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ביואתיקה וגנטיקה:
שאלות מנחות לדיון
ד"ר אפרת קפרא ,תיכון ליד האוניברסיטה ,ירושלים
ביו ...מה?
ביולוגיה ,ביולוגיה ,לומדים ביולוגיה .מה עם קצת פילוסופיה?
איפה עולם הרוח? אתיקה ,מוסר? ביואתיקה היא הזדמנות
מצוינת להביא גם את ההיבטים האלה לשיעור ,גם למי שאינו
מחנך כיתה .בביואתיקה עולות שאלות אתיות הנובעות
מההתפתחויות האחרונות בתחומי המחקר ,הרפואה
והטכנולוגיה ,והשלכותיהן המוסריות ,החברתיות והחוקיות.
טכנולוגיה שמקדימה את זמנה
מדוע שומעים לאחרונה חדשות לבקרים על ביואתיקה? אנו
חיים בעידן שבו ההתקדמות הטכנולוגית מהירה והחברה אינה
תמיד מוכנה לה .פער זה בין ההתקדמות הטכנולוגית למוכנות
החברתית יוצר סוגיות ביואתיות חדשות הצצות מדי יום
מהשטח ,שההכרעה בהן אינה ברורה או חד-משמעית.
איך הגעתי לעסוק בביואתיקה? הגעתי להוראה מהעולם
הרפואי ,שבו עסקתי בייעוץ הגנטי .בתחום זה עולות סוגיות
ביואתיות רבות .בשנים האחרונות עשיתי הסבה להוראה ואני
מלמדת בתיכון שליד האוניברסיטה .באופן טבעי כמי שחוותה
עולם זה על מורכבותו הרבה ,תיבלתי את השיעורים במהלך
הוראת גנטיקה ורבייה בכיתה ט' בסוגיות ביואתיות .לעתים אני
מעלה את הסוגיות באופן ספונטני תוך כדי השיעור ולעתים
באופן מכוון וממוקד ,כפי שאדגים בהמשך.
למה זה חשוב?
אני רואה את בית הספר כבעל ערך מוסף מעבר לרכישת ידע.
רוב התלמידים בתיכון שבו אני מלמדת מחוננים .תלמידים
אלו ממילא חותרים לידע באופן עצמאי או לקראת מבחנים.
באמצעות העיסוק בביואתיקה המיקוד בידע מוחלט וברור
נדחק לטובת הכרעה בשאלות שהתשובה להן אינה ברורה
– ולרגע מתערערת שאלת הידע בכיתה ,מאחר שאין אמת
מוחלטת שעליה אפשר ללמוד .הדיון שנוצר בעקבות זאת יוצר
ערך מוסף שהתלמידים לא בהכרח מסוגלים לרכוש בעצמם.
ערך זה חשוב בהבנת מקומו של בית הספר אצל התלמידים
וכמובן חשוב כשלעצמו כנושא ביואתי.
נוסף על כך ,ביואתיקה מאפשרת חיבור הידע הנלמד לפרקטיקה
ולמציאות הסובבת אותנו .העיסוק בסוגיות ביואתיות מעודד את
התלמידים למעורבות חברתית – לחשוב כיצד הם עשויים לחבר
את הידע בביולוגיה לשאלות שנדונות בחברה .אדגיש שבתיכון
שבו אני מלמדת קיימת תכנית לתלמידים הזקוקים לתיווך של
בית הספר ולסביבה מטפחת על מנת להביא לידי ביטוי את
יכולותיהם .באחד השיעורים עם תלמידים מתכנית זאת דנו
בסוגית השימוש בתאי גזע עובריים לצורכי מחקר בכלל ושיבוט
בפרט .לדיון בסוגיה זו נעזרנו בפעילות של המרכז לטכנולוגיה
חינוכית – "גנאתיקה" .התלמידים קראו וניתחו בקבוצות מספר

מאמרים הנוגעים להיבטים שונים בסוגיה (פילוסופיה ,רפואה,
משפט) והציגו את המאמר שקראו .קודם לכן היה דיון בכיתה על
מסמך שהציג בקצרה את סוגיית שיבוט תאי גזע לצורכי רפואה
ומחקר ,כולל ההשלכות הרפואיות והמשפטיות ואת הבעיות
הנובעות משיבוט .מסמך זה הוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה
בכנסת .העובדה שהם ,תלמידים בכיתה ט' ,ניתחו מסמך שהובא
בפני הכנסת ,יצרה אצל התלמידים תחושת סיפוק רבה ,וניתוח
המציאות באופן שבו הם מרגישים בעלי יכולת להביע את דעתם
היה חשוב ביותר עבורם.
כאמור ,הדיון הביואתי גורם לתלמידים להתחבר דרך הביולוגיה
למציאות הסובבת אותנו .נוסף על כך ,התלמידים נחשפים
להיבטים שונים של סוגיה מרכזית ומרחיבים את האופקים
בתחומי ידע שונים .כמו כן ,החשיפה לדעות שונות מקנה ערכים
של הקשבה ושבירת דעות קדומות .הידע הלימודי מעמיק דרך
הדיון הביואתי מאחר שהסוגיות השונות מחדדות שאלות של
ידע ביולוגי ,ומפני שהן מאפשרות לחזור על החומר בדרך שונה
ומעניינת .בסופו של דבר מתקבלת הבנה טובה ומעמיקה יותר
של החומר.
כיצד התלמידים מגיבים?
רוב התלמידים משתפים פעולה ומשתתפים בדיונים הביואתיים.
רובם מתעניינים ומביעים את דעתם .לרוב בשלב ראשון מדובר
בדעה בלתי מבוססת ,אולם תוך כדי שיעור ודיון חל שיפור
ברמת ההבנה .אציין שלעתים הדיון משמש מבחינתם מעין
הפוגה מלימוד ידע מורכב ולעתים ההפוגה משמשת כאמור כלי
דידקטי לחזור על החומר ,ולכן רובם נהנים ממנה .הדיון רלבנטי
במיוחד עבור תלמידים שלא מתחברים ללימודי הביולוגיה בכלל
או לנושא הנלמד באופן ספציפי בפרט .במקרים אלו ביואתיקה
עשויה לקרב אותם לנושא מזוויות אחרות .לעתים קרובות נראה
כי תלמידים שעד כה היו פחות מעורבים בשיעור עשויים לבוא
לידי ביטוי .בפעילות שהעברתי לאחרונה בכיתה שאינה מוכרת
לי כל כך היה תלמיד שממש השתתף .כשראיתי אותו בהפסקה
ציינתי אותו לשבח .והוא ענה לי" :אה ,זה היה ממש מעניין .זה
בכלל לא היה ביולוגיה"...
אדגיש שלפני כל פעילות רצוי לברר ,ככל שהדבר אפשרי,
אם הנושא עשוי לגעת באופן אישי באחד התלמידים ,מאחר
שמדובר בנושאים רגישים .כמו כן ,יש להתאים את הפעילות
והדיון לגיל ולכיתה ברגישות ובתבונה .לא רצוי להציף רגשית
את התלמידים מאחר שבסופו של דבר הם עדיין ילדים.
כיצד מתנהלת הפעילות בכיתה?
יש שאלות העולות לדיון באופן טבעי מצד התלמידים כחלק
ממהלך השיעור .לדוגמה ,כאשר אני מסבירה על הפריה חוץ
גופית התלמידים שואלים אם אפשר לקבוע את מין העובר .אם
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המותאמות לאוכלוסיות מסוימות וייעוץ גנטי קהילתי.
אתייחס לשאלות ספציפיות שאפשר לדון בהן בכיתה על סמך
הכתבה:
שאלות מנחות לתלמידים בנושאים הגנטיים:
מהו שיעור החרשים באוכלוסיית השבט לעומת האוכלוסייה
הכללית?
א .באיזה גן קיימת המוטציה בשבט אל-סייד?
חפשו באינטרנט מהם שיעורי המוטציות בגן זה בעדות השונות
בישראל?
כיצד קיים שיעור כה גבוה של נשאים בשבט אל-סייד?
השאלה לא עולה ,אני מעלה אותה ,ועל ידי הקצנה של השאלה
מזמינה את התלמידים לדיון .אציין שאחר כך אני מעמתת את
התלמידים עם השאלה בכיוון ההפוך .באמצעות הסוגיה אנו
מרחיבים את הנושא מעבר לקביעה הגנטית של מין העובר,
ומושגים נוספים עולים לדיון בשיעור (ברירה טבעית ,שיווי
משקל ,מערך אקולוגי ,מחלות שבתאחיזה לכרומוזום  Xועוד).
אפשרות אחרת לעסוק בדילמה ביואתית היא חלוקת הכיתה
לקבוצות דיון שונות שמשימתן לגבש עמדה בנושא מכמה זוויות
(פילוסופיה ,משפט ,רפואה) .לדוגמה ,כשדנו בסוגיית מחקר
בתאי הגזע ,כל קבוצה דנה בסוגיה מהיבט אחר באמצעות
מאמר מהאתר גנאתיקה .לאחר מכן כל קבוצה הציגה במליאה
את הסוגיה בהיבט שאותו חקרה .בשלב זה אפשר להגיע
להכרעה ,כגון האם לדעת הכיתה מותר לאפשר שימוש בתאי
גזע לצורך מחקר?
פעילות בנושא גנטיקה של ליקויי שמיעה וחירשות
דרך מקובלת לעסוק בסוגיה ביואתית היא על ידי שאלות מנחות
לדיון .ההנחיה יכולה להיות כיתתית .על מנת שהתשובות
תהיינה מבוססות דיין אני מעדיפה לתת אפשרות לתלמיד או
לזוגות תלמידים לתת את המענה הראשוני לשאלות ,ולאחר מכן
לקיים את הדיון הכיתתי.
לדוגמה ,פעילות בנושא דילמה ביואתית כזאת שביצעתי בכיתה
התבססה על כתבתו של קובי בן שמחון מעיתון הארץ .1בכתבה
מתוארת שכיחות גבוהה ביותר של אנשים הסובלים מליקוי
שמיעה בשבט הבדואי אל-סייד שבנגב .עיבדתי את הכתבה כך
שתהיה בהירה לתלמידים 2ויחד עם הכתבה הם קיבלו שאלות
מנחות לקראת דיון.
הכתבה מעוררת מספר נושאים גנטיים שאפשר לדון בהם
בכיתה :הורשה רצסיבית ונישואי קרובים; ליקוי שמיעה
והטרוגניות גנטית (בגלל ריבוי הגנים לליקוי שמיעה);
גנטיקה של אוכלוסיות ,שכיחות מוטציות באוכלוסייה ומנגנוני
היווצרותן (בעדות/קבוצות אוכלוסייה שונות); בדיקות סקר
גנטי לאוכלוסייה הכללית; גנטיקה קהילתית :בדיקות סקר גנטי

מה הסיכוי ללידת ילד עם ליקוי שמיעה במקרה של שני הורים
נשאים? אם למדתם על הנושא ,באיזה אופן הורשה מדובר?
בעקבות שאלות הידע עולות שאלות ביואתיות הנחלקות
למספר נושאים:
התייחסות למחלה
האם ליקוי שמיעה וחירשות נחשבים למחלה או ללקות?
האם מדובר במחלה חמורה? קלה?
האם יש להכניס את הבדיקה של גן "הקונקסין" כבדיקת סקר?
מהם השיקולים לבחירת בדיקות סקר 3למחלות גנטיות
באוכלוסייה הכללית?
האם יש לאפשר הפסקת היריון במקרה של ילד הלוקה בליקוי
שמיעה?
גנטיקה תעסוקתית
א .1 .האם מעסיק צריך לדעת מראש על מחלה נוכחית או על
מחלה שעשויה להחמיר עם השנים?
 .2האם דרושה התייחסות שונה בחוק המידע הגנטי?
ב .האם חברות הביטוח רשאיות לדעת על תוצאות בדיקות
גנטיות?
 .3גנטיקה קהילתית
א .אילו הסברים מציע ד"ר אלסייד לחוסר ההיענות לפרויקט
הייעוץ הגנטי?
ב .האם לדעתכם יש לעודד התערבות של גנטיקאים בקהילות
שיש בהן מחלות גנטית כדוגמת התערבותה של פרופ' כרמי
מהמכון הגנטי בסורוקה?
ג .בכתבה מתואר פרויקט של ייעוץ גנטי ייחודי שהותאם

 1אפשר להפנות גם לכתבתה של ציפי סער בעיתון הארץhttp://www.haaretz.co.il/1.1504124 :
 2בעיקר קיצור הכתבה והוצאת קטעים לא רלבנטיים.
 3איגוד הגנטיקאים ומשרד הבריאות קבעו שיש ליידע את הציבור לגבי ביצוע בדיקת חירשות בשל פגם בגן קונקסין אך אין המלצה לבצעה כבדיקות
סקר או בדיקות פרטיות.
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לשבט אל-סייד .קראו באינטרנט על הפרויקט ("דור ישרים",
המותאם למגזר היהודי החרדי) .הסבירו:
 .1מדוע הוקם הפרויקט?
 .2כיצד הוא מותאם דווקא למגזר החרדי?
 .3אילו מחלות נבדקות בארגון של דור ישרים?
 .4האם מחלה כמו  Xשביר תיבדק על ידי ארגון כמו דור
ישרים? מדוע?
 .5האם בעיניכם פרויקט "דור ישרים" הוא הצלחה רפואית?
נמקו את תשובתכם.
אבחון טרום לידתי
חירשות מעוררת שאלה מהותית בנוגע להגדרת הגבול שבין
לקות לנורמליות .לכן ,בהמשך לעיסוק בחירשות הצגתי
לתלמידים דילמה לדיון ) (Melissa Seymour, 2011בשיעור נפרד.
אדגיש שמדובר בשאלה ביואתית מורכבת .כל מורה צריך לשקול
אם כדאי להעלות אותה בכיתה ,בהתאם לבית הספר שבו הוא
מלמד ,לגיל התלמידים ולכיתה שבה הוא מלמד.
מקרה לדיון:4
"אסף ויעל נשואים .לשניהם ליקוי שמיעה עמוק .ליקוי השמיעה
של יעל נגרם מדלקת קרום המוח שבה חלתה כתינוקת ,ואינו
תורשתי .אצל אסף זוהתה מוטציה בגן  WFS1הגורמת לליקוי
שמיעה המורש בצורה דומיננטית .בכל היריון של בני הזוג קיים
סיכוי של  50%להורשת הגן הפגום מאסף לעובר ולידת ילד
עם ליקוי שמיעה; ו 50%-סיכוי ללידת ילד ללא ליקוי שמיעה.
כמו לקויי שמיעה רבים ,יעל ואסף אינם רואים באובדן השמיעה
שלהם מכשול ,מום או בעיה .כל חבריהם הם לקויי שמיעה
כמוהם ,והם מנהלים חיים רגילים ומתקשרים זה עם זה בשפת
הסימנים .בני הזוג פנו למרפאה הגנטית בבקשה לאבחון גנטי
טרום השרשתי ,שיאפשר להם ללדת רק ילדים לקויי שמיעה
כמותם .כלומר ,עובר שלא ירש מאסף את הגן עם המוטציה לא
יוחזר לרחם של יעל ולא ייוולד".
השאלות העולות לדיון בעקבות הדילמה:
אילו תחושות או מחשבות עולות אצלכם מתיאור מקרה זה?
האם הרופאים ,היועצים הגנטיים או אנשי המעבדה הגנטית
צריכים להיענות לבקשתם של בני הזוג?

תכונות או מחלות יהיה מותר או אסור לבדוק בעוברים)?
ב .אם כן ,מי צריך או מוסמך לקבוע גבולות אלו?
ג .אילו השפעות חברתיות ותרבותיות יכולות להיות לתשובות
לשאלות אלו?
לאחר הדיון בקבוצה קטנה הראיתי סרטון המספר על שבט
אל-סייד וליקוי השמיעה אצלם ,ודּנו בשאלות באופן נרחב יותר,
שמענו את הדעות השונות והתפתח דיון לימודי ודיון ביואתי.
הפעילות שהצגתי ממחישה דוגמה לפעילות ממוקדת
בביואתיקה .הפעילות יכולה להיות סיכום ללימוד נושאים
בגנטיקה (הורשה מנדלית של מחלות) – סיכום שמצד אחד,
כאמור ,יחזור על החומר בהיבטים שונים ,ומצד שני ירחיב
אופקים .נוסף על כך ,הפעילות מאפשרת לתלמידים ליישם
את הידע הנלמד במציאות הסובבת אותנו .מניסיוני ,תחום
זה מעשיר את חוויית הלימוד גם לתלמיד וגם למורה ,אך כפי
שציינתי ,ביואתיקה על כל יתרונותיה היא תחום מורכב ביותר
ויש לבנות את הדיון ואת הפעילות בתבונה וברגישות.

המצב ההפוך ,שבו בני זוג בסיכון לילד חירש מבקשים בדיקה
גנטית שתבטיח שלא ייוולד ילד עם ליקוי השמיעה ,שכיח יותר.
האם מצב זה שונה? אם כן ,במה?5
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 4רצוי ללמוד על אבחון גנטי טרום השרשתי לפני העיסוק בדילמה.
5

שאלה זאת התפתחה באחד השיעורים לשאלה כללית :האם אנחנו רוצים צאצאים הדומים לנו? האם זו המטרה בהבאת צאצאים לעולם? איך
נקבל ילד השונה מאיתנו?
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