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.נוסףפןההיריקלהפסקותבנוגעבחבדההקיימתהנוקבתהמחלוקת
הצפויההתועלתלאורמקוםותופסהולךן)Stem(20115)גזעבתאיהמחקר
לרבות,מחלותשלרחבמגווןלריפויהצפי.ולצופףלהשחלהרקמותבפיתוח
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Human(אנושיעוברשלתאיםהםלמחקרהמשמשים Embryo Stem Cells(

.נהגיההאקדמיתהמכללה,למשפטיםהספרבית,ככירמרצה.למשפטיםדוקטור*
ראו."אנושיתאדםרקמהשלויותראחתצורהלכדילהתפתחהמסוגליםתאיםהםגזעתאי"1

עללמדעיםהישראליתהלאומיתהאקדמיהשללביואתיקההמייעצתהוועדהח"דוכהרחבה
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mann(visited1851ת04.8.160) .ac .il/bioethicslrDF/Embryonic_Stem_Cells_hebrewpdn.
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גריןיוסי

וקודםההפריהלאחרימיםשבעהעדכחמישההמופריתמהביציתהניטלים
יכוליםהםשבומלאכותיבמצעלגדלניתןהללוהתאיםאת.ברחםהשתלתה
שרירי)להשתלהרקמותיצירתלצורךהתאיםהוצאתעםבבדבדאולם.להתרבות

הטמוןלפוטנציאלקץהחוקרלמעשהשם,(ודםעצםמח,אינסולין,כבדאונות,לב
בתועלתבהתחשבהמחקראתלהתירהאם.לעוכר2להתפתחהמופריתבביצית
?בעתידממנוהצפויההרבה

מותרעוברייםגזעבתאיהמחקרכיההנחהלמעשהמובלעתזובשאלה
בחקיקהזוסוגיהלהסדירראויכןעל,הדברהואכךאכןאםדבספק.בישראל

אלהשורותלכתיבתנכוןהשוררהמשפטיהמצבכי,יובהרמקוםמכל.ראשית
לאחרוהשתלתהגופית-חווןהפריהשללמטרהרקתיעשהביציתשנטילת,הוא

עקברפואיכטיפולהנמצאתמאישהרקתיעשהביציתנטילת,מזויתרה.3הפרייתה
הטיפולקידוםמשוםהביציתבנטילתישכיקבעאחראירופאוכיפוריותליקויי
אך,שנים5עשרעדבהקפאהמופריתביציתלשמורמאפשרהמחוקקאמנם.בה4

לערוךאולהשמידשניםעשרלאחרמותרכי,רבבדוחקאלא,מכךלהסיקאין

.המופרותבביציותמחקרים
שהביציות,היאזהמאמרבבסיסהעומדתההנחה,בחוקהחסדעללהתגברכדי

הדרך,לפיכך.משפטיתאישיותכעליאנושייםעובריםלמעשההןהמופרות
.6הלסינקיועדתשלאישורהאתלקבלהיאהמחקראתלאפשרהחוקית
סתםאינה'הביציתהפרית'",נחמניכפרשתקדמיהשופטכדברי,כיספקאין
התמזגות.7"אותוהיוצרהמעשההיאאלא,העוברשלהתפתחותומשלכישלב
,לפיכך.העוברשלהתפתחותומתחילהשבההומןנקודתהיאוהביציתהזרע

הכיציתהיותאםאלא,ההיריוןתחילתהיאהמופריתהביציתאםאיננההשאלה
שישהמשפטיותוהונויותהמצמדלהפקעתמביא,אישהלרחםמחוץהמופרית
?ברחםהמתפתחלעובר

הראשוניםבשלביםהעוברשלוהתפתחותויצירתו,הביולוגיתהבחינהמן
בגוףנוצרשהואוביןבמעבדהצלוחיתעלומתפתחנוצרשהואבין,זהה"חייו"ל

התפתחותהאתמקפיאיםבמעבדההמתרחשבתהליך:אחדהבדללמעט,האישה

שהדבדככל."אנושיםחים"לa~mמעם"חייםפוטנציאל"ו%"פוטנציאלייםחיש"מיתר2
פוטנציאלייםחים.שנדלםלאוירכברקמצאמישלק"חהםאנחתכםחים,לעטיננוצריך
לאחרויתממשושיתגבשואנושייםלחייםזכותהואהמשפטישמובנםעתידייםחייםהם

אנושצורתבעללעוכרלהתפתחליכולתהכוונההעוכרשל"החייםפוטנציאל"בלכן.הלידה
.השמדתומפניהגנהלוהמקנהאישהברחם

העםבריאותוהנות":ולהלן1987-ז"תשמ,(גופיתחוץהפריה)העםבריאותלתקנות3'ס3
.("(גופיתחוץהפריה)

.4'בס,שם4
.9'בס,שם5
.1980-א"תשמ,(אדם-בבנירפואייםניסויים)העםבריאותלתקנות1'ס6
.661,734(א4ר"פ,נחמני'ננחמני95/2401א"דנ7
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לרחםוהחדרתההפשרתהעללהחלטהעדמלאכותיתבדרךהמופריתהביציתשל
.8התפתחותהלהמשךאישה
זכותהלדבות,המופריתהביציתשלמעמדה,נאסור,המשפטיתהבחינהמץ

אמנם.העבריבדיןולאהישראליבמשפטלא,מוסדראיננו,לעוברלהתפתח
המשפטימעמדהאך,והקפאתהבהלשימושכאשרהסדריםנקבעומשנהבחקיקת

בחקיקהכמושלא,בהלכהיש.העבריבמשפטהדיןהוא.מוסדראיננוככזה
איןאך,העוברשלמעמדוקביעתלצורךההיריוןלגילהתייחסות,הישראלית
.אישהלרחםמחוץשתהילתולהריון-מובניםמטעמים-מפורשתהתייחסות

,גזעבתאימחקרלהתירהלכתיהצדקישכיהטענהנשמעהfnrחסררקעעל
חסר,(סתםכמים)9"הואבעלמאמיא"כהמתפתחהעובריוםארבעיםשעדכיוון
.להשמידו0ןהלכתיתמניעהואיןהלכתי.מעמד

אףוראוייםבזהזההכחוריםנוספיםטיעוניםשנינשמעים,זהלטיעוןנוסף
אתלהפסיקמניעהאין,לרחםמחוץהעוברעודשכל,האחדהטיעון:לבחינההם

לכולוברורלרחםמחרןהמופרותהביציותעודשכל,השניהטיעון.התפתחותו

אתלהתירמניעהאין,"עודפותביציות"הןהרי,לרחםלהחזרהמיועדותאינןכי
.להשתלהרקמותלהשיגכדיבהןהמחקר

ארבעיםעדהעוברהיותבדברבהיגדאיןכילהוכיח:כפולהזהמאמרמטרת
אוולהתירמופרותביציותלהשמידהיתרלבססכדיכלוםולא"בעלמאמיא"יום

,קייםשהואכגל,ההלכתיהבסיסאתלמצוא,בבדובד,נבטבתאימהקרלאסור
.השתלהלצודךרקמותבגידולהסמקהגדולהסיכוילאורהמחקראתלהתיר

העבריבדיןוהתפתחותוההיריוןגילעל.ב

לחייהבדיןהניתנתהעדיפותכיהיהברורהמופרותבביציותבמחקרשהוחלעד
כיאוחייםאינםהעוברחייכימלמדתאינה,עוברהחייעלההיריוןנושאתשל
אלא,השיבותבעליהנםכשלעצמםהעוברהיי,הואנהפוך.ערךבעליאינםחייו
אשר.11אותםמסכניםהםכאשרהאםלחייביחסרקנחשביםואינםנדחיםשהם

,לחייםוכותוקרי,העוברשלנפשיותוט")העצמאיתאישיותוגיהטענה,כןעל
.הלכתיבסיסחסרת,ההיריוןהתפתחותמשלבינגזרת

.(גופיתחוץהפריה)העםבריאותלתקנות1'ס8
.ב,סטיבמות9

פחותהבעיהכיוםאמנם.עובריםדילוללענייןגםנסקותישההידיתשלהארבעיםליום10
כדיעוכריםשלהרהעדלדחסofnm"הכריאותמשדדל"מנכהודאותפישעלכיוקחריפה

.בהלהרחיבהמקוםכאןולאעצמובפנילדיוןראויהזוסוגיה.עוברי-רבמהיריוןלהימנע
"עוכריםודילולביציותהשמדת"אליהו'מראועובריםדילולשלההלכתייםההיבטיםעל

"במטחנהעוכריםשלההלכתיוהמעמדצובריםדילולעל"הלויד"ח;272(נ"תש)יאתחומין
.340(ז"תשנ)תתחומין"לעוברעוברבין"רבינוביץא"נ;14(נ"תש)מח-מזאסיא

.ב,ה"תכ,מ"חוע"שו;ט,אנפשושמירתרוצחהלכות,ם"רמב;ו,זאסלות,משנה11
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לומוקניתהעוברמשנוצרכיהואהעבריבדיןהשולטהבסיסיהעיקרון,ואכן
פגיעהבהולדתורואהשהדיןבמקריםלמעט,להיוולדמוגנתזכותההפריהברגע
מהעובדההנגזרת,אובייקטיביתקביעההיאזוקביעה.בעצמותאובאמוקשה

מקוםותופסתקיימת,(חיהכישות)היווצרותומרגעבעיןנצפההמתפתחשהעובר
כיחידהההיריוןאתרואהההלכה.הדיןלהגנתהראויהלהתפתחפוטנציאלבעלת
.הלידהגמרועדההפריהמרגעברצףהמתפתחתאחת

ההלכתיתהנפקותאתלשלולכדיההיריוןשלההתפתחותיברצףאין,זאתעם

בספרותהמוזכריםהמתפתחההיריוןבמהלךהמועריםמארבעתאחדלכלשיש

ידיעלהחייםומתחיליםההיריוןמתחילשבוהיוםהואשבהםהראשון.ההלכה
היום,העוברמיצירתהארבעיםיוםהואהשניהמועד.והביצית3ןהזרעהתמזגות

אתהואאףמצייןהשלישיהמועד.ההיריוןשלהראשונההתקופהמסתיימתשכו
עלניכרשבוהיוםהיינו,אחרחישובפיעלהראשונהההיריוןתקופתשלסיומה
הואהאחרוןהמועד.14"עוברההוכר"ל"חזובלשון,היריוןנושאתשהיאהאישה
.בהפלהוביןבלידהביןההיריוןמסתייםשבוהיום

מאימתידחיים.ג

מבליהמופריתהביציתשלוהמשפטיההלכתיבמעמדהלדיוןלואפשר-אי
המדעיתהבחינהמן,אמנם.החייםמתחיליםמתי,בשאלהעמדהולנקוטלהקדים
לפיכך.ההפריהברגעהחייםתחילת:קיימתאיננה"מאימתיחיים"השאלה
נקודתאתלקבועיחדגםוהדתיתהאזרחיתהמשפטלמערכתהדרישהמופנית

-לחייםהזכותאם,לקבועהיאהמשפטממערכתהדרישה.החייםשלההתחלה
נקלטהואשר15האנושותובתולדותעמנובתולדותנתקדשהאשריסודזכותשהיא
.כלשהואחרבמועדאוההפריהברגענרכשת-הישדאלי16במשפטועוגנה
אוהיווצרותםמרגע:להגנהכראוייםהחייםנחשביםמאימתי,אחרותבמילים
?אנושייםחייםלקראתבהתפתחותםכלשהומשלב

אתרואה,האחתהגישה:גישותשתיעללהצביעניתןהאדםבהתפתחות
חלוקתומתחילהלביציתהזרעוןחודרשבוהרגע,מסויםברגעהחייםהיווצרות
להתעלםניתןשלא(מוסרי)משפטימעמדהנוצרהאורגןרוכשהרגעבאותו.התאים

.דסימן,פעליםרבת"שו;מגסימןאחלק,יעבץשאלתת"שו12
כעכורשתתרחשיכולההפריה,הטבעכדרךשנוצרבהיריוןכייצוין.כ,צאסנהדריןראו13

נודעת"שוראו.ועודממזרות,ירושה,וחליצהיבוםלדינינפקותזולעובדה.יומייםאויום
באמצעותמיתהלאחרהולדה"גרין";ב,מזיבמות;סט,קמא,ע"אבהע"שו;ביהודה
,(ב"תשס-א"תשס)במשפטטאזמ"וחליצהיבוםדיניעלוהשלנותיהגופיתהרןהפריה

207.
.לג,קפט,ד"יוע"שו;ד,טביאהאיסורי,ם"רמב;ב,חנידהראו14
.1319,1333(2)יזר"פ,מזיאר'נמ"בעהישראליתהעבטחברתצים62/461א"ע15
.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק4-ו2'ס16
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והמשכימתפתח,רציףבתהליךמתהוויםהחיים,האחרתהגישהפיעל.ממנו
הראשונההגישהביסודהעומדההיגיון.בלידהומסתייםההפריהברגעהמתחיל

המופריתהביציתחלוקתמתחילה,והביציתהזרעביןהמפגשנוצרשכאשרהוא
המערכתאתהאחרוהחלקהעובראתיהוואלהמתאיםחלק.תאי-רבלגוש

הראשוניםהימיםארבעיםבתום.עוברוקרומישליהכגוןהעוברלהזנתהקשורה
ניתנתכאדםצורתוכיאף,האבריםמרביתאתישהמתפתחלעובר,להפריה

הרבייהתאיהתלכדותלאחרתאבכל.מההפריההשביעיהשבועבסוףלזיהוי
העתידהיילודשלהייחודיתהביולוגיתזהותואתהקובעהגנטיהמטעןמצוי

המונחההיגיון.ההפריהברגענקבעתהאדםשלאישיותולפיכך.מהןלהיוולד
וככל,מתמשךתהליךהואאדםשלהיווצרותושתהליךהואהשנייההגישהביסוד

,המשפטית"אישיותו"ומעמדו,יותראנושיותתכונותהמתפתחליצורשמתווספות
.העולםלאווירשייצאעדומתחזקיםהולכיםוהמוסריתההלכתית
'פרופכךעלעמד.הגישותשתיביןהמשלבתהיאהנכונההגישה,למעשה

:17ליבוביךישעיהו

הכאיםנפרדיםשלכיםמספרלא,אחדרצףהםהאנושיהאורגניזםחיי"
ללידהחדשיםתשעהשקדמהההפרייהמשעת-אחדרצף,זהאחרבזה

לפנינוהמופיעהדמותאינווהאדם.הלידהשלאחרשנהועשריםמאהעד
.שנה120פלוסחדשיםתשעהשלהזההרצףעםזהההואאלא,זהברגע
התהליךהואאלא,חייושלמסוימתבתקופהבדמותוהמוגדרישאיננואדם

,הבלאסטולה,המורולה,המופריתהביצה-ודמויותיוגלגוליוכלעל,כולו
זהבתהליך.הזקן,המבוגר,הנער,הילד,התינוק,היילוד,העובר,הגאסטולה
,ההפריהרגעשהיא,ההתחלתיתהנקודה:נקודותשתירקבבירורמוגדרות
המחברבקוואילו.לאחריהחדשיםותשעהשנה120,הסופיתוהנקודה

שבהנקודהאובייקטיביתמבחינהלקבועניתןלא,האלההנקודותשתיאת
."אדםלהיותמתחילהזההביולוגיהאובייקט

מראשיתהמתפתחהעוברשלההישרדותכושראתמשקףההיריוןגילכי,נמצא
בהתפתחותשלבכל.!העולם8לאווירצאתוועדההפריהמרגעקרי,התהוותו
מערכתאתלשנותצריךהואאיןאך,העוברהתפתחותלהמשךהכרחיההיריון
.המתפתחהעוברשלהזכויות
משפטשיטת,שרירותימרכיבנכללהחייםשלההתחלהנקודתבקביעתאםגם

חיימתחיליםשבוהגבולקובקביעתרבהחשיבותרואה,החייםאתהמקדשת
שלבחייהלפגועאין,החייםכתחילתהנקבעתזמןנקודתמאותהשכן.האדם

אביבתלאוניברסיטתהרפואהלתולדותהקתדראדברי"החייםוערכיהרפואה"ליבוביץ'י17
.2(1977,אחוברתראשוןכרך)

.("עכר"הערך)91(הכרך,ו"תשנ)רפואיתהלכתיתאנציקלופדיהשטינברג'א18
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פיעלהחיים,ואכן.בדיןהקבועותובעילותבנסיבותאלאהמתפתחתהישות
ביןהשיח-מדוכמתבאר,ההפריהברגעמתחיליםהיהודיתההלכהשלהשקפתה
:9ןהנשיאיהודהלרביאנטונינוס

פקידהמשעת,באדםניתנתמאימתינשמה:לרביאנטונינוסליהאמר"
אפשר:ליהאמר.יצירהמשעת:ליהאמר?20יצירהמשעתאו(ההפריה)

.פקידהמשעתאלא?מסרחתואינהמלחבלאימים'געומדתבשרלחתיכת
איוב)רוחישמרהופקודתך:שנאמר,מסייעוומקראאנטונינוסלמדניזהדבר

ומביאההטיפהפוקדשהמלאךמשעה"י"רשלדעת.הפקידהשעתמהיהדעותנחלקו

מאיר'ר)ה=הרמלדעת.21"וחיותנשמהבונזרקהמיד...עליהתהאמההמקוםלפני
,הריוןלביתהטיפהאתקולטתשהאישהמשעה"היאפקידהשעת(אבולעפיאהלוי
.22"הריוןלהשנתן",כלומר,"שרהאתפקד'וה":כדכתיב."הפקידהשעתוהיא

למחלוקתנפקותהיתהלא,גופית-החרןההפריהטכנולוגיתלהשתכללותעד,למעשה
רגעהיינו,באדםהנשמהנזרקתשבההשעהכימסכימיםה"הרמוהןי"רשהן.זו

משהוכנסה,אולם.האשהבגוףהתרחשהוזוההפדיהבשעתהיא,החייםתחילת
כילומרניתןי"רשלשיטת:הגישותשתינבדלות,טיפולכשיטתגופית-החבןההפריה

האורגןקנהרגעבאותוולכן,במעבדההצלוחיתגביעל"הטיפהאתפוקדהמלאך"
לביתהטיפהבקליטת"באדםניתנתהנשמהכינראהה"הרממלשון.חיותואתהחדש

המתפתחאורגןהיאלרחםמחוץהמופריתהביציתעודכלכלומר.(הרחם)"ההריון
עם.משפטיתמבחינהחיותהאתלההנותנתהנשמהאתחסרהאך,ביולוגיתמבחינה

,כלומר.23"חייםרוחבוישקליטהאחרתיכף"ברחםהמופריתהביציתהשתרשות
.חיותואתרוכשהנוצרהאורגן
והראיה,מלעטייםאלמנטיםהכוללתאגדהעלנסמךזהשדיוןמכךלהתעלםאין
עלאף.יזומותהיריוןהפסקותלאסורכראיהאותהמזכיריםההלכהחכמישאין

יכול,ה"הרמשלפרשנותופיעלבעיקר,זובאגדההגלוםהרעיוןכינראה,כןפי
אתהרואההגישהאת.המופריתלביציתההלכהשלליחסהאינדיקציהלהוות
זריקתלפיההאחת:דרכיםמשתיבאחתלהסבירניתןההפריהברגעהחייםתחילת
המתפתחהאורגןשלחיותואתשמעלההיא,ממעלאלוההלקאותו,הנשמה
,האחרת.לממשםבפוטנציאלקשרבליהתהוותםמרגעאנושייםלחייםערךלשווה

ביציתהשתלת"גורן'ש;יב,לז,נחפרשת,רבהבראשית,דומהנוסחראו;ב,צאסנהדרין19
כראיגופיתחוץהפריהגרין'י;173,178(א"תשס)הרפואהתורת"לאישהמאישהמופרית
.(43שולייםהערת)126(ה"תשנ)ההסכמה

הושלמההיינו,"יצירה"ה"ד,"ועצמותוגידיםבבשרכולושנרקם",י"רשמפרשיצירהשעת20
.צורתו

."פקידה"ה"ד,ב,צאסנהדרין,י"רש21
."פקידה"ה"ד,ב,צאסנהדרין,ה"רמיד22
.וסימן,מינץי"מהרעווית,-23
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בעליאדםלבנישישהתכונותאתרוכשהנוצרהאורגןההפריהברגעכימניחה
.דומהכרומוזומיםהרכב

ומשמעותוהעיקרון:"בעלמאמיאיוםארבעיםעד".ד

הארבעיםמיוםהחלהלכתימעמדבעלתכאישיותהעוברמוזכרהעבריבדק
היריוןלהפסקתועיקרכללקשוריםשאינם,ענייניםבשלושהההיריוןלהתפתחות

הארבעיםיוםנקבעאלוענייניםבשלושה.העוברשלהתפתחותולמניעתאו
תוצאותלהשישתקופה,העוברבהתפתחותתקופהשלכסיומהההיריוןמתחילת

המתפתחהעוברשלהפיזילקיומולהתכחשהכוונהאיןכילצייןלמותר.בדין
שלושהלאותםהואנחשבמיצירתוהימיםארבעיםשבתוךאלא,תקופהכאותה
לאכילתנוגעהאהדהעניין.בעולםאינוכאילוכלומר,"בעלמאמיא"כעניינים
שנויוכך.מעוברתכשהיא(הישראל)מבעלהשהתאלמנהכהןבתידיעלתרומה

הא-מיעבראלאדאי,ארבעיםעדואוכלתטובלת:חסדארבאמר":בתלמוד24

."היאבעלמאמיאארבעיםעד-מיעבראואי,מיעבראלא
שנבעלהלאחרמידשמתלישראלשנישאהכהןלבתמתייחסיםחסדארבדברי

משנישאה.אביהבביתחיההיאעודכלבתרומהאוכלתכהןשבתהואהדין.לו
ילדיםלהואין(הישראל)בעלהנפטר.בתרומהלאכולמפסיקההיא,לישראל

היתהבעלהשמתבשעהאם.בתרומהלאכולחוזרת,אביהלביתתשובאם,ממנו
לצמצםישכיסוברחסדארב.בתרומהמלאכולהעובראותהפוסל,מעוברת

עבורלאחררק,בתרומהמלאכולהמעוברתהאלמנהאתהפוסלהדיןתחולתאת
האלמנהטובלת,הימיםארבעיםבתוך,לדעתו.ההיריוןמתהילתיוםארבעים
הואבעולםמיםאלאעובראינויום(הארבעים)'המשכל"כיווןבתרומהואוכלת
הופךהוא,ההפריהמרגעהעוברשלהפיזיקיומושלמרות,אומרהווה.25"חשוב
הואשבהםהיריתימיארבעיםלאחררקבתרומהאמוהאכלתלענייןקיימתלישות
."נפש"לבשרמרקמתהופך

טומאהלדינינוגע,להלכהנפקותלהיריוןהארבעיםליוםיששבונוסףעניין
הדין."לולדחוששתאינה-(הארבעים)'מליוםהמפלת":26היולדתשלוטהרה
הארבעיםיוםעדעוברהאתהפילהאםאך,לידהטומאתנטמאתשיולדתהוא

י"רשמסביר.29כנידהודינהלידהטומאתנטמאתאינה28לבעילתהאו27לטבילתה

.ב,סטיבמות24
.ג,חתרומות,ם"רסב25
.בהלכה,גפרקנידה,ירושלמיהשוו;"המפלת"ה"ד,זכריתות,י"רש;א,לנידה26
."המפלת"ה"ד,א,לנידה,שלמהחכמת;"ליום":ה"ד,א,לנידה,י"רש27
.גפרקסוף,נידה,ם"לרמבהמשניותפירוש28
.א"הרשכבשםו"ט,א,לנידה,חמודותדברי,"הנידהטומאתנטמאתאינה"המפרעכםויש29
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.30"יו0ארבעיםכלשיכלועדיצירתונגמרהשלא"כיווןחוששתאיננהשהמפלת
כיווןלידהטומאתנטמאהאינהארבעיםבתוךשהמפלתלהלכהם"הרמבפוסקוכך
ברור.31"הנקבהואחדהזכראחר,יוםמארבעיםלפחותנגמרתהולדצורתאין"ש

הימיםארבעיםבמהלךוקיימתחיהישותהואהמתפתחהעוברכים"ולרמבי"לרש

אלאצורתושהושלמה"נפש"לנחשבהואאיןהלידהטומאתשלענייןאלא,הללו
ההיריוןהפסקת,להיריוןואחדהארבעיםמיוםרק.להיריוןהארבעיםיוםלאחר

.32להלכהנפסקוכך.הלידהטומאתנטמאתוהמפלתללידהנחשבת
ירושהבדינימצינו,נפקותבעלכגורםהארבעיםיוםנחשבלגביונוסףדין
:33במשנהשנויוכך.וכהונה

אחריהםהבא-ארבעיםליוםוהמפלת...?ולכהןלנחלהבכורזהואי"
לאישההנולדתינוקאםבשאלהמתחבטהתנא."ולכהןלנחלהבכור

,ההפריהממועדיוםארבעיםחלפובטרםהופלללידהשקדםשההיריון
המופלבעוברהרואהבגישהנעוץהספקגדר.ולכהונהלנחלהכבכורנחשב

.34"'העובריצירתיום'דמ...בעלמאמיא'להתעברותיוםארבעיםבתוך
הראשוניםהימיםארבעיםבתוךשהופלהנפלאחרישהבא,היאהתנאמסקנת

יורשולכןהבןמפדיוןהילודאביפטורלכן.ולכהונהלנחלהבכורהואלהיריון
ליוםהמפלת":קארויוסף'רלהלכהפוסקוכך.בכוריורשכדיןשנייםפיהילוד

.35"לפידיוןבכוראלוכלאחרהנולד,ארבעים
שלהפיזיתבמציאותוההלכהחכמימכיריםהדיניםשלושתככל,כןכיהנה
שלואחרותכלכליותבזכויותלפגועכדיזובעובדהשאיןאלא,המתפתחהעובר
עדהעובראתהמחשיבהקביעהכינמצא.העובר36אבישלאוההיריוןנושאת

המתירהנורמטיביתהוראהאינה"בעלמאמיא"כההיריוןלתחילתהארבעיםיום

אלהדיניםביןאין.אמוהייאתמסכןשאיננועוברשלהתפתחותואתלהפסיק
,ואכן.כלום37ולא(יזומההפסקהלאבוודאי)העוברשלהתפתחותולהפסקת

ארבעיםלאחרגםלהתפתחממשיךהוא,כללמופלאיננוהעוברהראשוןבנדון
הפלהשלההלכתיותההשלכותסביבנסבהדיון,האחריםהמקריםבשני.הימים

ארבעיםבתוךהעוברמעמדבדברההיגדאתלראותישכיברורלפיכך.ספונטנית
שעדייןאלא.הדיניםהתלבנושבוהמצומצםבהקשר,להיריוןהראשוניםהימים

."המפלת"ה"ד,27הערהלעיל,י"רש30
.28הערהלעיל,המשניותבפירושפירשוכן;א,י,ביאהאיסורי,ם"רמב3!

.א,קצר,ד"יוע"שו;שם,ם"רמב32
.ב,מזבכורות33
."ליום"ה"ד,שם,י"רש34
.בג,שה,ד"יוע"שו35
.במתנהלזכותהעוברשללכושרוגםהעוברלהתפתחותהארבעיםליוםחשיבותישכייוער36

.א,רי,מ"חוע"שו;ב,קמבבחראבבאזהלענייןראו
37272(1968.Feldman Birth Control and

,

Jewish Law (New York.4ת.
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ומתפתחשנוצרבהיריוןעניינםהלא,האמוריםמהדיניםהראיהמהלשאוליש
לאורהאם.אישהברחםהשתלתהטרםמופריתבביציתענייננוואילו,הטבעבדרך

ברחםלהשתילהכוונהשאיןמופריתביציתהשמדתלהתירמקוםאיןזההבדל

?38אישה

עוברלהצלתשבתחילול.ה

האומרבקצירתנפשפיקוחדיני.1

-נבטבתאיהמחקראתלהתירהעיקריהמכשול,לעילהאמורעלנוסףכידומה

שבתלחללבהיתרטמון-במעבדההמתפתחבעוברבפגיעההכרוךמחקר
היתר.יוםמארבעיםפחותבןעוברעלגםהמשתרעהיתר,במצוקהעוברלהצלת

התואמתקביעה-עצמאיתכישותנחשבהעובר,הצלהשלעניין,בכךמנומקזה
אף,ואכן.העוברשל"נפשיותו"לבנוגעהדיפרנציאליתההלכתיתההשקפהאת

(העוברעל)עליומחלליןנפשפיקוחמשום"כרציחהנחשבתאיננהעוברשהריגת

,ארםבידיגוססשההורגאףהגוססלהצלתשבתלחילולבדומה,39"השבתאת
.פטור

.נפקותלכךאיןלהלכהאך,לגוססעוברביןלחלקניתןהעיוניבמישוראמנם
חייולגביכןשאיןמה,אנושייםחייםהםהאחרונותבשעותיוגםהגוססחיי
האם;לכללהחריגמהוהיאהשאלה,כךאם.אנושבןלהיותהעתידהעוברשל

בהםוחי")נפשפיקוחלכלליהחריגהההוראההיאגוססשלחייולהצילהחובה
להצלתשבתלחללההיתראו(וזכויותלחובותהכשיראדםרק,"בהםשימותולא
?יוםמארבעיםפחותבןעוברלרבות,ההצלהלדיניהחריגהואעובר

הלכה.נפשפיקוחדיניעלאחדותשורותלהקדיםראוי,העיקרוןאתלהביןכדי
גילוי,כוכביםעבודתלמעטפיקוחבפניהעומדדברלךשאיןבישראלרווחת
לקייםכדילסכנםאוחייואתלהקריבלאדםאסורכלומר.40דמיםושפיכותעריות
האיסור.ל"הנהחמורותהעברותמשלושאחתעללעבורנדרשאםלמעט,מצווה

להצלתתורהאיסוריצללעבורההיתריותרנכוןאו,מצווהלקייםכדיחייםלהקריב

ההלכהחכמילדעתגםיוםארבעיםבתוךהיריוןלהפסקתגורףהיתרלהסיקאיןכי,עוין38
צורך"להיריוןהפסקתהמתיריםלדעתוגםיוםמארבעיםפחותבןעוברבהפלתהמקלים

חלפובטרםשיופסקעדיף,ההיריוןאתלהפסיקרפואיתהתוויהקיימתאם,לשיטתם."גדול
סימן,העזראבן,חסדתורתת"שו;מה,ג,אחיעזרת"שוראו.ההיריוןמתחילתיוםארבעים

.קכז,ג,אששרידית"שו;נט,פענחצפנתת"שו;מג,א,ץ"יעבשאילתת"שו;ג"לאות,ב"מ
."ברישאמייתאיהו"ה"ד,א,מד,נדה'תוס39
ה"ד,ב,בז,זרהעבודה'תוס;ב,פב,יומא;ב,כהפסחים;א,,עדסנהדרין;א,יטכתובות40

י"חבהרחבהראובהלכהנפשפיקוחדיתעלעוד;ט,ב,זרהעבודה,ש"רא;"אפילויכול"
.פח-כא,(ז"תשי),בהםוחין"אברמוב
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לאחרישרודבסכנהשהנתוןודאותאיןשבהםמצביםעלגםוהוחלהורחב,חיים

.41ההצלה
הפסוקבדרשתמעוגן,העבריהמשפטמאישיותשהואזהלדיןהמשפטיהבסיס

.42"בהםשימותולא,בהםוחי(ה,ח"יויקרא)בהםוחיהאדםאותםיעשהאשר"
,חייםתורתהיאהתורה.מיתה43ספקלידיבעשייתםשיבואולאבהםשיחיה

עלאםהדתמצוותאתלקייםבדרישהטעםאין.החייםלמעןניתנומצוותיה
תורהאיסוריעללעבורההיתראלמלא.המצווהבקיוםחייואתלהקריבהמקיים

לאמץאיןלפיכך.מחשיבותו44מאבדהחייםקדושתעקרוןהיה,חייםלהצילכדי
העדפת.חייםלהצילניתןכאשרוהסתברויותסיכוייםמאזןולערוךנוקשיםכללים

אלא,המצווהלמקייםודאיתסכנהנשקפתכאשררקאיננהמצווהקיוםעלהחיים
שללמצבויתדרדרשיתפתחיכולסכנהספקגם.סכנהספקשללמצבנקלעאםגם

.48ערוךובשולחן47בטור,46ם"כדמבלהלכהנפסקכך,45ודאיתסכנה
נגזרתאיננה,בסכנההנתוןחולההצלתלשםשבתלחללההצדקה,מזויתרה

רבותשבתותולקייםלשרודהחולהשלמסיכוייוגםאלא,המידיתמהסכנהרק
שבתלחללאםהקובעהבלעדיהגורםאיננוהחולהשלהעכשווימצבו.לכשיינצל
אף,זהעמוקרעיון.בעתידמצוותלקייםבוהטמוןהפוטנציאלאלא,להצלתו

:מנסיאבןשמעוןרבישלבשמומובא,להפריכו49שניתןכיווןלהלכהנפסקשלא

,אחתשבתעליוחלל":תורהאמרה(טז,לאשמות)השבתאתישראלבניושמרו"

.50"הרבהשבתותשישמורכדי

.ד,שכס,ח"אוע"שו4!
.ב,פהיומא42
וחי"ה"ד,שם,ירושלמי,הפניםמראה,בזהכיוצאראו;"דשמואל"ה"ד,ב,פהיומא,י"רש43

."אשר"ה"ד,שם,ף"הריעלג"ר;"בהם
.סו,ח,שם,ש"רא;"אסיקנא"ה"ד,שם,חננאלרבינו;"שהואמפני"ה"ד,ב,פכיומא,ף"רי44
שללמצבסכנהספקשלמצבכיןלהבחיןיודעיםאינםהאדםבנירובכילומראפשרעוד45

.סב,ץ"תשבת"שוראו.סכנהספקעלאףשבתמחלליםלכן,ודאיתסכנה
.ח,ב,עשורשביתת,ם"רמב46
.שכט,ח"או,טור47
.ב,שכט,ח"אוע"שו48
.392(ב"תשס)כבתחומין"פרודזוגאצלגופית-חהןהפריה"שרמן'ח'אבהרחבהראו49
שבת;א,קלבשבת;יג,טזשבתתוספתא;יג,לאתשאפרשת,ישמעאלדרבימכילתא,השוו50

(ס"תש)נפשמסירותרקובר'נ;"נפשמשיבת"קונטרס,טו,ח,אליעזרציץת"שו;ב,קנא
כשם"מצווהעללעבוראומצווהלבטלשעההוראותלהתקיןמוסמךהדיןביתגם,אכן.83

הזמניםמןבזמןמוריםדיןביתכך,"כולושיחיהכדי,זהשלרגלואוידוחותךשהרופא
חלל":הראשוניםחכמיםשאמרוכדרך,כולםשיתקיימוכדי,שעהלפימצוותקצתעללעבור
הרב,קוקה"הראמסביר.(ד,ב,ממרים,ס"רמב)"הרבהשבתותשישמרוכדיאחתשבתעליו

אשר,שבתותולשמורלתקןכדיהיאאחתשבתחללשלהעשיה"כי,ישראללארץהראשי
.(כ,כהןעזרתת"שו)"וחילולוביטולקלקולולאושמירהוקיוםתיקוןנחשביהאכךמשום
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חזקתושאיןלזהואפילו",י5עוברלהצלתשבתחילוללהתירהדרךקצרהמכאן

.55ערוךובשולחןבטור54נפסקוכן.53אמואתמסכןשאינועוברואף52"חי

יוםמארבעיםפחותבןעוברהצלתעל.2

מאכילין(הכפוריםביוםמאכל)שהריחה(הריוןנושאת)עוברה":56במשנהשנוי

.57"מסוכניםשניהםאוכלתאינהשאם"י"רשמסביר."נפשהשתשיבעדאותה
שמאלחשושויש,הכיפוריםביוםמסויםלמאכלמתאווההיריוןנושאתאםכלומר
ניווכחי"רששלבלשונונדייקאם.אותהמאכילין-תאכללאאםהעובראתתפיל

חולקאין,ברם.לעוברההנשקפתלסכנהלאםהנשקפתהסכנהביןלהפרידאיןכי
כימהמשנהראיהאיןלכן,ההיריוןנושאתלהצלתהכיפוריםיוםאתלחללישכי

שלטיוכעלנ59"הר,ש58"הרא.עצמוהעוברלהצלתהכיפוריםיוםאתלהללמותר
סכנתמשכחתדלא"ופוסקיםבלשונםיותרמדייקיםי"כרשהסוברים60הגבורים

סכנהבחזקתדמפלת,עוברסכנתבלאעוברהסכנתולאעוברהסכנתבלאעובר
שכןכללא,עוברלהצלתהכיפוריםיוםבחילולהדיוןלכאורהמתייתרבכך."היא
.יוםארבעיםמבןפחותעובר

אתתסכןתאכללאההיריקנושאתשאםבאופןהמשנהאתלפרשאפשראמנם

ש"הראכילומראיןלכן.י6"נפשומרתיודעלב"שהרי,תירושכלאיןבכךאך,עצמה
ההוראהאםנתבארשלא,עקאדא.לאמוסכנהלביןלעוברסכנהביןמבחיניםנ"והר

כבעלהעוברשלהעצמאיתאישיותועלנסמכתהעוברלהצילכדיהצוםאתלהפסיק
קשרוללאהצוםמהמשךלאמוהנשקפתהסכנהעלאו(שנוצרמעת)להיוולדזכות

הצדקהתהיהשבומצבלתארנתקשה,רווקניתפרשנותננקוטאם.ההלכתילמעממו
שהיוהרפואיובידעבכלים,ואכן.אמואתמסכןשאיננובמצוקההנתוןבעוברלטפל

51

ערכיי
.א,ז

.סו,כ,שבת,ם"רמב52
.יג,ח,יומא,ש"רא53
.של,ח"או,טור54
ת"שו)א"הרמבשםי,של,ח"אוע"שוממפרשי,"אברהםמגן"האולם.ה,של,ח"אוע"שו55

חולקים(ט"נ[תניינאמהדורא],מ"חוביהודהנודעת"שו)ביהודהוהנודע(מי,א"הרמ
,ח"אואברהםנשמת;ד,כה,י,אליעזרציץת"שוראו.עוברלהצלתשבתלחללואוסרים

.יד,ה,של
.ב,פביומא56
."שהריחהעוברה"ה"ד,שם,י"רש57
.יג,ח,יומא58
ההלכתיתהמשמעותעל.פ,ז,הלוישבטת"שו;"וכתוב"ה"ד,א,פב,יומא,ף"הריעלג"ר59

,ש"הרא'עלנתנאלקרבן;ד,ב,ממרים,ם"רמבראוזהעיקרוןשלהמעשיותוההשלכות
.י,יג,חיומא

."ש"הראוכתב"ה"ד,א,פביומא,הגבוריםשלטי60
(ג"תשס)ורפואהמשפטגרין'יבהרחבהראוומהותוהכללעל.א,פג,יומא;י,ידמשלי61

.79-191ן
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ניתןלא(עשרה-החמשעדעשרה-השלושהמאות)נ"והרש"הראבתקופתידועים
לטפלהרפואיתהטכנולוגיהמאפשרתכיוםאולם.לאמו62העוברביןלהפרידהיה

.אמואתשיסכןבליאמוברחםבעודופגמיםולתקןבעובר
חזירבשראוקודשבשרשהריחהעוברה:רבנןתנו":63בגמראמפורשבהמשך

גילוי,זרהמעבודהחוץנפשפיקוחבפנישעומדדברלךשאין...אותהמאכילין...
."דמיםושפיכותעריות

מותרכי,לוהמיוחס"גדולותהלכות"בספרקייראשמעון'רהסיקמכאן
מגוףחלקשהואמשוםלא,עוברהאתלהצילכדיהכיפוריםביוםהאםאתלהאכיל

.64מאמונפרדתעצמאיתאישיותהיותובשלאלא,(לאםהיאהסכנהובכך)אמו
הלא,"עוברהאשהאפילו"שמאכיליםבהדגשהישרבותאמה,כןתאמרלאשאם

אתלהצילהחוכהלעניין,ועודזאת?חייואתמסכןשהצוםחולהכלמאכילים
בעוברהטמוןבפוטנציאללודי.לגילומתייחס"גדולותהלכות"בעלאין,העובר

להתירכדי,מועטזמןאלאהלידהלאחרישרודלאאםגם,ללידהולהגיעלהתפתח
.אותהמסבןאיננואפילוהצוםאתלהפסיקלאמו

שאףומסיק,"גדולותהלכות"בעלאת"האדםתורת"בספרומצטטן"הרמב
מארבעיםפחותבןעוברלהצלתגםהשבתאתמחללים,במפורשנאמרלאשהדבר

דעתואתשהביןכפי,ן"הרמב."ולדסכנתמשום"גדולותהלכותבעללדעת.65יום
אתמסכןהוולראיןאםגםעוברלהצלתשבתמחללים,"גדולותהלכות"בעלשל
.הנפשי66מצבהיוחמרפגוםעוברייוולדשאםשכןכללא,מסוכנתהיאואיןאמו
להצלתשבתלחללהאוסרים,התוספות67דעתאתן"הרמבמזכירדבריובתוךאמנם
,יוםמארבעיםפחותבןשהואאוחודשיומלאושלאהיינו,לשרודיוכלשלאעובר

בכך.68"העובראתלהצילגםשבתמחללים"שפסקנידהלמסכתבחידושיואך
העוברנחשבשבתחילולשלעניין"גדולותהלכות"בעלדעתאתן"הרמבאימץ
.אמואתמסכנתאיננהמצוקתוכאשרגם,מאמומנותקתעצמאיתכישות

ירךהעוברכיסוכרים(יטקמאכבא,ף"הריעל)ג"הרוהן(ב,הקמאהכא)ש"הראהןואכן62
הדיפרנציאציהאתנקבלאם,זודעהלשלולכדיהחדישהכטכנולוגיהאין,זאתעם.אימו

.ייחשבלאולאחריםאמוכירךייחשבהעוכרמסוימיםלענייניםשלפיה,בהלכההמקובלת
.56הערהלעיל,יומא63
.ח"קפ(ב"תשנ,ונציהמהדורת)כיפוריוםהלכות-גדולותהלכות64
.59הערהלעיל,נתנאלקרבן;(ד"תשכ,שעוועלמהדורת)האדםתורת65
.(ד"תשנ,תורנילחינוךהמרכזמהדורת)"דתנןוהא"ה"ד,ב,מד,נידה,ן"הרמבחידושי66
מותרתשבתבחילולהכרוכהההתערבותהתוספותלשיטת."ואיהו"ה"ד,א,מד,נידה'תוס67

יושבת")הלידהתהליךהחלכאשראו,("שהריחהעוברה")אימואתמסכןהעוברכאשררק
כי,זודעהפיעלברור.שבתמחלליןאין-בסכנהאינהההיריתכשנושאת.("המשברעל
.אדםאיננווהעובר("בהםוחיהאדםאותםיעשהאשר")אדםלהצלתאלאשבתמחלליםאין

עודראה.העכשווימצבואלאהחולהשלהעתידימצבושלנגזרתאיננושבתלחללההיתר
בשבילשבתמחלליןאין"ששכתב(שדינאמהדורא)נט,משפטחושן,ביהודהנודעת"שו

.קסב,א,אששרידית"שו;מג,יא,אליעזהצצןת"שועודראו."לאמוסכנהאיןאםעובר
.59הערהלעיל,נתנאלקרבן68
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"חייו"עלבשמירהאיננהעוברלהצלתשבתלחללההצדקן"הרמבלדעת
הפוטנציאללעניין.לכשייוולדהעתידייםחייועלאלא,הקיימיםהעכשוויים

הרבמסבירוכך.מורידואיננומעלהאיננוההיריוןגיל,העוברבהתפתחותהטמון
:ן"הרמבסברתאת,דאזישראלמדינתשלהראשירבה,אונטרמן

לפינוספתפעולהבלילהיותשעומדמהעלגםדניםאנונפשבפיקוח"
שקיימתמכיוון,ולכן,במציאותבפועלאיננושעדייןואף,עולםשלדרכו
מהתחלת,האישהשבמעיהעוברהרי,ילדןמעליאולדנשיםדרובחזקה

,כןלהיותעומדשהואמאחר,בחייולפגועשאסורכאדםנחשבמציאותו
.69"עצמיתחיותלוישכאילואותורואיםואנו

אישיותכאללעוברלהתייחסשישלמסקנהמובילהמרחיבהפרשנות,מזויתרה
.אותומסכנתשאיננהוביןחייואתמסכנתשהיאבין,מאמונפרדתמשפטית

שכןכללא,הריונהבמהלךהעולםמןנפטרתההיריוןנושאתכאשרלמשלכך
היעלה.בפניונעולהשהדלתכילודעצמאימעמדהעוברלעצמורוכש,בלידתה

בחילולהדברכרוךאםגםהעובראתלהציליתערבולאשהרופאיםהדעתעל
,(התפתחותומניעתי"ע)בעקיפיןביןבמישריןבין,בעובדפגיעההאין?שבת

?בפניו70נעולהשהדלתבמצבאותומעמידה

להיתרהבסיסאתמהווהבעוברהטמוןהחייםפוטנציאלכיבאמירה,ואכן
שרובזהבמובןחייםחזקתישלעוברכיההנחהמובלעת,להצלתושבתלחלל
.71חיילודללידתמגיעותההרותהנשים
חילוללהתירשייךהיהלא"שכנפשנחשבהעוברשבתחילוללעניין,מקוםמכל
לחללומותרלהורגודמותר,יאירהחוותכןכדכתב,להפילומותרהיהאםשבת
עצמאיתכישותלעוברמתייחסם"הרמב.73להלכהנפסקוכך.72"שחרלואיןשבת

הדבריםאין.ההיריוןלגילקשרללאהתפתחותהלהבטחתהדיןלהגנתהזכאית

.י(ד"תשמ)אמיהודהשבטאונטרמן'י'א69
חריג,המשברעליושבתאמוכאשרבעוברלטפלההיתרכילומרניתןרבבדוחק,אמנם70

לשמורבעוברהטמעבפוטנציאלדיאין,לפיכך.עוברלהצלתשבתלחללהאוסרלכלל
איןשאם,מכאן.לאמוסכנהאיןעודכללהצלתושבתלחלללהתירכדיהרבהשבתות
מתחילתיוםארבעיםעכורלאחרלהצלתושכתלחללהמתירהעצמאיתאישיותהעובר
לראותיש,לדעתי.יוםמארבעיםפחותכשהואכזהשאיננווכמהכמהאחתעל,ההיריון
מבססתהלכתייםמקורותשלפרוונותרקלא,ואכן.מאמונפרדתמשפטיתאישיותבעובר
יותרהמאששת,היא,היאהמילדותבתחוםהרפואיתהטכנולוגיההתקדמותאלא,זוטענה
.העוברשל"המשפטיתעצמאותו"אתויותר

.קיטסימן,סופרחתןת"שוזהבהקשרראו71
.סטסימן,'בחלק,משפטחושן,משהאגרותת"שו72
סעיף,לופרק(ט"תשל)כהלכתהשבתשמירתנויבירט'י"עודוראו.ז,של,הלכהביאור73

חייובשל)עוברלהצלתסירתןלחללההיתרתחולתצמצםברליןיהודהצבי'רואולם.ב
העמקראו.נפשפיקוחמספקולאודאיהואהנפששפיקוחלמקרהרק(הפוטנציאליים

.ז"י,ז"קסשאילתא;ח,אשאילתא,שאלה
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עלבלידתההמתקשההאםחיילהעדפתמההנמקהמשתמעיםהםאך,מפורשים

אין.75"להורגהאחריהכרודףשהוא":74("ורובוראשוהוציא"בטרם)העוברחיי
אמואחררודףהיותובשלאלא,"נפש"איננושהעוברמשוםלעוברההאםקדימות
.בעוברלפגועהיתראין-אמואתמסכןשאיננוכגון,"רדיפה"האלמלא.להרגה

גםהמופריתהביציתעלהעוברדיניאתלהחילניתן,העיוניבמישורכידומה
איננהבהקפאהמופריתשביציתכיווןעיוןצריךהדברכיאם,ם"הרמבלשיטת

שהרי,(ההיריוןאתשתישאהפונדקאיתאו)הביציתבעלתאחר"רדוף"ליכולה
ידיעלהביציתתורמתאתלהצילהאפשרותתימנעאםאלא,לרחםמחוץהיא

האפשרותתמומשוכאשראםהמופריתמהביציתשיילקחומתאיםרקמותגידול
.רקמותלגדל

ללידתולהגיעלהתפתחבעוברהטמוןבפוטנציאלההתחשכותכיאעירולבסוף

,לדעתו.היריוןהפסקתהאוסרבכרךיאיר'רשלבתשובתוגםלביטויבאה,חי
,"הזרעשקלטהאחר"בודאי,"טיפהמכל(עובר)נוצרלהיותשראוי"אתהמשמיד

לפרשכיצדהשאלה.76דמיםכשופךודינולבטלהזרעהוצאתאיסורעלעובר
בכלורעהוצאתכלעלומידחלהאיסורהאם;לבטלהזרעלהוציאהאיסוראת
,בביאהשלאזרעהוצאתכלעללמפרעחלהאיסורשמאאו,בביאהשאינהדרך

מותרכיההנחהאתנקבלאםכיספקאין?היריוןהושגלאזרעשכבתמאותהאם
שלמצבושכן,סבירהבלתיהתוצאהתהיה,יוםמארבעיםפחותבןעוברלהשחית

יוםארבעיםועד(מופריתבביציתהדיןוהוא)הראשוניםהתפתחותובשלביעובר
להרחיבישלכן.להשחיתו77שאסורעצמוהזרעשלמזהיותרגרועיהיהלהיריון

.לאחריהוביןההפריהשלפניבתקופהביןכמשתרעזרעלהשחיתהאיסוראת

השמדתהמפנילהגנה"זכותה"והמופריתהביצית.ו

אלא,טיפולכשיטתרקלאגופית-החוץההפריהטכנולוגייתשלהשתכללותהעם
ההלכהחכמישללפתחםהוטל,במעבדההנוצריםבעובריםמחקריתכתשתיתגם

הביציתשלוהמשפטיההלכתילמעמדהבנוגעעמדתםאתלגבשהצורךוהמשפט
הביאה,וממושךשלבי-רבהולרהלתהליךהטבעבדרךמהולדההמעבר.המופרית
המיועדיםעוברים,האחדהסוג:(בהקפאה)עובריםסוגישנישל(בדיעבד)לקיומם
לאאשר"עודפים"עוברים,האחרהסוג.ילדללדתבמטרההאישהלגוףלהחזרה

.11הערהלעיל,אהלות74
.א,עד,סנהדריןראורודףדיןשלמהותועל.ט,אנפשושמירתרוצח,ם"רמב75
חמוריםהיותרהאיסוריםמןהואלבטלהזרעהוצאתאיסור.א"לסימן,יאירחוותת"שו76

ע"שו;א,ב,נידה,ש"רא;"תניא"ה"ד,א,לט,שבת,ף"רי;א,יג,נידהראו.העבריבדין
.ב,כג,ז"אבעה

.195,199(א"תשס)הרפואהתורת"בהלכההעוכרשלמעמדו"גורו'שראו77
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בהןלהשתמשאואחרותלנשיםאותןלתרוםניתןואשרהתורמתבגוףיושתלו

.מחקרלצורכי
מה,שכן.מלאכותיתהיאהמופרותהביציותסוגישניביןההבחנה,לכאורה

לרבות,למחקרשייתרמועובריםלימה,צאצאיםלהעמדתהמיועדיםעובריםלי
כיתאמרכןאםאלא.אנושייםעובריםהםאלהגםאלה,הזוגבניבהסכמת
,להתפתחהמופרותהביציותשלהפוטנציאלאתלממשהסיכויעלהמודעהוויתור
,"בעלמאמיא"הואהעוברלהריוןהראשוניםהימיםבארבעיםכיהקביעהבצירוף
.המופריתהביציתשלבמעמדהפוגמים
חלפובטרםברחםהמתפתחהעוברמןמשפטימעמדששוללמיכיחולקאין
המופריתהביציתמןאףמשפטימעמד,ובצדק,ישלול,מיצירתויוםארבעים
המופריתהביציתשלמעמדהכיהטענהאתלתקוףקשה,שכן.בהקפאההמצויה

המופריתהביציתהקפאתאמנם.אישהברחםהמצוימעוברעדיףלרחםמחוץ
להמשיךמנתעלמלאכותיבאופןשהופסקההיריוןבהתפתחותשלבאלאאינה
המופריתהביציתכיהעובדהאתלשנותכדיבכךאיןאך,יותרמאוחרבשלבבו

מעמדישלעוברכישסוברדמיאליבאמתעוררתהשאלהלכן.לרחםמחוץמצויה
מצויההמופריתהביציתעודכלכיהטענהאתלבססניתןהאם:היווצרותומרגע

?ברחםהמתפתחעוברמשלפחותותזכויותיהאישהלרחםמחוץ

חוזרתמשאיבההאפשרככללהימנעהיאמופרותביציותבהקפאתהמטרה

המשנהמחוקק,ואכן.לתורמתסיכוןבהשישחודרניתפעולהשהיאביציותשל
לחמשובעלההביציתבעלתולבקשתשניםלחמשמופריתביציתהקפאתמאפשר
עשרחלוףלאחרהביציותגורללגביהסדרבתקנותאיןאולם.נוספות78שנים

.השנים
,אסורהמופרותביציותהשמדתכימלמדתהמשנהמחוקקשתיקת,לכאורה

לעשותניתןשניםעשרלאחרכיבתקנותקבעלאמדוע,כןתאמרלאשאם
עלללמדיכולההמשנהמחוקקשתיקת,מאידך.המופרותבביציותשימושכל

.מותרבמפורשנאסרשלאמהשכן,שניםעשרחלוףלאחרלהשמדתןהסכמה
ביציותשאיבתהמתירההמפורשתההוראהלולא,השנייהלאפשרותנוטהדעתי
השימושאתשיתירחוקיהסדרשיימצאבהנחה,ואכן.אישההפרייתלשםורקאך

נשאבותשלמעשהבכךבהתחשבהנאדןהסדר,מחקרלמטרותהמופרותבביציות
המופרותבביציותהשימושאתלהתירניתןהאם,להפריהמהנחוץביציותיותר

?מחקרלמטרות

ביציתביןהבדלאין,הראשוניתהביולוגיתההתפתחותמבחינתכינתבארכבר
עלואף.האישהברחםהמתפתחתלזובמעבדהצלוחיתעלהמתפתחתמופרית

בגוףהמתפתחהיריקלביןבהקפאהמופריתביציתביןלחלקישכינראהכןפי
הפוטנציאלאתלממשתוכלבמעבדהבהקפאההמצויההמופריתהביצית.האישה

.(גופיתחוץהפריה)העםבריאותלתקנות9תקנה78
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.ההיריוןאתשתישאמישלברחמהתשתרשאםרקלעוברלהתפתחבההטמון
והחדרההפשרה)נוספותפעולותלבצעיש,המיוחלההיריוןאתלהשיגמנתעל

הביציתשלהחזרתהתהליך.הטבעבדרךהמתפתחבהיריוןכןשאיןמה,(לרחם
המופריתהביציתשלהפוטנציאללמימושההסתברותאתמפחיתלרחםהמופרית
העזרהללאשנוצרהמופריתלביציתשישלפוטנציאלבהשוואהלרחםשמחוץ
למעט,המופריתלביציתהגנהלהקנותכדיכשלעצמוכפוטנציאלדיאין.רפואית
איננובמעשההתלויפוטנציאל,מזויתרה.האישהלגוףלהחזרהשמתוכננותאילו

כיהסבוריםישלכן.השמדתהמפניהמופריתלביציתהגנההמקנהפוטנציאל
מרחםאלאהפלהדיןאין"ו79"עיבורתחילתבגדראינואפילו"לרחםמחוץעובר
בהקפאהמופריתביציתשלסיכוייהכימדעיתיוכחשלאעד,ואכן.80"דווקאאשה

בדרךהאישהבגוףשנוצרהמופריתביציתשללסיכוייהזהיםלעוברלהתפתח
.היריוןכדיןהמופריתהביציתדיןאין,להיריוןלהתפתחהטבע
,המופרותהביציותכל"כיסובר,לציוןהראשוןלשעבר,אליהומרדכיהרב

מהןלצאתשעתידכיוון,להשמידןאין-האםברחםמושתלותלהיותהאמורות
,הראויהכבודבכל.8["לזורקםמותר,להשתלהנבחרושלא,הביציותאבל.חיעובר
,מיועדותשאינןלאלהברחםלהשתלההמיועדותביציותביןההבחנהאתלקבלקשה

,הזוגלבניולאלרופאלא,לאישלאפשראין,לדעתי.למדישרירותיתשהיאהבחנה
,סובייקטיבייםשיקוליםהםבהכרחששיקוליהםכיווןביציותהשמדתעללהחליט

.אובייקטיבימבחןלהיותצריךהמבחן.כלכלייםאוערכייםשיקוליםאלהשיהיובין
כך.הטבעבדרךשנוצרלהיריוןרפואיתבעזרהשיצירתוהיריוןביןלהבחיןמקוםאין

,היריוןהפסקתולהתירהטבעבדרךשנוצרהיריוןהפסקתלאסורמקוםאיןלמשל

הוא.הטבעבדרךשלאשנוצרה,בהקפאהמופריתביציתשלהתפתחותההפסקתקרי
לבניהחופשאתלאפשרהיגיוןאין.היריוןלשאתאישהשללסירובהבנוגעהדין
בזמןבואךרפואיתבעזרהשראשיתוההולדהתהליךאתלהפסיקמהםלאחדאוזוג

.הטבעבדרךשנוצרהיריוןלהפסיקעליהםלאסור
בהקפאהמופריתביציתביןלהבחיןביולוגיבסיסשאיןרקלאכינמצא
מרגענוצרהעובר,ואכן.והלכתימשפטיבסיסאיןשגםאלא,אישהברחםלעובר

האישהברחםמצוישהואביןעוברכאלהמופריתלביציתלהתייחסיש.ההפריה
ההיריוןדיניאתהמופריתהביציתעללהחילישלכן.82לרחםמחוץשהואובין

התפתחותואתלהפסיקדהיינו,היריוןלהפסיקמותר,לאמור.בהלכההקבועים

.(3)היאהעזראבןאברהםגשמת;מזסימן,החלק,הלוישבטת"שו79
.14'בע,10הערהלעיל,הלויד"חהרב80
איןשעדיין"הוסיףשאףדורנומחכמי,הלפריןל"הריכןכמו.10הערהלעיל,אליהוהרב81

מעשהת"שוראו."יוםמארבעיםסחותבןשהואכעוכראפילוואינו,כללעוכרשםעליו
.בסימן,גחלק,חושב

המתפתחעוברלהשמידיהיהמותרכיהדעתעללהעלותניתןכלום,ההיקשדרךועל,למשל,כך82
וכאשראםמלאכותיכרחם

~

אסורכיהדעתעללהעלותהניתן?מלאכותירחםהמדעניםפתחו
?לרחםמחקןמתפתחשהואמשוםרקהעובראותואתלהצילכדישבתלחלליהיה
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,שזנתהאישאשתשלהיריונהלהפסיקהתירעמדיןהרבואמנם."גדולצורך"ל
צריך"בהשאירהואמזויתרה.מרעתואותהלהצילכדירק,בעוברפגםשאיןאף
אתמסכןשאינוכשרעוברשלהתפתחותואתלהפסיקאיןאםהשאלהאת"עיון
היריוןלהפסיקחיאישבןהרבהתירכןכמו.83(בהיוולדו)כאבלהגורםאךאמו

ולאהעובריישאראם,השםוחילולוביזיוןמשפחהפגם[שישהיכן]דאיכאהיכא"
כתולהשאובחןעוכרשלהיריוןלהפסיקוולדינכרגי"הראהתירכן.84"אותותפיל

התפתחותהלהפסקתלגרוםמותראםאיננההשאלהלפיכך.85"סקסחיי"במחלת
להיחשביכולותההתפתחותתופסקשלשמןהמטרותאםאלאהמופריתהביציתשל
רבהברכהטמונהרקמותגידולשיאפשרבמחקר.חיוביתתשובתי."גדולצורך"כ

המופריתהביציתהתפתחותהפסקתאתלהגדירניתןלכן.השוניםהריפויבתחומי
להיתרבדומה,הטכנולוגיתמההתקדמותהנובע"גדולצורך"כהמחקרלמטרת
הביציותכישברורפיעלאףלרחםההחזרהלפניהשרשהטרוםבדיקהלערוך

.86(תושמדנהאלא)לרחםתוחזרנהלאפגומותשתימצאנה

סיכום.ז

שברפואהלענייניםנוגעשהדברככלבישראלהחברהעלעובריםתהליכיםשני
עםבבדבדמדהימהטכנולוגיתהתקדמות.בפרטורביהפריהובתחום,בכלל
ולתכנןחייועללשלוטהפרטשלבאוטונומיהההכרהשלוגוברתהולכתהפנמה

שלב,האדםשלבהתהוותוהראשוניםבשלביםהעיסוק,גיסאמהד.משפחתואת
השתכללותעםלעיןנגלה,לאדםהתפתחותכושרבעלאך,האדםמעיןחבוישהוא

לשלוטהאדםבזכותההכרההופנמה,גיסאמאידך.והרפואיתהמדעיתהטכנולוגיה
לעקובהמדעיתהיכולת.ממנומופרשיםאוהניטליםגוףונוזלירקמותועלגופועל
גובשהובטרם,לוומחוצהברחםהעוברשלהראשוניםהתפתחותושלביאחר
בשלביםהעוברכי,האחת:הפוכותמסקנותלשתישתוביליכולהאישיתזהותו
מחוצהשהואוביןברחםשהואביןומוסרימשפטימעמדחסרתישותהואאלה
בכלהעוברשלהתפתחותואתהמדעיבמכשורלצפותהיכולתכי,השניה.לו

.מגסימן,יעבץשאילתת"שו83
.דסימן,פעליםרבת"שו84
.פגסימן,יגחלק,אליעזרציץת"שו85
תוםלפנימולדותמחלותשללידתי-טרוםאבחון"גרנט'ומלוין'אזהבהקשרראו86

יוםלפנישליהסיסיבדיקת"לוין'א;185(נ"תש)מח-מזאסיא"מההפריהיוםארבעים
שיטות"קטן'ויקטן'ח;124(ד"תשנ)נד-גגאסיא"מולדיםלמומיםהסיכון-הארבעים
.156(ב"תשס)ע-סטאסיא"ההיריוןשלהראשוןכשלישלידתיטרוםכאיבחוןחדשות
העוברשלהתפתחותובמהלךשוניםבשלכיםשיתבצעיכולההשרשהלפניהגנטיבאבחון
ויש,תאיםשישהעדלארבעההתחלקהתאשבובשלבהמתבצעותבדיקותיש.במעבדה
הביציות.תאיםמאותכברכשישההפריהאחריימיםשישה-חמישההבלסטוציטבשלב

.ומושמדותלרחםמוחזרותאינןפגומותשנמצאוהמופרות

343ד"תשסן'טהמשפט



גריןיוסי

הראשונהמהמסקנההיוצאהפועל.ומוסרימשפטימעמדלומקנה,ושלבשלב
מעמדחסרהואעודכלהעוברשלהתפתחותואתלהפסיקמניעהאיןכיהוא

הפועל.להתפתחותוואחדהארבעיםביוםלומוקנהזהמעמד.והלכתימשפטי
רכששהעוברכיווןמשמעותאיןהארבעיםליוםכי,הואהשנייהמהמסקנההיוצא

.היווצרותוברגעאישיותואת
,דיוקםעלדבריםלהעמידזהבמאמרביקשתילכן.השנייהלמסקנהנוטהדעתי
יוםארבעיםעדהעוברהיותבדברהתלמודילהיגדהנכונההפרשנותאתלהציג
שהואבין,עוברשלהתפתחותולהפסיקהיתרמבססאיננוזההיגד.בעלמאמיא

מצויאיננולמחקרהמופרותבביציותלהשתמשההיתר.בהקפאהשהואוביןברחם
להיחשביכולזהבמחקרהטמוןהריפויפוטנציאלכיבטיעוןאלא,זהבהיגד

.עוברשלהתפתחותואתלהפסיקמסוימותבנסיבותהמאפשר"גדולצורך"כ
חובה,אותוהסובביםעלחובהמטילה,בכוחאדםהואהעוברכיהעובדה

ניגודשללמצבשתביאיכולזוחובה.אדםבנישניביןהקיימתמזושונהמסוג
המשפחהתכנוןעללשלוטהמופריתהביציתעלהבעליםשלזכותםביןעניינים

הייועללהגנהבפוטנציהכאדםהעוברשלזכותולבין,מגופםהמופרשועל
מפנילהידחותאפריוריעילהכעוברהטמוןהחייםכפוטנציאלאיןלכן.המתפתחים
בתחוםהרפואיהמחקרקידוםלצורךקרי,"גדוללייצורךאך,החברהשלזכויותיה

,להשתלהבאבריםהחסרעללהתגברזהבמחקרהטמוןוהפוטנציאלההשתלות
.החברהשלזכותהתגבר,איכותםאתלשפרלפחותאו,אדםחיילהצילובכך
היא.מוחלטתאמתאיננההמשפטיתשהאמתמהעובדהקיומהאתיונקתזוגישה
שמערכתאומרתזאתאיןאך,הזהבמתחלהכריעההלכהאישתפקיד.יחסית

בדמותןיתרהלנשמהזקוקהאלא,בלבדהדיןשלמגופולהתפרנסיכולההמשפט
.ערכיות87נורמותשל

.237,264(2)לחד"ת,מ"בעעובדיםארטון'נלסרסון80/391א"עד8
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