
 פנומנולוגיה וחשיבה מטפורית ,השוואה :סחר בכליות ופונדקאות

 קובי אסולין

 תקציר

בחינה זו נעשית בעיקרה מתוך  .אתית של סחר בכליות-המאמר בוחן את הסוגיה הביו

לעומת  ,בישראלגם השוואה להליך הפונדקאות שהוא חוקי בחלק ממדינות העולם ו

המאמר בוחן  ,בהמשך להשוואה. סריתמומבחינה לגיטימי  נתפס כלאסחר בכליות ש

את עמדתו של הפילוסוף מייקל סנדל שיוצא כנגד האפשרות של מסחור שירותים 

הקהילה שכן יש במסחור זה ניפוץ של מושג  ,ובכלל זה סחר באיברים, מסוימים

ם ע. מסקנת הביניים של המאמר היא שלא קיים הבדל ממשי בין שני אלו  .הואפשרות

הפתרון ? מה עומד אם כך ביסוד ההתנגדות שלנו לסחר בכליות ,הנותרת השאל זאת

דיות והאינטואיטיביות לא נובעות יהמי ,שניתן הוא שלמעשה ההתנגדויות המוסריות

-אלא נשענות על חשיבה מטפורית ,דדוקטיביים-עיקרן משיקולים רציונלייםב

פרגמטי של -ניטיביונסון במעמדן הקוג'ובהמשך לדיון של לייקוף וג, כך. פנומנולוגית

מסביר את הפער בהתייחסות הפנומנולוגי -המאמר מציע ניתוח מטפורי, מטפורות

מהשיפוטים  יםאם אכן מה שעומד ביסוד רב, לבסוף. לפונדקאות כנגד סחר בכליות

הרי לא מן הנמנע וראוי , מייצגות עמדה תרבותיתההמוסריים הן מטפורות ורטוריקה 

לשנות קרקע מטפורית זו , ון דיואי'של גרגמטיסטית והפאתית -אבהמשך לעמדה המט

 .  ותאתי-ביומרחב האפשרויות הכך שניתן יהיה להרחיב את 

מייקל סנדל , אתיות-מטפורות ביו, אתיקה-ביו, פונדקאות, סחר בכליות :מילות מפתח

(Michael Sandel) ,ונסון 'לייקוף וג( Johnson& Lakoff)       
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 מבוא

שאלות ודילמות רבות שלא נכחו  העמ המביא הבשדה הרפוא תההתפתחות הטכנולוגי

ובכלל זה תרופות )התפתחויות כמו פיצוח הגנום האנושי . בשדה האתי קודם לכן

לת העלייה בתוח, פונדקאות, פיתוח תאי גזע, מלאכותית ההפרי, (וטכנולוגיות נלוות

מנביעות בעת  האך ב ,מייצרות מרחב חדש של הזדמנויות אנושיות ,החיים ועוד

דילמות אלו מקבלות עוצמה מיוחדת . כלכליות ופוליטיות, מורכבויות ודילמות אתיות

סיות שיש לנו על מושגים אמעצם העובדה שהן במידה רבה משנות פרדיגמות חשיבה קל

אחת הסוגיות שצפה ועולה תדירות בדיון . ועודכלכלה , מוות, קנהז  , אדם ,מחלה :גוןכ

ברצוני לדון בסוגיה של השתלת  הזמאמר במסגרת  .ת השתלות האיבריםיהיא סוגי

 . בתמורה לתשלום כספי הכלי

יש בה  ,בחרתי לעסוק בסוגיה של השתלת כליה שכן להבדיל מהשתלות אחרות

בעל שתי כליות , ריאאדם ב, ראשית. מייחדות אותה ומחייבות דיון נפרדהתכונות 

 יינזקו או תפקודו מבלי שהתורם, לתרום אחת מכליותיו לחולה נזקק כולי, מתפקדות

נזק בריאותי  גרום ל עלול  ,הכליותשתי של תפקוד  חוסר, שנית  1.כתוצאה מכך

תלות כתוצאה מאיכות חיים בת יש בכך פגיעה משמעותיבוודאי ומשמעותי עד כדי מוות 

הנלווית לפעולה הכירורגית של הוצאת חרדה וכנראה עקב ה ,עם זאת. דיאליזהטיפולי ב

, הדוגמלבישראל . הוא מוגבל ביותר סך התרומות הוולונטריות, כליה מאדם בריא

רבים נפטרים בעודם  ,הממתינים להשתלת כליהבין דווקא  ,קרב הממתינים להשתלהב

באופן יחסי עמוס  שמדובר בתור ,אם כןנמצא  .פרוצדורהביצוע הבתור לממתינים 

, גם אם אינם נוגעים לעצם השיקולים האתיים, נתונים ייחודיים אלו 2.לתורים אחרים

מצביעים על הצורך בבחינה אתית מדוקדקת של אפשרויות שונות להתמודדות עם 

 . הסוגיה

היא הענקת תדיר לדיון  העולוהלהתמודדות עם הסוגיה יות ואחת מן האפשר

אתמקד בשאלת הלגיטימיות , אם כך, במאמר זה. יתתמורה כספאל מול כליה 

עמדתו הבסיסית של המאמר . תורם חיל ףכליה תמורת תשלום כס הענקתהמוסרית של 

אם כי רצוי וניתן להציב התניות , ףכסתשלום  תכליה תמור תהיא שיש לאשר השתל

 ,עמדה מוסרית טהורהעמדתי זו לא מבוססת בהכרח על . תהליךורגולציה מסוימת ל

אלא על כך שמטעמי הוגנות אין להפקיע אפשרות זו כל עוד אפשרויות דומות לה 

 .   חברתית וחוקיתמבחינה ת תרֹומּו

אין בכוונתי לחזור על כלל הנימוקים בעד או נגד סחר בכליות אלא להתייחס 

 : לשאלה משלושה היבטים

אראה שאין הבדל מהותי בין סחר בכליות : השוואה להליך הפונדקאות .2

 ןבכלל, רבות חוקי במדינותהוא ולמרות זאת הליך הפונדקאות  ,פונדקאותל

 . לעומת זה של סחר בכליות ,ישראל

                                                             
1 http://www.tasmc.org.il/Operations/Pages/kidneyTRANSPLANT.aspxx 
2
 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03007.pdf , 6טבלה 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03007.pdf
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 :What money can't buy: תגובה לטיעון מרכזי שעולה בספרו של מייקל סנדל .1

The moral limits of markets
 .      עומד ביסוד ההתנגדות לסחר בכליות ואשר, 3

מקור הפער בין היחס לפונדקאות לבין  על ם הקודמים אצביע בהמשך לשני הסעיפי .1

שעל פניו  שני הסעיפים הראשוניםסעיף זה אף יקשור בין . סחר בכליותהיחס ל

 .פנומנולוגית לדיון-ויציע פרספקטיבה קוגניטיבית ,נראים מופרדים

 פונדקאות וסחר בכליות

נושאת היריון בעבור  [איתפונדק; אם נושאת: להלן] שהיתהליך שבו א"א ופונדקאות ה

בפונדקאות מסורתית העובר נוצר מהפריה של . [הורים מיועדים: להלן]הורים אחרים 

; הביצית של האם הנושאת בזרע של האב המיועד באמצעות הזרעה מלאכותית

גופית -הפונדקאית נושאת עובר שנוצר באמצעות הפריה חוץ]...[  בפונדקאות מלאה

מדובר בתהליך בו גורם , משמע 4".מיועדים או  תורמיםמזרע וביצית של ההורים 

לזוג הורים מיועדים , ןריוילטובת תהליך הה, משכירה למעשה את רחמה, אישה, שלישי

מתוקף חוזה מוסכם , לוד מועבר מיידיתיבסיום התהליך הי. או ביצית/אשר תרמו זרע ו

גם באופן חלקי כאשר ולו )לאותו זוג שהוא למעשה ההורים הביולוגיים  ,בין הצדדים

בישראל התהליך חוקי ו, תהליך זה חוקי בחלק ממדינות העולם. (מיני-מדובר בזוג חד

  5 ."חוק הסכמים לנשיאת עוברים"תחת הגבלות ומוגדר במסגרת 

טענתי הבסיסית אם כך היא שכל עוד אנו רואים בפונדקאות תחת תמורה 

, לאסור אותהאל לנו בוודאי ו, כספית פעולה לגיטימית שאל לנו כחברה להתערב בה

מבחינה . תמורת כסף ת כליהתרומהרי מטעמים של קוהרנטיות והוגנות אין גם לאסור 

מזהה את פעולת הצדק כפעולה הזו הדיון ממשיך את הבחנתו המפורסמת של רולס 

הוגנת בעיקרה כאשר הוגנות היא ביטוי למוכנות אזרחית לשיתוף פעולה בין כלל חלקי 

אלה הם תנאים שסביר : "וך הבנה שלא מתקיים קיפוח של צד מסויםהחברה מת

בתנאי שמקבלים , ידי כל אחד מן המשתתפים-שיתקבלו על, ולעיתים לדרוש, לצפות

מה שנותר כמובן להראות הוא שאכן פעולת הפונדקאות אינה  6".אותם גם כל האחרים

זו כרוכה בכריתה של רה פרוצדוגם אם ובכלל זה , שונה באופן עקרוני מפעולת ההשתלה

עמדה זו גם ממחישה . אין בכך לשנות מהותית מבחינה אתית ,בשונה מפונדקאות, איבר

משווה ה 7,ר'זו של ברצ הלדוגמ, מזהות אף הן העדר עקביות בדיוןההבחנות קודמות 

שוקי העבודה ניצול פיזי ושוחק של הגוף בלאו אף , סחר בכליות לתשלום על מנות דם

זו  הבחרתי לדון בפונדקאות משום שאני רואה בדוגמ ,ם זאתע. לם שלישימדינות עוב

דבר , לסחר בכליות השונהסתי והחברתי יהתפתרומה משמעותית להבנת מקור היחס 

                                                             
3  Sandel, 2012 
   1: 1121, אלמגור לוטן 4
5 http://www.pundecaut.com/wp-

content/uploads/2011/12/hok_nesiatubarim_1996.pdf 
6

 66: 1112, רולס 
7

 Brecher, 1990  
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כדי להשוות בין שני המקרים אני מציע את . שיידון בחלק השלישי של המאמר

 :         הטיעונים הבאים

הם 'בנת ידי-לכפי שהוגדרה בבסיסה ע ,יתהעמדה התועלתנ: הטיעון התועלתני

מידת התרומה  פי-למציעה להכריע ביחס לסוגיה קיימת ע 8,ידי מיל-עלומאוחר יותר 

יש לבחור את הפעולה שתורמת יותר מכל  ,משמע .של ההכרעה לסך האושר הכללי

מועמד , כך. פעולה אחרת למקסימיזציה של האושר או מינימיזציה של הסבל והכאב

פעמים  שלושטיפול שמתרחש כ, מחויב להסתייע במכונת דיאליזה מתאימה להשתלה

, ל תזונהשגבלות קשות ביותר ממלווה בהזו מחלה  ,כמו כן. שעותכארבע  בשבוע למשך

 9.תרופות משככות כאב ואף מקשה על טיפול במחלות אחרותמרובה של  הצריכמחייבת 

יכות חיים נמוכה משמעותית לבין הזקוקים להשתלת כליה חייבים לבחור בין אהחולים 

שאלת הסבל אינה מסתכמת כמובן בסבלו של החולה עצמו אלא . מוות בסופו של דבר

משפחתו נאלצת . מקיפים אותוהמעגלים ההנופלת על כרוכה במעמסה לא פשוטה 

להקדיש חלק נכבד מזמנה , ובכך להתייסר בעצמה - נתון תחת סבל לראות את אהובה

את בעול הכספי הישיר של הטיפול וגם לקבל על עצמה את הפסד לש, חולהלטיפול ב

מושת ה נטלל. להשתכר - באופן חלקי ולו - שכר כתוצאה מאי יכולתו של אותו אדםה

מושת על המערכת המעגל המשפחתי הקרוב והרחוק יותר יש להוסיף גם את העול על ה

 רופאים, דיאליזה ימכונ)אשר נאלצת להקדיש משאבים לא פשוטים  ,הציבורית כולה

הסבל  ,מרגע שההשתלה מסתיימת, לעומת זאת. לטיפול באותו אדם ,(תרופות, אחיותו

באופן משמעותי ביותר ולרוב מסתכם בקבלת תרופות כנגד דחייה ובמעקב  צםמצטמ

  10.תפקודים אנושיים סבירים ולא מייצר סבל משמעותיפוגע במה שבוודאי לא , רפואי

שהוא הרי גם כאן לא ניתן להתעלם מהסבל הנפשי  ,ביחס לשאלת הפונדקאות

אינו , ודומה שיוסכם על כך, אולם סבל זה. בני זוג שנזקקים לפונדקאותל מנת חלקם ש

, ובלתי נסבל כאב פיזי ממשיכאן אין . ספיקת כליות-איסבלו של הלוקה בקרוב למידת 

ת את עצם שוללהיש כאן אמנם פגיעה ממשית באיכות החיים אבל זו אינה פגיעה 

בחינה מש ,יוצא אם כך. החיים ואת האפשרות לחיות חיים מספקים ומשמעותיים

 . ן ההשתלהילא רק שאין עדיפות לפונדקאות אלא הכף נוטה לטובת עני ,תועלתנית

ר ד המוכ  מצ. נמצא שההכרעה די ברורה ,מנקודת מבט תוצאתניתאם נבחן זאת 

ר כליה בוודאי יעשה זאת תמורת מי שמוכ .קשה שלא לראות את הרווח המשמעותי

                                                             
פי התוצאה שבמעשה ותרומתה לאושר -לפיו ההכרעה המוסרית נקבעת על, העקרון התועלתני 8

 The greatest-hapiness principle holds, that": מיל באופן הבא ידי-למנוסח ע, האנושי
actions are right in proportion as they tend to promote the happiness, wrong as they 

tend to produce the reverse of happiness".  [ עקרון האושר המרבי טוען שפעולות הינן
שגויות כאשר הן נוטות לקדם , רציונלי למידה בה הן מקדמות את האושרוצודקות באופן פרופ

וסמרט וויליאמס ( Mill, 1961)ו מיל לדיון נרחב וקלאסי בתאוריה רא[. את מה שמנוגד לאושר
(Smart & Williams, 1973 .)יות האקטואליות שבו ראה הצגתו והעיקרון והמשמע תהצגל

 .(61-14: 1121)סנדל   המרתקת והפופולרית של 
: הפרטים מאוחזרים מאתר העמותה הלאומית הישראלית למושתלי כליה ומטופלי דיאליזה 9

http://www.klayot.org.il 
10

 שם 
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בתנאים של שוק , בהנחה שהטיעון מתקבל ,יש לזכור שאנו עוסקים כאן) משמעותישכר 

נוצרים הבעיות האתיות והסיבוכים כך שחלק גדול מה, לגיטימי ואינפורמטיבי, חופשי

יות ושכר כזה מגדיל משמעותית את טווח האפשר(. מתאפשרים לאבשוק שחור כזה 

(. עודצריכת  תרבות ו, תנאי קיום, חינוך הלדוגמ) וסביבתו עבור אותו אדםהחומריות 

במקרים לו  גם מצד הקונה סביר להניח שהיכולת להתפנות לחיים רגילים מאפשרת

היות אדם להפסיק להיות עול כלכלי על המשפחה ואף ל, תעסוקההרבים לחזור למעגל 

 .  א נימוק משמעותי כנגדלמצוגם כאן קשה  ,יתנמבחינה תועלת. ומועיל רםות

מייצרת תמיכה בפונדקאות המערכת הנימוקים המרכזית : הטיעון מן הזכויות

מופעלות כקלף מנצח בדיון השתי הזכויות המרכזיות . תפיסת הזכויות הליברליות היא

מנקודת  .והזכות על הגוף מצד הפונדקאית ,מצד ההורים העתידיים הן הזכות להורות

נימוק זה להוות נימוק מסייע או מתנגד ניתן לראות שאין בגוף מבט של הזכות על ה

אין  של כליה כאשר הדברים נוגעים לתרומת חינםהרי  .ביחס לתרומה אלטרואיסטית

לא ברור מדוע הוא אינו  ,כך שאם הנימוק הזה נכון למי שתורם, ר בזכות זווכפשי מי 

סיכון לחייו של  ,תמורהכנגד כריתת הכליה יהיו שיטענו שיש ב. מתקיים גם בתנאי סחר

. פעולה הכירורגיתממנו את ה מנועמה שמחייב אותנו מצד הזכות לחיים ל ,התורם

תרומה ועובדה השתלה כהם היו נכונים גם ביחס ל ,אם הדברים היו נכונים, שוב, אולם

פולשנית רפואית גם לידה היא פרוצדורה , יתרה מזאת. היא שהדבר לא מהווה מעצור

עדיין למרות להוות סיכון עבור הפונדקאית ושאף עלולה להיגרר לסיבוכים ולא פשוטה 

לכך יש להוסיף את העובדה הרפואית  .נתפס כנימוק מונע של התהליךאינו הדבר  ,זאת

י ההצלחה הם יסיכו ,ברים אחרותילהבדיל מהשתלות א, לפיה במקרה של השתלת כליה

 הוא נמוך ביותרכתוצאה מהפעולה ית הסיכוי להיפגע בריאות 11.(01%-כ)מאוד גבוהים 

  12.עצמוהכליה גם למעניק 

היכולת לחוות  13,נשקול את הדברים מנקודת המבט של הזכות להורות אם

הורות מהווה בוודאי יצירת רובד משמעות חדש לקיום ומהווה עבור רבים מאתנו אבן 

נדמה . דקאותמבחינה זו אין ספק שהיא מהווה זכות תומכת לפונ.  דרך במימוש העצמי

אולם . היא הזכות לחיים, מבחינת השתלת הכליה, שהזכות הקרובה ביותר להשוואה

 ,לקיום האנושי משמעות עומדת לדיון היא הענקת תוספת שלהאם בפונדקאות השאלה 

יש  ,הפונדקאות עבור ההורים הפוטנציאלים בשאלת. בסכנהד הקיום עומהרי כאן עצם 

 עד עדר הורות ויהחל מה ,ות סבירות יותר או פחותכאן ביטוי לבחירה בין אפשרוי

                                                             
11 http://www.tasmc.org.il/Operations/Pages/kidneyTRANSPLANT.aspx#p6 
12 Ibrahim et al., 2009 
מקור , עדיין .זכות זו ה שלמשמעותבהצדקות וב, המאמר לא מתמקד מטבע הדברים במקורות 13

בסיסי להיות זכות זו טבעית ואוניברסלית היא הכרזת האומות המאוחדות בדבר זכויות 
 Men and women of full age, without any": 26(2) סעיף, (2014)רסליות האדם האוניב

limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found 

a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its 

dissolution". 
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אולם  (.well-being)מיטביות יש כאן ביטוי לשיקול של , משמע. אופציות של אימוץ

כורכת עמה גם ה, זכות המוחלטת לחייםבין הל, המסוימת למיטביות בבחינה בין הזכות

 . ברור לאן הכף נוטה, מיטביות

הצדקה להעדיף אין  ,גרידאבט אנליטית נקודת ממהדיון לעיל ניתן לראות שמ

  ?משמעותי יותר, האם ייתכן וקיים נימוק אחר. פונדקאות על פני השתלת כליות

שהוא מביא חברתי -הנורמטיביבנקודה זו אפנה לדיון של מייקל סנדל בסוגיה והטעם 

 .  כנגד סחר באיברים

 ההתנגדות למסחור כנורמה קהילתית ,סנדל

What money can't buy: The moral limits of marketsבספרו 
סנדל  מעלה מייקל  14

מעגלי פת ומכוננת עוד ועוד המסחור עוטתופעת נימוקים ודוגמאות מרתקות לאופן בו 

והפכנו , הפסקנו להיות חברה שאחת מהפעילויות שלה הוא מסחר, לטענתו. חיים

הטיעון המרכזי  15.(market society)שזו מהותה , לחברה שמגדירה עצמה תחת מסחר

שמסחור ללא גבולות מפרק למעשה ( communitarian)בספרו הוא החשש הקהילתני 

עלול לייצר מעין נורמה שדרכה נאפשר לעצמנו להשתקף ו, את מושג הקהילה

מחקרים על בסיס טוען זאת סנדל . כאובייקטים בעולם של אובייקטים ותו לא

חלה ירידה  ,בר באופן וולונטרימראים שטובין מסוימים שניתנו בעהאמפיריים 

 שינו אתהם ו כאשר טובין אלו הפכו לסחורות בעלות ערך כספיואילו  ,'אספקתם'ב

הוא ממנו ומצווה ניטל   קיום של  הציבור שהתג האלטרואיסטי חש ,לסחורה םמעמד

ניתן לראות שעניינו של סנדל הוא , בהצבת סוגיה זו 16.טובין זהבחר לסגת מתרומת 

ופחות מזה התועלת  ,מגדירים אותההשות בעלת מאפיינים מסוימים ילה כיהצלת הקהי

  .המעשית שבדבר

מספק כליה תמורת כסף אינו השאדם , ניתן  לטעון כנגד סחר בכליותאמנם 

אולם צריך לזכור שתפיסה של  .כמו אלטרואיזם( virtue)מבטא במעשה זה מידה טובה 

היא מבטאת בעיקר תכונות אלא , חובה אתיקה שלבבסיסה מידות טובות אינה מבטאת 

 ,אומץ :למשל מידות כמו, יתר שהיינו רוצים לראות בסובייקט ואשר ראויות לשבח

. בבחינת דבר מגונה ועדרן של אלה איניאולם ה, נאמנותואותנטיות , יושרה, שיקול דעת

עדר יתרום כליה מגופנו למרות הלהסכים לבוודאי יוסכם שלרובנו קשה מנטלית 

יש לנו  .ועדיין אין הדבר מהווה עילה מוסרית לצאת כנגדנו ,כונים היחסי שבכךהסי

טובין שלא היינו  הכאשר סנדל מביא כדוגמ ,לכן. לא חובהזו זכות להיות קדושים אבל 

 ציונים טובים שגתה ,באופן עצמאי בית הכנת שיעורי) לסחורה םמעוניינים להפכ

קיים הבדל . אנלוגיה טובה לתרומת כליה להוותכדי אין בכך  17,(בבחינות ועבודות

                                                             
14 Sandel, 2012 
15  Ibid: 10 
16 Ibid: 64; Radcliffe-Richards, 2007: 262-263 
17
 Sandel, 2012: 60 
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שהרי ציונים הם מסוג הטובין שאנו ' תרומת כליה'ל' ציון טובהשגת 'משמעותי בין 

כל הערך של הדבר מכיוון ש, שיושגו על ידם ורק על ידם אפילו דורשים מילדינוומצפים 

לק חיא הבאופן אוטונומי הציונים השגת  .טמון בפעולה העצמית לא בעצם הציון

 נדרש 'טענה אין כאן . פרויקט החינוך הכללי של הילדחלק מ, Bildung-ה מתהליך

 ',ציונים טובים ובכוחות עצמךשיג אתה נדרש לה'אלא למעשה ' ציונים טוביםשיהיו לך 

נתקל  כאן ולכן המסחור .מתפתח ומצליחכאדם ו של הילד זאת כחלק מבניית אופיו

אתה 'אנחנו רואים בה  ,נוגעים לתרומת כליה כשהדברים ,לעומת זאת. בבעיה מוסרית

ולכן  ,'אנו לא נראה בכך פגם מוסרי שיש בך ,רשאי לתת את כלייתך אבל גם אם לא

הטענה שתרומה בשל . אינה קמה כאן קהילתניתהנורמה הפוגע בהשאלה של מסחור 

ת אבל אין בה בכדי לפסול א ,נכונה בעיקרההיא תמריץ כספי אינה מגלמת מידה טובה 

. לכל היותר היא תובעת מאתנו להימנע מלשבח את המעניק תחת שכר .המעשה עצמו

גם פונדקאית אינה עושה את הדברים בהכרח , להשוואהשוב חזור וגם כאן אם נ

נכון  .מנקודת מבט של המידה הטובה ואנו בוודאי לא מוצאים סיבה למנוע זאת בשל כך

וחות שמעבר לרווח הכספי הן מקבלות מדוההוא שברבים מהדיווחים נמצא פונדקאיות 

אבל דבר זה יכול להיות נכון אף ביחס לתורם כליה ובכל  ,תחושה של משמעות קיומית

לעתים הוא מהווה  .גם כאן וגם כאן הדבר אינו בבחינת תנאי הכרחי או מספיק ,מקרה

 .     רציונליזציה לתהליך ותו לא

אתית הבסיסית -המטהתנגדותו של סנדל מהווה למעשה המשך לעמדה ה

efense ofd ustice: Ajpheres of S :מייקל וולצר בספרושמגולמת בדיונו של 

qualityeluralism and p.
18

לכל מרחב חלוקתי יש את הטובין שלו  ,וולצר פי-על 

בהתאם להסדרים וקריטריונים  ואופן החלוקה שלהם נקבע אוטונומית שמשמעותם

גיון פנימי משלו אשר ימההכרה שלכל מרחב יש הת זו נובעת אוטונומיּו 19.מתאימים

ההתנגדות , כך. הוא זה שראוי שיכתיב את ההסדרים והקריטריונים המעשיים בתוכו

, לסחר רפואי נובעת מהתחושה שמן הראוי שתיווצר הפרדה בין עולמות צדק שונים

להפוך את , השיקולים הרפואיים אל להם לאפשר לשיקולים מסחריים לחדור פנימהו

משבשים אולם תהליכי מסחור הם בעייתיים באופן מיוחד כאשר הם  .הרפואי לכלכלי

כך . לא בעובדה שהם קיימים, מרחב האוטונומי של שיקולים בתחום עליו מדובראת ה

רווח או רייטינג )כאשר קיים אינטרס מסחרי לפרסם תחקיר פוליטי מסוים , הלדוגמ

 ,אינטרסמאותו לא מושפע  ,ו וטענותיומבחינת תכני ,אולם התחקיר עצמו ,(פרסומי

האוטונומיה נשמרת הרי , בחן לעומקן וללא משוא פניםיטענות התחקיר ממשיכות להו

אין בכך כדי לפסול או להעיב על עצם ולמרות האינטרס המסחרי להקרנתו של התחקיר 

 הרי שעצם המסחור ,כל עוד השיקול בקצירת איברים נותר רפואי, כך גם כאן .התחקיר

אם הבחירה בתורם נובעת ממצבו . בהכרח פגיעה באוטונומיה הרפואיתמהווה אינו 

אם אין חשש שתרומה שלו ו, אותו להיות תורם ותמכשירה כלומר מהתכונות, הרפואי

                                                             
18 Walzer, 1983 
19
 Ibid: 10 
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הרי שהאוטונומיה הרפואית ממשיכה , תפגע בו משמעותית לאחר הניתוח ולאורך זמן

נת העסקה פואיים שלאורם נבחכל עוד השיקולים הר, במילים אחרות. להישמר

 שאין הרי ,וולונטריתהנוגעים לתרומה אינם שונים משיקולים רפואיים  המסחרית

כדי לפגוע באוטונומיה ( של הכליה)באופי המסחרי של ההתקשרות בין המוכר לקונה 

מה שנדרש אינו הסתלקות מוחלטת מהפרקטיקה המסחרית אלא חידוד . הרפואית

זאת המסחור ל דומה. שמרימנת שהאוטונומיה הרפואית תהרגולציה הרפואית על 

משום  המסחורזה לא פוסל את הרי גם שם המניע העיקרי הוא מסחרי ועדיין . בתרופות

דווקא , יתרה מזאת .חוליםצורך טיפול בלא נוכל להעמיד תרופות ל שללא המסחור

י שבפונדקאות כפ. הליעדר לגיטימציה ציבורית לפעולה הנדונה מייצר את אפקט הפסיה

ם ההתברר שהניסיון לעצור פרטים מלממש את הורותם הוביל לשווקים פרועים שב

דווקא הסדרת , (ראה המקרה של הודו)נפשית ופיזית , כספיתמבחינה פונדקאיות נוצלו 

כל ניסיון לעצור , באופן דומה. ביטולםכדי עד את האפקטים המזיקים העניין צמצמה 

, כלכלית, רפואית) תברים בלתי מבוקריא תרור קציריג, בני אדם מלהשיג כליה

דווקא מדיניות ציבורית של לגיטימציה ורגולציה . לכישלון אתי נהאשר נדו ,(אנושית

 .    את אפשרויות הניצול, גם אם לא תמחק לחלוטין, מתאימה תטשטש

שנסמך על לטיעון גם י מוביל את סנדל נהרצון להגן על העצמי הקהילת

והזכות , להכריע בשאלות של טובין ראשוניים שוויוןה-איוסכמת שאל לההתנגדות המ

 : יש למנוע מסחור  של השוק שכן. לחיים היא בוודאי אחת מהן

In a society where everything is for sale, life is harder for those of 

modest means. The more money can buy, the more affluence [or the 

lack of it] matters.
20

 

משמע לבעלי היכולת יש יתרון , שוויון חברתי-נכון הוא שעסקה זו מתבצעת בתנאי אי

ון רולס מציע 'הפילוסוף הפוליטי ג? אולם האם יש בכך כדי לפסול אותה .משמעותי

 : בתאוריית הצדק שלו שני עקרונות מרכזיים כאשר השני טוען

Social and economic inequalities are to be arranged so that they are 

both [a] reasonably expected to be everyone's advantaged, and [b] 

attached to positions and offices open to all.
21

 

    : קרון זהיובהמשך הוא מסביר ע

The higher expectations of those better situated are just if and only if 

they work a part of a scheme which improves the expectations of the 

least advantaged members of society.
22

  

                                                             
20 Sandel, 2012: 8  
21 Rawls, 1971: 60 
22
  Ibid: 75 
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כך שיש לקבל רמה , משוויון מוחלט 23רולס מכיר בחוסר היכולת להימנע ,משמע

מקדמת או השכל פעולה , מבחינת שאלת הצדק, מה שחשוב. מסוימת של פערים בחברה

ויון אינה יכולה להיות צודקת אם אינה מקדמת משמעותית בו בזמן את שו-מבטאת אי

מצוינת  הנדמה שהמקרה הנדון הוא דוגמ(. least advantaged)הנחשלים בחברה 

 ,תמורה כספיתכנגד אין ספק שהחשש הוא שהשתלת כליה . קרון זהילחיוניותו של ע

אולם לא  .שאבים כספייםשוויון ביחס לבעלי מ-אי םקדת בשל כך ו ,תהיה זמינה יותר

וגם מעניק הכליה נתרמים משמעותית מבחינת  הכליה שגם מקבל מכך ניתן להתעלם

מבחינת אפשרויות האושר והקיום שלהם מבחינת  ,שלהם (well-being)מיטביות ה

מטרתו של הצדק אינה להגיע לשוויון , כפי שהעמדה הרולסיאנית מכירה בכך. שלהם

 . וכאן מתקיים עמעום כזה השוויון-עמעם את איבין הפרטים  בחברה אלא ל

אם טענתו  ,ראשית .בטיעון של סנדל נוספתבעייתיות לדעתי  קיימת, יתרה מזאת

ולכלל  ,אלו שאינם בגדר מותרותלגבי או לפחות , ל המוצריםאזי היא נכונה לכל ,נכונה

הוויכוח הופך משאלה ספציפית לשאלה על כלל . קפיטליסטי-המתרחש בשוק חופשי

אין  .כלכלית נעשתה כבר-ונדמה שבמבחן זה ההכרעה התרבותית ,הכלכליתהשיטה 

לא נכון הרי  ,אם כךאולם  .נכון להציג עמדה ביקורתית כלפי השיטהלא שאומר הדבר 

הטיעון שאני מציב כעת לא בא , שוב. יםביחס לטובין מסודווקא להפעיל טיעון זה 

אזי היא נכונה  ,אלא לומר שאם טענתו נכונה ,לסתור את הטענה הכללית של סנדל

(. כמו השתלת כליה)מסוים  יןלמכלול שלם של טובין ואסור להשתמש בה רק כנגד טוב

קיימת בעיה בטיעון שהוא , ובסופו של דבר מוסרית, גם מנקודת מבט כלכליתולם א

בשוק כזה  .בסחר בכליות( שוק שחור)מתקיים סחר לא חוקי  כי ידוע הרי 24.במצי

לחץ הנפשי של השהרי מרבית הזקוקים לכליה יהיו מוכנים ב, הביקוש נותר בעינו

שכן רק אנשים , וגבל ביותרמההיצע , לעומת זאת. והפיזי בו הם נתונים לשלם תמורתה

לא מבוקר יך כזה באופן לא חוקי ור תהלושזקוקים נואשות לכסף יהיו מוכנים לעב

 כךיוצא מ. מופקעיםמחירים שהחולים נדרשים לשלם התוצאה היא  .רפואיתמבחינה 

יוצא אם כך שהטיעון . דווקא אז בעלי היכולת ייהנו וחסרי היכולת הכלכלית ייפגעוש

והוא מצטמצם  ,של סנדל בשם רווחת הכלל הוא נכון בעיקר כאשר הסחר אינו חוקי

לא  .שהרי אז ההיצע עולה ומתאפשרת רגולציה על המחירים ,חר הוא חוקיכאשר הס

מבחינה בסחר מבוקר ניתן להעמיד הסדרים תומכים שיאפשרו גם לחלשים  .רק זאת

גם אם ניקח את (. ביטוחי בריאות מתאימים, הלדוגמ)כלכלית להסתייע באפשרות זו 

הרי  ,ת לצרוך בחברת השפעטענתו שהדבר מהווה המשך לפער הגדל והולך בדבר היכול

לאובייקטים אחרים ולא בעיקרה היא רלוונטית , נכונה ככל שתהיה, שטענה זו

יחס לאיברים בביקוש גבוה שיש לו למרות שכליות הן בגדר איבר . לאובייקט המדובר

                                                             
23

 :17-27 Rawls, 1971 .(The original position)' המצב המקורי'ראה דיונו בסוגיית  
קושרים הלשאול עצמו האם זה נכון לפנות משאלה מוסרית עקרונית לנימוקים  הקורא עשוי 24

בהמשך לעמדתו של , עמדת מאמר זה .ת והשפעות אמפיריותימּואת הדבר להקשרים של ישֹ
היא שראוי שהאתיקה תכוון עצמה להיותה , כפי שהיא מפורשת בסיכום המאמר, דיואי

 . שיפוטיתהליך של פתרון בעיות ולא  תהליך תאורטי 
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מדובר בתופעה מאוד  ,ובמונחים מוחלטים עדיין כתופעה כלל אנושית, אחרים

הפער הזה . עה שתציף את הפער באפשרויות הצריכהלכן זו לא התופ .מצומצמת

הופכים הם מתגבר ומשום כך באובייקטים שיש להם ביקוש המוני דווקא מתבטא 

כמו )אמצעי בריאות יקרים מאוד לכך  הלהביא כדוגמאפשר  .להיות יקרים יותר ויותר

ת אמאפשרים להאריך את תוחלת החיים וה( anti aging – תרופות נוגדות הזדקנות

לכן גם . למתי מעטאך  יםנגישאמצעים אלה , םבשל מחירו ,משמעותיבאופן  םאיכות

 market)לחברת שוק ( market economy)טענתו בדבר הפיכתנו מכלכלת שוק 

society), זניח יחסית  'מוצר'היא פחות רלוונטית בהקשר של  ,השוויון-וכן שאלת אי

 . כמו כליות, מבחינת הביקוש וההיצע בשוק

תן לראות שגם נימוקיו של סנדל אינם עומדים לזכות ההתנגדות לסחר ני

מלווה הובפרוצדורה  - כליות - מה קיים בטובין הספציפי הזה :ךהשאלה אם כ .בכליות

 .        ה עזהאת השתלת הכליה שגורר התנגדות כ

 פנומנולוגיה ומטפורה ,השתלת כליה ,פונדקאות

הסחר בין תופעת הפונדקאות לתופעת הבדלים ה ,ידיון האנליטה תשברמ, אם כך, ראינו

בכלל קשה להעמיד עמדה אתית ו, שמעותימאתי הבדל אינם מעמידים  ותכליב

לסחר בכליות ידית ואינטואיטיבית ימעדיין קיימת התנגדות  ,לצד זאת. קוהרנטית כנגד

 : רדקליףכפי שמתארת זאת . לעומת סחר פונדקאי

[…] The strong feeling at the root of objections to payment show in 

other ways as well. They show, for instance, in the immediacy with 

which objections appear: the outright condemnation of payment 

for kidney donation came before there had been any time to 

consider how our usual moral principle should apply to this new 

phenomenon, or any anxious weighing of pros and cons.
25

  

עצם  ואינ ,אחיזה להמשך הדיוןהנקודת מהווה את והוא  ,מה שמעניין בציטוט לעיל

הממד הרגשי כמו גם , ידיות שבתגובה המתנגדתיאלא המ, ר באיבריםההתנגדות לסח

לשמע הרעיון של סחר קרב בני אדם עוברת בההלא נוחה  התחושהוכרוך בתגובה ה

. ית ורגשיתטרציונלית וזהירה אלא התנגדות אוטומ, אין כאן תגובה שקולה . באיברים

לבין זו הפנומנה שעליה ברצוני להתעכב כדי להבין את הפער בין היחס לפונדקאות 

שבין הרגשית חסות לא די לזהות פער לא הוגן בהתייהיא ש יטענת. סחר בכליותהיחס ל

 ,כלומר, בהתייחסותמוסרי בשיפוט הלהבין את הפער  ישאלא , פונדקאות וסחר בכליות

הפער טמון . אופן התגובה ולאו דווקא בתוכנהעומדים בבסיס ההגורמים את  יש לנתח

עומד בבסיס השיפוט הלא בבחינה אנליטית של הסוגיה אלא בזיהוי אופן חשיבה אחר 

 . המוסרי

                                                             
25

 Radcliffe-Richards, 2007: 264 (א.ק, שלי הההדגש). . 
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שורה של מאמרים ביחס לאנליטי  את אופן החשיבה הלאלהבין  מציעאני 

המרתק  26.ונסון'לייקוף וג ,חוקרי הפילוסופיה והשפה ידי-לשחוברו עוספרים 

שפה ופילוסופיה כבסיס להבנת אופן , בטקסטים אלו הוא החיבור בין קוגניציה

טפורות מפעילים שיפוט בהתאם למ בני אדםטענתם המרכזית היא ש. החשיבה האנושי

אלו מתקשרות למטפורות קונקרטיות מטפורות . הקונקרטיות אותן הם פוגשים בשיח

מושגיות  מטפורותכאשר . קוגניטיבית-נוירולוגיתמבחינה ( structured)נות מוב  מושגיות 

כך מתארים לייקוף . ת מודעים ולא מודעיםברּוהליכי ח  בעיקרן תחת תנרכשו  אלו

  :ין הסיטואציה בה אנו נתקלים לאותן מטפורות מובנותונסון את התהליך המקשר ב'וג

Whenever a domain of subjective experience or judgment is 

coactivated regularly with a sensorimotor domain, permanent neural 

connections are established via synaptic weigh changes. Those 

connections, which you have unconsciously formed by the thousands, 

provide inferential structure and qualitative experience activated in the 

sensorimotor system to the subjective domains they are associated 

with.
27

   

ה של שפחה שלמלמ, בשפה ובתרבות, תייחסתמ מטפורות המושגיותכל אחת מה

מטפורה מושגית כזו , הלדוגמ. נגזרות של המטפורה המושגית מטפורות קונקרטיות

מטפורה מושגית זו תכיל משפטים . Argument is war: בתרבות האמריקאית היא

 Your claims are indefensible; He attacked every: כמו -מטפוריות  נגזרות -בשפה 

weak point in my argument; His criticisms were right on target.28            

מתקשר למטפורה  ללוהשימוש השגור תרבותית במשפטים ה, במקרה זה

וזו מכתיבה למעשה את צורת ההתייחסות שלנו  ,המושגית שמזהה ויכוח כמלחמה

כפי שאנו מדמים או רוצים  לא, שיפוטהתהליך , ונסון'לייקוף וג פי-לע. לוויכוחים

כללים ועקרונות  פי-לע, מתוך חשיבה אבסטרקטית וופעל בעיקרמ ואינ ,לחשוב

תהליך היוריסטי של  וא בעיקרואלא ה, לוגית-חשיבה דדוקטיבית ,דהיינו, רציונליים

לייקוף  פי-לע 29.פי שאלו מוכוונים מטפורית ופנומנולוגיתהדמיון והרגש כ תהפעל

  30".ונחי הדבר השנימהותה של מטפורה הוא הבנה וחווית דבר אחד במ", ונסון'וג

תחת פעולת , הרי הקישור המטפורי ,'פונדקאות'כאשר מדובר במטפורה של 

 הפונדקהאנושי שהחום : תחום של הכנסת אורחים על נגזרותיומתייחס ל, הדמיון

מטפורת ראה )פונדק הדרכים כאירוע זמני במסע הקשה והארוך שאנו עוברים , מספק

                                                             
26

   Johnson, 2014; Lakoff & Johnson, 1999, 2003:הדיון הנוכחי ךרוהמרכזיים שבהם לצ 
27  Lakoff & Johnson, 1999:  57 
28

 Lakoff & Johnson, 2003: 3-6 :וכאן ראבאות מוהלדיון תמציתי ובכלל זה הדוגמאות   
29  Johnson, 2014: x-xii, 25 
30
 Lakoff & Johnson, 2003: 5 
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ראה )כרוכה במרחב כזה ההאינטימיות , מעניקהסעד שהפונדק  31,('החיים הם מסע'

אלמנט , במובנה המילולי ,אמנם גם בפונדקאות יש, נכון 32(.'אהבה היא מסע'מטפורת 

נחשוב לרגע אם . הוא נבלע בתחושה הכללית של הדאגה לזולת ךא ,מסחרי מסוים

כמו אחרת מטפורה לעניין הלידה הפונדקאית הייתה נבחרת ' פונדקאות'במקום 

שהרי מלון מסלק  ,חשים בהיסט הרגשי שהמטפורה מחוללת סביר שהיינו  .'נאותמלו'

נחשוב . כלכלית יותר, עמדה עניינית יותר תחלק מהמטען הרגשי שיש בפונדקאות לטוב

מתח בין , ניכור, כאן אנחנו כבר חשים קור ,'השכרת רחם'על מטפורה רחוקה יותר כמו 

סחר 'שתמש בשונית ונללעמדת הקיצון הנרחיק . תוחלת הפעולה למטפורה שנבחרה

ויטגנשטיין  .הגוף מתקשה או מתכנס ,גועלו תחושה של דחייהבנו מיד עולה ו , 'בעוברים

 33."תמונות של עובדות[ במחשבתנו]אנו עושים לנו "מצביע על האופן שבו  טרקטטוסב

ימה אנו חותרים למצוא תמונה מנטלית מתא ,כאשר מוצג בפנינו פסוק לשוני, למעשה

התמונה האסוציאטיבית היא של  ,כאשר אנו עוסקים בפונדקאות. לייצג אותוכדי 

נצרבו דרך אשר עולות במוחנו וההתמונות הקלאסיות  .םתינוק שבוקע לחלל העול

היא של הרופא , או שראינו בסרט הוליוודי, או סביר שנעבור, חוויה שרובנו עברנו

 דמעות האושר של היולדת, מסביב השמחהצעקות , שזה עתה נולדמניף תינוק אוחז וש

 . המשכיות של המין האנושיוחיוניות , אלו הם מסמנים של חידוש עולם. עודו

הבחירה  ,כך. עוסקות בסחר באיבריםהבהמשך לקו חשיבה זה נפנה  למטפורות 

הרי קציר היא אותה . לשונית-מסגירה את ההטיה המוסרית, 'קציר איברים'במטפורה 

שדומה באופן מפליא לזו של , בה קוצרים את החיטה בפעולה מהירהפעולה אלימה 

המנתח למעשה , כליהאשר מדובר בכ. לא מתחבטתומהירה , היא חדה .ליוטינהיג

 הכליה נגזלתאם  .התינוק יוצא אל אוויר העולם ,לעומת זאת ,בלידה .את הכליה 'קוצר'

משתמשים כאשר . כוןהתינוק בא אל עולמו הטבעי והנהרי ממקומה הטבעי והנכון 

בפרוצדורה טבעית ומהותית לאדם כבר  לא מדובר ,'ניתוח השתלת כליה'ן במטבע הלשו

נגיעה , התערבות בתהליך הטבעי של החיים, אלא בפרוצדורה מלאכותית ,כמו לידה

 האנחנו יכולים להסתייע לדוגמ. פריצה אלימה של גבולות טבעיים, באפשרות המוות

הדם , חותך בבשר החיהבהם נראה איזמל , קולנועבבטלוויזיה ו בסצנות של חדרי ניתוח

מוחדרות  תחבושותה, האחות מתבקשת לשאוב את הדם המתפרץ, מתפרץ החוצה

אנחנו גם יכולים להסתייע באירוע . הסכין מחטטת בקרבי החולה וכן הלאה, פנימה

ה החיה שהפכ. חיתוך הבשר אצל הקצב, יוםמדומה יחסית שרובנו פוגשים ביו

האובייקט שאינו חי אבל , המגע עם הדם והבשר, החיתוך המכני ונטול הרגש, לאובייקט

, הגוף. נוחות עד כדי מצוקה חוסר ה שלכל שתיארתי לעיל מייצר תחוש. גם אינו דומם

. שות הוליסטיתיכי, שות נפשית בעיקרהימהווה איום על העצמי כי, בוודאי פנים הגוף

ח מחזירה אותנו למקום של היותנו אורגניזם ביולוגי הפרוצדורה הרפואית של הניתו

                                                             
31 Lakoff & Johnson, 1999: 60-63 
32 Ibid: 64-66 
33

  (1.2סעיף ) 22: 2001, ויטגנשטיין 
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ביולוגי וכימי , מתפקדים באופן מכניהשל היותנו מצבור של איברים , ולא ישות נפשית

הוא , סרת הכליהאפילו התהליך בו מּו, אבל הדברים לא מסתיימים כאן. לכל היותר

כל אלו , ביואל קר, הפלישה פנימה אל הגוף, האלימות הכרוכה בחיתוך, בעייתי

או כפי שהאנתרופולוגית מרי דגלס מציינת בספרה הקלאסי   ,פעולה מחללתמבטאים 

  ,כאשר מדובר בפונדקאות 34."יש כאן ביטוי לפריצת גבולות ביחס לגוף" :טוהר וסכנה

אבל בסוף הפעולה  ,את רחמה 'משאילה' הפונדקאיתהרי שאמנם יש כאן תהליך בו 

גוף האישה הוא סמוי ואלים הרבה פחות מזה של השימוש ב .אליה 'חוזר'הרחם 

, הוצאתו בכוח של איבר, לא טבעיתשנתפסת ככליה יש פעולה  כריתתב. השתלת כליה

כל נתינת איבר . בו נוצר מלכתחילה ,הגוף - אל מחוץ למקומו הטבעי, שאינו מעוניין בכך

לו כך וכך רגע לפני הפעולה היו  .בר נותר אדם חסריכרוכה בהכרה שהאדם שתרם א

שהרי הגוף  ,חלק מהעצמי חסר, הוא נותר חסר ,כתוצאה מהליך מסוים ,איברים וכעת

. נכה, פגום ולכן מותירה את האדם חסרהיש כאן פעולה . הוא חלק מהגדרת העצמי שלי

קוגניטיבית של הגוף השלם כביטוי של שלמות מוסרית -על חשיבותו הסטרוקטורלית

 :לשרת בקודשכדי הנדרשת  בהקשר של השלמות, כותבת דגלס

חלק נכבד בספר ויקרא , מכאן צומחת תפיסת הקדושה בשלמות וכלילות]..[ 
מוקדש לתיאור מקיף של השלמות הגופנית הנדרשת מן הביכורים המובאים 

המועלות לעולה חייבות להיות  החיות. למקדש ומן האנשים הבאים בשעריו
ואת המצורעים יש , הלידההנשים צריכות להיטהר לאחר , נטולות כל מום

תם טיהור טקסי בטרם יבואו בשערי המקדש ולהפריד משאר העם ולטהר א
  35.לאחר החלמתם

תשלום עבור מנת דם לא נתפס כפגום שכן הגוף , ר שם דעתו לעניין'כפי שברצ, לכן

בפעולת הפונדקאות  ,באופן דומה 36.סר בדם וכך לא נפגעת שלמותוומשלים את הח

אין כאן , לא ניתן להצביע על אובייקט פיזי שעובר מיד ליד ךא ,תרויאמנם ניתן ש

הוא לא נלקח , אך הוא נסתר, אמנם קיים הרחם כאיבר שאחראי ללידה. סחורה

להוות חלל ביניים תפקידו מלכתחילה שהינו איבר הרחם  .לא רק זאת. ומועבר מיד ליד

אבל מלכתחילה  ,יזיתהאישה נושאת אותו פנכון ש. העובר ולא את האישהשרת את מה

 .  ילוד נישא ברחם זה או אחריכך שאין בעיה מיוחדת אם ה, גופי-יש לו תפקיד חוץ

ואינם  ,שהמקרים של פונדקאות או השתלת כליה מלווים ,אנו רואים אם כך

 מושאיה שלמייצרות את הותמונות  במערך של מטפורות, יכולים שלא להיות מלווים

תואם וממשיך מטפורות האתי בנות שיפוט וממילא מהמעטפת התבונית של האירוע 

  37.אלו

 

                                                             
, 1111)ראה דיונה האנתרופולוגי של מרי דגלס  ,למקומו של הגוף כמסמן של גבולות מוסריים 34

 ( 211-214בפרט 
35

 61: שם 
36 Brecher, 1990: 121  
37
 Lakoff & Johnson, 1999: 72, 93 
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 סיכום

המטפורות  ,שראינוכפי ? ביסוד ההתנגדות שלנו לסחר באיבריםעומד עמוקות מה 

לעומת . פרוצדורה של סחר בכליותהן שמקשות עלינו לקבל את המתייחסות לאירוע ה

אנושית תמונה  המייצרותהרי דווקא המטפורות  ,כאשר מדובר בתרומת כליה, זאת

ואולי אף מעצימות , אלטרואיסטית מרסנות את המטפורות הוויזואליות שתוארו לעיל

 . את המופת שבפעולה

הפנומנולוגיה והרטוריקה  ידי-לאולם אם ההתנגדות לסחר בכליות מוכוונת ע

לשנות את המטפוריקה נכון יותר יהיה , עומדות בבסיס מטפורות אלוההמטפורית 

הדיון על  38שמציע דיואיובהמשך למה . למנוע את הפרקטיקה עצמה והרטוריקה ולא

תהליך להוות ולא , של פתרון בעיותפנים פרגמטיות  ללבוש ,בוודאי זה הרפואיו המוסרי

עקרונות פועלת על בסיס העמדה מוסרית יש לבחון כיצד ניתן להתמיר . שיפוטי קשיח

ודיאלוגית בין הצרכים  מתדיינתל, אפיסטמולוגיים קשיחים בעמדה הרמנויטית

, להעמיד שפה חלופית, בתהליך תרבותי מחנך ולאורך זמן, כך נשכיל 39.השונים

תוצאה כזאת עשויה להיות מושגת . שתלת הכליהכריתה והלתיאור ה, ויזואלית ולשונית

אלא  "סחר בכליות"לכנות את נתינת הכליה תחת תמורה כספית  האם נפסיק לדוגמ

אם פעולות תקשורתיות יתארו את הפעולה לא דרך , "כליה פיצוי כספי על נתינת"

. חיים חדשים ואיכותייםהזוכים בית הנתרמים יאלא דרך חוו ,ת הניתוח המדמםיחווי

שקול , מודע, שקוףאם התהליך הכספי יתואר לא בצבעים של שוק שחור אלא כתהליך 

ישתנו ובהתאם  ,התשתנהגת והמטפוריקה הנ, חינוכי ארוך-בתהליך תרבותי ,כך. וזהיר

כי אין להסיק מההצעה ההרמנויטית המוצעת כאן  ,ם זאתע. הציבוריוהשיפוט התודעה 

 . מגבלות מוסריות ותרבותיותמדובר במשחק שפה חופשי ונטול 

 ,מטפורות מובנות ידי-לבאופן דומה אין להסיק מהעובדה שהשיפוט מופעל ע

שהרי אותן מטפורות משתנות  ,קוגניטיבית קשיחה-שמדובר בעמדה סטרוקטורליסטית

תהליך ההבניה התרבותי של המטפורות אינו בהכרח פעולה של גחמה . מתרבות לתרבות

מוסרי , אלא יכול להיות ביטוי לתהליך תרבותי ,או משחק ציני בניהול משמעויות

, ובכלל זה מוסרית, מה שמסקנת המאמר תובעת הוא בחינה רפלקטיבית. ופוליטי שקול

   . ולא התמסרות אוטומטית למשמעויות שטמונות בהן, שמפעילות אותנו של המטפורות

  ת מקורותרשימ

  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03065.pdf . (1121) 'א, אלמגור לוטן

 . רסלינג :יבאב-תל. טוהר וסכנה(. 1111) 'מ ,דגלס

    .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .פילוסופי-טרקטטוס לוגי(. 2001) 'ל ,ויטגנשטיין

 . דביר, ביתן-זמרה, כנרת: שמן-בן. מהו המעשה הנכון לעשותו -צדק  .(1121) 'מ ,סנדל

                                                             
38

 Miller, Fins & Bacchetta, 1996  אצל 
39

 Ibid: 47  

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03065.pdf
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