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 קריירה לצרכי היריון לדחות מנת על ביציות הקפאת

 הקפאת שלהן לעובדות מציעות ופייסבוק אפל שחברות, התקשורת באמצעי פורסם לאחרונה
 שהדבר מבלי, דתןבעבו להתקדם כדי לידה לדחות שיוכלו מנת על זאת, החברה חשבון על ביציות
 .ילדים ולגדל אימהות להיות לשאיפותיהן הפיך בלתי נזק יגרום

 על בעומדו, החינוך ספר. לעולם ילדים להביא המצווה היא בתורה המופיעה הראשונה המצווה
 משום היא הראשונה המצווה להיות נבחרה זו שמצווה שהסיבה מסביר, זו מצווה של טעמיה

 הילודה בהן באירופה מסוימות במדינות רואים אנו כיום. ולםלע קיום זכות אין שבלעדיה
 או דור בתוך להביא שעלול דבר, האוכלוסיה והזדקנות טבעי מיעוט של התוצאה את, מתמעטת

 כתבו אולם, זו מצווה על מצוות אינן נשים אמנם. מדינות באותן כללית מערכות לקריסת שניים
, לאדם טבעי שהוא דבר על לצוות צורך שאין הוא לכך שהטעם( ועוד חכמה משך) המפרשים

 החזק באופן מתבטא הדבר. אמא להיות היא אישה של המרכזיות השאיפות אחת טבעי ובאופן
 (.א, ל, בראשית" )אנוכי מתה אין ואם בנים לי הבה: "אבינו ליעקב אימנו רחל של בזעקתה ביותר

 גוברת, אחד מצד. הנשים פניב גדול אתגר מציבים הפמיניסטית והמהפכה המודרני העולם
 האמיתי הצורך את גם המשלבת, הבית לתחומי מעבר שהם בתחומים עצמי למימוש השאיפה

 השאיפה חשבון על רבות פעמים בא הדבר, שני מצד. הבית במשק מפרנסים בשני רבות פעמים
 דולבגי יותר שותפים היום גברים אם גם, דבר של בסופו שכן, לעולם ילדים להבאת הטבעית
 הדבר. האישה עוברת והלידה ההיריון תהליך את( קיים תמיד שלא דבר) הבית ובעבודות הילדים

 הנשים מרבית, דופן יוצאת בצורה מופלאים כוחות להן שיש בודדות נשים שמלבד לכך גורם
 וקידום פיתוח להמשך בשאיפה פגיעה לבין האישי בקידום והאטה פגיעה בין לבחור צריכות
 בכיוון ברורה בצורה בחר וכבוד כסף שמקדש המודרני העולם. הטבעי הריבוי ותבאמצע העולם

 זמן פסקי לקחת ומעדיפות, זו" בחירה" עם להשלים מסרבות רבות נשים אולם, הקרייריסטי
 .בהם וטיפול לעולם ילדים הבאת לצורך

 עיההב עם להתמודד לכאורה מנסה עתידי שימוש לצורך ביציות להקפאת המעסיק של הצעה
 של הפוריות גילאי אחד מצד הם( ארבעים גיל עד) יותר הצעירים הגילאים – פיתרון לה ולהציע
 הקידום עיקר שכן, התעסוקתית בהתפתחות הקריטיים הגילאים לרוב הם שני מצד אך, האישה
 הפיריון גיל את לדחות מלאכותי באופן החברה מציעה לכן. הצעירים בגילאים הוא בעבודה
 גם ילדים גידול למלאכת להתפנות להן קל ויותר בעבודתן התבססו הנשים בה חרתמאו לתקופה

 .העבודה כדי תוך

 .מעשית – טכנית מבחינה והן מהותית מבחינה הן, ביותר גרועה בהצעה מדובר, למעשה אולם

 קריירה": נכונים"ה העדיפויות סדרי מהם וברור גלוי באופן מכריזה ההצעה, מהותית מבחינה
 השקפת, לעיל כאמור. לעולם ילדים הבאת של הזמן לפרק הגעה זה עניין מיצוי לאחר רקו, בראש
 המיצוי קיים בו, לעולם ביותר החשובים הערכים אחד את הילודה בערך רואה היהודית העולם
 .נוספים דברים מצטרפים גביו ועל לאחריו ורק, העולם לבניין תרומה הכולל האמיתי האישי

 :גרועה בהצעה מדובר, שיתמע מבחינה גם אולם

 המועדפת כצורה גופית חוץ הפריה של באופן לעולם ילדים הבאת של הצורה את הופכת ההצעה. 1
 שאלפי העובדה שלמרות הרי, בדבר הקיימות ההלכתיות לשאלות להיכנס מבלי. מלכתחילה

 עדיין(, ישראל במדינת מהנולדים 5%ל קרוב) גופית חוץ הפריה לאחר שנה כל נולדים ילדים
 ולא, רפואיות מסיבות לה שנזקקים למי אותה לשמור שראוי, טבעית שאינה בדרך מדובר

 הינו הביציות שאיבת לצורך עוברת שהאישה ההורמונאלי התהליך". קרייריסטיות" מסיבות
 הסיכונים אמנם. סיכונים נטול איננו והוא, רבות לוואי תופעות לו שיש, פשוט לא תהליך

, זה תהליך לשקול מקום בהחלט יש, רפואית בעיה המאזניים כף מול כשעומדת ולכן, מזעריים
 .האישית הקריירה פיתוח לשם רק מיותרת רפואית להתערבות הצדקה למצוא קשה אולם
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, ביציות כעשרים להקפיא צריך, אחד ילד ללידת טובים הצלחה סיכויי ליצור מנת על. 2
 שהקפאת, ממשית סכנה קיימת. אחד יפוליםט ממחזור יותר הוא זה של המעשי כשהפירוש

, שתרצה ילדים כמה לעולם להביא תוכל הזמן שכשיגיע אשליה המקפיאה לאישה תיתן הביציות
 נמוכה – שניים מקסימום או אחד מילד יותר לעולם להביא שתוכל לכך הסבירות שבפועל בעוד

 .ביותר

 העובדה את בחשבון מביאה איננה אולם, האישה של הפוריות גיל את בחשבון לוקחת ההצעה. 3
 גבוהה שכיחות יש מבוגרים בגילאים. האישה מבחינת משלו סיכונים יש מבוגר בגיל שלהיריון

 פתולוגיות גם. בהיריון סיכון לאישה הגורמות תופעות ועוד, יתר קרישיות, דם לחץ יתר של יותר
 .מבוגרים ילאיםבג יותר שכיחות, והתפתחותו להיריון קליטה על המקשות, רחמיות

 מבוגרים הורים גם פירושו מבוגר בגיל היריון. הילדים טובת את בחשבון לוקחת איננה ההצעה. 4
 ראוי לא אולם, ברירה חוסר של במקרים מדובר לעיתים. מילדיהם משמעותיים דורות ובפערי

 כוחות ותפח כבר יש להורים בו לשלב והלידה ההיריון את דוחים בו שכזה מצב ליצור מלכתחילה
 .בילדיהם לטפל פיזיים

 של מנוף מעין בעצם היא הללו החברות שהצעת ממשית סכנה קיימת, לעיל לאמור מעבר. 5
 הדבר. החברה צרכי לטובת לעולם ילדים הבאת לדחות בחברה העובדות הנשים על לחץ הפעלת

 ולהתקדם ודלעב יוכלו לא, ההיריון דחיית של" תכתיב"ל ייענו שלא שנשים לכך להביא עלול
 בהצעה ובראשונה בראש מדובר, לכן. לקחת סרבו שהן" פיתרון" להן הציעה החברה שכן, בחברה
 .ובטובתן בנשים המתחשבת בהצעה ולא, האישה במעמד שפוגעת

 לעיתים. פוריות ולשימור ביציות להקפאת מצב בכל מתנגד איננו ה"פוע שמכון, להדגיש חשוב
 לעמוד לא מנת על הפוריות את לשמר דחוף צורך יש, בפוריות ועלפג עלול בה שהטיפול מחלה עקב
 ילדים ולהביא להינשא שלהן העז הרצון שלמרות נשים ישנן, כן כמו. בעתיד שבורה שוקת בפני

 בעתיד יוכלו לא, ביציות יקפיאו לא שאם חשש ויש, זוג בן למצוא הצליחו לא עוד, לעולם
 ברירה אין כאלו במקרים. שלהן מהביציות לעולם יםילד להביא, המיועד זוגם בן את כשימצאו

 הינה היריון לדחות גרידא רצון מתוך רק ביציות הקפאת אולם. הביציות להקפאת חשיבות ויש
 .פראקטית – מעשית מבחינה והן, השקפתית מבחינה הן, רצוי ואינו ראוי שאינו תהליך

 חוסר למצבי או רפואיים מצביםל ביציות הקפאת של בטכניקה השימוש את לשמור יש :לסיכום
 - הטכנית ברמה והן האידיאולוגית ברמה הן, קריירה לצרכי ביציות הקפאת ולשלול, ברירה

 .מעשית

 

 


