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עורךהואשבובזמן ,השוואההעורךהאדסשל ,מבטנקודתאותה

הנתוןהמצבשלהערכהבהשוואתהמתבטאתהמבטנקודתהיא ,אותה

אלאנול,דלאאדסאותושבומצבשללהערכהלא ,נמצאאדסשבו

טוב IIהנביאיונהשלהמיליסמת.כבראדסאותושבומצבשללהערכה

לביןחיכשהואהנביאשלהמצבהערכתביןהשוואהמביעות 711מחיימותי

פועל ,מדבר ,חיהואכאשרשלוהמבטמנקודת ,מתכשהואמצבוהערכת

ומשווה.מעריךהשארובין

הטענהמשמעותאפוא:היאהראשונההפילוטופיתלשאלההתשובה

המבטשמנקוךתהיאנולך,מאשרנולךהיהשלאאךם,לאותולו,שטוב

ואתנולךלאשבוהמצבאתומעריךבוחוהואכאשראךם,אותושל

נולך,לאשבוהאחך,המצבשלההערכההשוואתנולך,שבוהמצב

האחת,ההערכהבעליונותמסתכמתנולך,שבוהשני,המצבלהערכת

נולך.שבוהמצבשלהשנייה,ההערכהפניעלנולך,לאשבוהמצבשל

מבטומנקודת ,מצביסשניביןהשוואהכי ,נוטיףזהקצרדיוןבשולי

 ,מצביסשלאחרתלהשוואהמבואבגדררקלהיותיכולה ,אדסאותושל

אז)(כתוארוהשופטקובעזייצובבפרשתאדס.אותושלמבטומנקודת

בנטיבותהילדשלמצבוהשוואתטודיעלפיצויהטעוןהנזקאתברקאהרן

גס . 8ושלסבריאהיהשבהןבנטיבותהילדשללמצבו ,הנתונותהרפואיות

השוניס.המצביסבשניילדאותושלמבטומנקודתנערכתזוהשוואה

 o ,משפטיתמבחינהוחשובמושגיתנהימבחמענייןזולהשוואההמעבר

ולאזהרעיוןלהצגתהרווחיסבביטוייסאשתמשהמאמרבגוף . 2יג,עירוביןבבלי,

המקורי.התלמודיבביטוי

 .) Z) 85 (1986מ(פ"ד

גסבעוולה.הולדהשלבסוגיההכרוכותהפילוסופיותבשאלותלעסוקבאאינוזהמאמר

דסינו.נושאיהיהלאולכאן,לכאןטשהופיעוהטיעוניסעלזייצוב,בפרשתהדיןפסק

הפילוסופימהבירורחורגיסאינספרשהובאותהסוגיהבאותהלדיוניסהנוכחיתתרומתנו

בדסשלה.המעשיהיישוסושלמשנסא"יותרנסאשלאלאדסלויינוחכיהטענהשל

 . DEREK PARFIT, REASONS AND PERSONS ) 1984 (ראו:הסוגיה,שלהלוגייסההיבטיס
 Jeff McMahan, Wrongfill Lije: Paradoxesראו:שלה,המוסרייסההיבטיסבדס

in the Morality oJ Callsing People 10 Exist, in RATIONAL COMMITMENT AND 
& SOCIAL JUSTICE: ESSAYS FOR GREGORY KAVKA, 208 (Jules L. Coleman 
) 1998 ,. Christopher W. Morris eds . ,וכןJ סndelerminacy ןMark Greene, Tlle 
) 2008 ( 633 , Loss, 118 ETHICS . 

 . 94בעמ' , 2ה"שלעילזייצוב,פרשת 4

 . 11,1גאיוב 5

כהן-(רפאל 256 , 255רפואיתבאתיקהדילפותבפגס!"להיוולדלאהזכותייהדזוד

 .) 2002עור,ןאלמגור
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 ,שלנוהדיוןעלהשפעהלואיןאולם ,והפיצויהנזקבסוגיותשמדורבככל

טענתלהצדיקשניסיוןמאליומובן ,"",היהמוטב IIלטענותההצדקהבדבר

II ומצבילדאותונולדהיהלאשבומצבהשוואתשעניינה ," ..היה,מוטב

והואהילדנולדשבומצבביןההשוואהעללעמודיכולאינו ,נולדשבו

והואהילדנולדהיהשבולמצב ,רפואיתאוגנטיתמבחינה ,שהואכמות

בחינה,מאותה ,ושלםבריא

המובלעותהמידהאמותג.
להערכתהמידהאמותבדברהשנייההפילוסופיתלשאלהעתהנעבור

נולדהיהשלא ,אדםלאותו ,לושטובבטענההמובלעות ,מסוימיםמצבים

 ,עתהזהשהתבררהבמשמעות ,נולדמאשר

מצבלהעריךתןינשבאמצעותןהמידהאמותכמובןהןושונותרבות

הסיפורבעזרתזועובדהנדגיםכלשהו,אדםשלמבטומנקודת ,כלשהו

הולדהשלבסוגיותםידיונבמהלךקרובותלעתיםהמוזכר ,התלמודי

זייצוב:בפרשתבן-פורתמריםהשופטתשלדינהבפסקזהובכלל ,בעוולה

II בנחלקוומחצהשניםשתיII ובשII שלאלאדםלונוחאומריםהללוה

נבראמשלאיותרשנרבאלאדםלונוחםיאומרוהללומשנרבאיותרנברא

 , 911משנבראיותרנבראשלאלאדםלונוחוגמרונמנו

ישושונים,רביםפירושיםניתנוזהתלמודיסיפורשבלבלמחלוקת

 "שנברא"-שלפנינוהמצביםלהערכתמידהאמותשתיהמציעיםרושיםיפ

ואמתלדעתםשמאיביתאתהמובילהאחתדהימאמת :"נרבאשלא IIו

המציעיםפירושיםוישהשונה, ,לדעתםהללביתאתהמובילהאחרתמידה

ביתשביןהמחלוקתאתומציגים ,המצביםלהערכתמידהאמתאותה

 ,העובדותבדברכמחלוקתהלללביתשמאי

 ,והחמש-עשרה)הארבע-עשרההמאות(בןאלבויוסףרבי ,הפילוסוף

מימוששלזוהיאאחתמידהאמתלהערכה,מידהאמותשתימזכיר

שהרי ,"מהיעדריותרטובמציאותכל" ,זומידהאמתפיעל ,הפוטנציאל

הפועל,אלהכוחמןיצאלאהנעדרואילו ,הפועלאלהכוחמןיצאהמצוי

איכותשלהיאאחרתמידהאמת , IIשנבראלונוח II ,זומידהאמתלפי

והרביאה IIבעצמועומדירוחנעצםהנפש II ,זומידהאמתפיעלהמציאות,

 ,!ס IIנבראשלאלונוח II ,זומידהאמתלפיהמקורית,באיכותלפגועעלולה

השש-עשרההמאותבן ,אידלששמואל(רביא IIהמהרש ,התלמודפרשן

אמתאותהשלהשוניםפניהשהםשיקוליםשנימזכיר ,עשרה)-והשבע

יחטאלאנבראשלאשאדםהיהשמאיביתשלהשיקול ,פירושולפימידה,

מהן,באחדותלפחותשיחטאשנבראאדםעלוחזקה ,"תעשהלא IIבמצוות

מצוותשוםיקייםלאנבראשלאשאדםהיההללביתשלהשיקולואילו

II שיקולים ,מהןאחדותלפחותשיקייםשנבראאדםעלוחזקה ,"עשה

שלהראשונהבהצגההללוביתשמאיביתשלהטענותאלמוביליםאלה

שירבושנבראאדםעלחזקהכיהכולעלמוסכםדרב,שלבסופוהמחלוקת,

 ,!! IIעשה IIמצוותקיומיפניעל IIתעשהלא IIמצוותחטאיבחייו

מידהאמותהןא IIוהמהרשאלבויוסףרבישהזכירוהמידהאמותכל

אמותהןותיהאובייקטיבהמידהמאמותושונותרבות ,ביותיאובייקט

פיעלאחדכל ,בהןמשתמשיםאדםשבניאלה ,הסובייקטיביותהמידה

האדםאתמשמשותהללוהמידהאמותו,יוטעמערכיו ,אמונתו ,השקפתו

וכל" :רטושיונתן ,המשוררשלהיפהבלשונוושעל,צעדכלעל ,הליכותיובכל

ומובן ,"דרכיםפרשתעל-הבחירהשעתהיא /שעהכלכמעטאו /שעה

 ,! 2וכדומה IIאלמלשואם /לימיןאם /לפנותשלאאפשראי IIדרכיםשבפרשת

כזו,דרכיםפרשתבכלאותוכותיהמדרהןהאדםשלהמידהאמות

המידהאמותבמגווןענייןלנולהיותצריךלא ,ראשונהבמחשבה

אדםלפנינושכן ,והסובייקטיביותהאובייקטיביות ,והשונותהרבות ,הללו

נקודת ,לכאורה ,נולדמאשרנולדשלאלוהיהמוטבכיבטענההבאאחד

המידהאמתהיא ,זובטענהבאשהואבשעה ,עצמוזהאדםשלהמבט

העניין,ממיןנןיאהאפשריותהמידהאמותשארוכלהפרקעלאשר

הסובייקטיביתהמידהבאמתלהסתפקיכוליםאיננו ,שנייהבמחשבה

שאנומפני ," .. ,היהמוטב IIבטענתבאשהואבשעה ,עצמוהאדםשל

זמןבנקודתלהעלותהיהומוצדקהיהשאפשרבתשובהמעוניינים

אובייקטיביתתשובהלהיותאמורהזובה,נמצאאינוכשהאדם ,קודמת

שליהטבעהמהלךביןניישבאפואכיצד ,?" .. ,היהמוטב IIהאומנם ,לשאלה

התשובהלביןעצמוהאדםשלהסובייקטיביתהמבטמנקודתהסתכלות

בה?מעונייניםשאנחנוהאובייקטיבית

מנקודתהסתכלותשלהאפשרותעלגםלתהותצריכיםהיינו ,לכאורה

אדםלפנינואיןשהרי ,כשלעצמה ,עצמוהאדםשלהסובייקטיביתהמבט

אינולגילושבהתאם ,ילדאלאשלו,המידהאמותעללהעידהבאמבוגר

אמתבתורכלשהימידהאמתעלומחייב,אחראיבאופן ,להעידיכול

שונותבנסיבותאמנםחייו,עצםעלובמיוחדחייומכלולבדברשלוהמידה

באופן ,זהקושיעללהתגברהמאפשריםשוניםלהסדריםלהזדקקאפשר

אין ,מידלנושיתבררכפיאולם ,מוסריתמבטמנקודתגםהמוצדק ,מעשי

שבההמכרעתהזמןנקודת ,כאלהלהסדריםלהזדקקממששלצורךלנו

 ,?" .. ,היהמוטב IIהאומנם ,לשאלהאותנולענייןהאמורההתשובהתינתן

 ,אחרתזמןנקודתאלא ,ילדלפנינושבה ,ההווהשלהזמןנקודתאינה

 ,אובייקטיביתתשובההמחייבת

עניינילדיוןבאשרהמכרעתהזמןנקודת ,בעוולההולדהשלבסוגיה

שבהזמןנקודתאיה ,ולידההיריון ,הפריהשלהגורליותבשאלותומעשי

ייתכן ,אחרתאוזופרשייהשלבמרכזההעומדהילדלעולםבאלא

 ,לימים ,העולםלאוויריצאלאשעדייןעוברלפנינוזמןנקודתשבאותה

הילדזהיהיה ,אחדותשניםעליוויעברוהעולםלאווירייצאכאשר

שעדיין ,במבחנהמופריתביציתלפנינוזמןנקודתשבאותהייתכןשלפנינו,

והעוברוןיהירוייווצר ,שתושתללאחר ,לימיםאישה,ברחםהושתלהלא

ייתכןועוד ,שלפנינוהילדזהיהיה ,אחדותשניםעליוויעברולעולםיבוא

מסויםגנטימטעןובהםזרעתאיבעלגברלפנינו ,זמןנקודתשבאותה

האפשרותאתיחדהבודקים ,אחרגנטימטעןובהןציותיבבעלתואישה

החלטתםאתויממשובחיובשיחליטולאחר ,םילימילד,לעולםלהביא

זהיהיה ,אחדותשניםעליוויעברולעולםיבואוהעוברהיריוןוייווצר

הבדיקהסיכוםשלזוהיאהזמןנקודת ,זייצובבפרשתשלפנינו,הילד

 ,הדבריםבפתחשתיארנו ,השנייהבפרשה ,מכןלאחרמעטאוהגנטית

הןאלהמכן,לאחרמעטאוהעוברבדיקתסיכוםשלזוהיאהזמןנקודת

שאלות ,ומכריעמעשיבאופן ,לראשונהמתעוררותשבהןהזמןנקודות

II לוהיהמוטב, .. II , 
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בפרשה ,להיוולדהעתידהאדסאו ,זייצובבפרשת ,להיוולדהעתידאדס

מאשרנולדשלאלוהיהמוטבכיבטענהלבואעתידשלימיסזה ,השנייה

המידהאמותכלמביו ,זותהיהמידהאמתאיזו ,אחרתובלשוונולד?

 ,חלופותיהכלאתולדחותהפרקעלאותהלהעמידשצריך ,האפשריות

להיוולדהעתידהאדסאולהיוולדהעתידשאדסהמידהאמתבתור

מאשרנולדשלאלוהיהשמוטבלטעוובבואו ,הימיסברבותבהישתמש

 ,האפשריותהמידהאמותמגוווכלאתהדיוואלמחזירהזושאלהנולד?

כאחד,והאובייקטיביותהסובייקטיביות

בשאלותאפשריותמידהאמותשלכזהמגווונוכחכילצייוראוי

כלשהימידהאמת ,ומוצדקמעשיבאופו ,לראותדרךאיו ,"היה,"מוטביי

מאחר ,""היה,מוטבייבשאלות "הסבירהאדסשלהמידהאמתייבתור

אמונותמשקפותשהוככללגיטימיותשהומידהאמותשלבמגווושמדורב

מידהאמתלראותהצדקהאיו ,לגיטימייסשכולס ,וטעמיסערכיס ,ודעות

ערכיסהמשקפת ,אחרתאמונהודוחהזוהשקפההמבטאת ,מסוימת

 "הסבירהאדסשלהמידהאמתייבתור ,אחריסטעמיסושוללתאלה

שלהמידהאמתייאתלכונומקוסשאיוכשס ,"היה,"מוטבייבשאלות

מקוסאיוכך ,ערכיססולסשלשייאעיצובשלבשאלות "הסבירהאדס

המידהאמתייבתור ""היה,מוטבייבשאלות ,כלשהימידהבאמתלהכיר

אלה,בשאלות "הסבירהאדסשל

שתהיההאפשרותאת ,בו-פורתהשופטתמזכירהזייצובבפרשת

בנסיבות ,היה,""מוטביילשאלותתשובהבגדר "מוסכמתחברתיתהנחהיי

 ,מוסכמתחברתיתהנחהשלהמעמד ,! 3מסוימותרפואיותאוגנטיות

בנסיבות ,"היה,"מוטביילשאלותמחייבתתשובהעומדתשעליוכבסיס

הנחהאותהעומדתשעליובבסיסתלוי ,מסוימותרפואיותאוגנטיות

 :אפשרויותבשתינתבונועצמה,

עלהמקובלתההנחהשזוהיהעובדהרקעומדתההנחהבבסיסאסוא)

להעמידהראוימושלארעועבסיסזהיהיה ,החרבהשלובנותיהבניהרוב

מתקיימתמתוקובמשטר ,"היה,"מוטביילשאלותמעשיותתשובותעליו

להכריעאמורהאזרחיסשלהבסיסיותהזכויותעקרוועקרונות:הפרדת

ואילו ,היחידהאזרחשלהמעשיותהתכניותבתחוסשאלותבדרבבמחלוקות

שלהמעשיותהתכניותבתחוסשאלותבדרבלהכריעאמורהרובשלטוועקרוו

 ,מסויסאדסבדבר ,""היה,מוטביישאלת , 14בבת_אחתכולו ,האזרחיסכלל

המעשיותהתכניותמעולסשאלההיא ,מסוימותרפואיותאוגנטיותבנסיבות

עקרוועללעמודחייבתעליהתשובהשכלשאלההיאכוועל ,אדסאותושל

הרוב,שלטוועקרוועלולאהאזרחיסשלהבסיסיותהזכויות

הבסיסיותהזכויותעקרוועומדחברתיתהנחהאותהבבסיסאסוב)

 ,תיחברתהנחהבאותהצורךאיואזכי ,ומבוססתקףבטיעוו ,האזרחיסשל

 ,שביסודההמוסריהעיקרווורקמורידה,ולאמעלהלאעצמהשהיאמפני

המעשית,התשובהאתמצדיק ,חוקתיעיקרווגסהואמתוקובמשטראשר

חברתיותהנחותעלהדעתאתלתתצורךלנויהיהלאשכ,ךוביושכךביו

 ,"",היהמוטביישאלותבדבר

תביאהיא ,ראשיתתכונות:שתיבעלתמידהאמתאפואלנודרושה

תאפשרהיא ,ושנית ,הללוהמידהאמותשלהנתווהמגווואתבחשבוו

שמוטבאדסשלטענתובדיקתלשס ,ומוצדקיסמעשייס ,שיקוליסלערוך

אמתאתמבטאתזוטענהכי ,ונדגישנחזור ,נולדמאשרנולדשלאלוהיה

אמורההיאאולסאותה,והביעדעתועלועמדשנולדאדסשלהמידה

שהיהלפנילעתיסשנול,דלפניתמיד ,דעתועלשעמדלפניתמידלהיבדק

שממנהמופריתביציתשהייתהלפנילעתיס ,הילדהתפתחשממנועורב

ההוריסידיעלהחלטהשהתקבלהלפניאפילוולעתיס ,העוברהתפתח

לבואודברשלבסופושהביאההחלטה-לעולסילדלהביאהעתידייס

 ,אחרתאוזובפרשה ,שלפנינוהילדשללעולס

מושגיתלהיותצריכהכזומידהאמתשלהפילוסופיתההצדקה

 ,טענהשלהצדקהלהיחשבכדי ,מושגיתלהיותצריכההיא ,ומוסרית

נבדקתאולס ,דעתועלועמדשנולדאדסשלמידהאמתהמבטאת

 ,דעתועלועמדשנולדאדסבנמצאאיושבהו ,קודמותזמובנקודות

בזולת,פגיעהשלסוגיהבהכרוכהשכו ,מוסריתלהיותצריכההיא

 ,אחדמסוגבנסיבותבעתי,דלשמש,עלולהכזוטענהשלמוטעיתקבלה

בנסיבות ,רפואיתבדיקהיסודעל ,היריוושלמלאכותיתלהפסקה

חייסאורחולקייסלחיותהיהשיכולאדסלהיוולדהיהעתידשבהו

בלתיגסאלא ,הפיכהבלתירקלאתהיהכזוטעותבעיניו,טובשהיה

כזוטענהשלמוטעיתקבלהזו,אףזוולא ,נסלחתובלתינסבלת

היריוו ,מהפריהלהימנעות ,שנימסוגבנסיבותבעתי,דלשמש,עלולה

היהשעתידלוודאיקרובשבהובנסיבות ,גנטיתבדיקהיסודעלולידה,

בעיניו,טובשהיהחייסאורחולקייסלחיותהיהשיכולאדסלהיוולד

ובלתינסבלתבלתיגסאלא ,הפיכהבלתירקלאתהיהכזוטעותגס

הוריולהיותשיכלובאלהמוסריתבפגיעהמדוברהמקריסבשנינסלחת,

 ,! 5לעולסשבאילדשל

שלטענהשלההצךקהמתכונתמהי :אפואהיאהפילוסופיתהשאלה

הפרקעלעומךתכשהיא Iנולךמאשרנולךשלאלוהיהשמוטבאךם

יש ,זושאלהעללהשיבכדיךעתו!עלועמךנולךאךםשאותולפני

מוסרי,ומרכיבמושגימרכיבלדיוולהוסיף

החייטמשמעות-מושגו.מרכובד

במשמעותכאומדובראיוהחיים,משמעותשלהמושגהואיהמושגהמרכיב

אלא ,בכללותוהאנושיהקיוסבמשמעותלאגס ,ביקוסהחייסקיוסשל

 oבשאלותהפילוסופיתהספרות ,עצמובפניאחדאדסשלהחייסבמשמעות

 , 1ה"שלעיל ,בבלי
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סוגיהמשוקעתכאן ,שלוהשלישיבשלישכברהואההיריוןאס ,העורב)שלהמוסרי

 ,הנוכחיהזיוןלשסבהלהאריךצורךלנואיןאבל ,מורכבת

47 



כמהמתוכהלהעלותאפשראבל ,םימנירחבההיאיםיהחמשמעות

 : 16תפיטהלכללהמצטרפות ,מרכזיותתובנות

בתוראותםןילהבאפשרכאשר ,משמעותבעליהםאחדאדםשלחייו , 1

שלו,המעשיותבהכרעותבחייו,אותומגוללשהאדם "טיפוריי

 ,הערכים ,ההשקפותאתמבטאתבחייומגוללשאדם "טיפור"העלילת , 2

 ,אדםאותושלוהרציותהרגשות

שלוהקיוםנוןיהכבתחומיתקינותאנושיותמערכותבעל ,אדםכל , 3

יכול ,שלהןהמעשיהביטויבתחוםוכן ,ורציותרגשות ,ערכים ,השקפות

מעשילביטוימעשייםעקרונותעליהםשישליטבכךמשמעותלחייולתת

 , l7יויחשל "טיפור"השל

הדרושהצירוףאתמקיימת ,אדםשלחייומשמעותבדבר ,זותפיטה

היאאח,דמצדאובייקטיביים,ומרכיביםטובייקטיבייםמרכיביםשל

תפיטהשלפימפני ,הנדרשיםהטובייקטיבייםהמרכיביםאתכוללת

שלהמגוון ,טעמולפי ,עצמושל "טיפור"האתבחייומגוללהאדם ,זו

מגווןהוא ,טעמופיעלאחדכל ,האדםבנישלהטובייקטיביותההכרעות

שהםהשונותהמשמעויותמגוון ,בחייהםמגולליםאדםישבנ "טיפורים"ה

lהאישיטעמופיעלאחדכל ,לחייהםנותנים 8 , 

שוםשלחייומשמעותאתמציגהנהיאזותפיטהכי ,להדגישראוי

המטגרתאתורקאךקובעתהיאבחייו,אותומגוללשהואכפיאדם,

 ,האנושיתמהותופיעל ,אדםכלפועלשבה ,האובייקטיבית ,המושגית

אתבכךלהםומקנה ,האישיטעמולפי ,טיפורואתבחייומגוללכשהוא

חייםשלהאנושיתהתשתיתעלמצביעהזומושגיתמטגרת ,משמעותם

 ,עצמושלהחייםמשמעותאתלבנותאדםיכולשעליה ,משמעותבעלי

טעמו,פיעל

 "דית"יהאתמטפקתזותפיטה ,אחרמצד ,השעהבאותה

שלבטוגיותוהכרעותשיקוליםעריכתלשםהדרושה ,האובייקטיבית

בטענהדיוןלקייםיש ,קייםלאמטויםאדםשבהבנקודהבעוולה,הולדה

דעתו,עלויעמודשייוולדלאחר ,לבואלעתידלהעלותעשויאדםשאותו

מופריתביצית ,לאותואמובמעיעומכשלפנינו ,זומוקדמתזמןבנקודת

להביאכדיוהיריוןהפריהשלאפשרותהשוקליםאדםבניזוגרקאולאותו

המבטמנקודתכלשהםשיקוליםלערוךיכוליםאיננו ,משלהםילדלעולם

לעצמנולתארדרךשוםלנואיןדעתו,עלולעמודלהיוולדהעתידהאדםשל

 ,זולעשותיחליטאם ,לחייולתתעתידאדםשאותוהמשמעותתהיהמה

זהותלפנינו ,במבחנהמופריתביציתאפילואואמובמעיעומלפנינואם

דרךשוםלנואיןאולם ,שעהלאותהמוגדרתאישהככל ,מטוימתאנושית

שתבטא " ..יהיה,מוטביילשאלתחדהלתשובהשיובילבאופןאותהלאפיין

אדםבניזוגלפנינוואם ,שלוהאנושיתהזהותשזוהאדםשלטעמואת

כלשהיהחלטהלפני ,משלהםילדלעולםלהביאהאפשרותאתהשוקלים

ועל ,מטוימתאנושיתזהותשוםלפנינואין ,ולידהריוןיה ,הפריהבדמ

 " .. ,יהיהמוטביילשאלתחדהתשובהלאפייןדרךלנואיןוכמהכמהאחת

 ,מטוימתתיאנושזהותבעלאדםשלטעמואתשתבטא

המוקדמתהזמןנקודתלמרות ,עצמנואתלשאולדרךלנושי ,זאתועם

העוברמןלהתפתחהעתידאדםלאותובאשר ,המכריעהדיוןמתקייםשבה

 ,שלפנינוהמופריתהביציתמןלהתפתחהעתידאדםאותואו ,שלפנינו

יעלהאם ,לעולםלהביאעתידשלפנינוהאדםבנישזוגאדםאותואו

בעללהיותעתידאדםאותואם ,והלידהההיריון ,ההפריהתהליךיפה

כדיצמו,עשלהחייםמשמעותעיצובלשםהדרושההאנושיתהתשתית

תקינותאנושיותמערכותבעללהיותיצטרךהוא ,כזותשתיתלושתהיה

בתחוםוכןורציותרגשות ,ערכים ,השקפותשלוהקיוםהכינוןבתחומי

 ,שלהןהמעשיהביטוי

לקבלכדי ,מוקדמתזמןבנקודתלהעלותשאפשרשאלהאפואזוהי

 :ומהימנהמקצועיתרפואיתבדיקהאוגנטיתבדיקהיטודעלתשובהעליה

המטעניםזוגאושלפנינוהמופריתהביציתאושלפנינוהעוברהאם

העתיךאךםאותובילטענהמוצקבסיסנותניםשלפנינוהגנטיים

והמימושהעיצובלשםהךרושההאנושיתהתשתיתבעליהיהלהיוולך

בילטענהמוצקבסיסנותניםהםשמאאועצמושלהחייםמשמעותשל

הךרושה?האנושיתהתשתיתבעליהיהלאלהיוולךהעתיךאךםאותו

תשובהמטפקותאינןרפואיותובדיקותגנטיותבדיקותכימאליומובן

הדרושותהאנושיותשהמערכותכיווןאולם ,זולשאלהוישירהפשוטה

המעשיהביטויוכןורציותרגשות ,ערכים ,השקפותשלוםיוקכינוןלשם

מוקדיםשהם ,ופעילותוהגוףמבנהשלביולוגיתתשתיתעלעומדותשלהן

תשובהלטפקיכולותהללו ,רפואיותולבדיקותטיותנגלבדיקותטבעיים

 ,שלפנינומטוימתלשאלהעקיפה

אמיתיתטענה-מוסרימרכיבה.

השיקולכבסיס
 ,בעוולההולדהשלבטוגיהבדיוןמוטרי,מרכיבלדיוןלהוטיףצריךכאן

הכרעהבדברשאלההפרקעלעומדת ,מוקדמתזמןבנקודתהמתקיים

ההיריוןאתךילהמשהאם :השאלהזוראשוןמטוגבמצבגורלית,מעשית

שנימטוגבמצבמוטרית,שאלהשהיא ,מלאכותיבאופןאותולהפטיקאו

ליצורכדי ,אשהברחםהמופריתהביציתאתלהשתילהאם :השאלהזו

שונהגםאם ,מוטריתשאלההיאשגםיל,דלעולםשיביאבאופןהיריון

תהליךלבצעלנטותהאם :השאלהזושלישימטוגבמצב ,מקודמתהמעט

השונה ,מוטריתשאלההיאשגם ,ממנולהימנעאוולידההיריון ,הפריהשל

הללוהמצביםמןאחדשבכלמפני ,מוטריותשאלותהןאלה ,מקודמותיה

אדםבבנילפגועהעתידהמעשיתהכרעהשלהאפשרותהפרקעלעומדת

 ,לעולםבאשלאאףימוטרמעמדלושישבמהגםואולי

להפטקההמוטריתההצדקהשלבשאלותהפילוטופייםהדיונים

ומורכביםמטפוררביםרקלאהם ,וימיםמטבתנאים ,היריוןשלמלאכותית

lהמלומדיםבמחלוקותשנויותעדייןשמטקנותיהםאלא ,להפליא 9 , 

הטוגיותבמכלולמעיטוקעצמנואתלפטוררשאיםאנחנוהנוכחיבהקשר

טעםהצעתשלפנינומפני ,ההיריוןשלמלאכותיתהפטקהשלהמוטריות

ורק ,וימיםמטרפואייםבתנאים ,ריוןיהשלמלאכותיתלהפטקהמטוים

דעתנו,אתלתתאמוריםאנחנוהללובתנאיםהזההטעםעל

התנאיםמהם :היאאח,דמטוגבפרשות ,שלפנינוהמוטריתהשאלה

 ,מלאכותיבאופןהיריוןלהפסיקלהחלטהמוסריתהצךקהיששבהם

 ,זוהחלטהאלמלילהיוולך,העתיךהאךםבךברעתיךיתטענהיסוךעל

נולך?מאשרנולךשלאלטעמו,לו,היהשמוטבךעתו,עלולעמוך
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ליצורהמוסריתההצדקהשלבשאלותהפילוסופייםהדיוניםגם

להביאבמטרהאשהברחםלהשתלהמיועדותשאינןמופרותביציות

 , zסבמחלוקותשנויותמסקנותיהםוגםומורכביםרביםהםילדלעולם

המוסריותהסוגיותבמכלולמעיסוקעצמנואתלפטוררשאיםאנחנו ,ושוב

להשתמששלאמסויםטעםהצעתשלפנינומפנימופרות,בביציותהנוגעות

 ,מסוימיםרפואייםבתנאים ,ולידההיריוןהפריה,לשםמופרותבביציות

הדעת,אתלתתבאיםאנחנוהללובתנאיםהזההטעםעלורק

התנאיםמהםהיא: ,השנימהסוגבפרשות ,שלפנינוהמוסריתהשאלה

מופרותבביציותלהשתמששלאלהחלטהמוסריתהצךקהיששבהם

להיוולך,העתיךהאךםבךברעתיךיתטענהיסוךעלוליךה,היריוןלשם

נולךשלאלטעמו,לו,היהשמוטבךעתו,עלולעמוךזו,החלטהאלמלי

נולך?מאשר

דוגמת ,השלישימהסוגבפרשותשלפנינו,המוסריתהשאלה ,ולבסוף

החופשגבולותשלהמוסריותבשאלותהפילוסופייםהדיונים ,זייצובפרשת

שלתמונהעולהמהםגםאולם ,רביםכהאינםההורותאפשרויותלמימוש

להימנע ,מסויםטעםבהצעתרקענייןלנוישכאןגם , Zlממשיותמחלוקות

 ,שלפנינוהמוסריתהשאלהההורות,אפשרויותאתלממשהחופשמן

מוסריתהצךקהיששבהםהתנאיםמהםהיא:השלישי,הסוגמןבפרשות

אךםבךברעתיךיתטענהיסוךעללעולם,ילךיםלהביאשלאלהחלטה

לו,היהשמוטבךעתו,עלולעמוךזו,החלטהאלמלילהיוולך,העתיך

נולך?מאשרנולךשלאלטעמו,

איןכמוה,מאיןהענפההמוסר,בתורתהפילוסופיתהספרותמכל

שטענהכדיומכרעת:ברורהאחת,מתודיתלטענהאלאכאןנזקקיםאנו

להיותעליה ,מוצדקמוסריבשיקולמכריעתפקידתמלאעובדתית

 ,שלפנינוהשאלהלפיכךמוצקות,ראיותיסודעל ,אמיתיתכטענהנתונה

אמיתית,כטענהנתונהשבהםהתנאיםמהםהיא: ,הנוכחיבהקשר

לפנימוקךמת,זמןבנקוךתהמועליתטענהמוצקות,ראיותיסוךעל

ליךה,עלהחלטהלפניאוהיריון,עלהחלטהלפניהפריה,עלהחלטה

לטעמו,לו,שמוטבךעתו,עלולעמוךלהיוולךהעתיךהאךםבךבר

נולך?מאשרנולךשלא

שאלהבהיותה ,זושאלהשלהאובייקטיבילאופילבלשיםחשוב

ראיותיסודעלאמיתית,כטענהנתונהמסוימתטענהשבהםהתנאיםבדבר

אינםעולם,השקפתאוערכיםסולםאישי,שבטעםהבדליםמוצקות,

העובדות,בדברכזושאלההפרקעלכשעולהמורידים,ואינםמעלים

התשובהו.

לעיל:שהצגנוהמושגיהמרכיבעלגםהעומדת ,זולשאלהתשובתנוהנה

 ,לויהיהשטוב ,אדםבדמעתידיתטענהשבהםהיחידיםהתנאים

הסוגיםמןמוקדמת,זמןבנקודתהמועלית ,נולדמאשרנולדשלא ,לטעמו

הם ,מוצקותראיותיסודעל ,אמיתיתכטענהנתונהתהיה ,האמורים

חייםלעצמויעצבלאאדםשאותולכךמוצקותראיותיששבהםהתנאים

משמעות,בעלי

לעצמויעצבשלא ,אדםבדברעתידיתטענהשבהםהיחידיםהתנאים

בנקודתמועליתכשהיאאמיתית,כטענהנתונהתהיה ,משמעותבעליחיים

מוצקותראיותיששבהםהתנאיםהםהאמורים,הסוגיםמןמוקדמת,זמן

משמעות,בעליחייםלעצמולעצבהיכולתבעליהיהלאאדםשאותולכך

בעליהיהשלא ,אדםבדברעתידיתטענהשבהםהיחידיםהתנאים

 ,אמיתיתכטענהנתונהתהיה ,משמעותבעליחייםלעצמולעצבהיכולת

התנאיםהם ,האמוריםהסוגיםמן ,מוקדמתזמןבנקודתמועליתכשהיא

להיוולדהעתידשאדםמראותרפואיותבדיקותאוגנטיותבדיקותשבהם

שלוהקיוםהכינוןבתחומיתקינותאנושיותמערכותבעליהיהלא

שלהן,המעשיהביטויוכןורציותרגשות ,ערכים ,השקפות

באופןהיריוןלהפסיקלהחלטהמוסריתהצךקהשתהיהכךילפיכך

אווליךה,היריוןלשםמופרותבביציותלהשתמששלאאומלאכותי,

העתיךהאךםשלעתיךיתטענהיסוךעללעולם,ילךיםלהביאשלא

לטעמו,לו,היהשטובךעתו,עלולעמוךהחלטה,אותהאלמלילהיוולך,

הגנטיותהבךיקותאוהרפואיותהבךיקותעלנולך,מאשרנולךשלא

מערכותבעליהיהלאלהיוולךהעתיךשהאךםלהראותהמתאימות

רגשותערכים,השקפות,שלוהקיוםהכינוןבתחומיתקינותאנושיות

שלהן.המעשיהביטויוכןורציות

הצדקהדווקאולאו ,ממששלהצדקהכלכילהדגישישכאן

העתידיתהטענהיסודעל ,האמוריםהסוגיםמןהחלטהשלמוסרית,

 oהממלאתעובדתיתטענהכלזה,בתנאילעמודמוכרחה ,האמורה

בעשוראלה,בתובנותהעוסקתהחייס,משמעותשאלותבזברהפילוסופיתהספרותמתון 16

 ALEXANDER NEHAMAS, THE ART OF LIVING: SOCRATICהספראתכאונזכירהאחרון,
) 1998 ( REFLECTIONS FROM PLATO TO FOUCAULT , אסאהחייםמשמעותהאסופהאת)

 ,) 2002 (החייםמשמעותעלקטןספרכשראסאספריואת ) 1999עור,ןכשר

מבחינהגסחשובהשאלהזותקינות,אנושיותמערכותמהוהשאלהלהישאליכולהכאו 17

כיעליה,להשיבצורןאיושלפנינובזוגמאותהזיוןלצורןמעשית,מבחינהוגספילוסופית

מזורב,שבהוהאנושיותהמערכותשלהתקינותבשאלתמחלוקתתהיהלא

הנוגעהתקינותמושגשלהאפשרככלרחבהלתפיסהאטעןזושאלהשלמורחבבזיוו

בעלאזסלהיותיכולותכופיסעזיסכאביסלוגורסהרפואישמצבואזסלענייננו,

גסנפש,מחלתאוזיכאוושלמהתקפיסהסובלאזסוכמוהותקינותאנושיותמערכות

בחלקישאסגסתקינות,אנושיותמערכותבעללהיחשבראויזאוותסמונתבעלאזס

משמעותית,חולשהמהו

הזהשהפערגסייתכןמיכולתו,הנבצרמסויס,סיפור"ייבחייולגוללירצהשאזסייתכן

לומרממששלבסיסבזהיהיהלאזאת,עססבל,אזסלאותוגורסהרצוילביוהמצוישביו

לאאסרווח,אנושימצבשזהוייתכןתקינות,אנושיותמערכותבעלשאינואזסאותועל

מסוימת,במיזהלפחותמזה,למעלה

בביטויבו-פורת,השופטתלנשיא,המשנהמשתמשתשלה,הזיובפסקאחרתבנקוזה 18

מזורבכילהניחלעצמנונרשה , 47בעמ' , 2ה"שלעילזייצוג,פרשתטעס",בהסשישחייסיי

אתמזכירההיאאחרתבנקוזהועוזמשמעות",בעליייחייסבביטוימצייניסשאנחנובמה

שישלחייס"הסיכויעלהרשלנותעלהפיצוישיעוראתשביססאנגלישופטשלזרביו

בספרותקרובותלעתיסמופיעשהואאףלחלוטין,שונהמובובעלביטויזהואושר",בהס

ורזראוהללו,הביטוייסביוהעמוקההבזלעלהחייס,משמעותבזרבואחרתפילוסופית

 ,) 2005 ( 241-236כשראסאעםשיחות 17לוי-ברזילי

 http://ethics,sandiego,edu/Applied /ואתריס:מאמריססקירות,שלרשימותראו 19
Abortion/index,asp , 

 FUNDAMENTALS OF THE STEM CELL DEBATE: THE SCIENTIFIC, RELIGIOUS ,ראו 20
ETHICAL, AND POLITICAL ISSUES (Kristen Renwick Monroe, Ronald Miller 

: Jerome Tobis eds" 2007); STEM CELLS, HUMAN EMBRYOS AND ETHICS & 
) 2008 " INTERDlscIPLINARY PERSPECTIVES (Lars 0stnor ed , זיוניסהכולליס

שלפנינו,המוסריתלסוגיההנוגעיס
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יסוךעל ,אמיתיתכטענהנתונהלהיותצריכה ,בהצךקהמכריעתפקיך

 . 22מוצקותראיות

המעשיותהמסקנותו.

בראשיתעצמנובפנישהצבנוהשלישיתהשאלהאלמגיעיםאנחנוכאן

התיאוריםמןעליהןלעמוךשאפשרככל ,שלפנינובנסיבותהאםהךיון:

ללכתכךי .האמוריםההכרחייםהתנאיםמתקיימיםזה,מאמרשבתחילת

ונעבורהמאמרבפתחשתיארנוהשנייהבפרשהנפתח ,הכבךאלהקלמן

 .זייצובלפרשתממנה

כאשרהמאמר:בפתחשתארנוהשנייההפרשהלגביהעולההשאלהזו

הואהאםאצבעות,וחסרתקטנההיאיךיומכפותשאחתעוברלפנינו

שהאךםהטענההיאשאמיתיתלכןמוצקותראיותלנושישעוברבגךר

לעצמולעצבהיכולתבעליהיהלאךעתועלולעמוךלהיוולךהעתיך

משמעות!בעליחיים

באחתהאמורהליקוי ,ראשיתטעמים.משני ,שליליתהיאהתשובה

שלהךרושותהאנושיותבמערכותקשהלפגיעהראיהאינוהיךייםמכפות

 ,שלהןהמעשיהביטויאוורציות,רגשותערכים, ,השקפותוקיוםכינון

טעמו.לפיחייומשמעותאתלעצבהאךםשלהיכולתבתשתיתהעומךות

לעצמםשעיצבואךםבנישלרביםמקריםמוכרים ,האנושיהניסיוןמן ,שנית

בתפקוךו.אוהגוףבמבנהואחריםכאלהליקוייםחרףמשמעותבעליחיים

במובןבעוולה,הולךהלטענתהצךקהאיןשלפנינו,בנסיבותלפיכך

ראיותיסוךעלאמיתית,כטענהלהיחשבראויהשהייתהטענהשל

עליאמרךעתועלולעמוךלהיוולךהעתיךשהאךםהטענהמוצקות,

לוהיהמוטבשלטעמואצבעות,וחסרתקטנהיךכףבעלבהיותועצמו,

נולך.מאשרנולךשלא

ראויההאם . 23זייצובבפרשתמעשיותלמסקנותלהגיעבניסיוןנחתום

העתיךשאךםהטענהמוצקות,ראיותיסוךעל ,אמיתיתכטענהלהיחשב

 ,האנטרבסינךרוםלוקהבהיותו ,עצמועליאמר ,ךעתועלולעמוךלהיוולך

שלרופאיוביךיכינותנתהךעתמשנולך?נולךשלאהיהמוטבשלטעמו

נתוניםהיו ,המחוזיהמשפטביתביךיוכןהוריוביךי ,זובפרשההתובע ,הילך

 ,ביךינואינםאלהשנתוניםכיווןהילך.שלהרפואימצבומרבמךויקים

המסקנותאתלסקוררקאלא ,מסוימתמעשיתלמסקנהלהגיענוכללא

 .הסינךרוםבךרבנתוניםשלהכללילמגווןבהתאם ,האפשריותהמעשיות

צעירבגיללהופיעיכולהוא . 24שונותבצורותמופיעהאנטרסינךרום

במקרה .קלובאופןמבוגרבגיללהופיעיכולוהואחמור,ובאופןמאוך

ובהתנהגותחמורבפיגורמנטלית,בהיךרךרותמךוברלהיותיכולהראשון

בשנימנטליות.מבעיותנקילהיותיכולהשניהמקרה .השארביןתוקפנית,

קשייחירשות,התפתחותביניהן ,שונותרפואיותבבעיותמךוברהמקרים

היאהפרוגנוזההראשון,במקרהועוך.מוגךליםפנימייםאיברים ,נשימה

 20בין-השניבמקרהואילו ,שנה-20לשנים 10ביןגילעךחייםשל

שנה.-60לשנה

הגניםשלנשאיהיהשילךייתכןכיהואשלפנינוהסקירותמןהעולה

מאוךצעירבגילהמופיעהסוגמןהאנטר,סינךרוםלהופעתהאחראיים

שלאכךכךיעךאולי ,חמורותמנטליותמבעיותולסבול ,חמורובאופן

משמעות.בעליחייםשלולקיוםלכינוןהךרושההתשתיתבותתפתח

נולך.מאשרנולךשלאלוהיהמוטבכילומר,מקוםיהיהכזהילךעל

סינךרוםלהופעתהאחראייםהגניםשלנשאלהיותיכולילךזאת,לעומת

רפואיותמבעיותלסבול ,קלובאופןמבוגרבגילהמופיעהסוגמן ,האנטר

בעליחייםשלולקיוםלכינוןהךרושההתשתיתבעללהיותאולםשונות,

זמןבנקוךתולאילךבהיותולא ,לומרמקוםאיןכזהילךעלמשמעות.

כיהאנטר,סינךרוםבעלבהיותו ,עצמועללומרעתיךהואכימוקךמת,

 •משנולך.נולךשלא ,לטעמו ,לוהיהמוטב

הוהאםעתידיים,מצביםבדדנהסתדנותיותטענותשלמעמדומהלשאולמקוםישכאו 22

בכלתשובתנוכמותהיההנוכחיבהקשרתשובתנומוצקות."ראיותייבגדרלהיחשביכולות

ומוות.חייםשלבשאלהמעשיתהחלטהלקבלכדימוצקותראיותדרושותשבואחרהקשר

מוצקות.ראיותלשמשיכולותמאודגבוהההסתדנותבדדנטענותמסוימים,בתנאים

שלבעמדהובפרטהדיובפסקשלנוהמעשיותהמסקנותאתלקשורהטבעיתהנטייהחרף 23

מתשובותיהמורכבתבו-פורתהשופטתשלעמדתהכאו.זאתנעשהלאבו-פורת,השופטת

מהו.באחתרקכאועסקנואנוואילורבות,לשאלותוהמרתקות,העמוקותהמפורטות,

(המעודכנתארצות-הדניתשללבריאותהלאומיהמכוןשלהאינטרנטבאתרהסקירהראו 24

וכו \ vww.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/OO 1203.htm ,) 28.09.2007עד

w\vw.mayoclinic.com!health/hunter-syndrom/OS007901 . 
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