
 

 

 

 

מדינת בישראל וב בפעילות בנקי זרע סוגיות מרכזיות
 שבאוסטרליה ויקטוריה

 

 

 

  

 תשע"ז ז' טבת  ד"ר עדי ענברכתיבה: 

 2017 בדצמבר 25 צוות ת, ראששלי לויאישור: 

  מערכת דברי הכנסת: עריכה לשונית

 

 מרכז המחקר והמידעהכנסת, 

 91950גוריון, ירושלים -קריית בן

6 טל': 4 0 8 2 4 0 / 1 - 0 2 

6 פקס: 4 9 6 1 0 3 - 0 2 

www.knesset.gov.il/mmm 

 

 הכנסת

 מרכז המחקר והמידע

 



 
   

 53 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 תוכן
 2  מבוא

 4 חלק א: בנקי זרע בישראל

 4  אסדרה .1

 8 הנתונים באיסוף ומגבלות רשמיים בנתונים חוסר .2

 9 העיקרית ופעילותם בישראל הזרע בנקי של מאפיינים .3

 10 ותרומות תורמים 

 14  זרע יבוא 

 16  מטופלות 

 18 תורם זרע באמצעות פוריות טיפולי תוצאות אחר מעקב 

 20 מרכזיים מידע מאגרי .4

 22 נוספות סוגיות .5

 22 בישראל הזרע בנקי פעילות אסדרת של דתיים היבטיים 5.1

 23 הזרע תורמי אנונימיות 5.2

 24 תורמים לגיוס תמריצים 5.3

 25 הזרע בנקי פעילות על הבריאות משרד פיקוח .6

 27 חלק ב': בנקי זרע בוויקטוריה

 28 מרכזיים מידע מאגרי .7

 32 הנתונים ומגבלות רשמי מידע פרסום .8

 33  תורמים .9

 38 מזהה למידע בקשות .10

 39  מטופלות .11

 42 מתורם זרע באמצעות פוריות טיפולי תוצאות אחר מעקב .12

 43  דיון .13

 46  מקורות .14

 46 כללי – מקורות 14.1

 46 ישראל – מקורות 14.2

 49 ויקטוריה – רותמקו 14.3

 51 2017: בנקי זרע מאושרים על ידי משרד הבריאות בישראל, נובמבר 1נספח 

 52 : הריונות קליניים בטיפולי פוריות באמצעות זרע מתורם במדינת ויקטוריה2נספח 

 



 

 
   

 53 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

בנקי פעילות של  מרכזיות בסוגיותוהוא עוסק  ,מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת ד"ר עליזה לביא

מך משלים למסמך "חקיקה להסדרת תרומות זהו מסובמדינת ויקטוריה שבאוסטרליה.  הזרע בישראל

תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של  על ידישהוגש לחברת הכנסת  ,זרע: סקירה משווה"

 מוצגתחלק ב' בפעילות בנקי הזרע בישראל ו מוצגתחלק א' ב :שני חלקיםמסמך ל 2017.1ביולי  הכנסת

סוגיות מרכזיות העולות בקצר דיון מובא המסמך  בסיכוםבמדינת ויקטוריה.  בנקי הזרע פעילות

 (.13 פרקב )ראוסקירת מדינות אלה המ

 מבוא

( מנזקי Spermatozoaעל תאי זרע ) להגןנמצא כי גליצרול יכול הארבעים של המאה העשרים בשנות 

ואת פיתוחן של טכנולוגיות  לזמן ממושךחסנתם וא של תאי זרע פשר את שימורםא  דבר וההקפאה, 

(, WHO :; להלןworld Health Organizationלפי ארגון הבריאות העולמי ) 2בנקי זרע.ב כיום המשמשות

ילדים שנולדו  , וישבמשך הזמןלא בהכרח מידרדרת סנים בתנאים נאותים חמאוהתאי זרע איכותם של 

 3שנים. 28-מ יותרסן חזרע שאומ

WHO בריאים מתורמים זרעאיסוף ( 1): בהקפאה זרע תאי לשימור אפשריות מטרות ארבע מציין 

או  רפואי הליךבפני עבור גבר שעומד  פוריים זרע תאי שימור( 2לשימוש בטכנולוגיות הפריה; ) ופוריים

בזרעו של גבר עם בעיות פוריות  טיפול( 3חשיפה העלולים לפגוע בפוריותו העתידית )כגון כימותרפיה(; )

 סוןחא באמצעות, HIV, כגון דבקותימ מחלות העברת צמצום( 4של תאי הזרע(; ) מועטה)כגון תנועתיות 

 לנשים המאפשרת הזרע בנקי פעילותהוא  זה מסמךנושא המרכזי בה 4.עתידב לשימוש נקיות זרע דגימות

 . הרות מתרומת זרעל

WHO  הזרעה מלאכותית תורם בזרע שימוש לעשות שבאמצעותן אפשר הפריה טכנולוגיות ארבעמציין :

(Artificial Insemination – AIהזרעה תוך ;)-( רחמיתIntrauterine insemination – IUIהפריה חוץ ;)-

-(; והפריה חוץIn-Vitro Fertilization – IVFשה )ימחוץ לגוף הא ריםבה תאי הזרע והביצית מופשגופית 

  5(. ICSI –Intracytoplasmic Sperm Injectionמוזרק לתוך הביצית )יחיד בה תא זרע שגופית 

קשור ( בזרע תורם שנשמר בהקפאה inseminationהזרעה ) באמצעותריון ישיעור כניסה לה ,WHOלפי 

, הכגון גיל ,המטופלת ם אישיים שלנתוני כןאיכות הזרע לאחר ההפשרה, עיתוי ההזרעה ולעיתים קרובות ל

 6הריונות קודמים באמצעות תרומת זרע ובעיות ברחם ובחצוצרות.

שהתקיימו במסגרת כתיבת  בתחום בישראל העוסקים שיחות רקע עם גורמיםומ בנושאסקירת ספרות מ

 : בתחום טיפולי הפוריות פעילות בנקי הזרעסוגיות מרכזיות באסדרת כמה  עלו ,מסמך זה

                                                 

 4המשפטית של הכנסת, , תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה : סקירה משווהחקיקה להסדרת תרומות זרעדינה צדוק,  1
 .2017ביולי 

2 World Health Organization, WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen (5th 

Edition), 2010, p. 169. 
 שם. 3
 .170שם, עמ'  4

 שם. 5
 .169שם, עמ'  6

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44261/1/9789241547789_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44261/1/9789241547789_eng.pdf?ua=1
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 כןו, והצאצאים המטופלת, התורם לע, במאגר מרכזי הרפואי הליךה על מידע שלושימור  איסוף .1

 שםל הטיפול איכות בדבר הרפואי לצוות מידע במתן החל שונים גורמים עםהנתונים  שיתוף

הגנטית,  מורשתה בדברשל צאצאי תרומות זרע לקבל מידע  זכותם שאלתב וכלה, בעתיד ושיפור

  הרפואית והתרבותית שלהם.

 הסף תנאי מהם, כתורם להתקבל רשאי מי עיסוק בשאלות כגון כך ובתוך ,זרע תרומות איסוף .2

 בעבור שאפשר להציע התגמול מהו(, ופסיכולוגיות רפואיות בדיקות זה)ובכלל  לקבלתו שנקבעו

( על בידי המדינה מרכזימאגר נתונים קיומו של  –אסדרת הנושא )למשל  השפיעה התרומה וכיצד

 מספר הפונים למתן תרומה.

גידול בפרט טענה כי בעשורים האחרונים חל ו ,פונות לבנק הזרעקרב השינויים דמוגרפיים ב .3

 .נשיםפונות יותר נשים רווקות או זוגות כי כיום טענה נוספת עלייה בגילן, והייתה במספר הפונות, 

הקביעה מהו המספר המקסימלי של צאצאים או  , כלומרפיקוח על מספר הצאצאים מכל תורם .4

מעקב אחר תוצאות טיפולי למתורם אחד. קביעה מסוג זה דורשת גם מנגנון  יווצרוישמשפחות 

 הפריה.ה

תיירות על יבוא זרע ל ששל אסדרה מקומית  ההשפעהסוגיית  עלתה במהלך העבודה על המסמךכן,  כמו

בין תורמי זרע ומטופלות, ללא מעורבותם של  הסדרים פרטייםעל ו של מטופלות למדינות אחרותרפואית 

 קצרה בלבד.מסמך בסקר בייבנקי זרע. נושא זה 

סדרת אלהחקיקה  שבו נסקרה ,למסמך הלשכה המשפטית של הכנסתכאמור, מסמך זה הוא מסמך נלווה 

בשתי מדינות בה )ויקטוריה וניו סאות' ויילס(, בקנדה ברמה ותרומות זרע באוסטרליה ברמה הפדרלית 

, אלו במדינות החקיקה היבטי על נוסף ,הנוכחי במסמךובספרד.  בצרפת וכן ,קוויבקהפדרלית ובמחוז 

 משני נעשתה ויקטוריה מדינתב לעסוקהבחירה . המדינות בשתיבנקי הזרע  פעילות עלנתונים  יובאו

רשות מרכזית המתכללת יש , כפי שיוצג להלן, בוויקטוריה: ראשית, נגישות הנתונים. מרכזיים טעמים

, ישראללעומת שנית, . 1998מאז נושא על הומפרסמת נתונים  80-האת נושא טיפולי הפוריות מאז שנות 

הדרגתי של ביטול חל  ,1984-ב לפי האסדרה שנקבעה ,בוויקטוריהתרומות הזרע אנונימיות,  שבה

)גם  אנונימיותאך ורק תרומות זרע שאינן  בוויקטוריה, וכיום מותרות האפשרות למתן תרומה אנונימית

איסוף עניין להן היא שאלה מרכזית שאלת אנונימיות תרומות הזרע בישראל  ,כפי שיוצג להלן .ביבוא(

 ומכאןתורמים מקומיים,  יסיכולת בנקי הזרע בישראל לגיעניין לוהן  ופרסומם נתוני פעילות בנקי הזרע

אין לראות בבחירה במדינת ויקטוריה בחירה על רקע זה נדגיש כי  .בוויקטוריההעניין שיש בבחינת המצב 

 נבעה מהטעמים שהוצגו לעיל בלבד.וכאמור היא , שיש לשאוף אליו במודל

. המגבלה עלו קשיים מתודולוגיים בוויקטוריהוכפי שיפורט להלן, בסקירת פעילות בנקי הזרע בישראל 

בישראל אין פרסומים רשמיים שכן  ,נתוניםב חוסר הייתהבישראל  בסקירת פעילות בנקי הזרע המרכזית

נתונים ישירות לאיסוף פעל מרכז המחקר והמידע של הכנסת  ,פעילות בנקי הזרע. לצורך כךעל של נתונים 

תמונה מלאה  להציג אפשר-אישהתקבל המידע על פי  המסמך, אך כפי שיוצג בהמשךמבנקי הזרע עצמם, 

 ובעיקר טיפולי הפוריות על נתונים של פרסוםלוהמדינה פועלת לאיסוף ש אף ,בוויקטוריה גם .םפעילותשל 

, שהופקדו על כךרשויות הנתונים באיסוף ב שינוייםבמהלך השנים , חלו תרומות הזרעעל נתונים 

מהימנותם מידת  את העריךל קושי יששינויים אלו  בעקבותו בקטגוריות הניתוח שלהם ובאופן פרסומם

 .של נתונים אלו
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 ישראלבנקי זרע בחלק א: 

אינו מוסדר בחקיקה ראשית; כיום , שבישראל באסדרת תחום בנקי הזרעבחלק זה של המסמך נעסוק 

על  נתוניםה באיסוףשעמדו בפני מרכז המחקר והמידע של הכנסת  הקשיים המתודולוגייםאת סקור נ

תורמי הזרע, תרומות  גיוסבעניין  ,את מאפייני פעילות בנקי הזרעציג בקצרה נ; פעילות בנקי הזרע בישראל

שנעשה בהם שימוש מעקב אחר תוצאות טיפולי הפוריות , ההזרע, הפונות לטיפולי פוריות מסוג זה

 דתיים היבטיים :סוגיות נוספות . כמו כן, נציג בקצרהמרכזי במאגרבתרומות זרע ואיסוף המידע בתחום 

על משרד הבריאות פיקוח בחן את נו מתן תרומת זרע ואנונימיות תורמי הזרע, תמריצים להתחום של

 כיום.בארץ התחום 

 אסדרה .1

לפקודת בריאות העם,  33מכוח סעיף ) תקנותבבחקיקה ראשית אלא  מוסדריםאינם בנקי הזרע בישראל 

  7.בנקי הזרע עצמםשל נהלים פנימיים של בתי החולים ובהלי משרד הבריאות וונב, (1940

 ,תמשרד הבריאו על ידיזרע להיות מוכר על בנק , 1979–תקנות בריאות העם )בנק זרע(, תשל"טעל פי 

בבית תבוצע רק  תורם זרעמהזרעה מלאכותית  . כמו כן,בית חוליםעל ידי עליו להיות מנוהל  ,כדי שיוכרו

  8.חולים שיש בו בנק זרע ומזרע שהתקבל מבנק הזרע

)סעיף אין לנהל בנק זרע  במרפאה ,1987–תקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, תשמ"זב 2סעיף על פי 

 9יה(.יבתוספת השנ 10סעיף )שה ילבצע הזרעה מלאכותית בא או ,.ב.)א((2

 יתקיימו גופית-במסגרת טיפולי הפריה חוץ ,1987–גופית(, תשמ"ז-תקנות בריאות העם )הפריה חוץעל פי 

 בדברלחיסיון זכותו של תורם זרע  . לפי התקנות,תורם זרע ובין נתרמת בין הדדייםאנונימיים  יחסים

 בנק אמצעותיתקבל רק בזרע שיועד מראש להפריה , כך שקבלת תרומת זרעעל  לפקח יש חובהו ,זהותו

 הזרעה מלאכותית.עיסוק ב ןאיתקנות ב .זרע

 ,בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית כללים ,20/07מנכ"ל משרד הבריאות  חוזר

, סעיפים 34 זה נוהלב .2009בינואר  1-נכנס לתוקפו ב 10(,2007נוהל  :)להלן 2007בינואר  8-שפורסם ב

הוא  לא ידוע אם על כןו 1992,11 משנת זה בנושא שהופץ הקודם החוזר לנוכח מעמדומה אך לא צוין בו 

 , ובין השארהזרע בנקי פעילותב היבטים רבים מסדירה ,מקיףנוהל הוא  2007נוהל  מוסיף עליו או מבטלו.

 אוכלוסיית; תורם עמותרות עם זר רפואיות פרוצדורות; זרע תרומות; זרע בנק ניהולשל  כלליים היבטים

 ,שונים טפסים תשעה ובהם ,נספחים, מצורפים לנוהל כמו כן. פרטיות; רשומות ניהול; לשירות הזכאיות

                                                 

; גב' מירי כהן, מנהלת תחום 9, עמ' 1994, יולי דין וחשבוןגופית, -מקצועית לבחינת הנושא של הפרייה חוץ-הוועדה הציבורית 7
  .2017בספטמבר  10בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב, 

 .פיקוח-ירב כשירותים גם מלאכותית והזרעה הזרע בנקי שירותי רזוהוכ 1979בשנת  אלו תקנות של התקנתן בד בבד עם 8
בכלי משפטי שמטרתו לאפשר לשר הבריאות  מדוברכי נכתב  ,זמן קצר לאחר מכן שפורסם ",משפטים"בכתב העת  אמרמב

-של בנקי הזרע כשירות בר ומעמדם, 2010 בשנתאלו בוטלו  תקנותהקמתם של בנקי זרע מחוץ לבתי החולים.  אתלאסור 
, 1979–הפיקוח על מצרכים ושירותים )בנק זרע והזרעה מלאכותית(, תשל"ט אכרזת, 3996פיקוח הוסר. ראו: קובץ התקנות 

, 2010 בפברואר 14, 2010–בריאות העם )בנק זרע( )תיקון(, התש"ע תקנות, 6870; קובץ התקנות 1449, עמ' 1979ביוני  18
  .85' עמ"ם(, תשמשפטים י ), אבהות בילד שנולד מהזרעה מלאכותית קביעת, שיפמן; ד"ר פנחס 881' עמ

 .881, עמ' 2010בפברואר  14, 2010–בריאות העם )רישום מרפאות( )תיקון(, התש"ע תקנות, 6870קובץ התקנות  9
)תחולה:  2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר משרד הבריאות,  10

: כללים בדבר ניהולו של 11/08חוזר )משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו(. יישומ0082ביוני  1
 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 

 .1992בנובמבר  13, : ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית34/92חוזר משרד הבריאות,  11

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_022.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut12.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_042.htm
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/TAK-3996.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law06/tak-6870.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99/mishpatim-10-1-063.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6870.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf


 

 
   

 53 מתוך 5 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

טיפול נאות במנות זרע  בדברהתחייבות ממנהלי יחידות הפוריות אל בנקי הזרע כרטיס תורם וטופס  כגון

 על תוצאות הטיפולים.לבנק ודיווח שיתקבלו מהבנק 

בדיקת על פי  12.ועדכוני נהלים תקופתיות הנחיותפרסם והנוהל המשיך משרד הבריאות  פרסום לאחר

ההנחיות והעדכונים הועברו לבנקי הזרע משלושה גורמים שונים  ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת

המחלקה למעבדות בשירותי בריאות הציבור, האגף לרישוי מוסדות ומכשירים  – לפחות במשרד הבריאות

 13.רפואיים והלשכה המשפטית

כלל החוזרים קבל את מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה פעמיים למשרד הבריאות בבקשה ל

בקשה זו ציין על . בתשובתו הראשונה בנקי הזרע בישראלתחום וההנחיות המהווים כיום את אסדרת 

אך  14משרד הבריאות כי "מעת לעת מעודכנים מנהלי בנקי הזרע בהנחיות חדשות לגבי נושאים פרטניים",

ד את כלל ההנחיות המסדירות המשר צירףגם לאחר בקשה נוספת לא  15רף את כלל ההנחיות הללו.ילא צ

 ארצי מידע מאגר הקמתבעניין  הנחיה ביטול תיעודבדבר בקשתנו על  תשובהבעל כך,  נוסף 16את התחום.

והדבר ]השינוי  ,, כתב המשרד כי "מנהלי בנקי הזרע נמצאים בקשר תמידי עם משרד הבריאות(4פרק ראו )

החוזרים  כלללא ידוע למרכז המחקר והמידע של הכנסת מהם  ,לפיכך 17.בהנחיה[ ברור וידוע לכולם"

לכלל בנקי הזרע הופצו אם חוזרים והנחיות אלו וכן וההנחיות המסדירים את נושא בנקי הזרע בישראל, 

 .וכיצד הופצו בישראל

 חשיבות גדולה הנחיותלונהלים להחקיקה הראשית בתחום והיקפן המצומצם של התקנות,  בשל היעדר

בין לשון סתירה יש במקרה אחד לפחות  ,הכנסת של והמידע המחקר מרכז בדיקתלפי . באסדרת התחום

 ,1979–תקנות בריאות העם )בנק זרע(, תשל"טב 3סעיף על פי כאמור, הלי משרד הבריאות: לנוהתקנות 

אולם  ,בו בנק זרע מוכרשרק בבית חולים  להיערך צריכהמזרע תורם  מלאכותית הזרעהמפורש שב נקבע

שימוש בזרע תורם למטרות טיפולי מתיר , המשרד 2007-ו 1992, 1989-משרד הבריאות שפורסמו ב בנוהלי

היתר זה  18.ציבוריות במרפאות וכן מוכרים זרע בנקיבהם  שאיןחולים  בבתי IVFפוריות גם ביחידות 

, 2010בשנת  ,1987–תקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, תשמ"זבתיקון שהוכנס עומד גם בסתירה ל

כי  הקובעתיקון אות בנושא בנקי הזרע, הנוהל האחרון של משרד הברישנקבע ד לאחר שלוש שנים בלב

תקנות עם  זה עולה בקנה אחד תיקון ;שהיהזרעה מלאכותית בא תבוצעולא ינוהל בנק זרע  לא במרפאה

  19הלי משרד הבריאות.ולא עם נאך , 1979–בריאות העם )בנק זרע(, תשל"ט

                                                 

 .2017בספטמבר  10גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  12

קווים מנחים למעבדות אנדרולוגיות )מעבדות ציבור במשרד הבריאות, ראו למשל: המחלקה למעבדות בשירותי בריאות ה 13
הבאת תרומות (; האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות, 2015בינואר  1)תחולה:  2014באוגוסט  8, זרע(

פסי ועדכון ט(; הלשכה המשפטית במשרד הבריאות, 2015במרס  1)תחולה:  2015בפברואר  1, זרע מבנקי זרע מחוץ לישראל
 .2015במאי  14, ההסכמה

 כלל הציטוטים במסמך מובאים כנתינתם במקור. 14
 .2017בספטמבר  10מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב, גב'  15

 .2017בספטמבר  19, שם 16
 שם. 17

: בנק זרע והזרעה 135/89חוזר ; משרד הבריאות, 1989בנובמבר  28, : ניהול בנק זרע14/89מנכ"ל  חוזרמשרד הבריאות,  18
; משרד 1992בנובמבר  13, ה מלאכותית: ניהול בנק זרע והזרע34/92חוזר ; משרד הבריאות, 1989בדצמבר  7, מלאכותית
 .2007בנובמבר  8, בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית כלליםהבריאות, 

מרפאה שבה מתבצעת הזרעה  ,1987–תקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, תשמ"זב 2הנוסח המקורי של סעיף על פי  19
מהתקנות ההתייחסות להזרעה מלאכותית, ובשנת  הוסרה 1999תיקון משנת ב .מלאכותית חייבת רישום במשרד הבריאות

בריאות העם )רישום  תקנות, 5993ראו: קובץ התקנות  .י אין לבצע הזרעה מלאכותית באישה במרפאהנקבע כאמור כ 2010
תקנות בריאות העם )רישום מרפאות( , 6870; קובץ התקנות 1102, עמ' 1999ביולי  26, 1999–מרפאות( )תיקון(, התשנ"ט

 .881, עמ' 2010בפברואר  14, 2010–)תיקון(, התש"ע

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_022.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut12.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_022.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_022.htm
https://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL18-110_4.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL18-110_4.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/Sperm_bank_reg.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/Sperm_bank_reg.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr135_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr135_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr135_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut12.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-5993.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-5993.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6870.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6870.pdf
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 הנעשהמנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים מיוחדים במשרד הבריאות,  ,לוטן יורם"ר דלדברי 

מצב הנוכחי לא ידוע למשרד ב, ותקנותה פיעל  ולא הבריאות משרד נוהל הוראותב קבועהעל פי  בפועל

לדברי  20.בתרומות זרעשימוש הכוללת פעילות רפואית  ישהבריאות בכמה מהמרפאות הציבוריות אכן 

התשובה,  על פי. המשפטית במשרד הבריאות, "הסתירה קטנת היקף בהרבה וגם לה יש סיבה"הלשכה 

"כל עוד  ,במרפאות ציבוריות מקובל הליךנעשו בן זוג( הזרעות מזרע תורם )ולא רק טיפולי הזרעה מזרע 

הזרע ניטל מהתורם בבנק זרע בבית חולים ורק פעולת ההזרעה )שהיא פשוטה יחסית כאמור( נעשתה 

שנחסך מהן הנטל לעזוב לצורך ההזרעה את  ,במרפאה. מדובר בהרחבה לטובת ציבור הנשים המטופלות

הרופא המטפל ולקבל אישור מהקופה לעבור את הפרוצדורה בבית חולים שיש בו בנק זרע". עוד נמסר כי 

נטי לתקן את כוונה לחוקק חוק ולהסדיר את בנקי הזרע בחקיקה, לא היה רלוו הייתהכיוון ש ,ככל הנראה

ההוראות היום עד משרד הבריאות, אין להתעלם מכך ש לשההסברים  למרות 21.התקנות הישנות

  .בתקנות בנושא זה עומד בסתירה לנוהל שפרסם משרד הבריאות ותהקבוע

 נהלים לקבוע סמכות יש הזרע בנקילו החולים לבתי, וונהלי משרד הבריאות תקנות לעכאמור, נוסף 

טרם  אישורו את לקבל או הבריאות משרד בפני הנהלים את להציג ביםמחוי אינם הם כי נראהו ,פנימיים

 הליורפואיים ונהסטנדרטים ההבדלים בין בנקי הזרע השונים מבחינת עשויים להיות , על כן 22.החלתם

על הבדיקות  נוסף ,התורמים את לחייבזרע בנקי  כמההיא החלטתם של  לכך אחת הדוגמ .פעילותה

)הדורש למשל בדיקת  2007בחוזר  בדיקות רפואיות שאינן נדרשותבגם  ,משרד הבריאות על ידיהנדרשות 

מהם הסטנדרטים הרפואיים הנדרשים כיום לשאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת  HIV).23נוגדני 

כי "משרד משרד הבריאות נמסר מ ,אוכף אותם בסיס מה הם נקבעו וכיצד המשרד מבנקי הזרע, על

 ןעליההבריאות אינו מפרסם ספרי רפואה ולא מכתיב למחלקות השונות בבתי החולים אילו בדיקות בדיוק 

 24.ול המבוצע בבית החולים"פלבצע בכל טיפול וטי

 ,הנחיות ונהלים פנימיים ,תחום מתבצעת באמצעות תקנות, נהליםב האסדרה העיקריתבו שמצב זה, על 

ואף ועדות ציבוריות ובתי המשפט  על ידיביקורת השנים  נמתחה במשך ,ולא באמצעות חקיקה ראשית

 .ניסיונות לקדם חקיקה בנושאנעשו 

בעניין  ספקותשל ד"ר פנחס שיפמן כי קיימים לטענתו בית המשפט העליון  תייחסה 1980כבר בשנת  למשל,

, בין השאר המלאכותית ההזרעה נושא להסדרת כבסיסמנכ"ל משרד הבריאות  חוזרישל  המשפטי תוקףה

]הזרעות מלאכותיות[ הוא הנושא כולו "בפסק הדין נכתב כי  25.נהלים אינם מפורסמים ברשומותשמאחר 

, ץ"פסק בג 1995בשנת  26."המשפט לא פעם ונראה שיוסיף להעסיק את בתי פרוץ מבחינת הסדר תחיקתי

 ותבטל 1987,27–תשמ"זהגופית(, -תקנות בריאות העם )הפריה חוץל 13-ו 11ות בהסכמת המדינה, כי תקנ

                                                 

, 2017בספטמבר  27ד"ר יורם לוטן, מנהל האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים מיוחדים במשרד הבריאות, שיחת טלפון,  20
 .2017בנובמבר  1וכן מכתב, 

 .2017בדצמבר  20אומן, עוזרת ראשית במחלקה המשפטית במשרד הבריאות, מכתב, -ו"ד אביטל וינרע 21
 .2017באוקטובר  31עו"ד נעה בן שבת, היועצת המשפטית לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מכתבים,  22

)תחולה:  2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר משרד הבריאות,  23
: כללים בדבר ניהולו של 11/08חוזר )משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו(. יישומ2008ביוני  1

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 
 .2017בספטמבר  10גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  24

 פלוני נ' אלמונית 449/79; עא 85' עמ "ם(,תשפטים י )מש, אבהות בילד שנולד מהזרעה מלאכותית קביעת ,שיפמןד"ר פנחס  25
 .7, סעיף 1980באוגוסט  12

 .7, סעיף 1980באוגוסט  12 ,פלוני נ' אלמונית 449/79עא  26

שה ביצית שניטלה ילא תושתל בא: "13"; סעיף ילודיהשה שתהיה אם ילא תושתל ביצית מופרית אלא בא: "11סעיף  27
 ".שהימתורמת אלא אם כן הופרתה בזרע בעלה של הא

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_042.htm
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99/mishpatim-10-1-063.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/79000449-HK.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/79000449-HK.htm
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"ההוראות נשוא התקנות הללו מקומן בחקיקה ראשית, ולא בתקנות שהותקנו מכוח שמאחר  ,ןמעיקר

 29בטל גם הוא,אותן התקנות ל 5פסק בית המשפט המחוזי בירושלים כי סעיף  2008בשנת  28.בריאות העם"

ארגוני -החורגים מהתחום הרפואיציבוריים, -בהסדר המונע משיקולים חברתייםמדובר שמאחר 

 30.מכוח פקודת בריאות העם משרד הבריאות שבסמכותו של

 םיבטיהה אתועדות ציבוריות שבחנו  שתי המדינה הקימה ,בנושא המשפטיים דיוניםבד בבד עם ה

 על ידימונתה  אלונישאול ועדה ברשות השופט . של הנושא החברתיים, האתיים, ההלכתיים והמשפטיים

-פרסמה את מסקנותיה בו ,גופית-את נושא ההפריה החוץ לבחון 1991שר המשפטים ושר הבריאות בשנת 

מסמכות ושל מצביעה על "שאלה של חריגה ה ,לעילשהוצגה מצה את עמדת בתי המשפט יא . הוועדה1994

ועדה גם  31גופית בישראל.-הסדרת בנקי הזרע, ההזרעות המלאכותיות וההפריה החוץבעניין עדר תוקף" יה

מנכ"ל משרד הבריאות לבחינת ההסדרה החקיקתית של  על ידישמונתה  ,יוסף-מורשלמה  פרופ'ברשות 

 הזרע בנקי נושארת "להסד קראה, 2012והגישה את מסקנותיה בשנת  ,נושא הפריון וההולדה בישראל

 תרומות של מרכזי מרשם והקמת לישראל"ל מחו המיובא בזרע השימוש הסדרת לרבות, בחקיקה

 32."הזרע

 200533 מאז פרטיות חוק הצעות 12-כ גם הוגשו ,השונים היבטיו על ,הנושא להסדרת מאמציםבמסגרת ה

חלו התפתחויות טכנולוגיות במשך השנים " יכנכתב , ובו 2016 בשנתשהגישה הממשלה  חוק תזכיר וכן

וחברתיות שעוררו צורך להורות הוראות מהותיות הנוגעות לנטילה ושימוש בזרע תורם או בזרע מטופל, 

פט להכריע מעבר להוראות הטכניות הנדרשות לשם הקמה והפעלת בנקי זרע. מפעם לפעם, נדרשו בתי המש

שית המתייחס לסוגיות כבדות משקל אלו. וזאת ללא שקיימת חקיקה רא ]...[ בסוגיות מהותיות ביותר

טרת הצעת חוק זו היא לעגן בחקיקה ראשית את ההיבטים השונים הנוגעים להקמה, ניהול והפעלה של מ

לדברי משרד  ;תזכיר חוק זה לא קודם עד היום 34."בנקי זרע ושימוש בזרע של תורם או של מטופל בישראל

הצעת של  ההגשהמועד לנקוב באינו יכול  משרדוהספים, מונח כעת בפני משרדי ממשלה נוהבריאות הוא 

 35החוק.

 .בחקיקה ראשית הוסדר טרםהנושא  ,שנה 30-מ יותרזה עד היום, מדוע  ברור לא ,כל האמור לעיל נוכח

                                                 

המדינה ש, מאחר 1996בינואר  1מיום הוא התקנה  ביטול. 4-ו 2, סעיפים 1995ביולי  17 ,פלוני נ' משרד הבריאות 087/945בגץ  28
 שה חודשים כדי להסדיר את הנושא בחקיקה.יקשה שיב

 לא ישתמש רופא להפריית ביצית שניטלה אלא בזרע שיועד מראש להפריה ושהתקבל, בהתאם להנחיות המנהל,: "5סעיף  29
שה שממנה ניטלה הביצית, או מבנק זרע שהכיר בו המנהל כאמור בתקנות בריאות העם )בנק ימתורם או מבעלה של הא

 ".1979–זרע(, תשל"ט
 .17–13, סעיפים 2008סט באוגו 12, פלונית נ' שר הבריאות 7172/08 הפ )מחוזי ירושלים(, 30
 .9, עמ' 1994, יולי דין וחשבוןגופית, -חוץ הפרייה שלמקצועית לבחינת הנושא -הוועדה הציבורית 31

 .33, עמ' 2012, מאי המלצותהוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל,  32

הצעת חוק שימוש בזרע או ביצית של ; 3302/16פ/ ,2005–שיתוף מאגרי מידע בבנקי זרע, התשס"ה ראו למשל: הצעת חוק 33
הצעת חוק ; 80/17פ/ ,2006–של אדם מת, התשס"והצעת חוק שימוש בזרע או ביצית ; 3313/16פ/ ,2005–אדם מת, התשס"ה

 ,2010–הצעת חוק תרומת זרע להזרעה מלאכותית, התש"ע ;4005/17פ/ ,2008–תרומת זרע להזרעה מלאכותית, התשס"ח
הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ; 3103/18פ/ ,2011–ת חוק תרומת זרע, התשע"אהצע; 2212/18פ/

–הצעת חוק תרומת זרע, התשע"ו; 2878/19פ/ 2014–אלמנה המקבלת תרומת זרע אנונימית(, התשע"ה –ושיקום( )תיקון 
רישום הורה  –הצעת חוק מרשם האוכלוסין )תיקון ; 3297/20פ/ ,2016–הצעת חוק תרומת זרע, התשע"ו; 2432/20פ/ ,2016

שימוש בזרע חייל שנספה(,  –הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תיקון ; 2017–נוסף(, התשע"ז
 ,2017–חוק מימון טיפולי הפריה מתרומת זרע לנשים עגונות ומסורבות גט, התשע"ז הצעת; 4312/20פ/ ,2017–התשע"ז

 .4576/20פ/
 כללי. –, דברי הסבר 2016–חוק בנקי הזרע, התשע"ז תזכיר 34
 .2017בספטמבר  19-ו 10ראשונה במשרד הבריאות, מכתבים, גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה  35

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/NOPADI-NF-4-196-L.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m08007172-214.htm
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=93817
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=89087
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=89087
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/2006-80.htm
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=302734
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=302734
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=327066
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/2011-3103.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/19-2878.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/19-2878.htm
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=569586
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=569586
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2006093
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_381536.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_381536.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_386535.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_386535.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/4576_20_lst_389916.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43038.htm
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 מרכז המחקר והמידע

 נתונים רשמיים ומגבלות באיסוף הנתונים ב חוסר .2

למשרד פרסומים בנושא טיפולי  36.פעילות בנקי הזרעעל נתונים  משרד הבריאות אינו אוסף או מפרסם

של  היעדרם 37.נתונים בדבר השימוש בזרע תורם בטיפולים אלו לא נכללים בהםגופית, אך -הפריה חוץ

 38כבר בעבר.נדון נתונים רשמיים בתחום 

, ובהתאם למטרות המסמך, פעל מרכז המחקר והמידע של הכנסת לאיתורם של מקורות מידע על כן

סיור מקצועי באחד מבנקי הזרע של בתי  נערךו 39מקדימות עם אנשי מקצוע בתחוםחלופיים. נערכו שיחות 

 ולאגודה הבריאות למשרדנשלחו מידע רשמיות  בקשותבקשות המידע. הכנת כבסיס ל 40החולים,

הפוריות מחקר על ידע את ה לקדם ולעורר, עמותה שמטרתה )איל"ה( הפוריות לחקר הישראלית

 ,הבריאות משרד על ידי המוכריםהציבוריים הזרע נשלחה לבנקי  2017וסט באוג 14-ב כמו כן, 41.בישראל

כללה אך ורק בקשה נבקשת המידע לבנקי הזרע ב 43.בקשת מידע מקיפה 42,המשרד באתרפורסמים מו

בעניין מידע כללי , ובהם בין השאר כי על בנקי הזרע לאסוף ולשמורשמשרד הבריאות קבע לנתונים 

נהלים העובדים(, ה פרמסובבית החולים  למחלקות מספקשהוא פעילות בנק הזרע )כגון מגוון השירותים 

תורם, למנות זרע  פרמתקבלים, מס פרפונים, מס פרהתורמים )מסעל הפנימיים של בנקי הזרע, וכן נתונים 

 פריכים רפואיים, מסהפונות )גיל, מצב משפחתי, הל עללידות חי המשויכות לכל תורם וכן הלאה( ו פרמס

טענות בדבר שינויים ה בחינת שלשםעד היום, מאחר ו 1997לידות ועוד(. נתונים אלו התבקשו עבור השנים 

תקופה  ם עלנתוני נדרשים הםומאפייני התורמים ובמספר הןמאפייניבו הפונות דמוגרפיים במספר

המחקר והמידע של הכנסת קובץ מרכז שלח  הנדרש את המידע הכיןלהזרע לבנקי  לאפשר. כדי ממושכת

ארכה של חודש למתן תשובה  ניתנהו ,להזנת הנתונים המבוקשים לכלל בנקי הזרע, שישמש אקסל אחיד

וכן נערכו  ,בקשות המידע לארבעת בנקי הזרע הפרטיים נשלחו בחודש ספטמבר .(2017בספטמבר  14)

 שיחות טלפון פרטניות.

מנהלי  כמה של הכנסתלמרכז המחקר והמידע  מסרובתקופה שניתנה לבנקי הזרע להכין את תשובותיהם, 

 באופן מתנהלים הזרע בנקי רישומיש מאחר .שהתבקשומסירת הנתונים כפי ב מתקשיםבנקי זרע כי הם 

 הועברו מהרישומים חלקבמקרים מסוימים ו, מרכזי אחד ברישום ולא אישיות בכרטיסיות ידני

 7-ב על כן,כוח אדם לביצוע המשימה. בחסר משום , וכן אחרים במקומות הממוקמים לארכיונים

מודע  המרכזמרכז המחקר והמידע של הכנסת מכתב נוסף לבנקי הזרע המבהיר כי שלח  2017בספטמבר 

                                                 

 שם. 36
 .2017בנובמבר  1כניסה: תאריך  ,בנושא הפריה חוץ גופית בישראל דוחותמשרד הבריאות,  37
; הוועדה הציבורית לבחינת 63-64, משפטים י', תש"ם, עמ' אבהות בילד שנולד מהזרעה מלאכותית קביעתד"ר פנחס שיפמן,  38

 ; ועוד.7, עמ' 2012, מאי המלצותהסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל, 
; גב' דינה אמינפור, מנהלת 2017ביולי  13טל, ראש אגף ביקורת מערכת הבריאות במשרד מבקר המדינה, -ובהם: מר דן בן 39

-; עו"ד אביטל וינר2017ביולי  20; ד"ר יעקב רונן, מנהל בנקי הזרע קריובנק ואלישע, 2017ביולי  20מעבדת הזרע ברמב"ם, 
; פרופ' רפי 2017ביולי  23אלדר, יו"ר איל"ה, -; פרופ' טליה גבע2017ביולי  23אומן מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות, 

באוגוסט  14ביליניסון,  בית החולים; גב' ענת שטיין, מנהלת מעבדת הזרע ב2017ביולי  25אסף הרופא,  בית החולים אל,-רון
2017. 

מאיר, מנהל הבנק, והגב' ציפי טחובר, מנהלת המעבדה, על -. ברצוננו להודות לד"ר אסף בן2017ביולי  26הדסה עין כרם,  40
 אירוח הסיור.

 .2017 בנובמבר 30: כניסה , תאריךאיל"ה על"ה(, איל) הפוריות לחקר הישראלית האגודה  41
 . 2017בספטמבר  26כניסה:  , תאריך2017, אפריל רע מאושריםז בנקיהבריאות,  משרד  42
שכן , פוריהבנק הזרע שבמרכז הרפואי  מלבד ברשימת משרד הבריאות באיםהמו הזרע בנקי לכלל נשלחו המידע בקשות  43

 מטופלות עבור אחסנה שירותי מעניק רק אלא ,פעיל באופן תורמים מגייס אינו הבנק כי התברר מקדימה טלפון בשיחת
 אוגוסטב 14, טלפון שיחת, פוריה בית החוליםבגופית -חוץ להפריה)היחידה  אחרים זרע מבנקי בתרומות שימוש העושות

 (.2017בדצמבר  4פוריה, מכתב, -גופית במרכז הרפואי פדה-, וכן פרופ' ג'וני יונס, מנהל היחידה להפריה חוץ2017

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/info/Pages/IVF.aspx
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99/mishpatim-10-1-063.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf
https://www.ayala.org.il/viewcontent.aspx?categoryid=6
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/sperm_banks_Israel.pdf
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 ניתנהאף  ,להשיב על בקשת המידע שנשלחה. לשם כך האפשרלקשיים, והוא מבקש שייעשה מאמץ ככל 

כרטסות בנק הזרע )תורם,  לנהל את מפורשבמאפשר  2007 נוהלקי הזרע ארכה נוספת. נציין כי לבנ

 44על אמצעי אבטחת מידע נאותים. שמירה תוך, ממוחשבים באמצעים( זרע תרומות, נתרמת

פקו את הנתונים יס – בבאר שבע וסורוקה בחיפה רמב"ם –מועד כתיבת מסמך זה, רק שני בנקי זרע עד 

 בהיקף מצומצםשלחו נתונים נוספים בנקי זרע  11שנים אחרונות. ה, ורק עבור נועל ידיכפי שהתבקשו 

מנהלי בנקי זרע ויו"ר איל"ה החליטו יחדיו, למרכז המחקר והמידע של הכנסת נמסר כי  45.יותר הרבה

 .האחרונות בלבדעבור השנתיים מסרו נתונים ו ,אילו נתונים למסורלפי שיקול דעתם, 

 בפועל אלא, על שאלות מרכז המחקר והמידע של הכנסת סיפקו מענהעובדה שנתונים אלו לא מלבד ה

(, 2016רק שנה מלאה אחת,  –)כלומר  2017לאוגוסט  2016תקופה שבין ינואר ה עלסיפקו מידע רק 

 בין הבנקיםהבדלים ניכרים ששלחו אותם, העלתה  בנקי הזרעעל פי  אלו נתונים בדיקה פרטנית של

 תמונה גבשל אין אפשרות, להעביר בחרו הזרע שבנקי הנתוניםעל פי כלומר,  46.שנמסרונתונים הגדרת הב

 .יוםכ בישראל הזרע בנקי פעילות של כוללת

 בהיקף מצומצם, בספטמבר 25-הוציא מרכז המחקר והמידע של הכנסת בקשת מידע נוספת ב בשל כך,

בנקי  12 ,מועד כתיבת המסמךעד מנות הזרע במאגרי הבנקים.  מספרעל רק  נתונים ובה נתבקשובהרבה, 

בדיקת הנתונים ב ,גם במקרה זה 47ירו נתונים אלו.העב, אליהםנשלחה הבקשה שבנקי זרע  16, מתוך זרע

הקשה על הצגת תמונה והדבר , בהגדרת הנתוניםבין בנקי הזרע ו הבדלים ניכרים היהגופים  העבירוש

 .כוללת

 מרכז בידי אין, בישראל הזרע בנקי רוב של חלקי פעולה ושיתוף בנושא ממושך מאמץ לאחר, לסיכום

. הנתונים בישראל הזרע בנקי של פעילותם בדבר מהימנה או מלאה תמונה הכנסת של והמידע המחקר

חלקיים בלבד, ויותר משהם משקפים את תמונת המצב כיום, הם משקפים את  הם נתונים שיוצגו להלן

 . פעילות בנקי הזרע בישראל בדבר ונגישים מהימנים םשל נתוני היעדרם

 עיקריתה םופעילות בנקי הזרע בישראלשל מאפיינים  .3

לשם השוואה,  48.בגודלם מזה זה שוניםוהם , בנקי זרע 17 כיום לפי אתר משרד הבריאות מוכרים בישראל

בנקים  13 נמנו, 1992חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא ניהול בנקי זרע והזרעה מלאכותית משנת ב

, ארבעה בבעלות עירונית(-ת )או ממשלתיתממשלתיבבעלות  מבנקי הזרע הפעילים כיום הםשבעה  49בלבד.

)בנק הזרע הפרטי מהם אחד  – פרטיתוארבעה בבעלות בבעלות הדסה כללית, שניים  שירותי בריאות

, סורוקה החולים בית שלהבנק  הוא ביותר הוותיק הזרע בנק. חולים בית בתוך מתנהל אינו( קריובנק

( אביב תל סופרם )אסותא – הפרטיים הזרע בנקי הם ביותר והחדשים, 1979 אוגוסטב הכרה שקיבל

מבנקי הזרע ארבעה אוגרפית, יגה ת הפריסהמבחינ. 2015שהוכרו באפריל  ,והרצליה מדיקל סנטר

                                                 

)תחולה:  2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר משרד הבריאות,  44
: כללים בדבר ניהולו של 11/08חוזר )משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו(. יישומ2008ביוני  1

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 
 .יוןאסף הרופא, בילינסון, הר הצופים, העמק, כרמל, שיבא, עין כרם, אלישע, קריובנק, סופרם ובני צ 45

רק אלו ו נכללאחרים ואילו בבנקים  ,כלל הפונים מבנקי הזרע " נכללו בכמהגברים שפנו כתורמים פרמס"קטגוריה בלמשל  46
 .שעברו את שלבי הבדיקות הראשוניות

 .קריובנק, אלישע, העמק, בילינסון, עין כרם, רמב"ם, אסף הרופא, בני ציון, ליס )איכילוב(, סופרם, שיבא וכרמל 47
 .2017, אפריל זרע מאושרים בנקיד הבריאות, משר 48
 , קפלן, ברזילי,אסף הרופא, עין כרםהשומר, הקריה, הדסה  רמב"ם, בני ציון, הכרמל, המרכזי בעמק, בילינסון, השרון, תל 49

 .1992בנובמבר  13, : ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית34/92חוזר סורוקה. משרד הבריאות, 

https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/sperm_banks_Israel.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
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 נייםוהמרכז, שניים באזור ירושלים וש תל אביבשבעה באזור  , שניים במחוז צפון,ממוקמים באזור חיפה

משרד  על ידיבנקי הזרע המאושרים כיום לפעילות נתונים על  מוצגים 1בנספח טבלה ב באזור הדרום.

 תאריך ההכרה בהם ומיקומם הגיאוגרפי. ,סוג הבעלותעל פי הבריאות בחלוקה 

 שלושהבנקי הזרע המוכרים,  17-מ( 2017אוקטובר –איסוף הנתונים לצורך מסמך זה )אוגוסט מועדעד 

אחסון הציעו שירותי לגיוס תרומות חדשות אלא רק  עלופ לא( 17.6%( )והכרמל, פוריה ברזילי) זרע בנקי

מטופלות מבנקי זרע אחרים בארץ או  על ידישהובאו  לתרומותאו  בעבר על ידםשנאספו תרומות זרע ל

 50בחו"ל.

 תורמים ותרומות 

מי שנותן מרצונו כ" ,זה לנושא ביותר העדכני הבריאות משרד נוהל שהוא, 2007מוגדר בנוהל  תורם זרע

יש  בדיקת איכות תרומת הזרע, לע, נוסף בנוהל 25לפי סעיף  51מזרעו לשם הזרעה מלאכותית לנשים".

 על פי. עשה בהן שימושי, יתקבלו וימגופו כדי שמנות זרע יילקחולעבור  צריך התורםשסדרת מבחנים 

הנערכת  HIVבדיקה רפואית פיזית, בדיקות מעבדה, בדיקות דם לנוגדני  נכללותסדרת המבחנים בהנוהל, 

ם במאגר שה חודשים לאחר מכן, חתימה על טופס הסכמה ובדיקת שם התוריבעת מתן התרומה וש

אחריות  יבעל הםגברים המתאימים להיות תורמי זרע כי נכתב  53אתר משרד הבריאותב, כמו כן 52.ארצי

; בעלי תעודת בגרות 30–18גיל רצוי רווקים בלבד לא נשואים לא גרושים ולא אלמנים; "; הםילמעשוהבנה 

לבדיקות  DNAמומלץ, וכמובן בעלי תואר אקדמאי; אין הגבלה לדת או מוצא; התורם מסכים לשמירת  –

 54.עתידיות, אם נדרש"

, גבוהיםיהודים גברים מ לרוב הואהקיימות בבנק  התרומות מקורכי  עלהבארץ בנקי זרע  כמהשיחות עם ב

של שאלתו על בתגובה . בעל מאפיינים אלו, שכן הפונות מבקשות זרע בעלי עיניים בהירות וגוון עור בהיר

אם לעמדתו של משרד הבריאות רשאי בנק הזרע לדחות תורמים שבנק  ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת

כתב משרד  ,יים בקרב הפונות )כגון מאפיינים פיזיים או מוצא(פופולרהזרע מעריך שמאפייניהם אינם 

זרע לשם השתלתן בגופן של נתרמות וכן לאפשר  מטרת בנקי הזרע הוא לאפשר תרומותהבריאות כי "

סבור כי תרומת זרע מסוימת לא תשמש  הקפאת זרע של גברים לשם שימור פריון. ככל שמנהל בנק זרע

הזרע הוא אינו חייב לקבל את התרומה. לעניין זה יצוין כי  לצורך הבאת ילדים לעולם והגשמת מטרת בנק

 55.לשמש כתורם חומר גנטי" 'כותז'לא מוכרת בדין הישראלי או בפסיקה 

מיון ראשוני בטלפון;  :הוא כלהלןתהליך מיון התורמים ותרומות הזרע עצמן  ,אתר משרד הבריאותלפי 

הזרע; בדיקות זרע נוספות )כולל הפשרה והקפאה(  ה שלובדיק הלשם הערכעם התורם פגישה ראשונה 

 נתבחנשבו  ,עם מנהל הבנקשל המועמד איון אישי ישמטרתן קביעת מעבדה בדבר איכות הזרע; ר

                                                 

 31גופית, בית החולים ברזילי, מכתב, -ד"ר חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי, ופרופ' שבח פרידלר, מנהל היחידה להפריה חוץ 50
 1-ו בספטמבר 27-ו 25גופית, מכתבים, -; ד"ר צפנת וינר מגנזי, מנהלת בנק הזרע ביחידה לפריון והפריה חוץ2017באוגוסט 

וכן פרופ' ג'וני יונס, מנהל  ,2017 אוגוסט 14, טלפון שיחת, פוריה בית החוליםבגופית -חוץ להפריה היחידה; 2017באוקטובר 
 .2017בדצמבר  4ואי פוריה, מכתב, גופית במרכז הרפ-היחידה להפריה חוץ

)תחולה:  2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר משרד הבריאות,  51
: כללים בדבר ניהולו של 11/08חוזר )משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו(. יישומ2008ביוני  1

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 

 שם. 52
 .רשמי במסמךגם  מעוגנים הדברים אם לנו ידועלא המשרד ט של פרסום באתר האינטרנמלבד ה 53
 .2017באוקטובר  2כניסה:  , תאריךבנק הזרע –זרע  תרומתמשרד הבריאות,  54
 .2017בספטמבר  10ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה 55

https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/fertility/Pages/sperm-bank.aspx
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מחלות גנטיות, רקע חברתי, השכלה,  על רוריב ערךנוכן משפחתית האישית והרפואית, ההיסטוריה ה

הערכה כוללת של תוצאות המעבדה, מהימנות,  גיבושועגבת;  בדיקה גופנית ובדיקות דם מבוצעותו

אמינות, מצבו הבריאותי, תכונותיו, מראהו, זמינותו והתאמתו של המועמד כתורם בישיבה משותפת של 

כי אסור לו לתרום בבנקי זרע אחרים לאחר  המועמדידוע יצוות המעבדה, המזכירות והצוות הרפואי; 

הכולל בין השאר אישור על מצבו  ,סכמה לתרומהשתרם בבנק זרע אחד; החתמת התורם על מסמך ה

 .חסוייםהרפואי התקין, הצהרה כי הוא מנוע מלקבל מידע על הריונות ולידות חי, וכי זהותו ופרטיו יישארו 

 56ישירות מבנק הזרע. כספיתתוגמל מהוא , כתורםהמועמד מתקבל אם 

בתנאי סף )רפואיים  והתורם וזרע בעמידת מותניםשל תרומת זרע בישראל כיום  קבלתהו כלומר, גיוסה

שה יש, שנעשות בדיקות נוספותאישי(, ו ריאיוןיקות מעבדה, ואישיים(, תהליך מיון )בדיקות רפואיות, בד

 חודשים ממועד מתן התרומה הראשונית.

הסיבות האפשריות למחסור , העמותה לפי 57.בישראל בתרומות זרע ובתורמיםמחסור קיים  ,לפי איל"ה

 בדיקותב העומדותירידה במספר תרומות הזרע ; פוטנציאלייםירידה במספר תורמי הזרע ה: הן זה

תרומות זרע גם פסילה של  – מספר הבדיקות הגנטיות הנדרשות כיוםבשל הגידול בו ,האיכות הנדרשות

 58.זרעונים או תנועתיות( אך לא בבדיקות הגנטיות החדשות פרהעומדות במדדי האיכות המוכרים )כגון מס

מבוססות על נתונים חלקיים שפורסמו כי הן הסבירו אלא  אלו טענותלביסוס  "ה לא סיפקו נתוניםאילב

. יצוין כי טענות דומות הועלו גם "לא רשמיים"נתונים על בספרות המקצועית ובכנסים מדעיים, וכן 

 צוותי בנקי זרע בארץ.כמה מעם נו ערכשבשיחות 

 –למתן תרומה  המתאימים הפוניםירידה הן במספר הפונים והן בשיעור  –לצורך בדיקת טענה זו 

נתונים בדבר מספר הפונים בבקשה של הכנסת  למרכז המחקר והמידעהתבקשו בנקי הזרע להעביר 

, רק בית חולים אחדועד היום.  1997, משנת התקבלו בפועל פונים כמה – הםומ ,זרע לתורמי להפוך

-ו 2016העבירו נתונים עבור השנים נוספים בנקי זרע  11. ואילך 2013שנת על רמב"ם, העביר נתונים אלו, 

 ,חלקיים בלבד( 2017נתוני ובה זמן קצרה מאוד )תקופת על מדובר  2015.59גם עבור  אחדים, ובמקרים 2017

המגבלה אך . שנטעןכפי  מספר המתקבלים,בת שינוי במספר הפונים וומגמעל  ן אפשרות ללמודשבה אי

, היא לצורך טיוב הנתונים ,בתי חולים כמהשיחות טלפון עם  בעקבותשהסתמנה , נתונים אלו העיקרית של

שנמסרו למרכז  אףכלומר,  60מידת מהימנותם.בו בנתונים שנמסרובין בנקי הזרע  מאוד רבהשונות שיש 

תרומת  י הפונים למתןבדבר מספרחלקיים נתונים מבנקי הזרע  כמה על ידיהמחקר והמידע של הכנסת 

על מספר התורמים הפעילים בבנק בשנים  וכןשהתקבלו למתן תרומה בפועל,  הפוניםזרע ובדבר מספר 

להציג את תמונת המצב הנוכחית בישראל,  אין אפשרותמהימנותם הנמוכה של הנתונים בשל אלו, הרי ש

נים למתן תרומת זרע או ירידה בשיעור המתקבלים בדבר ירידה במספר הפו לבחון את הטענהשכן  לא כל

 .למתן תרומה

                                                 

 .2017באוקטובר  2כניסה: , תאריך בנק הזרע –זרע  תרומתמשרד הבריאות,  56

 .2017בספטמבר  19כתב, גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות, מ-פרופ' טליה אלדר 57
 שם. 58

אסף הרופא, בילינסון, הדסה הר הצופים, המרכזי בעמק, כרמל, שיבא תל השומר, הדסה עין כרם, אלישע, קריובנק, סופרם  59
 .)אסותא( ובני ציון

מסר בטלפון כי מדובר  ,2016שה בשנת ישעל ו 2015פונים למתן תרומה בשנת  11שדיווח על  ,למשל, מנהל בנק זרע אחד 60
מסר בטלפון כי נ ,2016-שדיווח על שני פונים בלבד ב ,בנק אחרמאף להכפיל מספרים אלו.  ,לדעתו אפשר,בהערכה בלבד ו

מאוחר יותר. כך גם בשלב שנזרקים  ,על פתקיםפרטיהם נרשמים של מספר הפונים הראשוני, אלא אין לבנק רישום סדיר 
, 2016תורמים פעילים בשנת  29בנק שדיווח על  ,למשל .ורמים הפעילים בכל אחת משנים אלומספרי הת ם עלנתוניבעניין ה

דיווח למעשה לא על כלל התורמים שתרומותיהם נכללו במאגר לשיווק באותה השנה אלא רק על התורמים שתרומותיהם 
 נמכרו בפועל באותה השנה.

https://www.health.gov.il/Subjects/fertility/Pages/sperm-bank.aspx
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 בבקשה הזרע בנקי אל והמידע המחקר מרכזשוב המצב בישראל כיום, פנה  את קובמאמץ נוסף לבד

מנות הזרע  מלאיאפשר לסווג את  .בבנקים כיום פיזית םהקיי ,הזרע מנות מלאי בדבר, הפעם לנתונים

 לתרומה בבנקי הזרע בישראל לשתי קטגוריות של מנות זרע:

 למטופלות מראש מיועדות אינן והן, ישראלים מתורמים שנאספו זרע מנותאלו  :לשיווק זרע מנות .א

 חדשות מוזמנות לבחור תורמים מקבוצה זו. פונות .מסוימות

 "שמורות" הןאך  ,הבנק של הזרע מנות במלאי שנמצאות זרע מנות אלו :"משוריינות" זרע מנות .ב

 המשוריינותמנות הזרע בהפונות.  כללעבור מטופלות מסוימות ואינן זמינות ל "משוריינות"או 

 :נכללות

 יבוא)בישראל מותר  מטופלות מוגדרות עבורמחו"ל בנק הזרע  על ידיזרע שיובאו  מנות 

 .(להלן שיוצג כפי, זרע בנקי באמצעותורק  אךמנות זרע  שלאישי 

 לעבור מבקשותהן ו אחר בבנק אותן שרכשומטופלות  על ידיבנק הזרע  אל שהועברו מנות 

 .הנוכחי הזרע בנק נמצא בושחולים הבבית  ואל מנות עם פוריות טיפולי

 תורם אותו של מזרע שהרו ותיקות מטופלותבנק הזרע עבור  על ידישנשמרות  מנות ,

 . בעתיד נוסף ממנו היריון למען

בין תורם זרע  רבהשונות  תיתכן)על פי מלאי מנות הזרע  אפשר לקבוע את מספר תורמי הזרעברי כי אי 

ה רבשונות ישנה שמספר הנשים העתידות להרות )מאחר פי יתרמו( או על ימספר המנות שב אחראחד ל

ת, נשים בגילים שונים ובטיפולי פוריות מסוגים שונים כדי להרות(. עם זאלנדרשות הבמספר מנות הזרע 

 16מתוך  .בישראל כיום , פיזית,הקיים של מנות הזרע המלאי על ללמד עשוישלכל הפחות מדובר בנתון 

במקרה נתונים בדבר מלאי מנות הזרע שברשותם. גם  שלחו בנקי זרע 13 ,נוייד שנשלחו על בקשות מידע

הבנקים מנות הזרע של  בהגדרת מלאיהבדלים הבשל  ,הנתוניםשל מהימנות ה מידת אלות בדברשעלו זה 

להציג תמונה של בנקי הזרע ביכולתם אין נראה כי  ,מלאי מנות הזרעבעניין גם , לפיכך 61.השונים

  .מהימנה בדבר היקף פעילותם

תשעה ב שמקורן זרע תרומות של המלאי כללמ, הזמין לשיווק לפונותמלאי מנות הזרע מציגה את  1טבלה 

 הבנק שגייס הזרע מנות כלל בדברבטבלה נכללים נתונים  .מכלל בנקי הזרע בישראל( 53%) בנקי זרע

 (איכותן עדיין בבדיקהולשיווק  אושרו טרםש מנותגם  ובהן, משוריינות )משוריינות ושאינן בלבד בישראל

נתוני הם  מוצגיםהנתונים הכעת למטופלות חדשות.  ואפשר לשווקןוכלל מנות הזרע שגויסו בישראל 

 מאגרשמאחר  יחדצוין אחרת. נתוני בנקי הזרע אלישע וקריובנק מוצגים  כן , אלא אם2017אוגוסט 

 תרומות הזרע שלהם הוא משותף.

  

                                                 

( %70משווקות כעת בקטלוג, שלח אחד הבנקים הערכה בלבד ) שאלה כמה מנות זרע מתוך כלל המלאיה לע בתשובהלמשל,  61
מספר. בנק זרע אחר ציין כי ממספר המנות הזמינות לכאורה כרגע לשיווק בקטלוג הבנק, יש להחסיר כמה מאות  נקב ולא

המנות הן טרם עברו את מלוא הבדיקות הרפואיות הנדרשות. שני בנקים נוספים לא ידעו לדווח מהו מספר שמאחר  ,מנות
 הזמין לשיווק.
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 מרכז המחקר והמידע

 201762בישראל, אוגוסט  שנתרמומנות זרע המיועדות לשיווק מכלל המנות :  1טבלה 

 

 מספרב, בישראל שנתרמו המנות מספרב הזרע בנקי ביןהבדלים ניכרים  יש כי הסיקל מנתוני הטבלה אפשר

 למצוא קשה ה. להבדלים אלהמלאי מתוךהמוצעות  מנותה שיעורבו, הפונות לציבורמוצעות ה ןהמ המנות

 י.הגיאוגרפ מיקומועם או  הזרע בנק על הבעלות סוג עם מתאם

 לבחינת מספיקים אינם הזרע בנק ידי על הכנסת של והמידע המחקר למרכז שהועברו הנתונים לסיכום,

 במספר הירידה בדבר הטענה לבחינת או, הזרע מנות מלאי או התורמים גיוס בתחום הזרע בנקי פעילות

  .הפוטנציאליים או באיכות תרומות הזרע עצמן התורמים

                                                 

 20וכן שיחות טלפון,  ,2017בספטמבר  26-ו 17מעובד מתוך: ד"ר יעקב רונן, מנהל בנקי הזרע אלישע וקריובנק, מכתבים,  62
, וכן 2017בספטמבר  27-ו 26, 25, 7; גב' שריתה קאופמן, מנהלת המעבדה לפוריות הגבר אסף הרופא, מכתבים, 2017ביולי 

בספטמבר  26-ו 17באוגוסט,  15; ד"ר חיים פנקס, מנהל בנק הזרע בילינסון, מכתבים, 2017טמבר בספ 25 ,שיחת טלפון
; ד"ר 2017באוגוסט  14, וכן שיחת טלפון, 2017באוגוסט  15; ד"ר ענת שטיין, מנהלת מעבדת הזרע בילינסון, מכתב, 2017

באוקטובר  1בספטמבר וכן  27-ו 25כרמל, מכתבים,  גופית-צפנת וינר מגנזי, מנהלת בנק הזרע ביחידה לפריון והפריה חוץ
, מכתבים, סופרם ד"ר יגאל מדג'ר, מנהל בנק הזרע; 2017באוקטובר  1, מכתבים, ליס ד"ר רון האוזר, מנהל בנק הזרע; 2017

, ן כרםעיהדסה  מאיר, מנהל שירותי בנק הזרע-ד"ר אסף בן; 2017בספטמבר  27-ו 6בספטמבר, וכן שיחות טלפון,  27-ו 24
 .2017בספטמבר  26-ו 25, מכתבים, שיבא עו"ד מיה סדן, המחלקה המשפטית; 2017בספטמבר  27-ו 26, 25, 7מכתבים, 

 לשיווק מסיבות שונות. אושרואבל טרם  גויסושלא כולל מנות שיובאו מחו"ל, מנות שהועברו מבנקים אחרים בארץ או מנות  63
דבר אמור להשתנות בקרוב )ד"ר צפנת ה אך, בשנים האחרונות לגיוס תורמים חדשיםבנק הזרע בבית חולים כרמל לא פעל  64

 1-בספטמבר ו 27-ו 25גופית בבית חולים כרמל, מכתבים, -וינר מגנזי, מנהלת בנק הזרע ביחידה לפריון והפריה חוץ
 (.2017באוקטובר 

 .2016בדצמבר  31-ם אלה הם מנתוני 65

במלאי הבנק כלל מנות הזרע  שם הבנק

בארץ  שנתרמו בתרומותשמקורן 

 63)משוריינות ושאינן משוריינות(

מספר מנות הזרע במלאי 

בקטלוג המוצעות לשיווק 

 לפונות בנק הזרע

עור מנות הזרע המוצעות יש

בקטלוג מכלל מנות  לשיווק

 בארץ שנתרמובמלאי הזרע 

 51% 11,471 22,617 וקריובנק אלישע

 39% 909 2,354 אסף הרופא

 70% 5,040 7,200 בילינסון

 96% 3,163 3,307 עין כרםהדסה 

 90% 28 31 64כרמל

 69% 10,314 14,912 ליס 

 63% 3,900 6,200 65סופרם

 42% 11,129 26,401 שיבא
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 מרכז המחקר והמידע

 זרע יבוא 

ניתן  2015זרע בחו"ל. עד לשנת  מבנקינוסף למנות זרע בישראל הוא מנות זרע המיובאות  מקור, כאמור

 מטופלתהמזהים של  םשכללה פרטי ,של מנהל בנק זרעבקשה על פי רק  זרע יבאיל הבריאות משרדמ אישור

האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים  של חדש נוהל ףלתוק נכנס 2015 ממרס 66.הזרע מיועד להש

 67.(2015נוהל יבוא זרע  –)להלן  זרע מחוץ לישראל מבנקייבוא תרומות זרע  בנושאבמשרד הבריאות 

הזרע  לבנקילמרכז המחקר והמידע של הכנסת ציין משרד הבריאות כי נוהל זה מאפשר כעת  במכתב

 68.המזהים פרטיהמסירת  ללא אךזרע לנתרמת פרטנית  יבוא אישורבישראל לבקש 

משרד שבחו"ל כי יבוא זרע יותר רק לבנקי זרע מוכרים בישראל ורק מבנקי זרע נוהל ב נקבע כיום, בקצרה

 מנהל בנק הזרע בישראל להציג בפני משרד הבריאות את האישורים הנדרשים. על הכיר בהם הבריאות

משרד הבריאות מכיר בבנק מחו"ל, הכרתו תקפה לשנה אם . ממנו הוא מבקש לייבאש ,לבנק הזרע בחו"ל

ישירות לפנות רשאי בנק הזרע בישראל  קבלת האישור ליבוא מבנק מסוים,עם  .בתום התקופהויש לחדשה 

שהזמינו ת ועבור מטופלרק  ישמשומנות הזרע המיובאות ש לוודא והוכר בחו"ל, ובאחריותשבנק הזרע ל

לדווח בישראל על מנהל בנק הזרע . הן תושמדנה – ם טיפולי הפוריותעם תו יישארו מנותאם , ואת המנות

אחת לחודש על מספר מנות הזרע לראש האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות 

מקסימלי המנות המספר  עלהמלצה בנוהל אין הגבלה או יש לשים לב כי  בעניין זה, 69שייבא מחו"ל.

  מתורם יחיד.לייבא  אפשרש

, 1997שאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדבר מספר מנות הזרע שיובאו לישראל מאז  לעבתשובה 

בקשות היבוא עד בש, מאחר 2015 מרס שלפני על התקופה נתונים ברשותו איןהבריאות כי  משרד מסר

תקופה ה לענתונים  העביר הבריאות משרדלא נשמרו. הן כללו פרטים מזהים של מטופלות ולכן נזו ה שנ

מנות  3,290יובאו לישראל  , ולפיהם בתקופה זוחודשים( 22 –)דהיינו  2017אוקטובר עד  2016ינואר מ

עבור תקופה זו אין ברשותו את כלל נתוני  גם, המשרדעם זאת, לדברי  70.חו"לבזרע מתשעה בנקי זרע 

 71דהיינו, מדובר בדיווח חסר. .בנקי זרע בישראל כמהמממתין לדיווח עדיין הוא ש מאחרהיבוא בפועל, 

מחו"ל  שיובאו מנות זרע קבל מידע עלבבקשה לגם לבנקי הזרע מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה 

בנקי זרע כי ברשותם מנות זרע שמקורן בחו"ל, והעבירו  שהישבתשובה, דיווחו  ברשותם כעת. ותונמצא

הבנק  על ידיחו"ל כוללות הן מנות שיובאו ישירות מחו"ל מ יובאושהמנות  .2017אוגוסט עד את מספרן 

יבאו את הזרע מחו"ל באמצעות ימטופלות ש על ידיהמדווח והן מנות שהועברו אליו לצורך טיפולי פוריות 

)כלומר  מנות הזרע המיועדות לתרומה שברשותם כללבדבר אלו נתוני בנקי זרע  מוצגים 2טבלה ב בנק אחר.

במלאי כעת , כלל מנות הזרע (כולל משוריינות ושאינן משוריינות ,הן בחו"ל והן בישראל מנות זרע שמקורן

 מחו"ל במלאי בנק הזרע. שיובאו מנות הזרע  ושיעורבלבד שמקורן בחו"ל 

                                                 

 .2017בספטמבר  10שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר 66
 2015בפברואר  1, הבאת תרומות זרע מבנקי זרע מחוץ לישראלהאגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות,  67

 (.2015במרס  1)תחולה: 
 .2017בספטמבר  10גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  68

 2015בפברואר  1, הבאת תרומות זרע מבנקי זרע מחוץ לישראלהאגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות,  69
 (.2015במרס  1)תחולה: 

 .2017בספטמבר  19-ו 10גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתבים,  70
 .2017בספטמבר  10, מכתב, שם 71

https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/Sperm_bank_reg.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/Sperm_bank_reg.pdf
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 201772מנות זרע מחו"ל, אוגוסט :  2טבלה 

כלל מנות הזרע המיועדות  שם הבנק

)הן מהארץ והן  בבנק לתרומה

מחו"ל, משוריינות ושאינן 

 משוריינות(

כלל מנות הזרע שמקורן 

 בלבד בחו"ל

מנות הזרע  עוריש

שמקורן בחו"ל מכלל 

מנות הזרע המיועדות 

 לתרומה בבנק

 2.6% 664 23,281 וקריובנק אלישע

 49.5% 2,344 4,735 אסף הרופא

 4.7% 162 3,469 עין כרםהדסה 

 1.7% 259 15,171 ליס 

 11.5% 366 3,190 מדיקל סנטר

 1.1% 305 26,706 שיבא

 

 נתוניםלמרכז המחקר והמידע של הכנסת בנקי הזרע שהעבירו  ששתהיו ברשות  2017אוגוסט עד כלומר, 

דצמבר עד ( כי תל אביב, דיווח בנק הזרע סופרם )אסותא כמו כן 73."למחו שמקורן זרע מנות 4,100אלו 

בנקי הזרע על אלו להקיש מנתונים  אפשר-אינדגיש כי  74מנות זרע שיובאו מחו"ל. 1,569היו ברשותו  2016

 האחרים.

 2017 ובשנת"ל מחו מתורמים היו 2006 בשנתממנות הזרע שנמכרו בישראל  10%-כ, "האיל להערכת

בידי מרכז . זו בהערכה מתבססת היא מה על מסרה לאאיל"ה  75.לפחות %30-כ על עומד זה שיעור

"ל ולתרומה מחבדרישה גידול בדבר טענה האת  לבחוןנתונים המאפשרים אין חקר והמידע של הכנסת מה

התרומות שיעור הבדל בעולה נתוני ששת בנקי הזרע שהוצגו בטבלה לעיל מ, ןיתר על כ. השנים במשך

מכלל  49.5% של מקורן ,אסף הרופא בית החוליםב למשל .בנקבשיש  מכלל התרומות מחו"ל המיובאות

 .יותר הרבה ךבבנקים האחרים השיעור נמוואילו מחו"ל, הוא  ,המיועדות לתרומהבבנק מנות הזרע 

                                                 

וכן שיחות , 2017בדצמבר  20-ו בספטמבר 26-ו 17יעקב רונן, מנהל בנקי הזרע אלישע וקריובנק, מכתבים, מעובד מתוך: ד"ר  72
בספטמבר  27-ו 26, 25, 7גב' שריתה קאופמן, מנהלת המעבדה לפוריות הגבר אסף הרופא, מכתבים, ; 2017ביולי  20טלפון, 
 26, 25, 7, מכתבים, עין כרםהדסה  , מנהל שירותי בנק הזרעמאיר-ד"ר אסף בן; 2017בספטמבר  25 ,, וכן שיחת טלפון2017

 ד"ר אלון קדם, מנהל בנק הזרע; 2017באוקטובר  1, מכתבים, ליס ד"ר רון האוזר, מנהל בנק הזרע; 2017בספטמבר  27-ו
פטמבר בס 26-ו 25, מכתבים, שיבא עו"ד מיה סדן, המחלקה המשפטית; 2017בספטמבר  27, מכתב, הרצליה מדיקל סנטר

2017. 
 שם. 73
 .2017בספטמבר  27-ו 6בספטמבר, וכן שיחות טלפון,  27-ו 24, מכתבים, סופרם ד"ר יגאל מדג'ר, מנהל בנק הזרע 74
 .2017בספטמבר  18גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(, מכתב, -פרופ' טליה אלדר 75



 

 
   

 53 מתוך 16 עמוד  

 

 הכנסת 
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מתרומה השולחים זרע  ,יםלאומי-בין, יש להוסיף כי בעולם קיימים בנקי זרע היעדרםעל נתונים אלו, או 

 78והן איל"ה 77שהן משרד הבריאות אף 76.(Home Insemination) רכי הזרעה ביתיתוללקוחות פרטיים לצ

נשים  להתעלם מהעובדה כי כיום אפשר-איבישראל פעילות מסוג זה, הרי שאין הצהירו כי למיטב ידיעתם 

על כן, , ללא ליווי רפואי. ביתןבבפרטיות לרכוש זרע באופן עצמאי ולבצע טיפולי פוריות  יכולותישראליות 

 ,של זרע גם יבוא עצמאי בישראל בנקי הזרע ומשרד הבריאות, יש על ידיהיבוא המתועד נוסף על ייתכן כי 

 מתועד.  ושאינ

 מטופלות 

עם השנים משרד הבריאות היא כי  על ידיבפני מרכז המחקר והמידע של הכנסת  שהועלתהטענה נוספת 

יה יה עלחל על כןו 79,שימוש בשירותי בנקי הזרע לעשות"ביות להט משפחותו רווקותהחלו גם נשים 

למשרד הבריאות שאינה נובעת רק מגידול האוכלוסייה הטבעי.  ,ניכרת במספר הפונות לשירותי בנקי הזרע

 נוהלכבר ביצוין כי  80מנהלי בנקי הזרע.מעל דברים שנמסרו לו  סמךנ, והוא בטענה זואין נתונים התומכים 

 ;, כהגדרתו"פנויות", אך גם נשים בני זוגןאו נשים ובעליהן הוזכרו  שנים, 25, דהיינו לפני 1992 משנת

 81לשירותי בנקי הזרע.הפונות ופה זו נשים רווקות היו חלק מכבר בתקכלומר 

נתונים חלקיים  הברשותשאלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא זה, נמסר כי על בתשובת איל"ה 

 רוב, אם בעבר הלהערכתעל ספרות מקצועית, כנסים מדעיים וכן הערכות לא רשמיות.  הנסמכיםבלבד, 

בשנים ", הרי שפוריות קשותבעיות היו גבר לבהן שתרומות הזרע הופנו למשפחות הטרוסקסואליות 

הורית. בחלק -ויותר מהדרישה לתרומות זרע היא מנשים שמבקשות להקים משפחה חד 70%-כהאחרונות 

  82.זוג" הן נשים שמבקשות להקים משפחה עם בת %20-גופית[ עד כ-מהיחידות ]יחידות להפריה חוץ

הפונות  רובכי היא ה תל הפונות )טענכי אחד המאפיינים של שינוי זה הוא העלייה בגימסר עוד נאיל"ה מ

עוד נמסר  .של טיפולי הפוריות ההצלחהמוביל לירידה בסיכויי והדבר ומעלה(,  38הרווקות הן בנות 

–12%שיעור לידות חי ממחזור טיפול של הזרעה עם זרע תורם הוא  ,המקצועית ההערכמאיל"ה כי על פי ה

רב יותר  מספרב להשתמש צורךשיש המשמעות היא . 10%-להוא יורד  40מטופלות מעל גיל בקרב ו, 15%

 83ולידה. היריוןהשגת לשל מנות זרע עד 

השנים  20-במאפייני הפונות אליו על לבנקי הזרע בבקשה למידע פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

ם רק בתי החולים רמב" .מנות הזרע שרכשה כל מטופלת ועוד פרמספר הפונות, גילן, מס –האחרונות 

 מדוברשלעשות שימוש מאחר  אפשר-איבנתוני רמב"ם  .וסורוקה העבירו את הנתונים כפי שהתבקשו

 ללא רק את מספר הפונות,מסרו עשרה בנקי זרע נוספים . 2016-ו 2015עבור השנים בלבד מידע חלקי ב

                                                 

אותו שאת האפשרות לרכוש זרע באופן פרטי,  ,הפוטנציאליות פונות, השבדנמרק מציע ללקוחותיו Cryosלמשל בנק הזרע  76
 ,date ntry,Home InseminationCryos 5 :לחוק המקומי. מנוגדגם כאשר הדבר  ההוא משלח לכל העולם, ובכלל ז

November 2017. 
 .2017בספטמבר  10 ,' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתבגב 77
 .2017בספטמבר  18גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(, מכתב, -פרופ' טליה אלדר 78
 .2017בספטמבר  10 ,גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב 79
 .2017בספטמבר  19 ,, מכתבשם 80

דעת פסיכיאטרית -"תינתן הזרעה מלאכותית לאשה פנויה בנסיבות מיוחדות בלבד לאחר קבלת חוות על פי הנוהל,עם זאת,  81
 .)ב(.19, סעיף 1992בנובמבר  13, : ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית34/92נכ"ל מ חוזר ,וכן דו"ח מעובדת סוציאלית בכירה"

 .2017בספטמבר  18גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(, מכתב, -פרופ' טליה אלדר 82
 שם. 83

https://dk.cryosinternational.com/donor-sperm/home-insemination
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
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 ישבדומה לנתוני התורמים גם כאן , על כן 84בלבד. 2017-ו 2016עבור השנים  בדרך כלל, יםמאפיינים נוספ

שנה נמסרו בספטמבר, כלומר אינם מייצגים  2017 שנתנתוני ראשית, : הנתונים שנמסרו תח אתקושי לנ

לא  ,בנתוני שנה זו. שנית, רוב בנקי הזרע שהעבירו נתונים להשתמש אפשר-אי, ולכן מלאה קלנדרית

טענות איל"ה ובנקי הזרע על אפשר בעצם לבדוק את -אי על כןוהעבירו נתונים בדבר מאפייני הפונות, 

שנים השנמסרו הם רק עבור הנתונים שמאפייני הפונות כיום לשירותי בנקי הזרע. שלישית, מאחר 

עשורים בבבקשה לתרומות  בהיקף הפונותגידול לבחון את הטענה בדבר  אפשר-איאחרונות, הרי שה

 85.הנתונים ם שלמהימנותמידת בבעיות  עלובנקי הזרע  עםישירות  רכהשנע דיקהבב, לבסוףהאחרונים. 

. מבדיקה אל מול בנקי הזרע "פונותמספר " בקטגוריההנתונים שמסרו בנקי הזרע  מוצגים 3טבלה ב

כי רובם מסרו בקטגוריה זו לא את מספר הפונות הכולל, אלא רק את "מספר הנשים שהשיבו, נראה 

ההבדלים  לאור נשים שהחלו בפועל בתהליך רכישת זרע מבנקי הזרע.מספר ה, כלומר שפתחו תיק"

אין לראות בהם הערכה כללית בנוגע גם ומכאן  ,אין לסכום אותםהאפשריים בנתונים שהעבירו הבנקים 

 . 2016לתרומות זרע בשנת  למספר הפונות

 201686–2015מספר פונות לבנקי זרע בישראל, : 3טבלה 

מספר פונות לבנקי זרע  בנק

 2015שנת ב בישראל

מספר פונות לבנקי זרע 

 2016שנת ב בישראל

 343 749 אלישע וקריובנק

 236 - אסף הרופא

 211 369 בילינסון

 45 - בני ציון

                                                 

)כולל אלישע(, סופרם אסף הרופא, בילינסון, הדסה הר הצופים, המרכזי בעמק, הכרמל, שיבא, הדסה עין כרם, קריובנק  84
 )אסותא( ובני ציון.

 נשיםמה מסוים שיעורשהוא מסר את מספר הנשים שפתחו תיק באותו בנק זרע, הרי ש אףכי ציין למשל, בנק זרע אחד  85
את התהליך בפועל באותו בנק זרע. בנק אחר מסר כי נתוניו כוללים רק  ותמתחיל ן( אינ30%-ל 10%)נמסרה הערכה של בין 

בנק שלישי ספר את זאת לעומת ושהביאו זרע מבנק אחר,  נשיםם שעשו שימוש בזרע שנאסף באותו הבנק, ולא את הנשי
זרע שהובא מחו"ל ובין שהשתמשו בהבנק עצמו  על ידיזרע שגויס שהשתמשו בבין  ,כלל הנשים שעשו שימוש בשירותי הבנק

 או מבנק אחר. 
 וכן שיחות טלפון,  2017בספטמבר  26-ו 17מעובד מתוך: ד"ר יעקב רונן, מנהל בנקי הזרע אלישע וקריובנק, מכתבים,  86

; גב' שריתה 2017בספטמבר  12עמי, מנהל המכון לפוריות הגבר ובנק הזרע אסף הרופא, מכתב, -; פרופ' עידו בן2017ביולי  20
 25 ,, וכן שיחת טלפון2017בספטמבר  27-ו 26, 25, 7רופא, מכתבים, קאופמן, מנהלת המעבדה לפוריות הגבר אסף ה

; ד"ר ענת שטיין, 2017בספטמבר  26-ו 17באוגוסט,  15; ד"ר חיים פנקס, מנהל בנק הזרע בילינסון, מכתבים, 2017בספטמבר 
"ר סאמר ח'ורי, מנהל בנק ; ד2017באוגוסט  14, וכן שיחת טלפון, 2017באוגוסט  15מנהלת מעבדת הזרע בילינסון, מכתב, 

 ; ד"ר יובל בדולח, אחראי בנק הזרע הדסה הר הצופים, מכתבים, 2017בספטמבר  27הזרע בני ציון, מכתב, 
בספטמבר  27-ו 26, 25, 7, מכתבים, עין כרםמאיר, מנהל שירותי בנק הזרע הדסה -; ד"ר אסף בן2017בספטמבר  26-ו 23

; 2017בספטמבר  19; ד"ר דוד אלמוג, סגן מנהלת בית החולים המרכזי בעמק, מכתב, 2017ביולי  23 ,, וכן שיחת טלפון2017
בספטמבר  26-ו 25, וכן שיחות טלפון, 2017בספטמבר  26ד"ר יואל גיסלביץ, מנהל יחידת הפוריות המרכזי בעמק, מכתב, 

; ד"ר צפנת וינר מגנזי, מנהלת 2017באוגוסט  14; ד"ר שלומית גולדמן, מנהלת המעבדה המרכזי בעמק, שיחת טלפון, 2017
; ד"ר יגאל 2017באוקטובר  1בספטמבר וכן  27-ו 25גופית בית חולים כרמל, מכתבים, -בנק הזרע ביחידה לפריון והפריה חוץ

גב' מירי סאסי, ; 2017בספטמבר  27-ו 6בספטמבר, וכן שיחות טלפון,  27-ו 24מדג'ר, מנהל בנק הזרע סופרם, מכתבים, 
-ו 25; עו"ד מיה סדן, המחלקה המשפטית שיבא, מכתבים, 2017בספטמבר  25, מכתב, סורוקה הסגנים הרפואייםמזכירת 

 .2017בספטמבר  26
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מספר פונות לבנקי זרע  בנק

 2015שנת ב בישראל

מספר פונות לבנקי זרע 

 2016שנת ב בישראל

 93 - ר הצופיםהדסה ה

 84 - עין כרםהדסה 

 27 - מרכזי בעמקה

 86 - כרמל

 567 589 סופרם

 54 60 סורוקה

 

אכן רכשו ן המ, כמה בפועל החלו בתהליךן המללמוד מהנתונים כמה נשים פנו, כמה  אפשר-איכאמור, 

אותן רכשה כל אישה בסופו של דבר, אם מתורם אחד או מכמה תורמים, שמנות זרע, מה מספר מנות הזרע 

האישה, כמה מחזורי טיפול נדרשו לה כדי להיקלט ואם ההיריון הסתיים אכן  בחרהבאיזו שיטת הפריה 

ייתכן מאוד שיש ועל כן,  ,בנקי זרע במקביל כמהלאין מניעה שאישה פנתה . אולם מעבר לכך, בלידת חי

 .שהוצגו לעילמיים או יותר בנתונים פונות שנספרו פע

 מעקב אחר תוצאות טיפולי פוריות באמצעות זרע תורם 

שעשו שימוש  ,צאצאיהן של נשים שונותש אפשרותהא והאסדרת התחום ב המרכזייםמהנושאים אחד 

 העלולתרומות הזרע בישראל  האנונימיות של. ראשונהיהיו קרובי משפחה מדרגה  ,זרע באותו תורם

פי איל"ה, ל. הם קרובי משפחהשבלי שידעו  יחדיו ילדים להוליד יבקשו תורם אותו צאצאיש לכך להוביל

לצמצם ובכך אחאים, היא כי יש לצמצם נישואי ישראל באירופה ובבארה"ב, העמדה הרפואית המקובלת 

 שרד הבריאות נדרשמ 87.ותלהם הורה ביולוגי משותף אחד לפחשהבאתם לעולם של צאצאים להורים את 

  :לסוגיה זו בנהליו בכמה דרכים

לרופא המטפל ( 2007ובחוזר  199288בחוזר ) משרד הבריאות היא הנחייתאחאים צאצאי לצמצם  דרך אחת

מרחיב משרד הבריאות  2007. בחוזר להימנע משימוש בזרע של תורם הקשור בקרבה משפחתית לנתרמת

בחירת זרע במקרה של צורך בהזרעה את רשימת האנשים המעורבים בבחירת זרע התורם וקובע כי "

 בידי הרופא או מי שמונה מטעמו ובשיתוף המטופלים, כפוף להוראות מלאכותית מזרעו של תורם היא

                                                 

. ראו גם: משרד הבריאות, 2017בספטמבר  18גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(, מכתב, -פרופ' טליה אלדר 87
 .2014, מאי נישואי קרובים: מידע כללי עבור הצוות הרפואי

 .21, סעיף 1992בנובמבר  13, : ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית34/92חוזר משרד הבריאות,  88

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Inbred_genetic_disease.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
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הזרעה מזרע של תורם שהוא קשור  הנתרמת, שלא תיעשה על ידימידע שנמסר לו  על פי. הרופא יוודא, ואל

 89".לנתרמת בקרבת משפחה מדרגה ראשונה

שכן בדרך זו מצטמצמת ההסתברות , יחידמתורם זרע שיוולדו דרך שנייה היא פיקוח על מספר הצאצאים 

בנקי הזרע בישראל נדרשים  2007-ו 1992, 1989מנכ"ל משרד הבריאות מהשנים  חוזריב .אחאים לצאצאי

מנות המספר מציין את הבריאות אינו  משרדלהגביל את מספר מנות הזרע שנלקחות מתורם יחיד, אך 

  90.מותרהמקסימלי ה

 בסוגייתבנקי זרע בישראל נוקטים אמצעי בקרה פנימיים  ,בדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסתעל פי 

אחד זרע בנק  ,למשל .מספר התרומות מתורם נתון, אך פרשנותם להנחיות משרד הבריאות אינה אחידה

 מספר לידות חי )צאצאים( על פי נתוןמתורם המשווקות מגביל את מספר התרומות כי הוא דיווח 

. ברגע מאותו תורם על מספר מסוים של הריונות לקבלת דיווח זרע של תורם עדמקסימלי: הבנק משווק 

רק אם אחד ההריונות לא הבשיל  ומוחזר ,של הריונות, מוצא זרע התורם מהקטלוג מסויםמספר מושג ש

צאצא מאותו  לדושי מספר המטופלותיא ה נוקטהוא שבנק אחר ציין כי המגבלה לעומת זאת, ללידת חי. 

הבנק על פי נוהגי כלומר,  לכל מטופלת מאותו התורם. ו, ללא התייחסות למספר הצאצאים שנולדתורם

 . יותר של צאצאים מאותו התורםרב מספר שיוולד סיכוי יש השני, 

למרות נהליהם הפנימיים של בנקי , לפיוש ,2006המדינה משנת דוח מבקר על רקע הן יש לבחון מציאות זו 

מספר הלידות לתורם מתרומות זרע היה גבוה ממספר הלידות בהם שבפועל היו מקרים  הזרע בנושא,

והן על רקע דיווחם של בנקי הזרע עצמם כי הם מתקשים באיסוף  91,שנקבע בנהלים אלוהמרביות לתורם 

 דיווחים בדבר תוצאות טיפולי הפוריות מהמטופלות עצמן.

גם בבחינת ההצעות לאסדרת  תוניכרהצאצאים  להנחיית משרד הבריאות בדבר מספרפרשנויות השונות ה

 איל"השל  במכתבואילו  92,מגבלה של תשע לידות חי מוצעת 2016תזכיר החוק משנת בהנושא כיום: 

עשר לעשות שימוש בתרומות זרע של תורם יחיד עד ליצירתן של  מוצעלמרכז המחקר והמידע של הכנסת 

אם מדובר נשאלת השאלה , ומותירה עמימות "משפחות"נציין כי השתת מגבלה בדבר מספר  93.משפחות

וכל יותר ממשפחה אחת השנים, להקים  שךבמ ,יכולהשכן מטופלת , משפחותאו במספר  מטופלותבמספר 

 אחת מהן תיספר כמשפחה נפרדת.

רישום מרכזי "מציע משרד הבריאות לפקח על מספר מנות הזרע מתורם גם באמצעות ניהול  2007בחוזר 

כל מנהלי  אחד, אשר ייקבע על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות, אליו יעבירו אצל מנהל בנק זרעארצי 

                                                 

 2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,  89
בדבר ניהולו  כלליםריאות, )משרד הב 2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו. יישומ20(, סעיף 2008ביוני  1)תחולה: 

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 

: ניהול 22/92חוזר מנכ"ל ; משרד הבריאות, 12, סעיף 1989באפריל  5, : ניהול בנק זרע6/89מנכ"ל  חוזרמשרד הבריאות,  90
בנובמבר  13, : ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית34/92חוזר ; משרד הבריאות, 1992ביולי  26, בנק זרע והזרעה מלאכותית

 8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר מנכ"ל ; משרד הבריאות, 12, סעיף 1992
 כללים)משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו. יישומ13(, סעיף 2008ביוני  1: )תחולה 2007בנובמבר 

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 

 25-ו 21, 16מהם נולדו  תורמים שנתוניהם נבדקו נולדו יותר מעשרה ילדים, לשלושה 20-לשבעה מ –אסף הרופא "לדוגמה, ב 91
 26-, ו21, 20, 19, 16תורמים שנתוניהם נבדקו נולדו יותר מעשרה ילדים, לחמישה מהם נולדו  78-מ 10-ל –ילדים; וברבין 

 .419, עמ' 2007, מאי ב: בנקי זרע57דוח שנתי מבקר המדינה,  .ילדים"

 ()ד(.3)26, סעיף 2016–חוק בנקי הזרע, התשע"ז תזכיר 92
 .2017בספטמבר  18גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(, מכתב, -אלדר פרופ' טליה 93

https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk06_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk22_1992.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk22_1992.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_294/dfd22a16-2642-400c-8334-8ed475b1b817/p020-v5.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43038.htm
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כלומר,  94."וייםישמרו בכספת ויהיו חס בנקי הזרע את מספרי תעודות הזהות של התורמים. פרטים אלו

בו ינוהל רישום של התורמים, המגביל את יכולתו של תורם לתרום במספר בנקי זרע שמאגר מרכזי הקמת 

שכן המאגר  ,הנחיה זו לא יושמהיתרמו מאותו התורם. בפועל, יכך להגביל את מספר מנות הזרע ש על ידיו

  95.(4 פרק)ראו  לא הוקם

מידע איסוף אחאים הוא לידת צאצאי כי תנאי ראשון והכרחי לפיקוח על  אפשר ללמוד מכל האמור לעיל

לא רק חיוני לעבודתם של בנקי זה נתון  הריונות שנקלטו ולידות חי. –על תוצאות טיפולי הפוריות עצמם 

 מוסד כל על שלפיהם ,הלי משרד הבריאותונ על פיבנקי הזרע עצמם מתחייב  על ידיאיסופו הזרע אלא 

בל את מנות הזרע על יממנו קש הזרע לבנק לדווח מלאכותית הזרעה לצורך זרע מנות לשימושו המקבל

 96.תוצאות הטיפול של כל מנה ומנה

מתקשים לבצע את המעקב שהם , מאחר רוב בנקי הזרע דיווחו כי אין ביכולתם לספק נתון זהעם זאת, 

נשים שרכשו דרכם מנות זרע, אך יוזמתם אל הבהנדרש. לטענתם, בשנים האחרונות הם החלו לפנות 

לא ידוע למרכז המחקר והמידע של הכנסת  .תוצאות טיפולי הפוריותלמסור את המידע בדבר סירבו הנשים 

על כן , שהפוריות יטיפול יםבצעתבהם משבתי החולים  עובדים בשיתוף פעולה עםמדוע בנקי הזרע אינם 

 הטיפולים במנות הזרע.בדיווח על תוצאות  מחויביםהם גם הנוהל  פי

כי אין בידי בנקי הזרע בישראל, או בידי  אפשר ללמודבדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת מעל כן, 

עושים שימוש בתרומות בהם שהפוריות  מידע מהימן או נגיש בדבר תוצאות טיפולירשות מוסמכת אחרת 

 .זרע

 מאגרי מידע מרכזיים .4

 בנקי פעילות בדבר נגיש נתונים מסד של והיעדר, והוא משותף אחדממצא  אפשר לציין מכל הכתוב לעיל

ו של מסד נתונים מסוג זה, אם בידי כל אחד מבנקי הזרע בנפרד ואם במרשם היעדר. בישראל הזרע

תמונת מצב  –מקבלי ההחלטות  בפני שכן כל –עצמם אנשי המקצוע אינו מאפשר להציג בפני מרכזי, 

 .בנקי הזרע בישראלפעילות בדבר מלאה ומהימנה 

המידע בדבר  של ושימור איסוף תיסוגיב הנחיות כמה יש( 2009בינואר  ףלתוק)שנכנס כאמור  2007בנוהל 

נתוני  לשמור את האופן שבו אפשר מפורטנוהל בבפרט,  97.פעילות בנקי הזרע ושיתופו בין גורמים שונים

הסמכתו של מנהל  ה, ובכלל זמידע מרכזי במשרד הבריאות מאגר תהקמ ה בונקבע וכן במחשב הזרע בנקי

  98נתוני כלל התורמים בארץ.את בנק זרע אחד לרכז 

לאחר "שאלת מרכז המחקר והמידע בדבר יישום הוראות אלו נכתב כי על אולם בתשובת משרד הבריאות 

 ,סמכות חוסר מטעמי כאמור מאגר להקמת התנגדותו את הביע המשפטים משרד ,[הנוהל]של  פרסומו

                                                 

 2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,  94
בדבר ניהולו  כללים)משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו. יישומ13(, סעיף 2008ביוני  1)תחולה: 

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 
 .2017בספטמבר  10, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב, גב' מירי כהן 95

 2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,  96
בדבר ניהולו  כללים)משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל וג. יישומ19(, סעיף 2008ביוני  1לה: )תחו

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 
 2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר מנכ"ל ריאות, משרד הב 97

בדבר ניהולו של בנק  כללים)משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו(. יישומ2008ביוני  1)תחולה: 
 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 

 שם. 98

https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
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לא יצאה הנחיה  ,למיטב ידיעתו של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 99."הוקם לא בחוזר כאמור מאגר ולכן

 100.של מאגר המידעלעניין הקמה  2007כתובה ממשרד הבריאות בדבר ביטולן של ההנחיות בנוהל 

 ממוחשב ומאובטח,המידע באופן לשמור את מבנקי הזרע  דרשסוגיית המחשוב כתב משרד הבריאות כי ב

 101.הבהדרגעושים זאת  בתי החוליםולכן  ,עלות המעבר למערכת ממוחשבת גבוההאך 

של היבטים רבים  הצעה לעגן ובוהגישה המדינה תזכיר חוק בנושא בנקי הזרע,  2016בשנת כאמור, 

המידע  ה שלהפצהשימור והאיסוף, הת סוגיי את הםוב, בחקיקה ראשית בנקי הזרע בישראלפעילות 

שני מרשמים מרכזיים: מאגר מידע לקבוע מוצע פרק ז' בתזכיר החוק בבקצרה,  102.הנוגע לפעילות זו

שני מאגרי מידע יוקמו במשרד  לתרומות זרע ומרשם יילודים. למעשה, מדובר בשלושה מרשמים:

האישיים של תורמי רופא מומחה שהוא עובד מדינה. אחד מהם ירכז את פרטיהם  על ידיהבריאות וינוהלו 

מנהלי בנק  על ידימסרו ישי ,יתר הפרטיםהאחר ירוכזו מאגר ב, והזרע ויהווה מאגר מידע מאובטח ונפרד

יכלל בו כל פרט מזהה אחר ישמר באופן מוצפן רק קוד התורם ולא יהזרע, כגון פרטי הנתרמת ובעלה, ובו י

ל בידי עובד מדינה, ולא יהיה פתוח לעיון שינוה ,מאגר מידע שלישי הוא מרשם יילודיםעל תורם הזרע. 

בין השאר קוד תורם הזרע, פרטי הנתרמת ובן זוגה  ייכללומרשם זה ב .מוגדריםנאים תבהציבור אלא 

 ילוד.יופרטי ה

לצורך בדיקת קרבת משפחה, ידאג משרד הבריאות לדרך מאובטחת המאפשרת לאחראי מאגרי המידע 

ין בבקשה לבחון קשר משפחתי מדרגה ראשונה בין התורם ובין במשרד הבריאות לפנות למרשם האוכלוס

הנתרמת ובעלה באמצעות מספרי תעודות הזהות שלהם. המידע יימסר לאחראי מטעם משרד הבריאות 

רשאי לפנות למרשם יהיה רשם היילודים , כמו כן כתשובה שלילית או חיובית בלבד, ללא פרטים נוספים.

 זהות, מין ושמות הוריו(.  פרילוד לנתרמת זרע )שם, מסיהאוכלוסין בבקשה לקבל מידע לעניין 

 פרקבו, המידע ואבטחת הסודיות, האנונימיות לנושא החוק בתזכיר א"י פרק יוחדלכל האמור לעיל  מעבר

 תזכירב נקבע, לבסוף 103על מפרי חוק זה. המוטלים קנסות או מאסר עונשי מוזכרים, עונשין בנושא, ב"י

 יום לפני שניטל זרע על יחולו לא ילודיםיה ומרשם המידע במאגר רישום לעניין זה חוק"הוראות  כי החוק

  [(.ב.]84" )סעיף זה חוק של תחילתו

"בימים אלו מצוי החוק בשלבי קבלת אישור משרד המשפטים לנוסח  ,הבריאות משרד לפי, כאמור

 105.עצמה החוק הצעת תוגש בוש מועדב נקובואין הוא יכול ל 104,התזכיר"

  

                                                 

 .2017בספטמבר  10גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  99
 .2017בספטמבר  19, שם 100

 .2017בספטמבר  10, שם 101
 .2016–חוק בנקי הזרע, התשע"ז תזכיר 102

מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, או עושה בו שימוש בניגוד להוראות, ומי שמגלה מידע בעת מי שמגלה מידע שהגיע אליו  103
שימוש בתרומת זרע בניגוד בעקבות ורם זרע או על נתרמת זרע או על בעלה של נתרמת זרע או על הילד שנולד מזהה על ת
, רופא המקצה זרע ללא קבלת אישור ממנהל מאגר המידע, נתרמת כמו כןשה חודשים או קנס. ידינם מאסר ש – להוראות

ומי שלא הודיע למרשם האוכלוסין על אבהותו לילד זרע שלא הודיעה למנהל בנק הזרע על תוצאות הטיפול בזרע תורם, 
 דינם קנס. –שה ישימוש בזרעו לשם הזרעת אבעקבות שנולד 

 .2017בספטמבר  10גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  104
 .2017בספטמבר  19, שם 105

https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43038.htm
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 סוגיות נוספות .5

הסדרת פעילות בנקי הזרע בישראל. בשל היקף בעניין במהלך העבודה על מסמך זה עלו סוגיות נוספות 

 .בלבד בקצרה להלןנציגן ומטרותיו המסמך 

 106פעילות בנקי הזרע בישראל של אסדרת דתיים היבטיים 5.1

שטיפולי פריון מהווים הליכים רפואיים, מדובר בנושא  על פי כי אף מצוין 2012משנת  יוסף-מורדוח ועדת ב

יסודות  חוק על פיבישראל, אתר האינטרנט של משרד המשפטים,  על פי 107שהוא גם בעל משמעות דתית.

על סוגיה תשובה  היעדרזיקה בין המשפט הישראלי ובין מורשת ישראל, בפרט ב ,1980–המשפט, תש"ם

  108בחקיקה.מסוימת 

 :נושא פעילות בנקי הזרעבשאלות הלכתיות  כמהלהלן, בקצרה, 

-הפריית אישה נשואה מזרע גבר שאינו בעלה, מציינת ועדת מורלעניין ילוד לבעל הזרע(: יאבהות )ייחוס ה

אין לו  –מקובל כי אב גנטי שאינו נשוי לאם היולדת  בהןות רבות אחרות בעולם, יוסף כי "בניגוד למדינ

מעמד כלפי הילד, וכי הנישואין הם שיוצרים את המעמד כלפי הילד, בישראל ]ביהדות[ תפיסת האבהות 

כלומר, גם אם יימצא שאישה  .שונה לחלוטין וככלל, הגנטיקה היא הקובעת את מעמד האב כלפי היילוד"

ילוד ויהיה חייב במזונות ויוכל לבקש חזקה על יהרתה מזרע אדם ללא ידיעתו, אותו אדם יוכר כאב ה

לפיה שקיימת חזקה משפטית חלוטה  בושבדין המוסלמי,  שונההוועדה מציינת כי הדבר כמו כן,  109הילד.

 110הגבר אשר מזרעו היא ילדה. חשב כבן בעלה של האם היולדת ללא קשר לשאלת זהותיילד י

מציינת כי "הגישה ההלכתית המקובלת והרווחת  יוסף-מורועדת לוד(: י)מעמד הי "שתוקי"ממזרות ו

על פי ההלכה, כדוגמת אישה  אסורים מין מיחסיביהדות היא כי ממזרות נוצרת רק כאשר הילד נולד 

, בעלה שאינו יהודי גבר מזרענולד ילד לאישה נשואה  בושאינו בעלה. כלומר, במקרה  יהודינשואה עם גבר 

לדעת בוודאות מה תהיה בעתיד  אפשר-אי, הילד לא יהיה ממזר. עם זאת, גופית חוץ הפריה באמצעות

אשר ידון בעניינו של הילד שיוולד כתוצאה מהפריה כזו. ייתכן ובית הדין  ]הרבני[ הפסיקה של בית הדין

דיון זה מוסיפה המחלקה על  111.במקור( ןאינ ותואינו כשר לנישואין" )ההדגשיחמיר ויפסוק כי הילד ממזר 

למשפט עברי במשרד המשפטים גם את השאלה אם יש להגדיר את מי שנולד מתרומת זרע אנונימית 

לוד אישה רווקה שהרתה יכשתוקי, שבהלכה מתואר כמי שאינו מכיר את אביו אלא רק את אימו )כגון י

מכיר את אביו, אינו שמעמדו של שתוקי בהלכה הוא של ספק ממזר, מאחר  112ת(.מתרומת זרע אנונימי

                                                 

והולדה: אתיקה ומשפט  לידה)עורכים(,  "ר מיכאל ויגודהרקובר וד פרופ' נחום :לסקירת מקורות הלכתיים בנושא זה ראו 106
תוך ברהם שטינברג )עורך(, "הזרעה מלאכותית", פרופ' אב :. ראו גם2017–, ספרית המשפט העברי, תשע"זבעידן הטכנולוגי

, המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל לחקר הרפואה על פי התורה ליד המרכז הרפואי שערי אנציקלופדיה הלכתית רפואית
. תודתי לרב עו"ד ירון אונגר, תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת, 594-545, עמ' 2006–צדק, תשס"ו

 תו בכתיבת חלק זה.על עזר
 .5, עמ' 2012, מאי המלצותהוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל,  107
 .2017בנובמבר  22כניסה: תאריך  ,למשפט עברי היחידה; משרד המשפטים, 1, סעיף 1980–יסודות המשפט, תש"ם חוק 108

 .24, עמ' 2012, מאי המלצותהוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל,  109
 .25שם, עמ'  110

 שם. 111
 .2007המשפטים, אפריל , המחלקה למשפט עברי במשרד מי שנולד מבנק זרע מעמדד"ר מיכאל ויגודה,  "דעו 112

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_007.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_007.htm
file:///C:/Users/adiin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D5CE4AD0/mekorotleda.pdf
file:///C:/Users/adiin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D5CE4AD0/mekorotleda.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_007.htm
http://www.justice.gov.il/units/mishpativri/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/282-2.htm
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והן עם ממזרה ודאית, והוא יכול להתחתן רק עם  כשרה יהודייההן עם  םנישואין חל עליו איסור על כו

  113גיורת.

ילוד יהמחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים מוסיפה על הדיון במעמדו האישי של הנישואי קרובים: 

אם מותר למי שנולד מהזרעה מלאכותית )כגון שתוקי( לבוא בקהל ישראל בשאלה גם את הדיון ההלכתי 

 114ו.מחשש שמא יישא את אחותו מאבי

 ייעודהקטין, עירוב זרע בעת הפריה,  על ידיתרומת זרע בנושא יש שאלות הלכתיות  ,שאלות אלו על נוסף

לעומת ילוד לדעת מיהו אביו הביולוגי י, זכותו של רמיםלאדם מסוים או לסוג מסוים של נתשל תרומה 

התועלת החברתית שבריבוי תרומות, הסכמת תורם להשמדת תרומתו, השמדת תרומת זרע לאחר פטירת 

  115.לאחר המוות הפריהבזרע לשם (, וכן השימוש בת זוגהתורם )עם או בלי 

. היבטיו הדתייםעיסוק בגם  נכללהשנים במשך נושא תרומות ובנקי הזרע בישראל אסדרת בבדיון ואכן, 

חשוב לוודא שההסכמה מדעת של הנזקקים כי "קובעת למשל, המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים 

תזכיר החוק המוצע ב גם 116."לשירותיהם של בנקי הזרע תכלול גם הבנת המשמעויות ההלכתיות של התהליך

 ,בדברי ההסבר לתזכירלמצוא אפשר . דוגמה לכך הנושאשל היבטיו הדתיים  מצויניםבנושא בנקי הזרע 

 םקיים צורך להסדיר את מרשם היילודים מתרומות זרע בחקיקה כדי לאפשר לרשם הנישואיבהם נכתב כי ש

 לקבוע וכן, משפחההדתית( לברר אם קיימת בין איש ואישה קרבת למועצה הראשית או לרבנות )כלומר, 

 117.ילודיית תורם הזרע לא ייחשב אביו של ההזיקה הגנטלמרות מפורשות בחקיקה כי 

 תורמי הזרע אנונימיות 5.2

 לטענת 118.רק לצוות בנק הזרע כיום מותרת זרע תורמי של מזהים לנתונים גישה הבריאות משרדנוהלי ב

חמור בתורמי  מחסורלגרום  עלולה זו, כל פגיעה באנונימיות ששוחחנו עימםמנהלי בנקי זרע ו"ה, איל

  119.זרע ישראלים

בקשה מתורמים לאשר את העברת פרטיהם האישיים למאגר כללי, כפי שהיא מנוסחת , איל"הלדברי 

 חשש בשל ,"רום זרעלרתיעה ולנסיגה של רבים מהם מהסכמתם לת"ביא ת, 2016משנת  בתזכיר החוק

נותן הוא בדברי ההסבר לתזכיר החוק המוצע נכתב כי נציין כי  120תקפות סייבר על מאגרים מסוג זה.ממ

 121פרטיות וסודיות זהות התורמים.הגנת  לסוגייתהולם מענה 

תורם מזרע  תרומת מסלול של פתיחתושתי דרכי פעולה להתמודדות עם נושא זה. ראשית, איל"ה מציעה 

"יאפשר לענות על צורך בסיסי לדבריה ש ,האנונימית התרומה מסלולבד בבד עם אנונימי  שאינו ישראלי

נציין כי המלצה  .זכותו של כל אדם לדעת את זהותו ויחוסו" –של רבים שנולדו מתרומת זרע או ביצית 

                                                 

 .9, סעיף 2005באוגוסט  3, נ' שר הבריאות פלונית, 3419/04ה"פ  113

 .2007, המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים, אפריל מי שנולד מבנק זרע מעמדד"ר מיכאל ויגודה,  "דעו 114
 .2017בנובמבר  21כנסת, מכתב, הרב עו"ד ירון אונגר, המחלקה המשפטית ב 115

 .2007, המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים, אפריל מי שנולד מבנק זרע מעמדויגודה,  ד"ר מיכאל "דעו 116
 .52–48, 32, דברי הסבר, סעיפים 2016–חוק בנקי הזרע, התשע"ז תזכיר 117

ביוני  1)תחולה:  2007בנובמבר  8, בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית כלליםמשרד הבריאות,  118
)משרד הבריאות,  2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו. יישומ32, 29, 24, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9(, סעיפים 2008

 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית  כללים
 .2017בספטמבר  19גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות, מכתב, -טליה אלדרפרופ'  119

 שם. 120
 .23, דברי הסבר, סעיף 2016–חוק בנקי הזרע, התשע"ז תזכיר 121

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4ioWkgdLXAhVplVQKHeFADGIQFghlMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.il%2FUnits%2FMishpatIvri%2FPsika%2F1zeramenasuishapira.doc&usg=AOvVaw3BhwVsvXdfiRE5NEbGJCTN
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/282-2.htm
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/282-2.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43038.htm
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43038.htm
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 עבור אחד מרכזי מרשם של ההקמשנית,  2012.122שהוגש בשנת  מור יוסףועדת דוח דומה הועלתה ב

. שאר פרטיהם שלהם הזהות תעודת של האחרונות הספרות ארבע את ורק אך שיכלול, ותורמים ילודיםי

ילודים יישמרו בבנקי הזרע עצמם. המרשם יוקם באחד מבנקי הזרע הממשלתיים, לפי ישל התורמים וה

מרשם מסוג זה ימנע אפשרות  ,בנק זרע. לעמדת איל"האותו מנהל  על ידיבחירת משרד הבריאות, וינוהל 

 םיונות ולידות מכל תורם ויאפשר לרשם הנישואיבנקי זרע, יאפשר מעקב אחר הר כמהבשל תורם לתרום 

איל"ה כי רישום תורם בקוד מוצע  תמציינ בעניין זהלוודא שהמבקשים להינשא אינם אחים ללא ידיעתם. 

מנע פיקוח תתורמי זרע מחו"ל, וכי הפעלת נוהל זה על תורמים מישראל בעניין כבר בתזכיר החוק 

 123תרומות מישראל.דיפרנציאלי על תרומות מחו"ל לעומת 

 כפי ,מרכזי מרשם של הקמתונתונים המגבים את טענתה כי  "ה לא הציגהאילעל רקע זה יש לציין כי 

הוצגה טענתה של מסמך ב 3פרק ב, זאת ועוד. התורמים במספר לירידה תוביל ,בתזכיר החוק מוצע שהוא

ירידה במספר תרומות הזרע המתקבלות. חלה איל"ה כי כבר היום, במסגרת תנאי האנונימיות הקיימים, 

 אפשר-אינתונים  היעדרבהרי שיחולו בישראל שינויים בנושא פרטיות תורמי הזרע, , גם אם אכן לפיכך

 .הןלהעריך את המגמות במספר התורמים ואת הסיבות ל

 לגיוס תורמים תמריצים  5.3

ידי גברים המבקשים לתרום,  כי האנונימיות המובטחת היא השיקול העיקרי המובא בחשבון עלטענה ה

 .יותררחבה ראויה לבחינה  מדרבנת גברים בעלי מאפיינים מסוימים )כגון גיל או השכלה( לתרוםהוהיא 

הוא מוגדר כפיצוי על זמנם שהמוצע לתורמים, בין  הכלכלי התמריץ שאלתלשער כי  אפשרלמשל, 

 ,כיום ,הפוך לתורמי זרע. בישראלכתשלום, מהווה חלק בשיקוליהם ל ובין שהוא מוגדרוהוצאותיהם 

 ,בנק הזרע ובית החולים" על ידיוהוא נקבע  ,משרד הבריאות "אינו מתערב בגובה הפיצוי הניתן לתורמים

"אינה פרוצדורה כירורגית ]...[ ולכן הצורך בהתערבות לגבי הפיצוי לתורם  , לדבריו,זרעתרומת שמאחר 

בשיחות עם בנקי זרע פרטיים בישראל נטען בפני מרכז המחקר והמידע של הכנסת  124.זרע אינו משמעותי"

בנקי הזרע הציבוריים, לעומת מציעים שיפוי כספי נאות הם שכי שיעור גיוס התורמים שלהם גבוה מאחר 

 .שמשולמים לתורמים סכומיםהאולם לא נמסרו לנו 

 אישיים תמריציםעשויים להיות  ,ע בעולםמחקרים שנערכו על תורמי זרעל פי לתמריץ הכלכלי,  פרט

מספר ייתכן כי  125.אלטרואיזם תחושתושל התורמים כגון חיזוק זהותם המגדרית  ,לתרומת זרע נוספים

, איכות, אוכלוסיות ףהיקקמפיינים פרסומיים ) הם, ובהזרע בנקי של הגיוס מאמצימגם הפונים מושפע 

על . , ועודהתרומה מתן אתר של הפיזיים התנאיםשל בנקי הזרע,  הגיאוגרפי מיקומםמטרה וכן הלאה(, 

כל מאמץ לבדיקת נושא ההיענות לתרומות זרע כיום חייב לכלול בחינה מעמיקה ומקיפה גם של כן, 

 .ואחרים היבטים אלו

 ובעולם בישראלשוק בנקי הזרע תמריצים כלכליים בפרט, ראוי לציין כי בודיון בתמריצים בכלל העל רקע 

המוכרים בישראל עלה הציבוריים מספר בנקי הזרע  126ם הכנסותיו.ג ךוכפי הנראה כ ,ולך ומתרחבה

                                                 

 .13, עמ' 2012, מאי המלצותולדה בישראל, הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון והה 122

 .2017בספטמבר  19גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות, מכתב, -פרופ' טליה אלדר 123
 .2017בספטמבר  10 ,הבריאות, מכתבגב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד  124

 .ambridge : , CambridgeRegulating Reproductive DonationWilkinson (Eds.), S. olombok & GSראו למשל:  125

University Press, 2016. 
 ,Economic Landscapes of Human Tissues and European Commisionשל היבטים כלכליים בתחום ראו:  לסקירה 126

, December 2015Cells for Clinical Application in the EU: Final Report. 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf
https://books.google.co.il/books?id=PwCmCwAAQBAJ&pg=PA212&lpg=PA212&dq=incentives+sperm+donation&source=bl&ots=H3TniuzwAm&sig=yrbZ4s-G8v8B_Bznrgt0gQd4rbs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi4x-PujNLXAhXMuBoKHZy_B38Q6AEIXjAI#v=onepage&q=incentives%20sperm%20donation&f=false
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5a0fd429-4a4e-11e6-9c64-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5a0fd429-4a4e-11e6-9c64-01aa75ed71a1
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צוינה  2006 משנת המדינה מבקר דוחב כברפרטיים.  זרעבנקי  הוקמו גםובשנים האחרונות השנים, במשך 

 הכנסותיהם כיצוין ו ,2006 יוני עד 2003 ינואריה בהכנסות בנקי הזרע הציבוריים בתקופת הבדיקה, יעל

המבקר מוסיף מהכנסותיהם מקופות החולים.  יותר פרטיים היו גבוהות הרבה ממטופליםבנקי הזרע  של

הוא מתשלומי המטופלות בעבור מנות הזרע וטיפולי הפוריות, וכי מטופלות רבות  הכנסות אלורוב כי 

  127.נאלצות לקבל טיפולי פוריות רבים

התחום מבחינת נפרד  בנקי הזרע מפעילותם הוא חלק בלתי נותנת כי נושא הכנסותהדעת  על כן,

נתונים על קבלת בבקשה ל . נציין כי מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למשרד הבריאותואסדרתו

עלויות גיוס תורמים, עלות בדיקות האיכות על עלויות התפעול של בנקי הזרע בבעלות המדינה, ובכלל זה 

פיקוח על  היעדרלתשובתו בדבר  פרטשל מנות הזרע, שימור מנות הזרע ועלויות מנות זרע למטופלות. 

 128כל נתון נוסף בנושא זה.משרד הבריאות השיפוי הכספי הניתן לתורמי הזרע עצמם )לעיל(, לא העביר 

 על פעילות בנקי הזרעמשרד הבריאות  פיקוח .6

בו המבקר מתמקד , ו2006 בשנת פורסם בישראל הזרע בנקי פעילות בנושא האחרון המדינה מבקר דוח

ההנחיות  על פידאז( ו 1992משרד הבריאות )נוהל נוהלי  האם בנקי הזרע נוהגים על פי –הפיקוח  בשאלת

 היא, עמודים 30 על ספרנה, הז מפרקהמדינה מבקר  שלהפנימיות שהם עצמם הוציאו. מסקנתו המרכזית 

 129.הוציאו עצמם שהם הנחיות קיימו לא שאף ויש, הנוהל הנחיות כל את לקיים הקפידו לא הזרע בנקי כי

שום בקרה של משרד  רכהנע לא 2005 דצמבר ועד 1992-ב הנוהל פרסוםכי מאז  נמצאבדיקת המבקר ב

 הזרע בנקי על פיקח לאהבריאות  משרדש בכךמשרד המבקר המשיך וקבע כי  130הבריאות על בנקי הזרע.

 חובתו את מילא לא הוא, ייפגעו ולא המיטבי הטיפול את בלושמקבלות תרומות הזרע יק להבטיח כדי

 131.כממונה

השוקד על  ,נכתב כי צוות משרד הבריאות ,2007בשנת  מו, שפורסבהערות משרד ראש הממשלה לדוח זה

 132ועדה קבועה לביקורת ובקרה על בנקי זרע.המליץ גם על הקמת  ,לתחום זהנוהל עבודה חדש פיתוחו של 

כי  16נקבע בסעיף  – שהוזכר לעיל 2007נוהל  – שפורסם זמן קצר לאחר מכן ,בנוהל בנקי הזרעואכן, 

משרד הבריאות ימנה מפקחים לצורך ביקורת בבנקי הזרע וכי הביקורת תקיף את מתקני הבנק, ציודו, 

 .הבריאות משרדבלנושא  האחראימיהו הגורם  קובעאינו  הנוהל 133.שיטות העבודה וטיב הזרע

בתחום הפיקוח על בנקי הזרע  משרד הבריאות לבקשת מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא פעילות

עורך בדיקה יסודית בבנקי הזרע עם הקמתם,  כי הואמשרד הבריאות מסר  ,2017ספטמבר בבישראל 

 חמשמתועדות אצלו רק  ,המשרדתשובת ל 134.כאלה ישאם ות בקרות בהתאם לתלונות, ערכולאחר מכן נ

                                                 

 .444, עמ' 2007, מאי ב: בנקי זרע57דוח שנתי מבקר המדינה,  127
 .2017בספטמבר  19-ו 10גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתבים,  128

 .417, עמ' 2007, מאי ב: בנקי זרע57דוח שנתי מבקר המדינה,  129
 .445שם, עמ'  130

 שם. 131

 .43, עמ' 2007בר , נובמנספח –א לדו"ח מבקר המדינה, לקט מעקבים 58הערות משרד ראש הממשלה,  132
)תחולה:  2007בנובמבר  8, : כללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית20/07חוזר משרד הבריאות,  133

: כללים בדבר ניהולו של 11/08חוזר הבריאות,  )משרד 2009בינואר  1-של הנוהל נדחה לאחר מכן ל ו(. יישומ2008ביוני  1
 (.2008במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית 

 .2017בספטמבר  19 גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב, 134

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_294/dfd22a16-2642-400c-8334-8ed475b1b817/p020-v5.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_294/dfd22a16-2642-400c-8334-8ed475b1b817/p020-v5.pdf
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCtpHw2r3WAhVm5IMKHWu0CM4QFgg1MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pmo.gov.il%2FBikoretHamedina%2Ffiles%2Fhealth%2520hoveret.doc&usg=AFQjCNEy1Y6y8oRqPPl369O5vuZ9bXzULQ
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
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באילו שנים הוגשו לא ידוע אך למרכז המחקר והמידע של הכנסת  135תלונות או פניות בנושא בנקי הזרע,

בפועל לא קיים במשרד הבריאות מערך סדיר של משרד הבריאות המשיך וציין כי  136איזה בנק זרע.לו

"אינו מבצע בקרה ופיקוח על כל פרט בכל  משרדבאופן כללי ה, וכי פיקוח ובקרה על הנעשה בבנקי הזרע

 אפשר יהיה ,לדברי המשרד 137.ובמשאבים ח אדםובכמפאת חוסר  ,חוזר, הנחיה או נוהל שהוא מוציא"

רק אם יוקצה לכך תקציב ייעודי שאינו במסגרת הקיים, שיכלול גם תקן אחד  להקים מערך בקרה סדיר

בתשובתו מהן הדרישות לא ציין המשרד  138ויועץ מקצועי במשרה חלקית.לפחות של מפקח במשרה מלאה 

 .מפקחים אלומהמקצועיות 

  

                                                 

( בקשה 2( בקשה לביצוע בדיקות גנטיות נוספות לתורם; )1משרד הבריאות: ) על ידילהלן נושאי התלונות, כפי שהועברו  135
( בקשה לקבלת מנות 4( בקשה לשימוש במנות זרע משוריינות, כשלאישה בעיה גנטית; )3להעברת מנות זרע לבנק אחר; )
, ציין המשרד בתשובתו כמו כן( הודעה על קבלת תרומת זרע עם חשש לבעיה גנטית. 5אישה; )זרע ללא בדיקה גנטית נוספת ל

 כי תלויה ועומדת מולו ומול בנק זרע תביעה בנושא השמדת מנות זרע.
 .2017בספטמבר  19גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתב,  136
 .2017בספטמבר  19-ו 10, מכתבים, שם 137
 שם. 138
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 בוויקטוריהבנקי זרע חלק ב': 

, נפשמיליון  7.8-ב, ואוכלוסייתה נאמדת אוסטרליהשש מדינות מהשנייה בגודלה  היאויקטוריה  מדינת

 50-הבתרומות זרע באוסטרליה הפך מוכר בשנות  השימוש 139.אוסטרליה אוכלוסיית מכלל %32-כ םשה

בה  הבריאות בתחומי סדרהאוה פדרלית מדינה היא אוסטרליה 80.140-הו 70-ה בשנות ניכרת במידהוגדל 

של אסדרת תחום בנקי הזרע  סקירה 141.והטריטוריות המדינות של אחריותן בתחומי ככלל היא

 להסדרת חקיקה" במסמךמוצגת בהרחבה  – וויילסויקטוריה וניו סאות'  –באוסטרליה ובשתי מדינות בה 

 של המשפטית בלשכה משפטי ומחקר חקיקה תחום על ידי נכתבש ,"משווה סקירה: זרע תרומות

 142.הכנסת

 Infertility (Medical Procedures) Actהפוריות )-אי חוק את ויקטוריה ממשלת חוקקה 1984 בשנת

החוק נכנס  143.בנושא זה החוקקשמדינות אוסטרליה בהראשונה  הייתהו(, 1984חוק  :( )להלן1984

 ושל תורמים של מרכזי מרשם של הקמתוקבע בין השאר נשהותקנו מכוחו תקנות בו, 1988לתוקפו בשנת 

 Infertility) 1995פוריות של -לטיפול באיהחוק  –מאז נחקקו חוקים נוספים  144.מתרומות לידות

Treatment Act 19952008 שלחוק טיפולי הפוריות  145(,1995 חוק :( )להלן (Assisted Reproductive 

Treatment Act 2008התקבל  2008ותיקון מרכזי לחוק  1995,146שביטל את חוק  ,(2008חוק  :( )להלן

 (.2016תיקון  :)להלן 2016בשנת 

, שבמסגרתן טופל גם תחום הפוריות טיפולי לנושא ייעודיות רשויות החקיקההוקמו מכוח השנים  במשך

 בשנים פעלה( ITA :להלן ;Infertility Treatment Authorityפוריות )-הרשות לטיפול באיתרומות הזרע. 

כללו רישוי מקומות לטיפולי פוריות ולמחקר; רישוי אנשי מקצוע בתחום נ תפקידיהבו 2008,147–1998

ובכלל זה רופאים, יועצים וחוקרים; פיקוח על מגבלות הזמן שנקבעו בחוק בדבר אחסון זרע, ביציות 

הליכי טיפול באמצעות בעניין ועוברים לצורך טיפולי פוריות; הפעלת שלושת המרשמים המרכזיים 

מידע  אחרליכי קבלת החלטות ומתן הסכמה להשתתפות בטיפולים אלו; מעקב תרומה; פיקוח על תה

, באמצעות דוח שנתי לשר הבריאות; וכן מתן אישורים ודיווח עליו מדינהבטכנולוגיות פוריות בעניין 

 148למחקר.

                                                 

מיליון נפשות המתגוררות בשש מדינות ושתי טריטוריות, לפי אומדן של הלשכה  24.5-אוכלוסיית אוסטרליה נאמדת בכ 139
 ,Australian Australian Bureau of Statisticsעל פי:  2017מרס אלו נתוני  .המרכזית לסטטיסטיקה של אוסטרליה

: 23 November 2017 entry ,Demographic Statistics, March 2017. 
140 Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs, Donor Conception Practices in Australia, 

February 2011, p. 2. 
 4, תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת, : סקירה משווהחקיקה להסדרת תרומות זרעדינה צדוק,  141

 .2017ביולי 
 .שם 142

143 Infertility (Medical Procedures) Act 1984. 
144 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA. entry: 

8 August 2017. 
 .Infertility Treatment Act 1995שם;  145

146 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA. entry: 

8 August 2017; Assisted Reproductive Treatment Act 2008, no. 76 of 2008, (Authorized Version 

incorporating amendments as at 1 March 2017). 
 שם. 147

148 Infertility Treatment Authority, Annual Report 1999 , p. 7. 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3101.0
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3101.0
file://///filer/users$/adiin/report.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/hist_act/ipa1984311.pdf
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt2.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/93F5C7F19E9048C6CA2577610022D62E/$FILE/95-63a010.pdf
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst9.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0DB4208095713DD3CA2580D5007CB362/$FILE/08-76aa020%20authorised.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%201999.pdf
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 Victorian) בוויקטוריהוהוקמה הרשות לטיפולי פוריות  ITA נסגרה 2008 שנת של החקיקה במסגרת

Assisted Reproductive Treatment Authority; להלן: VARTA שהיא רשות סטטוטורית ,)

את נושא טיפולי  המתכללתהיא הרשות הממשלתית במדינת ויקטוריה  VARTA כיום 149עצמאית.

תפקידיה דומים  150של מדינת ויקטוריה. הרווחה ומשרדמשרד הבריאות  על ידיהפוריות, והיא ממומנת 

ילודי תרומות, לזוגות יפניות ותמיכה לתורמים, ל כוללים בין השאר מתן מידע נטולו ITA לתפקידי

  151פוריות וטיפולי פוריות.-ולמומחי בריאות בנושאי פוריות, אי

השימוש בתרומות  מאסדרתאסדרת בנקי הזרע ותרומות הזרע במדינת ויקטוריה היא חלק  כי נציין

 מדינת פרסומי ברוב, כךלפי. (donor conceptionגמטות )ביציות וזרע( ועוברים במסגרת טיפולי פוריות )

 אלא ביצית ותרומותביציות  מתורמות בנפרד זרע ולתרומותזרע  לתורמי התייחסות אין בנושא ויקטוריה

כדי (. recipients) התרומה ומקבלות מקבלי ולכלל( donors) והתורמות התורמים לכלל זהות הנחיותיש 

מקבלת ו" "תורם" המילים הועדף בפרק הנוכחי תרגום להקל את קריאת המסמך, בשל הנושא המורכב,

 גמטותתרומת " של היא האסדרה שכאמור אף זרע תרומתב אוה עיסוקוה, "מטופלת"או , "התרומה

 תרומותכוללים  ואינם בלבד זרע לתרומות המוצגים נוגעים הנתונים, זאת לעומת. כללי באופן "ועוברים

 .עוברים או ביצית

 מאגרי מידע מרכזיים .7

הדיון הציבורי  שבלבסוגיות הן  –יש לשתפו  והאם – , דרכי שיתופו, שימורובמרוכז ת איסוף המידעוסוגי

ויקטוריה בדבר תורמי זרע, ביצית או עובר ולידות חי בעקבות  נתוני מדינתבנושא במדינת ויקטוריה. 

תמצית  תצגולהלן מ 1איור ב, בעקבות שינויים בחקיקה. רשויות שונות על ידיתרומה רוכזו במהלך השנים 

  (.31' עמ)אלה שינויים 

בשנת  ףשנכנס לתוק 152(Infertility (Medical Procedures) Act 1984) 1984 משנתהפוריות -חוק איב

המרשם כלל  153(.1984מרשם מרכזי  :להלן – Central Register) מרשם מרכזיהקמתו של ה קבענ 1988

התורם,  :1988ביולי  1-רפואיים מכים הליתרומת על כל המעורבים ב –מזהה ושאינו מזהה  –מידע 

 ההורים והצאצאים. 

קבע נ, 1998-ב ףשנכנס לתוק 154(,Infertility Treatment Act 1995) 1995 משנתפוריות -חוק לטיפול באיב

 תרומה, ותבאמצע פוריות טיפוליעבור ב(, 1995מרשם מרכזי  :)להלן לנהל מרשם מרכזי נוסף ITAעל כי 

, 1984גם מרשם  ITAבמסגרת זו הועבר לידי  155.ואילך 1998 בינואר 1-מ תנהינ לתרומה ההסכמה בהםש

                                                 

149 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA. entry: 

8 August 2017. 
150 Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor conceived people, 

entry: 8 August 2017. 
151 Victorian Department of Health and Human Services, About assisted reproductive treatment in Victoria, 

entry: 8 August 2017. 
152 Infertility (Medical Procedures) Act 1984. 
153 Infertility Treatment Authority, Annual Report 1999, p.15. 
154 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA, entry: 

8 August 2017; Infertility Treatment Act 1995. 
155 Infertility Treatment Authority, Annual Report 1999, p.15. 

https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/about-treatment
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/hist_act/ipa1984311.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%201999.pdf
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt2.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/93F5C7F19E9048C6CA2577610022D62E/$FILE/95-63a010.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%201999.pdf
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גם לאחר פתיחת מרשם  156(.Department of Human Services) הרווחה משרד נוהל בידיעד אותו זמן ש

ביולי  1-בהם ההסכמה לתרומה ניתנה בין השלהתעדכן בנתונים על מקרים  1984המשיך מרשם  1995

  1998.157אר בינו 1-ועד ה 1988

: למידע נגישות מבחינת משמעותי הבדל ביניהם יש, זהה מידע אליהם אוספים המרשמים ששניאף 

אפשר מסירת מידע מזהה על אדם שהיה מעורב בהליך לידה מתרומה )תורם, הורה, צאצא(,  1984מרשם 

אפשר לכל צאצא  1995לעומת זאת, מרשם  158עליו מבקשים את המידע הסכים לכך.שרק אם אותו אדם 

  18.159בהגיעו לגיל  תרומה לקבל מידע מזהה על התורם

 Donor Treatment Procedure:, שלישיחייב את הקמתו של מרשם נוסף 1995החוק משנת 

Information Register ,מטרת המרשם לאפשר לכל מי שהיה מעורב בהליך לידה מתרומה )תורם, הורים .

. מוסר כגון תמונה, מסר אישי או כל מידע אחר ,להוסיף למאגר מידע מזההואילך  1988ולי ימצאצא( 

  160(.בלבד מי מורשה לקבלו )כגון אחים למחצהגם גדיר המידע המזהה מ

השנה  2001,161משרד הבריאות רק במרס  על ידינפתח  – המרשם הוולונטריהמוכר יותר בשם  – מרשם זה

אפשר את הקמתו של (, שThe Infertility Treatment (Amendment) Act 2001) 1995חוק שבה תוקן 

  1988.162ביולי  1-עבור המעורבים בלידות מתרומה לפני הב מרשם וולונטרי שני נוסף

: שני מרשמים מרכזיים מרכזיים מרשמים ארבעה ויקטוריה במדינת אפוא פעלוהאלפיים  שנות בתחילת

בשנת  .1988 לאחרומרשם  1988מרשם טרום  –ושני מרשמים וולונטריים  – 1995ומרשם  1984מרשם  –

 Unified) לפעול לקישור בין ארבעת המאגרים השונים וליצירתו של מאגר מאוחד ITAהחלה  2006

Registers System ,) והוא( כולל כעת גם חיבור לספר הבוחריםl rolllectoraE.של מדינת ויקטוריה )163 

( שיש לנקוט בעת מילוי הוראות החוק Guiding principles) עקרונות מנחיםנקבעו כמה  2008בחוק משנת 

רווחת מי שנולד או ייוולד בעקבות טיפולי פוריות  כי הקביעהובהם  164והפעילויות המוסדרות בו,

והאינטרסים שלו הם בחשיבות עליונה וכי ילדים שנולדו בעקבות שימוש בגמטות שנתרמו זכאים לקבל 

 165מידע על הוריהם הגנטיים.

 ילודי תרומות למידע מזהה על תורמיהם: יקטגוריות זכאות של  שלוש וקבענחוק ב

 לא יוכלו לקבל מידע על התורמים ממרשם 1988ביולי  1לפני  תנהישנולדו מתרומה שנ האל

donor conception יוכלו  1997בדצמבר  31ועד  1988ביולי  1שנולדו מתרומה שנתנה בין  ההמרכזי; אל

                                                 

 שם. 156
157 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2007, p.16. 
158 Infertility Treatment Authority, Annual Report 1999, p.15. 

 שם. 159
160 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2001, p.15. 

 שם. 161
162 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2002, p.17. 
163 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2006, p.16. 
164  §5, Assisted Reproductive Treatment Act 2008. 

 4, תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת, : סקירה משווהקה להסדרת תרומות זרעחקידינה צדוק,  165
 .2017ביולי 

https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%202007.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%201999.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%202001.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%202002_0.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%202006.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst9.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0DB4208095713DD3CA2580D5007CB362/$FILE/08-76aa020%20authorised.pdf
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 1998בינואר  1שנולדו מתרומה שניתנה לאחר  ההסכמתו; אלבלקבל מידע מזהה על התורם שלהם, אך רק 

 166תורם, ללא צורך בהסכמתו.זכאים למידע מזהה על ה

 Assisted Reproductive Treatment) 2008משנת  חוק טיפולי הפוריותעם יישומו של  ,2010בשנת 

Act 2008) ( :2008חוק להלן,)הועברו ארבעת המאגרים לניהול מרשם האוכלוסין 167 (Registrar of 

Births, Deaths and Marriagesמרשם מרכזי אחד לשני המרשמים המרכזיים אוחדו  168יקטוריה.ו( בו

 המרשם הוולונטרי(.  –המרשם המרכזי(, וכך גם שני המרשמים הוולונטריים )להלן  –)להלן 

 1, גם ילידי תרומות שניתנו לפני 2015ליוני  29-ב ףשנכנס לתוק ,תיקוןועל פי התוקן החוק  2014בשנת 

אך רק בהינתן אישור של התורם )כלומר, בדומה לילידי  יזכו לגישה למידע מזהה על תורמיהם 1988ביולי 

 169(.1997-ל 1988תרומות שניתנו בין 

(, וכעת Assisted Reproductive Treatment Amendment Act 2016לחוק זה ) תיקוןנוסף  2016-ב

הזכות לדעת מהי מורשתם הגנטית  –ללא קשר למועד לידתם  –מוענקת לכל צאצאי תרומות זרע וביצית 

(Genetic heritage.ללא צורך באישור התורם למסירת המידע ,)הכוונה  המשמעות היא שלתורמים 170(

גם  171,אותםמזהה הזכות להטיל וטו על חשיפת מידע  עודהיא הן לתורמי זרע והן לתורמות ביציות( אין 

עם זאת, גם כעת לתורמים נשמרת הזכות לקבוע  1998.172ת שנערכו לפני בהתייחס לצאצאי טיפולי פוריו

 2017.174במרס  1-ב ףהתיקון נכנס לתוק 173.כיצד –, ואם כן צר קשר בינם ובין צאצאיהםויויאם 

 

                                                 

166 Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor conceived people, 

entry: 8 August 2017. 
167 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA, entry: 

8 August 2017; Assisted Reproductive Treatment Act 2008, No. 76 of 2008, (Authorized Version 

incorporating amendments as at 1 March 2017). 
168 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2010, p.19 ; Assisted Reproductive 

Treatment Act 2008; Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Donor Conception Register 

Services, February 2017. 
169 Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor conceived people, 

entry: 8 August 2017. 
170 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA, entry: 

8 August 2017. 
 שם. 171

172 Assisted Reproductive Treatment Amendment Act 2016 (Vic). 
 ,Victorian Department of Health and Human Servicesר של התורם עלולה לגרור קנס. הפרה של העדפת יצירת הקש 173

: 8 August 2017.entry ,ion for donor conceived peopleChanges to legislat 
174 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA. entry: 

8 August 2017. 

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst9.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0DB4208095713DD3CA2580D5007CB362/$FILE/08-76aa020%20authorised.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/VARTA%20Annual%20Report%202010.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst9.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0DB4208095713DD3CA2580D5007CB362/$FILE/08-76aa020%20authorised.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst9.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0DB4208095713DD3CA2580D5007CB362/$FILE/08-76aa020%20authorised.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/Donor%20Conception%20Register%20Services%20WEB.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/Donor%20Conception%20Register%20Services%20WEB.pdf
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
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 1984-2017175הקמת מרשמי תורמים ולידות מתרומות במדינת ויקטוריה: : 1איור 

  

                                                 

 .8מעובד מכלל המקורות שנסקרו בפרק  175

מרשם מרכזי

1984(1988)

עם , 1997בדצמבר 31ועד )1988ביולי 1-מרשם מרכזי בעבור טיפולי פוריות שבהם ההסכמה לתרומה ניתנה מ•
(.להלן, 1995כניסתו לתוקף של מרשם מרכזי 

.מקבלי התרומה וצאצאים, מידע מזהה ושאינו מזהה על תורמים•
.עם הקמת המרשם המרכזי הנוסףITA-נוהל בתחילה על ידי משרד הרווחה והועבר ל•
.נמסר רק בהסכמתו( צאצא, הורה, תורם)מידע מזהה על אדם במאגר •

מרשם מרכזי

1995(1998)

.ואילך1998בינואר 1-עבור טיפולי פוריות שבהם ההסכמה לתרומה ניתנה מ, הקמת מרשם מרכזי נוסף•
.וצאצאים, מקבלי התרומה, מידע מזהה ושאינו מזהה על תורמים•
.ITAנוהל על ידי •
התרומה הזכות לקבוע אם ייווצר  לנותן . למידע מזהה על נותן התרומה18בהגיעו לגיל , כל צאצא תרומה זכאי•

.קשר ביניהם ובאיזה אופן

מרשמים  
וולונטריים

1995/2001

.2001פועלים משנת •
.ואחד בעבור לידות תרומה מתאריך זה ואילך, 1988ביולי 1אחד בעבור לידות תרומה לפני , שני מרשמים•
,  אחאים)שיימסר למי שהגדירו מראש , רשאים להוסיף מידע מזהה ואישי( צאצא, הורה, תורם)כל המעורבים •

(.'צאצאים וכד
.ITAמנוהלים על ידי •

2006

.דבר שהקל על איתור תורמים, חיבור ארבעת המאגרים לספר הבוחרים•

חוק טיפולי 
2008הפוריות 

(2010)

.VARTAוהקמת ITAביטול •
.המאגרים הועברו לניהול מרשם האוכלוסין של מדינת ויקטוריה•
.מאוחדים למרשם מרכזי אחד וכך גם שני המרשמים הוולונטריים( 1995-ו1984)שני המרשמים המרכזיים •
אלו שנולדו  : לפי מועד מתן ההסכמה לתרומה, נקבעו לצאצאי תרומות שלוש קטגוריות למידע על תורמים•

ביולי  1אלו שנולדו מתרומה שניתנה בין ;לא יוכלו לקבל מידע על תורמים1988ביולי 1מתרומה שניתנה לפני 
אלו שנולדו מתרומה שניתנה  ;רק בהינתן הסכמתו, יוכלו לקבל מידע מזהה על תורם1997בדצמבר 31-ל1988

.ללא צורך בהסכמת התורם, 18זכאים למידע מזהה בהגיעם לגיל 1998בינואר 1לאחר 

2014תיקון 

(2015)

ביולי  1לאלו של צאצאי תרומות שניתנו בין 1988ביולי 1השוואת תנאי הנגישות של צאצאי תרומות שניתנו טרום •
.אך רק בהסכמת התורם, גם הם יוכלו כעת לקבל מידע מזהה, כלומר-1997בדצמבר 31-ל1988

2016תיקון 

(2017במרס 1)

ללא קשר למועד מתן ההסכמה  , מתן גישה למידע מזהה על התורם לכלל צאצאי התרומות במדינת ויקטוריה•
לתורמים עדיין נשמרת הזכות לבחור אם , עם זאת. לתרומה או להסכמתו של התורם בדבר חשיפת מידע מזהה

.וכיצד ייווצר קשר בינם ובין צאצאיהם
.VARTAהעברת ניהול המרשם המרכזי והמרשם הוולונטרי ממרשם האוכלוסין אל •
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ניהול המרשם המרכזי והמרשם הוולונטרי קבע גם כי נ, 2017במרס  1-ב ףשנכנס לתוק, 2016-תיקון מב

והשירות  VARTA,176-( לRegistry of Births, Deaths and Marriagesיועבר ממרשם האוכלוסין )

לפי משרד הבריאות של מדינת ויקטוריה,  Donor Conception Register Services.177כולו ייקרא בשם 

להעניק מסגרת מתואמת ויעילה יותר של שירותי תמיכה ומידע לתורמים,  VARTA-שר למעבר זה מאפ

באופן זה כל בקשות המידע  178(.one door in) "דלת כניסה אחת"מדיניות  לפילצאצאיהם ולמשפחותיהם 

התקבל  2016-במציינים כי בעקבות שינויי החקיקה  VARTA.179 VARTA על ידימהמרשמים מנוהלות 

 180של פניות למידע. רבאצלם מספר 

בו נשמר מידע מזהה של כל הצדדים ש, מרשם מרכזיכלומר, כיום ישנם במדינת ויקטוריה שני מרשמים: 

התורמים, מי שנולד מהתרומה והוריהם. את המידע במרשם  –להליך של טיפולי פוריות באמצעות תרומה 

טיפולי פוריות באמצעות תרומות גמטות או  שערכוהמרכזי מעבירים לרשות ספקי הטיפולים הרשומים 

תורמים, מי  –להיריון שנוצר מתרומה בוויקטוריה  מאפשר לכל מי שקשור, המרשם וולונטרי 181עוברים.

להפקיד מידע על עצמם ועל  –שנולד מתרומה, הורים למי שנולד מתרומה, בני משפחותיהם וצאצאיהם 

 182או לקרוביהם קשר גנטי איתם. –ם רצונם בהחלפת מידע או בקשר עם אחרים שיש לה

 VANISH (Victorianארגון  ויקטוריהבמדינת פועל , VARTA על ידישירותי המידע המוענקים על נוסף 

Adoption Network for Information and Self Helpמיסודו של משרד הבריאות של ויקטוריה ,) 

ומות ותורמים שפנו בבקשה למידע מזהה זה גם באיתור צאצאי תרהארגון מסייע  2001משנת  .ובמימונו

 183על זה.

  

                                                 

 ,Victorian Assisted Reproductive Treatment Authorityלצורך ניהול המאגרים:  VARTA-שם. ראו גם הנחיות ל 176

: 9 August 2017entry ,Guidelines for VARTA in managing the donor conception registers. 
177 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Donor Conception Register Services, February 2017. 
178 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA. Entry: 

8 August 2017; Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor 

conceived people, entry: 8 August 2017. 
179 Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor conceived people, 

entry: 8 August 2017. 
180 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, The Donor Conception Register Services, entry: 9 

August 2017. 
 4, תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת, : סקירה משווהחקיקה להסדרת תרומות זרעדינה צדוק,  181

 .2017ביולי 
חקיקה ובדפים נלווים. ראו גם דינה צדוק,  The Voluntary Registerפרק זה מבוסס גם על אתר הרשות בקישור:   182

 .2017ביולי  4, תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת, : סקירה משווהלהסדרת תרומות זרע
183  Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor conceived 

people, entry: 8 August 2017; Victorian Adoption Network for Information and Self Help, History of 

VANISH, entry: 9 August 2017. 

https://www.varta.org.au/resources/publications/guidelines-varta-managing-donor-conception-registers
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/Donor%20Conception%20Register%20Services%20WEB.pdf
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/donor-conception-register-services
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/donor-conception-register-services/donor-conception-registers-1
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://vanish.org.au/about-vanish/history-of-vanish
https://vanish.org.au/about-vanish/history-of-vanish
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 פרסום מידע רשמי ומגבלות הנתונים .8

, והנתונים זרע תרומות מפרסמת גם נתונים על טיפולי פוריות באמצעותויקטוריה מדינת , לישראל בניגוד

 Infertility Treatmentפוריות )-הרשות לטיפול באיהדוחות השנתיים של  מתוך מובאיםלהלן ש

Authorityלהלן ;: ITA) לטיפולי פוריות , והדוחות השנתיים של הרשות 2010-1998, שפעלה כאמור בשנים

שהחליפה  (VARTA :; להלןVictorian Assisted Reproductive Treatment Authority) בוויקטוריה

 אותה ופועלת מאז ועד היום. 

ילודים י)מספרי תורמים, מספרי רסומם ולפרשויות אלו פעלו לאיסוף נתונים בנושא תרומות הזרע 

באופן איסוף  שינוים חלו – בתקופת המעבר בין הרשויות ובמיוחד – השנים במהלך .(ועודמתרומות 

שנה הקלנדרית לפי ההם  2008-1999בדוחות השנים  המובאים, ITAנתוני  הנתונים ובנתונים המדווחים:

בדצמבר  31עד  1998בינואר  1פעילות בתקופה של מדווח על  1999המלאה שקדמה להם )כלומר, דוח 

(, כהכנה למעבר 2009ביוני  30עד  2008בינואר  1חודשים ) 18כולל נתוני  2009לשנת  ITA(. דוח 1998

, VARTA על ידיפורסם כבר  2010. דוח 2008שנת תקציב, בהתאם לחוק החדש של שנת  על פילדיווחים 

שוב כחלק מתהליך המעבר בין הרשויות ובהתאמה לחקיקה החדשה. והוא כולל נתונים מתקופות שונות, 

 1-מואילך תקופת הדיווח היא שנת התקציב  2012. מדוח אחדים בו הושמטו נתוניםש, 2011כך גם דוח 

 1999עבור מדינת ויקטוריה משנת בשקיימים דיווחים  הגםביוני בשנה שלאחר מכן. כלומר,  30ביולי עד 

 אתמקשים ו, "שבר סטטיסטי"תקופה של  משקפים 2011עד  2009גים בדוחות ואילך, הנתונים המוצ

  השוואת הנתונים.

 תורמים .9

בטיפולי פוריות באמצעות תרומת זרע במדינת ויקטוריה עומדות ארבע כיום בפני נשים המעוניינות 

  184המדינה: על ידימוכרות האפשרויות 

 Assistant Reproductive Technology clinic – ART) ( שימוש בזרע שנתרם במרפאת פוריות1)

clinic להירשם ב בוויקטוריה(: על כל המרפאות המספקות טיפולי פוריות-VARTA . לצורך הכרה

 ,(registered ART provider) ויקטוריה במדינת פוריות טיפולי של מורשות כספקיות VARTA בידי

 Reproductive Technology) פוריות ותלטכנולוגי ההסמכה מוועדת עדכנית בהסמכה להחזיק עליהן

Accreditation Committee – RTAC( של האגודה האוסטרלית לפוריות )Fertility Society of 

FSA –Australia .)185 אתר בVARTA כספקיות מורשות של  שהיא מכירה בהןמרפאות  17 רשומות

מפנה את אלו המעוניינות בתרומת זרע בערוץ זה  VARTA-ו 186טיפולי פוריות במדינת ויקטוריה,

 187 המרפאות בנוגע לתוכנית לתרומת זרע. עםלבירור ישירות 

                                                 

184 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor, entry: 3 August 2017. 
185 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, List of registered Victorian ART clinics, entry: 9 

August 2017. 
186 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, List of registered Victorian ART clinics, entry: 9 

August 2017. 
187 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor, entry: 9 August 2017. 

https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://www.varta.org.au/regulation/list-registered-victorian-art-clinics
https://www.varta.org.au/regulation/list-registered-victorian-art-clinics
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
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(, sperm donor programלתרומות זרע ) כניתתוהפוריות במדינה יש  מרפאות לרוב, VARTAלפי 

 אלו תבתוכניו הזרע תרומותכל  עלבהם מספר התורמים נמוך. שתכן תקופת המתנה במקרים יאך ת

החזר הוצאות(; על תורמים במרפאות חלה מגבלה של לשלם לתורם )מותר  אלטרואיסטיות להיות

או הקודמות(; עליהם לעבור בדיקות העכשוויות תרומה לעד עשר נשים )ובכלל זה גם בנות זוגם 

יעוץ לפני התרומה המיידע אותם בדבר ילעבור  (בני זוגםובנות זוגם )או רפואיות; על התורמים 

 ,כןיתר על ; 18זכויותיהם וחובותיהם; על התורמים להסכים למסירת פרטיהם המזהים לצאצא בגיל 

ואם  מראהמדוע תרמו, תחביבים, מאפייני אישיות,  פירוטעליהם להשלים פרופיל מידע אישי הכולל 

. הפרופיל נמסר בדרך כלל לפונות 81הם מעוניינים ביצירת קשר עם הצאצא לפני שימלאו לו 

  188המבקשות לבחור תורם.

מעוניינות באפשרות ל: כגון מכר, חבר או קרוב משפחה. מוכר באופן אישי ( שימוש בזרע של תורם2)

כדי להגדיל את  ,לפעול ולספר לכמה שיותר אנשים על הרצון להרות בדרך זוממליצה  VARTAזו, 

יצה גם להורה הפוטנציאלי לשקול למשל את מידת המעורבות ממל VARTAסיכוייהן למצוא תורם. 

וולד; את מאפייני התורם כגון אמונותיו הדתיות והשכלתו; יהעתידית של התורם לאחר שהילד י

באוסטרליה יש אתרי מרשתת המציעים שירותי היכרות בין  189 הסיבות שמניעות את התורם ועוד.

כמו כן מסמך של הסנאט האוסטרלי  190.זהלצורך  תורמי זרע פוטנציאלים ובין מבקשות תרומה,

של הסדרים פרטיים לתרומות זרע בין גברים הומוסקסואליים לנשים  קיומםמצביע על  2011משנת 

 191רווקות או זוגות לסביים.

שר הבריאות בידי הבוחרות בערוץ זה נדרשות לאישור המודעה : פרסום מודעה אישית בעיתונות( 3)

שהן תכלולנה תיאור  בצירוף הצעהג זה דוגמאות למודעות מסויש  VARTAבאתר לפני פרסומה. 

עצמי והסבר מדוע נדרש תורם, כמו גם באיזה אופן יתוגמל התורם בגין הוצאותיו הרפואיות והוצאות 

 192 הנסיעה.

: מדינת ויקטוריה מאפשרת יבוא גמטות או עוברים מחוץ למדינה )ובכלל יבוא זרע מתורם מחו"ל( 4)

דהיינו,  –יבוא ממדינות אחרות באוסטרליה(, אך רק אם הם עומדים בתנאי החקיקה המקומית זה גם 

בין השאר, שאינם תרומה אנונימית, שהתורמים עברו ייעוץ, נתנו את הסכמתם, ושלא נעשה שימוש 

מדגישה כי "בעוד אנונימיות  VARTA 193בגמטות להקמה של יותר מעשר משפחות במדינת ויקטוריה.

היראות מושכת, חשוב לשקול את השפעתה על ילדך הפוטנציאלי. עם תורמים אנונימיים, לא יכולה ל

קיימת אפשרות לחשיפת מידע אישי על התורם או של קשר בין התורם ובין הילד. חשבי על האפשרות 

ירצה אף לפגוש  ואולי, עצמושילדך ירצה לדעת עוד על הרקע הביולוגי והתרבותי שלו, וכן על התורם 

הגנה משפטית  –מוסיפה כי לתפיסתה לתורם אוסטרלי יתרונות עצומים  VARTA 194גדל".כשי ותוא

                                                 

188 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor, entry: 9 August 2017. 
189 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor, entry: 9 August 2017. 

 .2017באוקטובר  15כניסה: תאריך . Spermdonoraustraliaראו:  190
191 Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs, Donor Conception Practices in Australia, 

February 2011, p.1. 
192 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor, entry: 9 August 2017. 
193 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Guidelines for the import and export of donor gametes 

and embryos produced from donor gametes, entry: 9 August 2017. 
194 "Although anonymity may seem appealing, it is important to consider the impact of this on your potential 

child. With unknown donors, no further information or contact is possible between the donor and child. 

https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://spermdonoraustralia.com/about/
file://///filer/users$/adiin/report.pdf
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
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המבטיחה היכרות בינו ובין הצאצאים, הסתברות גבוהה יותר שהפונה והתורם יחלקו דמיון בעולם 

נסיעה למרפאה מקומית  –הערכים, במראה ובשפה, ואף עלות נמוכה יותר וקלות יחסית בתהליך 

לפני יבוא )כמו גם  VARTA-מדינת ויקטוריה דורשת אישור בכתב מ 195לנסיעה לחו"ל.בהשוואה 

  196יצוא( של גמטות ועוברים.

מתייחסת גם לתופעה של אוסטרלים הבוחרים, בדומה לאחרים ברחבי  VARTAואילך  2007מדוח שנת 

מאחר  זו, למשלמטופלים בוחרים באפשרות . העולם, לנסוע למדינות אחרות לצורך טיפולי פוריות

שונה מזו הנהוגה במדינת שהאסדרה בתחום טיפולי הפוריות זולים יותר, נגישים יותר או  ההןבמדינות ש

תנועה זו בין מדינות אינה רק  197היתר לבחירת מין העובר(. –ויקטוריה בפרט ובאוסטרליה בכלל )למשל 

בייחוד בסוגיית אחר הנושא מקרוב, מציינת כי היא עוקבת  VARTA-זרע, ו מנות שלשל מטופלות אלא גם 

מותר  בה, כאמור,התשלום הכספי המוענק לתורמי הזרע מחו"ל, תשלום שאינו מותר בתוך ויקטוריה )ש

 198רק פיצוי על הוצאות ואובדן זמן(.

VARTA  עצמו לא רק  התורם מאפייניוכן את  התרומהממליצה לפונות הפוטנציאליות לשקול את דרך

 ויקטוריה במדינתנציין גם כי על פי החוק  199הילד שעתיד להיוולד. צורכי לפי – יותר חשוב –, אלא צורכיהןל

משתמשים  VARTA-ב –מוגבל לטיפול בעד עשר נשים )או עשר משפחות  בודד תורם של בזרע השימוש

. יתר על כן, ניתנת לתורם עצמו, אם ירצה בכך, האפשרות לקבוע שהזרע שתרם בשני המושגים חליפית(

 200.שמש מספר קטן יותר של משפחותי

 1,689 נאספו במאגר המרשם המרכזי נתוניהם של 2017ביוני  30-ב, 2017-2016לשנים  VARTAלפי דוח 

איש שפרטיהם נוספו למאגר  86ואילך(, ובהם  1988)בעיקר משנת  תורמי זרע שתרמו במהלך השנים

מדגישה כי מאגר זה אינו משקף את כלל תורמי  VARTA. 2017ביוני  30-ל 2016ביולי  1בתקופה שבין 

הזרע במדינת ויקטוריה מאז החלו בה טיפולי פוריות מסוג זה, בעיקר מאחר שאיסוף הנתונים המרכזי 

  1988.201החל רק משנת 

                                                 

Consider that your child may want to know more about their biological and cultural background as well as 

their donor, whom they may want to meet when they are older." Victorian Assisted Reproductive Treatment 

Authority, Finding a donor, entry: 9 August 2017. 
195 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor, entry: 9 August 2017. 

  ראו גם:

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Import and export of eggs, sperm & embryos, entry: 9 

August 2017. 
196 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Guidelines for the import and export of donated 

gametes and embryos formed using donated gametes, entry: 9 August 2017; Victorian Assisted Reproductive 

Treatment Authority, Guidelines for the import and export of donor gametes and embryos produced from 

donor gametes, 28 October 2015. 
197 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2012, p.11. 
198 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2012, p.14. 
199 "Consider not only what would meet your needs but most importantly those of the child to be born. Ask 

yourself: ‘Can I imagine my child approving of our choice of donor and the way we have gone about this 

process?’", Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor, entry: 3 August 2017. 
200 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Legal considerations for new donors, entry: 17 

December 2017. 
201 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2017, p. 10. 

https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://www.varta.org.au/regulation/regulation-art-victoria/import-and-export-eggs-sperm-embryos
https://www.varta.org.au/resources/publications/guidelines-import-and-export-donated-gametes-and-embryos-formed-using-donated
https://www.varta.org.au/resources/publications/guidelines-import-and-export-donated-gametes-and-embryos-formed-using-donated
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/VARTA%20Annual%20Report%202012.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/VARTA%20Annual%20Report%202012.pdf
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://www.varta.org.au/information-support/donor-register-services/donors/legal-considerations
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/public/2017-09-12%20annual%20report%202017%20web%20version%20FNL.pdf
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 השנה באותה נוסף שרישומם גילם הממוצע של תורמי הזרעמפרסמת גם את  VARTA 2012משנת 

 נתוןמעודכנים במרשם פרטי תורמים שבפועל תרמו לפני שנים רבות,  לעיתיםמאחר ש .המרכזי למרשם

 הוזנו שפרטיהם התורמים מאפייני את אלא, השנה באותה שתרמו התורמים מאפייני את משקף אינו זה

 .2איור ב. ראו השנה באותה לראשונה

 

 202של תורמי זרע שפרטיהם נוספו למאגר המרכזי באותה שנהגיל ממוצע : 2איור 

 

 

מספר : 2017יוני עד  1998 משנתמספרי תורמים במדינת ויקטוריה על שני נתונים  מוצגים 3 איורב

במדינת ויקטוריה בתחילת שנת הדוח,  במרפאות המוכרות להם מנות מוכנות לשיווקשיש התורמים 

 VARTA-ו ITAמדוחות  מובאיםם נתוניה .במהלך אותה השנהשגויסו  מספר התורמים החדשיםו

מדינת בלמטרות טיפולי פוריות  זרע מתורםלשימוש ב המרפאות המורשותמתבססים רק על דיווחי ו

זרע במרפאות פרטיות וכן שימוש פרטי ב זרע מתורםנציין כי במדינת ויקטוריה מותר שימוש ב ויקטוריה.

הנתונים המדווחים כאן הם הערכת חסר של המתרחש במדינת ויקטוריה שייתכן  ,זאת נוכח. מתורם

 203בתחום זה.

  

                                                 

 ,Annual Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority)ראו  VARTAמעובד מתוך הדוחות השנתיים של  202

Reports .)ביוני של השנה העוקבת. 30ביולי ועד  1-מ –פעילות בהתאם לשנת הכספים המדווחים נתוני  2010/2011דוח שנת מ 
203 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2017, p. 50. 
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במרפאות מורשות לטיפולי פוריות במדינת  מאוחסנותשיש להם מנות זרע תורמים : 3איור 

 204ויקטוריה

 

 

. נתון חריג ובולט לאורך תקופת הנתונים עליהלהצביע שאפשר  מגמה ברורה איןלראות,  שאפשרכפי 

להם מנות מוכנות לשיווק בתחילת שנת התקציב שיש בסדרת נתונים זו הוא מספר התורמים במיוחד 

 205.הזה ביחס לשנה שקדמה ל ניכראינה מספקת הסבר לגידול  VARTA .1,005 , העומד על1520/2014

 ,2017במרס  1-מ, וואילך 1988נזכיר שוב כי במדינת ויקטוריה לא קיימות תרומות זרע אנונימיות משנת 

הזכות למידע  – 1988שנים שלפני מהגם  – הוענקה לכלל צאצאי תרומות גמטות ועוברים במדינת ויקטוריה

-ו ITAהדוחות השנתיים של  1998על הוריהם הגנטיים ללא צורך בהסכמת התורמים עצמם. עד לשנת 

VARTA נתונים מדויקים בדבר מספר התורמים. דוח לא כללו ITA כולל תרשים המצביע על  2000שנת מ

הצגתה של  ובהם ,1999-1975 שניםבעל גיוס תורמי זרע  ,ITAלדעת  ,אירועים מרכזיים שהשפיעו

לתוקף בשנת  1984; כניסתה של חקיקת 1985-ב האיידס; התפרצות מחלת 1980-טכנולוגית הקפאת זרע ב

בדוח זה מציינים  .1998-לתוקף ב 1995של חקיקת וכניסתה  1993-ב ICSI-; כניסתה של טכנולוגית ה1988

כי להערכתם הגורמים המרכזיים שהשפיעו על גיוס תורמי זרע היו העלייה בשימוש בטכנולוגית  ITAאנשי 

ICSI.206, זמינות הזרע הקיים במלאי ופעילותן של המרפאות לגיוס תורמים חדשים 

                                                 

 Victorian Assistedואילך )ראו  2010משנת  VARTA דוחות, ו1998-2009לשנים  ITAמעובד מתוך הדוחות השנתיים של  204

Annual ReportsReproductive Treatment Authority,  נתוני שנים מציגים  1998-2007שנות הפעילות ל(. הדוחות
וא הדוח השנתי האחרון ה 2009-2008בדצמבר של השנה שקדמה לפרסום הדוח. דוח  31 בינואר ועד 1-מ –קלנדריות מלאות 

הדוח הוא  2009/2010. דוח שנת 2009ביוני  30ועד  2008בינואר  1-חודשים: מ 18כולל תקופת דיווח של  , והואITAשפרסמה 
 מתייחסים 2009נתוני  ;2010ביוני  30-ל 2009ביולי  1והוא כולל נתונים לתקופה שבין  VARTAהשנתי הראשון שפרסמה 

מדווחים נתוני פעילות בהתאם לשנת  2010/2011. מדוח שנת VARTAפעילות ל מתייחסים 2010ונתוני  ITAפעילות ל
  ביוני של השנה העוקבת. 30ביולי ועד  1-מ –הכספים 

205 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2015, p. 1 
206 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2000, p. 17. 
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 בקשות למידע מזהה  .10

זכאותם  הרחבתויקטוריה היא  במדינתטיפולי הפוריות  בתחום בחקיקהכאמור, אחת המגמות המרכזיות 

 בנוגע לתורמים עצמם. מזההשל צאצאי טיפולי פוריות שכללו תרומות )זרע, ביצית או עובר( למידע 

(, שמטרתו סיוע Time to Tell) "לספר זמן" שכותרתולראשונה קמפיין נרחב  ITAערכה  2006בשנת 

בהתמודדות עם שאלות של עיתוי  1988-מים שהיו מעורבים בטיפולי פוריות מלצאצאים, להורים ולתור

הפכו עם השנים לחלק  הקמפיינים חינוכיים אל 207.ואופי החשיפה מידע בנוגע לטיפולים אלוהחשיפת 

 . הוץ אישיות בנושאים אלעיגם סמינרים ופגישות יומתקיימים , VARTA-ו ITAבלתי נפרד מעבודתן של 

רוב עובר זמן בין ההחלטה לפנות בבקשה למידע מזהה לבין עצם הפניה למרשם בדרך כלל  ,ITAלהערכת 

מידע מהמרשם המרכזי לקבל בקשה  208המרכזי, כך שהשפעתם של קמפיינים מסוג זה היא ארוכת טווח.

 ;המעורבים בטיפולי פוריות באמצעות תרומה )צאצאים, תורמים והורים(כל אחד מ יכול להגיש ,מזהה

רשאים לבקש מידע מזהה בגין כל אדם אחר שהיה מעורב באותו טיפול פוריות )דהיינו, תורם,  הפונים

מרשם שהוגשו לאת מספרי הפניות למידע מזהה  VARTA-ו ITAמפרסמות  2008צאצא או הורה(. משנת 

. הנתונים מובאים 5/2016120–2011/2012שנים בנתוני בקשות אלו  מוצגים 4איור בוהתורמים המרכזי 

השינויים שחלו במבנה הארגוני של מאגרי המידע  נוכחיהם כפי שפורסמו בדוחות השנתיים, על מגבלות

 לאורך השנים. 

 2011-2016209מהמרשם המרכזי במדינת ויקטוריה,  בקשות למידע מזהה: 4איור 

 

 

בקשות למידע מזהה,  14הוגשו למאגר המידע המרכזי  2011/2012לראות, בשנת הדיווח  שאפשר פיכ

יצגה בקשה למידע בגין יה יכל פני ה. בדוחות אל2015/2016בשנת  בקשות 87עד  בהתמדה עלהומספר זה 

עבור כל אחד מצאצאיו, וכל בקשה בהיה על תורם להגיש בקשת מידע אחת נפרדת  ,אדם אחד. למשל

 נספרה בנפרד.

                                                 

207 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2006, p. 18-19. 
208 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2007, p. 17. 
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להגיש בקשת יכול תורם ממועד זה ואילך חל שינוי באופן ספירת הבקשות:  2017במרס  1-מזאת,  לעומת

 אינו והדוח, בקשות 86 מונים 2017 בדוח המוצגים 2016/2017 נתונימידע אחת כוללת עבור כלל צאצאיו. 

כעת כל בקשה יכולה מאחר שעם זאת, ניתן לשער כי  210.בגין כמה אנשים הוגשו בקשות אלה מפרט

 במספר הבקשות בהשוואה לנתוני השנים הקודמות. גידולליותר מאדם אחד, מדובר בלהתייחס 

 מטופלות .11

וריות על רקע נטייה הוא כי אסור להפלות מי שמבקש לעבור טיפולי פ בוויקטוריהעקרון מנחה נוסף בחוק 

ה כללית במדינת ויקטוריה י, יש עלי2016/2017 לשנת VARTAלפי דוח  211מינית, נישואין, גזע או דת.

 212בשימוש בתרומות זרע, ביצית ועוברים בטיפולי פוריות.

כנשים נשואות,  VARTA-ו ITA, הוגדרו נשים הזכאיות לטיפולי פוריות בדוחות 2010בינואר  1-עד ל

כעת ות והן ההגדר ושונממועד זה ואילך כות יחסים זוגיות הטרוסקסואליות ונשים רווקות. נשים במער

מציין עליה בדרישה  2014דוח  213מיניות.-נשים רווקות או נשים במערכות יחסים הטרוסקסואליות או חד

מינית, שהוביל לבקשה מצד מרפאות ויקטוריה ליבוא -לזרע תורמים מצד נשים רווקות ונשים בזוגיות חד

מהנשים העוברות טיפולי  %50קבע כי נ 1620/2015לשנת הכספים  VARTAדוח ב 214זרע מאוסטרליה.

הן  15%-מינית, ו-צאות במערכת יחסים חדהן נשים הנמ 35%הן נשים רווקות,  זרע מתורםפוריות בעזרת 

  215נשים במערכת יחסים הטרוסקסואליות.

מהנשים העוברות טיפולי פוריות  53% :מספרים דומים יםצגומ 2016/2017לשנת הכספים  VARTAדוח ב

הן נשים במערכת  13%-ומינית -נשים במערכת יחסים חדהן  34% ;הן נשים רווקות זרע מתורםבעזרת 

  216סקסואלית.יחסים הטרו

 במדינת פוריות בטיפולי המטופלות כללשנתית בין קבוצות הגיל השונות של -השוואה רב מוצגת 5איור ב

עד  2008/2009 וכן בשנים 2004-1998 שניםב , ולא רק המטופלות באמצעות תרומות זרע,ויקטוריה

ם על גיל לא כללו נתוני 2008-2005. הדוחות לשנים VARTA-ו ITAבהסתמך על פרסומי  ,2016/2017

ואף  –רשויות אלו לעובדה כי מטופלת עשויה להיות רשומה  התייחסונציין כי בדוחותיהן המטופלות. 

אישה נספרה יותר מפעם אחת בנתונים שאותה תכן ישי ביותר מאתר אחד, ומכאן –לעבור טיפולי פוריות 

 217.אלו

  

                                                 

210 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2017, p. 10. 
211  §5, Assisted Reproductive Treatment Act 2008. 
212 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2017, p. 30. 
213 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2009, p. 21; Victorian Assisted Reproductive Treatment 

Authority, Annual Report 2010, p. 25.  
214 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2014, p. 14. 
215 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Report 2016, p. 19. 
216 Infertility Treatment Authority, Annual Report 2017, p. 30. 

 .,p.Annual Report 2010Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority ,  27ראו למשל: 217

https://www.varta.org.au/sites/varta/files/public/2017-11-14%20VARTA%20Annual%20Report%20web%20version.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst9.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0DB4208095713DD3CA2580D5007CB362/$FILE/08-76aa020%20authorised.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/public/2017-09-12%20annual%20report%202017%20web%20version%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/ITA%20Annual%20Report%202009.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/VARTA%20Annual%20Report%202010.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/VARTA%20Annual%20Report%202014_0.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/public/VARTA%202016%20Annual%20Report.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/public/2017-09-12%20annual%20report%202017%20web%20version%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/VARTA%20Annual%20Report%202010.pdf
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 218גיל נשים בטיפולי פוריות במדינת ויקטוריה: 5איור 

 

, ירד 2004-1998שנים בלראות,  שאפשרכלל הנשים בכלל טיפולי הפוריות. כפי נכללות נתונים ב ,כאמור

שיעורן של קבוצות הגיל  גדל ובד בבד, 2004בשנת  43%-ל 1998בשנת  53.3%-ומטה מ 35חלקן של בנות 

 במשך כל. עם זאת, 2004בשנת  21%-ל 1998בשנת  15.2%-ומעלה, מ 40המבוגרות יותר ובעיקר של בנות 

 קבוצות הגיל.שלוש מומטה נותרה הגדולה ביותר  35תקופה זו, קטגורית בנות 

                                                 

 Victorian Assistedואילך )ראו  2010משנת  VARTA דוחות, ו1998-2009לשנים  ITAמעובד מתוך הדוחות השנתיים של  218

Annual ReportsReproductive Treatment Authority,  נתוני שנים מציגים  1998-2007שנות הפעילות ל(. הדוחות
הוא הדוח השנתי האחרון  2009-2008בדצמבר של השנה שקדמה לפרסום הדוח. דוח  31 בינואר ועד 1-מ –קלנדריות מלאות 

הדוח הוא  2009/2010. דוח שנת 2009ביוני  30ועד  2008בינואר  1-חודשים: מ 18, והוא כולל תקופת דיווח של ITAשפרסמה 
 מתייחסים 2009נתוני  ;2010ביוני  30-ל 2009ביולי  1והוא כולל נתונים לתקופה שבין  VARTAהשנתי הראשון שפרסמה 

מדווחים נתוני פעילות בהתאם לשנת  2010/2011. מדוח שנת VARTAפעילות ל מתייחסים 2010ונתוני  ITAפעילות ל
 ביוני של השנה העוקבת. 30ביולי ועד  1-מ –הכספים 
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שוות פחות או יותר  39-35-ומטה ו 35עולה כי קבוצות הגיל  2016/2017עד  2008/2009 לעומת זאת, מנתוני

  25.3%בין  , שלומעלה שומרת על שיעור קבוע 40קבוצת בנות אף כל אחת, ו 36%-והן כבגודלן, 

 .27.6%-ל

באמצעות והלאה כוללים גם פרסום בדבר מספר הנשים שטופלו  2000מהשנים  VARTA-ו ITAדוחות 

 מובאיםהמרפאות המטפלות המורשות, והנתונים  וווחיתרומות זרע בלבד במדינת ויקטוריה, כפי שד

אישה שנתונים ומציינות כי ייתכן את המסייגות רשויות ויקטוריה  אלו יצוין גם כי בדוחות 6.219איור ב

 220מטופלת ביותר משיטת טיפול אחת.

 

 2000-2017221תרומות זרע במדינת ויקטוריה,  באמצעותנשים שטופלו  פרמס: 6איור 

 

 

תורם. על רקע מנתונים מעידים על צמיחה מתמדת במספר המטופלות במרפאות פוריות באמצעות זרע ה

 ;מטופלות באמצעות תרומות זרעניכרת במספר הצמיחה  המראה, 2012/2013משנת  נתוןהזה בולט 

VARTA .לא הציגה לו הסבר בדוחותיה  

  

                                                 

  1998, המדווחים על השנים 2000-ו 1999. דוחות 2000-2017, לשנים VARTA-ן ITAוחות נתונים אלו מעובדים מתוך ד 219
בהתאמה.  266-ו 326 :תורם במסגרת טיפולי פוריותמשעשו שימוש בזרע  הזוגותבהתאמה, מוסרים נתון בדבר מספר  1999-ו

 . VARTA Annual Reportsראו להלן: 
 .,p.27 Report 2010Annual Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority ,ראו למשל: 220
 Victorian Assistedואילך )ראו  2010משנת  VARTA דוחות, ו1998-2009לשנים  ITAמעובד מתוך הדוחות השנתיים של  221

Annual ReportsReproductive Treatment Authority,  נתוני שנים מציגים  1998-2007נות הפעילות של(. הדוחות
הוא הדוח השנתי האחרון  2009-2008בדצמבר של השנה שקדמה לפרסום הדוח. דוח  31 בינואר ועד 1-מ –קלנדריות מלאות 

הדוח הוא  2009/2010. דוח שנת 2009ביוני  30ועד  2008בינואר  1-חודשים: מ 18, והוא כולל תקופת דיווח של ITAשפרסמה 
 מתייחסים 2009נתוני  ;2010ביוני  30-ל 2009ביולי  1והוא כולל נתונים לתקופה שבין  VARTAשנתי הראשון שפרסמה ה
מדווחים נתוני פעילות בהתאם לשנת  2010/2011. מדוח שנת VARTAפעילות ל מתייחסים 2010ונתוני  ITAפעילות ל

 .ביוני של השנה העוקבת 30ולי ועד בי 1-מ –הכספים 
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 זרע מתורםמעקב אחר תוצאות טיפולי פוריות באמצעות  .12

תוצאות טיפולי פוריות במדינה, ובכלל זה גם טיפולי  עלכוללים גם נתונים  VARTA-ו ITAפרסומי 

 במסגרתם עשו שימוש בזרע מתרומה.שפוריות 

מספר  , מוצגויקטוריהבמדינת  תורםמטיפולי פוריות באמצעות זרע בהריונות קליניים  :2נספח ב טבלהב

זרע בעקבות טיפולי פוריות באמצעות  בוויקטוריהההריונות הקליניים שהושגו במרפאות המורשות 

( ולהריונות Artificial Insemination, בחלוקה להריונות בעקבות טיפולי הזרעה מלאכותית )מתורם

ריון קליני מוגדר יתורם במסגרת טיפולי פוריות מסוגים אחרים. המשימוש בזרע  באמצעותשהושגו 

ריון שאושר באמצעות בדיקות אולטרסאונד שישה או שבעה שבועות לאחר ההתעברות. חשוב יבדוחות כה

 עוברים. כמה  שבו ןריויה ןיתכיכן,  ריון אין משמעו לידת תינוק חי. כמוילהבהיר כי ה

שנים ב זרע מתורםונים מצביעים על ירידה במספרי ההריונות שהושגו באמצעות הזרעה עם בקצרה, הנת

הריונות(. עם זאת,  50) 2003הריונות בלבד(, עם חריג בשנת  21) 2009/2010שנת עד הריונות(  64)עם  1998

בד הריונות(.  110) 2016/2017בנתוני  העכשוויששיאה  ,הילזהות עלי אפשרהריונות(  36) 2010/2011שנת מ

יה קבועה במספרי ההריונות ילזהות על אפשרגופית -, במספרי ההריונות שהושגו באמצעות הפריה חוץבבד

הריונות(. לעומת זאת, בחינת היחס בין  446) 2016/2017הריונות בלבד( ועד שנת  17) 1999שהושגו משנת 

לראות ירידה בשיעור ההריונות  ואפשרה תמונה מרובדת יותר, גההריונות שהושגו בשתי הקטגוריות מצי

-בלבד ב 8.1%-, ל1999-ב 70.3%-מ זרע מתורם,כלל ההריונות שהושגו באמצעות במהזרעות מלאכותיות 

 2016/2017.222בנתוני  %19.7-ה לשיעור של כי, אך שוב מנקודה זו עלי2009/2010

ההריונות שהושגו  בכלל יםהחי התינוקות לידתהוא מספר  הלהציג מתוך דוחות אל שאפשרנתון נוסף 

שהושגו באמצעות  ההריונות מספר לצד, 7איור , והוא מוצג בזרע מתורםבאמצעות הזרעה מלאכותית עם 

דוח זה לא הציג את מאחר ש 2016/2017. התרשים אינו כולל את נתוני זרע מתורםהזרעה מלאכותית עם 

  נתוני התינוקות שנולדו.

                                                 

 Victorian Assistedואילך )ראו  2010משנת  VARTA, ושל 2009עד  1998לשנים  ITA-מעובד מתוך הדוחות השנתיים של ה 222

Annual ReportsReproductive Treatment Authority,  מתייחסים לנתוני  2007עד  1998(. הדוחות עבור שנות הפעילות
הוא הדוח  2008/09בדצמבר של השנה שקדמה לפרסום הדוח. דוח שנת  31-בינואר ועד ה 1-מ –שנים קלנדריות מלאות 

. דוח שנת 2009ביוני  30 -ועד ה 2008בינואר  1 -מ חודשים: 18, והוא כולל תקופת דיווח של ITA-השנתי האחרון שפרסמה ה
, כאשר 2010ביוני  30-ל 2009ביולי  1-והוא כולל נתונים לתקופה שבין ה VARTAראשון שפרסמה הדוח השנתי ה 2009/10

מדווחים נתוני פעילות  2010/11. החל מדוח שנת VARTAהם עבור פעילות  2010ונתוני  ITAהם עבור פעילות  2009נתוני 
 ביוני של השנה העוקבת. 30-ביולי ועד ה 1-מ –בהתאם לשנת הכספים 

https://www.varta.org.au/resources/page/annual-reports
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 : טיפולי הזרעה מלאכותית באמצעות זרע מתורם במדינת ויקטוריה: 7איור 

 1997-2016223הריונות קליניים ולידות חי, 

 

 דיון .13

, בבחינה של הנעשה בתחום בנקי הזרע בישראל למרות חוסר בנתונים על פעילות בנקי הזרע בישראל

ויקטוריה נעשתה בין השאר לנוכח ובוויקטוריה עולות נקודות אחדות לדיון. נזכיר כי הבחירה במדינת 

שונותה במגוון היבטים מהנעשה בתחום בישראל. שונות זו, והגישה לנתונים במדינה, שהתאפשרה 

באמצעות המידע שמפרסמת הרשות הייעודית לנושא במדינת ויקטוריה, מאפשרות נקודות מבט נוספות 

 סדרת בנקי הזרע בישראל כיום:אבדיון ב

 באמצעותראשית אלא רק  בחקיקהפעילות בנקי הזרע  של אסדרה איןבישראל : מסגרת חוקית .1

, 1984 בשנת כבר בחקיקה הוסדר זה נושא ויקטוריה במדינתולעומת זאת , ונהלים תקנות

 אחת סתירה לפחותכיום יש נזכיר כי במצב החוקי בישראל והחקיקה בנושא התעדכנה לפרקים. 

עלה מבדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת  כך – הבריאות הלי משרדובין לשון התקנות ובין נ

(. נקודה נוספת בהקשר 1פרק בחולים )ראו  בדבר ביצוע הזרעות מלאכותיות במרפאות ולא בבתי

שעניינם נושאים זה היא שבישראל אסדרת תחום טיפולי הפוריות היא באמצעות חוקים יעודיים 

וכן  ,1996-חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ופרטניים )כגון 

 ,מדובר בחקיקה רחבה יותר ריהבוויקטו ולעומת זאת(, 2010-חוק תרומת ביציות, תש"ע

 המבקשת להסדיר את כלל טיפולי הפוריות באמצעות חוק אחד. 

                                                 

 Victorian Assistedואילך )ראו  2010משנת  VARTA דוחות, ו1998-2009לשנים  ITAובד מתוך הדוחות השנתיים של מע 223

Annual ReportsReproductive Treatment Authority,  נתוני שנים מציגים  1998-2007שנות הפעילות ל(. הדוחות
הוא הדוח השנתי האחרון  2009-2008בדצמבר של השנה שקדמה לפרסום הדוח. דוח  31 בינואר ועד 1-מ –קלנדריות מלאות 

הדוח הוא  2009/2010. דוח שנת 2009ביוני  30ועד  2008בינואר  1-חודשים: מ 18, והוא כולל תקופת דיווח של ITAשפרסמה 
 מתייחסים 2009נתוני  ;2010ביוני  30-ל 2009ביולי  1והוא כולל נתונים לתקופה שבין  VARTAהשנתי הראשון שפרסמה 

מדווחים נתוני פעילות בהתאם לשנת  2010/2011. מדוח שנת VARTAפעילות ל מתייחסים 2010ונתוני  ITAפעילות ל
 .ביוני של השנה העוקבת 30ולי ועד בי 1-מ –הכספים 
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עודית לניהול תחום טיפולי הפוריות על י: ויקטוריה קבעה בחקיקה הקמת רשות ייעודיתירשות  .2

היבטיו, ממתן רישיונות למרפאות לטיפולי פוריות, דרך מתן אישורי יבוא ועד לניהולו של מאגר 

לנעשה בישראל, במדינת  בניגודתורמי זרע, ביציות ועוברים וצאצאי תרומות אלו. כלומר, פרטי 

לה סמכויות הסמכה ופיקוח, ובמסגרת שיש אחת לטיפול בתחום,  עודיתיירשות ויקטוריה יש 

 .רשות זו מתנהל גם מרשם מרכזי של פעילויות טיפולי הפוריות ותוצאותיהם

 מזהים פרטים במרוכז לאסוף יש כיויקטוריה  קבעהשא זה בנו מקיפהה חקיקהב: מרשם מרכזי .3

בדבר טיפולי הפוריות ותוצאותיהם, ובכלל זה על תורמי זרע, ביציות ועוברים וצאצאי תרומות 

הם אינם מרוכזים אך  ,אלו נתונים לשמורעצמם , כאמור, מחויבים כיום בנקי הזרע בישראלאלו. 

המדינה או כל גוף אחר. על רקע זה ראוי לציין כי בדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת  על ידי

כי גם בידי בנקי הזרע בישראל יש מידע חלקי בלבד בדבר תוצאות טיפולי העלתה, כאמור, 

 רומות זרע.באמצעות תהפוריות 

אים, ולעומת בישראל נהוגה אנונימיות מלאה בין תורמי הזרע, המטופלות והצאצ: אנונימיות .4

, וכיום היא 1988בהדרגה מתחילת יישום החקיקה בשנת  זו אנונימיותבוטלה זאת, בוויקטוריה 

. מדינת ויקטוריה מקפידה על היעדר אנונימיות גם בהתייחס לתרומות זרע אסורה לחלוטין

שיובאו מחו"ל. בהקשר זה יש לשים לב כי הדיון סביב שאלת האנונימיות מתנהל בישראל כיום 

על פי רוב סביב סוגיית צאצאי אחאים. לעומת זאת, בוויקטוריה נראה כי השיח הציבורי סביב 

אנונימיות תרומות הזרע נוגעת לשאלות של טובת הילד ולחשיבות המידע על הוריהם הגנטיים 

 של הצאצאים. והנפשית הפיזיתבעבור בריאותם 

רק המלצה להימנע ממנות זרע רבות מדי  ישבישראל : מתורם יחיד פיקוח על מספר צאצאים .5

 עשר עד של ליצירתן בודד תורם של בזרע השימוש ולעומת זאת, בוויקטוריהמתורם יחיד, 

בנושא  2016הציגה המדינה בשנת שתזכיר החוק בעל רקע זה נזכיר כי  .בחקיקה מוגבל משפחות

להגביל את מספר הילדים  הה מציעשאיל" וכן 224מגבלה של תשע לידות חי לתורם, הוצעהזה 

  225.ללא מגבלה על מספר הצאצאים עצמם( –)כלומר  משפחות 10-לתורם ל

המלצות המדינה בדבר גילו הרצוי של תורם הזרע. לעניין גם בין המדינות : יש הבדל גיל התורם .6

הגיל המומלץ  VARTA, ולפי אתר 30עד  18בישראל, לפי אתר משרד הבריאות הגיל המומלץ הוא 

גילו  2017ביוני  30-ב, 2016/2017לשנת  VARTAלפי דוח . 40עד  25הוא נת ויקטוריה במדי

שהוא יתכן ימספר ש –הממוצע של תורם זרע שפרטיו עודכנו במרשם המרכזי בשנה זו )כלומר 

בנקי זרע  נציגישנים. שיחות עם  38.4 היהכולל גם תורמי עבר שפרטיהם עודכנו רק בשנה זו( 

לחייהם, אבל בפני  20-מעדיפים לאסוף זרע מתורמים בתחילת שנות ה הבנקיםבישראל העלו כי 

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת לא הוצגו נתונים המאפשרים בחינת טענה זו. 

. בישראל אישורי יבוא מהמדינהל בכפוףבשתי המדינות מותר כיום יבוא זרע, : יבוא מנות זרע .7

גוי כדי למנוע בעיות אפשריות של ממזרות(, מבעיות הלכתיות )תרומת זרע בשל זרע מיובא גם 

. יודגש כי לא בשתי המדינות מוצג יבוא הזרע בהקשר של מחסור במנות זרע מקומי בבנקי הזרעו

הוצגו בפני מרכז המחקר והמידע של הכנסת נתונים התומכים בטענה בדבר מחסור במנות זרע 

מספר הנשים שפנו למרפאות פוריות  עלנתונים  VARTAבדוחות כן, לא פורסמו  בישראל. כמו

 מנות זרע ונענו בשלילה בשל מחסור.לקבל מקומיות בבקשה 

                                                 

 ()ד(.3)26, סעיף 2016-חוק בנקי הזרע, התשע"ז תזכיר 224
 .2017בספטמבר  18גבע, יו"ר האגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(, מכתב, -פרופ' טליה אלדר 225

https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43038.htm
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: על רקע הטענה בדבר מחסור הולך וגדל במנות זרע מקומיות, ערוצים נוספים לגיוס מנות זרע .8

של  יבוא אישי פרטי :שלוש דרכים נוספות של גיוס מנות זרע, עולות בוויקטוריההן בישראל והן 

הסדרים פרטיים בין נשים ובין תורמי רכי הזרעה ביתית, ולאומיים לצ-ןמנות זרע מבנקי זרע בי

במסגרתה נוסעות מטופלות למדינות אחרות ש תיירות רפואיתשלא באמצעות בנקי הזרע, וכן  זרע

בארץ המקור. ששונה מזו  אסדרהבהן טיפולי פוריות זולים יותר, נגישים יותר או בעלי שיש 

הגורמים המקצועיים בישראל, משרד הבריאות ואיל"ה, טענו בפני מרכז המחקר והמידע של 

תופעה של יבוא אישי או של הסדרים פרטיים, ולא ציינו את האפשרות  הכנסת כי לא ידועה להם

פרסומי מדינת ויקטוריה בנושא מציינים של תיירות רפואית לצורך תרומות זרע. לעומת זאת, 

לגיוס זרע  ,למשל ,במקבילפרטיים כאחת האפשרויות העומדות בפני מטופלות, ההסדרים האת 

 עוקבים אחרי תופעת התיירות הרפואיתהם  . נוסף על כך,דרך מרפאה מוכרת לטיפולי פוריות

 הפוריות זה עשור לפחות, ומציינים כי היא הולכת וגדלה.בתחום טיפולי 

את פעילות בנקי הזרע בישראל ואת פעילותם במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה. ציג מה זלסיכום, מסמך 

דגש על נושאים הקשורים בדיון הציבורי בהסוגיות המרכזיות בפעילות בנקי הזרע בשתי המדינות נסקרו, 

 סביב אסדרת התחום בישראל כיום.

  



 

 
   

 53 מתוך 46 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מקורות .14

 כללי –מקורות  14.1

 מסמכי הכנסת

  ,תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של : סקירה משווהזרעחקיקה להסדרת תרומות צדוק דינה ,

 .2017ביולי  4הכנסת, 

 לאומיים-ןמסמכי ארגונים בי

 World Health Organization, WHO laboratory manual for the Examination and processing of human 

semen (5th Edition), 2010. 

 ישראל –מקורות  14.2

 מאמרים

 2007, אפריל המשפטים במשרד עברי למשפט המחלקה, מי שנולד מבנק זרע מעמד, 'ויגודה, מ. 

 תשע"זהעברי המשפט ספרית, והולדה: אתיקה ומשפט בעידן הטכנולוגי לידה)עורכים(,  ', מויגודה, ו'רקובר, נ ,-

2017. 

 המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל רפואית הלכתית יהאנציקלופד, מתוך הזרעה מלאכותית)עורך(,  'שטינברג, א ,

 .2006-לחקר הרפואה על פי התורה ליד המרכז הרפואי שערי צדק, תשס"ו

 ("םתש)י  משפטים, אבהות בילד שנולד מהזרעה מלאכותית קביעת, 'פ ,שיפמן. 

 Golombok, S. & Wilkinson, S. (Eds.), Regulating Reproductive Donation, Cambridge University Press, 

2016.  

 חקיקה

 1996-חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו. 

 1980-יסודות המשפט, תש"ם חוק. 

 2010-חוק תרומת ביציות, תש"ע. 

 2016-חוק בנקי הזרע, התשע"ז תזכיר. 

 הצעת חוק שימוש בזרע או ביצית של אדם ; 3302/16פ/ 2005-שיתוף מאגרי מידע בבנקי זרע, התשס"ה הצעת חוק

הצעת חוק ; 80/17פ/ 2006-מת, התשס"ו הצעת חוק שימוש בזרע או ביצית של אדם; 3313/16פ/ 2005-מת, התשס"ה

-הצעת חוק תרומת זרע להזרעה מלאכותית, התש"ע ;4005/17פ/ 2008-תרומת זרע להזרעה מלאכותית, התשס"ח

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה ; 3103/18פ/ 2011–חוק תרומת זרע, התשע"א הצעת; 2212/18פ/ 2010

הצעת חוק תרומת ; 2878/19פ/ 2014–אלמנה המקבלת תרומת זרע אנונימית(, התשע"ה –)תגמולים ושיקום( )תיקון 

הצעת חוק מרשם האוכלוסין ; 3297/20פ/ 2016-הצעת חוק תרומת זרע, התשע"ו; 2432/20פ/ 2016-זרע, התשע"ו

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תיקון ; 2017–רישום הורה נוסף(, התשע"ז –)תיקון 

חוק מימון טיפולי הפריה מתרומת זרע לנשים עגונות  הצעת; 4312/20פ/ 2017–שימוש בזרע חייל שנספה(, התשע"ז –

 .4576/20פ/ 2017–, התשע"זומסורבות גט

 1979-הפיקוח על מצרכים ושירותים )בנק זרע והזרעה מלאכותית(, תשל"ט אכרזת. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44261/1/9789241547789_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44261/1/9789241547789_eng.pdf?ua=1
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/282-2.htm
file:///C:/Users/adiin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D5CE4AD0/mekorotleda.pdf
https://www.nevo.co.il/books/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A2%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%A8%D7%9A%20%D7%99/mishpatim-10-1-063.pdf
https://books.google.co.il/books?id=PwCmCwAAQBAJ&pg=PA212&lpg=PA212&dq=incentives+sperm+donation&source=bl&ots=H3TniuzwAm&sig=yrbZ4s-G8v8B_Bznrgt0gQd4rbs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi4x-PujNLXAhXMuBoKHZy_B38Q6AEIXjAI#v=onepage&q=incentives%20sperm%20donation&f=false
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Poriut_05.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_007.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_327.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43038.htm
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=93817
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=89087
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=89087
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/2006-80.htm
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=302734
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=302734
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=327066
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=327066
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/2011-3103.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/19-2878.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/19-2878.htm
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=569586
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=569586
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2006093
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_381536.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_381536.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_386535.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/20_lst_386535.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/4576_20_lst_389916.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law04/4576_20_lst_389916.htm
https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/TAK-3996.pdf
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 ,)1979-תשל"ט תקנות בריאות העם )בנק זרע. 

 2010-בריאות העם )בנק זרע( )תיקון(, התש"ע תקנות. 

 1987-גופית(, תשמ"ז-תקנות בריאות העם )הפריה חוץ. 

 1987-תקנות בריאות העם )רישום מרפאות(, תשמ"ז. 

 1999-בריאות העם )רישום מרפאות( )תיקון(, התשנ"ט תקנות. 

 2010-תקנות בריאות העם )רישום מרפאות( )תיקון(, התש"ע. 

 הפסיק 

 בית המשפט העליון 

  1980באוגוסט  12 פלוני נ' אלמונית 449/79ע"א . 

  1995ביולי  17 פלוני נ' משרד הבריאות 5087/94בג"ץ. 

 מחוזי ירושלים 

  2005באוגוסט  3, נ' שר הבריאות פלונית 3419/04ה"פ. 

 2008באוגוסט  12, פלונית נ' שר הבריאות 7172/08 ה"פ. 

 מסמכי ממשלה

  ,2007, נובמבר נספח –א לדוח מבקר המדינה, לקט מעקבים 58הערות משרד ראש הממשלה. 

  ,2007, מאי ב: בנקי זרע57דוח שנתי מבקר המדינה. 

  ,1989אפריל ב 5, : ניהול בנק זרע6/89מנכ"ל  חוזרמשרד הבריאות. 

  ,1989בנובמבר  28, : ניהול בנק זרע14/89מנכ"ל  חוזרמשרד הבריאות. 

  ,1989בדצמבר  7, : בנק זרע והזרעה מלאכותית135/89חוזר משרד הבריאות. 

  ,1992ביולי  26, : ניהול בנק זרע והזרעה מלאכותית22/92חוזר מנכ"ל משרד הבריאות. 

  ,1992בנובמבר  13, הזרעה מלאכותית: ניהול בנק זרע ו34/92חוזר משרד הבריאות. 

  ,2007בנובמבר  8, בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית כלליםמשרד הבריאות. 

  ,במאי  22, 8.11.07חוזר מיום  –בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית  כלליםמשרד הבריאות

2008. 

  ,2014באוגוסט  8, קווים מנחים למעבדות אנדרולוגיות )מעבדות זרע(משרד הבריאות. 

  ,2014, מאי נישואי קרובים: מידע כללי עבור הצוות הרפואימשרד הבריאות. 

  ,2015בפברואר  1, באת תרומות זרע מבנקי זרע מחוץ לישראלהמשרד הבריאות. 

 2017, אפריל זרע מאושרים בנקיהבריאות,  משרד . 

 1994, יולי דין וחשבוןפית, גו-מקצועית לבחינת הנושא של הפרייה חוץ-הוועדה הציבורית. 

  ,2012, מאי המלצותהוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל. 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_022.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law06/tak-6870.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/049_042.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut12.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-5993.pdf
https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6870.pdf
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/79000449-HK.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/NOPADI-NF-4-196-L.htm
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4ioWkgdLXAhVplVQKHeFADGIQFghlMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.il%2FUnits%2FMishpatIvri%2FPsika%2F1zeramenasuishapira.doc&usg=AOvVaw3BhwVsvXdfiRE5NEbGJCTN
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m08007172-214.htm
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCtpHw2r3WAhVm5IMKHWu0CM4QFgg1MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pmo.gov.il%2FBikoretHamedina%2Ffiles%2Fhealth%2520hoveret.doc&usg=AFQjCNEy1Y6y8oRqPPl369O5vuZ9bXzULQ
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_294/dfd22a16-2642-400c-8334-8ed475b1b817/p020-v5.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk06_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr135_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr135_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk22_1992.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk20_2007.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL18-110_4.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Inbred_genetic_disease.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/Sperm_bank_reg.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/sperm_banks_Israel.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BAP2012.pdf


 

 
   

 53 מתוך 48 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 אתרי אינטרנט

 2017 בנובמבר 30: כניסה. איל"ה על"ה(, איל) הפוריות לחקר הישראלית האגודה. 

  ,בנושא הפריה חוץ גופית בישראל דוחותמשרד הבריאות . 

  ,בנק הזרע -זרע  תרומתמשרד הבריאות . 

  ,למשפט עברי היחידהמשרד המשפטים . 

 Cryos, Home Insemination.  

 פגישות עבודה, שיחות טלפון, דואר אלקטרוני ומכתבים

  ,2017בנובמבר  21אונגר ירון, המחלקה המשפטית בכנסת, מכתב. 

  ,2017בספטמבר  19אלמוג דוד, סגן מנהלת בית החולים המרכזי בעמק, מכתב. 

  ,2017ביולי  20אמינפור דינה, מנהלת מעבדת הזרע רמב"ם, שיחת טלפון. 

  ,2017בספטמבר  26-ו 23בדולח יובל, אחראי בנק הזרע הדסה הר הצופים, מכתבים. 

  ,2017באוקטובר  31בן שבת נעה, היועצת המשפטית לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מכתבים. 

 2017ביולי  13ן, ראש אגף ביקורת מערכת הבריאות במשרד מבקר המדינה, טל ד-בן. 

 27-ו 26, 25, 7, מכתבים, 2017ביולי  27מאיר אסף, מנהל שירותי בנק הזרע הדסה עין כרם, פגישה אישית וסיור, -בן 

 .2017ביולי  23, וכן שיחת טלפון 2017בספטמבר 

 2017בספטמבר  12הזרע אסף הרופא, מכתב,  עמי עידו, מנהל המכון לפוריות הגבר ובנק-בן. 

 2017ביולי  23אלדר טליה, יו"ר איל"ה, -גבע. 

  ,2017באוגוסט  14גולדמן שלומית, מנהלת המעבדה המרכזי בעמק, שיחת טלפון. 

  ,בספטמבר  26-ו 25, וכן שיחות טלפון, 2017בספטמבר  26גיסלביץ יואל, מנהל יחידת הפוריות המרכזי בעמק, מכתב

2017. 

  ,2017באוקטובר  1האוזר רון, מנהל בנק הזרע ליס, מכתבים. 

  ,2017בספטמבר  7וייס יורם, מנהל בית החולים הדסה עין כרם, מכתב. 

 1-בספטמבר ו 27-ו 25גופית כרמל, מכתבים, -וינר מגנזי צפנת, מנהלת בנק הזרע ביחידה לפריון והפריה חוץ 

 .2017באוקטובר 

 20וכן מכתב,  2017ביולי  23שיחת טלפון,  לשכה המשפטית במשרד הבריאות,ראשית ב עוזרתאומן אביטל, -וינר 

 .2017בדצמבר 

  ,2017בספטמבר  27ח'ורי סאמר, מנהל בנק הזרע בני ציון, מכתב. 

  ,3, וכן שיחת טלפון, 2017ביולי  27טחובר ציפי, מנהלת מעבדת בנק הזרע הדסה עין כרם, פגישה אישית וסיור 

 .2017באוגוסט 

  ,2017אוגוסט  29טלמור זהבה, עוזרת מנהל רמב"ם, מכתב. 

 2017בדצמבר  4פוריה, מכתב, -גופית במרכז הרפואי פדה-יונס ג'וני, מנהל היחידה להפריה חוץ. 

  ,2017בספטמבר  19-ו 10כהן מירי, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה ועזרה ראשונה במשרד הבריאות, מכתבים. 

  בספטמבר  27האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים מיוחדים במשרד הבריאות, שיחת טלפון, לוטן יורם, מנהל

 .2017בנובמבר  1, וכן מכתב, 2017

https://www.ayala.org.il/viewcontent.aspx?categoryid=6
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/info/Pages/IVF.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/fertility/Pages/sperm-bank.aspx
http://www.justice.gov.il/units/mishpativri/Pages/default.aspx
https://dk.cryosinternational.com/donor-sperm/home-insemination
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  ,2017בספטמבר  12-באוגוסט ו 31לוי חזי, מנהל המרכז הרפואי ברזילי, מכתבים. 

  ,2017בספטמבר  27-ו 6לפון, בספטמבר, וכן שיחות ט 27-ו 24מדג'ר יגאל, מנהל בנק הזרע סופרם, מכתבים. 

  ,2017בספטמבר  25סאסי מירי, מזכירת הסגנים הרפואיים סורוקה, מכתב. 

  ,2017בספטמבר  26-ו 25סדן מיה, המחלקה המשפטית שיבא, מכתבים. 

  ,2017בספטמבר  26-ו 17פאינרו עופר, מנהל פריון הגבר ובנק הזרע רמב"ם, מכתבים. 

  2017בספטמבר  26-ו 17באוגוסט,  15בילינסון, מכתבים, פנקס חיים, מנהל בנק הזרע. 

 2017באוגוסט  31גופית ברזילי, מכתב, -פרידלר שבח, מנהל היחידה להפריה חוץ. 

  ,וכן שיחת 2017בספטמבר  27-ו 26, 25, 7קאופמן שריתה, מנהלת המעבדה לפוריות הגבר אסף הרופא, מכתבים ,

 .2017בספטמבר  25טלפון 

  ,2017בספטמבר  27מנהל בנק הזרע מדיקל סנטר הרצליה, מכתב, קדם אלון. 

  ,2017ביולי  20וכן שיחת טלפון,  2017בספטמבר  26-ו 17רונן יעקב, מנהל בנקי הזרע אלישע וקריובנק, מכתבים. 

  ,2017באוגוסט  14, וכן שיחת טלפון, 2017באוגוסט  15שטיין ענת, מנהלת מעבדת הזרע בילינסון, מכתב. 

 ויקטוריה –ות מקור 14.3

 חקיקה

 Infertility (Medical Procedures) Act 1984.  

 Infertility Treatment Act 1995. 

 Assisted Reproductive Treatment Act 2008. 

 מסמכים פרלמנטריים

  ,תחום חקיקה ומחקר משפטי בלשכה המשפטית של : סקירה משווהחקיקה להסדרת תרומות זרעדינה צדוק ,

 .2017ביולי  4הכנסת, 

 Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs, Donor Conception Practices in 

Australia, February 2011. 

 מסמכי ממשלה

 Infertility Treatment Authority & Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Annual Reports.  

 National Health and Medical Research Council, Ethical Guidelines on the Use of Assisted Reproductive 

Technology in Clinical Practice and Research, 20 April 2017. 

 National Health and Medical Research Council, Rescinded – Ethical Guidelines on the Use of Assisted 

Reproductive Technology in Clinical Practice and Research, June 2007. 

 National Health and Medical Research Council, Summary of the major revisions to the 2007 ART 

guidelines, Version 2.6, undated. 

 Reproductive Technology Accreditation Committee, Code of Practice for Assisted Reproductive 

Technology Units, August 2015. 

 Victorian Adoption Network for Information and Self Help, History of VANISH.  

http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/hist_act/ipa1984311.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt2.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/93F5C7F19E9048C6CA2577610022D62E/$FILE/95-63a010.pdf
http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/ltobjst9.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/0DB4208095713DD3CA2580D5007CB362/$FILE/08-76aa020%20authorised.pdf
file://///filer/users$/adiin/report.pdf
file://///filer/users$/adiin/report.pdf
https://www.varta.org.au/resources/page/annual-reports
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/guidelines/ethics/16506_nhmrc_-_ethical_guidelines_on_the_use_of_assisted_reproductive_technology-web.pdf
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/guidelines/ethics/16506_nhmrc_-_ethical_guidelines_on_the_use_of_assisted_reproductive_technology-web.pdf
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/health_ethics/e78_rescinded.pdf
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/health_ethics/e78_rescinded.pdf
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/guidelines/ethics/summary_of_major_revisions1.pdf
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/guidelines/ethics/summary_of_major_revisions1.pdf
http://www.fertilitysociety.com.au/wp-content/uploads/RTAC-COP-2015-FINAL-1.pdf
http://www.fertilitysociety.com.au/wp-content/uploads/RTAC-COP-2015-FINAL-1.pdf
https://vanish.org.au/about-vanish/history-of-vanish
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 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Finding a donor.  

 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Guidelines for the import and export of donor 

gametes and embryos produced from donor gametes, 28 October 2015. 

Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Guidelines for the import and export of donor 

gametes and embryos produced from donor gametes. 

 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, Guidelines for VARTA in managing the donor 

conception registers.  

 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, History of Victorian ART regulation | VARTA. 

 Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority, List of registered Victorian ART clinics, entry: 9 

August 2017. 

 Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor conceived people. 

 Victorian Department of Health and Human Services, Changes to legislation for donor conceived people. 

 

 אתרי אינטרנט

 Australian Bureau of Statistics, Australian Demographic Statistics, March 2017, entry: 23 November 

2017. 

 Sperm Donor Australia, About, entry: 15 October 2017. 

 

 

 

  

https://www.varta.org.au/sites/varta/files/Donor%20Conception%20Register%20Services%20WEB.pdf
https://www.varta.org.au/information-support/donor-conception/parentsrecipients/finding-donor
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/sites/varta/files/2015%20Oct%20-%20Guidelines%20-%20Import%20&%20export%20of%20donated%20gametes%20&%20embryos%20(October%202015)%20FNL.pdf
https://www.varta.org.au/resources/publications/guidelines-varta-managing-donor-conception-registers
https://www.varta.org.au/resources/publications/guidelines-varta-managing-donor-conception-registers
https://www.varta.org.au/regulation/history-victorian-art-regulation
https://www.varta.org.au/regulation/list-registered-victorian-art-clinics
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/assisted-reproduction/changes-to-legislation
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3101.0
https://spermdonoraustralia.com/about/
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 2017226 נובמבר, בישראל הבריאות משרד על ידי מאושרים זרע בנקי: 1נספח 

 ישובי תאריך הכרה בנק הזרע

 עירוני-וממשלתי ממשלתי

 באר יעקב 1992במרס  23 אסף הרופא

 חיפה 1992ביולי  8 בני ציון

 אשקלון 1990באפריל  12 ברזילי

 תל אביב 1980בינואר  27 ליס )סוראסקי(

 טבריה 1998במאי  21 פוריה

 חיפה 1987באוגוסט  2 רמב"ם

 רמת גן 1985במאי  10 שיבא )תל השומר(

 שירותי בריאות כללית

 עפולה 1980בינואר  13 המרכזי בעמק

 חיפה 1989בדצמבר  31 כרמל

 באר שבע 1979באוגוסט  18 סורוקה

 פתח תקווה 1981ביולי  20 רבין )בילינסון(

 הסתדרות מדיצינית הדסה

 ירושלים 1993באוגוסט  31 הדסה הר הצופים

 ירושלים 1980בינואר  13 הדסה עין כרם

 פרטי

 חיפה 2003בספטמבר  1 227אלישע

                                                 

. עיון במסמכים מוקדמים יותר של משרד הבריאות מעלה 2017, אפריל זרע מאושרים בנקימעובד מתוך משרד הבריאות,  226
ידי משרד הבריאות בנקי זרע גם בבית החולים השרון שבפתח תקווה וקפלן ברחובות )משרד הבריאות,  כי בעבר הוכרו על

חוזר אביב )משרד הבריאות,  (, וכן בבית החולים הקריה בתל1989באפריל  3, : בנק זרע והזרעה מלאכותית31/89חוזר 
 (.1992בנובמבר  13, אכותית: ניהול בנק זרע והזרעה מל34/92

בנפרד,  ל בפונותמטפכיום שלוחה של בנק הזרע קריובנק הממוקם ברמת השרון. בנק הזרע אלישע  משמשבנק הזרע אלישע  227
 אך מאגר התרומות משותף.

https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/Sperm_Bank/Documents/sperm_banks_Israel.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr31_1989.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk34_1992.pdf
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 ישובי תאריך הכרה בנק הזרע

 הרצליה 2015באפריל  1 מדיקל סנטר הרצליה

 תל אביב 2015באפריל  1 סופרם )אסותא(

 רמת השרון 2014בדצמבר 1 קריובנק 

 

 228במדינת ויקטוריה תורםמטיפולי פוריות באמצעות זרע בהריונות קליניים : 2נספח 

 קליניים הריונות תקופה

כתוצאה מטיפולי 

בהם נעשה ש הזרעה

זרע מתורם שימוש ב

 בלבד

קליניים הריונות 

כתוצאה מטיפולי 

פוריות אחרים 

שימוש בהם נעשה ש

 בלבד זרע מתורםב

הריונות ל וסך הכ

כתוצאה קליניים 

כלל טיפולי פוריות מ

שימוש בהם שנעשה 

 בלבד זרע מתורםב

שעור הריונות 

כתוצאה מטיפולי 

כלל בהזרעה 

ההריונות הקליניים 

שימוש בהם נעשה ש

 בלבד זרע מתורםב

1998 64 27 91 70% 

1999 53 17 70 76% 

2000 44 31 75 59% 

2001 37 52 89 42% 

2002 39 74 113 35% 

2003 50 90 140 36% 

2004 30 86 116 26% 

2005 31 128 159 19% 

                                                 

ted Victorian Assisואילך )ראו  2010משנת  VARTA דוחות, ו1998-2009לשנים  ITAמעובד מתוך הדוחות השנתיים של  228

Annual ReportsReproductive Treatment Authority,  נתוני שנים מציגים  1998-2007שנות הפעילות ל(. הדוחות
הוא הדוח השנתי האחרון  2009-2008בדצמבר של השנה שקדמה לפרסום הדוח. דוח  31 בינואר ועד 1-מ –קלנדריות מלאות 

הדוח הוא  2009/2010. דוח שנת 2009ביוני  30ועד  2008בינואר  1-חודשים: מ 18, והוא כולל תקופת דיווח של ITAשפרסמה 
 מתייחסים 2009נתוני  ;2010ביוני  30-ל 2009ביולי  1והוא כולל נתונים לתקופה שבין  VARTAהשנתי הראשון שפרסמה 

מדווחים נתוני פעילות בהתאם לשנת  2010/2011. מדוח שנת VARTAפעילות ל מתייחסים 2010ונתוני  ITAפעילות ל
 .ביוני של השנה העוקבת 30ולי ועד בי 1-מ –הכספים 

https://www.varta.org.au/resources/page/annual-reports
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 קליניים הריונות תקופה

כתוצאה מטיפולי 

בהם נעשה ש הזרעה

זרע מתורם שימוש ב

 בלבד

קליניים הריונות 

כתוצאה מטיפולי 

פוריות אחרים 

שימוש בהם נעשה ש

 בלבד זרע מתורםב

הריונות ל וסך הכ

כתוצאה קליניים 

כלל טיפולי פוריות מ

שימוש בהם שנעשה 

 בלבד זרע מתורםב

שעור הריונות 

כתוצאה מטיפולי 

כלל בהזרעה 

ההריונות הקליניים 

שימוש בהם נעשה ש

 בלבד זרע מתורםב

2006 26 178 204 13% 

2007 24 180 204 12% 

2008 24 188 212 11% 

09/10 21 238 259 8% 

10/11 36 246 282 13% 

11/12 45 281 326 14% 

12/13 40 318 358 11% 

13/14 75 335 410 18% 

14/15 82 396 478 17% 

15/16 95 408 503 19% 

16/17 110 446 556 20% 

 

 

 

 

 


