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, "אקדמיה באלף"בתכנית , אני מאזינה בענין לסדרת שיחותיך ברדיו
בקשר , וזאת. חשבתי שאולי אפנה אליך בדבר שמדריך את מנוחתי מזה זמן

ם הרי קיימת סכנה ממשית מנשואי אחי. לתרומות זרע ותרומות ביציות
  !ואחיות למחצה

כאשר התקשורת ,  אינה נשמעת כלל– חשובה כל כך –נקודה זו 
באוכלוסיה . י רופאים גניקולוגים"רועשת מידיעה על גניבת ביציות ע

ושוב אני , זוהי סכנה גדולה לדעתי, המצומצמת למדי במדינת ישראל
  .מביעה תמהון שנקודה זו לא דנים בה כלל

כאשר בחור ובחורה , אביב- בתללותיקים בארץ זכור מקרה רצח
!  לא יכלו להפרד–לא ידעו שהם אחים למחצה וכאשר נודע להם , התאהבו
יכולה להיות משיכה חזקה דוקא בין אלה שיש בהם ) המצומצמת(להבנתי 

  ?האם יש פתרון. דמיון אחד אל השני
  כפר יהושעכפר יהושעכפר יהושעכפר יהושע, , , , רינה פורתרינה פורתרינה פורתרינה פורת

        תשובת העורךתשובת העורךתשובת העורךתשובת העורך

 של האירוע הטרגי ם יותרלך פרטים מפורטיהאם יש , תודה על מכתבך
  ".אסיא"אודה לך אם תמצאי לי פרטים אלו על מנת לפרסמם ב? אביב-בתל

שמירה על הורות : "מצורף בזה צילום של מאמרי, לגופו של ענין
בו מתועדים נימוקים רבים ) 83-93' עמ, ו"ס-ה"אסיא ס" (ביולוגית

ניתן ללמוד וכן , ) שם91'  עמ22' כ בהע"ראי למשל מש(התומכים בדעתך 
  .מעט על הסיבות האמוציונליות של המתנגדים

הועדה הציבורית "כמו כן אני מפנה אותך לאתר האינטרנט של 
כאשר הנושא אותו העלית נדון שם " לבדיקת הנושא של תרומת ביציות

: וניתן לקרוא את הפרוטוקלים באתר שם, בפירוט רב בחלק מישיבותיה
http://www.health.gov.il/units/egg_cont/index.htm ) ניתן להגיע לאתר

  ).ועדות: אתר משנה, גם דרך אתר משרד הבריאות

אמורה למנוע נישואי , י הועדה הציבורית"הצעת החוק כפי שנוסחה ע
אם המערכת תעבוד בצורה יעילה  .אח ואחות כשמדובר בתרומת ביציות

  .שהעליתניתן יהיה להשתמש בה בעתיד כדי לפתור גם את הבעיה , ושמורה
  ,בכבוד רב    
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https://www.health.gov.il/Services/Committee/Egg_donation/Pages/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.aspx

