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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(
)תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

בחוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכםומעמדהיילוד(,התשנ"ו-11996)להלן1צתיקוןסעיף1
-החוקהעיקרי(,בסעיף1-

במקוםההגדרה"הוריםמיועדים"יבוא: )1(

הסכם )אישור עוברים לנשיאת הסכמים חוק  כללי
ומעמדהיילוד(,התשנ"ו-1996)להלן-החוק(, 
חוקקבשנת1996צבעתחקיקתהחוקסברהמחוקקכייש
לאפשרפונדקאותלקבוצהמצומצמת-אישואישהשהם
בניזוג,אשרנמנעהמהםהאפשרותלהביאילדיםלעולם
וזאתעקבליקויפיזיולוגיהמונעמהאישהלשאתהיריון
בעצמהאוכאשרמחמתההיריוןנשקפהסכנהממשית

לחייהאישהצ

ביוםי"אבסיווןהתשס"ו)7ביוני2010(מינההמנהל
ועדה גמזו, רוני פרופ' דאז, הבריאות משרד של הכללי
ציבוריתלבחינתהסדרהחקיקתיתשלכללנושאיהפריון
וההולדהבישראל,בראשותפרופ'שלמהמוריוסף)להלן-
ועדתמוריוסף(צביןהשאר,הוטלעלועדתמוריוסףלבחון
אתההסדריםהקיימיםבישראלבתחוםהפונדקאותוהיא
נדרשהלשאלהאםישמקוםלהרחיבאתמעגלהזכאים
להתקשרבהסכםלנשיאתעובריםגםלאישהבלאבןזוג

ולגברבלאבתזוגצ

הוועדההגישהאתהמלצותיהבחודשמאי2012צלגבי
פונדקאותבישראל,הכירההוועדהבכמיהתםשלנשים
בלאבניזוגושלגבריםבלאבנותזוגלהביאילדיםלעולם
פתרוןעבורםצואולם להוות עשויה ובכךשהפונדקאות
הוועדהסברהכיאיןלאפשרלגבריםבלאבנותזוגלבצע
פונדקאותתמורתתשלוםאלאבאופןאלטרואיסטיבלבדצ
והמצומצמת המוגדרת מהקבוצה שבשונה משום זאת,
הליכי לרוב, ואשר, רפואית מבעיה הסובלות נשים של
ילדים להבאת אחרון כמוצא להן משמשים פונדקאות
לעולםלאחרטיפוליפוריותממושכים,עניינםשלגברים
להביאילדיםבהליכיפונדקאותאינומבטא המבקשים
מקרהקצהרפואי,ומטרתהליכיהפונדקאותבעניינםלתת

פתרוןמרכזילהבאתילדיםצ

בהליכי הכרוכות הרבות המורכבויות רקע על
הזכאות הרחבת כי חששה יוסף מור ועדת פונדקאות,
להליךהפונדקאותתבואבהכרחעלחשבונןשלהנשים
הלוקותבבעיהרפואית,אשרהחוקביקשלתתלהןמענה
מלכתחילהצזאתועוד,ככלשתישמרההקפדההמתחייבת
עלהתאמתהנשיםהפונדקאיותלתהליךהפונדקאות,אף
שההליךיהפוךכביכוללפתרוןתאורטילכללהמעוניינים,
בפועלהואיהווהפתרוןלעשיריםבלבדוזאתעקבמחסור
באימהותנושאותצחששנוסףשהעלתההוועדההיהכי

הגדלתהביקושלאימהותנושאותתגרוםלהקלתהדרישות
ולאישורנשיםשאינןמתאימותלתהליךמורכבזהצ

דעתהמיעוטבוועדתמוריוסףסברהכיישלתקןאת
החוקכךשלאתותרפונדקאותתמורתתשלוםכללצ

נוסףעלכך,המליצהועדתמוריוסףהמלצותנוספות
שמטרתןלהגןעלטובתהילדשייוולדועלהאםהנושאת
כגוןהגבלתמספרההליכיםשבהםאישהתוכללשמש

כאםנושאתצ

כי הוחלט יוסף מור ועדת המלצות בחינת לאחר
ישלהרחיבאתמעגלהנשיםהזכאיותלבצעפונדקאות
בישראלגםלנשיםבלאבןזוג,הסובלותמבעיהרפואית
שבשלההןנדרשותלבצעאתההליך,ובכךלאפשרלכל
אישההסובלתמבעיהרפואיתלעבוראתההליךבישראל
באה זו חוק הצעת האישיצ מעמדה לשאלת קשר בלא

ליישםאתההחלטההאמורהצ

השפעת החוק המוצע על זכויות ילדים 

במסגרתהצעתהחוקמוצעלהוסיףתנאיםשוועדת
לנשיאת להסכם אישור מתן בטרם תבדוק האישורים
טובת על להגן השאר, בין נועדו, אלה תנאים עובריםצ
הילדשייוולדכתוצאהמביצועההסכםצכךלמשל,מוצע
כיועדתהאישוריםתבדוקאםהמבקשיםלהיותהורים
מיועדיםהורשעובעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו
נסיבותיהקייםחשששלממשלפגיעהמשמעותיתבטובת
הילדשייוולדצכמוכןמוצעלהגבילאתהגילהמרבישל
לפחותטרםמלאו המיועדיםכךשלאחדמהם ההורים
ע5שניםצגילזהמשקף,ביןהשאר,אתהשמירהעלטובת

הילדשייוולדצ

עלפיהגדרתהמונח"הוריםמיועדים"בחוק,  סעיף 1
בני שהם ואשה "איש הם מיועדים הורים 
זוג,המתקשריםעםאםנושאתלשםהולדתילד"צמוצע
להרחיבאתההגדרהכךשתחולגםלגביאישהבלאבן
זוגהמעוניינתלהתקשרעםאםנושאתבהסכםלנשיאת

עוברים,כפישמוסברבחלקהכללילדבריההסברצ

עודמוצעלמחוקאתההגדרהלמונח"ילד"צעלפי
ההגדרה,בנוסחההיום,"ילד"הוא"ילדשנולדלאםנושאת
כתוצאהמביצועהסכםלנשיאתעוברים"צמכיווןשהןבחוק
בנוסחוהיוםוהןבתיקוןהמוצענעשהשימושבמונח"ילד"

ס"חהתשנ"ו,עמ'176;התשע"א,עמ'ע8צ 1
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""הוריםמיועדים"-הוריםמיועדיםשהםבניזוגוכןאםמיועדתיחידה;

"הוריםמיועדיםשהםבניזוג"-אישואישהשהםבניזוג,המתקשריםיחדעם
אםנושאתלשםהולדתילד;

"אםמיועדתיחידה"-אישהבלאבןזוג,המתקשרתעםאםנושאתלשםהולדת
ילד;";

ההגדרה"ילד"-תימחק; )2(

בהגדרה"צוהורות",אחרי"עלילד"יבוא"שנולדכתוצאהמביצועהסכםלנשיאת )3(
עוברים";

אחריההגדרה"ביתמשפט"יבוא: )ע(

""תושבישראל"-אזרחישראליאובעלרישיוןלישיבתקבע,המתגוררבישראל
שלוששניםלפחותמתוךחמשהשניםשקדמולהגשתהבקשהלאישור
הסכםלנשיאתעובריםלפיסעיףע,אושניםעשרחודשיםלפחותמתוך

שמונהעשרהחודשיםשקדמולהגשתהבקשהכאמורצ"

במקוםסעיף2לחוקהעיקרייבוא:2צהחלפתסעיף2

"הפריהחוץ־גופית
והשתלתביצית
מופריתבהתאם
להסכםלנשיאת

עוברים

ביצית2צ השתלת לצורך חוץ־גופית הפריה אדם יבצע לא
מופריתבאםנושאתולאיבצעהשתלתביציתמופריתבאם
נושאת,אלאעלפיהסכםלנשיאתעובריםשאושרבידיועדת
האישוריםלפיסעיף5,בהתאםלתנאיהאישור,ובהתקיים

כלאלה:

ההסכם ביצוע במסגרת נעשהשימוש שבה הביצית )1(
אינהשלהאםהנושאת;

""הוריםמיועדים"-הוריםמיועדיםשהםבניזוגוכןאםמיועדתיחידה;

"הוריםמיועדיםשהםבניזוג"-אישואישהשהםבניזוג,המתקשריםיחדעם
אםנושאתלשםהולדתילד;

"אםמיועדתיחידה"-אישהבלאבןזוג,המתקשרתעםאםנושאתלשםהולדת
ילד;";

ההגדרה"ילד"-תימחק; )2(

בהגדרה"צוהורות",אחרי"עלילד"יבוא"שנולדכתוצאהמביצועהסכםלנשיאת )3(
עוברים";

אחריההגדרה"ביתמשפט"יבוא: )ע(

""תושבישראל"-אזרחישראליאובעלרישיוןלישיבתקבע,המתגוררבישראל
שלוששניםלפחותמתוךחמשהשניםשקדמולהגשתהבקשהלאישור
הסכםלנשיאתעובריםלפיסעיףע,אושניםעשרחודשיםלפחותמתוך

שמונהעשרהחודשיםשקדמולהגשתהבקשהכאמורצ"

החלפתסעיף2במקוםסעיף2לחוקהעיקרייבוא:2צ

"הפריהחוץ־גופית
והשתלתביצית
מופריתבהתאם
להסכםלנשיאת

עוברים

ביצית2צ השתלת לצורך חוץ־גופית הפריה אדם יבצע לא
מופריתבאםנושאתולאיבצעהשתלתביציתמופריתבאם
נושאת,אלאעלפיהסכםלנשיאתעובריםשאושרבידיועדת
האישוריםלפיסעיף5,בהתאםלתנאיהאישור,ובהתקיים

כלאלה:

ההסכם ביצוע במסגרת נעשהשימוש שבה הביצית )1(
אינהשלהאםהנושאת;

במובנוהרגיל,מוצעלבטלהגדרהזו,ובמקוםשבומדובר
בילדשנולדלאםנושאתכתוצאהמביצועהסכםלנשיאת

עוברים,להבהירזאת,ככלהנדרשצ

ישראל"צ "תושב למונח הגדרה להוסיף מוצע עוד
ילדים, אימוץ לחוק 28ז בסעיף קיימת דומה הגדרה

התשמ"א-1981צ

סעיף2לחוק,בנוסחוהיוםקובעלאמור: סעיף 2

"הסכם לנשיאת עוברים

אם התעברות שמטרתה מופרית ביצית השתלת 2צ
נושאתעל־מנתלמסוראתהילדשיוולדלהוריםמיועדים

לאתבוצעאלאבהתקייםכלאלה:

להורים נושאת אם בין בכתב, הסכם נערך )1(
מיועדים,אשראושרעל־ידיועדתאישוריםבהתאם

להוראותחוקזה;

הצדדיםלהסכםהםבגיריםתושביישראל; )2(

האםהנושאת- )3(

ועדת רשאית ואולם נשואה, אינה )א(
נושאת אם עם התקשרות לאשר האישורים
דעתה הוכחלהנחת אם שהיאאשהנשואה,

במאמץ המיועדים, ההורים בידי עלה לא כי
סביר,להתקשרבהסכםלנשיאתעובריםעםאם

נושאתשאינהנשואה;

אינהקרובתמשפחהשלאחדמןההורים )ב(
המיועדים;

הזרעהמשמשלהפריהחוץ־גופיתהואשלהאב )ע(
המיועד,והביציתאינהשלהאםהנושאת;

האםהנושאתהיאבתדתהשלהאםהמיועדת, )5(
ואולםאםהיוכלהצדדיםלהסכםלא־יהודיםרשאית
הועדהלסטותמהוראותפסקהזובהתאםלחוותדעת

שלאישהדתחברהועדהצ"

אףשכותרתסעיף2לחוקבנוסחוהיוםהיא"הסכם
לנשיאתעוברים"הסעיףעוסקלמעשהבתנאיםלביצוע
השתלתביציתמופריתשמטרתההתעברותאםנושאתצ
בנוסףהסעיףמנוסחבלשון"סביל"ואינומטילאחריות

ישירהצ

מכיווןשהאחראילביצועהפריהוהשתלהשלביציות
באםנושאתהואהרופא,מוצעלהחליףאתהסעיףהקיים
ולקבועבואתרשימתהתנאיםשניתןוראוילהטילעל
הרופאהמבצעאתההליךהרפואילוודאאתהתקיימותם
בטרםביצועההליךצאתהתנאיםהנוגעיםלאישורהסכם
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ביצוע במסגרת חוץ־גופית להפריה המשמש הזרע )2(
ההסכםהואשלהאבהמיועד,ולענייןאםמיועדתיחידה
-הביציתשבהנעשהשימושבמסגרתביצועההסכםהיא

שלה;

ההפריההחוץ־גופיתוהשתלתהביציתהמופריתנעשות )3(
במחלקהמוכרתצ"

בסעיף3לחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיף3

הרווחה העבודה "שר יבוא והרווחה" העבודה "שר במקום )ב(, קטן בסעיף )1(
והשירותיםהחברתיים"ובסופויבוא"ולפחותאחדמביןחבריה,יהיהעובדהמדינה";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

תקופתכהונתםשלחבריועדתהאישוריםתהיהארבעשנים,ואפשרלשוב ")ג1(
ולמנותםלתקופתכהונהאחתנוספתצ";

בסעיףקטן)ו(,במקום"יהיוסגורות,ופרסומםשלדבריםשנאמרואושנמסרובהן )3(
אסור"יבוא"יהיוסגורות;לאיפרסםאדםדבריםשנאמרואושנמסרובישיבתועדת

האישורים"צ

בסעיףע)א(לחוקהעיקרי-עצתיקוןסעיףע

בפסקה)1(,אחרי"הצעה"יבוא"בכתב"; )1(

הפונדקאותמוצעלהעבירלסעיף5לחוקהעוסקבאישור
ההסכםבידיועדתהאישורים,כךשהוועדההיאשתבדוק
התקיימותםשלתנאיםאלהבטרםתאשראתההסכם)ר'

סעיף5להצעתהחוק(צ

בהתאםלאמורמוצעלתקןאתכותרתסעיף2לחוק
בהתאם מופרית ביצית והשתלת חוץ־גופית ל"הפריה
שעל התנאים את בו ולעגן עוברים" לנשיאת להסכם
לבדוק נושאת באם ביציות והשתלת הפריה המבצע
בטרםביצועההליךצעלפיהמוצעעלהרופאלוודאאת

התקיימותםשלתנאיםאלה:

לנשיאת הסכם פי על נעשים וההשתלה ההפריה 1צ
עובריםשאושרבידיועדתהאישוריםולפיתנאיהאישורצ
האמורים הרפואיים ההליכים כי להבטיח בא זה תנאי
ייעשובהתאםלתנאיםשנקבעובסעיף5לחוק,בהתאם
לרצוןהצדדיםהבאלידיביטויבהסכםובהתאםלאישור
זכויותיהם, על להגן במטרה והכול האישורים, ועדת
בריאותםוטובתםשלהצדדיםלהליךושלהילדשייוולד;

הביציותשבהןנעשהשימושאינןשלהאםהנושאתצ 2צ
תנאיזהבאלהבטיחכילאיהיהקייםקשרגנטיביןהאם

הנושאתלילדשייוולדבמסגרתההליך;

הזרעהמשמשבמסגרתההליךהואשלהאבהמיועד 3צ
ואםמדוברבאםמיועדתיחידה-הביציותהןשלהצתנאי
ההורים אחד בין גנטי קשר של קיומו להבטיח בא זה
המיועדיםלפחותלביןהילדשייוולדובכךלמנועיצירת

ילדלצורךאימוצו;

נעשות הביציות והשתלת החוץ־גופית ההפריה עצ
במחלקהמוכרתצתנאיזהבאלהבטיחכיההליכיםיבוצעו
במחלקהשקיבלהאישורממשרדהבריאותוהיאעומדת
גופית חוץ הפריה לביצוע המקובלות המידה באמות

בישראלצ

סעיף3לחוקעוסקבהרכבועדתהאישורים,אופן  סעיף 3
אחד כי לקבוע מוצע עבודתהצ וסדרי מינויה 
מחבריועדתהאישורים,לפחות,יהיהעובדהמדינהוזאת
בהתחשבבתפקידיהוועדהוסמכויותיהצמוצעגםלהגביל
אתתקופתכהונתםשלחבריועדתהאישוריםלתקופה
שלארבעשניםעםאפשרותלמנותםלתקופתכהונהאחת
נוספתצהגבלתהכהונהלתקופהמרביתשלשמונהשנים
נובעתמכךשמחדגיסא,חבריהוועדהנדרשיםלידענרחב
במניעת צורך יש גיסא ומאידך בנושא מקצועי וניסיון

קיבעוןבפעילותהוועדהוריענוןהרכבהצ

עוד,מוצעלתקןאתסעיףקטן)ו(שלסעיף3האמור
הקובעאיסורפרסוםדבריםשנאמרואונמסרובישיבות
סעיף לפי עבירה מהווה ושהפרתו האישורים, ועדת
לחוקצמוצעלעדכןאתנוסחהסעיףכךשהאיסור 19)ג(
ינוסחבלשון"פעיל"ולאבלשון"סביל"צמוצעגםלבטל
אתהעבירהשבסעיף19)ג(לחוק)ר'דבריהסברלסעיף10
להצעתהחוק(מכיווןשהפרתהאיסורהיאבגדרפגיעה
בפרטיותלפיסעיף2)11(לחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-

1981,פגיעההמהווהעבירהלפיסעיף5לאותוחוקצ

בסעיףע)א(לחוקמפורטיםהמסמכיםהמוגשים  סעיף 4
במסגרתבקשהלאישורהסכםלנשיאתעובריםצ 
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בפסקה)2(,אחרי"חוותדעתרפואית"יבוא"שלרופאמומחה"ואחרי"ולשאת )2(
הריון"יבוא"עקבליקוירפואי";

במקוםפסקאות)3(ו–)ע(יבוא: )3(

חוותדעתרפואיתשלרופאמומחהביילודוגניקולוגיהמטעמהשלהאם )3("
הנושאת,בדברהתאמתהלהליךלנשיאתעוברים,וכןחוותדעתרפואיתשל
להליך התאמתם בדבר המיועדים, ההורים של מטעמם נפרד, מומחה רופא

כאמור;

בדבר הנושאת, האם של מטעמה פסיכולוג של פסיכולוגית הערכה )ע(
התאמתהלהליךלנשיאתעוברים,וכןהערכהפסיכולוגיתשלפסיכולוגנפרד

מטעמםשלההוריםהמיועדיםבדברהתאמתםלהליךכאמור;";

בפסקה)6(,במקום"התקשרוהצדדיםלהסכם"יבוא"ביקשוהצדדיםלהתקשר )ע(
בהסכם";

אחריפסקה)6(יבוא: )5(

טופסויתורעלסודיותרפואיתשלהצדדיםלהסכם; )7("

הסכמתההוריםהמיועדיםלקבלתמידעמהמרשםהפליליצ" )8(

בסעיף5לחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף5

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"נוכחהועדתהאישוריםכיהתקיימוכלהתנאיםהמנויים )א(
בסעיף2רשאיתהיא,לאחר"יבוא"ועדתהאישוריםרשאית,לאחר";

בפסקה)2(,אחרי"חוותדעתרפואית"יבוא"שלרופאמומחה"ואחרי"ולשאת )2(
הריון"יבוא"עקבליקוירפואי";

במקוםפסקאות)3(ו–)ע(יבוא: )3(

חוותדעתרפואיתשלרופאמומחהביילודוגניקולוגיהמטעמהשלהאם )3("
הנושאת,בדברהתאמתהלהליךלנשיאתעוברים,וכןחוותדעתרפואיתשל
להליך התאמתם בדבר המיועדים, ההורים של מטעמם נפרד, מומחה רופא

כאמור;

בדבר הנושאת, האם של מטעמה פסיכולוג של פסיכולוגית הערכה )ע(
התאמתהלהליךלנשיאתעוברים,וכןהערכהפסיכולוגיתשלפסיכולוגנפרד

מטעמםשלההוריםהמיועדיםבדברהתאמתםלהליךכאמור;";

בפסקה)6(,במקום"התקשרוהצדדיםלהסכם"יבוא"ביקשוהצדדיםלהתקשר )ע(
בהסכם";

אחריפסקה)6(יבוא: )5(

טופסויתורעלסודיותרפואיתשלהצדדיםלהסכם; )7("

הסכמתההוריםהמיועדיםלקבלתמידעמהמרשםהפליליצ" )8(

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי-5צ

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"נוכחהועדתהאישוריםכיהתקיימוכלהתנאיםהמנויים )א(
בסעיף2רשאיתהיא,לאחר"יבוא"ועדתהאישוריםרשאית,לאחר";

מוצעלהבהירלמעןהסרספקכיההצעהלהסכםתוגש
האם של הצורך לגבי הרפואית הדעת חוות וכי בכתב
לאי–יכולתה תתייחס הפונדקאות בהליך המיועדת
היא שממנו רפואי ליקוי בשל היריון ולשאת להתעבר

סובלתצ

כמוכןמוצעלהחליףאתפסקאות)3(ו–)ע(שלסעיף
ע)א(האמורצ

פסקאותאלהקובעותכלהלן:

בקשהלאישורהסכםלנשיאתעובריםתוגשלוועדת ")א(
האישוריםבצירוףמסמכיםאלה:

צצצצ

חוותדעתרפואיתבדברהתאמהלתהליךשל )3(
כלאחדמהצדדיםלהסכם;

הערכהפסיכולוגיתבדברהתאמהלתהליךשל )ע(
כלאחדמהצדדיםלהסכם;

צצצ"

לוועדת להמציא הדרישה מעוגנת אלה בפסקאות
האישוריםחוותדעתרפואיתוהערכהפסיכולוגיתשלכל
אחדמהצדדיםלהליךבלישמובהרמטעםמיניתנותחוות
הדעתוההערכהכאמורצבהתאםלהמלצותועדתמוריוסף
בדברהפרדהביןהצוותהמטפלבהוריםהמיועדיםלצוות

המטפלבאםהנושאת,מוצעלקבועכיההוריםהמיועדים
והאםהנושאתיגישולוועדתהאישורים,בנפרד,כלאחד
מטעמו,חוותדעתרפואיתוהערכהפסיכולוגיתשיינתנו
עלידירופאיםופסיכולוגיםשוניםצעודמובהרכיהאם
הנושאתנדרשתלהביאחוותדעתרפואיתמרופאמומחה
בגינקולוגיהבעודשחוותהדעתשלההוריםהמיועדים
יכולהלהיותמרופאמומחהשאינוגינקולוגשכןהליקוי

הרפואיהנוגעלאםהמיועדתאינובהכרחגינקולוגיצ

מוצעגםלתקןאתפסקה)6(שלסעיףע)א(לחוקכך
לאם המיועדים הורים בין ההתקשרות כי ברור שיהיה
רק להיעשות יכולה עוברים לנשיאת בהסכם הנושאת
לאחראישורועדתהאישוריםצבשלבשלהגשתהבקשה
לוועדהטרםמבוצעתהתקשרותבהסכםוקיימתהצעה
כנוסחו לחוק 7 לסעיף תואמת זו הוראה בלבדצ להסכם

המוצעבסעיף7להצעתהחוקצ

לפסקה )1( סעיף 5 

בסעיף5)א(לחוקקבועהרשימתהתנאיםשעל 
לנשיאת ההסכם אישור בטרם לבדוק האישורים ועדת
ומרצון בהסכמה להסכם הצדדים התקשרות עוברים:
חופשי;העדרחששלפגיעהבבריאותהאםהנושאתאו
בשלוםהילדשייוולד;העדרתנאיםבהסכםהפוגעיםאו
המקפחיםאתזכויותהילדשייוולדאואתזכויותאחד

הצדדיםצ
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במקוםפסקה)1(יבוא: )ב(

האםהנושאתוההוריםהמיועדיםהםתושביישראל; )1("

מתקיימיםבאםהנושאתכלאלה: )1א(

לאשר האישורים ועדת רשאית ואולם נשואה, אינה היא )א(
התקשרותעםאםנושאתשהיאאישהנשואה,אםהוכחלהנחת
דעתהכילאעלהבידיההוריםהמיועדים,במאמץסביר,להתקשר

בהסכםלנשיאתעובריםעםאםנושאתשאינהנשואה;

היאאינהקרובתמשפחהשלאחדמןההוריםהמיועדים; )ב(

היאהרתהוילדהבעברשלאכאםנושאת,והילדיםשילדהכאמור )ג(
אינםנמצאיםמחוץלמשמורתהבהתאםלצושנתןביתמשפטלפידין;

בעתאישורההסכםלנשיאתעובריםמלאולה22שניםוטרם )ד(
מלאולה38שנים;

היאלאשימשהאםנושאתיותרמפעמייםולאילדהכאם )ה(
נושאתיותרמילדאחד;

היתההאםהנושאתנשואה-הוסברולבןזוגה,בשפההמובנתלו, )1ב(
השלכותההליךלנשיאתעובריםוהסיכוניםהכרוכיםבביצועו;בןהזוגשל
האםהנושאתרשאילהביעאתעמדתולפניועדתהאישוריםוהיאתובא

לפניההוריםהמיועדיםבטרםאישורההסכםלנשיאתעוברים;

מתקיימיםלגביההוריםהמיועדיםכלאלה: )1ג(

שנים 18 להם מלאו עוברים לנשיאת ההסכם אישור בעת )א(
ועדת רשאית ואולם שנים, ע5 מלאו טרם לפחות מהם ולאחד
לנשיאת הסכם לאשר שיירשמו, מיוחדים במקרים האישורים,

כאמורלעילבדבריההסברלסעיף2להצעתהחוק,
התנאים את 5)א( לסעיף לחוק 2 מסעיף להעביר מוצע
שעלועדתהאישוריםלבדוקבטרםמתןאישורלהסכםוכן

להוסיףתנאיםנדרשיםנוספים,כמפורטלהלן:

-בפסקה)1(המוצעתמוצעלדרושכיהצדדיםלהסכם
יהיותושביישראלצלענייןזהראוהגדרהמוצעתלמונח
"תושביישראל"שבסעיף1להצעתהחוקצתנאיזההועבר

מסעיף2)2(לחוקבנוסחוהיום;

-בפסקה)1א(המוצעתמוצעלקבועאתהתנאיםהנוגעים
לאםהנושאתצמוצעלדרושכיהאםהנושאתלאתהיה
נשואהבכפוףלחריגהקבועבפסקה,וכןכילאתהיהקרבת
משפחהבינהלביןאחדההוריםהמיועדיםצתנאיםאלה
הועברומסעיף2)3(לחוקבנוסחוהיוםצכמוכןמוצעלדרוש
כתנאילאישורההסכםכיאישהתוכללשמשאםנושאת
בשלושההליכיפונדקאותלכלהיותרורקאםילדהלכל
היותרילדאחדבמסגרתהליכיםקודמיםאלהצעודמוצע
38 על נושאותיעמוד המרבילאימהות הגיל לקבועכי
שניםצמטרתהוראותאלהלצמצםאתהסיכוןהבריאותי

לנשיםהמועמדותלשמשאימהותנושאותצ

הטמון הנפשי הסיכון את לצמצם כדי מוצע, עוד
לקבועכי הנושאתומטעמיםפסיכולוגיים, בהליךלאם

רקאישהשהרתהוילדהבעברוילדיהנמצאיםבחזקתה
ולאהוצאוממשמורתהלפיצומכוחדיןתוכללשמשאם
נושאתצאםמדוברבהיריונההראשוןאובלידהראשונה,
היאלאתוכללשמשאםנושאתשכןלמעשההיאתתבקש

למסורלהוריםהמיועדיםאתהילדהראשוןשייוולדלהצ

שבו במקרה כי לדרוש מוצע המוצעת )1ב( בפסקה  -
האםהנושאתנשואה,יוסברלבןזוגהמהןההשלכותשל
ההליךוהסיכוניםהכרוכיםבביצועוצההליךהצפוילאם
הנושאתאינופשוטהןמבחינהפיזיתוהןמבחינהנפשית,
הואאינוחףמסיכוןועשויבהחלטלהשפיעעלמשפחתה
שלהאםהנושאתצמסיבהזומוצעלאפשרלבןזוגהשל
האםהנושאתלהביעאתעמדתולגביההליךלפניועדת

האישוריםוההוריםהמיועדיםצ

-בפסקה)1ג(המוצעתמוצעלקבועאתהתנאיםהנוגעים
יוסף מור ועדת להמלצות בהתאם המיועדיםצ להורים
מוצעלקבועדרישתגילשלפיהלפחותלאחדמההורים
המיועדיםטרםמלאוע5שניםצועדתמוריוסףסברהכייש
לאמץלענייןזהאתהגילהמקסימליהקבועבחוקתרומת
ביציות,התש"ע-2010)להלן-חוקתרומתביציות(,המשקף
התחשבות מתוך שייוולד הילד טובת על השמירה את
את לצמצם וברצון החיים בתוחלת העלייה במגמת
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עובריםאףאםלאמתקייםלגביההוריםהמיועדיםהתנאילעניין
הגילהמרביכאמורבפסקתמשנהזו;איןבהוראותפסקתמשנהזו

כדילגרועמהוראותסעיף11לחוקתרומתביציות,התש"ע-22010;

לגביהוריםמיועדיםשהםבניזוג-איןלהםיותרמילדאחד )ב(
משותף,ולגביאםמיועדתיחידה-איןלהיותרמילדגנטיאחד;
לענייןזה,"ילד"-ביןשנולדלאםנושאתכתוצאהמביצועהסכם

לנשיאתעובריםוביןשלא;

ההוריםהמיועדיםלאהורשעו,בישראלאומחוץלישראל, )ג(
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהקייםחשששל
ממשלפגיעהמשמעותיתבטובתהילדשייוולד;מתנהליםנגדאחד
ההוריםהמיועדיםהליכיםפליליים,בישראלאומחוץלישראל,
בקשרלעבירהכאמור,רשאיתועדתהאישוריםלדחותאתהחלטתה
לפיפסקתמשנהזועדלסיוםההליכיםכאמור;לענייןזה,"הליכים

פליליים"-החלבפתיחהבחקירהעלפידין;

האםהנושאתהיאבתדתהשלהאםהמיועדת,ואולםאםהיוכל )1ד(
הצדדיםלהסכםלא־יהודיםרשאיתועדתהאישוריםלסטותמהוראות

פסקהזובהתאםלחוותדעתשלאישהדתחברהוועדה;

מתקיימיםהתנאיםהאמוריםבסעיף2)1(ו–)2(; )1ה(

עובריםאףאםלאמתקייםלגביההוריםהמיועדיםהתנאילעניין
הגילהמרביכאמורבפסקתמשנהזו;איןבהוראותפסקתמשנהזו

כדילגרועמהוראותסעיף11לחוקתרומתביציות,התש"ע-22010;

לגביהוריםמיועדיםשהםבניזוג-איןלהםיותרמילדאחד )ב(
משותף,ולגביאםמיועדתיחידה-איןלהיותרמילדגנטיאחד;
לענייןזה,"ילד"-ביןשנולדלאםנושאתכתוצאהמביצועהסכם

לנשיאתעובריםוביןשלא;

ההוריםהמיועדיםלאהורשעו,בישראלאומחוץלישראל, )ג(
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהקייםחשששל
ממשלפגיעהמשמעותיתבטובתהילדשייוולד;מתנהליםנגדאחד
ההוריםהמיועדיםהליכיםפליליים,בישראלאומחוץלישראל,
בקשרלעבירהכאמור,רשאיתועדתהאישוריםלדחותאתהחלטתה
לפיפסקתמשנהזועדלסיוםההליכיםכאמור;לענייןזה,"הליכים

פליליים"-החלבפתיחהבחקירהעלפידין;

האםהנושאתהיאבתדתהשלהאםהמיועדת,ואולםאםהיוכל )1ד(
הצדדיםלהסכםלא־יהודיםרשאיתועדתהאישוריםלסטותמהוראות

פסקהזובהתאםלחוותדעתשלאישהדתחברהוועדה;

מתקיימיםהתנאיםהאמוריםבסעיף2)1(ו–)2(; )1ה(

מכיוון  ההתערבותבזכותההורותשלמבקשיהטיפולצ
שלפיהמוצערקאחדמההוריםהמיועדיםנדרשלעמוד
בהגבלתהגילהאמורה,כךשאםטרםמלאולאבהמיועד
ע5שניםיכולההאםהמיועדתלהיותמבוגרתיותר,מוצע
להבהיראתהיחסביןהוראהזולהוראתסעיף11לחוק
תרומתביציותצלפיסעיף11לחוקתרומתביציותנתרמת
היאאישהשטרםמלאולהע5שניםצכדילהסירכלספק
11 מוצעלהבהירכיהגבלתגילהשלנתרמתלפיסעיף
לחוקתרומתביציותחלהלגביכלנתרמתביציותבישראל,

גםאםהיאאםמיועדתלפיחוקהפונדקאותצ

עודמוצעלקבועתנאיהנוגעלמספרהילדיםשיש
להוריםהמיועדיםהניגשיםלהליךהפונדקאותצכפישצוין
בחלקהכללילדבריההסבר,הליךפונדקאותהואהליך
מורכבשבמסגרתונעשהשימושבגופהשלאישהאחרת
לשםהבאתילדיםלעולםצבשניםהאחרונותנתקלהועדת
האישוריםבבקשותשלהוריםמיועדיםשישלהםכבר
כמהילדיםלבצעהליךפונדקאותשלאלשםמימושזכותם
להורותאלאלצורךהרחבתהמשפחהצעלרקעהמורכבויות
הרבותהכרוכותבביצועההליך,לרבותהבעיותהאתיות,
האפשרות את לצמצם הוחלט והמשפטיות, הרפואיות
יש אם ההליך לביצוע הזכאות את ולהגביל לביצועו
למבקשיםלהיותהוריםמיועדים,ילדיםקודמיםצעלפי
המוצעהוריםמיועדיםשהםבניזוגיוכלולבקשלבצעאת
ההליךאםאיןלהםיותרמילדמשותףאחד)כלומראםאין
להםילדיםמשותפיםקודמים,הםיוכלולהביאבמסגרת
ההליךעדשניילדיםמשותפים(ואםמדוברבאםמיועדת
יחידה)שלגביהנדרשכיהביציותיהיושלה)ר'סעיף2)2(

אחד גנטי מילד יותר לה אין - המוצע(( בנוסחו לחוק
)דהיינו,אםאיןלהילדיםגנטייםקודמים,תוכללהביאעד

שניילדיםגנטייםכתוצאהמביצועההליך(צ

בנוסף,מוצעלדרושהעדרעברפלילישלההורים
לפגיעה ממש של חשש המעלות בעבירות המיועדים
של קיומו למשל כך שייוולדצ הילד בטובת משמעותית
כלפי מין או אלימות עבירות ביצוע על המעיד רישום
ילדיםיכוללהוותשיקוללמניעתמתןאישורעלידיועדת

האישוריםצ

-בפסקה)1ד(המוצעתמוצעלקבועתנאישלפיוהאם
מטרת דתצ אותה בנות יהיו המיועדת והאם הנושאת
מעמדו בדבר שאלה תעלה שבו מצב למנוע זו הוראה
הדתישלהילדשייוולדוכי"הפיצול"ביןדתהאםהנושאת
לדתהשלהאםהמיועדתיביאלחוסרודאותלגבידתושל
הילדכאמורצעםזאת,אםכלהצדדיםאינםיהודייםמוצע
לאפשרסטייהמהוראהזו,בהתאםלחוותדעתושלאיש
דתרלוונטיכדילאפשראתביצועההליךבמקריםשבהם
לעמדתאישהדתהדברלאיוביללפגיעהבטובתהילד

שייולדצתנאיזההועברמסעיף2)5(לחוקבנוסחוהיוםצ

-בפסקה)1ה(המוצעתמוצעלקבועכינוסףעלהבדיקה
ו–)2( )1(2 סעיף לפי וההשתלה ההפריה מבצע שעורך
בדברמקורהביציותוהזרעשבהםעושיםשימושבמסגרת
שבה הביצית כי תבדוק האישורים ועדת גם ההליך,
מתכווניםלעשותשימושבמסגרתההסכםאינהשלהאם
הנושאתוכיהזרעשישמשלהפריהחוץ–גופיתהואשל
האבהמיועד,ולענייןאםמיועדתיחידה-הביציתהיא

ס"חהתש"ע,עמ'520;התשע"א,עמ'86צ 2
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בהסכםלנשיאתעובריםנקבעוהוראותשלפיהןההפריההחוץ־גופית )1ו(
לצורךהשתלתביציתמופריתבאםהנושאת,השתלתהביציתהמופרית
באםהנושאת,נשיאתההיריוןבעבורההוריםהמיועדיםוהלידה,ייעשו
בישראל;ואולםרשאיתועדתהאישוריםלאשרכיחלקמנשיאתההיריון
ייעשהמחוץלישראלאםקיימיםטעמיםהמצדיקיםזאתובהתאםלתנאים

שתקבע;

ומרצון בהסכמה עוברים לנשיאת ההסכם את עשו הצדדים כל )1ז(
חופשיובהבינםאתמשמעותוותוצאותיוצ";

בפסקה)2(,במקום"אובשלוםהילדשייוולד"יבוא"ונקבעבהסכםלנשיאת )ג(
עובריםכילאייעשויותרמשלושהניסיונותלהשתלתהביציותהמופרותבאם

הנושאת";

אחריפסקה)2(יבוא: )ד(

לאקייםחששלפגיעהבטובתהילדשייוולד;"; ")2א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

דחתהועדתהאישוריםבקשהלאישורהסכםלנשיאתעוברים,תנמקבכתב ")ב1(
אתהחלטתה;דחתהבקשהכאמורבשלתנאיהנוגעלהוריםהמיועדים,תדון
ועדתהאישוריםבבקשהנוספתשתוגשבידיאותםהוריםמיועדיםרקלאחר
שחלפושנתייםלפחותממועדדחייתהבקשה,אלאאםכןחלשינוימהותי

בעובדות,בנסיבותאובתנאיםששימשויסודלהחלטתהוועדהכאמורצ

חלשינויבפרטיםשמסרוהאםהנושאתאוההוריםהמיועדיםלוועדת )ב2(
האישוריםוטרםהושתלההביציתהמופריתבאםהנושאתבהתאםלהסכם

לנשיאתעוברים,יודיעועלכךלוועדתהאישוריםבהקדםהאפשריצ"

שלהצמטרתהוראהזולמנועהכנסתתנאיםלהסכםשאינם
עומדיםבקנהאחדעםהתנאיםהנדרשיםבחוקוכןלוודא
מראשולפנישניגשיםלאישורההסכם,כיקיימתהיתכנות
רפואיתלשימושבחומרגנטישלהאבהמיועד,אוהאם

המיועדת-אםמדוברבאםמיועדתשאיןלהבןזוגצ

-בפסקה)1ו(המוצעתמוצעלקבועכיבהסכםהפונדקאות
לצורך החוץ־גופית ההפריה שלפיהן הוראות ייקבעו
השתלתביציתמופריתבאםהנושאת,השתלתהביצית
המופריתבאםהנושאת,נשיאתההיריוןבעבורההורים
המיועדיםוהלידה,ייעשובישראלצהחוקמסדיר,בשלבזה,
הליכיפונדקאותהמבוצעיםבישראללבדצהפריתהביציות,
השתלתןונשיאתההיריוןהןהשלביםהעיקרייםשלביצוע
בהתאם בישראל להתקיים ועליהן הפונדקאות הסכם
להוראותהחוקצלמרותהאמור,כדילצמצםאתהפגיעה
באםהנושאתומכיווןשייתכנומצביםשבהםיהיהמוצדק
לאפשרלהלצאתמחוץלישראלחרףנשיאתהיריוןבעבור
ההוריםהמיועדים,מוצעלקבועכיועדתהאישוריםתוכל
לאשרכיחלקמנשיאתההיריוןייעשהמחוץלישראלאם
קיימיםטעמיםהמצדיקיםזאתובהתאםלתנאיםשתקבעצ

כי לוודא האישורים ועדת על המוצעת )1ז( בפסקה -
כלהצדדיםלהסכםלנשיאתעובריםעשוזאתבהסכמה
ומרצוןחופשיצתנאיזהקייםהיוםבפסקה)1(שלסעיף5)א(

לחוקצלמעןהסדרהטובמוצעלסדראתרשימתהתנאים
שעלועדתהאישוריםלבחוןלפיסעיף5)א(בנוסחוהמוצע,
בבואהלתתאישורלהסכםלנשיאתעוברים,כךשתחילה
יופיעובסעיףתנאיםאובייקטיביםבעיקרםהנוגעיםלאם
תנאים יבואו ולאחריהם המיועדים ולהורים הנושאת
הכרוכיםבהפעלתשיקולדעתעלידיהוועדהצמסיבהזו
מוצעלהעביראתהאמורבפסקה)1(לסעיף5)א(בנוסחו
רשימת את לפניו ולהביא המוצעת, )1ז( לפסקה היום,

התנאיםהאובייקטיבייםצ

עודמוצעלתקןאתפסקה)2(שלסעיף5)א(ולפצלה
תתייחס החדש בנוסחה )2( שפסקה כך פסקאות לשתי
לבריאותהאםהנושאתופסקה)2א(תתייחסלטובתהילד
)2(אתהתנאי שייוולדצלענייןזהמוצעלהוסיףלפסקה
להשתלת ניסיונות משלושה יותר ייעשו לא שלפיו
הביציותהמופרותבאםהנושאת,זאתכדילצמצםאת

הסיכוןהבריאותילאםהנושאתצ

לפסקה )2(

לסעיף קטן )ב1( המוצע

כדילמנועהגשתבקשותחוזרותונשנותבידיהורים
בשל ההליך לביצוע מתאימים נמצאו שלא מיועדים
אי–קיוםתנאימהתנאיםהנדרשים,מוצעלקבועכיאם
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בסעיף6לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:6צתיקוןסעיף6

כאמור, להסכם צד להיות המבקש או בישראל עוברים לנשיאת להסכם צד ")ב(
לאיקבלולאייתן,תמורה,בכסףאובשווהכסף,בעדביצועההסכםכאמור,למעט

תשלומיםשאושרובידיועדתהאישוריםלפיסעיףקטן)א(צ"

במקוםסעיף7לחוקהעיקרייבוא:7צהחלפתסעיף7

"התקשרותבהסכם
לנשיאתעוברים

וביצועו

לאיתקשראדםבהסכםלנשיאתעובריםשלאאושרבידי7צ
5,ולאיבצעאדםהסכםשלא ועדתהאישוריםלפיסעיף
אושרכאמוראושלאבהתאםלהוראותההסכםשאושראו

לתנאיהאישורצ"

אדם8צתיקוןסעיף10 ימסור לא הניתן; "ככל יבוא הניתן" "ככל במקום העיקרי, לחוק 10)ג( בסעיף
למשמורתולאיקבללמשמורתילדשנולדלאםנושאתכתוצאהמביצועהסכםלנשיאת
עובריםשלאבנוכחותעובדסוציאלילפיחוקהסכמיםלנשיאתעובריםכאמורבסעיף

קטןזה"צ

בסעיף11לחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף11

תיקוןסעיף6בסעיף6לחוקהעיקרי,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:6צ

כאמור, להסכם צד להיות המבקש או בישראל עוברים לנשיאת להסכם צד ")ב(
לאיקבלולאייתן,תמורה,בכסףאובשווהכסף,בעדביצועההסכםכאמור,למעט

תשלומיםשאושרובידיועדתהאישוריםלפיסעיףקטן)א(צ"

החלפתסעיף7במקוםסעיף7לחוקהעיקרייבוא:7צ

"התקשרותבהסכם
לנשיאתעוברים

וביצועו

לאיתקשראדםבהסכםלנשיאתעובריםשלאאושרבידי7צ
5,ולאיבצעאדםהסכםשלא ועדתהאישוריםלפיסעיף
אושרכאמוראושלאבהתאםלהוראותההסכםשאושראו

לתנאיהאישורצ"



אדם8צ ימסור לא הניתן; "ככל יבוא הניתן" "ככל במקום העיקרי, לחוק 10)ג( בסעיף
למשמורתולאיקבללמשמורתילדשנולדלאםנושאתכתוצאהמביצועהסכםלנשיאת
עובריםשלאבנוכחותעובדסוציאלילפיחוקהסכמיםלנשיאתעובריםכאמורבסעיף

קטןזה"צ

תיקוןסעיף10

תיקוןסעיף11בסעיף11לחוקהעיקרי-9צ

הוועדהדחתהבקשהלאישורהסכםבשלאי–קיומושל
העובדות השתנו ולא המיועדים, להורים הנוגע תנאי
שהביאולדחייתהבקשה,הוועדהלאתדוןבבקשהנוספת
ממועד שנתיים בחלוף אותםהוריםמיועדים,אלא של

דחייתהבקשהצ

לסעיף קטן )ב2( המוצע

כדילאפשרלוועדהלהפעילאתסמכותהלפיסעיף
5)ג(לחוקולדוןבאישורשנתנהאםחלשינויבעובדותאו
הצדדים את מוצעלחייב להחלטתה, שהביאו בנסיבות
להסכםלדווחלוועדתהאישוריםעלשינויכאמור,בהקדם

האפשריצ

עלפיהוראותסעיף19)ב(לחוקנתינהאוקבלת  סעיף 6
שלא עוברים, לנשיאת להסכם בקשר תמורה 
באישורועדתהאישוריםמהווהעבירהפליליתשעונשה
שנתמאסראחתצבהתאםלמקובלכיוםבכלהנוגעלניסוח
הוראותבעלותהיבטפלילי,מוצעלהוסיףסעיףהקובע
אתהאיסורהנורמטיביהאמורבגוףהחוקציצויןכיבסעיף
19)ב(לחוק,בנוסחוהיום,כוללתהעבירהאיסורגםעל
"מימטעמו"שלצדלהסכםלנשיאתעובריםוגםעלמי
על החל האיסור לצד ההסכם, בעד תמורה ש"מציע"
צדלהסכםלתתאולקבלתמורהבעדההסכםצבהתאם
למקובלכיום,בנוסחהמוצעבסעיף6האיסורמתייחסל"צד
להסכם"בלבדולאל"מימטעמו",ובנוסףהאיסורמתייחס
ל"מתןאוקבלה"שלתמורהבלבד,ולאל"הצעה"צזאת,
משוםשלפיהחלקהכללישלחוקהעונשין,התשל"ז-1977,
אדםשפועלבניגודלהוראותהחוקמטעמושלצדלהסכם
מהווהשותףלביצועהעבירה,והצעהלמתןאולקבלהשל
תמורהשלאבהתאםלהוראותהחוקמהווהניסיוןלביצוע
ממילא אסורים אלה רכיבים לפיכך, העיקריתצ העבירה
לפיהדיניםהכללייםבחוקהעונשין,ואיןמקוםלציינם

במפורש,כפישלאנהוגלעשותכןבהקשריםאחריםצ

7לחוקשעניינו"ביצועהסכםלנשיאת סעיף  סעיף 7
עוברים"קובעכלהלן: 

לאתבוצעהפריהחוץ־גופיתוהשתלתביציתמופרית "7צ
אלאבמחלקהמוכרתועליסודהסכםלנשיאתעוברים

שאושרכאמורצ"

לאורהתיקוןהמוצעלסעיף2לחוק,בסעיף2להצעת
חוץ־ הפריה לבצע האיסור גם נקבע שבמסגרתו החוק,

מוצע מוכרת, במחלקה שלא ביצית השתלת או גופית
להחליףאתסעיף7לחוקולעגןבואתהאיסורלהתקשר
בהסכםלנשיאתעובריםשלאאושרבידיועדתהאישורים
אולבצעהסכםשלאאושרכאמוראושלאבהתאםלהסכם
כי להבטיח באה זו הוראה האישורצ לתנאי או שאושר
שנתנה ובאישור 5 בסעיף הקבועים ההסדרים יישמרו
הוועדה,שמטרתםלהעניקהגנהמרביתעלהאינטרסים

שלכללהגורמיםהמעורביםבהליךצ

על הילד "מסירת כי קובע לחוק 10)ג( סעיף  סעיף 8
ידיהאםהנושאתלמשמורתההוריםהמיועדים 
הסכמים חוק לפי הסוציאלי העובד בנוכחות תהיה
לנשיאתעובריםובסמוךלאחרהלידהככלשניתן"מכיוון
19)ד(לחוק שלצדהאיסורנקבעהעבירהפלילית)סעיף
בנוסחוהיוםוסעיף19)ע(לחוקבנוסחוהמוצעבסעיף10
להצעתהחוק(מוצעלקבועאתההוראהבלשון"פעיל"
ולאבלשון"סביל",כךשהאיסוריהיהברורוישירומנוסח

באופןהמקובלבחקיקהבכלהנוגעלהוראותפליליותצ

11לחוקביתהמשפטחייבלקבל עלפיסעיף  סעיף 9
תסקירעובדסוציאליכתנאילמתןצוהורותצ 
מוצעלהוסיףלסעיף11האמוראתסעיףקטן)א1(ולהחליף
עובד מאת תסקיר שקבלת כך שבו )ב( קטן סעיף את
סוציאליכאמור,לאתהווהתנאיהכרחילמתןצוההורות,
סוציאלי עובד תסקיר לדרוש וביתהמשפטיהיהרשאי
להבטחתטובתהילדבמקריםשבהםהוארואהצורךבכךצ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הוגשהבקשהלפיסעיףקטן)א(וסברעובדסוציאלילפיחוקהסכמים ")א1(
לנשיאתעוברים,כיקייםחששלפגיעהבטובתהילדשבעניינוהוגשההבקשה
אונודעלעובדסוציאליכאמורכיהאםהנושאתמתכוונתלהגישבקשהלחזור
בהמההסכםלפיסעיף13,יודיעעלכךלביתהמשפטוביתהמשפטלאיחליט
בבקשהאלאלאחרקבלתתסקירמאתהעובדהסוציאלי;ביתהמשפטרשאי
לדרושקבלתתסקירכאמורבסעיףקטןזהבכלעתלפניההחלטהבבקשה,אם

ראהצורךבכךצ";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

מצאביתהמשפטכיהילדאשרבעניינוהוגשהבקשהלפיסעיףקטן)א( ")ב(
נולדכתוצאהמביצועהסכםלנשיאתעובריםשנעשהואושרבהתאםלהוראות
חוקזה,ייתןצוהורותלהוריםהמיועדים,אלאאםכןנוכחלאחרקבלתתסקיר
עובדסוציאלילפיחוקהסכמיםלנשיאתעוברים,שהוגשלפיסעיףקטן)א1(,כי

הדברנוגדאתטובתהילד;נוכחביתהמשפטכאמורייתןצולפיסעיףע1צ"

במקוםסעיף19לחוקהעיקרייבוא:10צהחלפתסעיף19

מישעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנה,ואםהוא19צ"עונשין )א(
העונשין, לחוק 61)א()ע( בסעיף כאמור -קנס דינו תאגיד,

התשל"ז-31977:

ביצעהפריהחוץ־גופיתלצורךהשתלתביצית )1(
מופריתבאםנושאתאוביצעהשתלתביציתמופרית

באםנושאת,בניגודלהוראותסעיף2;

כחריגלכךמוצעלקבועכיבמקריםשבהםהודיעעובד
סוציאלילביתהמשפטכיקייםחששלפגיעהבטובתהילד
שייוולדאוכיהאםהנושאתמתכוונתלחזורבהמההסכם,
יהיהחייבביתהמשפטלקבלתסקירעובדסוציאליבטרם

הכרעהבבקשהצ

וזהנוסחושלסעיף11)ב(שמוצעלהחליפו:

")ב(ביתהמשפטיתןצוהורותאלאאםכןנוכח,
הסכמים חוק לפי סוציאלי עובד תסקיר קבלת לאחר
לנשיאתעוברים,כיהדברנוגדאתטובתהילד;נוכחבית

המשפטכאמור,יתןצולפיסעיףע1צ"

סעיף10סעיף19לחוקקובעלאמור:

"עונשין

במטרה מופרית ביצית של השתלה המבצע 19צ)א(
להביאלהתעברותאםנושאתעל־מנתלמסוראתהילד
שלאבהתאםלהוראותחוקזה,אובקשרעםביצועהסכם
או האישורים ועדת בידי אושר שלא עוברים לנשיאת

בניגודלתנאיםשקבעה,דינו-מאסרשנהאחתצ

מטעמו מי או עוברים לנשיאת להסכם צד )ב(
המציע,נותן,מבקשאומקבלתמורהבכסףאובשווהכסף
באישור שלא עוברים לנשיאת הסכם ביצוע עם בקשר

ועדתהאישורים,דינו-מאסרשנהאחתצ

המפרסם,ללארשותביתמשפט,דבריםשנאמרו )ג(
לה,או שהוגשו מסמכים או האישורים ועדת בישיבות
שמם,זהותםאוכלדבראחרהעלוללהביאלזיהויםשל
אםנושאת,שלהוריםמיועדיםאושלילד,אואתתוכנם
לבית שהוגשו מסמכים או עוברים לנשיאת הסכם של

משפטבעניניםאלה,דינו-מאסרשנהאחתצ

עובד בנוכחות שלא ילד המקבל או המוסר )ד(
סוציאלילפיחוקהסכמיםלנשיאתעובריםאושלאעלפי

צושלביתמשפטלפיחוקזה,דינו-מאסרשנהאחתצ"

לתיקונים ולהתאימו הסעיף את להחליף מוצע
המוצעיםבהצעתחוקזוצ

כדילאפשרלעובדסוציאלילבצעאתתפקידיו  סעיף 11
20א לפיהחוק,מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף 
ולקבועבוכילצורךביצועתפקידושלעובדסוציאלילפי
החוק,יחולוהוראותסעיפים3עד6לחוקהסעד)סדרידין
בעייניקטינים,חולינפשונעדרים(,התשט"ו-1955צסעיפים
אלהמקניםלעובדסוציאליסמכויותלענייןסדרידין,כגון
רשותלהיכנסלכלמקוםשבונמצאקטיןאםהדברנדרש
לצורךהכנתתסקיראוסמכותלחקורכלאדםשהואסבור
שישלוידיעותהנוגעותלקטיןצכמוכןמסדיריםסעיפים
אלהאתאופןהגשתהתסקירלביתהמשפטולבעליהדין
ואתסמכותושלביתהמשפטלצוותעלעובדסוציאלי

ס"חהתשל"ז,עמ'226צ 3
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קיבלאונתןתמורהבעדביצועהסכםלנשיאת )2(
עובריםבישראל,בניגודלהוראותסעיף6)ב(;

התקשרבהסכםלנשיאתעובריםשלאאושרבידי )3(
ועדתהאישוריםאוביצעהסכםשלאאושרכאמור
אושלאבהתאםלהוראותההסכםשאושראולתנאי

האישור,בניגודלהוראותסעיף7;

מסרלמשמורתאוקיבללמשמורתילדשנולד )ע(
לאםנושאתכתוצאהמביצועהסכםלנשיאתעוברים
שלאבנוכחותעובדסוציאלילפיחוקהסכמיםלנשיאת

עוברים,בניגודלהוראותסעיף10)ג(צ"

אחריסעיף19לחוקהעיקרייבוא:11צהוספתסעיף19א

"סמכויותעובד
סוציאלי

לענייןביצועהתפקידיםלפיחוקזהשלעובדסוציאלי19אצ )א(
לפיחוקהסכמיםלנשיאתעובריםיחולוהוראותסעיפים3

נפש חולי קטינים, בענייני דין )סדרי הסעד לחוק 6 עד
ונעדרים(,התשט"ו-1955עצ"

בסעיף20)ב(ו–)ג(לחוקהעיקרי,במקום"שרהעבודהוהרווחה"יבוא"שרהעבודה12צתיקוןסעיף20
הרווחהוהשירותיםהחברתיים"צ

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומוצ13צתחילהותחולה )א(

הוראותחוקזהלאיחולועלהסכםלנשיאתעובריםשאושרבידיועדתהאישורים )ב(
לפיסעיף5לחוקהעיקרילפנייוםהתחילהצ

קיבלאונתןתמורהבעדביצועהסכםלנשיאת )2(
עובריםבישראל,בניגודלהוראותסעיף6)ב(;

התקשרבהסכםלנשיאתעובריםשלאאושרבידי )3(
ועדתהאישוריםאוביצעהסכםשלאאושרכאמור
אושלאבהתאםלהוראותההסכםשאושראולתנאי

האישור,בניגודלהוראותסעיף7;

מסרלמשמורתאוקיבללמשמורתילדשנולד )ע(
לאםנושאתכתוצאהמביצועהסכםלנשיאתעוברים
שלאבנוכחותעובדסוציאלילפיחוקהסכמיםלנשיאת

עוברים,בניגודלהוראותסעיף10)ג(צ"

הוספתסעיף19אאחריסעיף19לחוקהעיקרייבוא:11צ

"סמכויותעובד
סוציאלי

לענייןביצועהתפקידיםלפיחוקזהשלעובדסוציאלי19אצ )א(
לפיחוקהסכמיםלנשיאתעובריםיחולוהוראותסעיפים3

נפש חולי קטינים, בענייני דין )סדרי הסעד לחוק 6 עד
ונעדרים(,התשט"ו-1955עצ"

בסעיף20)ב(ו–)ג(לחוקהעיקרי,במקום"שרהעבודהוהרווחה"יבוא"שרהעבודה12צ
הרווחהוהשירותיםהחברתיים"צ

תיקוןסעיף20

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומוצ13צ תחילהותחולה)א(

הוראותחוקזהלאיחולועלהסכםלנשיאתעובריםשאושרבידיועדתהאישורים )ב(
לפיסעיף5לחוקהעיקרילפנייוםהתחילהצ

לבואולהיחקרלפניובענייןקטין,אףאםלאהצטווהלמסור
תסקירצסמכותדומהקיימתבסעיף22לחוקאימוץילדים,
המשפטית הכשרות לחוק 71 ובסעיף התשמ"א-1981,

והאפוטרופסות,התשכ"ב-1962צ

מוצעלקבועכיתחילתושלהחוקתהיהשלושה  סעיף 13
חודשיםמיוםפרסומו,זאתכדילאפשרהיערכות 
ליישוםהוראותהחוקצנוסףעלכך,כדישלאלפגועבמי
שכברקיבלואתאישורועדתהאישוריםלפנייוםהתחילה,

מוצעלקבועכיהוראותהחוקהמוצעלאיחולועליהםצ

ס"חהתשט"ו,עמ'126צ ע

ס"חהתשמ"א,עמ'128;התשע"ז,עמ'986צ 5
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