
  

WWW.newfamily.org.il   | 03-5660504 6579503תל אביב , 16רחוב 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  

    
  
  

  ה"תשע, ו סיון"ט
  2015, יוי 2  

  
  
  

            לכבוד
  ' :6408939-02שלח בפקס                                  מר יעקב ליצמן

  שר הבריאות גןס
  משרד הבריאות

  ירושלים
  

  ,כבדי

  

   שימוש בטכולוגיה ליצירת אימהּות משותפת לשתי בות זוג בקשה לאפשר : הדון

                יהןתישא היריון מביציות ןבת זוגשים המבקשות כי בשם עשרות   

  

  
דיי פשות  בבחיתבושא שהוא , הוגעות בדברבשמי ובשמן של עשרות שים הי פוה אליך בעיין שבסמך 

מידי יום אי תקלת , "משפחה חדשה"כראשת ארגון  ! אימהּות משותפתלהגשמת חלום שיש בו כדי לאפשר 
וזאת במטרה לשאת ובאמצעות תרומת זרע בבקשה להרות זו מביציותיה של בת זוגה ליי בזוגות שים הפוות א

למכתבי זה אי  .ההולדה ולהפוך לתא משפחתי שלם בו שתי אימהות לילד משותףההיריון ובמאמץ  במשותף
 .של שים תומכותחלקית מצרפת רשימה 

 
שהתאפשרה עד שת , ופרקטיקה זו )הביציות חוק: "להלן( 2010-ע"התש, חוק תרומת ביציותחקק  2010בשת 
 .הופסקה וזאת ללא כל הצדקה, הוראת היועץ המשפטי לממשלהב 2010

 
אין מדובר כאן  ,אולם" תרומה"עושה שימוש במוח מסדיר את ושא תרומת הביציות בישראל החוק 

 עם בת זוגה ביחדת אותו אמו של היילוד ומגדלאיה באמת תורמת אלא , הביצית" תורמת"ו הואיל" תרומה"ב
 .מצב דברים זה לא לקח בחשבון על ידי המחוקק ואף לא בפסיקה. ששאה את ההיריון

 
האמיתי הואיל והוא האב " תורם זרע"לכשם שגבר המפרה את אשתו לא ייחשב , בהשוואה לאמור אוסיף כי

תגדל את , מעיקה את הביציתשכן האישה ה" תרומת ביצית"אין מדובר ב, כך גם במקרה זה, המגדל את ילדו
 . שתלד אותו זוגהבת הילד בעצמה עם 

 
על מת למוע משים את  ,שיצר המחוקקהלאקוה את  פרוצדורה זאת אתם מצלים בעצם מיעתכם

 .שים בישראל בבחית פגיעה חמורה בשוויון ובזכויות חוקתיות של מיעה שהיא, זכויותיהן
 

אישור הסכם ( חוק הסכמים לשיאת עוברים איה מוסדרת באמצעות במידה דומה בקשתן של בות הזוג
כאשר חוקק חוק הפודקאות לא לקחה בחשבון  ").חוק הפודקאות: "להלן( 1996- ו"תש, )ומעמד היילוד

מדובר בקשר זוגי . מהות תחשבה לתא משפחתיילפיה שתי א) שהתגבשה שים רבות לאחר חקיקתו(האפשרות 
קבוע של שתיים בדומה לקשר הטרוסקסואלי בו שי הורים אחראים יחד להולדת ילד משותף במקרה זה לא 

אזי גם כאן אין מקום לכות , כה גבר המפרה את אשתו תורם הזרע שלה ואישה ההרה מבעלה פודקאית שלו
 . זאת כך
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ובהחייתו, סוגיה זובעיין ן דעתו תשיועץ המשפטי לממשלה היה זה הבעבר 

באתר משרד כפי שהתפרסמה ( 
   .בפועל את התהליך התיר )המשפטים

  
אין לו אלא להיעזר בהחיותיו של היועץ המשפטי אשר התיר בזמו את האפשרות  ,המצב המשפטי ברור אם כך

  .המבוקשת לפיה בת זוג תוכל לשאת היריון של בת זוגה
 

הצורך בהליך אימוץ שהיה גם התייתר , וסיף ואציין כי לפי מעל שה ברוח שיוי העיתיםא, לחיזוקה של טעתי
גטי ובן זוגו מבקש ההורה הוא הביחס לזוגיות של בי זוג מאותו המין כאשר אחד מהם , עד לא מזמן, הוג

 . להירשם כהורה וסף
  

צל את סמכותך ופעל לאישור  – שותפותמ שים הכמהות להיות אימהות ןי פוה אליך בשם כל אותא, לפיכך
 . והל פשוט שיאפשר ויסדיר סוגיה זו

  
  .אודה על תשובתך והתייחסותך הדחופה

  
  
  
  

  ,ובברכה בכבוד רב
  

  
  

  ד"עו, אירית רוזבלום
  ל"ומכ מייסדת

  
  
  
  
  

  :רשימה חלקיתחתומות 
  

  .אילית ד       .רוי ק
  .אליסה מ      .ו ס'ג

    .עמה כ      .קרן 
  .שרי כ      .דיאל א
  .אמירה       .באליור 
  .חן ג      .קארן ש

    .ליאור ר      .עבל ר
  .חגית ר      .מיכל י

  .רעות ה      .דפה ס
  .אפרת ח      .אלסין ד
  .ועה ל      .עמה א
  .קרן מ      .דית ס
  .טלי ק      .שירי ס
        .חגית מ


