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 :חוות דעת בעניין 

 המשכיותופריון הנגשת טכנולוגיות 

 

 בראי האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

 [CRPD-ח ראשוני של מדינת ישראל לוועדת ה"לקראת דו]

 ד יונתן דניאל הופמן"ועו ל"מייסדת ומנכ ד אירית רוזנבלום"עו: נכתב על ידי 

 ארגון משפחה חדשה



ה מוגבלויות בעלי הפריוןנםאנשים בטכנולוגיות לשימוש להיזקקות יותר גבוה פוטנציאל בעלי

,ביןאםבשלקושיהנשיםהמוגבלותלשאתהריון,שאינהסובלתממוגבלויותהיאוכלוסילבהשוואה

.נשיםכגבריםשלהפיזיותםוביןאםבשלבעיותפריוןהנלוותלמגבלותיה

:לאמנהבדברזכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויותקובעאתמטרתהאמנהבזוהלשון0סעיף



להגן ולהבטיח הנאה מלאה ושווה של כל האנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם , לקדם"

".וקידום כבוד לכבודם הטבעי, וחירויות היסוד שלהם



למרותזאת , 3102בישראל , חירותםהבסיסיתלביחסאנשיםמוגבליםסובליםמהפלייהחמורה

.למימושהורותולהגשמתפריון



 רקע היסטורי בקליפת אגוז .1

 

 עוקרועד מוגבלויות בעלי אנשים שנים כשבעים באמצעיםבכפייהלפני מגבלות עליהם והוטלו

ובדרךזולמנועלכאורהאתהתפשטות,עלמנתלמנועמהםהולדה,ורפואייםמשפטיים,חברתיים

.תפיסהזוהגיעהלשיאביטויהעםעלייתהנאציםלשלטוןבגרמניה.המוגבלויותמהןהםסובלים
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 בחיי סבלו את להנציח אסור ,ונפשית פיסית בריא שאינו מי ":מתייחסהיטלרלנושא"מאבקי"בספרו

 בסלקציה כאן מדובר .תורשתיות תכונות ולחסל להיטהר הוא הגרמני העם של הנחוש רצונו .ילדיו

 דור למניעת החוק "שנקרא חוקאתדעתוהנחרצתמימשבחקיקת".הגרמני העם למען הישג פי על

("מוותיפה:"בגרמנית)מבצעהאותונזיה(.02.1.0.22נחקקביום)"תורשתיים חולים של ההמשך

כ חיסל גרמנים1.-בגרמניה אלף , התשתית את הוהניח מן אחשמשישותפרקטיקלחלק כ"ו

.מבצעהשמדתהעםהיהודיל



 אתלתפיסה מוגבליםהמעודדת אנשים אצל ההולדה הגבלת העולם, מדינות רוב שותפות היו

0.31-ב.ב"חוקעיקורכפויבאינדיאנהשבדרוםארהלמשלנחקק0.11-ב.31-בתחילתהמאהה

 הולמסהשופט ונדל אוליבר עיקורקבע משפט האמריקאי"בביהמבמסגרת העליון דיףע":כיש

אולתת,העתידיים לעולםאםבמקוםלחכותלהוצאתםלהורגשלהצאצאיםהמנווניםבשלפשעיהם

להמשיך,ראוייםבמובהק תוכלהחברהלמנועמאלושאינם,אווילותםלהםלרעובלמוותכתוצאהמ

."והותר שלשהדורותשלאימבציליםהנםדי.ולהרבותאתבנימינם



הב 30-מאה המדע. התקדמות שחרף דומה החברה, לרבות, האנושיים וההישגים התרבות

הפריון טכנולוגיות מאחור, האדם בני נותרו וחשיכה, בערות מעטה תחת לאחוז, וממשיכים

ותלביןמגבלותעלהזכותהמבקשותלקשורביןנתוניםביולוגייםומגבלותפיסי,בתפיסותאאגוניות

.ושיולהשבחתולהתרבותבשםהדאגהלמיןהאנ





 האמנה הבינלאומיות בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות .2



 בדבר3112בשנת הבינלאומית האמנה במסגרת מוגבלים אנשים עבור להורות הזכות עוגנה

תתי )לאמנה  22סעיף .3103אמנהשישראלאשררהבשנת,זכויותיהםשלאנשיםעםמוגבלויות

"כבוד לבית ולמשפחה"בעוסק ( 1-5סעיפים  זה. סעיף פי על לאמנה, צד שהן המדינות

 לנקוט יעיליםמתחייבות מוגבלויותואקטיבייםצעדים עם אנשים נגד ההפליה לביעור מה, בכל

.ומערכותיחסיםעלבסיסשווהביחסלאנשיםאחרים,הורות,משפחה,שקשורלנישואין



http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8_%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%91%D7%9F
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תםשלאנשיםבעלימוגבלויותלהינשאכרצונםעםבניאתזכו,ביןהיתר,סעיפיהאמנהמבטיחים

לקבלגישהלמידעבדברתכנוןמשפחהולהחליטבעצמם,זוגולהקיםמשפחהעלפיראותעיניהם

ביניהם והמרווחים ילדיהם מספר על הזכות, מימוש לצורך פוריות עם הקשור בכל סיוע לקבל

זכויותשוותלילדיםעםדמבקשתהאמנהלאפשרעו.גידולילדיםלסיועבכלהקשורלקבלולהורות

.אוהסתרתםשלהםהזנחה,מוגבלויותולמנוענטישהשלהם



לציין חשוב זה בהקשר , לה צד שהן המדינות על מטילה האמנה חובות אקטיביות לסייע כי

לאנשים בעלי מוגבלויות עםזאת.עלמנתלממשאתזכויותיהם, מדינתישראלנוקטתמדיניות,

.מאנשיםבעלימוגבלויותאתמימושזכותההורותהמונעת,מפלהמכוונת





 יםמשפטימצעים הגבלת ילודה בא .2



 לאישור הסכמים לנשיאת עובריםהוועדה  –" ועדת הפונדקאות" 2.1

 

הידועבשמוהמקוצר,"1..0-ו"התשנ,(אישורהסכםומעמדהיילוד)חוקהסכמיםלנשיאתעוברים"

הפונדקאות" "חוק ועדה, והסמיך הגדיר ושת, ילדיםתאשר להביא המבקשים אנשים אחר עקוב

.לעולםבאמצעותפונדקאות



זוגותגברים היעדררחםהואמגבלהביולוגיתשאינהמאפשרתלהםלהביאילד)אםנסתכלעל

,המאפשרביצועפונדקאותרקלזוגותבהםישנםגברואשה,נוכללומרשחוקהפונדקאות,(לעולם

.פוגעבבעלימוגבלויות

עם.לוועדהאחרותותנוסחושלהחוקאינומטילמגבלהכלשהיעלפניתאנשיםבעלימוגבלוי,ככלל

זאת ביותר, רחב דעת שיקול לוועדה מתיר הפונדקאותהחוק אישור בתהליך נתונים. בהיעדר

לוועדה/רשמייםביחסלדחיית מוגבלויות פוניםבעלי אישור ומנגד, של, המגוחך הנתון מול כאל

הניחניתןל,והוועדהשנותקיומושלהחוק02-בבישראלפונדקאותאמצעותילדיםשהובאוב511

מדוברבמקריםספוריםבלבד ההסכמיםכי בשנהאחתנולדים,רקלשםההשוואה)בהםאושרו

.(ילדים011,111בישראלכ



 
 

 

WWW.newfamily.org.il   | 03-5660504 1759756תל אביב , 61רחוב טיומקין  | פקס  03-5600720 | טל  
NEW FAMILY | 16 Tiomkin  Street, Tel Aviv 6579503 Israel  | Telephone: 972-3-5660504 

Fax:  972-3-5600720 | e-mail: newfamily@newfamily.org.il  | WWW.NEWFAMILY.ORG.IL 

 





הועדה חברי בידי המחוקק שהותיר הרחב הדעת שיקול , של)מאפשר סגורה רשימה בהיעדר

.ולשיקוליםזרים,לתפיסותערכיותבלתיליברליות,פתחלדעותקדומות(קריטריונים



מוגבלויותפוגעתבהםפגי אנשיםבעלי ואףמשולשתהגבלתהילודהשל עהכפולה ,פעםאחת.

הטבע בהם פגע שנייה. פעם ע, נענשים הבסיסיות"הם זכויותיהם הגבלת י שלישית. ,פעם

אומללותםמונצחתואףמועצמת ולרוב, שאדםללאדורהמשךבחברההישראליתהואחריג כיון

.מושםללעג



כ המשרד "באמצעות ב-ש"היועמ' אורה מור יוסף נ ,59255-12-12( ש"ב)ש "תמ)פסק הדין 

מדגים,ביתהמשפחהלעניינימשפחהבבארשבעבלאחרונהשניתן(לרווחה ולשירותים חברתיים

,יוסף-אורהמור'הגב.שהגיעלבתיהמשפטשהמוגבלתיאשלזכותההורותרקמקרהאחדבעניין

התינוקתווחהלקחאתמשרדהרהוכרזהכלאמתאימהלגדלאתילדהו,חולהבמחלתניווןשרירים

פונדקאולדהשנ אותיבאמצעות ומסר לאימוץהת אמא. להיות חלמה ששנים אורה מסיבות, אך

בעצמה הריונה את להחזיק כשירה הייתה לא רפואיות ישראל, מגבר זרע בתרומת יהסתייעה

.פונדקאיתנושאתאםובשירותישהמדרוםאפריקהיומתרומתביציתמא



,יותההורותובכללזהאתסוגייתהפונדקאותחובתהמחוקקלהסדיראתסוגציוןתוך,ביתהמשפט

להיעת בידו אורהולהכירבהכאםולקבעאין העובדהורלתביעתהשל בשל שלאנמצאהסדר,

.בישראלמסוגזהחקיקתימתאיםהמאפשרפונדקאות



חוקתית זכות היא להורות הזכות אישה. לפנינו הכוחות, את בעצמה שמצאה אנשים, שרתמה

וס ליבם את להשפתחו ייעו לעולם, ילד שהביאה לגדלו, מורשית אינה אך שמדינת, משום רק

ישראל מוגבלויות, בעלי לאנשים המאפשרים חוקים ומחוקקת באמנה אתהאמור מממשת אינה

.הזכותלהרותבאמצעותפונדקאות,ביןהיתר,הנותמאותןזכויותיל



התוצאות העגומות הנגרמות בשל בכל הכבוד מנוגד לרוח האמנה ומבטא את , ל"פסק הדין הנ

.מחדלי המדינה ליישם את החובות האקטיביות המוטלות עליה מכוח האמנה
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 חקיקת חוקים מפלים 2.2



הוגשה ינואר )לתיקון חוק הפונדקאות הצעה בחודש המלא בשמו לנשיאת"או הסכמים חוק

חוק.יעלגרמן'שהובילהשרתהבריאותגב,("1..0-ו"התשנ,(אישורהסכםומעמדהיילוד)עוברים

המונעמאוכלוסיותרבותבישראללממש,מפלהואיום,בלתימעודכן,הינוחוקארכאי,הפונדקאות

תלמדמכמותההסכמיםשאושרובפועלמשךשנותקיומושלהחוק,כאמור.אתהורותםבערוץזה

רהיעילותשלהמנגנוןשהואפריביאושיושלהבירוקרטיהוחוס,האיטיות,עלאוזלתהידיותרמכל

.חוקזה



או זרע תרומת לקבל ניתן הפונדקאות הליך במסגרת בו המצב את יישמר לחוק המוצע הנוסח

תרומתביציתאךלאלקבלאתשניהם להחזיק. מסוגל אינו נפגעאו ורחמן נשיםשאיתרעמזלן

הדבר עומד .אתהורותןבמסלולפונדקאותבארץלאיוכלולממש,הריוןוגםאיןלהןשותףלהורות

מוגבלות הסובלות מהמגדירה את זכותן של נשים , בסתירה לסעיפי האמנה הבינלאומית

 לשלושה ,סיונות להשתלת ביציות מופרותיגם הגבלת מספר הנ. סיוע בטיפולי פוריות מלקבל

מוצע נוסח החוק ה,הנהכיכן.הינה הגבלה העומדת בסתירה לרוח האמנה ולנוסחה, ניסיונות

.מנוגד לאמנה עליה ישראל חתומה ואותה היא אשררה, על ידי שרה בישראל



 

 עקרון טובת הילד 2.2



(לרבותגורמיאכיפה)עקרוןטובתהילדמבטאאתההסכמההחברתיתבדברהתערבותהחברה

ילדים הפיזית)עלבריאותם,בשםהגנהעליהם,ביחסלהחלטותהנוגעותלחייהם(והוריהם)בחיי

.ועלרווחתם(והנפשית

לצקתלפרשנותואג,ככלמונחמשפטי,עםזאת הו'ניתן מניסטייםנדהחברתיתוערכיםאנטי וכך,

.לדוגמהביחסלמניעתילודהשלאנשיםבעלימוגבלויות



.בשםטובתצאצאיהם,בעצמםהוריםהמונעיםמילדיהםבעליהמוגבלויותלהיותהורים,ראשית
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שנית המשפט, ובתי הרווחה בעלירשויות זוג בני שני בין איחודים מסוימים במקרים המונעים

עלבתי,ובמיוחדבדיונימשמורת,ישבמקרהשלאנשיםבעלימוגבלויותכי,זוהידעתנו.מוגבלויות

וזאתעל"טובתהילד"המשפטלהזהירעצמםולהתייחסביתררגישותלנסיבותבעתפרשנותמונח

.מנתלפגועבשוויוןולמלאאחרסעיפיהאמנההבינלאומית



לאנשיםבעלימוגבלויותחייבתבדברהעובדהשלאטובלילדיםלגדולאצהתפיסההאנכרוניסטית

העולם להעלםמן ואחרים. ביתהמוגבליםבמשאביםאלו בין)ילדיםרביםבעולםנולדיםלמשקי

ובהיותםמסתגלים(ביןרגשיים,כלכליים הםגדליםבמשפחותהמגדלותאותם,פתוחיםואוהבים,

.באופןמיטביובאושר



 מסוגלות הורית 2.3



טובת ממונח יוצא הילדכפועל הורית, מסוגלות על מדברים המנט, הוריםאככושר של והפיזי לי

(.'לייםוכואהמנט,הפיזיים,הבריאותיים)לספקאתכללצורכיהםשלילדיהם

מזוהיםאנשים,פעמיםרבותלמרבההצער.מגשימיםאתטובתהילד,אנשיםבעלימסוגלותהורית

מסוגלותהורית מוגבלויותכמשוללי זו.בעלי מוטעית הנחה , ביןנעוצה שגוי אסוציאטיבי בקישור

.ליאלביןכושרוהמנט(המושפעממגבלותיו)כושרוהפיזישלאדם



.באמצעייםאנושייםובאמצעיםפיננסיים,םאנשיםבעלימוגבלויותמקבליםסיועבאמצעיםטכנולוגיי

אשרעלכן הסיועהנ, ל"אמצעי יםלכאורהביכולתםשלבעלימפציםעלהפעריםהפיזייםהקיימ,

לית או היעדר מנגנון גידול אבהיעדר ראיות על אי כשירות מנט,לפיכך.מוגבלויותלתפקדכהורים

.רק בשל היותם כאלה, לא ייתכן כי תישלל זכות ההורות של בעלי מוגבלויות, ראוי



סבוריםכיבסמכותם,פסיכולוגיםוגורמיםמקצועיים,רופאים,מטפלים,פעמיםרבותבנימשפחות

הה או מוסריתמשפחתית משמעות בעלות החלטות לקבל במקרים-מקצועית ולמנוע חברתית

עלמדינתישראללפעולמכוח.בשםטובתהילדלכאורה,מסוימיםגםמאנשיםכשיריםאתהורותם

אותםפסעי ולאכוף המוגבלויות בעלי זכויות על הגנה לצורך מתאימים חוקים לחקוק האמנה י

.באמצעותמוסדותוגופיםשוניםוזאתכדילמנועהגבלותבלתיחוקיותעלבעליהמוגבלויות
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 לסיכום .3

 

 רבות שנים מ"החכבר בתחום ומתמחה עוסקת טכנולוגיות עצמאיהפריון באופן וההמשכיות

ומנכ "וכמייסדת לית חדשה"ארגון "משפחה הטכנולוגיה לכלל הציבור  להנגשתיםפועלואנ,

באמצעות כלים חברתיים ומשפטיים , רקע על כנגדזאת ישראל מדינת של המכוונת המדיניות

באוכלוסייה רחבים חלקים הישראלי, המשפחות מקהל המודרים ע, בורות מחמת י"ומוקצים

.חברתייםומשפטיים,אמצעיםכלכליים



לדעתנו , ישראל מדינת בעלילהעביר תקציבים, להקים מסגרותעל אנשים ליותר ולאפשר

הורים להיות מוגבלויות זה. בכלל אחריות, שלזוהי לפקחה המדינה זכותם, כי ולוודא לעקוב

ואינוסביר,החוקתיתשלאנשיםמוגבליםלהיותהורים בידילאאינהמוגבלתבאופןשאינומידתי

:דינהובוודאילאתחתהטיעוןלאבידימוסדותהמ,"(היאלאיכולהלהיותאמא,היאנכה)"הוריהם

".למעןטובתהמוגבלים"



האדםלהיותהורים"ועדות מקצועיות"להימנע משימוש בעלהמדינה בני ,הבוחנותאתכישורי

.ולמצערלבחוןרקאתכשורימגזריםמסוימיםבאוכלוסיההמצוייםמעברלגדר

להגדיר תבחינים מדויקים ומפורטיםהרישעלהמחוקק,ככלשמנגנוןהועדותימשיךלהיותמיושם

,שלאותןועדותוזאתעלמנתלמנועהפלייהעלרקעמיןולהתוות את אופן הפעלת שיקול הדעת

.רקעבריאותיאוהיותהאדםבעלמוגבלות,גיל,מוצא,נטייהמינית,מגדר



עלמנתלחנךוזאת,להקדיש משאבים ולהכניס תכנים מתאימים לתכניות החינוךגםעלהמדינה

ישנ,אתהציבורבישראל מיכהיזכולחיבוקחברתיחםולת,אנשיםמוגבליםםכדישמשפחותבהן

.ממוסדותהמדינהוהעובדיםבה



 שנת של 3102ישראל ראויים, וסטנדרטים מוסרי מצפון פיתחה טרם בעלי, לאנשים המבטיחים

שלאמנותמוגבלויותאתמלואחירויותהפרטוזכויותהאדםהמובטחות ומכוחן טבעי להםבאופן

.בינלאומיותעליהןישראלחתומהואותןהיאאישררה
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לעיל הינוהאמור של קצהו לקצה רמז מאבק,הקרחוןרק השנים מנהלים"שהחרב למימושמ

ולצמצוםהתערבותהמ בדרךשלהגבלתזכויותלעומתהגשתדינההזכותלהקמתתאמשפחתי

.סיועבתחומיםאלה



, תמשיך במתן שירותים לאנשים בעלי מוגבלויות ולהוות משמר קדמי מוסרי" משפחה חדשה"

 .באשר הוא, תוך התווית חזון המשפחות החדשות לכל אדם, לחברה הישראלית



ד"עו,יונתןדניאלהופמןד"עו,יריתרוזנבלוםא

מחלקההמשפטיתהלית"מייסדתומנכ

 













 

 


