה בשורה של הצעות חוק להסדרת נושא תרומת הביציות .רוב
הצעות החוק שקדמו לה היו הצעות חוק פרטיות ,ורוב מספקות לתורמות הגנה רבה יותר מהצעת
החוק הנוכחית .לצור +השוואה ,מובאי" עיקרי ההבדלי" בי ההצעה הנוכחית והמלצות ועדת
הלפרי מ .2001

השוואה בי המלצות ועדת הלפרי לבי הצעת חוק תרומת ביציות 2007
בהיבטי :
א .ההגנה על התורמת; ב .פיקוח על הרופאי
מתו" :+אווזות המטילות ביציות זהב :הצעת חוק תרומת ביציות התשס"ז" /סמדר נוי )קניו(
המכללה האקדמית אשקלו ,דניאל מישורי  אוניברסיטת תלאביב ,יאלי השש  אוניברסיטת
חיפה /רפואה ומשפט  ,36יוני .2007

מטרת החוק
מי תוכל לתרו"

הגור" המאשר את
התרומה מבחינת
התורמת )אישור לתרו"(

המלצות ועדת הלפרי *
2001

הצעת חוק תרומת ביציות,
התשס"ז * 2007

להסדיר תרומת ביציות ג" מנשי"
מתנדבות שאינ עוברות טיפולי
הפריה ,וזאת לצור +הפריה בלבד.
אזרחית ישראלית ,גיל ,3520
רווקה )אלא א" אושרה נשואה
בוועדת חריגי"( .יכולה להיות ללא
ילדי"
 יחידת התיאו הארצית לתיאו
ובקרה ,לאחר שקיבלה חוות דעת
רפואית הקובעת שאי חשש
לבריאות התורמת )חוות הדעת
מובנית .היא ערוכה לפי פרוטוקול
מיוחד אשר יאושר עלידי המנהל
וייבח על ידו מחדש בהתא"
להתקדמות מדעי הרפואה(.

להסדיר תרומת ביציות ,ג" מנשי"
מתנדבות שאינ עוברות טיפולי הפריה,
וזאת לצור : +א .הפריה; ב .מחקר.
תושבת ישראל ,גיל  ,3520רווקה )אלא
א" אושרה נשואה בוועדת חריגי"(.
יכולה להיות ללא ילדי"

 הרופא האחראי שוכנע כי לא
קיי" חשש לבריאות התורמת
כתוצאה מהתרומה

הרופא האחראי ,לאחר שהרופא
המטפל:
 מסר לאשה הסבר בכתב ופירט אותו
בע"פ.
 החתי" את האשה ושוכנע כי
הסכמתה ניתנה בדעה צלולה מתו+
רצו חופשי ושלא מתו +לח.-
 וידא כי השאיבה אינה כרוכה
בסיכוני" החורגי" מהרגיל.
 שוכנע שהביציות שיישאבו כשירות.
 א" התרומה דורשת ועדת חריגי" על
הרופא המטפל לוודא שיש אישורי"
ועל האחראי לפקח
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מול מי חותמת התורמת
את ההסכ"

הסכ  ,בכתב ,ע" יחידת התיאו".

אי הסכ  .האישה חותמת אצל הרופא
המטפל על טופס הסכמה מדעת.

מה יוסבר לתורמת לפני
מת הסכמתה

"התורמת קיבלה הסבר מלא על כל
הסיכוני" הכרוכי" בתרומת
ביציות ,לרבות :סיכוני תמותה,
סיכוני תחלואה ,סיכוני פגיעה 
חלקית או מלאה  בכושר הפוריות
או בסיכויי ההולדה ,העלולי"
להתרחש כתוצאה ישירה או עקיפה
של תרומת הביציות ,וחתמה על
טופס הסכמה מודעת".
מחלקה/יחידה מוכרת )הוכרה על
ידי מנכ"ל משרד הבריאות(

על הרופא להסביר סיכוני" רפואיי"
ישירי" ועקיפי"  +הפרטי" שיישמרו
במאגר המידע ובמרש" הילודי" +
זכויות ואיסורי" החלי" על התורמת +
מעמד היילוד .הרופא נות לאשה טופס
הסכמה .האשה חוזרת אחרי שלושה
ימי" לפחות וחותמת.

היכ יתבצע התהלי+
הרפואי בכללותו )טיפול
שאיבה ,טיפול מעבדתי,
השתלה(
מינוני" לטיפול

הגבלת מספר הזקיקי"
בשאיבה אחת
הא" לתורמת יש

מחלקה/יחידה מוכרת )הוכרה עלידי
מנכ"ל משרד הבריאות(

אי אזכור

"הגירוי השחלתי ייעשה תו+
הקפדה על כללי הזהירות
המתחייבי" למניעת גירוי יתר
שחלתי".
אי אזכור להגבלה

אי אזכור להגבלה

אי אזכור

אי אזכור

אפשרות להגביל מספר
הזקיקי" שיישאבו?
מספר תרומות מרבי

שלוש

שלוש

טווח זמ בי תרומות
מאישה אחת

שישה חודשי" לפחות

 180יו" לפחות

מספר מרבי של נשי"
נתרמות משאיבה אחת

שלוש )לא כתוב כמה ביציות
רשאיות הנתרמות לקבל .ייתכ
שאי הגבלה) .נית להקפיא ביצית
מופרית ע" זרע ב הזוג(
שבעה

שלוש )לא כתוב כמה ביציות רשאיות
הנתרמות לקבל .ייתכ שאי הגבלה.
)נית להקפיא ביצית מופרית ע" זרע ב
הזוג(
אי אזכור

אפשרויות השימוש
בביציות

הפריה

החלטה בדבר השימוש
בביציות

לא רלוונטי )הביציות מיועדות
להפריה(

ייצוא ביציות

אסור

הפריה ,הקפאה ,מחקר ,השמדה .כמות
הביציות המיועדות להפריה צריכה
להיות גדולה יותר מכמות הביציות
למחקר+הקפאה יחד.
האישה ,רק לאחר שנשאבו ממנה
הביציות ,מיודעת על אפשרויות
השימוש ,ועליה להחליט.
 לצור +הפריה  אסור

תשלו" לתורמת

לא תשול" "תמורה" עבור תרומת

מאישה אחת

מספר מקסימאלי של
ילדי" מתורמת אחת

לגבי מחקר – מותר ,באישור המנהל
שהתקבל לאחר התייעצות ע" ועדת
הלסינקי העליונה.
לכאורה אי "תשלו"" עבור הביציות.

44

דו"ח הצעת חוק תרומת ביציות

אפשרות לחזרה של

הביציות .יש "פיצוי" )אחיד
למתנדבות וחציו למטופלות
מתנדבות( על נזק ,סבל ,ביטול זמ,
אובד הכנסה או הפסד זמני של
כושר השתכרות )לתורמת מטופלות
הפיצוי הוא על נזק וחשש לפגיעה
עקיפה בסיכויי הולדה( .הסכו"
קבוע ונקבע אחת לשנה עלידי
המנהל )הפיצוי לתורמת מטופלת
יהיה  50%מזה של תורמת
מתנדבת(
אי אזכור

התורמת מהסכמתה
לתרו" לאחר השאיבה
ביטוח רפואי לתורמת

תמיכה וליווי פסיכולוגי
לתורמות
אזכור מפורש במטרת
החוק שאחת ממטרותיו

יש פיצוי בשל "התהלי "+של שאיבת
הביציות שבוצעה בה למטרת השתלה.
הפיצוי מותנה בכ +שהתורמת לא
תתחרט בטר" הופרו הביציות.

מותרת עד ההפריה .בא" חזרה בה
מהסכמתה לתרו" ביציות להשתלה,
לא תקבל פיצוי על התהלי +השאיבה
שעברה )למרות שלכאורה הפיצוי אינו
על הביציות(
אי

ייער +עלידי יחידת התיאו" ויכסה
נזקי" העלולי" להיגר" בשל
התרומה ואינ" מכוסי" עפ"י חוק
הביטוח הממלכתי
אי

אי

אי

אי

היא הגנה על תורמות
מפני ניצול ,פגיעה
בבריאות ,סחר
אפשרות שהתורמת
תיודע בפרטי" כלליי"
על הנתרמת ,על
הצאצא ,על מספר

לא

לא

ההפריות/צאצאי"
אנונימיות וסודיות

מי תוכל לקבל ביציות
שנתרמו

 תרומת ביציות תהיה אנונימית,
ה מבחינת הנתרמת ,שלא תדע את
זהות התורמת ,וה מבחינת
התורמת ,שלא תדע את זהות
הנתרמת.
 לצור +הצלת חיי" יפעלו לאיתור
התורמת או הצאצא ויבקשו
הסכמת" לבטל אנונימיות
)יש אפשרות בועדת חריגי" לאפשר
תרומה לא אנונימית(.
אזרחית בגירה אשר גילה בעת
ההשתלה לא יעלה על .51

 ככלל ,לא יגלו לתורמת מידע המזהה
את הנתרמת ולהפ.+
 רשאי" הרופא האחראי והמטפל
למסור לנתרמת מידע לא מזהה על
התורמת א" סברו כי יש טעמי"
המצדיקי" זאת.
 לא מאוזכר מנגנו שמאפשר ביטול
אנונימיות לטובת הצלת חיי".
)יש אפשרות בוועדת חריגי" לאפשר
תרומה לא אנונימית(.
תושבת ישראל בגילאי  ,5118שאיננה
מסוגלת להתעבר מביציותיה או שיש
בעיה רפואית אחרת המצדיקה שימוש
בביציות נתרמות )לא ברור מהו טווח
ההגדרה של "בעיה" .הדבר בידי הרופא
המטפל ובאישור האחראי(.
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ע" מי חותמת מקבלת
התרומה את ההסכ"

ההסכ" ע" יחידת התיאו".
הנתרמת קבלה הסבר מלא על כל
הסיכוני" הרפואיי" והחברתיי"
הכרוכי" בתרומת ביציות וחתמה
על טופס הסכמה מודעת
בידי יחידת התיאו" והבקרה

הגור" האמו על

לא ברור הא" ההחלטה הנה
במסגרת היחידות או שהנה
במסגרת יחידת התיאו".
אי אזכור )המשמעות – עניי
למשא ומת בי הרופא המטפל
לנתרמת(.

אישור לנתרמת לקבל
ביציות

הקצאת הביציות
הגור" האמו על מספר
הביציות שתינת לכל
נתרמת
גורמי" המורשי" לפנות
בבקשה להקצאת

לא רלוונטי

אי "הסכ"" בהצעת החוק .כנראה מול
הרופא המטפל או היחידה בה נעשית
ההפריה.
בידי הרופא המטפל והרופא האחראי
ביחידה
"רופא אחראי" אחראי על ההקצאה
לאחר שוידא את גיל הנתרמת ,ולאחר
שוידא כי הרופא המטפל מצא
שהנתרמת רשאית לקבל תרומה.
מבחינה רפואית ,קיבל אישור ממאגר
המידע וקיבל אישור ,במקרה הצור,+
מוועדת החריגי".
רופא אחראי בכל יחידה
אי אזכור )המשמעות – עניי למשא
ומת בי הרופא המטפל לנתרמת(.

אי אזכור

ביציות למחקר
הגור" האמו על
הקצאת ביציות למחקר

לא רלוונטי

ייבוא ביציות מופרות

אסור )המלצות הוועדה הוגשו לפני
תיקו התקנות של פקודת בריאות
הע" – הפריה חו-גופית – ,1987
שמאפשרות לייבא ביציות מופרות(.
כ

כ

הרכב ועדת החריגי"

 חמישה חברי" :רופא מומחה
ביילוד ובגינקולוגיה ,פסיכולוג
קליני; עובד סוציאלי; איש ציבור
שהוא משפט; איש דת לפי דת"
של התורמת והנתרמת.

 שישה חברי" ,בה" רופא ששימש
בעבר ראש מחלקה או יחידה בבי"ח
המתעסק ע" פריו/מיילדות ,רופא
מומחה נוס ,$פסיכולוג ,עו"ס ,משפט,
אישדת.

יו"ר ועדת החריגי"

היו"ר ייבחר עלידי שר הבריאות
מבי החברי".

קוורו"

מניי חוקי לישיבה   4חברי".

קבלת החלטות

ההחלטה בישיבות  ברוב קולות,
א +ג" א" יהיה יותר ממתנגד אחד,
הבקשה לא תאושר.

חלוקה מגדרית

ייצוג של  2חברי" לפחות מכל מי

רופא ששימש בעבר ראש מחלקה או
יחידה בבי"ח המתעסק ע"
פריו/מיילדות.
הוועדה רשאית לקבוע את סדרי
עבודתה כל עוד הללו לא נקבעו ע"י
המנהל .אי לכ ,+הגדרת רוב להחלטה,
מה יהיה קוורו" מינימלי ועוד יקבעו
עלידי הוועדה.
הוועדה רשאית לקבוע את סדרי
עבודתה.
)כלומר ,אפשרי רוב קולות המשתתפי"
בישיבה(
"ביטוי הול"" לייצוג" של בני שני
המיני"

וועדת חריגי"

בפועל כנראה הרופא המטפל/האחראי
)בכל מקרה במסגרת
היחידה/מחלקה(.
אפשרי )החוק לא מבטל בשו" סעי ,את
התקנה בפקודת בריאות הע"(

46

דו"ח הצעת חוק תרומת ביציות

סמכויות ועדת החריגי"

ועדת החריגי" תהיה רשאית:
 לאשר תרומה מיועדת של ביציות
מתורמת קרובת משפחתה של
הנתרמת ,א" הוועדה שוכנעה
שדתה של הנתרמת אוסרת עליה
לקבל תרומה ממי שאינה קרובה.
 לאשר תרומת ביצית ממתנדבת
נשואה א" הוכח להנחת דעתה כי
עקב סיבות דתיות או עקב חוסר
תורמת לא נשואה ,אי לנתרמת
אפשרות לקבל תרומת ביציות
מתורמת לא נשואה.
 לאשר ביצוע תרומת ביציות ללא
אנונימיות ,ובתנאי שהסכימו לכ+
ג" התורמת וג" הנתרמת ,ובלבד
ששוכנעה הוועדה ששיקולי"
רפואיי" ,חברתיי" או דתיי"
עומדי" בבסיס הבקשה לויתור על
אנונימיות.

בקרה ארצית

תוק" יחידה ארצית לתיאו"
ובקרה של תרומת ביציות .הוועדה
תרכז את הפיקוח ואת הבקרה על
תרומת ביציות בישראל ותפקח על
ביצוע החוק:
 תקבל בקשות של נתרמות
ותורמות.
 תמנה נציג מטעמה בכל מחלקה
מוכרת.
 תשל" את תשלומי הפיצוי
 תקבל תשלומי" מנתרמות
 תקבל העתק של טופסי הסכמה
מודעת  חתומי"
 תקבל את חוות הדעת הרפאיות
 תערו +לתורמת מתנדבת ביטוח
לכיסוי נזקי"
 תפקח על קיו" החוק ותדווח
תקופתית לראש מרכז הרישו" על
ביצועו.

ועדת החריגי" תהיה רשאית:
 לאשר תרומה מיועדת של ביציות
מתורמת קרובתמשפחה של הנתרמת,
א" הועדה שוכנעה שקיימי" טעמי"
דתיי" המצדיקי" זאת
 לאשר תרומה לא אנונימית שיועדה
לאשה ספציפית של ביציות מתורמת
שאיננה קרובת משפחה של הנתרמת,
א" הוועדה שוכנעה שקיימי" טעמי"
דתיי" או חברתיי" המצדיקי" זאת
 לאשר תרומת ביצית ממתנדבת
נשואה המייעדת מראש את הביציות
לנתרמת מסוימת א" קיימי" טעמי"
דתיי" לעניי.
 לאשר תרומת ביציות לאישה
מסוימת ,ממתנדבת נשואה שאיננה
מייעדת את הביציות לנתרמת מסוימת,
א" עקב מחסור בביציות מתאימות
מתורמת לא נשואה אי באפשרותה
לקבל תרומה אלא מתורמת נשואה
 לאשר השתלת ביציות בנתרמת
שאיננה בת דתה של התורמת א"
שוכנעה שהדת של הנתרמת אוסרת
עליה לקבל תרומה מבת הדת שלה.

תשלו" לרופא או

לא מאוזכרי" נושאי" רלוונטיי"
וחשובי" כגו סמכויות לניטור
ובקרה ארוכיטווח.
לא ישול" כל תשלו" ,ישיר או
עקי ,,לרופא או למוסד רפואי,

 לאשר שאיבת ביציות ,הקצאת
ביציות או השתלת ביציות שלא עלפי
הקריטריוני" המוגדרי" ,על פי פנייה
של רופא אחראי.
 על המנהל )מנכ"ל משרד הבריאות או
מי שימונה על ידו( למנות רופא מומחה
שיעביר לו דו"ח אחת לשנה על תפקידו
)לא ברור מהו התפקיד( .המומחה
רשאי לדרוש מידע ממאגר המידע
)במאגר מדווחי" הרופאי" המטפלי"
על פעולות שאיבה/הקצאה ועל מספר
ביציות שנשאבו/הוקצו.

לא מאוזכר
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למוסד

עבור תרומת ביציות.

סחר בביציות

אסור

אסור

ענישה בגי הפרת החוק

מאסר שנה למי שמשל" לתורמת
או גובה תשלו" מנתרמת; למי
שמבצע שאיבה ללא אישור ועדת
התיאו" או הפרת אחד מהליכי
האישור ,או הגור לגירוי יתר
שחלתי )שאיבת יותר ביציות
מהנדרש(.

מאסר חצי שנה או קנס למי שמתוו+
או משל" לתורמת או גובה תשלו"
מנתרמת או מתנה טיפול בתרומה.

פרצות בחוק שיאפשרו

מאחר שההסכמי" והתשלומי" ה"
דר +יחידת התיאו" המרכזית
הסכנה לסחר פוחתת .עדיי לא
ברור כלל כיצד ,בפועל ,אמורי"
להתבצע התהליכי"  הא" יחידת
התיאו" מקצה בעצמה את
הביציות ומה" הקריטריוני".
ואולי מי שמקצה את הביציות ה
היחידות עצמ – או אז נפתח פתח
לאינטרסי" שוני" ,כולל סחר.

סחר

 תרומה לא אנונימית שמיועדת
לאישה ספציפית )באישור ועדת
חריגי"(
אי הגבלה על מספר הביציות
הנשאבות בכל תהלי +של תרומה
)מאפשר עוד $ביציות(

קנס בלבד למבצע השתלה ללא אישור
רופא אחראי ,לרופא שאינו נות מידע
לתורמת או נות מידע חלקי או כוזב על
מספר הביציות שנשאבו.
אי סנקציה מפורשת לעניי גירוי יתר
שחלתי )משתמעת לכל היותר הפרת
החוק בסעי ,היידוע של התורמת בדבר
מספר הביציות שנשאבו מגופה(.
 מאחר וההסכמי" לתרומה ולקבלתה
ה" תו+יחידתיי" ,ומאחר ואי פיקוח
משמעותי ברמה הארצית ,הסכנה
לסחר גוברת
 תרומה לא אנונימית שמיועדת לאישה
ספציפית )באישור ועדת חריגי"(
 אי מניעת שימוש בביציות מחו"ל
מותיר את הסכנה של ניצול ופגיעה
בנשי" לא ישראליות.
אי הגבלה על מספר הביציות
הנשאבות בכל תהלי +של תרומה
)מאפשר עוד $ביציות(
החוק מאפשר העברת ביציות למחקר
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נספח ב' :מכתב לועדות הכנסת לגבי הצעת החוק

 9בדצמבר 2007

לכבוד
חה"כ יצחק גלנטי
יושב ראש וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות,
ומשפט,
הכנסת
ירושלי"

עו"ד סיגל קוגוט
היועצת המשפטית של וועדת חוק ,חוקה
הכנסת
ירושלי"

נכבדיי,
הנדו :הצעת חוק תרומת ביציות ,התשס"ז – 2007
"משנה" ,המרכז הקליני למשפט וחברה במסלול האקדמי  המכללה למינהל ,וארגו
"אשה לאשה" ,מרכז פמיניסטי חיפה ,מתכבדי" לפנות אליכ" ,כדלקמ:

.1

ביו"  8.5.2007עברה הצעת חוק תרומת ביציות ,התשס"ז) 2007להל" :הצעת
החוק"( בקריאה ראשונה בכנסת .הצעת החוק נועדה להסדיר את ההיבטי" השוני"
הכרוכי" בשאיבה ובתרומת ביציות בישראל ,ואת השימוש בביציות .מכתב זה
מבקש להצביע על הסיכוני" והכשלי" השוני" הקיימי" בהצעה זו ,ולהציע דרכי"
לתיקונ".

.2

הצעת החוק מבקשת להגשי" שני יעדי" :הראשו ,הרחבת מאגר הביציות לתרומה
באמצעות פתיחת השער בפני תורמות שאינ עוברות טיפול הפריה בעצמ ,וזאת
בניגוד למצב אשר קבוע בתקנות בריאות הע" )הפריה חו-גופית( ,התשמ"ז1987
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)להל" :התקנות"(; שנית ,החוק מבקש להסדיר את ההיבטי" הנוגעי" לתרומת
ביציות לש" מחקר.

.3

ע" זאת ,יש להדגיש כי הצעת החוק איננה מיישמת את המלצות ועדת הלפרי,
משנת  ,2001אשר למרות הפגמי" שלדעתנו יש בה ,כוללות בכל זאת מספר
המלצות חשובות להגנת האישה התורמת.

לאור העובדה שתרומת ביציות היא תהלי +רפואי פולשני הכרו +בסבל פיזי רב
ומבוצע בהרדמה מלאה ,ולאור הסיכוני" הבריאותיי" הניכרי" הכרוכי"
בתרומת ביציות )לדוגמא סיבוב השחלה שעלול לגרור צור +בכריתתה ,זיהומי"
באג העלולי" לפגוע בפריו ,סיכוני" ארוכי טווח כגו סיכו יתר להתפתחות
סרט השחלות ,מוות במקרי" נדירי"( ,צריכה תרומת ביציות להיחשב כתרומת
איברי" לכל דבר ועניי .ע" זאת ,ג" בהצעה במתכונתה הנוכחית קיימות בעיות
לא מעטות ,כפי שיפורט להל.

.4

העקרונות המוסדרי" במסגרת הצעת החוק ,בי היתר ,הינ" קביעת קריטריוני"
שיגבילו את אפשרות התרומה  כגו גיל ומצב משפחתי ,קריטריוני" שיגבילו את
הזכאיות לקבל תרומה ,הסדרה של ועדות חריגי" ,הסדרת מעמד היילוד ,הגדרת
ההורות ,צורות השמירה על שורשי" גנטיי" ,אנונימיות התרומה ,פיצוי התורמות
ועוד.

.5

ע" זאת ,הצעת החוק איננה נותנת פתרו למספר נושאי" שיש להמשי +ולדו בה"
בהקד" האפשרי ,ובטר" יעבור החוק שלב נוס:,

א .מטרת התרומה :הצעת החוק הוסיפה אפשרות שימוש נוספת בביציות 
לש" מחקר .זאת ,בניגוד להצעת ועדת הלפרי ,לפיה מטרת תרומת
הביציות הינה הפריה בלבד .עד היו" ,על פי תקנות בריאות הע" ,ביציות
שייעוד למטרות מחקר ניתנו מעודפי תרומות .העובדה כי הצעת החוק
עוסקת ג" בתרומה לש" מחקר ולא רק לש" הפריה ,לא נדונה עד כה
באופ משמעותי ,והשלכותיה ,למיטב ידיעתנו ,טר" נבחנו ביסודיות.
חשיפת של נשי" בריאות לסיכוני" בריאותיי" חמורי" וודאיי" לצור+
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שאינו הצלת חיי" היא שאלה אתית שטר" נידונה במידה מספקת .הדבר
נכו ג" בהקשר של "תרומה" לפריו ,אול" חמור שבעתיי" בהקשר של
"תרומה" למחקר .בפרט מדאיג ההיתר לאור ההכרה הנרחבת בועדות
הכנסת שדנו בהצעת החוק ,בכ +שה"תרומה" תיעשה בעיקר על ידי נשי"
עניות ,ובעיקר בשל התשלו" שיינת .בכ ,+למעשה ,ממסדת הצעת החוק
סחר בביציות .בנוס ,,מחמירה אפשרות התרומה למחקר את ניגוד
האינטרסי" הקיי" ממילא בי חובת" של הרופאי" המטפלי" באשה
לדאוג בצורה מיטבית לבריאותה ,לבי האינטרס האישי שעשוי להיות
לה" על דר +של "אספקת" ביציות למחקרי" שה" מעורבי" בה" ,ואשר
קידומ" המקצועי תלוי בה" .החוק א ,מאפשר "יצוא" ביציות לחו"ל
לצורכי מחקר .לאור העובדה שא" יתקבל החוק תהיה ישראל אחת
המדינות הבודדות בעול" המתירות "תרומה" למחקר ,ומאחר שהביקוש
לביציות רב ,קיי" חשש שהיתר זה יחשו ,נשי" עניות בישראל לסכנה של
הפיכת ל"מאגר ביציות" עולמי.
ב .הגורמי האמוני על הפעלת החוק ,הפיקוח והבקרה על התהלי! ועל
הרופאי  :ועדת הלפרי ציינה בהמלצותיה את הכרחיות קיומה של יחידת
שליטה ובקרה ,שתפקידה לפקח על הרופאי" .אותה יחידת שליטה ובקרה
הייתה אמורה להיות חיצונית למער +הרופאי" בשטח ,ותפקידה היה
לבחו באופ אובייקטיבי את פעולותיה" ה ביחס לתורמות וה ביחס
לנתרמות באופ אשר ישלול ניגוד ענייני" אשר בו עלולי" להימצא
הרופאי" המטפלי" .בהצעת החוק הוחלפה ההמלצה בדבר יחידת שליטה
ובקרה ,וסמכויות יחידת התיאו" בוזרו והועברו למה שמוגדר כ"רופאי"
אחראי""  מנהלי המחלקות המוכרות או סגניה" .פיקוח שכזה הוא לכל
היותר פיקוח בירוקראטי .יתרה מזאת ,בהצעת החוק החדשה הועברו
הלכה למעשה כלל הסמכויות לביצוע פעולת ההתרמה לסמכות" של
הרופאי" המטפלי" .ריכוז סמכות שכזה בידי הרופאי" המטפלי" עלול
ליצור מצב של ניגוד ענייני" מובנה של הרופאי" המטפלי" בבוא" לבחו
את צעדיה" לאור אינטרס התורמת והנתרמת ,ולאור אינטרסי" אישיי"
שעשויי" להיות לה" ,למשל בתרומה למחקר .נית א" כ +לומר ,שהצעת
החוק לקחה את הגורמי" שעלולי" להימצא בניגוד ענייני" ע" טובת
התורמת ,והפכה אות" לאחראי" על ניהול תהלי +התרומה .זאת ,בניגוד
לכוונה לצמצ" את המגע בי התורמת לרופאי" המטפלי" ולמחלקה ,כפי
שביקשה לעשות ועדת הלפרי .צעד שכזה עלול להיות מסוכ שכ הוא
מבטל מנגנו פיקוח משמעותי .בנוס ,,נעדרת מ ההלי +שקיפות בנוגע
לכמות הביציות הנתרמת; כתוצאה מכל אלו ,נוצרת סכנה לסחר בלתי
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פורמאלי בביציות ,ונוצר ניגוד ענייני" מובנה ה בתו +היחידה הרפואית
האמונה על תרומת הביציות וה אצל הרופאי" עצמ" .יש לציי בהקשר
זה ,ש"יחידות הפריה" עשויות להימצא ג" בבתי חולי" פרטיי" ,דבר
שעלול להחמיר את ניגוד האינטרסי" .החשש איננו תיאורטי בלבד  רק
ביולי השנה ) (2007נשלל רישיונו של הגניקולוג הבכיר פרופ' ברפאל
לתקופה של שנתיי" וחצי ,לאחר ששאב ביציות מנשי" ללא הסכמת על
מנת לסחור בה.
הצעתנו ,א" כ ,היא לבחו מחדש הקמתה של יחידת שליטה ובקרה,
חיצונית ובלתי תלויה ,אשר תפקידה לפקח על תרומת הביציות באופ
אשר יוגדר וייקבע בחוק או בתקנות מכוחו ,כגו תקנות איסור התערבות
גנטית )שיבוט אד" ושינוי גנטי בתאי רביה( )סמכויות הוועדה המייעצת(,
התשס"ה ,2005הדנות בסמכויותיה של הוועדה לעניי השליטה והבקרה
על מחקר תאי גזע ובכלל ביצוע מעקבי" ,ביקורות וכיוצא באלה.

בנוס ,,אנו מציעות להקי" מנגנוני" מובני" שיקטינו את האפשרות של
ניגוד ענייני" .מנגנוני" כאלו יכולי" לכלול הפרדה אישית ומנהלית בי
הרופאי" המטפלי" בתורמות ובנתרמות ,וכ הפרדה בי קבלת תרומה
להנאה מהביציות ה"מופקות" ,למשל באמצעות הקמת מאגר ארצי ממנו
יוקצו ביציות להשתלה על פי קריטריוני" רפואיי" .אנו מציעות כי מאגר
המידע שיוק" על פי החוק יתעד באופ מדויק ג" את המינוני"
ההורמונאליי" שניתנו לתורמות ,את מספר הביציות שנשאבו ,ואת זהות
הרופא המטפל ,כ +שנית יהיה לעקוב ולפקח אחר ההלי ,+ולאפשר לנשי"
תורמות לבחור מוסד רפואי מהימ בו ה יכולות לתרו" .בנוס ,,יש
להחמיר את הענישה על רופאי" שיפרו את החוק ויסכנו את התורמות.

ג .ועדות חריגי  :ה הצעת החוק וה ועדת הלפרי מדגישות את הצור+
בהקמתה של ועדת חריגי" .תפקיד של ועדות אלו הוא לדו במקרי"
'יוצאידופ" )כגו תרומה לא אנונימית; תרומה מבנות דת שונה; תרומה
מאישה נשואה( .ע" זאת ,הצעת החוק ,בניגוד להמלצת ועדת הלפרי,
אינה מרסנת את כוח" של הרופאי" בקבלת החלטות על ידי הגדרה
מאוזנת של חברי הוועדה והגדרת סמכויות ,וכ +יכולי" הרופאי" להכתיב
את תהלי +קבלת ההחלטות ולמעשה  לקבל החלטות על דעת עצמ".
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ד .אזרחות התורמת :ועדת הלפרי הציעה כי התרומה תיעשה על ידי
אזרחית ישראל בלבד ,בעוד שהצעת החוק מגדירה כי התרומה תיעשה על
ידי תושבת .הרחבה זו מגדילה את הסיכו לסחר בלתי חוקי בביציות על
ידי נשי" אשר הובאו לאר -למע מטרה זו בלבד .אמנ" ,הגדרה זו
מרחיבה את מעגל התורמות ומאגר הביציות הפנויות לתרומה ומחקר ,א+
יש לשקול את הסכנה הטמונה בדבר.

ה .כשירות רפואית של התורמת :ועדת הלפרי קבעה כי הכשירות למת
תרומה תלויה בחוות דעת רפואית ,בעוד הצעת החוק מתירה לבצע תרומה
ג" לאחר בדיקה רפואית של הרופאי" המטפלי" בלבד .דיו בסוגיה זו
מחזיר אותנו לניגוד הענייני" הטמו בריכוז סמכויות והחלטות בידי
הרופאי" המטפלי".

ו .ההגנה על התורמות ,חשש מניצול נשי  ,אפליה וסחר בביציות :החוק
בנוסחו הנוכחי משמיט את המלצותיה המקוריות של ועדת הלפרי בכל
הנוגע להגבלת מספר הביציות הנשאבות מ התורמת ,ולביטוח הנשי"
התורמות מפני סכנות בריאותיות ,ואינו מטיל כל הגבלה על רמת הגירוי
השחלתי שמותר לבצע בתורמות.
על כ ,הצעתנו היא להגדיר בבירור כי מטרת הצעת החוק היא ,בי השאר,
להג על נשי" התורמות ביציות מניצול ומסיכוני" רפואיי" .כ ,+לדוגמה,
יש להגביל את מספר הביציות שמותר לשאוב מתורמות .הצעת החוק,
בניסוחה כיו" ,אינה מונעת שאיבה של עשרות ביציות.
בנוס ,,יש להחזיר את חובת הביטוח בגי סיכוני" רפואיי" לתורמת
ולכלול חובת גילוי רחבה בכל הקשור להסכמה מדעת בטופס הסכמה
שינוסח ג" על ידי ביואתיקני" .בנוס ,,ראוי לתת את הדעת על כ +שעצ"
התפיסה המונחת בבסיס החוק ,המניחה שנשי" לא יתרמו לנשי" אחרות
משיקולי" אלטרואיסטיי" ,ושהדר +היחידה לעודד אות "לתרו"" היא
באמצעות כס ,,היא גישה של סחר באיברי" .תפיסה כזו מעוררת ג"
שאלות חוקתיות לגבי כבוד האד" של ה"תורמת" הנתפסת לא כתכלית
לעצמה אלא כמאגר איברי" ,וכ לגבי שוויו ואפליה במערכת הבריאות,
ה באספקט של חשיפת של נשי" עניות לסיכוני" בריאותיי" ולניצול ,וה
באספקט של נגישות לתרומת ביציות רק לנשי" שיד משגת )על פי סעי,
 46להצעת החוק ,נדרשת נתרמת לשל" "אגרה" שתשמש ,בי השאר,
לתשלו" פיצוי ל"תורמת"(.
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ז .יש לבחו את מצבה הנפשי של התורמת ,את מניעיה לתרומה ,וכ את
מער +התמיכה הנפשי והפיזי העומד לרשותה בעיקר במהל +תקופת
התרומה ,א +ג" לפניה ואחריה.

לסיכו  ,הצעת החוק במתכונתה הנוכחית טומנת בחובה סכנות רבות .היא איננה
מגינה באופ נאות על התורמת ,ממסדת בפועל סחר חוקי בביציות ,ומעודדת סחר
בלתי חוקי וביצוע תרומות באופ פרו -וללא פיקוח מתאי" .יתרה מזאת ,החוק
מגדיר מערכת סנקציות על הפרתו בדיעבד ללא בחינה מקיפה כיצד למנוע הפרתו
מלכתחילה .מנגנו מניעת הפרה שכזה יכול להתקיי" בקביעת מערכת פיקוח ושליטה
דומה להצעה המקורית שבועדת הלפרי ,קביעת הגדרות ברורות ומצומצמות בחוק
לעניי הסמכויות אות מקבלי" הרופאי" המטפלי" וועדת החריגי" ,במקביל
להרחבת זכויותיה של התורמות וההגנות הקיימות לה .יש לשקול הצעת חוק זו
בכובד ראש ,תו +בחינת הטענות המופיעות לעיל ,על מנת למנוע מ הכנסת להעניק
לגיטימציה לסחר בבני אד" ,או לפגיעה חמורה בגופ וזכויותיה של נשי" בישראל.

נעמי לבנקרו ,עו"ד

נופר ליפקי,

הקליניקה למשפט ושינוי חברתי
בית הספר למשפטי" של המכללה למנהל

"אשה לאשה"
מרכז פמיניסטי חיפה

העתק:
ח"כ גדעו סער
ח"כ זהבה גלאו
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נספח ג' :נייר העמדה של "אשה לאשה" לגבי הצעת חוק תרומת
ביציות
09/05/07

הצעת חוק תרומת ביציות :עמדת "אשה לאשה"
הצעת חוק תרומת ביציות עברה בקריאה ראשונה ב  .08/05/07הצעת חוק זו ,שעברה גלגולי"
שוני" החל מ  ,2001יוצרת שינוי ניכר ביחס לנושא ה מצד המדינה וה מצד הממסד הרפואי ,בכ+
שהיא מתירה שאיבת ביציות לש" תרומה למחקר ולפריו ,מנשי" שאינ עוברות טיפולי הפריה,
ושעוברות את ההלי +א +ורק לצור +התרומה.
ניסוחו של החוק משק ,את הצלחתו של הלובי הרפואימדעי .במהל +התהלי +הארו +של ניסוח
החוק ,הופעל לח -בכוו של התרת תרומת ביציות מנשי" שאינ עוברות בעצמ טיפולי פוריות מצד
מדעני" העוסקי" בשיבוט תאי גזע לצורכי מחקר רפואי .למרות התקוות הגדולות שתולי" מדעני"
אלו בשיבוט המחקרי ,עד כה לא היו למחקר זה כל תוצאות ,והוא דורש מספר עצו" של ביציות
לצור +ניהולו .במהל +ניסוח החוק לא נעשה דיו רציני באינטרסי" הכלכליי" והמדעיי" של
רופאי"/חוקרי" העוסקי" בתאי גזע עובריי" ,והאופ בו אינטרסי" אלו עשויי" לסכ את הנשי"
התורמות .אינטרסי" כלכליי" אלו באו לידי ביטוי ג" מצד חברות תרופות המתקשרות ע" חוקרי"
ומרכזי מחקר בתקווה לרשו" פטנטי" על תרופות שיפותחו כתוצאה מ המחקר בתאי גזע עובריי".

הסיכוני" הכרוכי" בשאיבת ביציות
שאיבת ביציות היא תהלי +מסוכ .הסיכוני" נובעי" ה מהטיפול ההורמונלי המעורר ביו ,-וה
מתהלי +שאיבת הביציות עצמו ,כפי שאפשר ללמוד מדו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת,
שנכתב ע"י אורלי לוט ב  .582006מכיוו שהאינטרס המדעי הוא לייצר אצל נשי" מספר מקסימלי
של ביציות ,הרי שהעדר הגנה לנשי" התורמות ,והתרעה לרופאי" העוסקי" בהלי +זה צורמות
באופ מיוחד.
הסיכוני" כוללי" בי היתר אפשרות של סיכו יתר להתפתחות סרט השחלות והרח" .בנוס– ,
אי לרפואה שו" מידע על השפעת הלי +זה על הפריו והבריאות העתידיי" של התורמות.

הצעות "אשה לאשה" לתיקו החוק הקיי"
בשל העדר ההגנה לנשי" תורמות ,ובשל העדר הגדרת ענישה מרתיעה כלפי רופאי" העשויי" לסכ
את בריאות של נשי" עקב ניגוד אינטרסי" דורשת "אשה לאשה" כי:
 .1תורמות פוטנציאליות יעברו סמינר הכשרה ב שבוע ,המיידע אות לגבי התהלי +אותו ה
אמורות לעבור ,תו +ציו הסיכוני" הידועי" ,והסיכוני" שאי מידע לגביה".

 58אורלי לוט עבור מרכז מידע ומחקר של הכנסת 30 ,ביולי 2006
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 .2יוגדר בבירור שמטרתה של הצעת החוק היא ,בי השאר ,להג על נשי" התורמות ביציות מניצול
ומסיכוני" רפואיי" ,ותוגדר ענישה מחמירה לרופאי" המסכני" את התורמות .יקבע כי די
מעשה זה כדי תקיפה בנסיבות מחמירות ,כמוגדר בס'  382בחוק העונשי.
 .3מספר הביציות שמותר לשאוב מתורמות מתנדבות יוגבל ל  ,10המספר המקובל בשאיבת
ביציות בעול".
 .4תיאסר האפשרות לשאוב ביציות מנשי" פסולות די או חסויות
 .5יוגדר ביטוח לנשי" תורמות ביציות מפני סיכוני" רפואיי" הכרוכי" בתרומה )קיי" בהצעת
החוק מ  ,59(2005ביטוח שיכסה נזקי" לטווח ארו.+
 .6יוטלו מגבלות ברורות על רמת הגירוי השחלתי המבוצע בתורמות ,תו +קביעת מינו הורמונלי
מקסימלי הנמו +בצורה משמעותית מזה הנית לנשי" הסובלות מבעיות פריו ,והמיועד ליצר
מספר מוגבל של ביציות.
 .7יוק" מאגר מידע שירשו" באופ מדויק ה את המינוני" שניתנו לתורמות ,וה את מספר הביציות
שנשאבו ,כ +שנית יהיה לעקוב ולפקח אחר ההלי ,+ולאפשר לנשי" תורמות לבחור מוסד רפואי
מהימ בו ה יכולות לתרו".
 .8הצעת החוק תמנע את ניגוד האינטרסי" המובנה הקיי" היו" ,כאשר אותו רופא מחויב בו
זמנית לשני אינטרסי" מנוגדי" מחד ,לטיפול נאות באשה תורמת הביציות ,ומאיד ,+למטופלות
אחרות הזקוקות לביציות ,או למחקר הדורש אספקה של ביציות" .אשה לאשה" מציעה כי
תרומת ביציות להשתלה או למחקר תועבר למאגר מרכזי ,ממנו יוקצו ביציות להשתלה על פי
קריטריוני" רפואיי" ,ולמחקר על פי קריטריוני" מדעיי" ,בדומה להקצאת משאבי" מוגבלי"
למחקר בדיסציפלינות אחרות ,למשל במצפי כוכבי" או במאיצי" גרעיניי".
" .9אשה לאשה" דורשת כי המדינה תיזו" מחקר מקי ,הבוח את השפעת הטיפולי" ההורמונליי"
הניתני" בתהלי +של הפריה חו -גופית על בריאות של נשי" במהל +העשורי" שלאחר הטיפול.
 .10מכיוו ששאיבת ביציות כרוכה בסבל פיזי ,ומכיוו שבמקרה של תרומה היא אינה ניתנת לצרכי"
של המטופלת ,הרי שהנשי" התורמות אינ זוכות לתמיכה נפשית במהל +התהלי" .+אשה
לאשה" דורשת כי המחוקק יפעל על מנת להבטיח כי אשה המגיעה לתרו" ביציות תקבל את ליווי
ותמיכה שיאפשרו לה לשמור על בריאותה הנפשית במהל +התהלי.+

יאלי השש – רכזת חקיקת תרומת ביציות
אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה.
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