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בחוברת זאת נסקרים דיונים מתחום הביואתיקה שנערכו בישראל ושבעקבותיהם
יצאו חוזר מספר  50/2006של מנהל הרפואה וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר
 21/05ב.9.5.2005-
בחלקה הראשון של החוברת מובא תמליל דיון ציבורי מיום עיון בכותרת "אבחון
גנטי טרום-הריוני :אבחון מחלות או אולי תינוק על פי הזמנה .מה כדאי ,מה
רצוי ומה מותר" ,שארגנו המועצה הלאומית לביואתיקה והוועדה העליונה לניסויים
רפואיים בבני אדם בשיתוף עם משרד הבריאות ,משרד המדע ומכון ויצמן ,שנערך
באוניברסיטת תל אביב ב.25.9.2005 -
בחלקה השני מפורטות הנחיות ביואתיות להסדרת נושא האבחון הגנטי הטרום-
השרשתי ( ,)PGDבהתבסס על דיונים שערכה הוועדה המייעצת לביואתיקה של
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשנים  .2003–2001כן ניתנות המלצות
להנחיות לשימוש ב PGD -בקשר למחלות חמורות שביטויין הקליני לאחר גיל
הילדות ולגנים המגבירים את הסיכון לסרטן ,שהכינה אותן המועצה הלאומית
לביואתיקה ב.2007 -
לבסוף מובא חומר רקע בנושא ומוצג ההרכב של הוועדות הביואתיות הלאומיות
בישראל בשנים  ,2003-2008שלקחו חלק בהכנה של מסמך זה.
המועצה הלאומית לביואתיקה מודה לכל מי שתרמו לחוברת מפרי עטם וכן
לפרופסור אלכס צפרירי מהמחלקה לבקרה ביולוגית ,מכון ויצמן למדע ,ולעו"ד גלי
בן אור ממחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים ,על הקריאה הביקורתית .לגב'
אביטל בר ,דוברת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,על שיתוף הפעולה.
החוברת יוצאת לאור הודות לשיתוף פעולה בין המועצה הלאומית לביואתיקה לבין
הוועדה המייעצת לענייני ביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
תודה לד"ר יוסי סגל ,רכז החטיבה למדעי הטבע ,מהאקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים ולד"ר אילנה שמידט-הופפלד ,רכזת המועצה הלאומית לביואתיקה,
מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ,על מלאכת העריכה.
					
פרופ' מישל רבל ,
יו"ר המו ע צ ה הלאומי ת לב י ו את יקה
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מבוא לנושא אבחון גנטי טרום-השרשתי
בקיצור
המכונה
הטרום-השרשתי,
הגנטי
האבחון
) ,(Preimplantation Genetic Diagnosisהוא שיטה המאפשרת אבחון גנטי של
הטרום-עובר המתהווה בתהליך חוץ-גופי קודם להיריון .שיטה זו ,שדווח עליה
בפעם הראשונה בשנת  ,1990משמשת אמצעי לאיתור ולזיהוי טרום-עוברים זכרים
בעלי פגם קשור-מין גנטי ,והיא מיועדת למנוע לידת יילוד הנושא מחלה גנטית
קשה (מחלת תאחיזה לכרומוזום מין) ,הקשורה לכרומוזום  .Xמחלות אלה ,שהן
אוטוזומוליות רצסיביות ,מתבטאות בבן בעל כרומוזום  Xמורש פגום ,אך לא בבת
שיש לה כרומוזום  Xשני תקין .כזאת היא ,למשל ,מחלת ההמופיליה או מחלת ניוון
השרירים  .Duchenneהאבחון באמצעות  PGDמאפשר לבחור בטרום-עובר ממין
נקבה ולהוליד בת בריאה.
בשיטת ה PGD-נלקח תא מטרום-עובר ,שנוצר במבחנה כשלושה ימים לאחר
התהוותו ,בהיותו בשלב התפתחות של ארבעה או שמונה תאים ,ונבחן גנטית בשיטת
 - FISHאבחון ברמה הכרומוזומלית ,או בשיטת  - PCRאבחון ברמת הגן .השיטה
הראשונה טובה למקרים הקשורים לאנאפלואידיות ולמין היילוד; השנייה מתאימה
לבחינת מחלות גנטיות שונות בהיקף רחב.
לשיטת  PGDיתרונות לא מבוטלים; בעיקר מהבחינה של מניעת העברה של ליקויים
גנטיים לצאצאים .עם זאת ,לשיטת  PGDגם חסרונות וסיכונים ,בעיקר כי עודנה
בשלבי פיתוח ובגלל הסיכונים לאישה הצריכה לעבור טיפולים הורמונליים ואחרים
הכרוכים בהפריה חוץ-גופית.
בנוסף לכך עולה ועומדת הדילמה האתית  -של יצירת תינוק בהזמנה; בחירת מין היילוד
והאפשרויות לבחירת תכונות צורניות ואחרות (גובה ,צבע עיניים ,שיער וכולי) ,שיש
בהן כדי התערבות במעשה הבריאה ,ולצדה הבעיה של יחס כבוד לוולד המתהווה.
כלומר ,עולה השאלה אם יש לאפשר ששיטה זו תהיה זמינה לכול ,ללא אבחנה ,או שיש
להציב סייגים לנגישותה .בנוסף לכך ,שיטה זו יקרה ,ועל כן השימוש בה לא יהיה שוויוני.
הדעה הרווחת כיום בעולם ,וגם בישראל ,היא שאין לאפשר יצירת תינוק בהזמנה,
אלא יש להשתמש בשיטה זו רק במקרים של מחלות גנטיות קשות; הווה אומר ,אצל
בני זוג שיש להם היסטוריה של מחלות גנטיות קשות ,ושיש לוודא שהוולד שלהם
לא רק שלא יהיה חולה ,אלא גם שלא יישא גן פגום (במחלה רצסיבית) ,כדי למנוע
סיכון בדור ההמשך.
הדילמה גוברת במקרים גבוליים ומיוחדים ,כמו במקרה של הפלות חוזרות ונשנות
(לאנאפלואידיות השפעה נכבדה בגרימת הפלות טבעיות) ,היוצרות טראומה ההולכת
ומחריפה אצל הזוג ,או במקרה של משפחה המולידה בנות בלבד .בנסיבות כאלה
עולה השאלה אם נכון להתיר את השימוש ב PGD-ומתי (בדוגמאות לעיל :לאחר
כמה הפלות? או לפי מספר הבנות שנולדו למשפחה).
אין ספק ששיטת ה PGD -תתפוס מקום מרכזי בעתיד ,ונחוץ להכין מערך של
הנחיות ושל אמצעי פיקוח כדי שהשימוש בה יהיה נכון ונאות.
PGD

פרופ' רות ארנון ,
יו"ר הוועד ה ה מייעצת לב י וא ת י קה
ש ל ה אקד מי ה הל או מית הישראל י ת למ דע ים
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פרופ' בולסלב גולדמן ,יו"ר הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם
יום עיון זה הוא פרי יזמתם של גופים רבים ונועד
לקדם דיון ציבורי בנושא הנמצא בכותרות בשנים
האחרונות ,ובחודשים האחרונים במיוחד .לצורך
הדיון אציג פרספקטיבה היסטורית של האבחון
הטרום-השרשתי באמצעות  .PGDמדובר בטכנולוגיה
רפואית המיושמת זה כ 15-שנים .את המאמר הראשון
בנושא פרסמה הנדיסייד ( )HandysideמUniversity-
 Collegeבלונדון ב ,1990-לאחר שערכה אבחון
טרום-השרשתי באמצעות  PGDשל מחלה בתאחיזה
לכרומוזומי מין .זה היה המקרה הראשון של ביצוע
אבחון טרם כניסה להיריון  -דבר המאפשר למנוע
הפסקת היריון עתידית ,הבאה בעקבות אבחון מאוחר
של המחלה ,הנעשה באמצעות דיקור מי שפיר או
בדיקת סיסי השליה במהלך ההיריון .כך התאפשר,
לראשונה ,באמצעות ה ,PGD -למנוע את הטראומה של הפסקת היריון .כעבור שנתיים
בוצע בפעם הראשונה ,באותה המעבדה ,אבחון של עובר שבעקבותיו נולד ילד בריא
להורים ששני ילדיהם הראשונים היו חולי סיסטיק פיברוזיס (.)Cystic Fibrosis
בעקבות אותם מחקרים חלוציים ,שנעשו בשנים  ,1992–1990נחשב האבחון של
מחלות אוטוזומליות רצסיביות ,שידוע הגורם להן ,לסיבה מוצדקת ,לפחות בעיניי
ובעיני המדענים והרופאים ,לעריכת אבחונים באמצעות  .PGDעד  ,1995במקרה של
מחלה בתאחיזה לכרומוזום מין (מדובר בדושן,Duchenne muscular dystrophy ,
שהיא מחלה קשה מאוד ,הפוגעת רק בזכרים) נעשתה הפסקת היריון לפי קביעת
המין בלבד .באותה שנה פרסמה ,לראשונה ,קבוצה מבלגיה ,כי ניתן לבחון את הגן
עצמו וכי בדרך זו ניתן להשריש ברחם רק עוברים זכרים בריאים ,ללא האילוץ
להפסקת היריון.
את הקבוצה הראשונה של המחלות הגנטיות הניתנות לאבחון באמצעות PGD

תסקור פרופ' אפרת לוי-להד.
קבוצה שנייה של אינדיקציות ל - PGD-שהיא כיום הקבוצה הגדולה ביותר לאבחון,
וידון בה פרופ' לאופר  -נועדה לשפר את התוצאות של הפריה חוץ-גופית ( ,)IVFעל-ידי
מציאת טרום-עוברים בעלי פגיעה גנטית חמורה מסוג אנאפלואידיות ()Aneuploidy
או הפרעות מבניות בכרומוזומים ) )Structural chromosome abnormalitiesומניעת
השרשתם ברחם.
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לשתי קבוצות האינדיקציות לשימוש ב PGD-האלה קונצנזוס רחב מאוד הן בעולם
המדעי ,והן ,בוודאי ,בעולם הרפואי.
בשנתיים-שלוש האחרונות הופיעו אינדיקציות נוספות ,המרמזות על הכיוון שייבחן
פה :תינוק לפי הזמנה .הנושא הזה יעלה ,להערכתי ,בהמשך הכנס ,הן בפי השופט
שוהם והן בדיוני הפנל הגדול.
לפני שנעבור לנושא ‘תינוק לפי הזמנה' אציין שבשנת  2001בוצע ,בפעם הראשונה,
אבחון גנטי טרום-השרשתי ,על-ידי הקבוצה של ורלינסקי ( ,)Verlinskyלשם
התאמת רקמות לצורך השתלות ).(Human Leukocyte Antigen, HLA typing
המטרה הייתה ליצור היריון הנושא עובר בריא ,שאפשר יהיה  -באמצעות תרומה
ממוח העצם או מהדם הטבורי שלו  -להציל את אחיו החולה או לפחות לשפר את
איכות חייו.
באחרונה נשמעות קריאות ,בעיקר בבריטניה ובאוסטרליה ,לשימוש בPGD-
לאבחון מחלות ,בייחוד מחלות ממאירות שיש סיכון גבוה שיופיעו בגיל מאוחר.
גם בארץ מופעלים לחצים לשימוש ב ,PGD-ובייחוד לצורך גילוי מוטציות גנטיות
מסוג  BRCA1ו ,BRCA2-או במקרים של סרטן המעי הגס (אבחון אחד כזה נעשה
בבריטניה) ,כדי למנוע השרשת עוברים נשאי מוטציות אלה ברחם.
דברים אלה אינם מוסכמים על הכול ,וביום עיון זה יוצגו הבעיות וההתייחסויות
אליהן .אינני רוצה לומר שניתן תשובות על מכלול הבעיות המשפטיות או ההלכתיות,
אך אני מקווה מאוד שנצא מושכלים מהדיונים.
אני מבקש להודות לוועדה המארגנת של יום העיון ,ובמיוחד לפרופ' מישל רבל ,לד"ר
זלינה בן-גרשון ,לד"ר אילנה שמידט-הופפלד ,שהייתה הרוח הדוחפת של הנושא
הזה ,ולד"ר מחמוד תאיה ממשרד המדע והטכנולוגיה.

דברים מיום העיון

13

פרופ' מישל רבל ,יו"ר המועצה הלאומית לביואתיקה
אני מבקש להודות לפרופ' בולסלב
גולדמן ,יו"ר הוועדה העליונה לניסויים
רפואיים בבני אדם ,ועדה הקיימת כבר
שנים רבות והבודקת את כל בקשות
המחקר בתחום הגנטיקה ,שבאחרונה
נכנסה אף לתחום הפוריות וההפריה
החוץ-גופית .אני שמח מאוד שאנחנו
שוב משתפים פעולה .אני חבר גם
בוועדה העליונה לניסויים רפואיים
בבני אדם ,ופרופ' גולדמן חבר גם
במועצה לביואתיקה .אני סבור ששיתוף הפעולה הזה חשוב מאוד כדי לתת משקל
ציבורי לפעילותו של מערך הביואתיקה בישראל .הייתי רוצה ,ברשותכם ,לומר כמה
מילים על נושא הביואתיקה ואחר כך על המועצה הלאומית לביואתיקה ,שהיא גוף
חדש יחסית ,שאולי לא כולכם מכירים.
ההבטחה של הביואתיקה מתוארת במסמך "הצהרה אוניברסלית על ביואתיקה
וזכויות האדם" של האו"ם ,שהייתי אחד ממחבריה ,במסגרת עבודתי עם הוועדה
הבינלאומית לביואתיקה של אונסק"ו .כפי שאתם יודעים ,אונסק"ו פעיל מאוד
בנושא הביואתיקה והאתיקה של המדע .בפתיח של הצהרה זו נאמר ,ואני מצטט:
"הוועידה הכללית ...בהכירה בתועלת הרבה שהייתה ,ועשויה להיות ,להתפתחויות
במדע ובטכנולוגיה המבוססות על חופש מדע ומחקר ,בין השאר בהאריכן את
תוחלת החיים ובשפרן את איכות החיים ,ובהדגישה שהתפתחויות שכאלה צריכות
תמיד לשאוף לשפר את רווחתם של יחידים ,משפחות ,קבוצות או קהילות של
המין האנושי בכללותו ,מתוך הכרה בכבוד האדם ובכבוד האוניברסלי לזכויות
אדם ולחירויות בסיסיות ולשמירה עליהן ." ...משפטים אלה ,לדעתי ,צריך להזכיר
במהלך הדיונים שייערכו היום .משתמע מהם שאין לראות במדע גורם המאיים
על החברה ,אלא להאמין שיש במחקר המדעי תקווה לאנושות .חשוב להדגיש
שההתפתחויות המדעיות אמורות תמיד לקדם את טובת בני האדם כיחידים,
כמשפחות ,כקבוצות או כקהילות וגם את האנושות בכללותה .המשפטים האלה
בעצם מסכמים את ההבטחה ואת האמונה בביואתיקה כבת-לוויה להתפתחות
העצומה במדעי החיים ,בביוטכנולוגיה ,ברפואה ,שאנחנו עדים לה ,ולפעמים גם
משתתפים בה .זאת ועוד ,בהתבסס על כבוד האדם כאינדיבידואל ועל הערך של
שמירת זכויות האדם והחירויות הבסיסיות של האדם  -הליווי של הביואתיקה עשוי
להביא לידי כך שהמדע יהיה אך ורק לטובת האדם .לפי ההצהרה ,אחת הדרכים
להגשים זאת היא להקים ועדות לביואתיקה ולתמוך בהן באופן שיהיו עצמאיות,
מולטי-דיסציפלינריות ופלורליסטיות .ואלה אינן מילים ריקות .לכל אחת מהמילים
האלה יש תוכן חשוב מאוד .הוועדות האלה ינסחו המלצות ,ישתתפו בהכנת תקנות,
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יעודדו דיון  -כמו זה שאנחנו עורכים היום  -ויקדמו את החינוך למודעות הציבור
ואת הדרכים לגייס אותו לטובת הביואתיקה .הרעיון לגייס את הציבור מעניין,
והכוונה היא שהציבור ישתתף וירגיש שהוא חלק מאותו צבא המנסה להבטיח את
רתימת ההצלחה של המדע לטובת האדם.
המועצה הלאומית לביואתיקה היא למעשה תוצאה של הצהרת אונסק"ו ,שהמליצה
למדינות להקים ועדות ביואתיות .ב 2001-התקבלה החלטת ממשלה להקים מועצה
לאומית לביואתיקה .אך רק כעבור שנתיים הוקמה המועצה .החלטת הממשלה
קבעה שהמועצה תהא גוף מולטי-דיסציפלינרי ,פלורליסטי ועצמאי ,ושחבריה ימונו -
מתוך רשימת מועמדים מומלצים  -על ידי יו"ר ועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה
ושר הבריאות במשותף .נקבע כי המועצה תכלול  17חברים כלהלן 11 :חברים,
שלפחות שמונה מהם אנשי ציבור ,ימונו מקרב ציבור המומחים והעוסקים בתחומי
הידע האלה :מדעי החיים והביוטכנולוגיה ,רפואה ,ציוד רפואי ,פילוסופיה בתחום
האתיקה ,וכן איש דת ,איש משפטים ודיני רפואה ואתיקה ומלומד מתחום החינוך
והחברה .בנוסף ,ימונו שישה חברים  -נציגי משרדי הממשלה האלה :משפטים ,מדע,
בריאות ,חקלאות ,איכות הסביבה ,עבודה ורווחה.
תפקידי המועצה הלאומית לביואתיקה ,כפי שנקבע בכתב המינוי ,הם" :להוות
סמכות לאומית עליונה למתן המלצות למקבלי ההחלטות ברשות המבצעת,
המחוקקת והשופטת; ועניינים אתיים הנובעים מהתפתחויות בתחומי המחקר
והפיתוח בביולוגיה ,בביוטכנולוגיה ,רפואה וגנטיקה והשלכותיהן החברתיות
והחוקתיות; לפעול להסברה ולשיתוף הציבור בנושאים הנדונים במועצה" .וכך אכן
אנחנו פועלים היום.
בשנת  2005דנה המועצה בנושאים שונים ,חלקם במסגרת מתן תשובות על פניות
של מנכ"ל משרד הבריאות ,ובהם:
אבחון גנטי טרום-הריוני :ניסוח הנחיות ראויות אשר ישמשו את הקהילה הרפואית
בארץ ביישומי שיטת ה PGD-בכל היבטיה .כמובן ,גם דברים שייאמרו כאן היום
ישמשו אותנו בניסוח ההנחיות.
תרומת איברים ,ובכלל זה תרומות איברים מן החי ,עידוד הסכמת המשפחות
לתרומת איברים מן המת ,וכן עידוד החתימה של תורמים חיים על כרטיס אדי.
נושא זה נידון בהקשר של הצעת חוק.
תרומת זרע :דיון בנושא זה כלל טיפול בשאלת האנונימיות של התורמים.
תרומת ביציות לנשים העוברות טיפולי פוריות ואפשרות לתרומת חלק מהביציות
למחקר רפואי נדון גם כן בקשר להצעת חוק.
גורל עוברים מהפריה חוץ-גופית המוחזקים קפואים לזמן ארוך ללא דרישה
מההורים להשרשתם ברחם.
סוגיות אתיות הקשורות בהערכות לפנדמיה :בעיקר בקשר לשמירה על זכויות האדם
בזמן חשש למגפה באזור מסוים.
נושא נוסף העולה לדיון במועצה הוא תכנון להקמת פורום לביואתיקה ,שיפעל לצדה.
יום העיון הנוכחי הוא בעצם צעד ראשון להקמת הפורום הזה ,שיורכב מאנשים
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המתעניינים בתחום הביואתיקה ,כמו הנוכחים פה ,וימנה כארבעים משתתפים.
עדיין יש לבחון כיצד צריך להתנהל הפורום :אם במתכונת של ימי עיון או מפגשים
או בדרכים אחרות.
יום עיון זה מיועד להציג נושא אחד מתחום הביואתיקה  -אבחון גנטי טרום-השרשתי -
לסקור ולהסביר את המצב העכשווי בנושא זה בארץ ובעולם ולשתף אתכם בלבטים,
וכמובן לשמוע את הדעות השונות ולשמוע על האינטרסים השונים שלכם בנושא הזה.
ברור שאנחנו מסכימים לביצוע  PGDלשם אבחון מחלות .אבל נשאלת השאלה
אם לא מדובר בשיטה העשויה ,אולי ,להביא תינוק על פי הזמנה ,ואז מתעוררות
השאלות :מה כדאי? מה רצוי? מה מותר?
אציין כמה מהנושאים שיעלו פה לדיון היום:
1 .1קודם כול נעסוק בחשיבות הרפואית של ה PGD-לאבחון מחלה גנטית חמורה
ולברירת עוברים שאינם חולים .זו אולי המטרה המרכזית והעיקרית של
ה.PGD-
2 .2הגדלת שיעור ההצלחה של טיפולי הפריה חוץ-גופית ,וזה בהחלט דבר המוכיח
את עצמו ככלי חשוב מאוד.
3 .3התאמת רקמות לתרומת תאי גזע ,מדם הטבור ,למשל  -על כך נשמע עדות
משרון הררי .היישום של  PGDכבר מבוצע למטרות האלה ומהווה חלק של
השיח הביואתי בנושא הזה.
4 .4אחת השאלות הנוספות העולות נוגעת לאבחון מחלות שהתסמינים הקליניים
שלהן מופיעים לאחר גיל הילדות .אבחון גנים הגורמים לסיכון מצטבר למחלה,
כלומר גנים שאינם בגדר גורם מוחלט להתהוות המחלה ,מעלה את השאלה:
האם לא כדאי להביא ילד לעולם בגלל סיכון מחלתי נוסף שעלולים לגרום
הגנים האלה? על כך נשמע בוודאי מפרופ' אפרת לוי-להד .השאלה בדבר חומרת
המחלות המצדיקות אבחון טרום-הריוני היא שאלה קשה מאוד ,סובייקטיבית.
איך אפשר לעשות קלסיפיקציה לחומרה של מחלה גנטית? שאלת הגדרת תחום
האינדיקציות  -לכאן נכנסים הסיכויים והסיכונים הכרוכים ב  PGD-ובהפריה
חוץ-גופית ,שהיא חלק אינטגרלי מה.PGD-
5 .5לבסוף נעסוק בנושא של ברירת מין היילוד על ידי אבחון גנטי טרום-השרשתי
ובנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות במאי  ,2005המבוסס על ההמלצות
של שתי הוועדות לביואתיקה :הוועדה לניסויים גנטיים בבני אדם של משרד
הבריאות והוועדה המייעצת לביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים .שתי הוועדות חיברו מסמך ,וזה הועבר למשרד הבריאות וממליץ לאשר
את ברירת מין היילוד באבחון גנטי טרום-השרשתי למטרות רפואיות בלבד
ולהקים ועדה ארצית לבדיקת מקרים חריגים.
תודה לכל אלה שעמלו קשה על ארגון היום :ד"ר זלינה בן-גרשון והצוות ממשרד
הבריאות ,ד"ר מחמוד תאיה והצוות ממשרד המדע וד"ר אילנה שמידט-הופפלד
מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.
אני מאחל יום עיון מעניין ופורה.
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מר דוד לפלר ,מנכ"ל משרד המדע
באתי לברך בשם השר מתן וילנאי ,שנבצר ממנו להגיע.
בשם משרד המדע והטכנולוגיה של מדינת ישראל אני
רוצה לברך את עורכי הכנס ומארגניו על החשיבות
שאתם מעניקים לנושא הנדון .היום הזה צריך לספק לנו
פרספקטיבה מעמיקה יותר על הקשר שבין ההתפתחות
המדעית לאתיקה ,לאספקטים מוסריים ודתיים .אין
ספק כי ההתקדמות המהירה של המדע והטכנולוגיה,
בייחוד בתחומי מדעי החיים ,העלתה לדיון הציבורי
שאלות אתיות חשובות .הדיון היום מתאפיין בתחושות
מעורבות ביחס לקדמה הטכנולוגית .מצד אחד תחושת
סיפוק ותקווה שיש באפשרותנו לפרוץ את גבולות
הידע ולפתח את יכולותינו המדעיות .הראיה לכך היא
ההישגים המדעיים המשפיעים על איכות החיים של כולנו .מן הצד האחר שוכנת
הביקורת העצמית .את הגבולות שאנו פורצים ,עלינו להציב מחדש מתוך התייחסות
לערכים ,למוסר ,ומתוך גילוי רגישות לסטנדרטים אתיים יהודיים ובין-לאומיים.
המשאב הגדול ביותר בישראל הוא המוח הישראלי ,הכולל חוקרים יהודים וערבים
המציבים את ישראל בחזית המדע העולמי .כאשר נשכיל להבליט את היכולות
האינטלקטואליות והמדעיות שלנו ,נזכה לשפר את התדמית שלנו ,של ישראל,
בעולם .יחד עם ההישגים המדעיים אני רואה חשיבות רבה בדמותה המוסרית של
ישראל .הדבר החשוב מכול הוא ההשפעה של המחקר והמדע על איכות חייו של
הפרט בחברה ,המתבטאת בדיון היום בהתקדמות הרפואית ,המאפשרת לזוגות
הלוקים במחלות תורשתיות להביא ילדים בריאים לעולם ,כפי ששמענו עכשיו .אני
רואה במדע ,בחינוך ובתרבות תפקיד מכריע ביצירת איכות חיים גבוהה ,בטיפוח
הייחודיות של ישראל ,בצמצום הפערים החברתיים ההולכים וגדלים .בסופו של
דבר אנו חייבים לאמץ את העיקרון של שימוש בקדמה טכנולוגית ומדעית לטובת
ולרווחת החברה ,מתוך שמירה קפדנית על ערכים חברתיים ומוסריים וסטנדרטים
אתיים בין-לאומיים.
לסיום אני מבקש להודות ללוקחים חלק במלאכה החשובה :המועצה הלאומית
לביואתיקה ,חברי ועדת הלסינקי ,משרד הבריאות ,מכון ויצמן למדע וכל הרופאים
והחוקרים שהגיעו לכאן היום .בהצלחה במימוש האתגרים המדעיים והאתיים
העומדים לפנינו.
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מושב ראשון
 PGDבישראל מנקודת מבטם של מומחי פוריות ושל
גנטיקאים
ד"ר זלינה בן-גרשון ,סגנית יו"ר הוועדה העליונה לניסויים רפואיים
בבני אדם ,מנהלת מדעית בכירה ,לשכת המדען הראשי ,משרד הבריאות,
ירושלים
תודה לפרופ' רבל על ההקדמה הממצה
והיסודית ולפרופ' גולדמן על הסקירה
המפורטת של תולדות הנושא .אנחנו
עוסקים בעניין שחלקים ממנו ,לפחות
כל הנושאים הנוגעים להיבטים
האבחוניים והרפואיים ה ִמּי ִָדיים של
ה ,PGD-מקובלים בארץ .הנושא ,כפי
שהגדרנו אותו לצורך הדיון היום,
מציב לא מעט סימני שאלה .לכן כללנו
בכותרת הנושא את המילה ‘אולי'.
הנושא הזה שנוי במחלוקת במקומות שונים בעולם ,בארצות שבהן ה PGD-מבוצע
ולא כל דעת הקהל מסכימה לכך ,וגם במקומות ,כמו גרמניה ,שבהם ביצוע PGD
אסור על פי חוק .עם זאת ,סקרי דעת הקהל שנערכו בגרמניה ,הן בקרב הקהל
הרחב ,הן בקרב רופאים גינקולוגים ,הן בקרב רופאי ילדים ,הן בקרב משפחות
בסיכון והן בקרב אנשי אתיקה ,מצביעים על תמיכה רבה מאוד בשינוי החוק באופן
שיאפשר ביצוע  .PGDבמשך היום נשמע על היבטים משפטיים ,אתיים ,ודתיים של
הנושא .אבל לפני הכול כדאי שנדע ,לשם יצירת בסיס משותף לדיון ,מהו בעצם
ה ,PGD-במה הוא עוסק ואיך הדבר נעשה הלכה למעשה .זאת נשמע מפי פרופ' נרי
לאופר ,מנהל מערך נשים ויולדות בבית החולים הדסה .אחר כך נשמע מפי פרופ'
אפרת לוי-להד ,מנהלת המכון הגנטי בבית החולים שערי צדק ,על נקודת המבט של
הרופא הגנטיקאי ,המעורב מחד במתן ייעוץ גנטי והדרכה למשפחות ומאידך בביצוע
התהליך בפועל ,כשהוא נחוץ.

18

דברים מיום העיון

פרופ' נרי לאופר ,מנהל מחלקת נשים ,מרכז רפואי הדסה עין כרם,
ירושלים
בזמן שניתן לי אשתדל לעבור אתכם
על העקרונות הקשורים ,מהצד
הרפואי ,לאבחון הגנטי המוקדם .אין
פלא שעניין הגנטיקה או היכולות
הגנטיות מסעירים את דמיונם של
רופאים ומדענים .אבל גם אנשים
מהשורה סבורים שהגנטיקה ,שהם
קוראים עליה יום יום ב'מעריב' או
ב'ידיעות' ,יש לה ,או עשויה להיות לה,
השלכה משמעותית על חייהם .אין פלא
שעיתונים כדוגמת  Time magazineהתייחסו בשנים האחרונות ליכולות הגנטיות
האלה ,בעיקר אם מביאים בחשבון את ההשקעות העצומות של ממשלת ארצות
הברית בפרויקט גנום האדם ,המקבילות להשקעה בפרויקט הנחתת האדם על הירח.
בהקשר הזה אנשים מצפים שהגנטיקה תאפשר פריצות דרך כלשהן בריפוי מחלות
בבני אדם .ויתרה מזו ,או עם זאת לאפשר להביא לעולם יילודים ,תינוקות ,הבריאים
מכל מחלה .הציפייה הזאת נמצאת כיום במאבק ,או בהשלמה ,בין שתי טכנולוגיות.
הטכנולוגיות הקיימות הן הטכנולוגיות הסטנדרטיות; אלה הטכנולוגיות של אבחון
גנטי מוקדם בזמן ההיריון .בזמן ההיריון האבחון אפשרי בשני מועדים :בשבועות
ה ,12–11-על ידי בדיקת סיסי ִשלְי ָה (ה ִשלְי ָה היא בעצם מקבילתו של העובר,
אלא שממנה ניתן לקחת דגימה); או לקחת בשבועות ה 20–16-דגימת מי שפיר,
שלתוכם נושרים ומצטברים תאי עור של העובר .הבעיה הגדולה היא שאם מוצאים
שהעובר חולה ,יש צורך לעבור תהליך של הפסקת היריון ,שמשמעותה חמורה מאוד.
אצל נשים דתיות-חרדיות אין זה קביל ,ואצל נשים לא דתיות ,חילוניות ,הגורם
הפסיכולוגי של הפסקת היריון מוקדמת ,ובעיקר של הפסקת היריון מאוחרת ,הוא
בלתי נסבל ,בייחוד אם מדובר במשפחות חולות ,שהתהליך הזה חוזר ונשנה אצלן.
זוהי פגיעה קשה מאוד מבחינה נפשית.
כבר מן ההתחלה ,עם לידתה של לואיז בראון ב ,1978-אם מסתכלים כאן בקו
הזמן של ההתפתחויות המרכזיות הקשורות בהפריה חוץ-גופית ,היה ברור שיש
במקרה זה הזדמנות יוצאת מן הכלל לרפואה ,משום שהעובר נמצא במבחנה ,מתחת
למיקרוסקופ ,ואולי אפשר יהיה לאבחן אותו ישירות ולהשריש ברחם רק עוברים
בריאים .אבל עבר יותר מעשור עד שהתפתחו שתי טכנולוגיות :האחת הוצגה במאמר
שעליו דיבר פרופ' גולדמן  -של הנדיסייד מהמעבדה של פרופ' ווינסטון בלונדון,
שנזכירו בהמשך  -וזה האבחון של מין העובר באמצעות  .PGDובמקביל לו ,טכנולוגיה
אחרת ,המכונה  ,)Intra Cytoplasmic Sperm Injection( ICSIשבאמצעותה ניתן
להזריק תא זרע יחיד לתוך ביצית .בהקשר זה של אבחון גנטי מוקדם היא חשובה
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מאוד ,כי משמעותה היא שלא צריך ‘להסתבך' עם ביציות או עם עוברים שהם תוצר
של חדירת יותר מתא זרע אחד לתוך הביצית ,מה שעלול לחבל ביעילות אבחון זה.
ובכן ,שתי טכנולוגיות אלה של מיקרו-מניפולציה ,יחד עם ההפריה החוץ-גופית,
נמצאות בבסיס האבחון הגנטי הטרום-השרשתי .קודם כול ,אצל הנשים בטיפולים
האלה צריך לגרום ביוץ על ידי גונדוטרופינים (חומר שבעבר נלקח משתן של נשים,
ואילו עכשיו הוא מופק באמצעות טכנולוגיות חדשות ,חלקן גנטיות ,של חומר
רקומביננטי); מגרים את השחלות כדי לייצר זקיקים מרובים ,כי אז גדל הסיכוי
שנמצא ביציות תקינות; אם יש לנו יותר ביציות ,הסיכוי הסטטיסטי למצוא ביציות
תקינות גדול יותר .השקופית שלפנינו מדגימה כי באמצעות אולטרה-סאונד אפשר
לראות אפילו את התוכן של התאים המקיפים את הביצית .כשהזקיקים האלה
מגיעים לגודל טוב ,בערך בקוטר של  18מ"מ ,שואבים אותם דרך הנרתיק בהרדמה
כללית שטחית .להזכירכם ,במאמר ב'הארץ' לפני כמה חודשים נאמר שיש לתרופות
האלה קשר לסרטן השד; ואף על פי שאין שום עדות מדעית לזה ,ההתרשמות של
חלק מהעוסקים בתחום הייתה כזו .התרופות האלה נמצאות בשימוש כבר 50–40
שנה ,ובינתיים אין עדות לכך ,אבל העניין הזה מרחף מעל כל הטיפול .ההרדמה היא
סיכון נוסף .כדי לשאוב את הזקיקים משתמשים במחטים שהקצה שלהן משונן
או נראה באולטרה-סאונד אחרת .אפשר לראות שהוא מייצר הד ,הנראה כפס לבן,
לקצה המחט .שאר המחט חלק ,ולכן היא לא תיראה .באופן זה מתאפשרת השאיבה
של הזקיקים .את הנוזל הזה ,שבתוכו הביצית והתאים המקיפים אותה ,מביאים
למעבדה .הנקודה השחורה היא הביצית; הקוטר שלה הוא  0.1מ"מ ,וזה התא הגדול
ביותר בגוף האדם ,ואותה מפרים על ידי תא זרע יחיד .בשקופית הבאה ניתן לראות
שיש כאן נוזל ,בין נוזל מימי לנוזל סמיך קצת יותר ,המאט את התנועה של תאי
הזרע .עוצרים תא זרע ,שנראה הכי טוב בתוך הגלריה של תאי הזרע ,בכך שנוגעים
בו בעזרת פיפטה בעלת קצה חד ושואבים אותו פנימה .את תא הזרע הזה מזריקים,
בעזרת הקצה החד של הפיפטה ,דרך המעטפת של הביצית ודרך קרום התא של
הביצית לתוך הביצית במקום הזה ,כפי שניתן לראות ,וכעבור  24שעות בודקים
במעבדה אם ההפריה תקינה .הפריה תקינה מתבטאת בחומר הגנטי של האם ושל
האב .אצל חיות שני העיגולים האלה ,בצורת פורונקל ,שונים ,ואפשר לדעת אם יצא
מזה זכר או נקבה .בבני אדם הם דומים מאוד ,ואי אפשר לדעת מה יהיה  -זכר או
נקבה .השלב הזה חשוב כדי לדעת שלא הייתה כאן הפריה של יותר מתא זרע אחד.
במקרה שלנו לא תהיה הפריה של יותר מתא זרע אחד ,משום שמשתמשים בשיטת
 .ICSIכעבור  48שעות הטרום-עוברים האלה הופכים לבעלי ארבעה תאים ,כעבור
 72שעות  -לבעלי שמונה תאים ,וכעבור  96שעות ומעלה  -לבלסטוציסטים ,כלומר
זהו טרום-עובר שכבר יש לו חלל .חלק ממנו מתפתח לעובר וחלק ממנו לשליה ,ואת
השליה הזאת ניתן לנצל לדגימה גם כן .אם כן ,מהו העיקרון? העיקרון הוא לקבל
את הטרום-עובר הזה ,שהוא בעל ארבעה או שמונה תאים או שהוא בלסטוציסט,
לקחת ממנו חומר לבדיקה הגנטית ,ואחרי כן להשריש ברחם רק את הטרום-עוברים
התקינים .בסרטון הקצר כאן אפשר לראות טרום-עובר המוחזק על ידי פיפטה ,בזמן
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שקרן לייזר (כחול-לבן ,מתוצרת ‘הדסה') מחוררת את המעטפת של הטרום-עובר
באופן כימי ,ללא חום ,ופיפטה אחרת שואבת תא אחד מהטרום-עובר .התא היחיד
הזה הוא עתה נשוא הבדיקות שלנו; למען הדיוק ,מדובר לא בתא אלא בגרעין שלו.
זהו נשוא הסיפור שלנו היום.
כיום שתי שיטות עיקריות משמשות לאבחן מה שקורה בגרעין הזה .הראשונה מכונה
 ,Fishוהיא אינה קשורה לדגים אלא למילים ,Fluoresence In Situ Hybridization
שיטה שהיא הכלאה של גלאי פלואורסנטי המחובר לפיסת ( DNAהמייצגת
כרומוזום דומה לו) ,המקבילה לכרומוזום שאנו בוחנים .השיטה הזאת משמשת
בעיקר לסקירת כמה כרומוזומים או שינויים מבניים בכרומוזומים שהם תולדה
של תזוזה (טרנסלוקציה) של מקטעים מכרומוזום אחד למשנהו .מדובר בכל מקרה
במקטעים גדולים מאוד .השיטה השנייה רגישה מאוד לאבחון גנטי ומכונה PCR
) ,(Polymerase Chain Reactionובאמצעותה ניתן לשכפל את ה DNA-הנבדק
מספר פעמים רב .זאת ,כיוון שכמות ה DNA-שבדגימה הנמצאת כאן זעומה .בשיטה
זו מכפילים את כמות ה DNA-פי מיליון לשם אבחון של שינויים או של מוטציות
נקודתיות בגנים.
איך פועלת שיטת ה ?FISH-מדביקים את התא לזכוכית של מיקרוסקופ ,מכליאים
אותו עם פיסת  ,DNAהמתאימה לקטע או לכרומוזום שאנחנו מחפשים ,ושאליה
מחובר גלאי פלואורסנטי .באמצעות מיקרוסקופ ,המסוגל להאיר את הגלאי הזה
באור או בצבע הספציפי שלו ,אנחנו רואים את הגרעין ואת הכרומוזום (כאן דוגמה
של כרומוזום  .)13אנו בודקים כרומוזום רגיל ,כדי לברר אם השיטה פועלת בכלל.
בבדיקת כרומוזומי  Xו Y-ניתן לראות שלפנינו זכר בריא .היום ניתן לבדוק חמישה
כרומוזומים ויותר ,ובעתיד הלא רחוק אפשר יהיה לבדוק את כל הכרומוזומים
בשיטת  ,Chromosome paintingדבר שיפשט את הבדיקה הזאת ,הכרוכה בינתיים
בעבודה רבה מתחת למיקרוסקופ .בדוגמה זו אפשר לראות בדיקה של כרומוזום
 21וכן של הכרומוזומים האחרים 13 :הירוקים 18 ,הכחולים Y ,ו - X-ושוב לפנינו
זכר בריא .היכולת לאבחן את כל החמישה האלה יחד מנבאה ,או מנטרלת95% ,
מהבעיות הכרומוזומליות העלולות להיות בעוברים .כשמדברים על מחלות שלצורך
אבחונן משתמשים ב - PCR-אלו מחלות שבהן גן אחד מסוים פגוע  -יש להזכיר את
אלה המוכרות גם לציבור הרחב :המחלות הרצסיביות ,סיסטיק פיברוזיס וטלסמיה
ומחלות בתאחיזה למין ,כגון המופיליה.
הרעיון המונח ביסודה של שיטת  PCRהוא שכיוון שמדובר פה במקטע זעיר של
ה ,DNA-וכיוון שדרושה כמות גדולה יותר של ה DNA-כדי לאבחן את המחלות
האלה ,משכפלים את ה DNA-עשרות פעמים; כעבור כ 35-פעמים מתקבל DNA
בכמות גדולה פי מיליון ממה שהיה בתחילה ,וזו כמות מספקת לצורך האבחנה.
לדוגמה ,אחת האבחנות האלה היא של מוטציה בגן לסיסטיק פיברוזיס ,האחראי
לתנועת יוני נתרן בתוך הממברנה של התא ,ולפי הפספוס השונה שמקבלים אפשר
לראות אדם שהגנים שלו תקינים; או אדם שהוא נשא ,כאשר רק באחד הכרומוזומים
שלו יש המוטציה; או אדם הומוזיגוטי ,ששני הכרומוזומים שלו פגועים במוטציה
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הזאת .כמובן ,כשנמצא טרום-עובר תקין ,אפשר להשרישו ברחם .גם טרום-עובר
נשא אפשר להשריש ברחם  -אם האם איננה חולה .את הטרום-עובר החולה (ששני
הכרומוזומים שלו פגועים במוטציה) משאירים ,כמובן ,במבחנה.
הטרום-עוברים התקינים מושרשים אחר כך ברחם בשיטות שאינן עיוורות .התהליך
אינו התזה לתוך הרחם ,אלא נעשה בעזרת אולטרה-סאונד ,וכך אפשר לקבוע בדיוק
איפה נמצא קצה הקטטר .פעולה זו די מבוקרת ,וזו התוצאה הסופית של כל הסיפור הזה.
במאמר שהופיע בינואר  2005בעיתון  Human reproductionסיכם תאגיד אירופי
את כל התוצאות של אבחוני ה PGD-בעולם שהתקבלו עד סוף  .2001בספטמבר
 2005הביא העיתון את התוצאות לגבי שנת  2002כולה.
הדבר המעניין הראשון הוא שבחמש השנים הקודמות ל 2002-נאספו  6,200מחזורים
שהגיעו לכלל שאיבת ביציות .בשנת  2002לבדה היו  2,000מחזורים .כלומר ,השימוש
בשיטה הולך ומתרחב באופן אקספוננציאלי .הדבר השני ,שכבר הוזכר על ידי
קודמיי ,הוא שרואים כאן שלוש אינדיקציות עיקריות לביצוע ה:PGD-
האחת  -למניעת מחלות ידועות.
השנייה  ,(Pre - implantation Genetic Screening) PGS -סקירה שמטרתה לאתר
בעיות פוטנציאליות .למשל ,נשים מגיל  35ומעלה העוברות  ,IVFשבאותה הזדמנות
‘חגיגית' בודקים אם אין בעוברים שלהן מונגולואידיות או בעיות כרומוזומליות
מספריות אחרות הקשורות לגיל האם; או נשים שעברו הפלות חוזרות ,העשויות
להיות קשורות לבעיות גנטיות; או נשים שנכשלו בהפריה חוץ-גופית ,וידוע שחלק
מהן מייצרות עוברים לקויים מבחינה כרומוזומלית.
אבל המעניין הוא ששיטה שהחלה לשם גילוי מחלות הופכת ברובה ,כבר בסוף
 ,2001לשיטה ל screening-ולא רק לגילוי מחלות.
ולבסוף ,הדבר הכי מעניין הוא השימוש ב PGD-לצורך ברירת מין היילוד .זה מעניין
משום שאת הסטטיסטיקה הזאת עושים עיתון אירופי וגוף אירופי ,בזמן שהעמדה
האירופית היא נחרצת ,שחור או לבן ,ואומרת באופן ברור שאסור לעשות ברירת
מין בשום תנאי .ולא זו בלבד אלא שבכל ארצות אירופה השיטה של ברירת המין
לשם איזון המשפחה או לשם בחירת מין העובר אסורה .לעומת זאת ,האמריקנים,
כאמריקנים ,מתירים זאת ,אך בחצי פה.
למשל ,ב  ,American college of obstetrics and gynecologyבהצהרה אתית משנת
 ,2002נאמר:
"The committee rejects the position that sex selection should be performed
on demand".
Ethics
הcommittee-
יותר,
קצת
רפה
בלשון
מאידך,
של
society
for
reproductive
medicine
ה-
גורסת:
,American
”."The PGD should, at this time, also be discouraged
אבל האמריקנים ,כדרכם ,מפרסמים באינטרנט הכול ,ומי שנכנס היום לאינטרנט
יכול לקבל רשימה של כל המרכזים הבוררים מין לפי הזמנה .זאת אומרת שיש הבדל
עצום בין מה שקורה באירופה לבין מה שקורה באמריקה .מנין באו המרכזים האלה
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העושים את ברירת מין היילוד? כנראה ,מהודו ,מירדן ,מקפריסין .איננו יודעים
בדיוק ,כי האנונימיות של המרכזים נשמרת .אם כן ,זהו הנושא הראשון :האינדיקציה
לברירת המין ,המהווה  4%מכלל הבדיקות לאבחון גנטי טרום-השרשתי שנערכו
בסוף שנת .2001
העניין השני הוא שברבע מכלל המחזורים שבהם נעשה התהליך הנ"ל לא תהיה
השרשה של הטרום-עוברים ברחם .יש לכך שתי סיבות :הראשונה היא שבשיטות
הגנטיות אין יודעים לאבחן בוודאות טרום-עובר תקין ,כי הבדיקה נעשית על
תא יחיד ,וקשה מאוד לעשות עליו את האבחנה .לכן ,לגבי חלק מהטרום-עוברים
הגנטיקאים העוסקים באבחון אינם יכולים להגיד אם הטרום -עובר המסוים תקין
ב 100%-או לא .הסיבה השנייה היא שהביופסיה של הטרום -עובר עלולה לפגוע
בעובר.
לכן ,בשורה התחתונה ,אפשר לראות שהתוצאות של הריונות מוצלחים הם בשיעור
של  25%בערך ,וזה שיעור הנמוך בשליש מהצפוי .דבר נוסף הוא שאנחנו משלמים
על הנזק הנגרם לטרום-עוברים .הרופאים רוצים בכל זאת להשריש ברחם יותר
טרום-עוברים ,כדי שיהיה היריון אחרי כל המאמץ הגדול הזה ,וכפועל יוצא מכך
מתהווים יותר הריונות של תאומים ושל שלישיות .דבר זה אסור היום בהפריה
חוץ-גופית ,כי מתלווים לכך פגות ונזקים הקשורים בפגות בתהליך ההתפתחות של
העוברים בעתיד.
מה המסקנות? ששיטת ה PGD-בטוחה ,אין בגללה יותר מומים .יעילות השיטה
נמוכה ,אבל היא בטוחה ,אם כי יש בה שיעור טעות של כ 2% :4%-אחרי FISH
ו 8% -אחרי .PCR
עד כה ביצענו בהדסה קרוב ל 100-מחזורים של  .PGDחלקם בשיטת  FISHבגלל
בעיות מספריות  -חלק מהן בגלל בעיות שבתאחיזה לכרומוזומי המין כמו המופיליה.
אני מבקש להסב את תשומת לבכם במיוחד לעניין האוטיזם .האוטיזם קשור יותר
לזכרים מאשר לנקבות ,חלקו בתאחיזה למין ,וזו הופכת לאינדיקציה שאנו רואים
יותר ויותר.
עניין נוסף שאני מבקש להדגיש בדבר העשייה שלנו ב'הדסה' הוא ה :HLA-בעניין
זה מדובר ב 97-מחזורים ,שבהם היה מקרה של זוג שהיה לקוי במחלת בטא
טלסמיה ,ולדאבוננו ההיריון הסתיים בהפלה .בסך הכול מדובר ב 60-נשים שעברו
 80מחזורים ו 32-הריונות קליניים  -חלקם הסתיימו בלידה וחלקם עדיין נמשכים.
הפעילות של האבחון הגנטי המוקדם אמנם התחילה ב'הדסה' ,אולם היום נעשית
בעוד מקומות :שערי צדק ,איכילוב ,תל-השומר ורמב"ם.
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פרופ' אפרת לוי-להד ,מנהלת המכון הגנטי ,מרכז רפואי שערי צדק,
ירושלים
ברצוני להודות לוועדה המארגנת על
הזמנתי לדבר בפניכם .התבקשתי לדבר
על האבחון הטרום-השרשתי מנקודת
מבטו של הגנטיקאי ,ומאחר שיום
העיון מיועד לקהל הרחב ,אינני רואה
טעם לדון בנושאים הגנטיים הטכניים,
הפחות רלוונטיים לחלק מהיושבים
כאן .לכן ,חשבתי מהי באמת נקודת
המבט שלי בנושא זה כגנטיקאית.
חשוב להדגיש שהטכניקות האלה
פותחו עקב הצורך של אנשים ,של פציינטים ,בטכנולוגיה כזאת .יש לעתים תחושה
כאילו המדענים יושבים במעבדות החשוכות שלהם ורוקחים רעיונות איך להתערב
בחיים ,איך להתערב בעוברים ,איך לשנות ואיך לברור אותם; אבל ,לדעתי ,המניע
של רובנו ,ובוודאי של הרופאים העוסקים בתחום זה ,נובע בסופו של דבר מהצרכים
של הזוגות הפונים אלינו .ובמקרה זה אנחנו מדברים על זוגות הפונים לייעוץ גנטי
בגלל סיכון להעברת מחלה תורשתית לילדיהם.
איך זוג מגלה שהוא בסיכון למחלה תורשתית?
בעבר ,במרבית המקרים גילה זוג שיש לו סיכון להעברת מחלה תורשתית רק לאחר
שכבר נולד לו ילד או ילדה החולה במחלה קשה .לצערנו ,הרבה מהמחלות הגנטיות
הן מחלות שאינן ניתנות לטיפול .כיום עוד ועוד זוגות מגלים שהם בסיכון ללידת ילד
חולה בעקבות בדיקות סקר המבוצעות בשלבים שונים עוד קודם להיריון .באוכלוסייה
החרדית מבצעים בדיקות סקר כבר לפני הנישואים .באוכלוסייה הכללית בדיקות
הסקר הללו מבוצעות בתחילת הנישואים או לקראת היריון מתוכנן ,ואז בני הזוג
נבדקים לשם איתור מחלות שכיחות .זוגות רבים מגלים בשלב הזה שהם מצויים
בסיכון להעברת מחלה תורשתית ,שלא צפו כלל .בחלק מהמקרים מדובר בסיפור
משפחתי של מחלה תורשתית או בסיפור אישי ,כאשר אחד מבני הזוג חולה במחלה
תורשתית ואז יש סיכון גם לילדיו .זו עשויה להיות מחלה שבצורת הופעתה בהורה
היא אינה חמורה ,אלא שהיא עלולה להופיע בצורה חמורה בילדים.
חשוב להדגיש את דרגת הסיכון שאנחנו מדברים עליה .אין מדובר בשיעורי סיכון
קטנים :במחלות הרציסיביות מדובר בסיכון של  25%ללידה של ילד חולה בכל
היריון (של שני הורים נשאים) כמו סיסטיק פיברוזיס ,טיי זקס וחירשות .כשמדובר
במחלות המורשות בצורה דומיננטית או בהפרעות כרומוזומליות מאוזנות ,הסיכון
עלול להגיע ל 50%-ואפילו יותר בכל היריון .בהפרעה כרומוזומלית מאוזנת אצל
אחד מבני הזוג יש כל המערך הכרומוזומלי התקין ,אבל הוא מסודר בצורה לא
תקינה ,ודבר זה עלול לגרום לצאצאיו מבנה כרומוזומלי לא תקין .דוגמאות למחלות
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דומיננטיות לא כרומוזומליות שכיחות למדי הן ניוון שרירים או גמדות.
אילו אפשרויות עומדות היום לפני זוגות בסיכון?
זוגות יכולים לאמץ או להחליט להוליד ילד שלא יהיה ילד ביולוגי של אחד מבני הזוג,
באמצעות תרומת זרע או ביצית .אפשר גם לבחור ללדת ילד חולה ,וזוגות שעבורם
הפסקת היריון אינה באה בחשבון ,עושים כן בהחלט ,על אף כל הסבל הכרוך בכך
הן למשפחה והן לילד .האפשרויות הנוספות הן ,כפי שציין פרופ' לאופר ,אבחון
טרום-לידתי על ידי בדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפיר ,וכאן מדובר בהפסקת
היריון במקרה של עובר חולה .כמו פרופ' לאופר גם אני רוצה להדגיש ,שלמרבית
האנשים קל להבין את השיקולים הדתיים של זוגות שאינם רוצים להפסיק היריון,
אבל חשוב לדעת שהפסקת היריון רצוי  -לזוג שמעוניין בילד ,אבל בריא  -היא
לעתים קרובות אירוע טראומטי מאוד .כשמדובר במחלות הדומיננטיות ,שבהן יש
סיכון של  50%הריונות של עוברים חולים לא נדיר שזוג יתנסה בשניים או בשלושה
הריונות של עוברים חולים ויתעמת עם הצורך להפסיק שניים -שלושה הריונות זה
אחר זה.
כאן נכנס לתמונה האבחון הטרום-השרשתי ,המאפשר את האבחון כבר לפני שלב
ההיריון .בעולם נולדו עד היום יותר מ 1,000-ילדים בעקבות אבחון טרום-השרשתי,
ולמעשה ניתן לומר שהם בריאים .יש מקום להסתייגות ,כי המבוגרים שבהם הם
כיום בני  14ו ,15-ולכן עדיין קשה לומר בביטחון של מאה אחוז שלא יופיעו אצלם
תופעות של מחלות בגיל מאוחר יותר .עם זאת ,לדעתי ,בסופו של דבר הסיכוי לכך
קטן ביותר.
כעת אעבור בקצרה על מה שניתן לעשות ,כלומר מהו תהליך של אבחון טרום-
השרשתי ,ואציין אילו שלבים יכולים לשמש אותנו לבדיקות מעבדה.
התהליך הראשון הוא שאיבת הביציות מגוף האישה לאחר שקיבלה תרופות הגורמות
ליצירת ביציות רבות .במכון שלנו אנחנו משתמשים בטכניקה נוספת :הוצאה של
גופיף קוטב ראשון מהביצית .גופיפי הקוטב הם תאים הנוצרים בחלוקת הביצית,
אבל אינם משמשים בסופו של דבר ליצירת העובר .אחרי הפריית הביצית על ידי
הזרקת זרע אפשר להוציא גופיף קוטב שני מהביצית המופרית .האפשרות הנוספת,
שצוינה קודם ,היא שלאחר שנוצר טרום-עובר בן שמונה עד עשרה תאים ניתן
להוציא ממנו תא אחד או אפילו שני תאים .שאר התאים הם טוטיפוטנטים ,כלומר
הם יכולים להתפתח לכל רקמה ,והם מספיקים להתפתחות שלמה של העובר .אנחנו
יכולים להבדיל ,בתאים היחידים האלה ,בין עובר חולה לעובר בריא ולהשריש
ברחם רק עוברים בריאים.
בתמונה שבעמוד הבא ,בצד שמאל ,ניתן לראות את הביצית המופרית ובה שני
הגרעינים מהזכר ומהנקבה; ניתן לראות בצדי הביצית המופרית את שני גופיפי
הקוטב שניתן להוציא ולבדוק אותם .בצד ימין אפשר לראות שאחד מגופיפי הקוטב
נשאב מהביצית לתוך פיפטה לצורך ביצוע הבדיקה.
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אבחון טרום-השרשתי  -גופיפי קוטב
ביצית מופרית
גופיפי קוטב  IוII-

גופיפי הקוטב  -תאים שמורחקים מהביצית,
מהווים "חלון הצצה" לחומר הגנטי שנמצא בביצית.
גופיפי הקוטב מהווים למעשה מין חלון הצצה לתוך הביצית .מובן שאפשר להשתמש
בטכניקה הזאת רק בתנאי שהמחלה קיימת באם ,או שהאם עצמה חולה ,אם זו
מחלה דומיננטית ,או אם האם נשאית ,במקרה של מחלה רצסיבית .אם המחלה
קיימת רק בבעל ,בדיקת הביצית לא תועיל לנו הרבה ,כמובן .במקרים האלה
נדרשת ביופסיה של הטרום-עובר עצמו .בתמונה שלפניכם רואים מימין תא אחד
של הטרום-עובר שכבר נמצא בתוך הפיפטה.

אבחון טרום-השרשתי -
שאיבה של תאי טרום-עובר (בלסטומרים)

שאיבת תא מטרום-עובר באופן מכני  -לעומת לייזר
תמונות אלה חשובות ,מפני שכאשר אנשים שומעים על אבחון טרום-השרשתי הם
לפעמים מדמיינים שאנחנו לוקחים את העובר כשכבר רואים אותו באולטרה-סאונד
והוא זז וכן הלאה ,ואנחנו איכשהו מוציאים ממנו איזה חלק כדי לבדוק אותו.
חשוב להבין שמדובר כאן בצבר תאים של שמונה עד עשרה תאים במבחנה ,ואנחנו
מוציאים תא יחיד ,ועליו מבצעים את הבדיקה.
כל זה נעשה ,כמובן ,בלחץ זמן קשה .נמצאת כאן בקהל ד"ר אלטרסקו ,העושה את
העבודה הזאת במרכז הרפואי שערי צדק ,והיא וצוות הלבורנטים עובדים לילות
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כימים ,משום שאת גופיפי הקוטב ,הראשון והשני ,מקבלים בתוך  48שעות מעת
שאיבת הביציות; ואם יש אחר כך צורך לדגום תא טרום-עוברי ,עומדים לרשותנו
עוד  24שעות ,כך שכל התהליך של הבדיקה על תא יחיד צריך להסתיים בתוך כ72-
שעות .כפי שציינתי ,הבדיקה הזאת מבוצעת על תא יחיד .בין שזו בדיקה מולקולרית,
שבה אנחנו בודקים שינויים גנטיים ,ובין שמדובר בבדיקה כרומוזומלית  -אנחנו
משתמשים בשיטה שבה בנוסף לשינוי הגנטי עצמו משתמשים בסמנים נוספים
לבדיקה .כפי שפרופ' לאופר ציין ,באירופה יש  8%של מידת טעות בבדיקת מוטציות.
אנחנו חושבים שזהו אחוז טעות בלתי סביר ,בין היתר משום שהאוכלוסייה שלנו
לא תבצע אחר כך בדיקות טרום-לידתיות .בנוסף ,קיימות שיטות שלפחות באופן
תאורטי עשויות להקטין את שיעור הטעות לאפס .לעולם אין אפס טעויות ,אבל
ניתן בהחלט להגיע לטווח טעות של  ,3%–2%שזה עדיין לא דיוק מוחלט ,אבל זה
בהחלט דיוק גבוה יותר; נחוץ להדגיש כאן שיש חשיבות אתית להגיע לדיוק ולשאוף
למקסום הדיוק של הבדיקה.
הטעות היחידה שעלולה לקרות  -שאנחנו ,לשמחתנו ,עוד לא חווינו  -היא השרשה
ברחם של טרום-עובר ,שנאמר שהוא בריא ומתברר שהוא חולה .אם טעינו באבחנה
ולא השרשנו ברחם טרום-עובר בריא ,לא נדע זאת ,אלא חלילה בדיעבד.
אילו מצבים ניתן לאבחן באבחון טרום-השרשתי?
כיום אפשר לבצע ,ואנחנו אכן מבצעים ,אבחון טרום-השרשתי לכל מחלה תורשתית
הנגרמת על ידי מוטציה בגן יחיד .יש אלפי מחלות כאלה .חלקן שכיחות יותר ,כמו
טיי זקס ,סיסטיק פיברוזיס וחירשות ,וחלקן נדירות מאוד ומופיעות במשפחות
מעטות .אבל התנאי כאן הוא שהגן הפגום במשפחה הספציפית ,או המוטציה עצמה,
דהיינו השינוי הגנטי ,בגן עצמו ,צריכים להיות ידועים .יש הרבה משפחות שאבחון
טרום-השרשתי לא יעזור להן .דוגמה בולטת לכך היא פיגור שכלי; לפחות לגבי שליש
מהילדים הלוקים בפיגור שכלי ,האבחנה אינה ידועה .למשפחה כזאת אבחון טרום-
השרשתי אינו יכול לעזור .כלומר ,כרגע מדובר באותה תת-קבוצה שבה המוטציה
הספציפית ידועה .כפי שציין פרופ' לאופר ,גם לכל הפרעה כרומוזומלית אפשר לבצע
אבחון טרום-השרשתי .התחילו בבדיקות אלה בעיקר במקרים שבהם יש הפרעה
מאובחנת במשפחה ,אבל ,כפי שפרופ' לאופר הראה ,היום עוד ועוד יחידות הפריה
מבצעות בדיקה כרומוזומלית טרום-השרשתית גם לנשים העוברות הפריה חוץ-
גופית ,אם הן מבוגרות ויש סיכוי גדול יותר להפרעות כרומוזומליות .לא הוכח
שסריקה לאבחון הפרעות כרומוזומליות בנשים מבוגרות מעלה את שיעור ההצלחה
של ההפריה החוץ-גופית ,אבל היא ,כמובן ,יכולה למנוע תופעות כמו תסמונת דאון
בילדים הנולדים לנשים מבוגרות.
אנחנו חלק מגל העלייה העצומה של השימוש ב .PGD-במרכז הרפואי שערי צדק
התחלנו לבצע  PGDלפני כשנה וחצי ,לאחר תהליך הכנה שנמשך כשנה .שיעור
ההריונות אצלנו הוא כרגע  28%למחזור ,כך שאנחנו עומדים בהחלט בכבוד ביחס
לנתונים העולמיים .ברמת המשפחה :יש משפחות שעברו כבר שני מחזורים ,ואנחנו
מדברים על שיעור הריונות של  .39%ניתן לראות בשקופית שאחוזי ההצלחה אצלנו
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די דומים בקרב נשים מבוגרות או צעירות ,אבל שימו לב שבשימוש ב IVF-בנשים
צעירות כבר מגיעים לכמעט  50%הצלחה ,לעומת האבחון הטרום-השרשתי ,שבו
מדובר על הצלחה של  .30%–25%לשם השוואה :במחלה רצסיבית ,לזוג שאינו עושה
אבחון טרום-לידתי יש סיכוי של  75%להצליח להביא יילוד בריא ,משום שיש לו
רק  25%סיכון להוליד ילד חולה .במחלה דומיננטית יש  50%סיכויי הצלחה ליילוד
בריא .כלומר ,סיכויי ההצלחה בשימוש ב PGD-נמוכים יותר מאשר בתהליך של
כניסה טבעית להיריון וביצוע הפסקת ההיריון במקרה שהעובר נמצא נגוע בבדיקות
של סיסי שליה או מי שפיר .החיסרון בתהליך הטבעי הוא ,כמובן ,הצורך בהפסקת
ההיריון.
התוצאות ב'שערי צדק' :עד היום נולדו אצלנו  22ילדים בריאים .היו חמישה הריונות
שהסתיימו בהפלה טבעית ,שזהו בערך שיעור ההפלות באופן כללי בשליש הראשון.
יש אצלנו הריונות בשלבים שונים ,והסיבות לביצוע ה PGD-נעוצות בטווח מחלות
רחב ביותר [(נירופיברומטוזיס X ,שביר ,ALD ,סיסטיק פיברוזיס ,דיסאוטונומיה
משפחתית ,נזידיובלסטוזיס (.])nesidioblastosis
קיימות המחלות הרצסיביות השכיחות במיוחד ביהודים אשכנזים כגון סיסטיק
פיברוזיס ,דיסאוטונומיה משפחתית ונזידיובלסטוזיס (מצב של ייצור יתר של
אינסולין) .יש גם מחלה דומיננטית ,נירופיברומטוזיס ,המוכרת יותר בכינוי מחלת
‘איש הפיל' ,ומחלה בתאחיזה למין X :שביר ,שהיא תסמונת של פיגור שכלי ,ועוד.
מה הם היתרונות והחסרונות של האבחון הטרום-השרשתי?
לסיכום ,עיקר היתרונות הוא שמצב העובר ידוע מראש .גם זוג שפונה לאבחון טרום-
לידתי מבלה את השליש הראשון של ההיריון בחרדה קשה ,כי בני הזוג עדיין אינם
יודעים אם העובר יהיה חולה או בריא ,ובדרך זו מונעים את תקופת אי-הוודאות.
כמו כן אין צורך בהפסקת היריון .שיטה זו פותרת בעיה אתית נוספת ,שלא דיברנו
עליה עד עכשיו :אנחנו רגילים להתייחס לחלוקה של מחלות לחמורות או קלות ,אבל
האמת היא שהגנטיקה עדיין מוגבלת ,ובשלב הזה בחלק מהמחלות ,גם באנשים
בעלי אותה מוטציה ,לא תמיד אנו יכולים לחזות את מידת החומרה .במחלה כמו
נירופיברומטוזיס ייתכן שכל הביטוי של המחלה אצל אדם מסוים הוא כמה כתמים
על העור ,אולם אנחנו יודעים שהילד שלו עלול לסבול מפיגור שכלי ומפרכוסים
(אפילפסיה) ,ואיננו יכולים לדעת אם הילד יהיה חולה קל או קשה .זוג כזה עלול
לעמוד לפני החלטה על הפסקת היריון של ילד שלמעשה לא יהיה חולה ,ואיננו
יכולים לחזות את חומרת המחלה מראש .מבחינה הלכתית ,אבחון טרום-השרשתי
מקובל בשלוש הדתות העיקריות :ביהדות ,באסלאם ואצל רוב הנוצרים ,פרט
לאותם קתולים המאמינים שהחיים מתחילים ברגע ההפריה; אם נקודת ההתחלה
של החיים היא רגע ההפריה ,הרי שאבחון טרום-השרשתי נעשה לאחר ההפריה.
מה הם החסרונות של האבחון הטרום-השרשתי? האישה צריכה לעבור את כל
התהליך של הפריה חוץ-גופית על הסיכונים המסוימים ,הלא גדולים ,הכרוכים בו,
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אפילו שהפוריות של הזוג עשויה להיות תקינה .סיכויי ההצלחה לכל מחזור נמוכים
מסיכויי ההצלחה הטבעיים .נושא שאחזור אליו אחר כך הוא העלות הגבוהה של
הטכניקה של תהליך זה  -היא זולה בהרבה מטיפול בילד חולה ,מבחינת החברה ,אך
יקרה בהרבה מכניסה טבעית להיריון והפסקת ההיריון.
כשאנחנו דנים בהיבטים האתיים של אבחון טרום-השרשתי אנחנו חייבים להתייחס
להקשר הרפואי והחברתי :ואמנם ציינתי אפשרויות אחרות להבאת ילדים לעולם,
אבל המציאות ,לפחות בארץ ,היא שהבחירה האמיתית הזמינה לזוג שהוא בסיכון
ללידת ילד בעל מחלה תורשתית היא בין אבחון טרום-לידתי ,עם סיכון להפסקת
היריון ,ובין אבחון טרום-השרשתי .מניסיוננו ,מעט מאוד זוגות בוחרים לאמץ או
בוחרים באפשרות של תרומת זרע ,ותרומת ביצית עדיין בעייתית בארץ .לכן ,כאמור,
הבחירה האמיתית היא בין אבחון טרום-השרשתי ובין אבחון טרום-לידתי ,הגורר
הפסקת היריון במקרה הצורך .ואם זו הבחירה ,לדעתי ,במקרה שבני הזוג מוכנים
להפסיק היריון בעקבות אבחנה של מחלה גנטית ,הרי שעדיף להסכים לאבחון
טרום-השרשתי של המחלה ,שכן אז איננו עומדים לפני האפשרות של הפסקת היריון
קיים .אנחנו חיים במדינה שבה הפסקות היריון מקובלות מאוד  -גם מפאת מחלות
קשות ,אבל גם במצבים קשים פחות .האם מוצדק להפיל ילדים פגועים בחירשות,
שזו מחלה שהיום יש לה טיפול? ומה בדבר גמדות ,שאינה גורמת לפיגור שכלי או
לבעיות רפואיות משמעותיות? בארץ מבוצעות הפסקות היריון עקב מומים קלים
יחסית ,כמו שפה שסועה .ולכן ,כשאנחנו באים לדון בנושא ,אנחנו חייבים לזכור גם
את ההקשר הרחב יותר.
אני מבקשת לדון בכמה בעיות אתיות המועלות בהקשר של אבחון טרום-השרשתי:
אחת היא עצם הנושא של בחירת הטרום-עוברים .יש לנו מספר טרום-עוברים ,ואנחנו
בוחרים כביכול מי לשבט ומי לחסד .עניין זה קיים בצורה חריפה בהרבה באבחון
הטרום-לידתי ,שם אנחנו לוקחים עובר שכבר החל להתפתח ברחם ומפסיקים את
ההיריון .עולה השאלה של יצירת טרום-עוברים שלא ישמשו להיריון ,כיוון שאת
הטרום-עוברים החולים איננו משרישים ברחם .זה קיים כבר היום בהפריה חוץ-
גופית ,שבה לעתים קרובות נוצרים יותר טרום-עוברים מאשר משרישים ברחם,
ובהחלט ייתכן שאותו זוג שעבורו נוצרו הטרום-עוברים הללו לא ישתמש בהם  -או
משום שבזאת סיים את הקמת המשפחה ,או משום שהזוג נפרד אחר כך ואינו מתכנן
עוד ילדים משותפים .ברחבי העולם מקפיאים הרבה מאוד טרום-עוברים שלא נעשה
בהם שימוש .טיעון שמשתמשים בו לעתים קרובות הוא עניין ‘המדרון החלקלק',
כלומר שהיום אנחנו מבצעים אבחון טרום-השרשתי למחלות קשות ומחר נבצע
אותו לשם בחירת תכונות .ההתמודדות כאן צריכה להיות באמת לגופו של עניין.
האמת היא שברמה המדעית אנחנו די רחוקים מלהיות מסוגלים לבחור תכונות,
למעט תכונות מסוימות כמו מומים .בכל מקרה המצב הזה דורש בפירוש רגולציה,
כלומר ניסוח כללים והנחיות ליחידות ההפריה החוץ-גופית.
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רגולציה של אבחון טרום-השרשתי
בבית החולים שערי צדק  -בגלל אופיו הדתי ,ואני מקווה שגם מרצוננו אנו  -הוקמה
מראש ועדה אתית ,הדנה בכל מקרה של אבחון טרום-השרשתי .הוועדה הזאת
כוללת רופא מומחה לאתיקה (פרופ' אברהם שטיינברג ,רב בית החולים ,שידבר
כאן בהמשך) ,רופא מהיחידה להפריה חוץ-גופית ורופא מהיחידה לגנטיקה .הרכב
זה דומה למדי להרכבן של ועדות אתיות אחרות ,ואני יכולה להגיד שהיו מקרים
שבהם החלטנו שלא לבצע  .PGDלמיטב ידיעתי ,משרד הבריאות עומד להוציא
הנחיות בנושא בעקבות המלצות של ועדה משותפת של המשרד ושל ועדת הלסינקי
העליונה.
לבסוף אני רוצה להציע קווים מנחים לביצוע אבחון טרום-השרשתי :המודל הפשוט
ביותר ,שעליו יש הסכמה רחבה ,הוא המודל הרפואי .כלומר ,יש לבצע אבחון טרום-
השרשתי באותם מקרים שיש לנו שיקול מידי של טובת העובר .מדובר באבחון
המחלות החמורות שבהן על פי רוב אין טיפול למחלה ,אם כי ההגדרה של חומרת
מחלה לפעמים לא פשוטה .באמצע נמצא תחום שהייתי מכנה ‘מודל הביניים' ,שבו
מדובר על שיקול רפואי עתידי של טובת העובר או של טובת בן משפחה אחר.
לדוגמה :מחלה שתופיע רק בגיל מאוחר ,כגון מחלות ממאירות תורשתיות ,או אשר
למשפחות נדירות ,שבהן אפשר לאבחן מחלת אלצהיימר בגלל מוטציה יחידה ,ואפשר
לעשות ,והדבר אכן נעשה בעולם ,אבחון טרום-השרשתי כדי למנוע שטרום-עובר
יחלה במחלת אלצהיימר בגיל  ,40כי מדובר באנשים הנתקפים במחלה בגיל צעיר.
יש הרבה מחלות עצביות ניווניות שאפשר לאבחן אותן עוד לפני ההיריון ,והן יופיעו
רק בגיל  40או  .50האם מוצדק לבצע ,במקרים האלה ,אבחון טרום-השרשתי? ומה
לגבי מניעת נשאות של מחלה בתאחיזה ל ,X-כשידוע שבמחלות אלו יש אחר כך
לנשים סיכון ללידת בנים חולים? האם לא מוצדק למנוע מהן את כל התלאה הזאת?
על אבחון טרום-השרשתי לטובת בן משפחה נשמע עוד אחר כך :הולדת ילד  -כמובן,
לא רק אבל גם  -כתורם מח עצם לאח או לאחות או להורה.
בקצה האחר של הספקטרום מצוי התחום הגורם למרבית החששות ,וזהו המודל
הלא רפואי ,כלומר הכנסת שיקולים לא רפואיים בשאלת הביצוע של אבחון טרום-
השרשתי .ושוב ,לפני שאנחנו נבהלים מהרעיון של מודל לא רפואי ,אזכיר שמבוצעים
ברפואה דברים רבים שאינם רפואיים .ברגע זה ,אני מניחה ,מתרחשים בארץ לפחות
עשרה ניתוחים פלסטיים ,שלאף אחד מהם אין אינדיקציה רפואית .אנשים מסכנים
את חייהם כדי לעשות מתיחת פנים או שאיבת שומן ,ואנחנו ,כחברה ,מתירים להם
לעשות זאת .השאלה אם כאן אנחנו חוצים קו נוסף או לא היא ,לדעתי ,שאלה קשה.
בתחום הזה גם נמצא הנושא של בחירת מין היילוד ,שהיום זו אולי התכונה היחידה
שאנחנו יכולים באמת לאבחן.
שיקול נוסף הראוי לדיון הוא :האם הצורך בהפריה חוץ-גופית מהווה שיקול אתי
כשלעצמו? יש הסוברים שאם אישה זקוקה ממילא להפריה חוץ-גופית ,אין בעצם
שום בעיה אתית בביצוע אבחון טרום-השרשתי .לדעתי ,דווקא זה שיקול טכני
לגמרי .הרי ההפריה החוץ-גופית נהיית קלה יותר ויותר .באיזו דרגת קלות נאמר
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שהצורך בהפריה חוץ-גופית אינו מהווה שיקול?
נושא חשוב מאוד הוא שברפואה יש לכלכלה משמעות אתית רבה ,והשאלה היא מי
יממן את האבחון הטרום-השרשתי .היום ביצוע ה PGD-לכל המטרות ,גם הרפואיות,
אינו ממומן בידי קופות החולים ,אלא אולי חלקית בקופת חולים מכבי.
שאלות אלה הן הסיבה לעריכת יום העיון .אני מקווה שגופים כמשרד המדע ,משרד
הבריאות והמועצה הלאומית לביואתיקה ייכנסו בעובי הקורה וכן שהציבור הרחב
ישתתף בדיונים אלה ,על בסיס ההבנה של התהליכים הנדונים.
לסיכום ,מנקודת המבט הגנטית של זוג המוגבל על ידי ה DNA-שלו ,הרי האבחון
הטרום-השרשתי מהווה תרומה חשובה לאפשרות למניעת יילודים הנגועים במחלות
תורשתיות; בסופו של דבר מדובר בטכניקה המשרתת בראש ובראשונה זוגות
בסיכון .חשוב לזכור שאין מבנה גנטי מושלם .כשמדברים על הבחירה של ‘התינוק
המושלם' ,ספק אם מישהו יודע להגדיר מה הוא ,ווודאי שאיננו יכולים להגדיר זאת
ברמה הגנטית.
אני רוצה לסיים בתודות לעושים במלאכה ביחידה לגנטיקה וביחידה להפריה חוץ-
גופית וכן לד"ר אלטרסקו ,הנמצאת אתנו.
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דיון מסכם של המושב הראשון
שאלה מהקהל
מתי החלטתם שלא לבצע  ?PGDולא שמעתי מכם על סיכונים פוטנציאליים לעובר.
יש לי רושם שאולי עוד אין על כך די מחקרים .מה קורה לעוברים בכל התהליך?
פרופ' נרי לאופר
בעבודה שפורסמה בינואר  2005בנושא זה נמצא שאין יותר מומים בעוברים שנולדו
באמצעות שיטת  PGDמאשר בעוברים שנולדו באמצעות תהליך  IVFרגיל ,כלומר
יש שיעור מומים דומה של  .3%–2.5%איננו יודעים מה יתגלה בעתיד ,אך ככל הידוע
כיום הבטיחות של השיטה היא בסדר גודל בדומה ל IVF-רגיל .אין צבר מומים גדול
יותר בילדים שעברו גם  ,PGDובסך הכול אין יותר מומים מאשר ב IVF-הרגיל.
פרופ' אפרת לוי-להד
אני אענה על החלק הראשון של השאלה ,אילו בדיקות  PGDלא אושרו.
היו שני מקרים .מקרה אחד של ניוון שרירים ,המכונה שרקו-מארי-טות
( ,)Charcot-Marie-Toothשהוא סוג של ניוון שרירים קל מאוד ובו החולים נשארים
עצמאיים מבחינת הניידות כל חייהם ,כלומר לא יגיעו לריתוק לכיסא גלגלים .לזוג
במקרה זה יש ילדים חולים וילדים בריאים ,והם רצו בהיריון נוסף ,בתנאי שידעו
בוודאות שייוולד ילד בריא .אינני זוכרת מה הייתה המחלה במקרה האחר ,כי
השיקול שם לא היה המחלה עצמה ,מאחר שלזוג כבר היו חמישה ילדים בריאים,
ועלתה השאלה אם יש הצדקה שהאישה תעבור  IVFבשביל ילד שישי .להגיד לך
שאנחנו צודקים לחלוטין? לאור סדר העדיפויות שלנו והנתונים הקיימים נראה
לנו שכן .חשוב גם שיהיו עוד גופים שיקבעו הנחיות ,בנוסף לגוף פנימי של בית
החולים.
שלמה אביחי
האם נעשית בנשים אלה במהלך ההיריון בדיקה נוספת של מי השפיר? ומה
המדיניות במקרה של מחלות רצסיביות :האם להשריש ברחם טרום-עוברים שהם
בעצם נשאים למחלה?
פרופ' אפרת לוי-להד
כולנו מציעים לבצע בדיקת מי שפיר ,ונשים חותמות על טופסי הסכמה הכוללים
המלצה לערוך את הבדיקה ,משום שיש אחוז טעות .אולי לפרופ' לאופר יש ניסיון
אחר ,אבל אצלנו באופן כללי הנשים לא היו מעוניינות בתהליך הזה .אצל נשים
רבות זאת הסיבה שבעצם הן עושות את האבחון הטרום-השרשתי ,ואם הן כבר עשו
זאת ,הן אינן רוצות לסכן את ההיריון ,כי יש סיכון להפלה כתוצאה מבדיקת מי
השפיר בשיעור של בערך .1:200
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פרופ' נרי לאופר
הייתה לך עוד שאלה בקשר למה שעושים עם הטרום-עוברים הנשאים .אם האם
אינה נשאית ,מאפשרים לבני הזוג לבחור את האופציה של ההשרשה שלהם.
פרופ' בולסלב גולדמן
אני רואה את עצמי כאחד ממקדמי ה PGD-בארץ ,והרבה פעמים חששתי ממה
שמכונה ‘מדרון חלקלק' ,שאת התייחסת אליו ,PGD .בהגדרה ,זו שיטת אבחון -
 .Pre-implantation Genetic Diagnosisאינני מבין איך נכללו שלושה מקרים של
אוטיזם בסצנה שאתה הצגת ,כשאין אבחנה .הוכחת שאוטיזם שכיח יותר בקרב
בנים ,ולכן טענת שזאת סיבה לביצוע אבחון טרום-לידתי .לדעתי ,זאת כניסה חד-
משמעית ל'מדרון חלקלק' ,שממנו חוששים כל כך .נושא זה יעלה בחלק השני של
הדיונים שלנו.
פרופ' נרי לאופר
בעניין האוטיזם ,אני עצמי לא הייתי ער לבעיה הזאת ,עד שלאחד מבני משפחתי
נולד ילד אוטיסט .אין ספק בכלל שאם יאפשרו לאנשים האלה להביא בנות ולא
בנים ,חוסכים מהם קללה לכל החיים .אינני מציע לאף אחד להתמודד עם ילד
אוטיסט .אם יש לנו אפשרות לעזור לזוג להביא בת ,שעד כמה שאנחנו יודעים
הסיכויים שלה לכאורה גדולים יותר להיות בריאה לעומת בן  -בתור רופא ,לדעתי,
זו החובה שלנו .אתה צודק שיש בזה איזשהו ‘מדרון חלקלק' ,כי אין אבחון מדויק.
בכל זאת ,הקישור הזה בין אוטיזם לבין מין קיים .זה לא משהו שאפשר להתעלם
ממנו.
פרופ' בולסלב גולדמן
אני חושב שזה ‘סופר-חלקלק' ושחייבים לחשוב על זה עשר פעמים .אינני רוצה
לעשות דמגוגיה ,לעשות השוואות שבצורה כזו  -אם יש לך סרטן של פרוסטטה,
אתה תוליד רק בנות ,כדי למנוע סרטן של פרוסטטה.
פרופ' נרי לאופר
אני בטוח שתהיה לנו אפשרות להתדיין על זה .זה לא אותו דבר.
פרופ' בולסלב גולדמן
אני חושב שאנחנו עדיין לא בשלב שמותר לנו לעשות דברים כאלה.
איילה אבירם (מהמכון הגנטי ב'תל-השומר')
ראשית ,בהיריון המבחנה השמיני שהיה בתל השומר נולד בן זכר תקין ,כך שכבר יש
התחלה .שנית ,אשר לבדיקות מי השפיר ,אצלנו לקראת כל היריון של  PGDאנחנו
יושבים עם הזוגות לייעוץ גנטי ,מסבירים להם ומבקשים מהם לעשות בדיקת מי

 PGDבישראל מנקודת מבטם של מומחי פוריות וגנטיקאים

33

שפיר .אם הם לא מוכנים לעשות ,אנחנו מחתימים אותם על הצהרה שהם אינם
מוכנים לעשות .ברוב המקרים אצלנו הנשים רוצות מאוד לבצע בדיקות מי שפיר
לאחר .PGD
פרופ' אפרת לוי-להד
אני מניחה שזה הבדל הקשור לסוג האוכלוסייה .הסטטיסטיקה מהעולם מראה
שבארצות הברית רוב הנשים שעוברות  PGDאינן עוברות בדיקה נוספת ,אף שזאת
מוצעת תמיד.
ד"ר יאיר דגני
האם לטעויות ב PGD-עלולות להיות השלכות משפטיות ,הן מצד ההורים והן
מצד הילד החולה? כאן יש בפירוש הבדל בין טעויות ב PGD-לטעויות בשיטה
המקובלת.
פרופ' נרי לאופר
אנחנו עושים כמיטב יכולתנו .הפציינטים חותמים על הסכמה מדעת בעקבות הייעוץ
הגנטי ,ובה מצוין אחוז השגיאה; שום דבר אינו מוסתר מהפציינטים .כמו כן כתוב
שמומלץ להם לגבות את הפרוצדורה הזאת בפרוצדורה סטנדרטית .האם הפציינטים
יתבעו אותנו אחרי זה על הולדה בעוולה? אי אפשר לתכנן את כל החיים הרפואיים
שלנו רק לפי תביעות פוטנציאליות כאלה .אבל אם אתה שואל אותי אם מבחינה
מוסרית ,מבחינת היושרה הרפואית שלנו ,אנחנו עושים מה שצריך? אני חושב שככל
שיש לאל ידנו ,אנחנו שומרים על שקיפות ויושר כלפי הפציינטים ,במגבלות של מה
שאנחנו יכולים לעשות.
אברהם הדר
האם ההומוסקסואליות והלסביות הן פונקציה של גנים?
פרופ' אפרת לוי-להד
מה השאלה? האם זו מחלה שניתנת לאבחנה או האם זו מחלה בכלל?
אברהם הדר
כן.
					
פרופ' אפרת לוי-להד
זה נושא טעון .אפשר להתייחס לנטייה המינית של אדם כאל תכונה אבל ודאי שלא
כאל מצב רפואי הדורש אבחנה וטיפול ,ובאופן מעשי לחלוטין זה אינו דבר שיש לו
אבחנה.
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פרופ' צבי בורוכוביץ
שלוש הערות קצרות .המינוח ‘עובר' אינו במקום .אפשר להשתמש במינוח ‘טרום-
עובר' ,לא כדי להמעיט בערכו של צבר התאים הזה ,אלא כי המינוח הזה נכון יותר.
צריך להיזהר מאוד בשימוש בביטויים של ‘להחזיר' או ‘לא להחזיר' לגבי נשאות.
ה PGD-היא טכנולוגיה שמבחינה אתית צריכים להתייחס אליה כאילו הייתה
 CVSאו בדיקת מי שפיר .איננו מפסיקים היריון של עובר נשא ,ומPGS -
 Pre-Gestational Screeningצריך להתרחק כרגע PGS .היא בדיקת המבנה
הכרומוזומלי של עוברים בנשים המבצעות הפריה חוץ-גופית PGS .אינה שיטה
לבחינת סיכון למחלות תורשתיות ,והיא מבוצעת בשאיפה להעלות את שיעור
ההצלחה של ההפריה החוץ-גופית.

עמדות משפטיות בארץ ובעולם
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מושב שני
עמדות משפטיות בארץ ובעולם
עו"ד גלי בן-אור ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים ,ירושלים
בחופשת הלידה הקודמת שלי
ביליתי שעות רבות בכתיבת החלטת
הממשלה על הקמת המועצה הלאומית
לביואתיקה ,בשיתוף עם רבים
הנמצאים פה בקהל .נחמד מאוד
שבחופשת הלידה הנוכחית שלי אני
משתתפת ביום העיון של המועצה .אני
מקווה שיהיו עוד הרבה ימי עיון.
התחום של ה ,PGD-כנושאים רבים
אחרים ,מציב לפנינו את הצורך לגבש
כללים או הנחיות כדי להתמודד אתו ,בגלל כל השאלות האתיות והמוסריות הכרוכות
בו ,שחלקן כבר נסקרו בפניכם ואחרות יעלו בהמשך .אחד הצעדים הראשונים
שאנחנו עושים בניסיון להסדיר תחום כזה הוא לבדוק מה קורה במקומות אחרים
בעולם שהקדימו אותנו במחשבה ובהסדרה בנושא הזה .בדיקה של הסדרים כאלה
מגלה מגוון רחב מאוד של אפשרויות .אין אפשרות אחת נכונה; יש אפשרויות שונות,
והן נובעות מהשוני בין המדינות ,משינויים תרבותיים וחברתיים ,מראייה אחרת של
ערכים שונים .כך נפרסות לפנינו האפשרויות הקיימות .אנחנו יכולים לאמץ מודל
קיים ,לשלב כמה מודלים או ,כפי שקורה בישראל פעמים רבות ,אנחנו יכולים ליצור
לעצמנו את המודל המתאים לנו .מדינת ישראל ,כמדינה יהודית ודמוקרטית ,מובילה
אותנו פעמים רבות לפתרונות שהם לאו דווקא הכי מקובלים בעולם לדברים הללו,
אבל הם אפשריים בהחלט ,על בסיס הראייה הייחודית שלנו .בהרצאה הבאה יסקור
אייל כתבן את המודלים הקיימים במדינות שונות בעולם ,שחשבנו שיהיו מעניינים
ומיוחדים ושרצוי להציגם .אחר כך נשמע על המודל בישראל.
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עו"ד אייל כתבן ,אוניברסיטת בר-אילן
כפי שגלי ציינה ,המשפט נותן לנו כלים
לבחון ולבדוק את אמצעי ההסדרה
כאן בארץ .לא במקרה אנחנו יוצרים
מודלים מיוחדים או ייחודיים למדינת
ישראל ,כי בכל זאת יש לנו כאן כמה
וכמה מאפיינים מיוחדים .ועדיין,
בעיקר בנושא הפוריות ,אנחנו חייבים
לבדוק היטב אם מה שמתרחש בעולם
מתאים לבמה הישראלית .הרבה
פעמים אנחנו מוצאים שאין התאמה,
ובכל זאת המודלים הקיימים מאפשרים לנו ללמוד ולהפיק לקחים ממה שקורה
במדינות אחרות .הערה קטנה בנושא הפוריות בכלל ובהקשר של  PGDבפרט:
כשהכנו את העבודה הזאת גילינו שסוגיות שהיו מוסדרות ב 2003-וב 2004-ואפילו
ב 2005-התעדכנו .אינני יודע אם האמור בהרצאה שלנו ,העדכני לאתמול ,יהיה נכון
גם מחר .יכול להיות שאם נרצה לתת את ההרצאה הזאת מחר ,כבר הערב נצטרך
לעשות השלמות.
ההרצאה תעסוק באופני ההסדרה ,ברגולציה של ה PGD-בעולם ובאמצעי ההסדרה
בפועל .כמעט בכל נקודת דיון נשתדל להציג גם את אופני ואמצעי ההסדרה וגם את
הלחץ הציבורי ,שנועד להשפיע על החקיקה  -ליצור חקיקה ,לבטל חקיקה .כשאנו
אומרים ‘אופני הסדרה' ,הכוונה היא להיעדר התערבות חקיקתית או להתערבות
חקיקתית .ההתערבות החקיקתית עשויה להיות בכמה מישורים :היתר גורף לביצוע
 PGDכאוות נפשכם; איסור גורף נגד  - PGDלחלוטין לא (מטעמים חברתיים או
רפואיים או מכל טעם אחר) ,או גישת ביניים ,מה שבדרך כלל קורה :הבחנה בין
שימושים רפואיים לשימושים לא רפואיים ,או היתר לערוך בדיקה בהתאם לסוגי
מחלות מסוימים .כשמדברים על אמצעי ההסדרה  -אותו היתר גורף או איסור גורף
או גישת הביניים  -אלה יתקיימו באמצעות חקיקה ראשית או חקיקת משנה ,אבל
גם באמצעות פתרונות ממשלתייםִ -מנ ְ ָהלִיים .בארצות הברית הדבר מקובל מאוד.
פותחים את הברז או סוגרים את הברז לפני גופים מסוימים ,ובאותה הזדמנות
השימוש ב PGD-מושפע ,כמובן .אפשר לתת רישיונות ,אפשר שלא לתת רישיונות,
אפשר למנוע מימון ,אפשר להסדיר את הפעילות הקלינית עצמה .ה ,FDA-שאנחנו
מציגים אותו פה כדוגמה ,למעשה אינו מסדיר את הפעילות הזאת בארצות הברית.
דוגמה אחרת היא הסדרה פרופסיונלית ,כדוגמת יפן ,באמצעות ארגון הגינקולוגים
שם שלו השפעה רבה על השימוש ב ,PGD-אף שהדבר אינו מוסדר בחוק .נציג גם
את אמצעי ההסדרה ,את המודלים ואת ההיתרים ,את האיסורים או את גישת
הביניים ,לרבות אותם שינויים .כמובן ,נתייחס להערה ששינויים של אתמול אינם
שינויים של מחר וגם ללחץ החברתי או הציבורי בכל מדינה.
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נתחיל במדינות אירופה :איטליה ,גרמניה ובריטניה.
המקרה האיטלקי ,אין ספק שהוא שובר את כל השיאים .הוא מעניין בהחלט.
החוק האיטלקי מספר  40משנת  2004נועד להסדיר טכנולוגיות לשיפור הפוריות,
ובאופן עקרוני אוסר על  ,PGDאבל אינו אוסר בפועל אלא בכוח .הבדיקה זמינה,
אפשר לעשות  ,PGDזה בסדר ,זה מותר ,אבל הגישה היא ‘מצאתם מה שמצאתם'
ואחרי כן חייבים להשריש את העוברים ברחם .בכל זאת יש סוכרייה קטנה לזוגות
המאושרים :הם יקבלו ייעוץ גנטי ,שהוא פחות או יותר חובה על פי החוק .התעוררה
התנגדות מסוימת באיטליה לחוק הזה; הופעל לחץ ציבורי ,התקשורת התערבה
וערכו משאל עם במטרה לבטל את ההגבלות של חוק  ,40שאגב אינו מגביל רק
את השימוש ב PGD-אלא גם התערבויות הקשורות בטכנולוגיות פוריות אחרות.
 80%מהמצביעים תמכו בביטול ובשינוי החוק ,אבל הגיעו רק  26%מהם לקלפי,
בעוד שנחוץ להשיג שיעור תמיכה של  50%במשאל עם ,וזה לא הושג .תומכי החוק
היו מרוצים מאוד וראו בזה ניצחון .מרביתם באו מהכנסייה הקתולית ,בראשות
האפיפיור החדש ,שזו התערבותו הראשונה בפעילות הפוליטית באיטליה ,דבר שאיני
יודע אם הוא מקובל או לא .הוא תמך בבישופים שהתנגדו להצבעה .מועד ההצבעה,
אגב ,נקבע ליום חופשה בבתי הספר .אם רצינו הסבר למה החוק לא בוטל בסופו
של דבר ,אז זו הסיבה.
בגרמניה ניתן לעשות הפלות מטעמים גנטיים ,אבל לא לבצע  PGDהעשוי למנוע
את זה .גרמניה נוקטת שיטה מחמירה וזהירה מאוד והגרמנים חוששים משימוש
ב .PGD-כשאומרים ‘גרמנים' ,מתכוונים לגופים השלטוניים; מתכוונים פחות
לציבור .מופעל שם לחץ ציבורי ,ובעת האחרונה התפרסמו כמה מחקרים בנושא.
המחקר האחרון ,מיוני  2004כמדומני ,מראה כי  97%מהזוגות הסובלים מבעיות
פריון מבקשים להתיר  .PGDנשמע הגיוני שבעל הדבר מעוניין בזה ,אבל גם 80%
מהאוכלוסייה הכללית ,וזה המון ,מעוניינים ב ,PGD-הגם שכולם מעדיפים לשמור
על  PGDלטעמים רפואיים ,ושם עדיין לא שונה החוק.
בבריטניה ,לעומת זאת ,הוקם גוף המסדיר את הנושא ומפקח על טיפולי הפוריות על
פי חוק ומתוקנות תקנות המתירות להיעזר ב PGD-במקרים של מחלות תורשתיות
חמורות .כאן לא נדבר על הלחץ הציבורי אלא על משהו אחר ,שעלה גם בהרצאות
הקודמות .ב ,11.8.2005-רק כדי להראות כמה הדברים מתפתחים ,פרסם הHFEA-
פנייה לציבור בקשר לשימוש ב PGD-למניעת מחלות גנטיות כמו  .BRCA-1אם זו
תחילתו של ‘מדרון חלקלק' ,קשה לדעת .איך הציבור יגיב שם? נדמה שבסופו של
דבר יאשרו בדיקות מהסוג הזה.
יפן גם היא אחת הדוגמאות המעניינות .לא בגלל האקזוטיקה של המרחק אלא מפני
ש Japanese society of obstetrics and gynecology-היא אשר בסמכותה להתיר
יישומי  .PGDהיא התקינה תקנות בנדון ב ,1998-אך בעצם לא אושרה כל בקשה,
גם כשהיה מדובר בברירת מין ( (sex selectionמטעמים רפואיים .מה התוצאה?
הדבר חזר אליהם כבומרנג ,ולזה נגיע בסוף.
אנחנו חוזרים לאותו סוג הסדרה של האגודה הגינקולוגית ביפן .האגודה הזאת
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יכולה לסלק חברים משורותיה ,אך אין זה אומר שהם לא יוכלו להמשיך לעבוד
כרופאים .ובאמת ,לפני שנה הורחק משורותיה רופא לאחר שביצע  PGDבשני זוגות
לצורך , sex selectionובעוד זוג מחשש לבעיה כרומוזומלית עקב גיל האם .כלומר,
לא היה חשש ספציפי ליילוד ,ורק בשל גילה ביקשה האם לעשות  .PGDהדוגמה
המעניינת יותר נוגעת לאותם שני זוגות שאצלם נעשה ה sex selection-מטעמים
חברתיים .באחד מהם מדובר באישה שכבר עברה הפלה ,משום שהייתה הרה עם
בת אבל רצתה בן .אותו רופא אמר :במקום שהיא תעשה עוד הפלה ועוד הפלה עד
שתצליח להרות בן ,אעשה להם  .sex selectionהוא ראה את עצמו כמי שעוזר ,כמי
שעושה לטובת הזוגות ,אבל היה לזה מחיר .לא בטוח שזה יפגע בפרנסה שלו ,נוכח
הזוגות הפונים אליו ,אולם עדיין יש פה איזה כוח כפייה .לפני זמן לא רב שונה
חוק ההפלות ביפן באופן שהוא אינו כולל טעמים אאוגנים לביצוע הפלה‘ .טעמים
אאוגנים' הוא ביטוי קצת בומבסטי ,אבל הכוונה להפסקות היריון בעקבות אונס
או מטעמים כלכליים ,והפרשנות של טעמים כלכליים נתונה לכל אחד ואחד מכם או
מהיפנים .החוק הזה שונה באופן שכיום טעמים רפואיים לכאורה אינם משמשים
עילה להפלה ביפן ,מה שפחות או יותר כן קיים בארץ.
בקרב קבוצת המומחים שבחנו את הנושא ביפן היו  60%תומכים .מקרב הציבור
הרחב  35%מהגברים צידדו ב ,PGD-לעומת  15%מהנשים ,ועדיין יש ירידה
משמעותית בתמיכה .לפי הסטטיסטיקה ,הנשים מתנגדות ,כי הטיפולים עלולים
להיות בעייתיים ומסוכנים להן .ההתנגדות באה גם מארגוני הנכים ,ואלה אומרים:
אתם בעצם מקטלגים אותנו כבעייתיים ,ככאלה שצריך לסלק משורות החברה.
ניו זילנד .שוב ,קצת מרוחק ,אקזוטי אבל מעניין .במארס  2005אישר שר הבריאות
בניו זילנד את ההנחיות של המועצה הלאומית לאתיקה ,שהן עדיין בתהליך של
בחינה עד לשנת  .2007הדבר דומה מאוד למודלים שהציגה כאן פרופ' לוי-להד ,אותן
שלוש קטגוריות :מקרים הטעונים אישור של המועצה הלאומית ,מקרים שאינם
טעונים אישור ,ושימושים אסורים .כלומר ,מותר על תנאי או אסור לחלוטין .האסור
לחלוטין של שימוש ב PGD-מטעמים חברתיים כולל  ,sex selectionמניפולציה
גנטית של העובר ובחירת עוברים הנושאים פגמים גנטיים כמו של ההורה ,כגון
חירשות .זה מחזיר אותנו לדוגמה של התנגדות ארגוני נכים ,שבעצם אומרים,
ובצדק ,שאם אנחנו רוצים לבחור ב PGD-במיוחד כדי שיהיה בן או בת חירשים
להורים חירשים ,מדוע לא נוכל לעשות את זה? בניו זילנד ,כאמור ,זה נאסר.
בארצות הברית אין הסדרה חוקית של הסוגיה ברמה הפדרלית .יש הסדרה
פרופסיונלית של כללי  sex selectionשיושמו בתהליך כעין פינג-פונג; פעם אחת
התירו ופעם אחת אסרו .הכוונה ל sex selection-מטעמים חברתיים.
במפה העולמית אפשר לראות הבדלים גם של תרבות מדעית ,גם של השפעות
דתיות וגם כפי שנאמר" :מי שנכווה ברותחין ,נזהר בצוננין" .זוהי מעין תמונת
ראי של מחד גיסא אותן מדינות הציר במלחמת העולם השנייה ותקופת השואה -
אוסטריה ,גרמניה ,איטליה ,וכן יפן ,הסובלות ,או לא סובלות ,מהתנגדות ל,PGD-
לפחות מצד השלטון .ומאידך גיסא ,בריטניה וארצות הברית ,הנוקטות מדיניות
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שאנו תופסים אותה כמתירנית קצת יותר; וישראל ,שאיני בטוח שאנחנו ‘יושבים
על הגדר' ,אלא שיכולים אנו לראות את עצמנו כמי שמשקפים מדיניות מתירנית.
ההסברים לזה ,שוב ,עשויים להיות שונים ומגוונים; הם יכולים להיות קשורים
למלחמת העולם השנייה ולשואה ,והם יכולים להיות לא קשורים לכך לחלוטין,
אלא מושפעים דווקא מהתערבות מדעית או מתפיסות חברתיות כאלה ואחרות .אין
ספק ,הבריטים ליברליים מאוד .זה מתבטא גם בדוגמה של מאגרי מידע גנטיים של
אסירים וחשודים בפלילים.
לסיכום ,אנחנו יכולים ללמוד על אופני הסדרה של הסוגיה ,אבל נראה ,לפחות
לפי מה שנעשה ביפן ,שעדיף להסדיר מאשר להימנע לגמרי מהסדרה ולהניח לכל
אחד לעשות כרצונו .ה PGD-מותר בדרך כלל .ה Sex selection-מטעמים חברתיים
אסור בדרך כלל .צריך ללמוד מעמים אחרים וממדינות אחרות ,אבל עדיין צריך
להפיק את הלקחים ולעמוד על הניואנסים הקטנים הקשורים אלינו ולמדינת ישראל
במיוחד .גם השיקולים האתיים של הפלה בעתיד ואותן שאלות שעלו פה  -איך
להגדיר עובר ,מתי הוא עובר ,מתי אנחנו יכולים לבצע הפלה ,מתי זה נחשב כהפלה
או כהרג עובר  -גם הסוגיות האלה חשובות .אולי אחת המסקנות החשובות יותר
היא בחינת עמדות הציבור לאחר הסברה ,לאור הלקח היפני.
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עו"ד מירה הראל-היבנר ,היועצת המשפטית של משרד הבריאות
תודה על הסקירה שקיבלנו עד עתה
ובעיקר על המתרחש בעולם ,אבל אם
יורשה לי ,אקח פינה אחת מדבריך
ואומר שמדינת ישראל ,הגם שהיא
נמנית עם המדינות הנאורות ,היא משהו
אחר .היא משהו אחר בכל מה שקשור
לתחום של פריון והולדה .ביום עיון
אחר אנסה להתמודד עם השאלה למה.
אני רק יודעת שאני צריכה להתמודד
עם הכיצד ,מפני שבכל נושא בתחום
הפריון וההולדה ,מדינת ישראל מוצאת עצמה חדשות לבקרים חלוצה במחנה ,ודי
אם אזכיר את חוק הפונדקאות ,שחוקק כבר ב 1996-ומתיר פונדקאות במדינת
ישראל .דומתני שכ 100-ילדים נולדו מהתהליך הזה ,ויש לנו כמעט  100זוגות
מאושרים שקיבלו את ילדם בדרך הזאת .ברוב מדינות העולם ,כפי שכולכם בוודאי
יודעים ,הפונדקאות אסורה .והנה כאן ,מדינת ישראל הקטנה ,שכוללת בקושי 6
מיליון נפש ,רצה קדימה בנושא הזה ,ועוד מלפני יותר מתשע שנים .יתר על כן קיים
כל הנושא של תרומת ביציות ותרומת זרע והאפשרות הפתוחה לכל אחד ליהנות
מהשירות הזה; ולא רק זאת אלא שגם חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,שחוקק בשנת
 ,1995לא עשה אבחנה לגבי הבאת ילדים לעולם בין שהמדובר בזוג ובין שהמדובר
באישה פנויה .אינני מכירה עוד הרבה מדינות בעולם שפתחו את שעריהן כך ושנתנו
אפשרות גם לנשים פנויות להביא ילד לעולם ,שלא לדבר על כך שאנחנו מאפשרים
גם תרומת ביצית וגם תרומת זרע הן לזוגות והן לנשים פנויות.
אנחנו נמצאים בחזית מעניינת מאוד כלפי כולי עלמא ,ובחזית זו נדון הנושא של
יום העיון הזה ,והוא בחירת מין היילוד שלא לצורך האבחון הרפואי .השאלות
והדילמות היו רבות .אם ננסה להעלות על קצה המזלג את כל התהיות והשאלות
העמוקות שמתבקשות מזה ,נוכל לתמצת אותן במספר מילים .אלה שתמכו בנושא
של בחירת מין היילוד שלא לצורך האבחון הרפואי טענו כי אם הטכנולוגיה קיימת
ויש אפשרות לבצע אותה ,למה למנוע מהאזרח את האפשרות לקבל את השירות
הזה? למה למנוע זאת מאנשים שיש להם כמה ילדים מאותו המין והם מבקשים
להוסיף ילד מהמין האחר (מה גם שדבר זה לא יגרום לאי איזון באוכלוסייה)? למה
לא נאפשר שימוש בטכנולוגיה באותם המקרים שיש בעיות כלשהן ושבחירת המין
תוכל לסייע לאנשים? אומר בפה מלא :אלה המקרים של כוהנים מהמגזר החרדי
שבהם לגבר אין תאי זרע והוא מבקש להביא ילד לעולם עם רעייתו .הוא ,מבחינה
דתית ,חברתית ,איננו יכול להביא בן לעולם מתרומת זרע ,משום שהבן שייוולד
לא יהיה כוהן ,ורובנו הגדול יודעים שלכוהנים יש כללים כאלה ואחרים  -ברכת
הכוהנים בבית הכנסת ,עלייה לתורה ככוהן ,הראשון בקריאת התורה ועוד כהנה
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וכהנה .אדם כזה ,שמבקש לממש הורות עם רעייתו ,מבקש לממש אותה בתנאי
שייוולדו לו רק בנות ,כיוון שהוא איננו רוצה שמה שנקרא ‘בושתו' תהיה כלפי כולי
עלמא ,שאז הילד שייוולד ,אם הוא בן ,לא יוכל לקיים את מצוות הכוהנים .למה
למנוע את זה ממנו? נכון ,זה עניין חברתי דתי כזה או אחר.
שאלות כאלה ואחרות עמדו לפתחנו כאשר ראינו לפני כשלוש שנים שהלבה רותחת
מתחת לפני האדמה ושאת הנושא הזה צריך להסדיר .אז הקים שר הבריאות ועדה
משותפת של שני הגופים המארגנים של יום העיון הזה לבחון את הנושא של בחירת
מין יילוד שלא לצורך הרפואי .הדיונים היו כבדי משקל; לכל צד היו טענותיו,
אם בנושא ה'מדרון החלקלק' ואם בשאלה מה זכותנו להתערב בבריאה .אם יש
למשפחה מספר ילדים מאותו המין ,מי אנחנו שנתערב בבריאה? ועל זה כבר קמו
חכמים ונבונים ממני ואמרו שכל הנושא של הפריה חוץ-גופית הוא בעצם התערבות
בבריאה ,כי הקדוש ברוך הוא הביא את הילדים לעולם בצורה אחרת ,ואנחנו
התערבנו וגרמנו אושר ללא מעט אנשים .אז האלמנט הזה לא היה בדיוק הגורם
שמנע את העניין .לרובכם היושבים כאן בוודאי זכורים הקולות שעלו כשנולדו
הילדים הראשונים בהפריה החוץ-גופית  -שומו שמים ,מה עשינו? והנה קיבלנו כאן
נתונים נפלאים לגבי מה שיכולה לעשות ההפריה החוץ-גופית.
לפני כשנה סיימו שתי הוועדות את עבודתן והביאו לפני שר הבריאות את המסקנה
שאין לאפשר בחירת מין יילוד שלא לצורך רפואי אלא במקרים חריגים ונדירים
ביותר .כדי שהפרוצדורה הזאת תוכל לצאת מן הכוח אל הפועל המליצה הוועדה על
הקמת ועדה שתאשר את הפרוצדורה ,בדומה לוועדה הקיימת על פי חוק הפונדקאות.
יושבים בה נציגים מכמה וכמה סקטורים :רופאים ,גנטיקאים ,אנשי דת וכדומה.
בראש הוועדה יושב מי שאני מוקירה והיושב פה באולם ,פרופ' אינסלר  -לדעתי,
מבכירי ומגדולי הגינקולוגים .הוועדה הזאת כבר ישבה על המדוכה ,ועדיין הדברים
טרם אושרו .הובאו בפניהם כמה עשרות בקשות ,רובן בקשות של אנשים שיש להם
יותר מארבעה ילדים מאותו המין .מעט בחרו להגיש את בקשתם אף שיש להם
פחות מארבעה ילדים מאותו המין .בכל מקרה ,הוועדה הזאת כרגע יושבת ומנסה
ללבן בינה לבין עצמה את הנהלים .אמרתי לחברי הוועדה שאנחנו עשויים להיקלע
לבג"צים ושהבג"צים עשויים לבוא מכמה כיוונים:
הכיוון הראשון הוא שדבר כזה אין להסדיר בנוהל מנכ"ל .מהויות כאלה נכון יותר
להסדיר בחקיקה .אין לי ספק שבשלב כלשהו נצטרך לעגן את הדברים האלה
בחקיקה .עם זאת ,בחרנו להפיץ נוהל ולהתחיל לעבוד על פיו ,כדי שלא יבצעו
דברים כאלה במחתרת .עדיף היה לנו להוציא נוהל של מנכ"ל ,שיסדיר את הדבר
ושהציבור כולו ידע שמי שמבקש לבצע  PGDובחירת מין יילוד ,עליו לעבור את
המשוכה ששמה ועדה ולעבוד על פי התנאים שלה .ולא ,נמצא את עצמנו במקומות
חשוכים ,שאינני חושבת שנכון להגיע אליהם וגם אינני רוצה להעלות על דל שפתיי
מה אנחנו יכולים למצוא שם .על כן אומר מעל במה זו ,וגם היה לי הכבוד לומר
זאת מעל הבמה שחברת הכנסת נס הייתה היו"ר שלה ,אנחנו איננו פוסלים .להפך,
אנחנו חושבים שבעתיד הקרוב נעלה את הדברים בדבר חקיקה ,אבל העדפנו לצאת
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עם הנהלים כבר עתה ולנסות למצוא פתרונות ,ואפילו ייתכן מאוד שדבר החקיקה
שייחקק ,בבוא הזמן ,יהיה לאור ניסיון כזה או אחר ,שיאפשר לעשות את החקיקה
נכונה יותר ,יעילה יותר ,מועילה יותר ,על כל מה שכרוך בצד האתי ,המוסרי והאחר.
בג"ץ ,ככל שאני צופה שיהיה ,מעבר להיבט החקיקתי ,ישאל למה לא להתחיל את
בחירת מין היילוד אחרי שני ילדים מאותו המין במשפחה אחת ולא אחרי ארבעה,
או למה לא להתחיל אותה מאפס .גם שתי הוועדות וגם משרד הבריאות הגיעו
למסקנה שצריך לשים איזה סכר .הסכר הזה הוא הרמטי ,אבל יש לו גם נקודות
יציאה .בנוהל שכתבנו נאמר שמי שהמקרה שלו חריג ,נדיר ומיוחד יכול לעמוד בשער
הוועדה גם אם אין לו ארבעה ילדים מאותו המין .אסתפק בשתי דוגמאות אלה
כאפשרות לבג"ץ .מה שלא יהיה ,הבג"ץ יהיה מעניין מאוד.
הרשו לי להביא בפניכם כמה מראשי הפרקים של הנוהל לברירת מין היילוד באבחון
גנטי טרום-השרשתי מחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר  21/05מתאריך ,9.5.2005
שהוא נר לרגליה של הוועדה:
מי שרשאי וזכאי לבוא בשעריה של הוועדה ולהתדיין בפניה הם אותם זוגות  -גם
לא פסלנו נשים פנויות ,וכדאי שזה יהיה ידוע  -ש"קיים סיכון ממשי וניכר לפגיעה
מהותית ומשמעותית בבריאות הנפשית של ההורים או של אחד מהם או של הילד
העתיד להיוולד ,אם לא יבוצע ההליך המבוקש" .זה התנאי הראשון.
תנאי נוסף" :למבקשים יש לפחות ארבעה ילדים משותפים מאותו המין ואין להם
ילדים מבני המין השני ,למעט מקרים חריגים ונדירים ביותר ומנימוקים מיוחדים,
שקיבלו ייעוץ גנטי ובו הובהרו להם כל פרטי התהליך ,סיכוייו וסיכוניו וכן השיקולים
האתיים הכרוכים בברירת המין בטרם השרשה שלא למטרה הרפואית ,לרבות
מעמדם וגורלם של עוברים מהמין שלא נבחר להשרשה וההורים נתנו הסכמתם
מדעת ,בכתב ,לביצוע ההליך ,וכן בכפוף לכך שניתנה הסכמה מדעת ,נפרדת ,של
ההורים ,לביצוע ."IVF
עוד תנאי" :הוסבר להורים המיועדים כי אם העוברים התקינים שנוצרו אינם מהמין
המבוקש ,לא יינתן להם אישור למחזור הפריה חוץ-גופית נוסף למטרת ברירת מין
טרם שנעשה שימוש למטרות רבייה בכל העוברים התקינים שנוצרו".
אלה הם תנאים מנדטוריים ,אם אפשר לקרוא לזה כך ,בנושא הזה.
אני רוצה לדבר בקצרה על מה שהוועדה לברירת מין היילוד צריכה לשקול בטרם
תחליט לסרב לבקשה או לאשרה .אחד הדיונים הקשים שהיו בוועדה המשותפת
קודם שנתנה את הדוח שלה ,היה בשאלה אם לתת לזוגות או לאישה פנויה שממילא
עוברים תהליך של הפריה חוץ-גופית האפשרות לבחור את מין היילוד .המצדדים
בזה צדקו בהיבט זה שהסיכון בתהליך ההפריה החוץ-גופית ,של שאיבת הביצית
על כל המשתמע מכך ,מתקיים בכל מקרה ,כי הזוג הזה איננו יכול להביא את הילד
בדרך הטבע .את הפרוצדורה הזאת הם עוברים ממילא ,אז מדוע לא תינתן להם
האפשרות לבוא ולבחור ,בצלוחית ,את המין העדיף להם? מנגד היו שטענו ,ובלא
מעט להט ,שכאן אנחנו יוצרים בעצם כמה דברים .הראשון שבהם :הפריה .מי שלא
שפר גורלו וצריך ללכת למסלול של  ,IVFוזאת בשבילו הדרך היחידה ,מקבל באופן
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אוטומטי בחירת מין .מי שילך ל ,IVF-לפי תוצאה זו ,יהיה זכאי לקבל את הילדים
לפי הזמנה .חששנו ,במלוא הכנות ,שהדבר יגרור מהלך משמעותי מאוד ,שהוא יד
קלה על ההדק ששמו  ,IVFדהיינו לחץ מסיבי בלתי רגיל על הרופאים לבצע את
תהליך ההיריון באמצעות הפרוצדורה של הפריה חוץ-גופית ,כדי שתוצר הלוואי,
שהוא בעצם התוצר העיקרי ,יהיה בחירת המין .כאן הפשרה שהושגה הייתה שבבוא
הוועדה לשקול את שיקוליה ,תיבחן גם השאלה אם הזוג הזה צריך לעבור .IVF
שיקול נוסף הוא אם הזוג הזה ממילא צריך לעבור אבחון גנטי טרום-השרשתי בשל
בעיות גנטיות .אם כך ,הם עוברים את ה ;IVF-אבל ה PGD-בא לצורך האבחון
הגנטי במשפחה שכבר יש לה בעיה גנטית שרוצים לפתור .אם כן ,האם כל זוג
שעובר את ה ,PGD-שלא מלכתחילה לצורך בחירת המין אלא לצורך האבחון הגנטי,
אוטומטית תינתן לו האפשרות לבחור את המין? גם כאן הושגה פשרה; כמו בכל
דבר בחיינו היומיומיים ,בעיקר באלה שצריכים להיות מנווטים בחקיקה שתתאים
פחות או יותר לכול ושתנסה לפגוע באנשים כמה שפחות  -גם זה אחד השיקולים
שהוועדה צריכה להביא בחשבון .הדבר הנוסף שהוועדה צריכה להביא בחשבון היא
מידת הסיכונים והנטל שיוטלו על האישה מעצם התהליך של שאיבת הביציות כדי
לבחור את המין בפרוצדורה הקיימת .האם אין איזה סיכון בריאותי או אחר לאישה
הכרוך בשאיבת הביציות ,בבואה לבקש את בחירת המין? הוועדה עדיין יושבת על
המדוכה .למיטב ידיעתי ,עד לרגע זה הוועדה עוד לא אישרה זאת לשום זוג מבקש.
אני משערת שההכרעה תיפול בשבועות הקרובים .הוועדה נטלה על עצמה משימה
לא פשוטה ,אבל כפי שפעלה יפה ועדת הפונדקאות עד היום  -ורק תביעת נזיקין
אחת הוגשה עד היום ,אף שיש למעלה מ 200-הסכמי פונדקאות  -אני מקווה שגם
הוועדה הזאת תצליח להתוות לנו את הדרך ,כדי שבשלב מסוים ,ולא בעתיד הרחוק
מאוד ,נוכל להעלות את הדברים גם כדבר חקיקה .לדעתי ,אלו הם הדברים שעוד לא
אמרנו בהם די ,ואינני פוסלת את האפשרות שמחר בבוקר נקום לפרוצדורה או לדבר
שבעולם עדיין לא שמעו עליו ,אבל אצלנו כבר מתחילים להופיע ניצנים של בקשות
לגביו .בכל מקרה ,אני סבורה שכולנו צריכים להיות גאים במידה לא מבוטלת על
מה שאנחנו נוטלים על עצמנו ועל מה שאנחנו מעניקים ,ובהזדמנות זו אני מאחלת
לכולנו שנה טובה ,ותודה רבה.
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דיון מסכם של המושב השני
פרופ' אריאלה אופנהיים
השאלה למירה היבנר-הראל .אמרת שהיו כעשרים פניות לוועדה.
עו"ד מירה היבנר-הראל
לא אמרתי.
פרופ' אריאלה אופנהיים
כך התרשמתי ,אבל היו מספר פניות .רציתי לדעת ,כמה מהפניות שהיו עד כה
לוועדה היו לבחירת בנים זכרים וכמה היו לבחירת בנות? זה ייתן לנו קצת מושג
לאן הרוח נושבת.
עו"ד מירה היבנר-הראל
קודם כול לא נקבתי במספר ,ודבר נוסף  -אינני יודעת אם זה למזלי או לא למזלי -
אינני יושבת בוועדה ,ולכן גם אינני יכולה לענות .אני משערת שבשלב כלשהו נשמע
מהוועדה את ההסתייגויות ,ונראה לי שכרגע אנחנו עוד לא יודעים מה מכל הפניות
ייפול ומה יישאר .אז נשאיר את זה לעוד כמה חודשים ,כדי שנוכל להוציא את זה
באופן מסודר יותר.
עו"ד גלי בן-אור
אולי מעניין לציין שבארצות הברית ,שבה יש מרכזים המציעים את האפשרות
לבחור את מין היילוד  -וזה דבר הנטול הסדרה מדינתית שם  -דווקא יש רוב
מכריע לאלה שבוחרים בבנות לעומת בנים .החששות שמועלים בדרך כלל בנושא של
 sex selectionהן מפני העדפה של בנים על בנות .דבר זה נכון במדינות שבהן
יש מדיניות של הולדה של ילד אחד או במדינות שבהן לזכר יש יכולת השתכרות
ופרנסה טובה יותר ,כמו בהודו ובסין ,שם העדיפות לבנים בולטת מאוד ,עד כדי
כך שזה אפילו שינה את היחס בין נשים לגברים באוכלוסייה הכללית .אבל ממה
שנראה ,לפחות במדינות מערביות שבהן התחילו כבר לבצע את הטכניקה ,למין
הנשי יש עדיפות.
עו"ד מירה היבנר-הראל
אני רוצה להוסיף על דבריה של גלי .בשיחת מסדרון שהייתה לי עם פרופ' דור ,הוא
אמר שהרוב הברור אצלו הן בקשות לבנות.
פרופ' בולסלב גולדמן
שאלה למשפטניות .במסגרת הדיון בנושא ה sex selection-בעזרת  ,PGDמה ההתייחסות
שלכן למיון זרע ( .)sperm sortingהיום ניתן לוודא במידת ביטחון של כ80%–70%-
איזה זרע יפרה ביצית ובאופן כזה לקבוע את המין .האם גם זה ייכנס לשימוש?
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עו"ד מירה היבנר-הראל
אני יודעת שיש היום טכניקה שבה עושים את זה ,לא בשביל בחירת מין היילוד אלא
משום שהטכניקה הזאת עוזרת בהפריית הביצית.
פרופ' בולסלב גולדמן
אני מדבר על המין .זה קיים היום ,רק שזה לא מוסדר.
עו"ד מירה היבנר-הראל
לפני שנוציא הנחיות ,אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה.
פרופ' בולסלב גולדמן
הנקודה שלי בנושא היא ,אם יהיו הנחיות לגבי  ,sex selectionהן לא יכולות להיות
בהתאם לטכניקה אלא ברירת מין כברירת מין.
עו"ד גלי בן-אור
כל אחת מהטכניקות מעוררת שאלות מסוג אחר .הבעיה שלנו ב PGD-היא הבחירה
של עוברים קיימים וההתייחסות שלנו לכך .אני מסכימה עם ההערה שהושמעה
לגבי המונח ‘טרום-עוברים' במקום ‘עובר' ושההתייחסות צריכה להיות בהתאם
לכך ,אבל מתעוררות שאלות .אין ספק שבמיון זרע אין לנו הבעיה הזאת .אנחנו
מדברים על השלב הטרומי .אבל אם אנחנו מוטרדים מהשאלות האתיות והמוסריות
של השליטה של הפרט ,של הפרת האיזון ,של בחירה במין זה או אחר והתוצאות של
זה ,ההתלבטויות האלה נכונות ,ולא משנה על איזו טכניקה אנחנו מדברים .לכן ,אם
וכאשר תהיה הסדרה כוללת של הנושא ,יצטרכו להתייחס גם לזה ,בייחוד כשבנושא
של מיון זרע אחוזי ההצלחה נמוכים יותר ,ולכן עלולה להתעורר בעיה נוספת של מה
קורה אם התהליך אינו מצליח ונולד ילד מהמין הלא רצוי לכאורה ,על כל ההשלכות
של זה ,שהן בעייתיות מאוד.
עו"ד מירה היבנר-הראל
אני רוצה להוסיף שכל הטכניקה ,בסופו של עניין ,דומה מאוד למה שאנחנו עושים
היום ,מבחינה זו שצריך  .IVFאלא שבשיטה אחת החיבור בין הביצית לזרע הוא
לפני ,ובשיטה אחרת הבדיקה נעשית אחרי .כלומר ,הטכניקה פה שולית מאוד
לעומת הרעיון ועצם המחשבה לגבי מין היילוד בכלל .אני מסכימה עם גלי ללא
ספק ,שכשנעשה את זה בחקיקה והשיטה הזאת תהיה תקפה ,הרופא הוא שיבחר
מה נראה לו מבטיח יותר ומסכן פחות.
פרופ' בולסלב גולדמן
מה שאת אומרת אינו מדויק ,כי במיון זרע אינך צריכה .IVF
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עו"ד נירה למאי (נציבות הדורות הבאים)
בהמשך יציג השופט שוהם את עמדת נציבות הדורות הבאים .ברצוני לציין נקודה
שהועלתה בישיבות הכנסת ,שם תהינו למה באמת הנוהל הזה מגיע בצורת חוזר
מנכ"ל ולא כדבר חקיקה .כבר שמענו שאנחנו מהמדינות המתקדמות בעולם ,וכן
ניסיתם להראות לגבי כל אחת מהמדינות את הצד שכנגד :למרות שאסור ,הציבור
רוצה כך או אחרת ,וקיבלנו את השורה התחתונה .מדינת ישראל היא ,לפי מה
שהראיתם ,מתקדמת יחסית לעולם בכל הקשור לבחירת מין היילוד מטעמים לא
רפואיים ,ועובדה שאצלנו היום זה אפשרי מבחינת הדין; לא לפי חוק אלא לפי חוזר
מנכ"ל ,שתנאיו כאלה ואחרים ,והם אולי בעייתיים ואולי אינם עומדים בבחינת
השוויון ,ואף מעוררים שאלות של עלות ומימון עצמי או לא .דווקא בנושא הזה
חשבתם לבדוק את ההיתכנות של איזה מין ייבחר בישראל? אבל מבחינה מחקרית,
ההשלכות הארוכות ורחבות הטווח של ההחלטה שאתם מחליטים היום ,היא כרגע
תופסת מבחינת הדין .בישיבת הוועדה שהתקיימה בכנסת ביקש חבר הכנסת שאול
יהלום להשתמש בזה במשורה ,כי הייתה מורת רוח מההחלטה שפורסמה בחוזר
המנכ"ל הזה :לאפשר מה שאישרתם  -ארבעה ילדים משותפים מאותו מין לזוג
מסוים .האם נבדק מבחינות אמפיריות-מחקריות כיצד זה יכול להשפיע? ואם כן,
האם זה נעשה בפורום שיכול היה לקבוע או להחליט החלטות בעניין הזה ?
עו"ד מירה היבנר-הראל
לצערי הרב ,בכל התחום הזה של ההורות המודרנית  -החל מהורות של נשים פנויות,
עובר להורות דרך פונדקאות ודרך תרומת ביצית וזרע ,וכלה בהורות באמצעות בחירת
מין היילוד ,כפי שלימדו אותי במחקר  -יש צורך בנתונים רחבים מאוד ובקבוצות
אוכלוסייה משוות ,וזה קשה מאוד היום .בעולם כמעט שלא עשו מחקרים בתחום
החדש הזה .המחקרים האלה הם ניבויים יותר מאשר מחקרים ,מפני שבמחקר
עדיין אין תוצאות ,והעידה על כך גם ד"ר וייס (מעבודה סוציאלית) ,שנושא ההורות
החדשה ,הבלתי קונבנציונלית במידה כזו או אחרת ,אין בו עדיין תשתית מספקת
למחקר .עם זאת ,נשקלו הדברים ,והראיה  -שהדברים ניתנים במשורה .הם לא
ניתנים לכולי עלמא .נכון ,כפי שרמזת בדברייך ,שיש פה הפליה ,ויש טיפול שלא
במימון ציבורי .הכול נכון .אבל באיזה מקום שהוא התחילה פריצת דרך .בשלב
הקרוב מאוד נצטרך בוודאי לעבור לחקיקה ,וימים יגידו .היום אינני יכולה לומר
בוודאות איזו השפעה יש לכך במקרים של ילדים שנולדו בפונדקאות ומה יהיה
מצבם של ילדים שנולדו לנשים חד-הוריות ,משום שקשה מאוד להיות נביא.
מאיר ויסגלס
אני רואה שאין התייחסות לשאלה כמה בעצם עולה כל הפרוצדורה הזאת ,וכמה
היא עולה לעומת טיפולים אחרים  -למשל ,בהשוואה ליום אשפוז .אל כל הדברים
אנחנו מתייחסים באופן תאורטי מאוד ,ואחר כך יתברר שכל טיפול כזה יעלה הון
תועפות ,ובכל הכבוד ,לא נוכל לעמוד בזה.
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עו"ד מירה היבנר-הראל
ככל הידוע לי ,בטיפולי הפריה  -טיפולי  - IVFכל מחזור טיפול עולה כ 12,000-שקל.
הבדיקה של האבחון בשיטת  PGDעולה בערך עוד  6,000–5,000שקל .לכן ,העלות
הכוללת של כל מחזור בדיקה היא כ 18,000-שקל .כפי שהדגשתי ,מדינת ישראל,
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,מממנת באמצעות סל התרופות לכל הזוגות או
לנשים פנויות המבקשים להביא עד שני ילדים טיפולים בסך  12,000שקל למחזור.
פרופ' בולסלב גולדמן
במכון גרטנר בתל-השומר כבר יש תוצאות של סקר ראשוני ,ואנחנו ממשיכים בו
ומגדילים אותו ,וד"ר דולב שיושבת כאן אמורה להמשיך אותו .יש סקר פרלימינרי
בשאלה מה אנשים מעדיפים אם נותנים להם את האפשרות של  .sex selectionאני
חוזר ,זה פרלימינרי ,וודאי שאף אחד אינו מתחייב .יש נטייה קלה ביותר להעדפת
זכרים ,ביחס של  .52%–48%למעשה זה חצי-חצי.
לגבי הנושא הכספי PGD ,למניעת מחלות גנטיות ממומן היום ,כל מקרה לגופו ,על
ידי משרד הבריאות .אני יודע שיש בקשה להכניס גם את הנושא הזה לסל הבריאות
של שנת .2006
פרופ' מישל רבל
זאת בשורה טובה.
פרופ' בולסלב גולדמן
זה לא מחייב שיקבלו ,אך זה ייכנס לדיונים.
פרופ' מישל רבל
בעניין עלות ה - PGD-התקנות כרגע אינן מאשרות תשלום ל IVF-אלא למטרת
טיפולי פוריות .ברוב המקרים שבהם דרוש  PGDלצורך אבחון של מחלה גנטית לא
קיימת בעיית פוריות .ולכן אין כיסוי תקציבי לביצוע  IVFלצורך ה .PGD-בעיה
זאת דורשת טיפול של משרד הבריאות.
הנקודה השנייה מתייחסת לאלה שביקשו לקבוע את נושא ה PGD-בחקיקה .לדעתי,
יש להיזהר מחקיקה כשמדובר בפרוצדורות רפואיות שעדיין מתהוות ומשתנות .בכל
מקרה חייבים לעשות זאת בשיתוף פעולה של הגופים העוסקים בשאלות ביואתיות,
שאינן רק שאלות משפטיות ושיש להן היבטים מולטידיסציפלינריים ופלורליסטיים.
המחוקק צריך להתייעץ עם הביואתיקנים במדינה שלו וגם ללמוד את העמדות
הביואתיות בעולם .אם תתבסס גישה רצינית כזאת ,אפשר יהיה להגיע לחקיקה
טובה .יהיה חבל מאוד לעשות מה שנעשה בכמה מדינות באירופה ,וצרפת היא
דוגמה טובה למקום שבו נעשתה חקיקה חפוזה ,ואחר כך שינו אותה פעם ועוד
פעם.
השאלה שלי היא ,אם יהיה ,או כדאי שיהיה ,שינוי בחוזר מנכ"ל או בעמדת משרד
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הבריאות באשר להגבלת הפנייה לוועדה הארצית בנושא ברירת מין היילוד נוכח
התנאי שלמשפחה כבר יש ארבעה ילדים .הרעיון של שתי הוועדות לביואתיקה
היה שברירת מין היילוד תיעשה למטרה רפואית וכן ככלול במטרה הרפואית ,כגון
במקרים שיש סכנה ממשית לבריאות הנפשית של האם ,של האב או אפילו של הילד
העתיד להיוולד ,ואלה המקרים שיובאו בפני הוועדה הארצית .ברור שמקרים כאלה
שבהם כרוכה סכנה נפשית חמורה יכולים להיות כבר עם הילד הראשון או הילד
השלישי ,ולא תמיד רק עם הילד הרביעי .השאלה היא אפוא אם גם מקרים שבהם
אין ארבעה ילדים יוכלו לבוא בפני הוועדה הארצית ולקבל אישור; אם קיימת סכנה
לבריאות הנפשית .אני בעד.
עו"ד מירה היבנר-הראל
בנוהל שיצא באפריל הדבר כתוב שחור על גבי לבן :ארבעה ילדים זה הסף .עם
זאת ,כפי שאמרתי ,זה סכר חזק שיש בו איזו אפשרות להשתחל פנימה במקרים של
סיכונים נפשיים להורים או לילד שייוולד.
עו"ד נירה למאי
אם אדם נמצא במצוקה קשה מכך שאינו יכול לזכות בילד ממין מסוים ,באמת צריך
לבחון אם לאפשר לאותו הורה  -שכבר הראה שיש אצלו סכנה נפשית חמורה מאוד
או שצפויה סכנה לשלומו הנפשי  -להיות הורה לילד נוסף בכלל.
עו"ד מירה היבנר-הראל
בכל הנושא יש ליווי של אנשי מקצוע ,שאני לא נמנית עמם.
גב' אתי פרץ
הסוגיה שאני רוצה להציג יכולה להישאר שאלה פתוחה בכוונה ,כמשהו על ספו של
חוק ,לעומת אתיקה וסטנדרטים או אמות מידה של חברה .אין ספק שכל הטכניקות
שהומצאו ,ושיומצאו בעתיד ,באות בראש ובראשונה להשביח את חיינו ,את חיי
האדם ,וגם לממש את הזכות הראשונית של אנשים להמשכיות ולהיות הורים .מה
שאותי מדאיג הוא שיש פה משולש מסוכן מאוד שבו חלק מאנשי הרפואה יכולים,
ואני אשתמש בביטוי קשה ,להיות קצת חרב להשכיר .במצב שבו ,בנסיבות כאלה
ואחרות ,אוכלוסיות חזקות ומשפחות חזקות ירצו להשתמש במניפולציה הרפואית
לבחירת מין היילוד או להתערבות אחרת ,הן יוכלו לעשות זאת ,ואחרים לא יוכלו.
כלומר ,הדברים אינם לגמרי חד-ערכיים כפי שמוצג כאן .דוגמה לכך הייתה בשאלתו
של פרופ' גולדמן לפרופ' לאופר לגבי האוטיסטים ,והתשובה הפחידה אותי ,כיוון
שאני ,כמי שמלווה נכים וחולים ,תוהה :מי רשאי לקבוע את זכות הקיום או את
הפוטנציאל הקיומי? מי אמר שבאשר לאוטיסט הדרך היא אוטוסטרדה שבה אין
לו זכות קיום ושרצוי ללדת במקומו בת? ומה קורה באשר לנכויות אחרות? מחר
יעלו נושאים של חירשות ועיוורון ,עיוורון חלקי ,ואתם יודעים שהסקלה אלסטית.
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ברגע שהעיקרון נפרץ ,יש איזו אלסטיות .אינני אומרת שזה מה שקורה .אני אומרת
שאחת הבעיות כאן היא להציב את הגבולות של איפה לא .אני מכוונת לנקודה
האחרונה .אמרתי שיש משולש .העניין הוא של הנכים ושל האוכלוסייה המקצועית
ושל העניין שעו"ד היבנר-הראל העלתה .ואתם הצבתם פה שאלות רציניות .שאלתם
על העניין של ארבעה ילדים ,ופרופ' רבל אמר :למה ארבעה ולא שניים? אני יכולה
לשאול אותך ,כיהודייה דתית ,מי אמר? הרי יש זכות למצוות פרו ורבו ,בנים ובנות.
יש זוג שיש לו רק בן ,שיש לו סיבות מסוימות לחיות חיים שיש לו היתרים מסוג
מסוים ,ואינני צריכה להרחיב ,והוא ‘צריך' בת .הזוג הזה אינו צריך לחכות לילד
החמישי .כלומר ,אני באה להגיד שסוג מסוים של מתרסים או חומות שהוצגו כאן
מציב שאלות מורכבות מאוד .אני חושבת שכדאי היה לחדד קצת יותר מה לא,
במקום מה כן.
ד"ר זלינה בן-גרשון
תודה רבה ,אתי .זו הייתה הערה טובה ובוודאי נחזור אליה במסגרת הדיון הכללי.
היה ביטוי ששמעתי ,והוא "כמה מושלם צריך אדם להיות?" ,וזו הערה להערה
שלך.
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מושב שלישי
היבטים אתיים ודתיים
הרב פרופ' אברהם שטיינברג ,מנהל היחידה לאתיקה רפואית ,המכון
לאבחון נירולוגי ,מרכז רפואי שערי צדק
שמענו מהמרצים שקדמו לי כמעט כל
מה שניתן לומר על ההיבטים האתיים,
ולא נראה לי שיהיה לי הרבה להוסיף
מעבר לחיזוק עמדה כזאת או אחרת.
התבקשתי לדבר יותר על ההיבטים
היהודיים ,ואני מדגיש שהדברים
מייצגים גישה יהודית ולא את ה-גישה
ה-יהודית .חשוב להבהיר את זה מראש,
כי בוודאי ,כמו בכל דיסציפלינה,
עשויות להיות דעות אחרות ,והדברים
שאני אומר הם הדברים כפי שאני מבין אותם.
עד כה דנו יותר בהשלכות החברתיות שיש לטכנולוגיות הללו ולא כל כך בדברים
המהותיים ,בעצם הטכנולוגיה של ה .PGD-האם זו טכנולוגיה מותרת או אסורה
ברמה המהותית? אם היא אסורה ברמה המהותית ,הרי לא משנה אם ההשלכות
שלה טובות או רעות ,זה דבר שלא יהיה מקובל .לעומת זאת ,אם זה מותר ברמה
המהותית ,עדיין יש מקום להגבלות בהתאם לצרכים החברתיים .מטרת הPGD-
היא למנוע לידת ילדים חולים .ויש התקוממות ,אולי מוצדקת ,מצד קבוצות של
חולים ונכים ,הרואים בהליך הזה איזו פגיעה במעמדם כבני אדם או איזה פיחות
ביחס החברתי אליהם .הדבר הזה לא בהכרח קשור .זו תופעה טבעית מאוד ,ולאורך
כל שנות ההיסטוריה היה מקובל שיש העדפה שהצאצאים יהיו בריאים ,אבל אם
נולדים צאצאים לא בריאים ,זה לא גורע מכבודם ומהיחס אליהם או מהיחס שצריך
להיות אליהם .לפחות זו הייתה תמיד עמדת היהדות .אביא כעת כמה דוגמאות
לגישה המתירה למנוע יילודים חולים בתנאים מסוימים ,אף שהיהדות מלאה
דרישות לכבד את החולה ,הנכה והזקן ולעזור להם ולכל מי שזקוק לעזרה .עם זאת,
מעולם לא הייתה בעיה לפעול בדרכים שימנעו לידת חולים או נכים .בימי התלמוד
ובימי הביניים ידעו ,למשל ,שעדיף להימנע מנישואים בתוך משפחות שיש בהן
מחלות תורשתיות .ראו מחלות מסוימות כתורשתיות ,כביכול  -בעוד שחלקן ,כפי
שידוע היום ,הן לאו דווקא תורשתיות  -וכדי למנוע לידת ילד פגוע במחלה מהסוג
הזה הייתה המלצה שלא להינשא בתוך משפחות כאלה .מובן שמי שהחליט להינשא
בתוכן ונולד לו ילד פגוע ,חובה מלאה חלה לטפל בילד כראוי .בשנים האחרונות
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התפתח המוסד של ‘דור ישרים' ,שכבר הוזכר .לא אכנס לפירוט של המערכת הזאת,
שהיא בעצם מערכת של מניעת ילדים חולים בשלב טרום-הנישואים .אנחנו מדברים
על השלב הטרום-השרשתי ,דהיינו אחרי שכבר נישאו בני הזוג ויש חשד למחלה
תורשתית אצלם‘ .דור ישרים' מטפל בשלב שלפני הנישואים ,והוא קיבל את ברכתם
של כל הרבנים והאדמו"רים והחסידים והמתנגדים וכל המגזרים בציבור הדתי
והחרדי ופועל יפה מאוד .נדמה לי שבעקבות זאת בעשר השנים האחרונות לא נולד
אף לא ילד אחד החולה בטיי זקס במגזר החרדי ,ואילו לפני כן היה מספר לא קטן
של ילדים כאלה בכל שנה .אם כן ,יש פה תרומה למניעת יילודים חולים .מבחינה
תאולוגית עולה תמיד השאלה :מי אנחנו שנתערב בבריאה? אם הקדוש ברוך הוא
רצה שייוולד ילד חולה ,מה פתאום אנחנו עושים ‘קונץ' שבאמצעותו הילד הזה לא
ייוולד? התשובה הברורה היא שאנחנו מתערבים בבריאה כל הזמן .גם כשאנחנו
יושבים באולם הזה ,האולם הזה לא נוצר על ידי הקב"ה בששת ימי הבריאה .מישהו
עשה את זה כדי להביא תועלת לאנשים ,וזאת התערבות בבריאה .התחום הזה לא
נראה כך כלל ועיקר בעת הבריאה .אנחנו משתילים איברים ,אנחנו עושים פונדקאות,
אנחנו עושים  ,IVFאנחנו עושים הרבה מאוד דברים .אנחנו נותנים אנטיביוטיקה,
שגם זה נגד הבריאה ,ובכל זאת איש אינו רואה בזה התערבות בבריאה ,והסיבה
העיקרית לכך היא שיש מצווה חיובית לרפא ,שגם היא התערבות בבריאה .הטענה
הבסיסית התאולוגית היא שאם מישהו חולה ,הרי זה עניין של השגחה פרטית שהוא
יהיה חולה .אז מי אני ,בשר ודם ,שהולך ומטפל בו ,מנתח אותו ,נותן לו תרופות
ומבריא אותו? איך אני יכול להתערב? התשובה היא :לא רק שאני יכול להתערב,
אלא לפי התפיסה ההלכתית יש מצווה להתערב .חובה להתערב .ואם אני יכול לעזור
למישהו ואינני עוזר לו ,אני עובר עברה .לכן ,ברמה התאולוגית זה מותר ,ולא אקדיש
לזה עוד זמן .אבל ברור שמעולם לא התעוררה שאלה מהותית אם ההתערבות הזאת
היא התערבות אסורה .הדבר שכן אסור הוא באיזה שלב אנחנו מתערבים כדי למנוע
לידת יילודים חולים .והשלב האסור ,לכל הדעות ,הוא שאחרי שכבר נולד הילד,
ברור שאסור להרוג ילד פגום ,גם אם הוא פגום מאוד .גם בשלב עוברי כשההיריון
מתקדם ,בשלבים שונים של ההיריון ,יש הרבה מאוד פוסקים הסבורים שאסור
להפיל את העובר הנגוע ,ויש איסור על כך מסיבות שונות ,ולכן השלב שבו אנחנו
נמנעים מלאפשר לידת יילודים חולים הוא משמעותי מבחינה הלכתית אבל לא
מבחינת המהות ולא מבחינת העיקרון.
באבחון הטרום-השרשתי מדובר על כך שאנחנו בוררים מתוך הביציות המופרות
את אלה התקינות ,ורק אותן אנחנו משרישים ברחם כדי שייוולדו ילדים .השאלה
המהותית היא מהו רגע תחילת החיים .במילים אחרות ,אם נטען שהשלב של
הזיגוטה או של הבלסטוציסט או של איזה שלב שהוא שבו מתחילים את ההליך
של ה ,PGD-אם הוא חיים ,הרי הוא דומה להפלה במהלך היריון .מה ההבדל? אם
הוא לא חיים ,אז זה דיון שונה לחלוטין .והשאלה הזאת איננה שאלה מדעית; לא
אנשי המדע יכולים לענות לנו עליה .זו שאלה הגדרתית ,שביסודה היא פילוסופית,
משפטית ,דתית ,חברתית .היא אינה מדעית .אנחנו כחברה צריכים להחליט ,על
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בסיס מערכת הערכים של כל חברה ,מהו רגע תחילת החיים .זו בעצם השאלה
המהותית ,מעבר לשאלה העקרונית אם בכלל מותר לנו להתערב בתהליך .העובר,
כידוע ,מתפתח בהרבה מאוד שלבים .הוא מתחיל קודם כול מתאי רבייה  -גם הזרע
וגם הביצית  -שלכל אחד מהם ,בתנאים מסוימים ,יש פוטנציאל להפוך לאדם .ברור
שאם חלה הפריה בין הזרע ובין הביצית ,הפוטנציאל גובר ,אבל הוא עדיין במבחנה.
צריך לעשות פעולה כדי שהפוטנציאל הזה יתממש .אחרי שהושרש ברחם ,זה במידה
מסוימת כבר ‘טייס אוטומטי' .מרגע זה או שזה ילך או שזה לא ילך .אנחנו כבר לא
מתערבים עוד בתהליך .וגם אז יש שלבים שונים בהתפתחות העוברית שיש להם
משמעות מבחינת ההלכה :עד  40יום ,שאז הוא מקבל צורת אדם ,שלב שבו הוא
הופך לחיוני ,כלומר אם הוא היה נולד הוא היה בר חיות ,ועד שמגיעים ללידה .האם
כל השלבים הללו זהים מבחינה מהותית? או האם יש מדרג ערכי בהתאם למדרג
הביולוגי? זו בעצם השאלה המהותית בסוגיה שלנו.
גישה יהודית ,ואני שוב מדגיש :גישה ,ולא ה-גישה ,רואה את מעמד העובר בשני
מובנים בעלי השלכה מהותית על הסוגיה שלנו .ראשית ,העובר אינו קונה את זכות
קיומו המוחלט והמלא בגישת ‘הכול או לא כלום' .זה לא שמנקודת זמן מסוימת הוא
בר זכויות מלאות או שאין לו שום זכויות כלל .הזכויות של העובר הולכות וגדלות עם
התפתחותו הביולוגית; ככל שהוא בשל יותר מבחינה ביולוגית ,כן עולים זכויותיו,
ערכו ,כבודו והיחס שלנו אליו ,וכמובן המשמעות של השמדתו או אי מתן יצירתו
כאדם .זאת נקודה בסיסית אחת ,שהיא ,דרך אגב ,שונה מאוד מהגישה הקתולית,
שבה ,מרגע ההפריה ,מרגע שתא זרע חודר לתא ביצית ומפרה אותה ,קורה תהליך
תאולוגי-רוחני-ספיריטואלי שהקתולים מכנים  ,Ensoulmentכלומר חדירת הנשמה;
ומרגע זה הוא יצור אנושי ואין שום הבדל ,מבחינת התפיסה הקתולית העקרונית,
המהותית ,בין ביצית מופרית ביום הראשון של ההפריה לבינינו ,כפי שאנחנו נראים
היום .בכל השלבים הללו ,ללא שום תלות בשלב ההתפתחותי של העובר או בחיותו,
הוא נחשב לאדם לכל דבר .ובנקודה הזאת ,לדעתי ,נעוץ ההבדל המהותי בין הגישות
השונות ,מבחינה דתית לפחות ,ונדמה לי שיש לזה גם השלכה על החשיבה האתית
של אנשים ,שהתרגלו למערכת ערכית כזו או אחרת בהתייחסות אל העובר בשלבים
השונים של התפתחותו.
נקודה נוספת :על פי גישה יהודית נעוץ הבדל מהותי  -לא רק התפתחותי ,לא רק
כמותי אלא מהותי  -בין ביצית מופרית הנמצאת מחוץ לרחם ,שאיננה מוגדרת כעובר
ואפשר לכנותה ‘קדם-עובר' או ‘טרום-עובר' או ‘עוברון' (צריך להמציא איזה שם
לישות הזאת) ,לבין ביצית מופרית שכבר מושרשת ברחם .ההבדל המהותי הזה גם
הוא אופייני לתפיסה יהודית ,השונה מהתפיסה הקתולית ,למשל .מבחינת התפיסה
הקתולית ,ברגע שקורה ה ,Ensoulment-ברגע שחודרת הנשמה לישות זו ,לא חשוב
איפה הישות נמצאת :אם היא נמצאת בצלוחית במעבדה או ברחם האישה .שני
הדברים הללו מהותיים להגדרת מעמד העובר .מובן שהם הגדרתיים .אי אפשר
להוכיח אותם או לשלול אותם באמצעים מדעיים ,כי זו אינה שאלה מדעית ,ולכן
אם זו ההגדרה ,מכאן אפשר להתקדם במשמעויות של ההגדרה הזאת.
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גם בתפיסה היהודית ,לפחות בתלמוד ,יש ויכוח בשאלה מתי נכנסת הנשמה לאדם.
הוויכוח ניטש ,בדרך מעניינת ,בין אנטונינוס ,שהיה קיסר רומי ,לבין רבי ,שזה קיצור
שמו של רבי יהודה הנשיא ,מחבר המשנה ואחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות.
הוויכוח נסב על השאלה מתי ניתנה הנשמה באדם .היום היינו שואלים מתי חל
ה Ensoulment-במובן הקתולי .אחד אמר כך ואחד אמר כך ,ומעניין שבעניין זה :אמר
רבי :דבר זה לימדני אנטונינוס .זאת אומרת ,שרבי יהודה הנשיא קיבל את התפיסה
התאולוגית של הקיסר הרומי .מכאן ברור שלשאלה זו ,מבחינת הגישה היהודית ,אין
שום משמעות .אילו הייתה זו שאלה מהותית ,כפי שהיא אצל הקתולים ,לא יעלה
על הדעת שעמדה מהותית כל כך תתקבל בדרך של "בסדר ,אתה שכנעת אותי אז
אני משתכנע .אז אין אלוהים ואין שום דבר ,כי שכנעת אותי" .ברור שהדברים אינם
אמורים ברמה הזאת .ואכן ,מבחינת התפיסה ההלכתית היהודית ,עניין זה אינו מוזכר
בשום דיון הלכתי .התשובה על השאלה מתי חל ה Ensoulment-אינה ידועה .איש
עוד לא תפס נשמה ושאל אותה "מתי נכנסת לגוף?" .איננו יודעים את התשובה ,והיא
אינה רלוונטית מבחינת ההלכה ,מפני שאינה ידועה .ההלכה מגדירה את השלבים
ההתפתחותיים-הביולוגיים ,ובהתאם לזה מקנה זכויות .הסוגיה של הEnsoulment-
נדונה ,אבל מבחינה יהודית היא חסרת משמעות .איך אנחנו מגדירים את הביצית
המופרית טרום-ההשרשה? אנחנו זוכרים שמדובר בביצית בשלבים מוקדמים מאוד
של ההתפתחות ,ביום הראשון או השני או השלישי להתפתחות ,בוודאי לפני  40יום,
ומדובר בביצית מופרית הנמצאת מחוץ לרחם .אם אנחנו בוחנים את שני התנאים
האלה ,ברור שמבחינת ההלכה אין לביצית המופרית מעמד של אדם .זה אינו אדם.
בשום הגדרה הלכתית זה אינו אדם .מכאן ,שאם פוגעים בביצית המופרית ,אם
הורסים אותה ,אם זורקים אותה ,אם לא משתמשים בה ,אין עוברים על איסור
רציחה .לא רצחנו אדם ,כי זה אינו אדם  -בהגדרה .אין זה אומר שצריך לעשות את
זה .אין זה אומר שאין איזה כבוד לתוצר אנושי שיש לו איזה פוטנציאל לחיים ,אבל
ודאי שזה אינו עניין של רציחה .זה ודאי אינו דומה לגישה הקתולית .הנושא של
הפוטנציאל עולה כל הזמן ,ומכאן עולות סוגיות של כבוד האדם וסוגיות מודרניות
בהגדרות של זכויות .הביצית המופרית במבחנה ,שעדיין אפילו לא הושרשה ברחם,
הרי היא לבדה לא תקום ותלך מהמבחנה ותיכנס לרחם של אישה ,אלא מישהו
צריך להחליט לעשות את זה .כבר ראינו בהרצאות המדעיות הבוקר שנמוך מאוד
הסיכוי שבסופו של דבר ייוולד ילד מביצית מופרית שעברה תהליך של  IVFוPGD-
והושרשה ברחם; הסיכויים שלה להפוך לאדם הם נמוכים ומחוסרי מעשה .לפיכך,
המסקנה משתי הגישות הללו היא שברמה המהותית מותר לבדוק ביציות מופרות
בשלב טרום-השרשתי ולהשמיד את הביציות המופרות החולות .אין בזה לא איסור
הפלה ולא איסור רציחה ולא פגיעה בכבוד האדם ולא שום פגיעה מהותית מבחינת
ההגדרה ההלכתית שיש לישות זו בשלב הזה.
לא אכנס לכל הסוגיות התלמודיות הרלוונטיות ,רק אזכיר שכבר בתלמוד יש הגדרה
ברורה מאוד לעובר :שאדם הוא עובר במעי אמו ,ולכן לפני שהוא נכנס למעי אמו או
אם הוא מעולם לא היה במעי אמו או לעולם לא ירצו שהוא יהיה במעי אמו או במעי
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אישה כלשהי ,הוא אינו אדם ,בהגדרה .עד  40יום הוא נחשב כמים בעלמא; זה עדיין
אינו יצור אנושי .ולכן אם אנחנו משלבים את שתי העובדות הללו  -שגילו הוא פחות
מ 40-יום ושהוא עדיין לא נכנס לרחם אישה  -מעמדו ההלכתי הוא כקבוצת תאים,
אבל לא כאדם .לאור זאת שברמה המהותית אין בעיה בבדיקות סינון למחלות
קשות ,לא מבחינה תאולוגית  -למנוע יילודים הנושאים מחלות קשות  -ולא מבחינה
מהותית של הישות בשלב הזה ,מוסכם ,נדמה לי ,על דעת כל העוסקים בתחום
הזה מבחינה הלכתית ,שאם מדובר במחלות גנטיות קשות  -ומדובר במחלות שבהן
ניתן להגדיר את הגן הפגום או את הכרומוזום הפגום ,או שמדובר במחלות גנטיות
בתאחיזה לכרומוזום  ,Xאו שיש סיפור משפחתי משמעותי שניתן לבחון אותו לפי
הכללים הללו  -במקרים אלה הרי מותר לערוך את הבדיקה הזאת ולהשריש ברחם
רק ביציות מופרות שאין בהן הגן או הכרומוזום  Xהפגום ,וכך להבטיח שייוולד
ילד בריא .מבחינת ההשלכות של ההגדרה הזאת  -וכאן אני מסכם במידה רבה את
מה שנאמר במשך הבוקר ,ואציג את הנושא מנקודת הראות היהודית  -יש בעיה
בהשלכה של העיקרון הזה .העיקרון המהותי אומר שאין פה עברה באי-השרשת
ביצית מופרית מסוימת שיכולנו שלא להשריש אותה .אבל האם מבחינה חברתית
אנחנו רוצים לפתח את ההליך הזה לכל מיני מצבים שאינם פשוטים כל כך ,כפי
שראינו בשקופית הקודמת? למשל ,האם אנחנו רוצים לסמן מצבי נשאות שבהם אין
מחלה פעילה אבל לנשא הזה ,או לנשאית הזאת ,כשיגיעו לגיל נישואים ויתחתנו עם
נשא או נשאית ,עלולים להיוולד ילדים חולים; ואנחנו רוצים לאפשר להם שידוכים
חופשיים בלי שיצטרכו לחפש בן זוג שאיננו נשא ,כדי שלא יצטרכו ללכת ל'דור
ישרים'  -האם זה מספיק בשביל לסנן ביצית מופרית כזו? שאלה נוספת היא :האם
מותר לסנן מחלות המתחילות בגיל מבוגר כמחלת הנטינגטון או כמחלת אלצהיימר?
הדילמה האתית פה היא שבעצם אנחנו מונעים חיים של שנים שהם חיים טובים
ופוריים ועשויים לתרום לעצמם ולעולם ככל יכולתם ,משום שבעתיד ,בגיל מסוים,
תתעורר מחלה .האם העובדה שמחלה קשה תתרחש מספקת בשביל לסנן מחלה כזו?
או האם אנחנו רוצים שזה יקרה רק לגבי מחלות קשות ,המתחילות סמוך לאחר
הלידה? על ביציות של אישה מבוגרת ,כטעונות סינון ,כבר דובר בבוקר .השאלה של
התאמת  HLAלילד חולה ,למשל בלוקמיה ,ואין דרך למצוא לו מח עצם להציל את
חייו ואפשר ליצור ,במרכאות או שלא במרכאות ,אח או אחות שיתאימו לילד החולה
מבחינת סיווג הרקמות ויצילו את חייו .האם מטרה לגיטימית היא להכניס את האם
לכל ההליך של ה IVF-כדי ליצור את הביצית עם ה HLA-המתאים ולגרום ללידת
ילד? יש הטוענים שאנחנו גורמים בכך ליצירת אדם שלא למטרת עצמו אלא למטרת
מישהו אחר .זאת בעצם הדילמה.
על ברירת מין היילוד דיברנו באריכות ,והשאלה היא אם כשנגיע יום אחד לכל מיני
מצבים חברתיים ונדע לאתר גנים של תכונות מסוימות ,האם גם אז יהיה מותר לנו
להשתמש בשיטת ה PGD-כדי לברור תכונות רצויות? למשל ,אם יום אחד ימצאו
גן לאגרסיביות ,האם נרצה שיהיו לנו ילדים שהם נעדרי אגרסיביות ,שזו בעצם
התאבדות יהודית ,כי איזה יהודי אינו אגרסיבי? אם הוא אינו אגרסיבי ,הוא אינו
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יהודי ,אז אולי זה לא יהיה רצוי .על כל פנים אנחנו יכולים לדמיין את ‘המדרון
החלקלק' הזה ,שבו ירצו עיניים כחולות ושיער בלונדיני וגובה מסוים ו IQ-מסוים,
וכל זה ,במידה מסוימת ,יוכל להיות תלוי באבחנה גנטית טרום-השרשתית ,וייתכן
שעוד ועוד יבואו וידרשו דברים מן הסוג הזה .אז ברור שהחברה ,כחברה ,צריכה
להציב גבול .הבעיה היא איך מציבים את הגבול ,על סמך אילו קריטריונים ומי
צריך להציב את הגבול .זו שאלה העומדת למעשה נוכח כל טכנולוגיה חדשה או
כל חידוש ,והעובדה שאנחנו עלולים להגיע ל'מדרון חלקלק' ,למצבים לא רצויים,
כשלעצמה ,גם מבחינה הלכתית ,וגם לדעתי האישית ,אינה צריכה להיות סיבה
לזרוק את הכול החוצה .זאת אומרת ,איננו צריכים להגיד שמשום שאנחנו יכולים
לעזור למנוע מחלות קשות מאוד ,אבל במקביל מישהו עלול להשתמש בזה לדברים
שאיננו רוצים  -משום כך ייוולדו כל הילדים עם המחלות הקשות ויסבלו הילדים
והמשפחות ,ובלבד שלא נגיע למצב מעין זה .זה נראה לי ‘מדרון חלקלק' של ‘המדרון
החלקלק' ,כלומר זה שימוש לרעה ב'מדרון החלקלק'.

56

דברים מיום העיון

הקאדי מוחמד אבו עוביד ,בית הדין השרעי בנצרת
אין הרבה שוני והבדל ביני לבין חברי הרב .גם הדעה
המוסלמית דומה מאוד בעניין הזה .בינואר  1978שלח
פרופ' חסן חטחוט ,רופא גינקולוג ואיש דת ,מקבץ
שאלות לשייח' פרופ' קרדאווי .אחת מהן התייחסה
לנושא הדיון של היום .שייח' קרדאווי התחיל את
תשובתו בכך שציטט את דבריו של החליף השני של
המוסלמים ,עומר ,אשר אמר" ,אל תשאלו על דברים
שטרם התממשו" ,כאשר במאה השמינית לספירה
ישבו אנשי דת וחשבו על דברים שטרם קרו והמציאו
פתרונות ותשובות להם .כינו קבוצה זו ‘אל אראתים',
ובעברית ‘הראית?'  -הראית ,אם יקרה ככה וככה ,מה
תהא התשובה? אז היו אנשים שרק ישבו וחשבו על
דברים כאלה .בתקופה מסוימת זו ,מרוב שהיו אנשים
ששאלו על דברים שיקרו או לא יקרו בעתיד ,החליטו
להפסיק את השאלות האלה ולאסור עליהן באיסור דתי מוחלט .ובכל זאת ,בשנת
 1978ניסה פרופ' קרדאווי לענות על שאלותיו של פרופ' חטחוט .הנושא ,כפי שראינו,
הוא ישן וחדש .הוא ממשיך להעסיק אותנו בדיון הזה ובדיונים אחרים ,ובתוך כך
גם אנשי דת מוסלמים ,נוצרים ויהודים .אנשי דת מוסלמים הציעו מספר פתרונות
לשאלות אתיות מסובכות ,כמו השאלות שבהן עסקינן .השאלה העקרונית שעמדה
לפני גדולי אנשי הדת בעולם המוסלמי כדי להכריע במותר ובאסור וכדי לפתור את
כל השאלות האתיות דומה מאוד לשאלה שמעלים אנשי דת יהודים ,והיא השאלה
העקרונית מתי החיים מתחילים .יש שלוש דעות בעולם המוסלמי באשר לשאלה
הזאת .הדעה הראשונה היא כי החיים מתחילים מרגע ההפריה ,בדומה לתפיסה של
הנצרות הקתולית .הדעה השנייה היא :לאחר כניסת הנשמה ,לאחר חדירת הנשמה,
בערבית‘ :נפח אל רוח' ,לגוף העובר או הטרום-עובר ,כפי שאתם אומרים נכון .הדעה
השלישית היא :לאחר שהבלסטולה מתחברת לדופן הרחם ,השרשה; בערבית גם
‘עלקה' .התומכים בדעה הראשונה  -שהחיים מתחילים מרגע ההפריה ,סומכים
את דעתם על כך שבביצית המופרית יש תנועה ,שהיא עוברת את כל הדרך עד
שמגיעה לרחם .כמובן ,על בסיס הכלל השרעי המנחה כי אישה שהיא בהיריון,
נשמרת זכותו של העובר בירושה .העניין שם הוא עניין ירושה .אם אישה בהיריון
ובעלה נפטר ,מהשלב הראשון של ההיריון לעובר יש הזכות לרשת .מהנקודה הזאת
הם מפרשים שהחיים מתחילים מנקודת ההפריה .כדי לבסס טענה זו משתמשים
גם בפסוק הקוראני האומר" :יצרנו את האדם מטיפה" .אדם נוצר מהטיפה שהיא
הזרע והביצית ,ומה שלאחר הטיפה זו התפתחות רגילה של האדם .הדעה השנייה
היא שהחיים מתחילים לאחר כניסת הנשמה ,ובכך מסכימים כי החיים נמצאים
בעובר מרגע ההפריה .אולם החיים אינם החיים שהתכוון אליהם המונח הקוראני.
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החיים שנמצאים בעובר לפני חדירת הנשמה אינם החיים שהתכוון אליהם הקוראן.
חיים אלו ,בלי הנשמה ,דומים לחיים של הצמחים .כמו צמח שגדל ויש בו חיים
אבל אין בו נשמה ,והם מפרשים את זה באופן הזה .סוג זה של חיים נמצא באדם
ובחיות ובצמחים ,נותן לו תזונה והתפתחות ,אולם אינו נכנס בגדר המונח השרעי
או הקוראני של החיים .כך גם גרס אבנו כיאם אל ג'ועזיר במאה ה ,15-בספרו ‘אל
טביאן פי אכסם אל קוראן' ,שאמר כי העובר ,בשלב שלפני חדירת הנשמה ,דומה
מאוד לצמח .אין בו נשמה ,והחיים אינם מתחילים בנקודה זו.
הדעה השלישית היא שהחיים מתחילים לאחר שהבלסטולה מתחברת לדופן הרחם.
לדעתם ,לפני התחברותה לדופן הרחם נמצאות בה תכונות חיים המתפתחות רק עם
התחברותה לדופן .כאילו החיים מתחילים רק לאחר שהיא מתחברת לרחם.
דעה יוצאת מן הכלל היא דעתו של המופתי של טוניסיה ,שאומר דברים חריגים
מאוד" :הביצית המופרית אינה אדם בפועל ,אולם היא אדם בתכונותיו .דהיינו כל
שלב מכין לשלב הבא ,עד שהעובר מתנתק מאמו ותכונותיו עובדות בעצמאות .כל
עוד הוא ברחם ,הוא אינו אדם מושלם והוא בין לבין".
עניין קביעת החיים ,כפי שאמרנו ,הוא קונקרטי ומשפיע על כל השאלות שלעיל
ועוד אחרות .הוא משפיע על הניסויים המדעיים ועל שאלת האם הפונדקאית ועל
שאלת ההפריה החוץ-גופית ועל ההנדסה הגנטית .כפי שאמרנו ,חלק כבר החליטו
שהחיים מתחילים בעת ההפריה ,זאת אומרת שהעובר הוא קדוש ואסור לבצע בו
ניסויים ,כמו בכל אדם בגיר .זו הדעה הראשונה ,שלפיה הוא קדוש מהיום הראשון.
תומכי דעה זו אוסרים בפירוש ניסויים על עוברים ,ועל פיהם לא ניתן להיפטר אפילו
מהביציות המוקפאות ,וזו גם בעיה אתית קשה.
אבל יש הסבורים שהפתרון מצוי אצל אלה המצדדים בדעה כי החיים מתחילים
לאחר שהבלסטולה מתחברת לדופן הרחם .אז אין ספק כי ביצוע הניסויים על
ביצית מופרית מותר אצלם.
גם בקרב אלה המציעים כי החיים מתחילים לאחר כניסת הנשמה יש חילוקי דעות
בשאלה מתי הנשמה נכנסת או חודרת לעובר .יש מי שאומרים שאחרי  40יום
מההפריה ,ויש מי שאומרים שאחרי  120יום .הדעה הרווחת היא כי אחרי 120
יום ,דהיינו אחרי כארבעה חודשים של היריון הנשמה נכנסת לעובר ,והם נתמכים
בדבריו של הנביא ,האומר כי בהגיעו לגיל ארבעה חודשים בא אליו המלאך ומחדיר
בתוכו את הנשמה וקובע תכונותיו ,כמה יחיה ומה יהיו תכונותיו בחיים .כאן יש
חילוקי דעות ,כפי שאמרנו ,אבל גם אלה ,אני מניח ,יסכימו לביצוע ניסויים על
ביצית מופרית ,כל עוד לא נכנסה לתוכה הנשמה ,במחשבה שניסויים אלה הכרחיים.
הכוונה אינה לערוך ניסויים שאין הכרח לעשות אותם ,אלא הניסויים צריכים להיות
הכרחיים על מנת להציל חיי אדם ,וצריך לקבל היתר ,מה שנקרא ‘פתווה' בכל עניין
לגופו .פרופ' חטחוט ממשיך וטוען כי לא יוציא הרופא מהרחם יותר משלוש ביציות,
ואחרים גורסים כי יש צורך בניסויים וכי זה עולה בקנה אחד עם הכלל כי הצורך
מתיר את האסור .בערבית יש כלל האומר :אם יש דברים שהם הכרחיים ,אז יש
התרה .כפי שביהדות יש מה שנקרא ‘פיקוח נפש' .כאן שייח' קרדאווי מציין כי היד
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הולכת ונעשית קלה יותר  -ה'מדרון החלקלק' ,כפי שאמרנו  -בקביעת מה הכרחי
ומה לא ,עד שהרצוי הופך להכרחי בימים אלה.
פתרון מרשים יש בשאלת האם הפונדקאית .נמצא כי במקרה שיש אישה שנייה
לאותו בעל (כמובן ,במובן האסלאמי עניין הביגמיה או ריבוי נישואים מותר)
ונדרשים לאם פונדקאית ,מבקשים שהאם הפונדקאית תהיה האישה השנייה ולא
אישה זרה.
אתייחס כעת לסיכונים המצויים בבסיס כל ניסוי רפואי .הסיכונים הטבעיים יכולים
להיות טעות בזיהוי ובאחסנה של ביציות ,כלומר עלולה ליפול טעות אנוש בתום לב
כאשר מאחסנים ביצית עם זיהוי שגוי .סיכונים אחרים הם השימוש המסחרי שנעשה
בכך והשאלה אם יש השפעה על התפתחותו הרגשית והנפשית של הנולד .אלה
התלבטויות אשר כל עוד אין להן מענה חד-משמעי הן נשארות כמכשול או מערימות
קשיים בפני פוסקי ההלכה המוסלמים במתן האישור לנישואים .ד"ר אחמד שרף אל
דין הירדני (ושמעתי שגם בירדן מתירים פחות או יותר את בחירת מין היילוד) טוען
כי אין ביכולת החוקרים להוציא היום פסק הלכה המשכנע בשלב ראשוני זה וכי אין
די בעקרונות שרעיים כלליים ,אלא יש צורך בבדיקה מעמיקה ובמחשבה עמוקה,
לאחר שמתבוננים בהתפתחות הרפואית והביולוגית .אחרים חושבים כי אם מטרת
ההנדסה הגנטית היא הצלת בני אדם ממחלה תורשתית ,זה נכלל במסגרת הפעולה
המותרת מבחינת הדין השרעי ,וחלק אף גורסים כי פעולות אלה הן בגדר חובה .אם
צריך לפתור בעיה תורשתית ,לא רק שזה מותר ,אלא זו אפילו חובה .פעולות אלה יש
בגינן ציווי שרעי לקבל תרופות להסרת הנזק ולדחייתו .אבל אם המטרה של ההנדסה
הגנטית היא לשנות את המוצר שאלוהים יצר ולשחק בתכונות התורשתיות שלו ,על
זה קיים איסור מוחלט ,וכאן בא הפסוק מהקוראן האומר כי יש דעות אלוהים ,אם
יפעלו פעולותיו של השטן .לאור זאת אני מסכם שהאסלאם אינו מערים מכשולים
בפני המחקר והמדע ,אולם יש צורך בהצבת עקרונות והנחיות .בעת שהופכים את
ההלכה ,למעשה צריך להעביר כל שאלה דרך המסננת השרעית ,להעביר את המותר
ולהשאיר את האסור ,ואין לבצע דבר רק מאחר שהוא בר-ביצוע ,אלא יש לבצעו
רק אם יש בו תועלת לציבור ולהסירו לשם מניעת עוול ונזק .כל הפעולות צריכות
להתבצע תוך כדי שמירה על כבוד האדם ומעמדו בקרב הבריות ,לשמור על המטרה
שאלוהים ברא אותו לשמה.
יש עקרונות מנחים בפונקציית ביצוע המחקר והניסוי ,כמו לגרום את הנזק הקל
לשם דחיית הנזק הגדול יותר .יש העיקרון כי בעת ברירת התועלת בוחרים את הטוב
ביותר ואחריו את הטוב פחות וכדומה .בעת ברירת העוולות צריכים לשאוף לדחיית
העוולות כולן ,ואולם באין מנוס דוחים את העוולה הגדולה בתחילה ואחריה את
העוולה הגדולה פחות .בעת שנתקלים בהטבות ובעוולות ,אם ניתן לקבל את כל
ההטבות ולדחות כל העוולות ,כן יש לעשות .אם הסיכוי שווה ,יש להעדיף את דחיית
העוולות על קבלת ההטבות .אם ההטבה גדולה מהנזק שנגרם מהעוולה ,יש לקבל
את ההטבה .הכלל החמישי המנחה הוא שנזק אין מסירים באותו נזק או בנזק דומה
לו .דעתם של חכמי הדת היא כי אין מניעה ,במקרים מיוחדים ,לבחירת מין היילוד.
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לדוגמה ,משפחות שלהן בנים ורוצות בת ,או שיש כמה בנות ובני המשפחה רוצים בן
 מותר בעניין הזה ,אולם צריך לבדוק מה העוול שייגרם ,מה הנזק שייגרם ,מביצועניסוי זה לעומת ההטבה מביצוע ניסוי זה .יש מי שגורסים שלפעמים אישה מבקשת
את זה כדי למנוע תסבוכת משפחתית ,כשכבר יש לה שלוש או ארבע בנות או שתי
בנות והיא רוצה בן ,ואם לא תביא בן ,בעלה יגרש אותה .במקרה כזה לפעמים
חושבים שהנזק הנגרם מגירושין רב מהנזק הנגרם כתוצאה מבחירת מין היילוד.
השאלה היא מה הנזק שנגרם ומה העוול שאפשר לדחות.
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דיון מסכם של המושב השלישי
שאלה מהקהל
מתי תחילת החיים על פי האסלאם?
הקאדי מוחמד אבו עוביד
יש שתי אסכולות בעניין הזה .האסכולה הראשונה קובעת שזה אחרי  40יום מעת
ההפריה ,והאסכולה השנייה  -אחרי  120יום ,שהם ארבעה חודשים .נראה שהדעה
הרווחת היא של האסכולה השנייה ,בהתבסס על החדית' ,על דברי הנביא ,האומר
שהאדם נשאר בתוך הרחם  ,40 ,40 ,40כלומר ארבעים יום ,ארבעים יום וארבעים
יום ,עד שמגיע המלאך ומחדיר את הנשמה לתוכו ,ומכאן  120יום.
שאלה מהקהל
הגישה המוסלמית להפריה חוץ-גופית יכולה לתמוך באסכולה של  120או באסכולה
של ?40
הקאדי מוחמד אבו עוביד
הרי כפי שידוע ,באסלאם יש ארבע אסכולות עיקריות :חנפי ,מלכי ,שפעי וחנבלי.
אם המשפחה הולכת כל הזמן עם אסכולה מסוימת ,היא צריכה להמשיך עם אותה
אסכולה .אין היא יכולה  ,to pick and chooseללקט מפה ומשם ,כאילו החנפי פה
מקל יותר מאשר שם .למשל ,אצלנו בארץ אנחנו שפעים ,ולכן פועלים לפי האסכולה
השפעית .אסכולה זו מתירה הפלה בארבעת החודשים הראשונים ,על פי העיקרון,
שעובר עד לגיל ארבעה חודשים אין בו נשמה ,ולכן מותר להפיל ,אם הנזק הנגרם
לאישה מהמשך ההיריון עולה על הנזק שייגרם לה מההפלה.
פרופ' צבי בורוכוביץ
ברצוני להעיר בקשר למשפט אם להשריש או לא להשריש נשאים ברחם .אם אנחנו
רוצים להיות עקביים מבחינה אתית ,אנחנו צריכים להשתמש באותו עיקרון :שאיננו
מחזיקים היריון של עובר שנמצא נשא בבדיקות טרום-לידה .הצד השני של המטבע
הזה הוא שעדיין איננו יודעים מה משמעות הנשאות על הבריאות שלנו .לכן ,בהיבט
הרפואי צריך להיזהר שלא להיות מושפעים מלחצים כאלה ואחרים .מה שנשמע,
לכאורה ,מדבריך :בואו נאפשר להשתמש באופציה הזאת ,לצורך העניין ,כדי שלא
להגיע ל'דור ישרים' .אני אומר שצריך להיזהר גם בהיבט הרפואי ,מעבר להיבט
האתי.
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
ברמה הרפואית זה ,כמובן ,שיקול רפואי .אבל ברמה האתית ,אם אנחנו מדברים
על האתיקה על פי התפיסה שהצגתי ,הרי יש הבדל גדול בין הפסקת היריון לבין
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אי-השרשת ביצית מופרית .אלה שתי גישות שונות לחלוטין .זו קבוצה שאין לה
שום מעמד מבחינת התפיסה הבסיסית המהותית .זה רק צבר של תאים .אתה יכול
להחליט שלא להשריש את צבר התאים הללו ,כי בעתיד יתפתח מזה דבר לא רצוי.
מותר לך להחליט ,עקרונית ,החלטה כזו ,לעומת הפסקת היריון שבו קיים יצור
שמבחינת התפיסה היהודית ,השלב ההתפתחותי שלו משמעותי הרבה יותר.
פרופ' צבי בורוכוביץ
אבל אני מדבר על הקריטריון לבחינת העניין .לא חשוב כרגע אם אפשר או אי
אפשר .אם אחד הקריטריונים אינו מהווה עילה להפסקת היריון כתוצאה מבדיקה
טרום-לידה ,אין הוא יכול להוות עילה לאי השרשת ‘עוברון'  -גם אם הוא עדיין
לא ישות.
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
זה לא אותו דבר .אם אנחנו מסכימים חברתית שנשאות היא דבר לא רצוי ושאיננו
רוצים שייוולדו אנשים בעלי נשאות ,יש הבדל במהות של השלב שבו אתה מונע
את הנשאות .זה הבדל מהותי .זה לא הבדל טכני .אם אתה אומר שמבחינה טכנית
לא רצוי לעשות את זה ,כי זה יוביל לדברים אחרים ,זה בסדר גמור .זאת החלטה
חברתית הנובעת מההשלכות שיש להחלטה זו .אבל ברמה המהותית ,זה בוודאי
שונה .ברמה האתית זה שונה.
השופט (בדימוס) מר שלמה שהם
שאלה ראשונה :ציינת ,ביושר רב ,שמדובר בגישה אחת שאתה בחרת למעשה,
והשאלה היא אם יש בבחירה זו אלמנט של "אדם קרוב אצל עצמו" .כלומר ,האם
המקצוע שלך והעיסוק שלך משפיעים על הבחירה של הגישה?
השאלה השנייה מתייחסת לעניין ההלכתי .אך תחילה אתייחס לעניין בחירת מין
היילוד בנושא הרפואי ,כי בנקודה הזאת לא ציינת את עמדת ההלכה .כשהייתי נער
ולמדתי את סימן ק"נ ב'שולחן ערוך' ,אמרו ששפיכת זרע לבטלה היא רצח ממש,
ושם לא היה מדובר על ביצית מופרית אלא רק על זרע .אנחנו מכירים את הגישות
ביהדות ,אלו גישות אחרות לחלוטין ,לרבות השאלה על מים בעלמא או לא מים
בעלמא ,שזו שאלה בפני עצמה .אם כן ,השאלה היא :מה לפי תפיסתך אומרת
ההלכה לגבי השאלה של בחירת מין היילוד שלא מטעמים רפואיים?
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
לגבי ההערה הראשונה שלך ,ההצגה שהצגתי איננה דעתי בתפיסה היהודית ,היא
הדעה שלמדתי מפוסקים מובהקים .אני לא פוסק .אני רופא פשוט העוסק ברפואה.
אינני פוסק בעצמי ,אני מציג עמדות .למיטב הבנתי ,במקרה הזה זאת העמדה
המקובלת על כל מי שאני מכיר .נקטתי זהירות ואמרתי שזו גישה יהודית ,כי אני
בטוח שתמצא מישהו שיגיד את ההפך .אני לא מצאתי את ההפך הזה והצגתי גישה
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שלפי מיטב הבנתי היא הגישה הרווחת .ייתכן בהחלט שיש מישהו שיחשוב אחרת,
וזה לגיטימי .הרי גם ברפואה תמיד אתה יכול לקבל דעה שנייה ותשמע בדיוק הפוך
ממה ששמעת אצל אחר .זה טבע העולם .לגבי הנושא של השחתת זרע ,התפיסה
הפילוסופית אומרת שזה כאילו רציחה ,אבל זו לא תפיסה הלכתית בשום פנים
ואופן .כל מי שיאונן ,לא יביאו אותו לסנהדרין ויוציאו אותו להורג כי הוא רצח.
ברור שזה לא קיים .זאת תפיסה פילוסופית .התפיסה הפילוסופית אומרת שהשחתת
זרע לבטלה הוא דבר אסור ,אבל זה בתנאי שזה לבטלה .היום ,עם כל השיטות
החדישות  -הפריה חוץ-גופית והזרעה מלאכותית  -אנחנו מוציאים זרע .הכול
מסכימים שזה מותר .אין בעיה .לכן אתה צריך להבחין בין כשזה לבטלה ,כשזה
נעשה סתם ,לבין כשזה נעשה למטרה .אם הוצאת הזרע נעשית למטרה הנחשבת
מבחינת ההלכה לחיובית ,לא רצחת אף אחד אם עשית את זה .לעומת זאת ,אם
הוצאת את זה לבטלה ,זה באמת ,תפיסתית ,דבר רע.
לגבי השאלה של ברירת מין היילוד .כפי שהצגתי את הדברים ,מאחר שברמה
העקרונית המהותית לביצית המופרית בשלב הטרום-השרשתי בעצם אין שום
מעמד ,לכאורה גם בחירת מין היילוד יכולה להיות לגיטימית .אין בה שום דבר
מהותי לא תקין .אבל אני חושב שמבחינה חברתית זה דבר לא רצוי ,ולכן צריך
להגביל את זה .זו נקודת ההגבלה ,מאחר שלפי הבנתי ,אין פה שאלה מהותית אלא
רק שאלה חברתית ,ולכן זכותה של החברה לשקול את המצבים שבהם הדבר הזה
מותר או אסור ולא לאסור את זה בכל מקרה באופן גורף .יתרה מזו ,לפי התפיסה
ההלכתית ,בעיות פסיכולוגיות הן שוות ערך לבעיות גופניות .למשל ,השאלה אם
מותר לחלל שבת על מצב כזה או אחר ,לדוגמה בעיה רפואית חמורה .מותר לחלל
שבת עבור פיקוח נפש גופני .מישהו הולך למות מבחינה גופנית? מותר לחלל עליו
את השבת .אבל בדיוק באותה מידה מותר לחלל עליו את השבת אם הוא עומד
להשתגע .אם יש לו בעיה פסיכולוגית .זאת אומרת ,ההלכה אינה מבחינה בין בעיה
נפשית לבין בעיה גופנית .ולכן ,אם אנחנו מסכימים שבגלל בעיות גופניות מותר
לעשות  PGDולעשות את ההפרדה הזאת; לדעתי ,גם מבחינה פסיכולוגית ,במגבלות
שהחברה מחליטה ,מותר לקחת את זה כשיקול ולהתיר את המצב הזה .ניתנה פה
דוגמה לכוהן וניתנה דוגמה לארבעה ילדים מאותו מין ,ולדעתי נכון שנגביל את זה
למצבים חריגים כאלה ,ובפרט שיש ועדה הבוחנת כל מקרה לגופו ,ולא שניתן היתר
גורף לכול להתחיל לברור את המין מזמן אפס .הטיעון שבגלל מקרים של זוגות
שיש להם ארבעה ילדים מסוג אחד יחול שינוי דמוגרפי בחלוקה בין זכרים לנקבות
נראה לי לא סביר .ראשית ,זה יכול להיות שווה בשני המינים .יכול להיות זוג שיש
לו ארבע בנות וזוג שיש לו ארבעה בנים ,וכמה זוגות יש להם ארבעה ילדים מאותו
מין במדינת ישראל? הרי זו אינה תופעה נפוצה .לכן ,לדעתי ,זה באמת נקודתי
מאוד ,זה ממקד את הנושא במקרים חריגים ,ומכיוון שמבחינה מהותית אינני רואה
בזה בעיה ,אינני רואה סיבה שלא לשקול את זה ,כלומר לא להתיר לחברה לאפשר
מצבים כאלה בהסכמה חברתית.
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גב' אתי פרץ
ראשית ,אני מוכרחה לומר לכבוד הקאדי שהוא פתח בפניי צוהר מעשיר מאוד ,ואני
תכף ארצה שתתייחס לסוגיה של השרשת העוברים שבהם יש נשאות .אבל לפני כן,
אינני רוצה לעשות חיים קלים לפרופ' שטיינברג ,כי לדעתי אתה קצת עקפת את
השאלה של פרופ' בורוכוביץ .אם אנחנו הולכים לשיטת היהדות ,אתה השתמשת
בנושא של חילול שבת ואיסור מלאכה .נראה שיש לא מעט סייגים הנראים פנטיים:
אל תעשה  Xשמא  Xיוביל אותך לעשות את  .Yלא לרכב על החמור שמא תראה
ענף ותגזור אותו ,או לא לדחוף עגלה על אדמה כי אתה חורש .אז אם שם הסייג הוא
משנה סדורה מובנית ,השאלה שפרופ' בורוכוביץ שאל היא לגבי נשאות כשיש בישות
אבק חיים .יש שם התחלה של מניפולציה של להיות הוועדה המסדרת של מי כן ומי
לא במקרה שהוא חולה .אני מדברת כרגע על נשא .מה עוד שאנחנו מתייחסים לזה
שהמדע בזמן אמת מוגבל תמיד .הוא סופי תמיד.
את אותה התשובה ,כבוד הקאדי ,אני מבקשת ממך ,מבחינת הגישה של האסלאם
לנושא של ביציות בעלות נשאות ,כי זו בכל זאת התחלה .יש בה אמירה של סוג
מסוים של לגיטימציה ,לדעתי ,של משהו של פוטנציאל חיים רחב הרבה יותר,
שההלכה היהודית לא יכולה לתת לה תשובה קלה ,כי היא לא מתיישרת עם עקרון
הסייגים.
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
למה את מניחה שאמרתי שבמקרה של ביצית מופרית בעלת נשאות צריך שלא
להשריש או מותר שלא להשריש? אמרתי שברמה המהותית  -אם דנים באופן
מהותי ,בלי סייגים ובלי גזרות  -אין שום סיבה שלא להתיר אי-השרשת ביצית
מופרית בעלת נשאות ,כי מבחינה מהותית זה אינו יצור אנושי ואין לו שום מעמד.
גם הוספתי שיש הבדל מהותי בין השלב של הביצית המופרית מחוץ לרחם לבין
הביצית המופרית שהיא כבר מושרשת; ייתכן שלביצית מופרית מושרשת לא נבצע
הפלה על נשאות ,ולביצית מופרית טרום-השרשתית כן נבצע ,ואין פה סתירה אתית.
לא אמרתי שכך קבעה ההלכה .בהחלט יש מקום לדיון בכיוונים שאת מעירה ,שיכול
להיות שאלה הגבולות שהחברה צריכה להציב ,כי אחרת אנחנו יורדים ל'מדרון
חלקלק' שאיננו מעוניינים בו .יש לבחון כל מקרה לגופו .כלומר ,איני חושב שצריך
להחליט באופן גורף בכל מקרה  -לא ,או בכל מקרה  -כן .זה אולי היפה בחלק גדול
מהשיקולים היהודיים ,מה שנקרא בעגה האתית ‘גישת המקרה' .case by case ,זאת
אומרת ,יש עיקרון ,עקרון אב ,והשאלה היא אם נפעיל את העיקרון הזה או נטיל
סייג משתנה ממקרה למקרה .לכן ,אני אומר שברמה העקרונית השלב הזה אינו
שלב של יצור אנושי .אם תשכנעי את החברה שמבחינה חברתית רצוי שלא להשריש
ביצית מופרית בעלת נשאות כי זה ‘מדרון חלקלק' ,לא תתעורר התנגדות לזה.
הקאדי מוחמד אבו עוביד
מבחינה אסלאמית ,כפי שאמרתי ,יש שלוש דעות בעניין הזה .הדעה שמתירה הפלה
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עד שהעובר מגיע לגיל  120יום  -לפני שהנשמה חודרת לגוף העובר ,אבל צריך
לבדוק את עניין הנזק שייגרם .הרי אם ייגרם נזק בגלל העובר ,אפילו אם הוא בן
מעל ארבעה חודשים ,אם ייגרם נזק לאמו כתוצאה מההיריון ,יש היתר הפלה על פי
הדת המוסלמית .למה? הרי אין מחיים את הטפל וממיתים את העיקר .העיקר היא
האם ,והטפל הוא העובר .זו הגישה בעניין ארבעה החודשים .בעניין ההפריה ,גם
למחשבה שהחיים מתחילים מההפריה יש סייג .הרי אם יש בעיה תורשתית ,או אם
יש פגם מסוים בביצית ,אפשר לעשות הפלה באותו רגע ולא להשריש ברחם .העיקר
הוא שיש חובה מסוימת שצריך להוליד ילדים בריאים .נכון שלא לגבי כל שלב
אנחנו מסכימים לזה ,אבל יש שלבים וצריך בכל העניין לעבור את המסננת השרעית
ולבדוק  - each case for it's meritsכל עניין לגופו .זו הנקודה.
פרופ' אראלה אופנהיים
נהניתי מאוד מהדרך שבה כבוד הקאדי הציג את השיקולים של עוולות לעומת
תועלת ,שזה בעצם השיקול שאנחנו שוקלים תמיד בדיונים אתיים .אני חוזרת
לעניין הנשאים ,כי הנושא הזה הפריע לי מאוד .הזכירה פה אתי פרץ שהמדע נמצא
באותה נקודת זמן שבה הוא נמצא .ובעצם איננו יודעים היום לגבי מרבית המחלות
התורשתיות (לגבי חלק אנחנו יודעים ,ולגבי חלק איננו יודעים) אם אין יתרון
בנשאים .האפשרות שלא להחזיר ביציות מופרות של נשאיות או של זרעים נשאים
עשויה בעצם להתייחס לכל המקרים שאין לנו תשובה עליהם מבחינה מדעית היום.
לכן ,כרגע הדעה שלנו צריכה להיות נחרצת בעניין ,בהבחנה בין חולה לבין בריא,
ואין לחשוב על האפשרות של לחסוך לאותו פרט את הבעיה של פנייה ל'דור ישרים'
בעתיד.
הקאדי מוחמד אבו עוביד
יש כלל נוסף ,האומר שצריך להעדיף את האינטרס הכללי על האינטרס של הפרט.
נכון שצריך להעדיף את האינטרס של כלל הציבור על האינטרס הפרטני של הזוג,
אבל לעומת זה ,הרי גם אם בודקים את העניין לגופו  -האם נגרם נזק ,אנחנו
חוזרים תמיד לכלל הבסיסי :שהעוול יוסר .הכלל הבסיסי אומר שצריך להסיר את
העוול ,אבל אין מסירים את העוול משום שהוא נמצא ,אלא משום שהוא גורם
לתוצאות חמורות .נכון שאולי בשלב הזה לא הגענו להתפתחות המדעית שלפיה
אולי בנשאים יש תועלת מסוימת ,ובכל זאת ,הרי אנחנו צריכים להתעניין יותר במה
שקיים ולא לחשוב על מה שיהיה .הרי או שמתחילים בעניין הזה או שמפסיקים
ואומרים :אלוהים ברא אותו כך ,נקבל אותו כך ,ואז לא עושים שום ניסיונות ולא
משפרים ולא עושים דבר ,או שאומרים :שמע ,אם התחלנו לשפר ואם התחלנו לבדוק
ולהתעסק בזה ,צריכים ללכת לפי הכללים ולפי המצב הקיים; ברגע שיש נזק ,צריך
להסיר אותו .ברגע שיש עובר שיש לו מחלה תורשתית או שיש סיכוי גבוה או ודאי
שיש לו מחלה תורשתית או שיגרום למחלה תורשתית או שיגרום לנזק מסוים לאֵם,
במקרים כאלה צריך להסיר את הנזק .זה הכלל.
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מושב רביעי
 PGDלהצלת חייו של אח חולה  -סיפור התנסות של משפחה
גב' שרון הררי
בתור נשאית של מחלה גנטית נדירה ובתור אם לילד
חולה במחלה גנטית נדירה ,אני שמחה על ההזדמנות
להעביר את הדיון מן התיאוריה אל הפרקטיקה ,אל
החיים האמיתיים בשטח .תרשו לי להתחיל בקריאה
של קטע קצר מתוך ספר שכתבתי ,המתאר את
ההתנסות האישית שלי ושל המשפחה שלי:
"בשבעה בספטמבר נכנסתי לחדר הלידה .זה היה
 .labor dayביומן העברי ראיתי רק את ראש השנה
מתקרב ,ואתו תחושה חגיגית של התחלה חדשה .אצלי
לא היה כתוב ‘ .'labor dayאצלי היה כתוב ‘יום שני,
ט"ז באלול' .ביום שלישי לפני הזריחה נולד אמיתי.
כתוב ‘בעצב תלדי בנים' .אנחנו הרגשנו  1962גרם
של תקווה .לפעמים נדמה שסוד קסמם של הילדים
בעיני המבוגרים טמון בהבטחה שהם נושאים בחובם.
סוג של הבטחה שמבוגרים מתקשים לספק זה לזה ,איזו תקווה תמה ובראשיתית
שהשמים הם הגבול והעתיד הוא כל מה שרק נרצה שהוא יהיה".
ובכן ,אמיתי נולד ב 8-בספטמבר  .1998שישה חודשים לאחר מכן ,ביום שמלאה לו
חצי שנה ,הוא אובחן כסובל ממחלה גנטית נדירה ,ששמה ‘פנקוני אנמיה' .היה ברור
שהחיים שלנו ישתנו מהקצה אל הקצה .עוד לא ידענו בדיוק במה מדובר ,אבל מהר
מאוד הבנו ששום דבר כבר לא ישוב להיות כפי שהיה .מה היא בעצם פנקוני אנמיה?
זו מחלה גנטית נדירה וקשה ,הקרויה על שם ד"ר גווידו פנקוני ,רופא ילדים שוויצרי
שעבד במחצית הראשונה של המאה העשרים ודיווח על ממצאים שאסף ממטופלים
שלו .היום אנחנו יודעים שפנקוני אנמיה היא מחלה אוטוסומלית רצסיבית ,כלומר
ילד חולה  -זה אומר בוודאות ששני הוריו הם נשאים של המחלה .אנחנו מכירים
היום כ 11-מוטציות שונות של פנקוני .אמיתי חולה בפנקוני  Cמסוג  .IVS4+4מה
המשמעות של כל הדברים האלה? מה המאפיינים הקליניים של המחלה האיומה
הזאת? ובכן ,הילדים האלה נולדים עם סדרה של מומים מולדים טיפוסיים .במקרה
שלנו אמיתי נולד עם שלושה מומי לב ,עם מומים באגודלים ,עם איזו אנומליה
מבנית בכליות ועם תווי פנים טיפוסיים .הילדים האלה קטנים מאוד ,יש להם תווי
פנים עדינים מאוד ועיניים מלוכסנות קטנות .דרך אגב ,אותם מומים מולדים הם
בדרך כלל אלה המובילים לאבחון המחלה .כאילו בכל זה לא די ,הבעיה העיקרית
והקריטית של הילדים האלה היא שהם מפתחים ,בשנים הראשונות של החיים ,כשל
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של מוח העצם ,כלומר אנמיה .ריכוז ההמוגלובין ומספר הכדוריות הלבנות פוחתים,
מה שאומר שהמערכת החיסונית אינה תקינה ,ויש בעיה קשה של דימומים ,שהם
תוצאה ישירה של טרומבוציטים בערכים נמוכים מאוד .ומכת המחץ :הילדים האלה
סובלים מנטייה מוגברת ללוקמיה ולגידולים סרטניים .מה הטיפול המקובל היום
בפנקוני אנמיה? מדובר בטיפול של השתלת מח עצם; טיפול מורכב ,רב סיכונים,
התלוי בהרבה מאוד פרמטרים ,אבל בעיקר בפרמטר אחד קריטי והוא הפרמטר
של ההתאמה בין התורם לבין המושתל .נתוני הסטטיסטיקה לגבי השתלות מח
עצם בחולי מח עצם בשנת  2000היו עגומים ביותר .במקרה של השתלה מתורם זר
מתאים  -וזה בתנאי שיש תורם זר מתאים ,ולא תמיד יש תורם זר מתאים  -מדובר
ב 28%-הצלחה בלבד .לעומת זאת ,במקרה של השתלה מאח או מאחות בעלי סיווג
רקמות זהה ,אנחנו מדברים על  90%הצלחה .אמיתי היה הבן הראשון שלנו ,ובאותו
שלב הוא היה הבן היחיד ,כך שנותרנו עם אותם  28%הצלחה ,הנמוכים ביותר.
מובן שבתור הורים לא יכולנו להשלים עם המספרים האלה; לא יכולנו להשלים עם
העובדה שקרוב לוודאי נאבד את הבן שלנו לפני שימלאו לו חמש .חיפשנו תקווה.
חיפשנו בכל מקום שיכולנו למצוא ,גלשנו לילות ארוכים באינטרנט ,אחרי שמיצינו
את הרופאים המקומיים ,שלא ידעו לתת לנו פתרונות ,ואמרנו שנלך עד סוף העולם
כדי להציל את הילד שלנו .וכך קרה שערב אחד קיבלנו דואר אלקטרוני ממכר,
שהוא במקרה גם המטולוג חוקר העובד בסן פרנסיסקו ,והוא סיפר לנו על רעיון
ששמע במסדרון באחד הכנסים שהיה בהם .הוא השתמש במילים זהירות ומסויגות
מאוד.
באותו שלב קיווינו שנזכה לילד נוסף ,שיהיה בריא ,כמובן ,אבל שבמקרה לגמרי
יהיה לו גם סיווג רקמות מתאים לזה של אמיתי ,כדי שנגיע לאותם  90%הצלחה
שייחלנו להם .ומה היה אותו רעיון שאותו מכר סיפר עליו? היה מדובר בשימוש
בטכנולוגיה קיימת ב ,PGD-שכבר כולכם יודעים היטב במה מדובר ,אבל היה
מדובר ב PGD-יוצא דופן ,שעדיין לא היה שום ניסיון אתו והיה רק בגדר רעיון -
) .PGD for HLA (Human Leukocyte Antigenהכוונה הייתה להשתמש בPGD-
באופן מתוחכם יותר .השלב הראשון הוא שלב של  IVFרגיל ,שבו האישה מקבלת
טיפול הורמונלי במשך מספר שבועות ,מתבצעת שאיבה של ביציות ,מגדלים את
הביציות המופרות במעבדה ,ואז מגיע שלב הביופסיה ,כמו בכל תהליך  PGDרגיל.
כאשר ביציות מגיעות לשלב של שמונה תאים מוציאים מכל ביצית מופרית כזו ,או
טרום-עובר ,כפי שהתייחסו אליו פה קודם ,תא יחיד .על התא הזה רוצים לבצע
אבחון גנטי .עד כאן  PGDרגיל לכל דבר .אבל במקרה שלנו הרעיון היה מרחיק
לכת יותר מזה .מדובר היה בביצוע אבחון גנטי כפול על אותו תא יחיד; אבחון
גנטי שיאפשר לנו קודם כול לאתר את העוברים הבריאים ,כמובן ,וגם לאתר עובר
שיהיה לו סיווג רקמות זהה לזה של אמיתי ,כדי שנוכל להשתמש במוח העצם שלו
לצורך השתלה ולהעלות את סיכויי ההצלחה שלנו ל .90%-הרעיון היה שאם הכול
יעבור כשורה ,נוכל להשריש את אותו עובר ,או טרום-עובר ,מתוך ידיעה שמדובר

 PGDלהצלת חייו של אח חולה  -סיפור התנסות של משפחה

67

בעובר בריא שיש לו סיווג רקמות זהה לזה של אמיתי .עד כאן התאוריה ,אבל
החיים מלאי תהפוכות והפער בין התאוריה לפרקטיקה עצום ,כפי שאתם יודעים.
היינו צריכים להתגבר על הרבה מאוד מכשולים .קודם כול ,לא היה תיעוד של אף
לא מקרה אחד בעולם שהצליח ,בעת ההיא ,באבחון גנטי כפול מסוג זה .היינו
צריכים לאתר את האדם שיעשה את זה ,שיהיה אמין מבחינה מדעית ומבחינה
אנושית ,והיינו צריכים לעזוב כל מה שעשינו ,לעצור את החיים ולנסוע בעקבות
החלום .מובן שבארץ האפשרות הזאת לא הייתה קיימת ,ומדובר היה בנסיעה אל
מעבר לים .מדובר היה בהתגברות על אין-ספור מכשולים לוגיסטיים ,גיאוגרפיים,
ניהוליים ,כספיים .בסופו של דבר יצאנו לדרך ,וחבורה מובחרת ליוותה אותנו.
בראשה עמד פרופ' גידי רכבי ,מי שהקים את המחלקה ההמטו-אונקולוגית לילדים
בתל-השומר והיה הרופא של אמיתי ,והוא ליווה אותנו בעיקר בתמיכה רגשית,
וכמובן בטיפול הצמוד באמיתי .הגענו באמצעות האינטרנט אל פרופ' ארלין אורבך,
גנטיקאית יהודייה מאוניברסיטת רוקפלר בניו יורק ,המתמחה בפנקוני ,שהקימה
בשנות השמונים ,מערך רישום ( ,(registryשל חולי פנקוני ושל בני המשפחות שלהם.
היא קישרה אותנו למשפחה אחרת ,אמריקנית ,שניסתה אותו תהליך של אבחון גנטי
כפול ,וגם למדענים ולרופאים שטענו שהם יודעים לבצע את הפרוצדורה המורכבת
הזאת .הגנטיקאי שהיא חיברה אותנו אליו היה פרופ' מרק יוז ,שהוא רופא וחוקר,
איש מבריק שהקים מעבדה באוניברסיטת וויין סטייט בדטרויט .הוא אמר שהוא
יכול לבצע את האבחון הגנטי הכפול מהתא היחיד ,אבל היינו זקוקים גם למרפאת
הפריה ברמה גבוהה מאוד .מצאנו אותה בקורנל בניו יורק אצל ד"ר זאב רוזנווקס,
שהוא ,דרך אגב ,ישראלי לשעבר ,המנהל את אחת ממרפאות ההפריה המובילות
בארצות הברית ועובד באופן קבוע עם מרק יוז ,בדרך כלל על  PGDרגיל לאבחון
מחלות בלבד .אחרון חביב שהצטרף למסע היה פרופ' עמי עמית ,מנהל יחידת הIVF-
ב'איכילוב' ,שנתן את התמיכה המקומית בשלבים הראשונים של הטיפול ,וכמובן
את התמיכה הרגשית שהיינו זקוקים לה .בדצמבר  2000התחלנו את סיבוב ההפריות
הראשון .ארזנו את המזוודות ועלינו למטוס לאחר שלושה שבועות של טיפולים
הורמונליים מסיביים .בניו יורק קיבלו את פנינו ד"ר זאב רוזנווקס וארלין אורבך,
שהתייחסה אלינו כמו אל בני משפחה .סיבוב הטיפולים הראשון היה בעיצומו.
ביום השאיבה של הביציות נתבשרנו ששאבו  11ביציות .יומיים לאחר מכן התברר
לנו שרק שבע מהן הופרו בהצלחה ,וזה נותן לכם איזה מושג שהוא על כמה דברים
עלולים להשתבש בדרך ,על זה שהתהליך ארוך מאוד ושבכל שלב ושלב הסיכויים
הולכים ופוחתים .ביום שביצעו את הביופסיה חיכינו בקוצר רוח לראות מה הלאה.
יבין ,בן זוגי ,התעקש לקחת את התאים היחידים בעצמו ,כיוון שהיה צריך להטיס
אותם לדטרויט למעבדה הגנטית .הוא חיכה לטלפון מהמעבדה ,שיקראו לו לבוא
לקחת את הקופסה עם אותם שבעה תאים יחידים שהוסרו בביופסיה ,אלא שבאותו
יום הייתה סופת שלגים נוראה בניו יורק והכבישים נסגרו ,טיסות בוטלו ,אך יבין
היה נחוש בדעתו להגיע למעבדה הגנטית בדטרויט בזמן .הייתה לנו מסגרת זמן של
 12שעות ,והוא היה צריך להגיע עד הלילה לדטרויט להעביר לשם את התאים .אני
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חיכיתי במלון עם אמי ,שהתלוותה אלינו ,ועם אמיתי ,שכבר מזמן נרדם ,וחיכינו
לשמוע מיבין אם הוא מצליח להגיע בשלב הנורא הזה למעבדה הגנטית בדטרויט.
במטוס לקליבלנד הוא פגש איש זר ,וזה התנדב להסיע אותו את כל הדרך מקליבלנד
לדטרויט ,כי כל הטיסות לדטרויט בוטלו .והם עשו את הלילה יחד במכונית ,שש
שעות של נסיעה בשלג ,עד שהגיעו  -בשעה  1בלילה למעבדה בדטרויט ,ויבין מסר
את קופסת התאים לתורן הלילה במעבדה ,לבורנט הודי .כעבור יומיים התבשרנו
בטלפון ששתיים משבע הביציות המופרות בריאות ושיש להן סיווג רקמות זהה לזה
של אמיתי .היינו ,כמובן ,ברקיע השביעי ,והתייצבתי בחדר הניתוח להשרשה של
אותן שתי ביציות ברחם ,בתקווה שהסיוט הולך להיגמר .כעבור שבוע של המתנה
ארוכה ניגשתי לבצע בדיקת היריון והתברר לנו שלא נקלט היריון .זמן קצר לאחר
הכישלון הזה ניגשנו מיד לבצע סיבוב טיפולים נוסף .היה לנו ברור שלא כל כך
מהר נוותר על החלום הזה .סיבוב הטיפולים השני נחל כישלון חרוץ ,והגענו מהר
מאוד לסיבוב שלישי ,ואז הגענו לשלב שבו הייתה לנו שוב דילמה מורכבת מאוד.
ד"ר יוז הודיע לנו שהתעוררה בעיה לבצע אבחון גנטי מלא .היו שתי ביציות ועל
שתיהן לא הצליחו לבצע את האבחון הגנטי המלא .על אחת מהן ידענו בוודאות
שהיא בריאה ,אבל הצליחו לבדוק רק מחצית מסיווג הרקמות .כלומר היה סיכוי
של  50%בלבד שזה מה שאנחנו מחפשים .על הביצית השנייה ידענו בדיוק שסיווג
הרקמות מתאים ,אבל לא היה ברור אם העובר בריא או חולה .לקח לנו בדיוק
שלוש דקות להחליט שאנחנו רוצים בכל זאת להשריש את שני העוברים ,כי הרגשנו
שזה הכול או לא כלום .באותו יום אחר הצהריים ,שלוש שעות אחרי אותה שיחת
טלפון ,ניגשתי לחדר הניתוח פעם נוספת והשרישו בי את שני טרום-העוברים הללו.
ידענו שמחכה לנו דרך ארוכה של המתנה ,של אי ודאות גדולה מאוד ,ועם זאת היינו
מלאי תקווה .כאן אתם רואים את הדוח של המעבדה בקורנל 2.5.2001 .הוא יום
השרשת העוברים .יש פה תיעוד המצב של כל העוברים .שוב המתנה של שבוע עד
לבדיקת ההיריון ,וכעבור שבוע קיבלתי שיחת טלפון מד"ר רוזנווקס ,והוא אמר לי:
"יש לי חדשות טובות ,שרון" .והוא אמר לי בעברית" ,את בהיריון" .הדבר הראשון
שעלה בדעתי באותו רגע הוא שאמיתי יחיה .לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר.
ידעתי שיש עוד דרך ארוכה ,שלא ברור אם ההיריון הזה הוא מה שאנחנו רוצים,
שההשתלה עוד לפנינו ,אבל הייתה לי תחושה פנימית מאוד מאוד חזקה שאנחנו
בדרך הנכונה .אחרי שחזרתי לארץ ניצבה בפניי שוב דילמה קשה מאוד :האם לבצע
בדיקת סיסי שליה ,כדי להסיר את הספקות ,או להתאפק ולחכות עד לבדיקת מי
השפיר ,כדי לדעת בוודאות אם מדובר בעובר חולה או בריא וכדי לדעת אם מדובר
בעובר שיש לו סיווג רקמות זהה לזה של אמיתי או לא .בחרתי באופציה הקשה
יותר מבין השתיים ,לדעתי ,והתאפקתי  19שבועות עד שהגיעה התשובה המיוחלת,
והיא בישרה לנו באופן חד-משמעי שמדובר בעובר בריא ,בעל סיווג רקמות זהה לזה
של אמיתי .ב 13-בינואר  2002נולדה עלמה .בריאה ,בעלת סיווג רקמות זהה לזה
של אמיתי .את ההיריון ליווה ד"ר דודי פאוזנר מביה"ח ליס ,שגם יילד אותי בניתוח
קיסרי .בזמן הלידה נאסף דם מחבל הטבור ונשלח לבנק הדם הטבורי בתל-השומר
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למשמרת עד לרגע ההשתלה.
ב 2.6.2002-בוצעה ההשתלה .אתם רואים כאן  60ccשל דם מחבל הטבור של עלמה.
זה כל מה שהיינו זקוקים לו  18 .60cc -יום לאחר מכן ,ב ,20.6-חזרנו הביתה
בכבאית ,וכך הגשמנו חלום של אמיתי .חשבנו שזה הולם מאוד שאחרי שאנחנו
הגשמנו את החלום שלנו ,שאמיתי יגשים את החלום שלו .במהלך יולי בילינו בעיקר
בבית .אמיתי התאושש מהטיפול הכימותרפי ומהטיפול התרופתי המסיבי .המערכת
החיסונית שלו הלכה והתאוששה מיום ליום .שנה לאחר מכן ,ב ,2.6.2003 -חגגנו
יום הולדת ראשון להשתלה ,ומאז אנחנו חוגגים כל שנה שלושה ימי הולדת לשני
ילדים.
אין צורך לומר שהחיים השתנו ושלעולם לא ישובו להיות כפי שהיו .שום דבר כבר
לא מובן מאליו עבורנו ,וכל זריחה וכל שקיעה הם נס ,וכל מה שקורה ביניהם הוא
נס ,ואנחנו מאושרים מהילדים הנפלאים שנולדו לנו.
לו התבקשתי להגדיר במילה אחת את המושג  ,PGDהייתי בוחרת במילה ‘תקווה',
כי התקווה היא העומדת מאחורי כל מחקר מדעי ,ועל אחת כמה וכמה כשמדובר
במחקר שיש לו יישום רפואי .התקווה היא גם הכוח המניע העומד מאחורי כל
הורה שמבקש עתיד לילד שלו .זוגות שמבקשים להיעזר ב PGD-כדי להבטיח את
עתיד ילדיהם אינם שונים בהרבה מהורים אחרים ,שלעולם לא יזדקקו ל.PGD-
גם אלה וגם אלה מאחלים לילדיהם שיחיו אחריהם ושיזכו לחיים טובים ומלאים.
ההבדל הוא רק בזה שאלה משקיעים בסביבת הגידול של הילדים ,בחינוך ובטיפוח
מיומנויות חברתיות ,ואילו אלה נאלצים להשקיע גם בטכנולוגיה גנטית .בשני
המקרים מדובר בהשקעה לטווח ארוך ,אבל מה שיותר חשוב מזה הוא שבשני
המקרים מדובר ,קודם כול ,בהחלטות פרטיות שבתחום המשפחה.
היום אנחנו מבינים שה PGD-איננה רק טכנולוגיה גנטית שתכליתה מניעת מחלות
גנטיות קשות ,אלא שיש בה גם הפוטנציאל להציל חיים .החשש שבעתיד ייעשה
שימוש לרעה ב PGD-אינו שונה מהחשש הרגיל שמלווה כל תגלית מדעית חדשה.
אין זה אומר שצריך לעצור את ההתקדמות ואת המחקר .נהפוך הוא .צריך רק
לנתב אותם למחוז חפצנו .ה PGD-צריך להיות זמין לכל דורש ,וכדי שיהיה כזה,
צריך להשקיע בידע הדרוש ובהסברה המתאימה ולהקצות משאבים בהווה ,שיחסכו
הרבה מאוד כסף בעתיד .אסור שהדיון האתי יעכב את העשייה בשטח .בכל יום
שעובר בהתלבטויות אתיות ,נשים הרוצות ללדת ילדים בריאים הולכות ומתבגרות
וילדים חולים נהיים חולים יותר .אז בבקשה ,בפעם הבאה שתיתקלו במושג ,PGD
חשבו קודם כול על עצמכם ועל הילדים שלכם .אחר כך תחשבו על כל התקוות
שיכולות להתגשם.
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מושב חמישי
השלכות ארוכות טווח
השופט (בדימוס) שלמה שוהם ,נציב הדורות הבאים בכנסת לשעבר
כפי שתראו ,נושא הרצאתי איננו
עוסק בכל השאלה הרפואית .גם לא
אכנס לשאלה של הנשאים .אני מבקש
לדבר אך ורק על הנושא של בחירת
מין היילוד ועל השאלה של ההשלכות
החברתיות ,האתיות והמוסריות גם על
המשך השימוש ביכולת המדעית בנושא
האבחון הטרום-השרשתי .ולכן יש לי
בקשה ,שאת האמוציות נשים רגע בצד
ונתרכז רק בשאלה הזאת .שמענו פה
את סיפורה של שרון הררי ,שמענו סיפורים נוספים .בכל מקרה שמדובר בהצלת
חיים ,אין שום ספק שאנו ,כנציבות הדורות הבאים ,תומכים בהמשך הפיתוח
המדעי ,תומכים בשימוש בו כדי להציל חיים .השאלות העומדות לפנינו הן שאלות
עמוקות וכבדות משקל.
אני רוצה לספר לכם בקצרה מהי נציבות הדורות הבאים ולמה אנחנו נמצאים כאן.
לנציבות הדורות הבאים יש סמכות להתערב בחקיקה משיקולים של תכנון ארוך
טווח .לנציב הדורות הבאים יש סמכות ,על-פי חוק מבקר המדינה ,לשם ביצוע
יעדיו בשנים-עשר תחומי פעולה שמדע ,פיתוח וטכנולוגיה הוא אחד מהם .אנחנו
עוסקים בנושא של מה שקרוי פיתוח בר קיימא ,דהיינו האחריות שמדינת ישראל
קיבלה על עצמה שכל אקט של פיתוח ,בין שהוא מדעי ובין שהוא טכנולוגי או
תכנון פיזי ,אדריכלי ועוד ,ייעשה אך ורק מתוך דאגה לדורות הבאים ,תוך כדי
שקילת שיקולי הדורות הבאים .לכן ,השאלה האתית הנוספת ,מהפן שלנו ,מעבר
לשאלות שהועלו פה ,היא שאלה שלצערי חסרה בספר .היא חסרה בספר משום
שאיננו שואלים את עצמנו בתור אפוטרופוסָם של יתומים .אומרים שבית הדין הוא
אפוטרופסם של יתומים .כאפוטרופוסם העתידי של הדורות הבאים  -מהו האינטרס
שלהם אם יבחרו את מינם ויבחרו את צבע שיערם או יבחרו את צבע עיניהם? האם
האינטרס שלהם הוא אינטרס הראוי לבוא בחשבון במסגרת הזאת? לצערי ,זאת
שאלת השאלות ,משום שבסופו של דבר כל הדיון הזה מתבסס אך ורק על השאלה
איך אנחנו רואים את האינטרס היום ,הן של המדע והן של ההורים ,ושכחנו לרגע
את האינטרס של הילדים ,שמישהו החליט לבחור את מינם .הנושא של הדיון היום
מתחיל דווקא באותו חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות ,האומר" :בחירת מין היילוד
למטרה שאינה מטרה רפואית" .זאת אומרת ,כל הנושא או כל השאלה עוסקים
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במקרים שבהם אין לנו מטרה רפואית .הפיתוח הרפואי הביא אותנו ליכולות שאינן
לצורך רפואי ,וזהו שורש הבעיה .כשאנחנו עוסקים בנושא של מדע בכלל ,צריך
לזכור שהיישום המדעי ,בשונה מהתפתחות המדע ,חייב להיעשות באופן שהמדע
הוא המשרת את האנושות ולא להפך .כאשר אנחנו מפתחים יישום מדעי ,לא פעם
אנו שוכחים שהפיתוח הזה עלול לשמש להרבה דברים שלא תמיד הם הדברים
שהיינו רוצים שישמש להם .לנושא האבחון הגנטי יש בהחלט השלכות ,שיש חשש
שביום מן הימים נאמר לעצמנו שלא היינו רוצים ללכת בנתיב הזה.
אתחיל בחוזר המנכ"ל ,ששני סעיפים בעייתיים יש בו .אבל לפני שניגע בסעיפים
אלה ,נשאלת שאלה גדולה מאוד :האם ומדוע ומיהו זה אשר ראוי שיקבע את
הכללים הללו? האם ומדוע ומיהו זה שצריך ,בשם החברה ,לומר מה ראוי ומה אינו
ראוי? מיהו זה שצריך ,בשם החברה ,לשאול איפה הגבול? כיוון שלא רציתי לגזול
מזמנו של פרופ' שטיינברג ,שדיבר קודם ,אעיר שלוש הערות ,אבל אשאיר אותן
לסוף .גם כאשר הוא דיבר על ‘מדרון תלול' כזה או אחר ,ואינני אוהב להשתמש
בביטוי ‘מדרון תלול' ,משום שאני סבור שאם נקבע כללים ראויים ונכונים ,זה לא
ינוע לא מכאן לשם כשלא צריך ,וגם לא בחזרה כשלא צריך .כשם שלא הייתי רוצה
לפגוע במחקר המדעי משום סיבה ,כך לא הייתי רוצה לעודד יישום שלו משום סיבה
כאשר היישום שלו לא ראוי .אלה שני דברים ברורים מאוד לקביעת הכללים היום.
אנחנו מתכוונים להגיש הצעת חוק שתגדיר בבירור מיהו הגוף שיקבע את כללי
האתיקה האלה ,איך הוא יקבע אותם ולפי אילו כללים ,כדי שלא נצטרך להיכנס
לשאלות הלכתיות או אחרות .ודרך אגב ,פרופ' שטיינברג ,היינו יחד באותה ישיבה
שבה הרב לאו דיבר בנחרצות רבה כל כך למה מבחינה הלכתית ראוי שלא נבחר
את מין היילוד .הוא לא דיבר על החלק החברתי אלא מבחינה הלכתית ואמר את
זה באופן ברור מאוד.
מכל מקום ,שני דברים יש בחוזר המנכ"ל שהם בעייתיים מאוד ,ופה דווקא מתעורר
חשש ל'מדרון תלול' .שמענו על מקרים של הורים לארבעה ילדים מאותו מין הרוצים
ילד מן המין האחר .לכאורה ,דרישה לגיטימית .היחיד שאין שואלים אותו ,כפי
שאמרתי קודם ,הוא הילד עצמו ,אם הוא רוצה להיוולד זכר או נקבה .אבל עוד יותר
מזה ,יש משהו שצריך להביא בחשבון :יש פה ילד שבא לעולם ,ואנחנו מחליטים
לגביו דברים לא פשוטים .מותר גם לחשוב אם ראוי לשאול אותו .באותו סעיף
בחוזר המנכ"ל כתוב דבר חמור בהרבה ,האומר" :לפחות ארבעה ילדים"  -ואני
הרי ,לצערי ,למדתי משפטים  -וגם כתוב" :למעט מקרים חריגים ונדירים ביותר
ומנימוקים מיוחדים שיירשמו בהחלטות הוועדה" .זאת אומרת ,זה לא רק ארבעה
ילדים .מה קורה אם יש ילד אחד ורוצים ילד מן המין האחר ויבוא זוג ,ובהסתמך
על הסעיף הקודם ,יאמר שמבחינה נפשית קשה מאוד לאבא שיש לו רק בת ,נניח,
ועכשיו הוא רוצה בן? האב יגיד :מצבי הנפשי קשה ,בואו תנו לי עכשיו בבקשה
לבחור את מין היילוד .ואנחנו יודעים שהמילה "למעט" אצל משפטנים היא פתח
גדול מאוד להרבה מאוד חריגות .הבה ניגש למושכלות הראשונות .מתי אמרנו
שאנחנו חורגים מן המטרה הרפואית? שימו לב למה שהסעיף אומר" :קיים סיכון
ממשי וניכר לפגיעה מהותית ומשמעותית בבריאות הנפשית של ההורים או אחד
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מהם" .ראשית ,יש לבחון מהו הסיכון בפגיעה הנפשית של ההורים או של אחד מהם.
"ממשי וניכר"  -מי קובע מהו סיכון ממשי וניכר? איך הוא נקבע? אם יש באמת
חשש לבריאות הנפשית שלהם ,האם ראוי שבכלל יהיו להם ילדים נוספים? ואולי זה
מסוכן גם לילדים הקיימים? איך אנחנו מגדירים את זה? כתוצאה מזה שלא יהיה
להם ילד מן המין האחר ,תהיה להם פגיעה נפשית חמורה? על מה אנחנו מדברים?
איך אנחנו מתערבים בטבע באופן שעלול ליצור בעיות חמורות? יש גם ,כמובן,
העניין של בריאות הילד באותו סעיף ,אבל כבר אמרנו שזה לא למטרות רפואיות.
כל מה שאני רוצה לומר ,רבותיי  -ואני אומר את זה גם לאנשי המדע שבקרבנו
וגם לנו וגם לפוליטיקאים ,שבסופו של דבר הם אלה שישתמשו בתוצאות המחקר
המדעי באופן כזה או אחר ,את זה צריך לזכור  -יש מה שאנחנו מכנים ‘עקרון
ההיזהרות' .כקוריוז אומר לכם ,בלי להזכיר שמות ,שכאשר עסקנו בשאלה של
השיבוט הגנטי אמר שר אחד בממשלה ,איש נכבד מאוד ,לחברת כנסת ,כבדיחה,
שאם ישבטו אותה ,זה יהיה חמור מאוד ,אבל אם ישבטו אותו ,זה יכול להיות
בסדר .זאת הייתה בדיחה ,אבל רבותיי ,יש פה חשש שהמדע שמתפתח ושכוחו
הולך וגדל ושהטכנולוגיה שהולכת ומשתכללת נותנים בידי אנשים ,שהם בסופו של
דבר קובעי המדיניות ,כלים העלולים להיות כלים הרסניים .צריך להביא את זה
בחשבון .הדבר הזה משמעותי בהחלט ,ויש לנו חובה ,כחברה ,לומר לאנשי המדע
ולאנשי היישום המדעי :בואו נקבע גבול .בואו נקבע כללים ,כדי שלא ניצור מצב שבו
ההתערבות הזאת בטבע תהיה כזו שאחר כך לא נוכל לחזור ממנה .ובתוך המירוץ
הזה למעשה אנחנו שוכחים את מקומה של הקדושה או של הצניעות כשאנחנו באים
להתערב בטבע .הנושאים הרפואיים הם קריטיים .עם זאת ,כשאנחנו עושים את
היישומים ,חשוב מאוד שנזהיר את עצמנו ,לא פעם ולא פעמיים ,שמא אנחנו יוצרים
משהו שבעתיד עלול להיות הרה אסון .אנחנו יודעים על פיתוחים מדעיים רבים,
שאילו היינו מזהירים את עצמנו מהם בזמן ,ייתכן מאוד שהרבה מאוד אסונות לא
היו נגרמים .הדבר הזה הוא חשוב .הדבר הזה הוא קריטי .צריך לעשות אותו נכון,
צריך לעשות אותו אתי ולעשות אותו בשום שכל.
הדבר שאני חושב שהיישום המדעי צריך להכפיף את עצמו אליו הוא לשרת את
האנושות כולה .בנושא של שירות האנושות כולה אנחנו יודעים תמיד מה קורה.
יודעים מה קורה עם עקרון השוויון ,יודעים מה קורה כאשר המחקר המדעי
והיישום המדעי לא פעם אינם עומדים לרשות כל אוכלוסיית העולם כולו ,אלא
עומדים לרשות אוכלוסייה אחת ולא אחרת .היישום המדעי צריך לשים עצמו ,כפי
שאמרתי ,כאפוטרופוס של הדורות הבאים ולהעדיף את האינטרסים שלהם בחיים
היום .כאשר אנחנו עוסקים בעצמנו ,בחיינו ,מתעוררת שאלה גדולה :אם אני יודע
היום שאני דואג לבן שלי ,וכתוצאה מזה פוגע בעצמי ,האם ראוי לעשות את זה
או לא? אבל כאשר אני עוסק בחייו שלו ,על פי כל המחקרים ועל פי כל הגישות
האתיות ,טובתו קודמת .אני כרגע מעצב אדם חדש .כשאני מעז להיות תחת אלוהים
ולעצב אדם חדש ,ראוי שאחשוב מה היה ראוי שהאדם החדש הזה ירצה .אינני יכול
לשים את עצמי תחתיו במאה אחוז ולומר :רק רגע ,האם זה נכון והאם זה ראוי שכך
אעצב אותו? שכך אתערב בטבע שמעצב אותו? ואיפה הם הגבולות?
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דיברנו על שיקולי פיתוח בר-קיימא ,ואציג אותם במשפט אחד ולא אאריך
בהם .במסגרת השיקולים הללו צריכים לבוא השיקולים החברתיים ,הכלכליים
והסביבתיים של הדור הבא .אם כתוצאה מפיתוח מדעי ,אפילו אם יביא ברכה
לאנשים מסוימים שירצו מין יילוד זה או אחר ,עלולים להיפגע שיקולים חברתיים,
כלכליים או סביבתיים בעתיד ,אסור לאפשר זאת .אני מסכים בהחלט עם פרופ'
שטיינברג ,שאם בישראל נתיר לעוד משפחה להביא בת במקום בן או בן במקום
בת  -זה לא מה שיעשה את השינוי באיזון הדמוגרפי בעולם .ודאי שלא .אבל השאלה
היא :לאן אנחנו הולכים מכאן? אם אנחנו מתחילים בישראל ,לאן אנחנו הולכים?
אנחנו יודעים שישראל היא היום המדינה המתירנית ביותר בעולם בנושא הזה מבין
מדינות המערב ,וחשוב שהעובדה הזו תובא בחשבון .אי אפשר לדעת איך הדברים
יתפתחו הלאה ,כפי שאמר לנו אחד המדענים ,שהוא רואה שמחר בבוקר ניכנס
לסופר פארם ונבחר את הערכה של הילד שאותו נרצה; נבחר את תכונותיו ,נבחר
את צבע שיערו ,נבחר את צבע עיניו ,נדאג להשביח את הגזע .כי אם אנחנו נותנים
להורים את היכולת לבחור במין היילוד ,מדוע נעצור כאן? קל וחומר כשנאמר לנו
שגם מבחינה הלכתית אין למעשה מקום לעצור ,דבר שאני חולק עליו ,אך לא אנהל
את הוויכוח ההלכתי הזה פה .אם אין באמת מקום לעצור ,אז למה לא? למה לא
לומר :אני רוצה ילד גבוה יותר ,בלונדיני יותר? אינני סבור שבחירת המין שונה כהוא
זה מלבחור תכונות אחרות .בבחירת המין אנחנו קובעים תכונות בסיסיות מאוד של
אדם שעוד לא בא לעולם ,לוקחים לעצמנו חירות לעשות את זה ,ואנחנו מתערבים
בבריאה ומתכנתים את תכונות הילד שייוולד .קביעת מינו אינה שונה מקביעת
תכונותיו .מהבחינה הנפשית אנחנו מזועזעים מאוד מהעניין של השבחת הגזע משום
שאנחנו יהודים ,אבל הדברים האלה עלולים בהחלט להגיע לשם .הדברים האלה
ילכו וייעשו אפשריים ,והדברים ידועים.
אוסיף מילה אחת על השיקולים הגלובליים .ושוב ,אני מדבר כרגע על בחירת המין.
השיקולים הגלובליים עד היום הראו דברים קשים מאוד כאשר מאפשרים בחירת
מין או כאשר מגבילים ילודה או הורגים תינוקות ,בייחוד בארצות המזרח ,והדבר
הזה משמעותי בהחלט .אם ניתן מחר אפשרות טכנית ,טכנולוגית ,קלה יותר מאשר
הריגת תינוקות  -לבחור את מין היילוד ,אנחנו מביאים ‘פתרון' כלשהו לאוכלוסיות
רבות בעולם ,שבהן עלול להיות מצב שמספר הזכרים יהיה גדול בהרבה ממספר
הנקבות ,על כל ההשלכות של זה.
הזמן קצר ולכן לא אכנס לשיקולי אתיקה .השאלות ברורות :האם מותר להתערב?
מתי מותר להתערב? ומה הם הכוחות המניעים להתערבות? הכוחות משמעותיים
וחשובים .צריך לזכור שהמדע פונה לא פעם למקומות שבהם יש בו שלושה כ"פים:
כסף ,כוח וכבוד .לשם הוא מנותב .לא שאנשי המדע רוצים לפנות לשם ,אבל לא
פעם הדברים האלה קורים כך .לא אחת אין לנו שליטה בסוף על הקצה של תהליך
יישום מדעי ,והדבר הזה משמעותי בהחלט .הדבר הזה חל ,כמובן ,על עקרון השוויון
של היום וגם על עקרון השוויון בעתיד.
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מושב שישי
דיון בנושא אבחון גנטי טרום-הריוני
בהשתתפות נציגי הציבור ,הקהל והמרצים
מנחה מר צבי ינאי ,מנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה לשעבר
חלק גדול מהשאלות שעמדו להישאל
ברב-השיח כבר הושבו .למעשה,
שמחתי לשמוע שמבחינתן של שתיים
משלוש הדתות הגדולות ,אין איסור
על אבחונים טרום-הריוניים .אבל
כשמגיעים לשאלה מה דעת הדורות
הבאים בעניין זה ,מתברר שאיש אינו
יודע מה הדורות הבאים רוצים .אני
שואל את עצמי מה היה קורה אילו
נתנו לכורי פחם בבריטניה בסוף המאה
ה 19-לקבוע את תכונות ילדיהם .אני מניח שהיו רוצים שהם יהיו חסונים ,בעלי
כושר התמדה וסיבולת ,ורצוי גם מטומטמים קצת .כי אם עובדים  12שעות ביממה
במכרה ,רצוי שהמוח יהיה רדום מעט .כיוון שנמצא אתנו נציב הדורות הבאים ,אני
בטוח שנקבל הסבר איך יודעים מה רוצים הדורות הבאים .ובעניין אחר ,בעשרים-
שלושים השנים האחרונות קרה משהו חשוב .בדיקות לא חודרניות ,כמו אולטרה-
סאונד ,חוללו שינוי רציני במעמדן של נשים הרות .ממעמד של אכסניה פסיבית
לתינוק שגדל בבטנן ,הן נעשו מעורבות לא רק בהתפתחותו של העובר אלא גם
בקביעת גורלו .אלא שתוספת הידע נושאת עמה גם אחריות ,כי מידיעה מוקדמת על
מצב העובר נובעות גם השלכות אופרטיביות בעלות השלכות אתיות לא מבוטלות.
אני רוצה לפתוח בשאלה תמימה ,לכאורה .מאז ומעולם התערבו הורים בחיי
ילדיהם ,באמצעות חינוך והכוונה .ההורים ניסו להכשיר את ילדיהם להיות אנשי
מקצוע ,אנשי תורה ,מהנדסים ורופאים ,פעמים רבות גם בניגוד לרצונם .נשאלת
השאלה למה התערבות גנטית בשלב הביצית המופרית נראית לנו פסולה .אני מפנה
שאלה זו לצוות המשיבים על הבמה.
פרופ' מישל רבל
העניין הוא שאיננו מאמינים שהמערך הגנטי קובע את כל ההתנהגות של האדם,
ולכן צריך להתייחס לכל המחקר הגנטי על האדם כאל דבר מורכב שעדיין איננו
מכירים היטב ,ושבוודאי אינו יכול לבוא במקום דרכים אחרות לעצב את האישיות
של האדם .עם החינוך ועם הלמידה יש לאנושות הרבה ניסיון .בגנטיקה אנחנו

דיון בהשתתפות נציגי ציבור ,הקהל והמרצים

75

יודעים שהרבה מהתכונות של האדם אינן גנטיות .לדוגמה ,שני תאומים גנטיים שיש
להם אותו מטען גנטי; הם שווים רק ב 50%-מבחינה קוגניטיבית ומבחינת התכונות
האישיות שלהם ,לכן  50%של דרגת החופש הזאת היא העושה את כל המניפולציה
הגנטית לבעייתית ומסוכנת מאוד וזו ,לפי דעתי ,אחת הסיבות שמתייחסים לזה
אחרת.
מר צבי ינאי
לצורך הדיון נתעלם לרגע מהמחלוקת הידועה שבין תורשה לסביבה ,ונניח שחלק
מהתכונות שלנו נקבע  -לפחות מושפע  -באופן מובהק על ידי הגנים שלנו.
פרופ' בולסלב גולדמן
הייתי עושה השוואה בין שימוש בטכנולוגיות ישנות וקיימות ,כמו שיטות חינוך
בבית הספר ,שיטות חינוך של הורים ,לבין שימוש בטכנולוגיות חדשות .כל
טכנולוגיה חדשה מעוררת פחד ,וגם הטכנולוגיה של  PGDמעוררת היסוסים ,פחד
לאן זה מוביל ,ובעיקר בידיים של מי זה ייפול .עם זאת ,אני מאמין באמונה שלמה
שאי אפשר לעצור טכנולוגיות .לא קיים דבר כזה .ברגע שטכנולוגיה מצויה ומועילה,
אי אפשר לעצור אותה .חייבים למצוא דרך כדי לעשות רגולציה של הטכנולוגיה
בהתאם להסכמות חברתיות ,דתיות וכדומה.
מר צבי ינאי
כלומר ,להכפיף אותה לבקרה ,לשלוט עליה.
פרופ' בולסלב גולדמן
לשלוט מתחילתה ,אם זה אפשרי .הרי הוויכוח הזה אינו ויכוח מהיום .נכנסנו
לנושא של בחירת מין היילוד בחוזר המנכ"ל שהשופט שוהם ציטט ,לא בגלל סיבות
תאורטיות .הדבר היה קיים והדבר הזה התקיים במדינת ישראל גם כן .בוצעו בחירות
מין של היילודים שלא לצורכי רפואה ,מסיבות שלא נפרט .לכן ניגשנו לנושא הזה,
רצינו לעשות רגולציה .איננו רוצים למנוע את הדברים האלה ,כי אנחנו חושבים שיש
מקרים מסוימים שחייבים לתת להם מענה .את אחד המקרים תיאר הרב שטיינברג,
מקרה שעליו הרב לאו ידע ושתמך ,ככל שאני יודע ,בנושא של כוהן שהיה עקר ולא
יכול היה להוליד ילדים .לכן ,לדעתי ,חייבים לעשות רגולציה ולהקים גופים שיטפלו
בנושאים כאלה ,ולא כפי שהוצג ,כדבר מפחיד ומאיים.
מר צבי ינאי
אני מציע שנישאר בשלב זה בנושא בחירת מין היילוד ואחר כך נעבור לשאלות
אחרות.
עו"ד מירה היבנר-הראל
אני רוצה לעשות את ההבחנה בין הדאגה שלנו לילדינו ,החינוך וכדומה ,לבין בחירת
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מין יילוד .שני אלה הם דברים שונים .בעוד שהדבר הראשון יש בו השפעה חברתית
מסוימת ,הרי לבחירת מין יש השלכות מרחיקות לכת ,ובוודאי אצל מי שאינו מצדד
בהן.
מר צבי ינאי
גם חברתית?
עו"ד מירה היבנר-הראל
בעיקר לא חברתית ,אבל גם חברתית ,דמוגרפית וכדומה .ולא רק שאני מצטרפת
למה שפרופ' גולדמן אמר ,אלא שאנחנו נמצאים בעידן של כל מיני התפתחויות וכל
מיני שינויים ,כדוגמת מתיחת פנים ,מה שלפני  100שנה ו 150-שנה לא היה ידוע
ובאופנה כל כך .העולם היום מאמץ את הסגנון הצעיר ,ואנו מכירים התפתחויות
כאלה ואחרות שאינן רפואיות טהורות אלא מהוות איזו קדמה שהיא .כדאי שנצעד
יחד עם הקדמה הזאת ,ולא נסגור עיניים ולא נעשה דבר .בואו כן נעשה  -במגבלות,
בחקיקה מסודרת או בשלב ראשון בקטגוריות כלשהן מובנות מאוד ,כדי שיהיה גם
דין וגם דיין ,ולא ההפך  -לית דין ולית דיין.
מר צבי ינאי
אני רוצה לחזק את התמיהה שהעליתי בפתח הדיון בדבר ההתנגדות הציבורית
להתערבות גנטית .מצד אחד ,אנחנו מתירים לרוצחי ילדים ולמתעללים בילדיהם
להוליד ילדים נוספים .אמנם החברה מכניסה אנשים כאלה לבית סוהר ,אבל אינה
מונעת מהם להמשיך ולהוליד ילדים .מצד אחר ,האפשרות שנוכל לבחור מראש
את צבע העיניים לילדינו או לקבוע את גובהם מעלה מיד את החשש מאאוגניקה
 על כל המשמעויות האפלות שלה .לכן השאלה שלי היא :למה המעורבות הגנטיתמעוררת בנו תגובה כזאת?
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
יש פרפרזה הלכתית האומרת" :חדש אסור מן התורה" ,ובתפילה אנחנו אומרים:
"עושה חדשות בעל מלחמות" .אתה עושה משהו חדש  -אתה צריך להילחם על זה.
ואני חושב שזה דבר נכון .זאת שמרנות טובה הבאה לבחון לאן זה מוביל ,אם זה
לטובה באמת .הרי כולנו מסכימים שכל קדמה צריכה להוביל לדבר טוב .מדבריו של
השופט שוהם אינני בטוח שהבנתי שהוא מתנגד בעיקרון .הבנתי שהוא מתנגד לצורת
הרגולציה ,שיש סתירה פנימית כזאת או אחרת .אם זאת ההבנה ,אז פשוט צריך
להסכים בינינו מה הם הגבולות .אבל אינני רואה את מהות ההתנגדות ,שהרי אנחנו
מסכימים שלגבי מחלות קשות לא תיווצר שום בעיה מוסרית בעתיד שתמנע לידת
ילד חולה מאוד באמצעות ה ;PGD-כך הסכמנו בין הדתות ,ואני חושב שזה מוסכם
היום כמעט על כל אחד ,אולי גם על השופט שוהם .כשאנחנו באים להרחיב את זה
ולהחיל זאת על עניינים לא רפואיים ,אנחנו יכולים לנקוט כמה גישות :כל דבר לא
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רפואי אסור בכל מקרה ,אין חריגות בכלל; הכול מותר לחלוטין  -אפשר לבחור
עיניים ,צבע ,גובה וכולי; או שאנחנו בוחרים בעמדת ביניים .לדעתי ,המצב הנוכחי
מחייב עמדת ביניים ,כי ברמת העיקרון ,אין בזה רע .הבעיה היא רק ההשלכה .אני,
בצניעותי ,אומר שאיני יודע מה באמת ירצה ילד בדורות הבאים .אני יודע מה אני
חושב שיהיה לו טוב .ולכן ,כל עוד איני יודע מה יהיה לו טוב ,אני מגביל את זה
במידה מסוימת .איפה יעבור קו ההגבלה? בנושא חברתי זה החברה צריכה להחליט.
היום ,בהתאם לידע הקיים ,לאמצעים הקיימים ובעיקר לחוסר הידע הקיים היום
לגבי חלק מהתכונות הללו צריך להחליט איפה אנחנו מותחים את הקו.
זה נראה לי הדבר הסביר ,ולכן ברמת העיקרון אני מסכים עם ההנחיות של משרד
הבריאות ,ואם צריך לתקן אותן  -ימים יגידו.
שאלה מהקהל
מי זה "החברה"?
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
לדעתי ,החברה צריכה להיות חברה מולטי-דיסציפלינרית פלורליסטית .זאת אומרת,
נציגות של כל הדיסציפלינות שיש להן שייכות לשאלות מהסוג הזה ,ובכלל זה
אתיקאים ,משפטנים וכולי .אני יכול להביא דוגמה טובה ,והיא הנושא של הצעת
החוק בעניין החולה הנוטה למות .הוקמה ועדה רחבה על כל מגוון הדעות האפשריות,
ובכל זאת הצלחנו להגיע לקונסנזוס נרחב בין כל הגופים השונים ,כדי לקדם איזה
דבר מוסכם .הוא אינו אמת מוחלטת .אף פעם לא נגיע לאמת המוחלטת .אינני
מייצג את האמת המוחלטת ,והשופט שוהם אינו מייצג את האמת המוחלטת.
מר צבי ינאי
אני רוצה לשמוע מה עמדת הדת השנייה בסוגיה זו.
הקאדי מוחמד אבו עוביד
יש כלל באסלאם האומר שכל אדם ,לא משנה אם ההורים שלו הם מוסלמים,
יהודים או אחרים ,כולם נולדים טהורים .זאת אומרת ,כמו דף לבן טהור .ההורים
שלו הופכים אותו למוסלמי או ליהודי או לנוצרי או לכל בן דת אחרת .התכונות
של הנולד הן מעשיהם של ההורים .הרי מבחינה גנטית ,מבחינת המין האנושי,
הוא נולד כאנוש ,אבל איך לחשוב ואיך להתנהג בחברה ,את זה הוא מקבל בדרך
כלל בהשפעת הוריו ,ובמיוחד בהשפעת החברה .אם נגיע למצב שאנחנו נתערב גם
בתכונות של הנולד ,אז יש לנו גם בעיה משפטית אחרת .איך נקבע של X-יש אחריות
פלילית ול Y-אין אחריות פלילית? מאחר שקבענו בתכונות הגנטיות שלו שזה יהיה
אגרסיבי יותר וזה יהיה אגרסיבי פחות ,למה אנחנו מחמירים בעונשו של זה שיהיה
אגרסיבי יותר? הרי אנחנו קבענו זאת עבורו .מתעוררות כאן גם שאלה אתית וגם
שאלה משפטית.
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מר צבי ינאי
רק חסידי הדטרמיניזם הביולוגי רואים בגנים את חזות הכול .חייבים לציין שרוב
הביולוגים אינם מסכימים עם גישה זו .אני רוצה לחזור לשאלת רצונו של התינוק
העומד להיוולד ,מה שמביא אותי לשופט שוהם .אני רוצה להציג לו את התרחיש
הבא :באבחון מוקדם של הביצית המופרית מגלים פגם גנטי חמור .ההורים,
הדתיים ,מתנגדים לכל התערבות במה שקרוי בפיהם ‘מעשה בריאה' ,והם עומדים
על כך שהתינוק ייוולד .השאלה שלי אליך היא זאת :האם להורים שמורה זכות
מוחלטת להכריע בעניין זה ,או שגם לילד העומד להיוולד עומדת הזכות ליהנות
מחיים נורמליים?
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
האמת היא שהכנסת אותי פה לאיזו סמטה ,אבל אענה לזה ואחזור לדברים
שדיברנו .קודם כול ,יש פסק דין מעניין מאוד ,של השופטת בן-פורת ,על ילד שטען
שלא אבחנו אותו גנטית ,ואכן זכה בפיצויים .כלומר ,יש בהחלט זכות קנויה .אני
רוצה לענות לציניות של תחילת דבריך לגבי השאלה איך אנחנו יודעים ומה אנחנו
יודעים וכולי.
מר צבי ינאי
זו הייתה שאלה תמימה לגמרי.
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
כשאתה אומר לי ‘תמים' ,אני דואג באמת .העניין פשוט .כל מה שאמרתי זה שאינני
יודע .התפקיד שלי הוא לומר :בואו נחשוב ,נשים את עצמנו כאפוטרופסם של
יתומים .נחשוב באמת בשם הילד שלא בא לעולם .אני אומר משהו מפתיע מאוד.
יש פה פחות חילוקי דעות ממה שנראה בתחילה ,אבל כשאומרת לי שרון הררי על
הבת שלה ,שחלק מהשיקולים שבחרו להביאה לעולם היו כדי לרפא את אחיה ,אין
לי בעיה עם זה .לכאורה אפשר לשאול :מה פתאום מביאים יצור חי לעולם בשביל
לרפא את אחיו? זהו נימוק רפואי .אני יכול להניח כמעט בוודאות ,מתוך מערכת
הערכים שלי ,שאם אני אשאל אותה :האם את היית מוכנה לבוא לעולם כילדה
הזאת ,שחלק מהסיבות שבאת לעולם זה גם לרפא את אחיך? אני מניח ,מתוך
מערכת הערכים שלי ,שהיא תאמר לי שכן.
מר צבי ינאי
כל תינוק בא לעולם כדי למלא איזה רצון או צורך של ההורים .זה לא משהו חדש.
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
אבל יש פה משהו שבהחלט עובר קו ברור מאוד ,ולכן אין ויכוח .קודם כול ברור
שכאשר אנחנו עוסקים בנושא רפואי ,יש הרבה פחות ויכוח .בהפסקה ניגשה אליי
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אישה ואמרה לי" ,משרד הבריאות עדיין לא מוכן לאשר PGDובמסגרתו לבצע בחירת
מין יילוד בנושא של אוטיזם .יש לי ילד אחד אוטיסט ויש לי ילד אחד בריא ,ואני
רוצה עכשיו בת ,משום שאני חוששת שאצל בן קיים סיכון של כ 40%–30%-יותר
מאשר אצל בת שיהיה אוטיסט .תתפלאו ,אבל העמדה שלי פה תהיה אולי ליברלית
יותר מאשר העמדה של משרד הבריאות .אם באמת אני מפחית את הסיכויים של
היילוד הזה להיוולד אוטיסט ,מותר לי להניח  -ושוב ,הכול מתוך השקפת העולם
שלי היום ,כי הרי בסופו של דבר אנחנו באים תמיד מתוך השקפת העולם היום -
שעדיף ש PGD-ימנע לידת ילד אוטיסט ,שיאמלל את עצמו ואת המשפחה שלו פעם
נוספת.
מר צבי ינאי
אתה מסכים ,אם כן ,שיש זכות בסיסית לילד ,אבל מי שחורץ את גורלו הם
ההורים.
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
נכון ,ועל הזכות הזאת אני אומר שדווקא מתוך תפיסת הדורות הבאים אני כן רוצה
שייוולדו בדורות הבאים ילדים בריאים .עכשיו תשאל אותי :אם בריאים ,אז למה
לא יהיו בלונדינים? פה עולה השאלה הגדולה .השאלה היא בסופו של דבר תמיד
רגולציה .אנחנו מגיעים בעצם לאותו מקום .השאלה היא איפה הרגולציה צריכה
לעצור ,איך היא צריכה להיעשות .הטענה הגדולה שלנו הייתה לגבי האופן שבו
משרד הבריאות עשה את זה ,וחבל להאריך על זה דיבור כרגע .ברור שבסופו של דבר
צריך להיקבע איזה כלל שאולי אסכים עליו או שלא.
מר צבי ינאי
מי יקבע את הכלל הזה?
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
לטעמי  -אני אומר את זה באופן בוטה אפילו  -הייתי רוצה ,ככל האפשר ,שתקום
מועצה ציבורית ושזה יורחק מהפוליטיקאים .דבר זה לא פשוט כל כך ,אתה בוודאי
מכיר את זה גם מההיסטוריה שלך .הטיפול בנושא זה צריך להיות נקי מלחצים.
צריכה להיות מועצה ציבורית עליונה שתכריע בנושא הזה ,ולטעמי זה צריך להיות
מעוגן בחוק ,מה שלא קרה עד היום .למשל ,בנקודת הקצה ,אני מניח שביני לבין
פרופ' שטיינברג יהיה ויכוח לגבי בחירת מין היילוד שלא מסיבות רפואיות .זו בעצם
נקודת הקצה ,כשזה לא מסיבות רפואיות .שם ,אני מניח ,יהיה ויכוח לאו דווקא
בתוצאה הסופית .נקודת המוצא שלי שונה .זה כבר נוגע בשאלות יסוד  -פילוסופיות
ואחרות ,שלא אאריך בהן ,אלא רק אומר שהמבחן צריך להיות הפוך .הרי אם יש לי
טכנולוגיה זמינה ,כפי שאמר הפרופסור ,זה לא אומר שהיא תעבוד בכל מקרה .מצב
העניינים צריך להיות הפוך .קודם כול אינני מתערב ,ורק אחרי שאני בודק ורואה
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צורך אנושי אמיתי ,אני אתערב .כלומר ,צריך להיות הפוך  -הצורך האנושי קודם
לזמינות הטכנולוגיה.
הערה מהקהל
קודם כול אני מתנגדת להתערבות שאינה מטעמים רפואיים ,ואני רואה את הכניסה
של המערכת הרפואית לסוגיות כאלה כעילה שמטפלים בפסיכולוגיה של האבא.
אני רואה אותה כפסולה .זו נקודת התחלה שממנה מגיעים לכל מיני מקומות לא
רצויים.
מר צבי ינאי
אני רוצה להבין אותך .את מתירה רק התערבות על בסיס רפואי?
הערה מהקהל
אני רוצה לדבר על הנושא שמייצגות המילים ‘התערבות רפואית' .תחת הכותרת
הזאת לוקחים המחליטים איזו זכות ,שלפי דעתי לא מוקנית להם .תחת ההגדרות
‘רפואי‘ ,חולה' ,נכללת כל הקבוצה הגדולה של נכים; זאת אומרת שיש אנשים
פגומים .כל מה שמדובר פה הוא בניגוד מוחלט לאמנה שנכתבת היום באו"ם על
זכויותיהם של אנשים ,ובכללם עוברים הסובלים מנכות .מי ׂשמכם להחליט דבר
כזה? איפה אנחנו מתחילים ואיפה אנחנו גומרים? אני פשוט מזועזעת.
מר צבי ינאי
מי כן קובע את גורלו של העובר העומד להיוולד עם פגם גנטי חמור? מי קובע את
גורלו אם ימות או יחיה חיים מוגבלים ואומללים? האם טובתו שלו? האם מועצות
ציבוריות? האם ההורים? מי?
הערה מהקהל
יש פעילות אקטיבית ,לצערי הרב ,של הגורמים הרפואיים ,שבאים ומשכנעים את
ההורים שלא לקחת ילדים .שפה שסועה  -אל תיקחו הביתה ,וילד בלי אצבעות  -אל
תיקחו הביתה .יש התערבות רצינית מאוד.
מר צבי ינאי
לא שמעתי על זה .אני מכיר מקרים הפוכים ,שהורים אינם מוכנים לקחת תינוקות
בעלי שפה שסועה ,למרות שהפגם הזה ניתן לתיקון בניתוח פשוט.
הערה מהקהל
הדיאלוג הזה אינו יכול להתקיים בין המערכת הרפואית ובין המערכת הפרטית
בלבד ,אלא צריך להתנהל במסגרת של דיון ציבורי .אי אפשר לומר שבעיות רפואיות
זה הכול .יש הבדל בין מחלה למחלה ,יש הבדל בין נכות לנכות ,ויש סוגיה שרופא
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קובע .אמר הפרופ' לאופר :אוטיסט זה מקרה ברור .מי ׂשמו?
הערה מהקהל
יושב פה פנל מכובד מאוד ,המבטא את נקודת המבט ההלכתית ,התרבותית
והמשפטית ,אבל אינני חושבת שזה ייצוג מספיק ,היות שכולם ,לאורך כל היום,
אמרו שהצד הרפואי הוא הצד המינורי ,והבעיה העיקרית היא החברתית .אין כאן
עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,נציגי ציבור ,ארגונים.
מר צבי ינאי
זה רק מראה שצריך להרחיב את הפורום הזה .אולי משרד המדע יקיים יום עיון
נוסף ,שיוקדש להיבטים האלה.
ד"ר יעל בנימיני
לא ,חס וחלילה .זו לא שאלה של יום עיון .זו שאלה של הרכב ועדות .מי יושב
בוועדות? מי קובע? איפה כל הציבור?
גב' אתי פרץ
אני עובדת סוציאלית וחברה בוועדת הלסינקי ,ועדה עליונה לניסויים בבני אדם,
ובתוך כללי המשחק יש לי שם חירות מוחלטת לומר מה שאני חושבת וזכות אמירה
שווה כמו לכל אנשי המדע והמשפט שיושבים שם .דבר אחד חשוב לי לחדד כאן.
השופט שוהם ,אני שמחה על המשפטים האחרונים שאמרת ,כי אמרת דבר והיפוכו.
כשהבאת את הדוגמה של האוטיסטים ,השמטת איזו זכות מוסרית לתזה שבנית
קודם .ואני רוצה להגיד למר ינאי ,שההבדל בין כל ההתערבויות הקיימות כאורח
חיים מובהק מאדם וחווה ועד ימינו הוא שהתערבויות הן בשלב ההתהוות הממשית
הקיימת של התינוק .יש פה שני דברים חדשים שלא היו קודם ,לדעתי .היו קיימים,
אבל בחדרי חדרים.
מר צבי ינאי
לא ידענו אותם.
גב' אתי פרץ
פה יש חור שחור של התערבות בבריאה.
מר צבי ינאי
את מתכוונת לבריאה במובן הדתי?
גב' אתי פרץ
במובן המהותי .מה יצא בעצם? מין סוג של ביצה שלא נולדה ,במובן של איזו ביצה
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תיוולד .וסוג אחר הוא הסלקציה .יש ,בכל זאת ,נרצה או לא נרצה ,גם ברפואי וגם
בלא רפואי ,תהליך של ניפוי שאומר :זה לשבט וזה לחסד .כל עוד הסיבה רפואית,
יש הסכמה מקיר לקיר .אך אם הסיבה אינה רפואית ,אלא יש בה הטעמים שאליהם
התייחסת  -המצב אחר ,ואני רוצה לחזור דווקא למשבצת שביני לבין השופט שוהם.
הבאת את הדוגמה לגבי האוטיסטים ואמרת שאתה חושב שיש לך זכות ,כנציב
הדורות הבאים ,לבוא ולהגיד שמשפחה שאינה רוצה אוטיסט ,יש לה זכות שתהיה
לה בת בגלל השכיחות או התופעה .בעצם אתה נותן לגיטימציה לכל סוגי הלקויות.
אם ככה ,אתה צריך לתת זכות לבחור את העובר בכל סוגי הלקויות הידועות כרגע,
שניתן על ידי התערבות כזו או אחרת של מיון הביצית למנוע אותן.
מר צבי ינאי לחברי הפנל:
תבחרו ,כל אחד מכם ,לאיזו נקודה אתם רוצים לענות.
ד"ר יהודית לפידות-ברמן
שמי ד"ר לפידות-ברמן ,מרצה לגנטיקה .אני מבקשת לחדד את הנושא של התערבות
רפואית ,שגם בו לכאורה יש איזה קונסנזוס שבמקרים רפואיים אנחנו צריכים
להביא בחשבון שאולי היינו מונעים את לידתם של בטהובן ,שהיה כבד שמיעה,
או של אלכסנדר פן ,שבטח היינו מגלים אצלו גן לאלכוהוליזם ועוד כמה רבים
וטובים.
מר צבי ינאי
שלא לדבר על נמוכי הקומה ,שעשו דברים גדולים בהיסטוריה.
עו"ד מירה היבנר-הראל
נפוליאון.
ד"ר יהודית לפידות-ברמן
שמענו על ההיבט האנושי והמרגש ששרון סיפרה עליו .אז מה אם מביאים ילד
לעולם כדי שיתרום ,נאמר ,כליה לאחיו? זה בסדר או לא? זה למטרות רפואיות.
תרומת כליה איננה תרומת מח עצם ,והיא אינה הפיכה ,כמו תרומת מח עצם,
והילדה הרי היום בריאה והכול בסדר.
מר צבי ינאי
כפי שאמרתי ,זה פותח ספקטרום גדול כל כך של שאלות אתיות ,שאני בטוח שלא
נוכל לטפל היום בכולן.
הערה מהקהל
בתור אימא שנוסעת לשיקגו וחוזרת ומבצעת גם  PGDכפול לצורך השתלה עתידית
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אפשרית ,אני רוצה להעיר הערה ולשאול שאלה .אני חושבת ששכחנו קצת את
המחיר שהאישה משלמת .היא צריכה לעבור תהליך לא פשוט ,אם היא רוצה ילדה
או ילד לאחר ארבעה ילדים מאותו המין.
מר צבי ינאי
זה נתון להחלטתה.
הערה מהקהל
אינני בטוחה עד כמה היא מודעת לסיכונים וכמה מדברים על זה ,כי הקול הזה
בכלל עוד לא עלה  -המחיר של מה שהאישה צריכה לעבור .ההערה השנייה :יפה
מאוד ששתי הדתות מסכימות ,אבל משרד הבריאות עוד לא מסכים .אנשים שנמצאו
במצבה של שרון אינם יכולים לנסוע ולעשות אותו תהליך של הבאת ילד או ילדה
תואמי סיווג רקמות לפני שיש בידם סכום גדול שהם צריכים עבור התהליך הזה.
אני מכירה כמה אנשים כאלה .משרד הבריאות בעצם עוד לא הכניס את האפשרות
הזאת לסל הבריאות .השאלה היא איך מקדמים את התהליך הזה ,והשאלה השנייה
היא איך מקדמים את ה PGD-בארץ ,שבשלב זה אינו עונה על כל מיני מוטציות
נוספות ועדיין אינו יודע להשתמש ב PGD-לצורך סיווג רקמות .מדובר פה בהצלת
חיים ,הרבה לפני שאנחנו מדברים על ילד בלונדיני.
פרופ' מישל רבל
אני רוצה להתייחס לשאלה שנשאלה לגבי מומים ,שכאילו מכריחים את ההורים
להשתמש בגנטיקה .היום הזה הוא יום עיון בנושא הביואתיקה .ביואתיקה איננה
דבר הקיים רק בישראל ,זה דבר עולמי .כל הבסיס הוא שהביואתיקה היא בעצם
פעילות מולטי-דיסציפלינרית פלורליסטית ,המבוססת על זכויות האדם ,כבוד
האדם והחירויות הבסיסיות .המטרה היא בעצם לגרום לכך שנוכל להשתמש בכלים
הטכנולוגיים של הגנטיקה בחופשיות ושהפרט יוכל להחליט אם הוא רוצה או אינו
רוצה להשתמש בכלים האלה .ברור שאין שום הצדקה שהחברה תאלץ את כולם
להשתמש בבירור גנטי .מי שרוצה להשתמש בו ,ישתמש בו .מי שאינו רוצה להשתמש
בו ,צריך להיות חופשי שלא להשתמש בו .ואני יודע שכשמדברים על  PGDבוועדות
הבינלאומיות לביואתיקה שאני משתתף בהן ,מוסיפים תמיד שהבדיקה הזאת ,עצם
קיום הבדיקה הזאת ,איננו צריך להיות אינדיקציה לכך שהחברה מסכימה או אינה
מסכימה ללידה של אדם בעל מום כזה או בעל מוגבלות אחרת .בעצם מה שעולה
מן הדיון הוא :מי יכול להחליט? פעם בדקתי ומצאתי שיש לפחות  36אנשים בארץ
המשתתפים בוועדות ביואתיקה שונות; זה לא אדם אחד או שניים ,זה הרבה אנשים,
זה הרבה ועדות שונות; והן מכינות ,כעבור חודשים ולפעמים שנים של עבודה איזו
הצעה ,וההצעה נהפכת במשרד הבריאות למסמך או בכנסת לחוק .צריך שהציבור
ידע :יש פה עבודה רצינית ומעמיקה ,המביאה בחשבון את הצד הפילוסופי ,הצד
הדתי והצד המשפטי של העניין .לדוגמה ,בעניין ברירת מין היילוד אני נמנה עם
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אלה החושבים שהגנטיקה מיועדת קודם כול ,ואפילו אך ורק ,למטרה רפואית.
אבל בתוך המטרות הרפואיות אני מכיר שקיימת גם המועקה הנפשית של ההורים.
שמענו את זה משרון ,שומעים את זה גם פה .זה דבר חשוב מאוד .ההלכה היהודית
מתירה הפלה על סמך זה שהאם סובלת ממועקה נפשית מעצם הידיעה שייוולד לה
ילד בעל פגם קשה .לכן הבאנו את זה בחשבון .אם חוסר האפשרות לעבור תהליך
של ברירת המין של היילוד ,מכל סיבה שהיא ,גורם מועקה להורים ,אפשר להציג
את המקרה בפני ועדת חריגים .אינני רואה איפה היינו פה מתירניים ,ואני חושב
שכשבאים לדון בהצעות במישור הביואתיקה צריכים גם לרדת ממש לעומקו של
העניין ולנסות להבין את המניעים .תמיד יש טעויות ,תמיד אפשר לתקן ולשפר ,אבל
אין לראות בחוקים או בתקנות ביואתיות שיש לנו פה בארץ כאילו התקבלו ללא
מחשבה מספקת.
מר צבי ינאי
האם משרד הבריאות מצליח להדביק את ההתפתחויות המדעיות או שהחלטותיו
מתקבלות לאחר מעשה?
עו"ד מירה היבנר-הראל
לפני שאענה על השאלה שלך ,תרשה לי להעיר הערה אחת על דברים שנאמרו פה.
אינני נציגת הרופאים ,ויהיו גם כאלה שיגידו שאני בוודאי לא תמיד מגִּנ ָה עליהם,
אבל לטעון כאן כאילו הנושא של הפלת ילד בעל שפה שסועה זה רופא שדוחף את
ההורים לעשות ,דומתני שמישהו קצת הרחיק לכת .יתרה מזו ,לא אחת ולא שתיים
אני שומעת מבכירי הגינקולוגים ,וגם מכאלה שאינם מן הבכירים אבל הם עוסקים
יומיום ושעה-שעה בתחום זה ,על הלחץ הבלתי נורמלי והבלתי סביר של הורים
לביצוע הפלות בגלל מומים זניחים מאוד .הרופאים מנסים לעמוד בפרץ הזה .כך
שהיד אינה קלה בנושא של הפלת ילדים בעלי מגבלה כזו או אחרת .ולגבי בחירת
מין היילוד ,מעבר לעובדה שהטכנולוגיה קיימת ,היא גם נבעה מאיזה צורך ,ואנחנו,
כמשרד הבריאות ,צריכים גם להיות קשובים למה שיש מעל לפני השטח ובוודאי
למה שיש מתחת לפני השטח .אם אומרים לנו יותר ויותר גינקולוגים של הוועדה
להפסקות היריון או של הפלות פרטיות ,שאנשים באים לבצע הפלה מפני שהמין של
היילוד אינו מתאים להם ,חובתו של משרד הבריאות לבוא ולומר :רגע אחד ,אולי
נקדים רפואה למכה ואולי את הטכנולוגיה הקיימת ,נעשה בשלב שלפני ההפלה,
שהוא מסוכן הרבה יותר מהשלב שבו אנחנו מדברים על בחירת מין .כך שאין פה
שחור ולבן.
לגבי השאלה שלך ,אני ,כמשפטנית במשרד הבריאות ,מרגישה כל הזמן שאני
מפסידה את הרכבת .כשאני מגיעה ועושה חקיקה ,הרכבת כבר מתחילה לנסוע,
מפני שהטכנולוגיה הרפואית והמדעית טסה .אמרו פה הבוקר שהמצגת משלשום
לא בטוח שהיא מעודכנת לגבי מה שקורה בעולם היום .וזה בדיוק כך .לכן  ,כשבאו
ואמרו לי שאת בחירת מין היילוד צריך להסדיר בחקיקה ,אני בוודאי מסכימה,
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אבל אם לא אעשה אותה היום בצורת נוהל ,זה ייעשה במחשכים ,והתוצאה מי
ישורנה .לכן ,עדיף לפעמים שלא להיות מאה אחוז אלא רק שמונים אחוז ,ולהסדיר
דבר ביניים ,שבסופו של עניין אסדיר אותו בחקיקה ,אבל אסדיר איזו נורמה שכבר
קיימת.
מר צבי ינאי
בהמשך לשאלה הקודמת ,אני מבקש מכם להתייחס לשאלה הבאה :היחס בין שני
המגדרים עומד על  100–106לטובת הגברים .מדינה הנמצאת במלחמה מתמדת,
האינטרס שלה הוא שייוולדו יותר זכרים מנקבות .האם מותר למדינה לעודד זוגות
צעירים להטות את הילודה לטובת תינוקות זכרים?
פרופ' בוליסלב גולדמן
התשובה היא חד-משמעית :לא .בכלל לא צריך להעלות את זה לדיון .אבל תרשה
לי להתייחס לשלושה דברים שהועלו פה ,ואולי להבהיר אותם .אינני עובד של
משרד הבריאות ,אינני מגן על האינטרסים של משרד הבריאות .משרד הבריאות לא
פנה לבקש דיון בנושא של בחירת מין היילוד .זו הייתה יזמה של ועדת הלסינקי
העליונה ושל הוועדה לביואתיקה של האקדמיה למדעים .אנחנו ,לאור המצב שהיה
במדינת ישראל ,חשבנו שצריך לעשות רגולציה בנושא .לא הייתה פנייה של משרד
הבריאות .להפך ,אנחנו ‘הכרחנו' את משרד הבריאות ,והוא קיבל את זה כמעט
באהבה והחליט לנקוט עמדה לאור ההמלצה שלנו .בהרכב הוועדות שדנו בזה לא
היו רופאים וגנטיקאים בלבד .יושבת פה אתי פרץ ,שהיא עובדת סוציאלית ,וכפי
שאתם רואים היא בהחלט מביעה את דעתה ,והיו גם אנשים ממקצועות אחרים.
זו אינה גילדה של רופאים שעושה את זה ומנסה להשתלט .את זה רציתי להבהיר
כדבר ראשון .אני רוצה להתייחס לדבר נוסף .אנחנו דנים כל כך הרבה על הדורות
הבאים .בוועדות להפסקות היריון ,כפי שלמעשה התחילה עו"ד מירה היבנר-הראל
לומר ,אנחנו פועלים ,נקרא לזה ‘באופן ליברלי' .החוק מאפשר גישה ליברלית מאוד,
ואנחנו מפסידים הרבה מאוד יילודים בדורות הבאים.
מר צבי ינאי
בוא נעביר את השאלה לשלמה שוהם .בבקשה.
השופט (בדימוס) שלמה שהם
קודם כול אני רוצה להתייחס דווקא לשאלת הנכים .היא חשובה .לו הייתי חי
בעולם אידיאלי ,לפי תפיסת העולם שלי ,של שלמה שוהם ,הייתי אומר :בואו ניתן
לדברים להתנהל כמות שהם .אבל צריך לזכור שאנחנו נמצאים היום בחברה ובעולם
שבהם תפיסת החיים איננה כמו של פרופ' ליבוביץ ,שאמר :אפילו דקה אחת של
אדם  -אם דיברנו על המתת חסד  -דקה אחת של אדם אחד ,נכה לחלוטין המונשם
במכונה ,מי ישורנה וכמה אושר יש שם וכולי .כל השאלות הפילוסופיות האלה.
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אנחנו נמצאים בעולם שבו היום ,אם זה טוב ואם זה רע; ואני לכאורה אגיד עכשיו
שוב דבר והיפוכו ,אנשים עושים הפלות כדי שלא ללדת ילדים בעלי מומים .נקודה.
זאת כרגע העובדה .אני מסכים עם עו"ד מירה היבנר-הראל ,אף שזה לא קל לי
לפעמים ,שבמקרה הזה עדיף לי לעשות את הפעולה הזאת הרבה לפני שהאישה
פוגעת בגופה ומשלמת מחיר כבד יותר ,כשהיא כבר בחודש הרביעי או החמישי .זאת
כרגע המציאות ,וצריך להבחין בין שני דברים :בין היחס של החברה לילד שכבר נולד
והוא נכה או בעל מוגבלות כזאת או אחרת לבין עובר בעל מום שעדיין לא נולד ,וזו
השאלה הגדולה הראשונית .האם אני אומר שאני משתמש בכוח הזה? זה לא מחייב
אף אדם  -כך אמר פרופ' רבל ואני מסכים אתו  -אלא מאפשר להשתמש בכלי ויש
לו האופציה .אחי אימץ עכשיו ילדה בעלת תסמונת דאון ,ואילו הרבה אנשים לא
היו מולידים ילדים בעלי תסמונת דאון .זאת עובדה .הם לא הולידו ,גם אם האישה
הייתה כבר בחודש הרביעי או החמישי .אלה העובדות.
מר צבי ינאי
אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת .אי אפשר להתעלם מהעובדה שההורים זכאים
שלא להוליד ילד בעל נכויות גנטיות קשות .מחלות מסוג זה מטילות עומס כבד
על החברה .לכן אי אפשר להגיד שזה רק בינם לבין עצמם .החברה נדרשת להקים
עבורם מוסדות מיוחדים ולהקצות תקציבים מיוחדים לטיפולים ולתרופות .האם
למדינה צריך להיות מעמד בסוגיה זו?
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
כפי שאמרת ,יש פה הרבה מאוד שאלות .עלתה לא מזמן שאלה לגבי הנושא הגנטי
במגזר הערבי ,כשגנטיקאית הציעה לעשות בדיקות מקדימות כדי למנוע את הדברים
הללו .קודם כול צריך לומר כך :השאלה בטהרתה היא ,אם אדם אומר :אני רוצה
להוליד את הילד שלי ואני לוקח עליו אחריות .נקודה.
מר צבי ינאי
אחריות מלאה ,הכוללת אחריות כספית?
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
על שאלה זו אשיב לא כנציב הדורות הבאים אלא כשלמה שוהם .אם אדם בוחר
להביא ילד לעולם ,גם ביודעו שהוא ילד נכה ,והוא אומר :אינני שם את עצמי כשופט
אם מותר לו לחיות או אסור לו לחיות ,אני חושב שהחברה צריכה לתת לו את
התמיכה הזאת ,גם במקרים שבהם הוא אומר כן ,אדוני ,יש ילד שהוא בעל תסמונת
דאון ,למשל ,ואני מוכן לקחת את הסיכון .יש לו זכות לחיים ולאושר שלו ,שאתה
אינך יכול למדוד ולא אף אחד אחר .והחברה ,כשם שהיא נותנת רשת ביטחון,
אם היא נותנת רשת ביטחון לכל האנשים שיש בהם בעייתיות ,תיתן גם את רשת
הביטחון הזאת .בפירוש ,יש פה רצון חופשי של ההורים .בזה אין לי ספק.
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מר צבי ינאי
ואתה אומר שהמדינה צריכה לממן את הרצון החופשי הזה?
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
במקרה הזה כן .במקרה של חיים של אדם ,לא אתה ולא אני יכולים לשפוט מה
המשמעות או מה הם חיים של ילד שנולד עם פגם גנטי כזה או אחר .זה דבר אחד.
הדבר השני ,כפי שנאמר קודם היום ,הוא שיש צורך של ההורים .הנימוקים היו
שכדי שלא יעשו הפלות ,אנחנו נעשה את זה קודם על בסיס ה PGD-לגבי מין
היילוד ,ודיברו על העובדה שכבר נעשו הפלות וכולי ,זה כנימוק בסיסי .אני חושב
שזה איננו נימוק .אני חושב שזה שחברה מתנהלת ,לצערי ,תוך כדי שהורים מנסים
להכתיב את מין היילוד ,וזה בדיוק המקום של תחילת ה'מדרונות' ,אם דיברנו על
‘מדרונות' ,זה בדיוק המקום שבו היה צריך לעצור אותם .זה בדיוק המקום שבו
הרגולציה הייתה צריכה להתחיל .אמר פרופ' רבל ,וזה נכון ,שבחירת מין היילוד
לצורך שאינו רפואי אסורה .נקודה .היה צריך לעצור שם .כל הדברים האחרים לא
היו צריכים להיות שם.
פרופ' מישל רבל
אבל העולם אינו שחור או לבן.
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
זה נכון.
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
אני חושב שהדברים פחות או יותר נאמרו .אני רק רוצה להדגיש שוב שהוויכוח,
לטעמי לפחות ,וזה ויכוח לגיטימי ,הוא על  PGDלנשאות PGD ,לבחירת מין היילוד,
 PGDלצבע העיניים .אני חושב שזה ויכוח לגיטימי ושנצטרך להתמודד אתו כחברה
וכנציגי חברה בדרך שתיארנו ,וזה היה הרעיון של יום העיון .אבל שמעתי פה מהקהל
שבטהובן לא היה נולד בגלל נכות  -זה לא שייך בכלל לדיון שלנו .זה היה כל הזמן.
הרי הפלות נעשות כל הזמן ,וזה חוקי וזה מקובל.
מר צבי ינאי
איש אינו מבצע הפלה משום שהתינוק שלו יהיה נמוך קומה או שצבע עיניו לא
יהיה כחול.
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
לא ,אני מדבר על מחלות .אינני מדבר על עיניים כחולות .תכונות ,גובה ,צבע עיניים,
מין ,כל זה בוויכוח .זה ויכוח לגיטימי .אבל לגבי מחלות משמעותיות ,שההורים
רואים אותן כמחלות משמעותיות ,היום זה נעשה בדרך גרועה בהרבה .זה נעשה
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בדרך של הפלה .ולכן ,אם יש לנו היום פתרון טוב יותר ,בטוח יותר ,מוסרי יותר,
אינני רואה למה אנחנו פותחים את הוויכוח הזה מחדש .וזה אומר ,אגב ,ויש להדגיש
את זה ,שמי שכבר נולד נכה ,חולה וכולי ,החברה חייבת לתמוך בו ויש לו כל
הזכויות .זה לא הוויכוח.
מר צבי ינאי
גם אם הוא עושה את זה מתוך ידיעה מראש שייוולד נכה?
השופט (בדימוס) שלמה שוהם
גם אם ההורה רוצה להביא לעולם עובר חולה.
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
כן ,בוודאי.
עו"ד מירה היבנר-הראל
בוודאי ,והמדינה תומכת.
מר צבי ינאי
כלומר ,רצונו של ההורה הוא הקובע ,והמדינה בכל מקרה צריכה לעמוד מאחוריו.
הרב פרופ' אברהם שטיינברג
אוי לנו אם המדינה תתערב בדברים הכי אינטימיים שבין בני זוג.
מר צבי ינאי
זה בוודאי פתוח לדיון ציבורי .מילת סיכום שלך.
הקאדי מוחמד אבו עוביד
מילה אחרונה .ברגע שאנחנו מחליטים בענייניהם של חוסים שאין להם הכרה,
שאינם יכולים להחליט בעצמם ,ואנחנו מחליטים שיבצעו ניתוחים מסוג זה או אחר
כדי לשפר את מצבם ,אני חושב שכמו שבאותה זכות שאנחנו מחליטים במקרים
אלה ,אנחנו יכולים להחליט גם במקרים אחרים; למנוע שייוולד בעל מום .אינני
חושב שנכה אוהב שהבן שלו יהיה נכה .כל נכה מבקש ,או יש לו שאיפה ,שהוא לא
יהיה נכה ,שמצבו ישתפר .ואינני חושב שהוא ירצה שהבן שלו יהיה באותו מצב כפי
שהוא נמצא.
הערה מהקהל
אבל אין הוא יכול להחליט במקומו.

דיון בהשתתפות נציגי ציבור ,הקהל והמרצים

89

מר צבי ינאי
רבותיי ,היה ברור מראש שלא נגיע למיצוי השאלות האלה .אני רק רוצה לומר
שאיש אינו שואל את התינוק שבבטן אמו אם הוא רוצה להיוולד נכה .בעבר לא
יכולנו לדעת את זה מראש ,אבל הטכנולוגיה הנמצאת היום ברשותנו מאפשרת
לדעת דברים רבים כבר ברמת הביצית המופרית .לפי אחת התפיסות שבוטאה כאן,
להורים שמורה ההחלטה אם התינוק ייוולד תינוק נכה לכל ימי חייו והמדינה חייבת
לתמוך בהם.
הערה מהקהל
אבל קרוב לוודאי שלא יעשו את הבדיקה הזאת.
מר צבי ינאי
אני רוצה להציג על קצה המזלג שאלה אחרת הקשורה בהתערבות גנטית בגנום של
צמחים ובעלי חיים .לא נוכל לדון בה היום ,אבל אני מקווה שהיא תידון בעתיד.
אנחנו יוצרים שינוים גנטיים בצמחים ובבעלי חיים בלי להעמיד שינויים אלה
במבחן הזמן .האבולוציה כבר עשתה ניסויים בהנדסה גנטית זמן רב לפנינו ,בשילוב
הגנום של חיידקים בגנום של יונקים .את הגנום המשולב הזה ירשנו מהם .כולנו
נושאים בדנ"א שלנו גנום של  200חיידקים .אבל השילוב הזה עמד במבחן הזמן של
הבררה הטבעית .המחיר של הכלאות גנטיות אלו הוא גנום שמתקיימים בו איזונים
עדינים מאוד .את האיזונים האלה אנחנו מתחילים להפר בקלות ראש רבה מדי
בניסויים גנטיים שאנו מבצעים במעבדות .אנחנו משחקים בגנום של צמחים ושל
בעלי חיים כמו במשחק דמקה ,במקום להבין שהמשחק הגנטי הזה קרוב הרבה
יותר למשחק שח .בדמקה אתה יכול לקחת כל כלי ולהחליף אותו בכלי אחר מאותו
צבע בלי לשבש את מהלך המשחק ,אבל בשח החלפת סוס בצריח משנה את המשחק
לחלוטין .כפי שאמרתי ,זה נושא לדיון נפרד .אני מודה לכל חברי הפנל ,ואני מודה
לכם.
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ב 1.הקדמה
הנחיות לביצוע אבחנה גנטית טרום-השרשתית ( )PGDשאימץ משרד הבריאות,
פורסמו בחוזר מספר  50/2006של ִמנְהַל הרפואה .בנספח לחוזר זה מצוינות אמות
מידה לבדיקות  PGDבשלוש קטגוריות של אינדיקציות המקובלות כיום בישראל:
מחלות גנטיות חמורות המופיעות ביילוד; נשאות לליקויים כרומוזומליים הגורמים
הפלות חוזרות; אבחון כפול של מחלה מונוגנטית והתאמת רקמות .כאן מובאות
הנחיות לביצוע  PGDמנימוקים ביואתיים עבור שלוש קטגוריות אלו.
הנחיות המתייחסות לביצוע  PGDלמחלות שביטויין הקליני בגיל הילדות ולביצוע
 PGDיזום לשם התאמת רקמות למטרת השתלה וכן תקנות מגבילות בקשר לשימוש ב-
 PGDלברירת מין היילוד ,מבוססות על דיונים שערכה הוועדה המייעצת לביואתיקה
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשנים ( 2003-2001ראה סעיפים ב ,IבII
.
וב .)IIIהנחיות המתייחסות לביצוע  PGDלמחלות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות,
הכוללות רקע מדעי-רפואי ,רשימה של אינדיקציות למחלות שביטויין הקליני לאחר
גיל הילדות ,שניתן לבצע עבורן אבחון גנטי טרום השרשתי וקריטריונים להכללת
מחלות נוספות מבוססות על דיונים שערכה המועצה הלאומית לביואתיקה ,בשנים
( 2007-2004ראה סעיף ב.)IV

ב I.הנחיות לביצוע  PGDלמחלות שביטויין הקליני בגיל הילדות
 .1בקרה על יישומים רפואיים של האבחון הגנטי הטרום-השרשתי
א .ביצוע בדיקה גנטית טרום-השרשתית מכל מסוג שהוא טעון מתן אישור מיוחד
למעבדה המבצעת .בשיקולים למתן האישור יובאו בחשבון יכולת המעבדה
לבצע את הבדיקה הנדרשת .מומלץ להכין רשימה של מצבים קליניים ושל
מחלות שבגינם מותר לבצע  ,PGDורשימה זו תישאר פתוחה לצורך תוספות
עתידיות יש לקחת בחשבון את חומרת האינדיקציה הרפואית.
הכנת רשימה זו מומלצת לצורך שמירה על בקרת האיכות של האבחון בכל
מעבדה מורשית.
ב .להלן סוגי האבחון הגנטי הטרום-השרשתי שניתן לאשרם היום:
 .1פגמים גנטיים תורשתיים חמורים הגורמים למחלות מסכנות חיים,
חשוכות מרפא ,ביילודים למשפחות הנמצאות בסיכון גבוה להיווצרות
הפגם הגנטי .במקרה זה ניתן לבצע אבחון גנטי טרום-השרשתי אפילו
אם אין אינדיקציה אחרת להפריה החוץ-גופית ,כלומר ביצוע  PGDלשם
אבחון גנטי כשלעצמו.
 .2חשש למערך כרומוזומלי אנאפלואידי לא תורשתי הגורם לנכות קשה
ביילוד (כדוגמת טריזומיה  .)21עקרונית ,יש לבצע אבחון גנטי טרום-
השרשתי רק אם יש ממילא אינדיקציה להפריה חוץ-גופית .עם זאת,

ב .Iהנחיות לביצוע  PGDלמחלות שביטויין הקליני בגיל הילדות

95

עבור נשים הנמצאות בסיכון גבוה בשל גילן והמסרבות לעבור אבחון
טרום-לידתי והפסקת היריון ) (Prenatal diagnosisניתן לאשר הפריה
חוץ-גופית לשם בדיקה גנטית טרום-השרשתית.
 .3סטייה כרומוזומלית תורשתית (כגון טרנסלוקציות או מצבי אנאפלואידיה)
באחד ההורים ,הגורמת חוסר פוריות או הפלות חוזרות ונשנות .במקרה
זה ניתן לבצע הפריה חוץ-גופית לשם אבחון טרום-השרשתי לקיום
הסטייה הכרומוזומלית .במידת האפשר עדיף לבצע את הבדיקה הגנטית
בגמטות ,כגון בביציות של האישה נשאית הסטייה הכרומוזוזומלית
[אבחון טרום-השרשתי של גופיף קוטב ראשון (.]first polar body PGD
 .4שימוש באבחון טרום-השרשתי כדי לשפר את יעילות טיפולי ההפריה
החוץ-גופית ,כגון במקרה של בחירת עוברים שאין בהם עיוותים
כרומוזומליים ,היות שעיוותים כאלה קורים לעתים במהלך התפתחות
העובר בתהליך הפריה חוץ-גופית ומקטינים את הסיכוי להשרשה
מוצלחת.
 .2אינדיקציות רפואיות המעוררות או עלולות לעורר שאלות אתיות
א .מומים ונכויות
מקרים של סיכון למחלות גנטיות שדרגת חומרתן מוגבלת ושאינן מסכנות
חיים ,אבל גורמות למומים ולנכויות ,לא יהיו ,עקרונית ,אינדיקציה לאבחון
טרום-השרשתי .עם זאת ,יש לשקול כל מקרה לגופו :הניסיון הקודם של
המשפחה 1ומצבם הנפשי של ההורים צריכים להיות קריטריונים מרכזיים
בהחלטה האם להפנותם לאבחון טרום-השרשתי .את הסיכונים הכרוכים
בהפריה חוץ-גופית ובאבחון טרום-השרשתי יש לשקול במסגרת הייעוץ
הגנטי (הערכת הסיכון לעומת הסיכוי).
ב .תסמונות נדירות ללא היסטוריה משפחתית
מקרים של זוגות שלא ידוע על פי ההיסטוריה הרפואית שלהם ושל
משפחותיהם על סיכון למחלה גנטית כלשהי .כאן עולה השאלה כיצד להגיב
על בקשה לאבחון טרום-השרשתי ,הנובעת משאיפת ההורים להבטיח הולדת
‘ילד בריא' על ידי בחירת עוברים שייבדקו ויימצאו חסרי כל מוטציות גנטיות,
הקשורות למחלות חמורות או לפגמים חמורים או לגנים הגורמים נטייה
למחלה שלה תדירות מסוימת .ייתכן כי אפשרות זו אינה עומדת למבחן
בפרקטיקה הרפואית כיום ,אולם היא עשויה לעמוד על הפרק עם התקדמות
הטכנולוגיה לבדיקת גנים ולאור הפיתוח של שבבי  DNAלסריקה גנומית
רחבה .כבר היום מוכרות כמה תסמונות נדירות שבסיסן הגנטי ידוע ,אך
שכיחותן באוכלוסייה הכללית נמוכה (בשיעור של  1:5,000או  ,)1:10,000ועל
1

למשל ,בדיקה של כמה מהגנים האחראים לחירשות ,במשפחה שיש בה חירשים.
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פי רוב היא נמוכה משיעור הסיכון לעובר או לאם הנובע מתהליך הבדיקה
הגנטית עצמה.
לכן ,כאשר שוקלים שימושים אפשריים בעתיד לאבחון טרום-השרשתי ,יש
להבדיל בין זוגות העוברים ממילא טיפולי הפריה חוץ-גופית (בעיקר בשל
אי-פוריות) ומבקשים את הבדיקה הנוספת של העוברים באמצעות אבחון
טרום-השרשתי ,לבין זוגות המבקשים טיפול הפריה חוץ-גופית רק למטרת
ביצוע ה PGD-כשלעצמו.
 .1זוגות שכבר עוברים טיפולי הפריה חוץ-גופית .כאשר מדובר במשפחה
שאין בה סיכון ידוע למחלה גנטית ,קודם ששוקלים את האפשרות
לאבחון טרום-השרשתי יש לקיים ייעוץ גנטי יסודי ואינפורמטיבי כדי
לעמוד על השאיפות ועל הפחדים של ההורים לעתיד .יש להסביר להם
הן את משמעות הבדיקות ,בייחוד בכל הנוגע לגנים שרק גורמים נטייה
למחלה (למשל סרטן) והן את הסיכונים הכרוכים בתהליך האבחון
הטרום-השרשתי עצמו .לפני הייעוץ על ההורים לעבור בדיקות גנטיות
של מערך הגנים שהם מבקשים לבדוק בטרום-עוברים בתהליך האבחון
הטרום-השרשתי .זאת ,כדי לגלות אם אחד ההורים הוא נשא של הפרעה
גנטית מוכרת .באופן זה ניתן לברר את התקפות המדעית והרפואית של
בחירת הטרום-עוברים באמצעות הבדיקה הטרום-השרשתית ,על ידי
חישוב ההסתברות שהעובר יהיה נגוע במחלה גנטית ,ולהבהיר את מידת
התועלת הרפואית העשויה לצמוח מהאבחון הטרום-השרשתי במקרים
כאלה .את מידת התועלת הזאת יש לשקול לעומת מידת הסיכון הכרוכה
בתהליך ה .PGD-בנוסף לכך יש להבהיר היטב את העיקרון הביואתי,
שאין גנום מושלם ושכל בני האדם הם נשאים של גנים בעלי הפרעה
רצסיבית ושל גנים הגורמים נטייה למחלה (חמישה עד שלושים גנים,
בכל אחד מאתנו) .לאמיתו של דבר ,איש אינו ראוי להיקרא ‘בריא גנטית'
או ‘פגום גנטית'.
 .2זוגות הרוצים לעבור טיפולי הפריה חוץ-גופית רק כדי לקבל אבחון טרום-
השרשתי .אם אין סיכונים ידועים למחלה גנטית במשפחה ,יש להדגיש
במהלך הייעוץ הגנטי המוקדם (כאמור לעיל) את הסיכונים הכרוכים
בהפריה חוץ-גופית ובאבחון טרום-השרשתי לעומת התועלת האפשרית
שההורים מצפים לה .רבים יטענו שבשל הטבע התובעני של טיפולי
ההפריה החוץ-גופית ובשל הסיכונים והעלויות הכרוכים בטכנולוגיה זו,
יש לסרב באופן מוחלט לדרישת ההורים לבצע טיפולים אלה .עם זאת,
על פי השקפה אחרת ,אם מאשרים אבחון טרום-השרשתי בשל סיכונים
ידועים ובשל שינויים גנטיים הקשורים למחלות חמורות ,יהיה נכון
מבחינה אתית לאשר את השימוש בטכנולוגיה זו גם בגין בעיות גנטיות
ומחלות שאמנם אינן ידועות כיום ,אולם עשויות להיכלל בטכנולוגיה זו
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בעתיד .אך אפילו לפי השקפה מקלה זאת ,אין הצדקה להתחשב בפחד
בלתי הגיוני של הורים מפני מחלות גנטיות או בשאיפה שיסודה באשליה
להשגת ‘גנום אידיאלי' .בכל המצבים האלה חשוב להבטיח כי האישה
אינה מושפעת מלחץ כלשהו או מרגשות אשמה ,המופעלים עליה כדי
שתעבור תהליך  PGDכבקשת בן זוגה או משפחתה.
ג .מחלות מולטי-גניות ומולטי-פקטוריאליות
באוכלוסייה כולה קיימת שונות גנטית ,הקשורה למחלות שכיחות כמו
מחלות לב ,סוכרת שהן מחלות מולטי-גניות ומולטי-פקטוריאליות או
לנטייה מוגברת למחלות אלו .על פי רוב הן אלה תכונות גנטיות )(traits
המגדילות את הסיכון למחלה באחוזים אחדים בלבד ,וייתכן שעם הזמן
יתאפשר לגלותן בתהליך של בדיקה גנטית טרום-השרשתית .נדמה כי אין
תקפות מדעית או רפואית טובה שתצדיק ,על פי הידע המצוי בידינו כיום,
את השימוש באבחון טרום-השרשתי (או באבחון טרום-לידתי אחר) לגילוי
תכונות גנטיות אלה .יש להקפיד על מתן מידע נאות להורים ,כדי למנוע מצב
שבו יוזנו ממידע לא נכון הבא מהתקשורת או מחברות מסחריות.
ד .נשאות גנים רצסיביים
כאן מדובר באבחון טרום-השרשתי שמטרתו למנוע לידה של נשאי מחלות
המועברות בגנים רצסיביים .במקרה זה יש להבחין בין שני מצבים:
 .1במשפחות עם סיכון ידוע למחלה גנטית  -דבר המצדיק אבחון טרום-
השרשתי ,כדי למנוע השרשת עובר הנגוע במחלה (הומוזיגוטי)  -ההחלטה
אם להשריש רק עוברים שאינם נושאים את הפגם הגנטי או גם עוברים
שהם נשאים בריאים (הטרוזיגוטים) ,תלויה במספר העוברים המתאימים
להשרשה .ניתן להתחשב ברצון המטופלת ,המבקשת רק עוברים שאינם
נשאים ,אם הדבר אפשרי מבחינה רפואית ואחרי ייעוץ גנטי.
 .2בזוגות שבהם אחד ההורים הוא נשא (הטרוזיגוטי) ,ייתכן כי הם יבקשו
לערוך אבחון טרום-השרשתי כדי שלא להשריש עובר הנושא את הפגם
הגנטי ,אף על פי שהוא יהיה בריא .זאת במטרה להבטיח שהיילוד לא
ייחשף לסיכון להוליד בעצמו ילד חולה במחלה זו ,אם בן זוגו יהיה גם
הוא נשא של אותה מוטציה גנטית רצסיבית .אולם טענה כזאת אינה
מצדיקה אבחון טרום-השרשתי (ואין בה להצדיק הפסקת היריון).
התכלית העיקרית של אבחון טרום-השרשתי צריכה להיות הבטחת
שלומם של הטרום-עוברים ,המיועדים להשרשה ברחם ,וכיוון שהנשא,
הטרום-עובר ,אינו חולה ,אין כל סיבה מוצדקת שלא לבחור אותו.
יש שיטענו כי ההימנעות מסיכון אצל הדור הבא היא פעולה רפואית
נכונה ,אולם לא ברור אם הדרך של בחירת טרום-עוברים כפי שהיא
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נעשית כיום תהיה מוצדקת גם בעתיד ,שהרי אז עשויות להיות טכנולוגיות
ותרופות אחרות .זאת ועוד ,למוטציות גנטיות רצסיביות יש יתרונות
אבולוציוניים .ייתכן שהן מג ִנות מפני מחלות אחרות (כגון מוטציית
האנמיה החרמשית ,המגִנ ָה מפני מלריה) .אם נחליט שלא להשריש
טרום-עובר שבו הגן הפגום ,אמנם נמנע את הסיכון של לידת ילד חולה,
אולם ייתכן כי נמנע גם השפעות חיוביות ,שאינן ידועות כיום.
ה .השרשה יזומה של עובר פגום
כאן יש להבחין בין שני מצבים:
 .1השאלה אם לאפשר השרשה של עובר פגום עלולה להתעורר במהלך
אבחון טרום-השרשתי במקרה שלא נמצא בידנו עובר בריא ,לאחר תהליך
ההפריה החוץ-גופית ,ואין אפשרות או שלא רצוי לבצע הפריה חוץ-
גופית נוספת .ייתכן גם שהעובר נמצא בריא  -ללא הפגם הגנטי שבגינו
נעשה האבחון הטרום-השרשתי  -אבל נתגלו בו אנומליות אחרות ,כגון
הפרעה כרומוזומלית או תסמונת דאון .אף שההחלטה להשריש במקרים
כאלה קשה ,ייתכן שהמטופלת העוברת  IVFוגם  PGDתגיע למסקנה
שזו ההזדמנות היחידה שלה ללדת .אחרי ייעוץ גנטי ,שיסביר את חומרת
הפגם ,ואחרי התייעצות עם הצוות הרפואי ,ההחלטה במקרים כאלה
היא בידי המטופלת.
 .2עם זאת ,אין לבצע השרשה מכוונת של עובר פגום רק כדי שילקה גם
הוא במחלה שלוקים בה הוריו (כדוגמת חירשּות או ננסּות) .בקשה כזו
אינה עולה בקנה אחד עם העיקרון המנחה של טובת הילד ,משום שכך
נגרם נזק לילד למען טובת הוריו .בקשה כזו סותרת גם את העיקרון
הרפואי של מניעת מחלות.
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ב II.הנחיות לביצוע  PGDיזום לשם התאמת רקמות למטרת
השתלות
 .1רקע מדעי-רפואי
א .התאמת רקמות עבור אח או אחות חולה
זוגות שלהם ילד החולה במחלה חמורה ,שהסיכוי היחיד שלו להחלמה עשוי
לבוא מהשתלה (של דם טבור או של מח עצם) עם התאמת רקמות מלאה
( ,)HLAאפשר שיבקשו בחירת עוברים באמצעות אבחון טרום-השרשתי
במטרה להוליד ילד בעל הפלוטיפ זהה לאחיו החולה ,כדי לקבל ממנו את
הרקמה הנחוצה להשתלה .ברוב המקרים אבחון טרום-השרשתי מיושם גם
כדי להבטיח שהעובר החדש אינו לוקה במחלה שאחיו סובל ממנה .טכניקה
זאת כבר שימשה לתרומת מח עצם ותאי מוצא בדם ,ולמשל נעזר בה זוג
ישראלי כדי להציל את ילדם שסבל מאנמיית פנקוני (.)Fanconi’s anemia
מנקודת מבט אתית ,העיקרון השולט הוא שהטרום-עובר העובר אבחון
טרום-השרשתי אמור להיות המטרה כשלעצמו ,ולא אמצעי לטיפול באדם
אחר .אם מניחים שהילד החדש הוא רצוי כשלעצמו ואינו רק אמצעי,
כפי שמסתבר מהבחינה הפסיכולוגית שנעשית להורים ,אין פגם מוסרי
באפשרות לבחור בעובר בריא שהוא גם תורם פוטנציאלי .הצדקה נוספת
לכך היא שאבחון לפני השרשה יקל את ייסוריה של האם הכורעת ללדת
בזמן שבנה הבוגר נמצא בסכנת חיים בשל מחלתו .מובן שיש לשקול
את כל החלופות לטיפול באח החולה לעומת הסיכונים (גם אם הם
.קטנים) הכרוכים בתהליך ההפריה החוץ-גופית ובאבחון טרום-השרשתי.
ב .הגבלת סוג ההשתלה
תנאי הכרחי הוא שהעובר המאובחן לא ייפגע כתוצאה מהתהליך ומתרומת
הרקמות המתוכננת .לפיכך ,מדובר אך ורק בתרומה של דם חבל הטבור או
בתרומה של תאי מח עצם ולא כל רקמה או איבר אחרים.
לאחר שהילד יגדל יתכן שהוא יבקש לתרום איברים (כמו למשל כליה) לאחיו
החולה .אחד הטיעונים האתיים לאשר זאת הוא שלאח המבקש לתרום איבר
יש עניין בבריאותו של אחיו החולה ובהצלת חייו.
ג .הגבלת המושתל
יש לעשות ככל האפשר כדי להבטיח ,בסבירות הגבוהה ביותר ,כי לילד
שעובר את האבחון הטרום-השרשתי יש עניין משלו בריפוי בן המשפחה
החולה ,ולכן יש להגביל את ההליך לקרובים מדרגה ראשונה בלבד ,כלומר
הורים או אחים .ברור כי טובת הילד דורשת שיהיו לו אם או אב בריאים,
אפילו יותר מאשר אחים בריאים .במקרה של קרובי משפחה רחוקים יותר,
המוטיבציה לכך אינה כה חזקה .בנוסף ,יש סכנה שיופעלו לחצים חיצוניים,
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ואפילו מצד גורמים מסחריים .לכן ,אין לאשר את ביצוע התהליך לטיפול
באדם שאינו הורה או אח מדרגה ראשונה.
 .2שיקולים ביואתיים בעד
 .iהאבחון נעשה למטרה רפואית מובהקת .אמנם בחלקו למען הזולת ,אך רק
אם הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אח ,אחות ,אם או אב).
 	 .iiאם קרוב המשפחה סובל ממחלה תורשתית ,יש לוודא שהטרום-עובר עצמו
אינו נושא את המחלה  -זהו תנאי להיותו תורם.
 	 .iiiהסוכנות הבריטית  HFEAהחליטה ב 2002-לאשר זאת רק במקרים של
מחלה תורשתית שהעובר עצמו עלול להיות חולה בה; לדוגמה ,לא לאשר
זאת בגין לוקמיה שאיננה תורשתית.
 .ivלילד העומד להיוולד יש עניין להיוולד במשפחה שאין בה אח או אחות
החולים במחלה מסכנת חיים ,ועל אחת כמה וכמה שאין אחד ההורים
סובל ממחלה כזאת.
 .vאין שום איסור מוסרי על תרומת דם חבל טבור או מח עצם .להפך ,יש
הרואים בזה מצווה.
 	 .viבתהליך  IVFיש תמיד תהליך של בחירה מבין עוברים ,ולא כל העוברים
מושרשים ברחם .לפיכך ,מדוע אין זה מוסרי לבחור טרום-עובר גם לצורך
התאמת רקמות? מובן שאת הטרום-עוברים העודפים (הבלתי מתאימים)
יש לשמור בשביל אותו זוג לצורך הריונות עתידיים .אין מדובר ביצירת
טרום-עוברים כדי להשמידם.
 	 .viiהורים הרוצים להציל את חייו של ילדם הם בוודאי הורים האוהבים את
כל ילדיהם ,ואין לחשוש שיביאו לעולם ילד נוסף רק בתור ‘אמצעי' .עם
זאת ,ראוי לערוך בדיקה פסיכולוגית להורים כדי להבטיח שהם אכן רוצים
ילד נוסף כשלעצמו.
 	 .viiiיש להתחשב במועקתה הנפשית של אם שילדה עומד למות אם לא יימצא
לו תורם; איך תוכל להביא עוד ילד לעולם? בעזרת ה PGD-תביא הלידה
ברכה כפולה ,כי היא גם תציל את חיי האח או האחות החולה (על סמך זה
הביע הרב משה טנדלר עמדה חיובית בנדון).
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ב III.תקנות מגבילות בקשר לשימוש ב PGD -לברירת מין היילוד
ראו חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר  21/05מתאריך  ,9.05.05המבוסס על
המלצות הוועדות הביואתיות הפועלות בארץ.
ברירת מין היילוד מותרת בישראל למטרות רפואיות בלבד ,כגון מניעת מחלות
חמורות בילוד אשר הופעתן תלויה בין השאר במינו .במקרים חריגים במיוחד
ובמגבלות מחמירות ביותר ניתנים אישורים לבחירת מין היילוד גם למטרות שאינן
רפואיות גרידא ,בכפוף להחלטות של ועדה ארצית מיוחדת.
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ב IV.הנחיות לביצוע  PGDלמחלות שביטויין הקליני לאחר גיל
הילדות
בחלק זה מובאות הנחיות לגבי קטגוריה נוספת של אינדיקציות לביצוע :PGD
מחלות חמורות שביטויין הקליני הוא לאחר גיל הילדות וגנוטיפים המעלים באופן
ניכר את הנטייה לחלות במחלות חמורות ,סרטן וכדומה.
ראשית מובא הרקע הרפואי והאתי להנחיות ובהמשך יפורטו ההנחיות לביצוע.
 .1רקע מדעי-רפואי ושיקולים אתיים
א .מה מייחד אבחון גנטי טרום-השרשתי למחלה המופיעה מאוחר בחיים?
יש ארבעה מאפיינים:
 )1צפויות שנות בריאות רבות לפני הופעת המחלה .לפיכך נשאלת השאלה
האם מניעת הפוטנציאל של שנים רבות של בריאות טובה ,קודם להופעת
המחלה ,מוצדקת .הדילמה המוסרית מתעוררת לאור הגישה המקובלת
שמוצדק למנוע היריון כאשר אין סיכוי לחיים בריאים מרגע הלידה
(בעקבות אבחון מוקדם באמצעות  ,PGDהמקובל היום) ,אך האם
מוצדק באותה מידה למנוע היריון כאשר צפויה תקופה לא מבוטלת
של חיים בריאים? ניתן לטעון שהיות שלאיש לא הובטחו חיים ארוכים,
הרי ייתכנו תאונות או התפרצות של מחלות אחרות ,שלא נבדקות ,למה
להתערב כאן?
שיקולים בקשר למאפיין :1
— יש להתחשב במועקה הגדולה של ההורים ,הנובעת מידיעתם שיש
סיכון גבוה להופעת מחלה חמורה בילדם.
— מחלה חמורה היא נוראה בכל גיל ,ולכן מוצדק למנוע גם מחלה
המופיעה מאוחר בחיים.
— ההגדרה של מה הם חיים שכדאי לחיותם היא סובייקטיבית ,ולכן יש
להתחשב ברצון ההורים ,אם ירצו להוליד ילד שיחיה שנים רבות לפני
פרוץ המחלה ,או לעשות אבחון גנטי טרום-השרשתי כדי למנוע לידה
כזאת ,וזאת אחרי שההורים יקבלו את המידע המתאים בייעוץ גנטי.
— אם קיימת שיטה גנטית המנבאת הופעה של מחלה חמורה בכל
גיל שהוא — מחלה שההסתברות להופעתה גבוהה למדי (יחסית לרוב
האוכלוסייה)  -וההורים מבטאים את רצונם למנוע את המחלה ביילוד,
צריכה להיות סיבה טובה למנוע מהם את השימוש בשיטה לשם בחירה
בילד שאיננו נתון בסכנה ללקות באותה מחלה.
 )2תיתכן פריצת דרך בעתיד בטיפול במחלה או במניעתה ,זאת לאור
העובדה שעשויות לחלוף שנים רבות מיום הלידה עד למועד הצפוי
להופעת המחלה.

ב .IVהנחיות לביצוע  PGDלמחלות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות

103

שיקולים בקשר למאפיין :2
— אין ביטחון שאכן יימצא טיפול יעיל במחלה.
— גם אם יימצא טיפול הולם ,הוא עלול להיות כרוך בסבל רב.
— האבחון הגנטי הטרום-השרשתי מהווה פריצת דרך המאפשרת למנוע
את הופעת המחלה על ידי מניעת לידה של ילד הנושא את הגן למחלה.
 )3הסיכון שהאם לוקחת על עצמה בתהליך הIVF-
לכאורה ,סיכון זה מוצדק פחות במקרה של מחלות המופיעות מאוחר
בחיים ,כי אז המועקה של האם קטנה מאשר במקרים של מחלות
המופיעות מיד לאחר הלידה .מחקר שנעשה בהולנד העלה שהורים
מודאגים פחות ממחלה גנטית המופיעה מאוחר בחיים (כגון (Huntington
לעומת מחלה המופיעה מיד לאחר הלידה (כגון .)Duchenne
שיקולים בקשר למאפיין :3
— רצון ההורים לבצע  PGDחייב להיות ברור ומפורש ,והם צריכים
לקבל מידע מלא על החלופות במסגרת ייעוץ גנטי מיוחד.
— הרצון להביא עוד ילד לעולם הוא הסיבה שהאם מוכנה לקחת על
עצמה סיכון הכרוך בתהליך ה IVF-וה .PGD -ה ,PGD-בהפחיתו את
הסיכון ללדת ילד חולה ,מגביר את הרצון במשפחות בסיכון להוליד ,שכן
מאפשר להן להוליד ילד בריא ,והדבר נכון גם לגבי מחלות המופיעות
מאוחר בחיים.

 )4אי-ודאות בקשר לגנים ולגורמים אחרים
מחד ,אפשר שאף על פי שהעובר לא יהיה נשא של אברציית הגן הגורמת
למחלה הנבדקת ,הוא יסבול ממחלה גנטית אחרת ,שאינה נבדקת.
מאידך ,אפשר שאחד העוברים הנושא את גן המחלה היה יכול להיות
"גאון" או בעל פוטנציאל שהיה בא לידי ביטוי בשנים הקודמות להופעת
המחלה.
בנוסף ,סביר שנוכחות הגן הגורם או המעלה את הסיכון למחלה המופיעה
מאוחר בחיים אינה הגורם היחיד המשפיע על אריכות החיים ועל איכות
החיים מבחינה בריאותית .באופן טבעי ,במשך השנים שלפני הופעת
המחלה ישפיעו גורמים אחרים  -סביבתיים ,תזונתיים ועוד  -על בריאות
הנבדק.
שיקולים בקשר למאפיין :4
— הייעוץ הגנטי יסביר את גבולות האבחון ואת העובדה שאין הרכב גנטי
אידיאלי .הנסיבות ,תנאי החיים והסביבה עשויים להשפיע על תכונות
הילד ואין לקבוע ש'הכול גנטי'; כלומר אין הגנטיקה לבדה מכתיבה את
הגורל.
— אי-ודאות בקשר לגנים ולגורמים אחרים אינה מהווה בסיס לאסור
שימוש בשיטה קיימת וריאלית ,שנועדה לגלות מחלה גנטית ידועה
וחמורה ,וכך למנוע סיכון גבוה ליילוד החולה בה.
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ב .היבטים ושיקולים רפואיים ואתיים:
 .1חומרת המחלה
אין מדד חד-משמעי לחומרת מחלה .מחלת הנטינגטון היא דוגמה למחלה
גנטית המופיעה מאוחר בחיים ,והיא חמורה לדעת הכול ,עם היתכנות
של  100%ותמותה בתוך זמן קצר מעת התבטאותה ,אחרי התדרדרות
נוירולוגית נוראה .המוטציה הזאת היא דומיננטית ולילדיו של החולה
בה יש סיכוי של  50%להיות נשא של המוטציה.
אך לגבי קשת רחבה של מחלות יש היבטים שונים שראוי
.להיות מודעים אליהם .לדוגמה ,ניוון שרירים מסוג
 (DM2, DM1) Myotonic Dystrophyעשוי להתבטא כבר בינקות או
בילדות ,או רק בצורה קלה בגיל מבוגר ,וחיזוי הפנוטיפ על סמך הגנוטיפ
אינו מדויק .הגנוטיפ תלוי במידת ההתארכות של קטע של הגן; אמנם
יש קשר בין אורך הרצף לבין גיל הופעת המחלה ,אבל קשר זה אינו
מאפשר חיזוי ברור ומדויק .מחלת ( Li Fraumeniמוטציה ב (p53-עלולה
לגרום להופעת גידולים ממאירים (כגון לוקמיה או סרטן המוח) בילדות,
או לגרום לממאירות מסוג אחר (כגון סרטן שד) בגילאי ה ,40-או שלא
לבוא לידי ביטוי כלל .כיום אין דרך לחזות את ההתרחשות הקלינית על
סמך סוג המוטציה.
מעשית ניתן לשקול מספר מדדים אפשריים לחומרת המחלה:
א) הגישה המקובלת להפסקת היריון במקרי מחלה
על פי החוק ,הפסקות היריון מותרות "אם הוולד עלול להיות בעל מום
גופני או נפשי" .אף על פי שאין הנחיות מפורטות באשר לקטגוריות
של מחלות גנטיות ,השתרש נוהל מקובל של עילות להפסקת היריון
על פי סעיף זה .בהתאם לכך ,מן הדין שכל מחלה שמקובל בישראל
להתיר הפסקת היריון בגינה ,קל וחומר שיש לאפשר אבחון טרום-
השרשתי שלה ,משום שה PGD-אינו מצריך להפסיק התפתחות עובר
שכבר קיים ברחם של אישה הרה ,ומבחינה זו ה PGD-מציב פחות
שאלות אתיות.
אשר למחלות המופיעות מאוחר בחיים מקובל בישראל להתיר
הפסקת היריון במקרים כגון:

)– Familial Adenomatous Polyposis (FAP; APC mutation
)– Li-Fraumeni syndrome (p53 germline mutation
– Myotonic Dystrophy; DM1, Myotonin PK mutation; (DMPK); DM2,
)Znf9

ומחלות ניוון שרירים נוספות.
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בישראל מקובל להפסיק הריונות גם בשל הפרעות בכרומוזומי מין,
אף שלעתים קרובות הפגם היחיד הצפוי הוא פגיעה בפוריות בגיל
מבוגר; מקובל להפסיק הריונות בגין חלק ניכר מהמחלות המתבטאות
בבגרות (הנטינגטון FAP ,וכולי).
מבחינת החדירות ) ,(penetranceמקובל להפסיק הריונות בגלל רמת
סיכון של כ 5%-להיפגעות במחלה חמורה (ראו גם למטה ,סעיף .)2
לכן ,לא נראה מוצדק להחמיר ולא להתיר ביצוע  PGDבנסיבות
רפואיות דומות .אידיאלית ,מן הראוי שהנחיות דומות יונהגו לגבי
הפסקות היריון עקב פגם גנטי וכן עבור .PGD
ב) קיומו או היעדרו של טיפול יעיל כיום
אם יש טיפול יעיל ,ההצדקה המוסרית למנוע במקרה כזה הולדה על
ידי ביצוע סלקציה ב PGD-חלשה בהרבה מאשר בהתייחס למחלות
שהן חשוכות מרפא.
בכל זאת ,מדד זה בעייתי גם מבחינת החיוב וגם מבחינת השלילה
שבשימוש ב .PGD -למשל ,עולה השאלה אם לשלול  PGDכי קיים
טיפול ,בעוד שהטיפול הזמין כיום כרוך כשלעצמו בסבל רב (לדוגמה,
טיפול כימותרפי בסוגי סרטן ממאיר).
הורים עשויים להעדיף שלא להביא ילד לעולם ,כדי לחסוך ממנו את
סבל הטיפול או את הצורך בפעולה כירורגית מניעתית (כגון כריתת
שד).
מאידך ,האם יש לשקול היעדר טיפול היום כגורם המחמיר את
התסמונת הגנטית והמתיר  PGDלגן הגורם למחלה שביטויה הקליני
יופיע מאוחר בחיים ,כאשר קשה לחזות את התפתחות הרפואה
העתידית בטווח של עשרות שנים? היות שהסיכוי לפיתוח טיפול יעיל
שאינו גורם כשלעצמו סבל רב מוטל בספק ,אין זה סביר להחליט
שלא להתיר  PGDהיום רק בגלל ספק שכזה .בנושאים של פיקוח
נפש ההלכה היהודית גורסת אף היא שמתירים בגלל ספק ואין
אוסרים בגלל ספק.
ג) הסבל לפרט בשל החרדה מפני הבאות ולגורל משפחתו
במחלה שהסתמנותה הקלינית היא לאחר גיל הילדות יש להביא
בחשבון מדדי חומרה נוספים ,ובהם הסבל הנגרם לפרט בשל החרדה
והמועקה מפני הבאות .תחושות אלה מושפעות מאוד מהיקף המידע
או מחוסר המידע שבידי החולה .מידת הדאגה או המועקה הנפשית
עקב הידיעה שהמחלה קיימת במשפחה משתנה מאדם לאדם.
במהלך הייעוץ הגנטי רצוי להתחשב בגורם זה בהערכת חומרת
המחלה ובשיקולים למתן היתר להשתמש ב PGD-למחלה המופיעה
מאוחר בחיים.
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יש להתחשב גם בסבל ובסיכון של בן הזוג ושל צאצאיו של החולה.
בניגוד לחולים בגיל הילדות ,חולה במחלה המתבטאת בגיל מבוגר
מודע לסיכון הנשקף לו ,ועל פי רוב זוכה להקים לו משפחה .לעתים
קרובות המחלה עלולה להמית את החולה כשצאצאיו עדיין צעירים
ולהביא עליהם יתמות .עובדה זו מהווה ממד נוסף להערכת חומרת
ההשלכות של המחלה המאוחרת וממד נוסף להצדקת מניעת המחלה
על ידי שימוש ב.PGD-
מידת החשש של ההורים מפני הורשת גן המחלה לדורות הבאים
מוסיפה עוד פן בהערכת המצב.
 .2מידת חדירות הגנוטיפ כתלות בגיל
ככל שהחדירות של גנוטיפ מסוים גבוהה יותר ,כן גוברת הוודאות
שהמחלה עתידה להתפתח .כלומר ,ישנה וודאות גבוהה שטרום-עוברים
שיימצאו חולים בתהליך ה PGD-יהיו חולים גם במציאות לו ניתן
להם להתפתח .עובדה זו גורמת לכך שאין למעשה חשש ,שבשל תהליך
ה PGD-ימנע שימוש בטרום-עוברים ,שהיו עשויים להתפתח לבוגרים
שלא יחלו במחלה הנבדקת.
עם זאת ,קשה להגדיר סף חדירות מינימלי ,שרק מעבר לו יתאפשר
אבחון טרום-השרשתי.
ראשית ,משום שבמספר לא קטן של מחלות המתבטאות בגיל מבוגר,
מידת החדירות אינה ידועה במדויק .לדוגמה ,אף כי הסיכון לסרטן
אצל נשאיות של מוטציות  BRCA1ו BRCA2 -נחקר זה כבר כעשור,
טווח הערכה של הסיכון הוא רחב ( ,)40%-80%ויתרה מזו :ברור שמידת
החדירות תלויה בגורמים רבים ,גנטיים וסביבתיים ,שרובם אינם ידועים,
וכן ברור שהסיכון לסרטן עולה עם הגיל.
שנית ,נשאלת השאלה אם הגדרת סף הסיכון המינימלי צריכה להיות
בידי החברה (בהמלצת אנשי מקצוע) או בידי ההורים העתידיים.
גם כאן ניתן להתייחס לנוהג המקובל בהפסקת היריון .בישראל מקובל
לבצע הפסקות היריון במצבים שבהם נשקף סיכון של כ 5%-להופעת
בעיה משמעותית ביילוד (כמו במקרים של טרנסלוקציה מאוזנת חדשה
או של מוזאיקה ברמה נמוכה להפרעות כרומוזומליות שונות) .אי לכך אין
זה סביר לקבוע סף חדירות להופעת מחלה שיהיה גבוה דווקא בהתייחס
למחלות המופיעות מאוחר בחיים .בכל מקרה ראוי לספק ייעוץ גנטי
שיאפשר להורים להגיע להחלטה מודעת ועצמאית.
 .3התחשבות בזכויות ההורים ובחופש הפרט
הורים רוצים בבריאות צאצאיהם ,והם ינקטו בכל האמצעים האפשריים
להבטחת בריאותם ,לרבות אבחונים גנטיים טרום-לידתיים או טרום-
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השרשתיים .סביר להניח שדאגת ההורים לבריאות הצאצאים בעתיד
מכוונת גם למנוע סיכון גבוה למחלה חמורה המופיעה בגיל מבוגר.
רצון ההורים ב PGD-לאיתור מחלה שביטויה הקליני לאחר גיל
הילדות רלוונטי במיוחד ,אם ההורים (או אחד מהם) חוו אותה מחלה
במשפחותיהם .לכן ,להיסטוריה הרפואית של המשפחה יש משקל נכבד
בתהליך הייעוץ הגנטי וההסכמה מדעת.
יש לכבד את החופש של הפרט ליהנות מהתקדמות המדע והרפואה.
האוטונומיה של הפרט היא ערך מרכזי בשיח הרפואי בישראל ,כמו
בחברות מודרניות אחרות ,ודרושות סיבות כבדות משקל כדי לפגוע
באוטונומיה זו ולשלול רצון מנומק של ההורים לבצע  PGDגם בגין
מחלה המופיעה בגיל מבוגר .עם זאת ,יש לתחום את האוטונומיה
בגבולות ההנחיות האתיות שנקבעו.
 .4שיקולים אתיים בהקשר של PGD
ב PGD-טמון סיכון לאישה ,עקב הצורך בביצוע הפריה חוץ-גופית
הדורשת טיפולים הורמונליים ושאיבת ביציות .גם בבדיקת מי שפיר או
סיסי שליה וכן בהפסקת היריון טמון סיכון מסוים .לכן ,חשוב שתהליך
הייעוץ להורים וקבלת ההסכמה מדעת יכלול את כל המידע הדרוש
בקשר לסיכון לעומת התועלת ויציג גם הצורך האפשרי בבדיקת מי
שפיר ,לאימות הצלחת ה.PGD-

יש למצוא הסדר הולם לתשלום עבור תהליך ה ,PGD-בתנאי שהוא
תואם לאינדיקציות הרפואיות שאושרו ,ובכללן אינדיקציות לאבחון גנטי
של מחלות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות ושל מקרים מובהקים
של גנים הגורמים נטייה למחלות סרטן .רצון ההורים לבצע  PGDנובע
במקרים רבים משיקולים אתיים שיש לכבדם באופן שוויוני וצודק ,וכדי
למנוע התפתחות תופעה של ‘רפואה לעשירים' נכון לכלול אותו בסל
הבריאות.
יש החוששים שהאבחון הגנטי הטרום-השרשתי ינוצל שלא לצורך מניעת
מחלה חמורה אלא מסיבות טריוויאליות ולמצבים שאינם בגדר מחלה
(כגון בחירת תכונות) .יש לזכור שכבר נוסחו ופורסמו כלליים אתיים
השוללים שימוש ב PGD-למטרות שאינן רפואיות בקשר לברירת מין
היילוד באבחון גנטי טרום-השרשתי .לפי המלצות הוועדה לביואתיקה
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ושל הוועדה לניסויים גנטיים
בבני אדם ,קבע משרד הבריאות שאין לבצע  PGDלשם בחירת מין היילוד
למטרות שאינן רפואיות ,אבל בחירת מין היילוד מותרת במקרים חריגים,
כאשר נשקפת סכנה חמורה לבריאותם הנפשית של ההורים או של אחד
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מהם או של היילוד .ועדה ארצית מונתה לבירור מקרים חריגים כאלה
(ראו חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  21/05מ .)9.5.2005-דומה שההנחיות
.בחוזר מנכ"ל זה מספיקות למנוע שימוש לא רצוי בשיטת ה.PGD-
כמו כן חשוב להמשיך ולתמוך בפעילות הגופים הביואתיים המסוגלים
לקדם פעילות הסברה בקרב הציבור על היתרונות ועל המגבלות של
האבחון הגנטי.
סיכום
נוכח הלבטים והשיקולים שפורטו לעיל ,המסקנה היא שיש להתיר אבחון
גנטי טרום-השרשתי למחלות חמורות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות,
ולגנוטיפים המעלים באופן ניכר את הנטייה לחלות במחלות סרטן .זאת,
במסגרת הנחיות רגולטוריות שתאפשרנה לתושבי ישראל ליהנות מהקידמה
הטכנולוגית-רפואית בתחום האבחון הגנטי ,בכפוף לשמירה על כללים
מקובלים.
ההנחיות שיפורטו בהמשך כוללות גם רשימה של אינדיקציות למחלות
שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות וקריטריונים לעדכון רשימה זאת ומנגנון
פיקוח פשוט לבדיקת הנסיבות המשפחתיות המעלות את החשש למחלה
גנטית חמורה מהסוג הזה.
ג .המצב בעולם
באשר
קפדנית
רגולציה
נהוגה
שבה
בבריטניה,
רשות
של
הקמתה
עם
רבייה,
.לטכנולוגיות
מיוחדת
( ,)HFEA - Human Fertilization and Embryology Authorityנעשתה
העבודה המקיפה ביותר בנושא ,והיא כללה שיח נרחב עם הציבור.
בבריטניה הוחלט במאי  2006לאשר באופן עקרוני אבחון טרום-השרשתי
לגנים הגורמים נטייה תורשתית לממאירות (כגון סרטן השד והשחלה,
הקשור למוטציות בגנים  ,BRCA-1,2וסרטן המעי הקשור למוטציות בגן
 .)APCלצורך זה הוקמה ועדה ארצית שתפקידה לדון בכל בקשה באופן
פרטני .לאחר שתי שנות פעילות תבחן הרשות לטכנולוגיות רבייה את הצורך
בהמשך עבודת הוועדה.
לעומת זאת ,יש מדינות ,כדוגמת ארה"ב ,שבהן אין כל רגולציה בנושא
האבחון הטרום-השרשתי.
בישראל מומלץ ,כאמור ,לנקוט עמדה אמצעית ,מבוקרת ,בין חוסר תקנות
ובין פיקוח מלא ולאמץ את ההנחיות המובאות להלן.
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 .2הנחיות לביצוע  PGDבגין מחלות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות
אבחון גנטי טרום-השרשתי למחלות שהסתמנותן הקלינית לאחר גיל הילדות
ולנטייה תורשתית לסרטן ייעשה בישראל על פי ההנחיות האלה:
א .רשימה של אינדיקציות
היות שסוג המחלות שניתן לכלול בקטגוריה של התבטאות קלינית לאחר
גיל הילדות רחב מאוד  -שכן יש מחלות שהגורם הגנטי שלהן מוגדר היטב,
אבל יש גם מחלות המושפעות ממספר גנים ומגורמים סביבתיים ותזונתיים
 מומלץ לערוך רשימה ,שתישאר פתוחה ,של אינדיקציות שלפיהן יבוצע PGDלמחלה המתבטאת לאחר גיל הילדות.
רשימה ראשונית של אינדיקציות מובאת בנספח שבעמוד .108
רופאים יוכלו להגיש בקשות להכללת מחלות נוספות ברשימה ,בפירוט
הנימוקים והמידע הגנטי והמדעי בנוגע למחלה (ראו נספח בעמודים
 .)108-109הבקשות יוגשו למשרד הבריאות ,לשם בחינתן על ידי הממונה
על הגנטיקה ,בהתייעצות עם המועצה הלאומית לביואתיקה ועם מומחים
אחרים ,כפי שיראה לנכון .יש לחייב מתן תשובה בתוך פרק זמן קצר
(חודשיים לכל היותר) .מרגע שתוכלל מחלה מסוימת ברשימה ,לא יהיה עוד
צורך בהגשת בקשות פרטניות בגינה.
ב .אישור ועדה מקומית
עקב האפיון המיוחד של מחלות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות -
קיומה של שונות בסיכון להופעתן ובגיל הופעתן  -והיות שיש להתחשב
בנסיבות המשפחתיות (כגון שכיחות המחלה במשפחה) ולערוך שקלול של
תועלת לעומת סיכון ,ידרוש ביצוע האבחון הטרום-השרשתי בגין מחלות
המופיעות מאוחר בחיים ובגין נטייה תורשתית למחלות סרטן אישור של
ועדה מקומית של כל בית חולים או של מרכז רפואי המורשים לבצע אבחון
טרום-השרשתי.
בהרכב הוועדה המקומית יהיו רופא מומחה לפוריות ,רופא מומחה לגנטיקה
רפואית ורופא משפחה או רופא מטפל המכיר את המשפחה הנדונה .הוועדה
המקומית תדון בכל מקרה לגופו ,תכתוב פרוטוקול ותכין סיכום שיתויק
בתיק המטופל .את הרכב הוועדה יקבעו מנהל המרכז הרפואי או בית
החולים.
ג .ניטור
חשוב לדעת ולתעד את הקורה; לשם כך תחול חובת דיווח (לאחר מעשה)
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אחת לשישה חודשים על כל אבחון טרום-השרשתי שנעשה בגין מחלה
שתיכלל ברשימת המחלות שהסתמנותן הקלינית לאחר גיל הילדות .הדו"ח
יוגש לממונה על הגנטיקה במשרד הבריאות ולמועצה הלאומית לביואתיקה,
ואלה ימליצו במשותף על שינוי ההנחיות במידת הצורך.
ד .ייעוץ גנטי והסכמה מדעת
לאור המורכבות המרובה בחיזוי הגנטי של מחלות שהסתמנותן הקלינית
לאחר גיל הילדות ושל נטייה תורשתית למחלות סרטן יוקפד במיוחד
שתהליך הייעוץ הגנטי יתבצע כהלכה ,טרם האישור לביצוע ה.PGD-
תהליך הייעוץ הגנטי :במסגרת תהליך הייעוץ יובאו בחשבון השיקולים
המיוחדים ,אשר מובאים בעמודים  ,99-105ויושם דגש על כל המידע הנוגע
לקשר שבין המוטציה הנבדקת לבין מהלך התפתחות המחלה.
.בייעוץ יוסבר על האפשרויות השונות העשויות להתברר בזמן האבחון:
 )1במקרה שיימצאו ביציות מופרות הנושאות את השינוי הגנטי הגורם
למחלה וגם ביציות מופרות שאין בהן שינוי כזה ,יש לכבד את רצון ההורים
לבחור בביציות שאין בהן השינוי הגנטי הנבדק )2 .במקרה הנדיר ,שבכל
הביציות המופרות נמצא השינוי הגנטי גורם המחלה ,תוצג להורים השאלה
אם הם רוצים בכל זאת או שאינם רוצים בשום אופן לבצע השרשה ברחם
ולהתחיל היריון )3 .במקרה שמתגלה מוטציה בגן רצסיבי ,יש להסביר
להורים שהעובר עלול להיות נשא ,אבל בלי סיכון להופעת המחלה ,ושאין
כל ביטחון שיימצאו ביציות מופרות ללא המוטציה.
הייעוץ יכלול בחינה מעמיקה של שיקולי התועלת לעומת הסיכון עבור
ההורים ,ובייחוד עבור האישה ,העוברת את תהליך ה IVF-הנדרש ,ועבור
היילוד .כנהוג בייעוץ גנטי יש גם לתת את הדעת על השלכות בלתי ישירות
לגבי צאצאים ובני משפחה אחרים (כגון בשאלה מדוע לא ייעשה אבחון כזה
גם עבורם או אם יש להמליץ להם לנקוט צעדים רפואיים מסוימים).
הסכמה :לאחר הייעוץ הגנטי יתבקשו ההורים לתת את הסכמתם
המפורשת ,מתוך מודעות ומרצונם החופשי לביצוע ההפריה החוץ-גופית,
הדרושה לאבחון הטרום-השרשתי .כן תוצג בפניהם האפשרות שיהיה צורך
בהסכמתם לביצוע בדיקה גנטית נוספת במשך ההיריון ,לאימות תוצאת
האבחון הטרום-השרשתי.
ה .שוויון
משרד הבריאות יקבע הסדרים שיבטיחו נגישות שוויונית לכל האוכלוסייה
בישראל לטכנולוגיות של האבחון הגנטי הטרום-השרשתי (ולהפריה החוץ-
גופית הדרושה לשם כך ,על פי הקריטריונים שהתקבלו).
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 למחלות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדותPGD  הנחיות לביצוע.IVב

 שניתן, רשימה של אינדיקציות למחלות שביטויין הקליני לאחר גיל הילדות.3
השרשתי בישראל-לבצע עבורן אבחון גנטי טרום
 ניוון שרירים ומחלות נירולוגיות ניווניות.א

Huntington’s Disease
Jacob-Creutzfeld Disease
Myotonic dystrophy
Charcot Marie Tooth
Spinocerebellar ataxias
Limb-girdle muscular dystophies
Oculopharyngeal muscular dystrophy
Fascioscapulohumeral dystrophy

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 נטייה תורשתית למחלות ממאירות.ב

Hereditary breast and ovary cancer due to mutations
in BRCA-1 and BRCA-2
Familial adenomatous polyposis
Hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC)
von Hippel Lindau Syndrome
Li-Fraumeni Syndrome
multiple endocrine neoplasia 1 (MEN1)
multiple endocrine neoplasia 2 (MEN2)

Hypertrophic Cardiomyopathy (HOCM)
Marfan Syndrome

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

 קרדיומיופתיות.ג
.1
.2

 סוג המחלה וחומרתה והגורם הגנטי: קריטריונים להכללת מחלות נוספות.4
   מחלה גנטית שביטוייה הקליני לאחר גיל הילדות.א
)— הסתברות גבוהה (להופעת המחלה במהלך החיים
. המאופיינת בשיעור תמותה גבוה וכרוכה בסבל רב,— מחלה חמורה
)Huntington, Myotonic Dystrophy — מחלה מונוגנית (כגון
  במקרה זה:)Alzheimer's Disease( — גן הגורם נטייה למחלה מולטיגנית
PGD גורמים רבים עלולים להשפיע על הופעת המחלה וההצדקה לערוך
.רק לגן זה מועטה
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ב .גנים המגבירים את הסיכון להתפתחות מחלות סרטן:
— עקב האופי האלים של המחלה והדאגה הגדולה של נשאים במשפחות
בסיכון ,מוצדק להתיר  ,PGDאף שעל פי רוב מדובר במחלה מולטי-גנית
ומולטי-פקטוריאלית.
— יש לספק מידע מדעי אפידמיולוגי על הקשר שבין המוטציה ובין הסיכון
למחלת סרטן ,על פי הגיל והנסיבות (הקבוצה האתנית וכולי).

חלק ג'
רקע אתי  -משפטי בנושא עריכה של PGD

ה מ ו ע צ ה
ה ל א ו מ י ת
לביואתיקה
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נייר עמדה בנושא עריכת PGD

נייר עמדה בנושא עריכה של

115

PGD

נייר עמדה זה הוכן ב ,2002 -לצורך דיונים שהתקיימו בוועדה המייעצת לעינייני
ביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,על ידי עו"ד גלי בן-אור
ופרופ' אסא כשר .הנתונים מעודכנים לאותה שנה.
א .מבוא
בביצוע ה PGD-טמון סיכון מסוים עקב הצורך ליטול תא אחד מהטרום-עובר
בהגיעו לשלב של שמונה תאים ,ולפעמים יש לקחת ממנו אף שני תאים .אמנם
מהניסיון עד כה נראה שהעובר ממשיך להתפתח באופן תקין גם בלא התאים
שהוסרו ממנו ,אבל אין ספק שטמון בכך סיכון מסוים ,מלבד העובדה שיש בכך
כדי לפגוע בטרום-עובר כבר בשלב ראשוני זה ולמנוע את המשך התפתחותו.
מאחר שיישומה של השיטה עדיין מצומצם ביותר ,קשה להעריך את מידת הסיכון
הנובעת מהשימוש בה .גורם נוסף המקשה על הערכת הסיכון הוא שבדיקה זו
נעשית בקרב זוגות הסובלים מבעיות כרומוזומליות או מבעיות פוריות שונות,
ועל כן קשה לבודד את מידת הסיכון להולדת ילד פגום החל עליהם ממילא
בנפרד ממידת הסיכון הנובעת מעצם הבדיקה.
זאת ועוד ,הבדיקה נעשית בדרך כלל רק בתא אחד מתוך שמונת התאים של
הטרום-עובר .במרבית המקרים אין בזה בעיה ,אולם אם מדובר בפרט שיש לו
כמה מבנים כרומוזומליים ושיש שונות בין התאים המרכיבים אותו (מוזאיקה),
אז תוצאת הבדיקה עלולה להיות אמנם נכונה לגבי התא הנבדק ,אבל לא
לגבי שאר התאים .כלומר ,ייתכן שהתא הנבדק אכן תקין אלא ששאר התאים
פגומים .יתר על כן ,עלולות להיות גם טעויות טכניות ,מחמת ביצוע לקוי של
הבדיקה .שיעור הטעות שנמדד עד כה הוא  1.5%בבדיקות  ,FISHושיעור של
 3.5%בבדיקות ה.PCR1-
על פי נתוני משרד הבריאות יש סיכון של  3%להולדת ילד חולה במחלה גנטית
או בעל פגם גנטי .הנתונים על ילודת תינוקות בעלי פגמים גנטיים
הם כדלקמן:

בארה"ב2

Approximately 3.5 million babies are born annually in the United States.
About 1 in 500 of these is afflicted by a sex-linked disorder (when a
genetically defective Y (male) chromosome is transmitted to offspring).
Another 1 in 300 newborns has an autosomal genetic disorder, an
abnormality of 1 or more genes involving the 44 remaining autosomes
(non sex-chromosomes). This means that approximately 1 in 200 babies
born annually in the U.S. will have one or other genetic or chromosomal
1

נתונים אלה מסר פרופ' שוקי דור מבית החולים שיבא תל-השומר ,בהופעתו בפני הוועדה המייעצת
לביואתיקה ביום .27.1.2003

2
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disorder. In addition, about 1 in 50 babies is born with an identifiable
major genetic abnormality. In other words, more than 70,000 babies are
afflicted by severe genetic disease annually in this country. Many couples
who parent a child with a severe birth defect will subsequently elect not
to have another child or to adopt. These facts and figures offer a glimpse
at the magnitude of the challenge confronting the medical profession,
government, and society in general.

ב .המצב במדינות שונות
ה  American Society for Reproductive Medicine -פרסמה הנחיות בעניין
בדיקות  PGDכבר בדצמבר  ;19963ולפיהן ,בדיקת  PGDמיועדת לזוגות
הסובלים מאי-פוריות בלתי מוסברת ,הנובעת כנראה מאנומליות כרומוזומליות
או מפגמים גנטיים ,ואשר עברו טראומה פסיכולוגית בעקבות הריונות כושלים
בשל פגמים גנטיים ,או לזוגות אשר נולד להם ילד פגוע והם נמצאים בסיכון
גבוה להולדת ילד נוסף בעל פגם דומה .במסמך זה מצוין כי ניתן להימנע מכ200-
פגמים גנטיים על-ידי בחירת מין העובר באבחון טרום-השרשתי.
בעניין4
מפורט
דו"ח
פרסם
הבריטי
הבריאות
משרד
 .PGD - Guiding Principles for Commissioners of NHS servicesבדו"ח זה
נקבעו אינדיקציות לביצוע  ,PGDחלופות לבדיקה זו והנחיות המפרטות אילו
מקרים יוכרו כראויים למימון במסגרת ביטוח הבריאות.
בבריטניה ,למשל ,ניתן לבצע  PGDרק לצורך אבחון מחלות מסוימות ,שלהלן
ניתן היתר מיוחד .הסיבות שהוכרו כמצדיקות ביצוע  PGDהן :מטופלים שיש
להם ליקויים כרומוזומליים או זוגות בסיכון להורשת ליקויים גנטיים חמורים
לצאצאיהם .על פי דו"ח זה ,ה HFEA-אישרה לבצע בדיקת  PGDלצורך
התאמת  HLAכדי להוליד ילד שיהיה מתאים לתרום דם מחבל הטבור שלו
לאחיו החולה .הדו"ח מבדיל בין בדיקות  PGDהנעשות לזוגות בעלי סיכון גבוה
להורשת ליקויים גנטיים חמורים לצאצאיהם לבין בדיקות לזוגות העוברים
טיפולי  IVFבמסגרת טיפולי פוריות .כן מפורטות בו החלופות לאבחון באמצעות
 :PGDלהימנע מהולדת ילדים; לבצע בדיקות פרה-נטליות ולבצע הפלה ,ככל
שהדבר מותר על פי החוק; לעבור היריון ללא כל בדיקה ולשאת בתוצאות ,יהיו
אשר יהיו; לאמץ ילד; להשיג תרומת זרע או ביצית.
בדו"ח פורטו הנחיות עזר לגיבוש ההחלטה בדבר מימון עריכת הבדיקות:
א .יש לשקול כל מקרה לגופו.
ב .ניתן לבדוק רק מחלות מסוימות.
ג .יש לתת עדיפות למקרים שבהם הסיכון לעובר ללקות במחלה הוא יותר
מ.10%-

3
4
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בישראל נדון נושא האבחון הטרום-השרשתי לפני שנים מספר בוועדה שמינה
משרד הבריאות וחבריה היו ד"ר בועז לב ,פרופ' יהושע דור ופרופ' אסא כשר.
ועדה זו גיבשה הנחיות שלפיהן ניתן לערוך אבחון טרום-השרשתי במקרים
הבאים:
א .כאשר מדובר במחלות חשוכות מרפא הגורמות סבל רב.
ב .כאשר מדובר במקרה המצדיק הפסקה מלאכותית של ההיריון.
ג .האבחון ייעשה בתנאי שהשימוש בו לא יביא ליצירת סטיגמה על בני אדם
הלוקים או עלולים ללקות במחלה הנבדקת.
היבט נוסף שיש לשקול הוא שביצוע  PGDמחייב הפריה חוץ-גופית .כיוון
שהבדיקה נעשית על טרום-עוברים טרם השרשתם ברחם ,הרי שתהליך זה
מחייב הוצאת ביציות מגופה של האישה לשם הפרייתן קודם לבדיקה וכן ביצוע
השרשה לאחר הבדיקה.
ג .יתרונות הPGD-
 .1השימוש ב PGD-מאפשר לאתר את הטרום-עוברים הבריאים ורק אותם
להשריש ברחם האם .לכאורה ניתן היה לקוות שהדבר ייתר את הצורך
בבדיקת מי שפיר ובהתמודדות עם הדילמה האם לבצע הפלה כאשר
התוצאות מורות על הימצאות פגם בעובר .עם זאת ,מאחר שמדובר עדיין
בטכנולוגיה ניסיונית ובשל החשש מטעויות ,המרכזים הרפואיים המבצעים
 PGDמבהירים כי הדבר אינו מייתר ביצוע בדיקות פרה-נטליות ,היות
שטכניקה זו עדיין אינה בטוחה במאה אחוז ,ולכן מומלץ לעבור בדיקות
אולטרה-סאונד ובדיקות סיסי שליה או מי שפיר כדי לוודא שלא הושרש
ברחם עובר נגוע בפגמים הגנטיים שאותם נועד ההליך למנוע.

 .2באתר של  5 Sher Institute for Reproductive Medicineנאמר בעניין זה:

”While there is good reason for optimism, it should be recognized that
PGD is by no means 100% accurate. Thus when a viable pregnancy
occurs, a thorough prenatal genetic testing screen involving level-3
ultrasound examination, biochemical testing, chorionic villus sampling
(CVS)/mid-trimester amniocentesis should always be undertaken to
”exclude the risk of misdiagnosis through PGD

 .3יש לזכור כי הדילמה האם לבצע הפלה נעשית למורכבת יותר כאשר מדובר
בזוגות שיש להם בעיות פריון ושהתמודדו עם קשיים ואכזבות רבים על רקע
זה ,לרבות הפלות טבעיות ,עד שהושג לבסוף ההיריון המיוחל .במקרה כזה
5
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ההחלטה האם לבצע הפלה ,כאשר מתברר שהתינוק לוקה בפגם כלשהו,
הופכת לקשה עוד יותר .היתרון בביצוע  PGDבמקרים כאלה עצום ,שכן
ממצאי הבדיקה וההשרשה של הטרום-עוברים ה'בריאים' בלבד משפרים
את הסיכוי שההיריון יניב הולדת ילד בריא.
 .4יתרון נוסף בטכניקה זו הוא שבחינת מצבם הבריאותי של הטרום-עוברים
בשלב הטרום-השרשתי מקנה לצוות הרפואי ולבני הזוג אווירת החלטה נוחה
יותר בשלב הטרום-הריוני .היות שניתן להשריש ברחם שני טרום-עוברים
לכל היותר ,הרי שמתחייב תהליך בחירה ,ומטבע הדברים ראוי להעדיף
את הטרום-עוברים ה'בריאים' ביותר שלהם מרב הסיכויים להיקלט ברחם
ולהיוולד בריאים .זאת ,לעומת ה'בחירה' בשלב ההיריון ,שבה אפשר רק
לוותר על העובר בשל הפגם הגנטי שנמצא בו ,או להמשיך בהיריון בידיעה
שייוולד ילד פגוע .כאשר הדיון נעשה בשלב המוקדם ,השיקולים שונים וייתכן
שכך גם ההחלטה .היתרון שבכך הוא שלהבדיל מההפלה ,שבאמצעותה בני
הזוג בוחרים להמית את העובר ,בשיטת ה PGD -בוחרים לתת חיים ,אם כי
רק למי שנבדק ונמצא מתאים .שאר הטרום-עוברים ,הצפויים שלא לשרוד
בהיריון או להיוולד פגומים ,אינם מושרשים ברחם כלל .יש הטוענים נגד
גישה זאת כי במקרים כאלה ההחלטה עלולה להיות קלה מדי וכי מן הראוי
להתייחס אליה ביתר כובד ראש.
 .5יתרון בולט נוסף  -שיעמוד לזכותה של שיטה זו ,לכשניתן יהיה להחשיבה
כאמינה לחלוטין (ככל שטכניקה כזו עשויה להיחשב לאמינה לחלוטין)  -הוא
ביטול הצורך בבדיקות מי שפיר ,שהרי יש סיכון של  2.5%לגרימת הפלה
בעקבות ביצוע בדיקת מי שפיר .מניעת הצורך בבדיקת מי שפיר מבטלת גם
את הסיכון להפלה ,העלולה להיגרם כתוצאה מהבדיקה.
 .6העובדה שבדיקת  PGDמתבצעת טרם השרשת הטרום-עוברים ברחם
מפחיתה במידה ניכרת גם את עוצמת החששות והפחדים הכרוכים בהמתנה
לתוצאות הבדיקה .בעוד שבדיקה פרה-נטלית ,בשבוע ה 19-18-להיריון,
נעשית פעמים רבות לאחר שהאישה כבר חשה בתנועות העובר בבטנה והחל
אצלה תהליך ההתקשרות הרגשי שבין אם לעוברה ,הרי שביצוע הPGD-
נעשה בטרום-עוברים שעודם מצויים במבחנה ,בשלב הראשוני של חלוקתם,
כשעדיין לא נוצר קשר רגשי משמעותי שבין האם לעובר ,או שלכל הפחות
קשר זה משמעותי הרבה פחות מאשר זה שבין אם לעובר הנמצא בבטנה
(והדברים יפים גם ביחס לאב) ,מאחר שעדיין לא התפתח היריון .גם בהיבט
רגשי זה יש חשיבות להקלת ההליך על בני הזוג.
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 .7שימוש בתהליך ה PGD-עשוי להפחית משמעותית את מספר ההפלות
הטבעיות ,שכן מחצית ההפלות הטבעיות נגרמות בשל אנומליות
כרומוזומליות .6מכאן ,שככל שתגבר מניעת ההשרשה של טרום-עוברים

הלוקים באנומליות כרומוזומליות ברחם ,כן יפחת מספר ההפלות
הנגרמות משום כך.

 .8בעיה נוספת אשר השימוש ב PGD-עשוי לפתור היא גילוי פגם בעובר רק
בשלבים המאוחרים של ההיריון .במקרים אלה מתעוררת השאלה המוסרית
הקשה של ביצוע הפלה בשלב שבו העובר בר חיות .במדינות שונות מותר
לבצע הפלה רק עד לשלב מסוים של ההיריון ,שאחריו אין להפסיקו .בישראל
אין הוראה כזו ,אולם לפי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ,הוועדות הרגילות
להפסקת היריון ,הפועלות על פי חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-רשאיות לדון
רק בהפסקות היריון שתבוצענה עד לשבוע ה ,23-וממנו והלאה ידונו בבקשות
רק הוועדות על-אזוריות .בחוק הישראלי המסדיר את נושא הפסקת ההיריון
אין כל הוראה המגבילה ביצוע הפסקת היריון עד לשלב מסוים ,ומכאן שאין
כל איסור בעניין זה .עם זאת ,ככל ששבוע ההיריון מאוחר יותר ,בחינת
הבקשה ואישורה נעשים בתשומת לב מרובה יותר וביתר רגישות וזהירות
כמתחייב משלב מתקדם זה .לצד הקושי של אנשי המקצוע להתמודד עם
הצורך בהפלה בשלב מאוחר עומד גם הקושי העצום של בני הזוג  -ובייחוד
של האישה ,החווה את ההיריון יומיום ושעה שעה ,בעת שהיא חשה את
תנועות העובר בבטנה  -בהתמודדות עם ההחלטה בדבר ביצוע ההפלה.
השימוש בשיטת ה PGD-עשוי לבטל את דילמת ההפלה המאוחרת ,ככל
שהשיטה תהפוך לאמינה ומדויקת יותר.
 .9יתרון חשוב נוסף ,ששיטת ה PGD-מקנה את היכולת לבחור רק טרום-עוברים
בעלי סיכויים טובים להיקלט ,ומכאן סיכוי טוב שהטרום-עובר שיושרש אכן
ייקלט ברחם .הודות לכך אף ניתן להשריש מספר קטן של טרום-עוברים,
ובהתאם לכך עשוי להצטמצם הסיכון להריונות מרובי עוברים.
 .10בשיטת ה PGD-טמון עוד יתרון רב ערך ,עבור זוגות אשר מסיבות דתיות
או מוסריות אינם מוכנים לביצוע הפלה ,אולם מוכנים להשתמש בשיטה
שתאפשר להם בחירה של טרום-עובר בריא לצורך השרשה ברחם.
 .11האבחון באמצעות  PGDעשוי לעודד המלצה להמשיך את הטיפול במטופלים
מסוימים באמצעות תרומת תאי רבייה ,בשל בעיה שהתגלתה בתאי הרבייה
של הבעל או של האישה ואשר מנעה הצלחה בטיפולי הפוריות שלהם .מידע
6
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כזה עשוי לחסוך שנים של טיפולי פוריות עקרים וכושלים ,שעגמת נפש
ואכזבה קשה מתלוות אליהם.
 .12יתרון נוסף העשוי לצמוח משיטה זו הוא החיסכון הרב והמשמעותי בהוצאות
על טיפול בחולים במחלות גנטיות חשוכות מרפא אשר הטיפול בהן יקר
מאוד.
ד .בעיות בשימוש בPGD-

 .1יש לזכור כי בצד היתרונות הגלומים בה שיטת ה PGD-מעוררת גם כמה
בעיות לא פשוטות .אמנם השיטה מאפשרת לגלות פגמים בשלב הטרום-
השרשה ,ובכלל זה אבחון מין העובר לשם השתלת עוברים מהמין הרצוי,
כדי להימנע ממחלה גנטית תלויית מין (כגון המופיליה) .אולם בדרך זו
מתאפשרת גם בחירת מין היילוד לשם עצמה ,שלא למטרת מניעת מחלות
או הצלת חיים .יישום כזה ,ההופך לפופולרי יותר ויותר ,מעורר שאלות
אתיות קשות .ידוע כי פעולות לאבחון מין העובר במהלך ההיריון (כמו
אולטרה-סאונד) או המתה או נטישה לאחר הלידה (כפי שנעשה ,למשל,
בהודו ובסין) הביאו לשינוי ממשי במאזן הדמוגרפי ולעלייה בולטת במספר
הבנים הנולדים לעומת הבנות .מכאן עולה חשש ממשי שמא שימוש בשיטות
לבחירת מין העובר עלול לגרור השלכות רחבות וניכרות עד כדי שינוי המאזן
הדמוגרפי ,ובעקבות זאת גם שינוי חברתי משמעותי.
עם זאת ,היום זמינות שיטות פשוטות יותר ,אם כי אמינות פחות לבחירת
מין העובר ,כגון מיון תאי זרע ,שהן זולות בהרבה מ PGD-ונעשות בדרך
של הזרעה מלאכותית ,ללא צורך בביצוע  .IVFשיטות אלה ,היות שאינן
מחייבות התערבות רפואית קריטית ,אף אינן מוסדרות מבחינה חוקית
במקומות שונים ,ואין כל הגבלות על ביצוען.
 .2בעיה קשה נוספת נוגעת להחלטה לאילו מחלות יש להתיר את הבדיקה;
האם יש לקבוע רשימת מחלות שרק עבורן ניתן יהיה לבצע את הבדיקה ,או
שיש להחליט בכל מקרה לגופו? אם יוחלט להכין רשימה של מחלות מוכרות
לצורך ביצוע הבדיקה ,כי אז יש להחליט אילו מחלות ייכללו ברשימה  -האם
רק אלה החמורות ביותר? ואולי רק אלה המתבטאות מיד עם הלידה או
בשלבי החיים המוקדמים? ואולי גם מחלות המתבטאות רק בגיל מאוחר,
כמחלת האלצהיימר?
 .3בעיה נוספת קשורה לעובדה שהשימוש בשיטת  PGDמחייב הריון באמצעים
טכנולוגיים ,היינו שימוש ב ,IVF-המחייב בין היתר שאיבת ביציות מהאישה,
ביצוע הפריה מחוץ לרחם והשרשת הטרום-עוברים שנבחרו ברחמה .ביצוע
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 IVFטומן בחובו סיכונים מסוימים למטופלת (סיכון לגירוי יתר שחלתי;
סיכון להיריון מחוץ לרחם; סיכון הכרוך בביצוע הרדמה בעת שאיבת
הביציות) .יתר על כן ,הסיכויים להרות בעזרת  IVFעומדים כיום על כ33%-
בלבד ,והסיכויים ללדת ילד לאחר טיפול  IVFהם כ 20%-בלבד .עוד בעיה
משמעותית הקשורה לשיטת ה IVF-נוגעת לסיכון גבוה ליצירת הריונות

מרובי עוברים .היריון כזה כרוך בסיכונים רבים לאם וגם לעוברים
עצמם ובכלל זה סיכון ללידה מוקדמת ,סיכון ללידה במשקל נמוך
מדי וסיכונים לפגמים התפתחותיים שונים .קושי נוסף קשור לצורך
במספר ביציות רב בהליך ההפריה ,כדי שיהיה אפשר לבחור מהן רק
את הטרום-עוברים המתאימים להשרשה ברחם ,שהרי ככל שמספרן
גבוה יותר ,כן יש יותר אפשרויות לבחירה.

 .4אוכלוסיית הנשים המועמדת לעבור בדיקת  7PGDכוללת נשים
מבוגרות עם עבר של הפלות או שלא הצליחו להרות בעזרת השימוש
ב ;IVF-נשים שלהן היסטוריה של הפלות חוזרות; כל זוג שלא הצליח
להרות באמצעות שימוש ב ;IVF-גברים שספירת הזרע הנמוכה שלהם
מחייבת ניתוח אשכים.
דוגמאות אלה ממחישות עד כמה ניתן להרחיב את השימוש בטכניקה
זו ,אשר יועדה מלכתחילה לאיתור פגמים גנטיים בקרב זוגות בעלי
בעיה גנטית אצל אחד מהם או אף אצל שניהם ,העלולה להביא
להולדת ילד פגוע .הרחבה כזו מדגימה כמה מלאכת סימון הגבולות -
בין מותר לאסור ,בין ראוי ללא רצוי  -הופכת למורכבת יותר.
 .5יש לתת את הדעת גם על כך ששיטה זו מכוונת להבטיח לאם כי
הטרום-עובר שהושרש ברחמה הוא הבריא ביותר מקרב הטרום-
העוברים שנבדקו .לכן יש לנקוט את מרב אמצעי הבקרה ,הפיקוח
והזהירות כדי להבטיח שאכן כך הדבר ,ולהבטיח כי לא יקרו כל
תקלות במהלך האבחון הרגיש הזה ולמנוע הולדת ילד פגוע בסופו של
יום.
ה - PGD .סיכום

 .1לאחר שעמדנו על טיבה של הטכניקה ועל סיכויי הצלחתה ,נראה כי
ראוי להגדיר קריטריונים ברורים אשר יקבעו באילו מקרים ונסיבות
יש לערוך אבחון ב .PGD-קריטריונים אלה יקבעו מה הן האינדיקציות
שיש לאתר אצל מבקשי האבחון .אין זה רצוי לקבוע 'רשימה סגורה'
של מחלות גנטיות אותן ניתן לבחון ,אלא יש לאפשר בדיקות לגבי
מחלות מסוימות בלבד ,שתאשר ועדת מומחים.

7
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מומלץ לאמץ את המלצות צוות הבדיקה הבריטי 8,שקבע כי בכל
בקשה לטיפול יש לבחון את הגורמים האלה :ההשקפה והנימוקים
של מבקשי האבחון; העבר של ניסיונות הפוריות שלהם; מידת
הסבל הנובעת ממצבם; הזמינות של תרפיה יעילה כיום ובעתיד;
קצב ההתדרדרות ב'מחלות מתקדמות' (;)progressive disorders
מידת הפגיעה האינטלקטואלית ביילוד; מידת התמיכה הסוציאלית
האפשרית; התנאים המשפחתיים של המבקשים ,ועל כן יש לגבש
המלצות בעניין זה .כמו כן יש לשקול הכנסת אבחון זה לסל שירותי
הבריאות ,ותחילה רק לגבי שורת מחלות שתיקבע באופן שיסייע
לזוגות הנמצאים בסיכון גבוה להולדת ילדים הלוקים במחלות גנטיות
חמורות.
יש לתת את הדעת גם על ההשלכות של החלטות אלה על אנשים
הלוקים כיום או אלו שילקו בעתיד במחלות אלה ,מבחינת מעמדם
החברתי וזכויותיהם ,ואין להרשות פגיעה בהם ,כמפורט מטה.9
 .2אין ספק שבשיטה זו גלומים יתרונות רבים ,חשובים ומשמעותיים,
בעיקר מהבחינה של מניעת העברת ליקויים גנטיים לצאצאים ,וייתכן
שגם בהגברת סיכויי הטיפול ב IVF-בזוגות שהטיפול הקונבנציונלי
לא הביא להיריון מוצלח אצלם .עם זאת ,שיטה זו ,בדומה לשיטות
לאבחון פגמים גנטיים במהלך ההריון ,מחייבת דיון מהותי ומעמיק
בשאלות  -מהו פגם גנטי ,מהו פגם גנטי חמור ,היכן עובר הקו בין
פגמים שמוצדק למונעם לבין אילו אשר ניתן לחיות עמם ,ומי הוא
הקובע את הקו ואת אופן הביצוע של החלטות אלה .ככל שהטכנולוגיה
מתפתחת ומתאפשר לערוך בדיקות חדשות לגילוי פגמים נוספים ,הרי
עשוי להיווצר מצב שבו כל טרום עובר שנבדק יתגלה כנשא גן של
מחלה או ליקוי כלשהם.
היום כבר ברור שאין גנום מושלם ,ודווקא משום כך נחוצה הגדרה
של הפגמים החמורים ביותר ,כמו אלו המקצרים את תוחלת החיים
או פוגעים באיכות החיים במידה ניכרת ,שאותם ניתן לאבחן לצורך
מניעה; אשר לשאר הפגמים ,ראוי שנלמד להשלים עמם ולהביא
לשיפור המצב באמצעים אחרים מאשר האבחון הטרום-הריוני.

http://www.hfea.gov.uk/forMedia/archived/01082002/Outcome_of_pgd.pdf 8
http://www.hfea.gov.uk/Downloads/Consultations/PGD/pgdpaper.pdf 9
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ד 1.הרכב הוועדה המייעצת לביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים
פרופ' רות ארנון  -יו"ר הוועדה

המחלקה לאימונולוגיה ,מכון ויצמן
למדע ,רחובות

עו"ד גלי בן-אור

מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים

גב' שושנה ברמן

הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים

פרופ' דוד הד

החוג לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים

ד"ר מרדכי הלפרין

מכון שלזינגר ,ביה"ח שערי צדק ,ירושלים

ד"ר רם ישי

יו"ר החברה הישראלית לאתיקה רפואית

פרופ' אסא כשר

החוג לפילוסופיה ,אוניברסיטת ת"א

פרופ' אפרת לוי-להד

מנהלת היחידה לגנטיקה רפואית בביה"ח
שערי צדק ,ירושלים

פרופ' אלכס קינן

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פרופ' מישל רבל

המחלקה לגנטיקה מולקולרית ,מכון
ויצמן למדע ,רחובות ,היו"ר הקודם.

פרופ' חרמונה שורק

המכון למדעי החיים ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים

פרופ' עמוס שפירא

הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-
אביב

ד"ר יוסי סגל ,מזכיר הוועדה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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ד 2.הרכב המועצה הלאומית לביואתיקה
פרופ' מישל רבל  -יו"ר המועצה

המחלקה לגנטיקה מולקולרית ,מכון
ויצמן למדע ,רחובות

ד"ר ישעיהו בר אור

מדען ראשי ,המשרד לאיכות הסביבה,
ירושלים

פרופ' בולסלב גולדמן

מנהל היחידה למדיניות גנטית
וביואתיקה ,מכון גרטנר ,תל-השומר
ומשרד הבריאות

פרופ' ערן דולב

מנהל מחלקה פנימית ה ,מרכז רפואי
סוראסקי ,תל אביב

פרופ' דוד הד

המחלקה לפילוסופיה ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים

ד"ר נורית ווגנר

יו"ר לשכת האתיקה של האחיות
והאחים ,הסתדרות האחיות בישראל

פרופ' ירון כהן

המחלקה לביולוגיה של התא ,מכון ויצמן
למדע ,רחובות

פרופ' אסא כשר

מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית
ולפילוסופיה של הפרקטיקה ע"ש לאורה
שוורץ-קיפ ,הפקולטה למדעי הרוח ,החוג
לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל אביב

ד"ר בועז לב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ,משרד
הבריאות ,ירושלים

ד"ר אריה מעוז

לשכת המדען הראשי ,משרד החקלאות,
בית דגן

פרופ' יואב מריק

רופא ראשי ,משרד הרווחה ,ירושלים

פרופ' אביעזר רביצקי

החוג למחשבת ישראל ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים
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פרופ' אבינעם רכס

יו"ר הלשכה לאתיקה ,ההסתדרות
הרפואית בישראל ,המחלקה לנוירולוגיה,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים

עו"ד יהושע שופמן

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,משרד
המשפטים ,ירושלים

הרב פרופ' אברהם שטיינברג

מנהל היחידה לאתיקה רפואית ,המכון
לאבחון נוירולוגי ,מרכז רפואי שערי צדק,
ירושלים

פרופ' עמוס שפירא

מופקד הקתדרה ע"ש ליבוסקי למשפט
ואתיקה ביורפואית ,הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מחמוד תאיה

ראש תחום ביוטכנולוגיה ,משרד המדע
והטכנולוגיה ,ירושלים
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ד 3.הרכב הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם (ועדת הלסינקי)
פרופ' בולסלב גולדמן -
יו"ר הוועדה

מנהל היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה ,מכון
גרטנר ,תל-השומר ומשרד הבריאות

עו"ד טליה אגמון

הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות ,ירושלים

פרופ' אריאלה אופנהיים

מנהלת המעבדה הגנטית ,המכון להמטולוגיה,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים

פרופ' אבי אור-אורטרגר

מנהל המכון הגנטי ,מרכז רפואי סוראסקי ,תל
אביב
יו"ר המועצה הלאומית לרפואת נשים,
נאונטולוגיה וגנטיקה
מנהל המכון הגנטי ,בית החולים בני ציון ,חיפה

ד"ר יורם בלשר

יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל

ד"ר זלינה בן-גרשון

סגן יו"ר הוועדה ,מנהלת מדעית בכירה ,לשכת
המדען הראשי ,משרד הבריאות ,ירושלים

פרופ' גדעון בך

מנהל המחלקה לגנטיקה של האדם ,מרכז רפואי
הדסה
עין כרם ,ירושלים
משרד הבריאות ויחידה למדיניות גנטית
וביואתיקה ,מכון גרטנר ,תל-השומר

פרופ' וצלב אינסלר
פרופ' צבי בורוכוביץ

עו"ד גלעד גולדנברג
עו"ד מירה היבנר-הראל

היועצת המשפטית ,משרד הבריאות ,ירושלים

פרופ' יואל זלוטוגורה

מנהל היחידה לגנטיקה קהילתית ,משרד
הבריאות
מנהלת האגף לטכנולוגיות רפואיות ,משרד
הבריאות ,ירושלים

ד"ר בועז לב

משנה למנכ"ל משרד הבריאות ,משרד הבריאות,
ירושלים

ד"ר אורנה טל

הרכב הוועדות
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פרופ' אפרת לוי -להד

מנהלת המכון הגנטי ,המרכז הרפואי שערי צדק,
ירושלים
המכון הגנטי ,מרכז רפואי שיבא ,תל-השומר

גב' אתי פרץ

עובדת סוציאלית ,יועצת לחקיקה חברתית
וזכויות אדם
המחלקה לגנטיקה מולקולרית ,מכון ויצמן
למדע ,רחובות
לשכת המדען הראשי ,משרד הבריאות
והפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב

פרופ' משה פרידמן

פרופ' מישל רבל
פרופ' ברכה רגר

פרופ' רפאל רון-אל

מנהל יחידת הפריה חוץ גופית ,ביה"ח אסף-
הרופא ,צריפין
רופאה מחוזית ,לשכת הבריאות המחוזית ת"א
והמרכז הלאומי לבקרת מחלות

ד"ר כרמל שלו

משפטנית וביואתיקאית

פרופ' עמוס שפירא

מופקד הקתדרה ע"ש ליבוסקי למשפט ואתיקה
ביו רפואית ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת
תל אביב

הרב יובל שרלו

ראש ישיבת הסדר ,פתח תקווה

ד"ר תמי שוחט

