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   ששון לקבלת תרומת זרעם של בני הזוגדחיית בקשת: הנדון

  

  :כדלקמן, אנו מבקשים לפנות אליך בנושא שבנדון

  

 המאובחנת עם תסמונת דאון ברמת פיגור שכלי קל הנשואה 30אורית ששון הינה בחורה בת  .1

 .לכפיר

 . המאובחן עם פיגור שכלי קל32בן כפיר הינו בחור  .2

 

ומאז מנהלים בני הזוג משק בית משותף בדירתם  2005י בשנת "אורית וכפיר נישאו כדמו .3

 .בהצלחה רבה

 

לאחר סדרת בדיקות ארוכה . ניסו בני הזוג להרות אך ללא הצלחה, מאז מועד נישואיהם .4

 .ללא שימוש בתרומת זרעהתברר כי כפיר הינו עקר ולפיכך אין באפשרות בני הזוג להרות 

 

פנו בני הזוג בעצת רופא קופת החולים אל מכון הפוריות על מנת להתחיל , 1/1/2008ביום  .5

בסדרת בדיקות וטיפולים אשר תקרב אותם אל מטרתם להפוך להורים ואכן נקבע לבני הזוג 

 .תור מספר שבועות מאוחר יותר

 

 מייד בתחילת הפגישה עם .")המכון: "הלןל( הגיעו בני הזוג אל מכון הפוריות 15/2/08ביום  .6

הובהר לבני הזוג כי בטרם יחלו בהליך הבדיקות והטיפול , כשזה ראה את אורית, רופא המכון

 .עובדת סוציאלית של המכון/על ידי פסיכולוגית " מסוגלות הורית"על אורית לעבור בדיקת 

 

הביעו תמיהה , בני הזוג אשר חיים ביחד מזה שנים ומצליחים לנהל חיים עצמאיים ומלאים .7

 ".מסוגלות הורית"במיוחד נוכח השלב המוקדם בו נשלחו לביצוע בדיקת , על דרישה זו

 

בתגובה לכך הבהיר הרופא המכון כי ללא קבלת תוצאות בדיקה זו אין בכוונתו להמשיך  .8

 .בהליך

 



צו מאוד להמשיך את ההליך במהירות האפשרית ולהגשים את שאיפתם מאחר ובני הזוג ר .9

 .להפוך להורים הם הסכימו לביצוע הבדיקה

 

נפגשו בני הזוג , כשהגיעו. במכון" מסוגלות הורית" זומנו בני הזוג לבדיקת 25/3/2008ביום  .10

 הזוג לאחר שיחה קצרה בין אוסנת לבני. עובדת סוציאלית מטעם המכון, אוסנת לוי' עם הגב

קבעה זו נחרצות כי אין מקום לאפשר את המשך , לבדם באשר כללה שאלות בנוגע למוגבלות

 .הטיפול במכון

 

בני הזוג אשר הופתעו מהחלטת המכון ומהדרך בה התקבלה ניסו לפנות מספר פעמים נוספות  .11

 .אל העובדת הסוציאלית ואל רופא המכון אך פניותיהם לא זכו למענה

 

 פונים אליך בכדי לקבל את עמדת משרד הבריאות בנושא בטרם נבחן אנו, נוכח הדברים .12

 .אפשרות של נקיטת הליכים משפטיים במקרה זה
  

  

  

  

  הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

  הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן

  


