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 )3( ןב ורובע דילוהל ידכב וב שומישו רטפנמ ערז תקפה – "המוזי תומתי"

 תא תורפהל ידכב רטפנמ ערז קיפהל רתומ םאה הלאשב ונקסע םינורחאה םירמאמה ינשב

 רמאמה יהלשב .המצע הקפהב תורושקה תויתכלהה תולאשב ונדקמתה .ותומ רחאל ותשא

 הירפ תוצמ תא רטפנה םייקי ךכב םאה ונרריב .תופסונ תולאשב קוסעל ונלחתה ןורחאה

 .היברו

 ומא תא רוטפי ךכב םאה ןכו ,רטפנה לש ונבכ סחייתי דלוה םאה הלאשב קוסענ הז רמאמב

 .)םייכרע םילוקישב קוסענ םויסל( .םובימ

 .הצילחל וא םוביל הקוקז ותנמלא תעכו ,םינב אלל רטפנ ןבואר :הנורחאה הלאשה תא םיגדנ

 יחא לכויש דע תוכורא םינש ןיתמהל הכירצ הנמלאה תעכ .דבלב ןטק חא וירחא ריתוה אוה

 דילותש ידכב ,ונממ ערז תקפה לע בושחל הליע תויהל הלוכי וז .קושל הריתהלו הל ץולחל הלעב

 ?ליעומ רבדה םאה .הצילחמ רטפית ךכבו ןב ול

 תולאשה ןכ לעו ,םובימ רטפית אל ותייער ,רטפנה לש ונבכ בשחיי אל דלוהש הדימב יכ ,רורב

 השיאהש טושפ הז ןיא – הארנש יפכ ,ונבכ בשחיי דלוהש הדימב םג ךא ,וזב וז תוכורכ וללה

 .םובימ רטפית

 תוכלהב הטושפ הכלה .)טס ע"הא אמק( הדוהיב עדונה לש תמסרופמה ותבושתב חתפנ ןודינה

 םובימ התוא רטופ דלוה ,תרבועמ ותשא תא ריתוהו תמש ימש ,איה )ב ,זפ תומבי( םובי

 שיש איה תואיצמה ,ותומ רחאל ,תעכ םוקמ לכמ ,ןבל וייחב הכז אל לעבהש תורמל .הצילחו

 התימ תעשב ול ןיא ןבו ךכלה" :םש י"שר ןושלכו .וירחא סחייתמ תועדה לכל הז ןב ירהש ,ןב ול

 ."ול שי ירהו ,רמאק

 תרסאנ התיה אל ,ותומ תעשב תרבועמ השיאה התיה אל םאש ,דוסי תחנהכ בתכ הדוהיב עדונה

 :שדחל בתכ ןכלו ,"ךכ רחא לבקתש ןויריה םעטמ" םביל

 ותומ רחא הטלקש ףא ,הלעב תתימ םדוק ערזה הטלק אלש השא ,רמוא ינא ןכ םאו"

 תבו ,התימ תעשב ול ןיא ןבו הב ןנירק רבכ םובי ןינעל םוקמ לכמ ,רבד לכל אוה ונבו

 ."איה םובי
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 תמו ,ערזה טלקנ אל ןיידעש אלא ,םלועה לכ ךרדכ תושיא יסחי ומייקש השאו שיא :רמולכ

 העשה םוקמ לכמ ,רבד לכל תמה ויבאל סחייתי דלוהש ףא ,ערזה טלקנ ךכ רחאו ,לעבה

 תלחתהו ערזה תטילק תעש איה ,"ול ןיא ןב" וא "ול שי ןב" לש רדגב אוה םאה תעבוקה

 .םובי תבייח ןיידע איה ,ןויריהה ליחתה אלש לככו ,ןויריהה

 הלאשב אלא ,אל וא ןב הז םדאל שי םאה תואיצמב יולת וניא םובי ןידש ,םידמל ונא וירבדמ

  .ויבא םלועמ היה אל אוה ,ונבכ בשחנ דלוהש ףא ותעדלש ,הארנ .אל וא וייחב ןב ול היה םאה

 הרואכלו ,רטפנל ערז םיקהל איה םוביב הרטמהש הרותב שרופמ הרואכלש ,אוה ךכב שודיחה[

 תמקה תוחפ ןאכ שי םאה !שממ וערזמ אוה ןבה – וז ךרדמ ערז ול םיקהל רתוי הבוט ךרד ןיא

 תמה לעבה וייחב היהי אל אוה םג ונממ דלווייש דלוה ירה ?רטפנה לש ויחא ידי לע רשאמ ערז

 תא דימעמ םובי תוצמב הרותה ןידש ,תומבי תכסמב םינורחאה וראיבש יפכ ,הארנ ךכמ ?ללכ

 םושמו ,השיאה םע רטפנה לש תושיאה תכרעמ תא ךישממ אוהו ,שממ ומוקמב רטפנה יחא

 דצמל ,רטפנה תא ךישממה יח אבאמ דלונש ןב לש בצמ תומדל ןיא יכ ,הדוהיב עדונה ןיבמ ךכ

 אוהש ףא ,ויבאכ שמיש אל םלועמ אוה זאש ,באה תומ רחאל קר וב הרבעתה םאהש ןב לש

 .]רבד לכל ונבכ בשחנ

 ןבא יניינעב "יבצכ ץר" רפסב איבהש יפכ .רפסמ תוהימת ררוע הדוהיב עדונה לש הז ושודיח

 :י"בונה לש וירבד לע תוגשה םינורחאהמ המכ ירבדב וניצמ ,רזעה

 חאה ,ללכ ךרדב( ותשא תא םביי ויחאו ,ותוא שרויה ןב ול שיש ןכתי ךיא ,המת הרוא ןרקה

 תב ואל ,תמ ךכ רחאו ול היהש וא ,ערז ול תויהל ופוסש לכ" ותעדל .)רטפנה תא שרוי םביימה

 ."איה םובי

 ,ףסונ שודיח אצי ,הדוהיב עדונה ירבדכ םאש ,המת )נק 'מע א םעונ( ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה

 ירבד יפל ,הלעב תמ לעובה ערז טלקנש ינפלו ,רחא םדאל הלעבנש שיא תשא :תורזממ ןינעל

 הדועב הילע אבש ,לעובה לש ונבכ סחייתמ אוהש יפ לע ףא ,רזממ היהי אל דלוה הדוהיב עדונה

 בישחהל ידכב קיפסמ אל האיבה םצעו( שיא תשא התיה אל הטילקה תעשבש םושמ ,שיא תשא

 .)רזממכ דלוה תא

 :ז"שרגה קיסמ ןכל

 דימש ןנירמא יאדו ,םדא לכ ךרדכ ותשא לע אבש ימב איעבימ אלד הארנ ןכלו"

 תלחתהכד ,םדא ידיב השעמ םוש דוע רסוחמ אלו השיאה ףוג ךותל וערז סינכהשכ

 רחא קר םיכלוה םוקמ לכמ ,םימי המכ רחאל קר התיה הטילקה םא ףאו ,בשחי ןויריה

 הערזהב וא יטבמאב הרבעתנ וליפא אלא ,אלוקל ןיב ארמוחל ןיב ,האיבה תעש
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 הטילקהש ןויכ ,הפוג ךותל סנכנ ערזהש ןמזה רחא קר ןנילזאד הארנ ןכ םג ,תיתוכאלמ

  ."השעמ םוש ילב אליממ אובת רבכ

 עדונה תחנה םע םיכסמ וניא ז"שרגה .םש וירבד ךשמה יפ לע םהילע ףיסונו וירבד תא ראבנ

 ןיא בוש הירחאש ,הערזהה תעש אוה רקיעה ותעדל .רבועה תטילק תעשב יולת לכהש הדוהיב

 ,ןכל .ליחתה רבכ ןויריההש בשחנ רבדה ,טלקנ אל ןיידע ערזהש ףא .ףסונ השעמ םוש ךירצ

 ,לעבה תומ ינפל םלועה ךרדכ האיב תועצמאב הערזה המייקתהש הדוהיב עדונה לש הרקמב

 המייקתה איהש הדימב ,תיתוכאלמ הערזהב םג אלא ,דבלב וז אלו .םובימ רטפית השיאה

  .םובייה ןמ הרוטפ ותשא – הטילקה ינפל לעבה תמ וליפא ,תוומה םדוק

 תבייח היהת השיאה ,לעבה תומ רחאל העצובש תיתוכאלמ הערזהב רבודמ םא ,תאז תמועל

 ליחתה אל ןיידע ותומ תעשב םוקמ לכמ ,רטפנה לש ונבכ בשחיי דלוהש תורמלש רחאמ ,םוביב

 .)םדאה לכ ךרדכ האיבמ הנושבו( הערזהה השעמ רסוחמ היה ןיידע יכ ,ןויריהה

 ץוח הירפהב השיאה תיציבב רבכ הרפוהש ערזב ןידה היהי המ ז"שרגה ירבד רואל ונחבש שי

 םחרל הרפומה ןורבועה תא ריזחהל םאה המלידה תדמוע תעכו ,ערזה לעב שיאה תמו ,תיפוג

 ןיידעש תורמל ןויריה תליחתכ בשחנ רבדה רבוע רצונ רבכש תמחמש ןכתי אסיג דחמ .השיאה

 רחאמ ,השעמ רסוחמ וניאכ רבכ בשחנ וניא הז בצמ ,רבתסמ ךכו ,ינש דצמ .םחרל רזחוה אל

 .ןויריהה ליחתה אל ןיידעש ז"שרגה רובסי הז הרקמב םג ןכלו ,םחרב השרשה אלל ןויריה ןיאש

 לע םיגרהנ חנ ינבש תורמלש דואמ ןכתיש ,םירבוע תגירה ןינעב רמאמב ונכראה הזב אצויכ

 םדאה םד ךפוש" רדגב םיאצמנ םניאש רחאמ ,ןכ ןידה ןיא םינורבועב םוקמ לכמ ,םירבועה

 רמוא יוה ,"ומא יעמבש רבוע והז םדאב אוהש םדא והזיא" לאעמשי יבר שרד ונממש ,"םדאב

 .ומא יעמ ךותבש הז אוה רבוע –

 דלו םאה ,יתכלה סומלופל ךכ רחא חתפתהש בושח דוסי וירבדב עילבמ ז"שרגהש ,ריעהל שי

 תוירפהה לעפמ לכ לע דבכ לצ ליטה הז סומלופ .ערזה לעבל סחייתמ תיתוכאלמ הערזהמ דלונש

 דלוהש וטקנ םיקסופה בורש ,ןייוצי .)IVF( תויפוג-ץוחה תוירפהה – ןכמ רחאלו ,תויתוכאלמה

  .ןאכ תאזב ךיראנ אל .ערזה לעב – ויבאל סחייתמ יאדוב

 לש וערז אוה שומיש השענ וב ערזה .תמל דלונ דלוה ןכש ,ףסונ שודיח ךכב שי ,ןנד הרקמב ךא

 הרותה העבקש םיגשומה לכ אמשד" :)דמר ןמיס ו קלח( תוגהנהו תובושתב ריעמש יפכ .תמ

 הנעט יהוז – שגדוי ."ףוגב יחה םדאב קר הרותה ןכ העבק ,ירכנו ידוהי ,אמאו אבאכ ,םדאב

 יסחי לש ךרדב אלש השיאה תא הרפהו ףוגה ןמ אצוהש ערזל אלו ,תמ לש וערזל עגונב קר

 הלילשב סחייתהל שיש ךובנרטש ברה בתוכ ךכמ אנקסמכ .יח ערזה לעבש רחאמ ,תושיא
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 רחאמ ,הלעב תומ רחאל הנמלאה תיירפה ךרוצל אפקומ ערזב שומיש וא תמה ןמ ערז תקפהל

   .ויבאל ולש סחיה רבדב קפס שיש

 :א"טילש סייו א"רגה וניבר לש ורמאמ ךותמ תודוקנ המכ ןייצנ ,םויסל

 אפקומ ערזש ושמתשיש וא ערז ונממ וקיפיש ונוצר לע ותומ ינפל הויצ לעבהש הרקמב ,תישאר

 הכלהש ראבמ סייו ברה ."תמה ירבד םייקל הוצמ" םעטמ ןכ תושעל הוצמש ובשחש שי ,ולש

  .ושוכר לע האווצ וניאש המב תכייש הניא וז

 תוששח שי היונפל ותומ רחאל וערזמ תורפהל שקבמה קוור לש הרקמבש וניבר בתוכ ,תינש

 דלישכ ול היהי חור תחנ הזיאו ,תווצמו הרות תרמוש הניאש השא וז היהת םתסה ןמש ,םיבר

 ןמויקל היצמיטיגל תתל םילולעש ולאכ םיכלהמ הלילשב תוארל שי ןכו ,תורקפה ייחל לדגי הז

  .םידליו םא ,בא לש האירבה תרגסמל אלו ,תונושמו תונוש תויתחפשמ תורגסמ לש

 םוקמ לכמש ,רטפנה לש ותשא תיירפה לש הרקמב םג ךייש רבדה םא ןייעל שי הז לוקיש יבגל(

 ששח םושמ ךכב ןיא ,הלעב לש ונב והזש רחאמ אמש וא ,תירוה דח השיא לש ןויריה ןאכ שי

 ."ןיאושינ אלל תורוה"ל היצמיטיגל ןתמו רדג תצירפ לש

 האור טושקד אמלעב" ,ןכ הוויצ רטפנה םא וליפאו ,"לודג לוקלק" רבדב שיש וניבר בתוכ ןכ לע

 1."ודוסימ לוספ הז ןינעש

 )וס-הס איסא( ל"צז גרבדלוג נ"זרגה אוהו ,"דחא ןואג" לש וירבד תא םש וניבר איבמ דוע

 יפכו "םלועב רכזו םש תראשהל ישונאה ןוצרה תא דואמ הבישחה הרותה"ש הז ןינעב בתכש

 :וניבר בתוכ ךכ לע .םובי תשרפמ דומלל ןתינש

 אמעט ןנישרד יכו ,םובי תוצמ הנתינ "ישונאה ןוצרה" םושמ יכו ,ןיבא אלו ינא רעב"

 םושל ולגתנ אל תווצמה ימעטו" איה בותכה תריזגו םימורמ יהבוגב ושרש אלהו ,ארקד

 רהוזה ירבד םיעודי וז הווצמב טרפבו ,)'א רעש ףוס םייחה שפנ ןושל( "םלועמ םדא

 ."ל"מכאו ,םיבגשנ תודוס וב שיש שודקה

 .םוכיסלו

 םיקסופה ילודגמ תוטרופמ תובושתל וניכז אלו הצמתה אל ןיידע אשונב יתכלהה ןוידה

 ומצעל ריאשהל רטפנה לש ישונאה ןוצרה ןבומו רורב דחא דצמ .וז הבואכ הלאשב םיקסועה

 ינשה דצה ןמ .תיראשו םש ול ריאשהל ,וירוה לש וא ,ותנמלא לש הנוצר םג ןבומ .םלועב רכז

 
 .יושנב אלו קוורב אוה א"טילש וניבר לש ונודינ – רומאכ 1
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 תמה לווינב תורושקה תולאשכ ,אדירג תיתכלה הניחבמ ןה ,לקשמ תודבכ תולאש תודמוע

 ךא ,וז תמצמוצמ תרגסמב ונטריפ אל ןקלח תאש ,תויללכו תויכרע תולאש ןהו ,ונממ האנהו

 לש וקלח תנמ תויהל םילולעש באכבו ישוקב בשחתהל ונילע הדימ וזיאב – ןלקשמב לזלזל ןיא

 ןפואב ארובה ישעמב תוברעתה םושמ וז הלועפב ןיא םאה ?תומתי ייחל הריחבמ דלונש דלי

  ?יואר יתלב

 .וז הלאשב םינוידה ירקיע תא גיצהל ונלדתשה .הלא תושק תולאשב עירכהל ונידיב ןיא

  .הדעה יניע ,לארשי ילודג לש םהידיב הנותנ הערכהה

 

 

 


