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. "הכל קשור דבר בדבר"

  -הקריין הזדעק. של סוחרי פריון "קומבינה"כתבה שעסקה בבתוכנית כלבוטק  שודרההשבוע 

דברים אלה ראוי שיידונו במסגרת הדיון . ביציות של שחקניות פורנו םמוכרים לכ, מרמים אתכם

ים מול המחיראל ההשתוקקות לילד  ובפנים השונים של משוואתתעשיית הפריון המתמשך ב

 בשנים האחרונות פרצה. שונים המעורבים בתהליךהצדדים השל  הגופניים והנפשיים, הכלכליים

של " סופרמרקט בינלאומי"מעין , את גבולות המדינה והפכה לשוק בינלאומיתעשיית הפריון 

 ,רחםבשנייה משכירים  ,ממדינה אחת קונים ביציות  -כיום עולםהמסע לילד חובק . איברי רבייה

לא "ילדים  כםימכרו למרמאות מקומית במסגרתה להיזהר  ל צריך תמיד"כמו בחו, כתבהלפי הו

 לרגע את גלגלי המסע ונקדיש מחשבה לאותובואו נעצור . מספיק "לא איכותיים", "רצויים

ריהוט או בגדים נחשקים  כמו ,בשונה ממוצרים מיובאים אחרים. גלובליאנושי " סופרמרקט"

סחר . ק נשיםבני אדם וליתר דיוגופי ק שהמוצרים הנמכרים בו הם בשומדובר כאן , האופנתי

שכולנו מכירים את  של ניצול נשים עניות אחת מהתופעות החשוכותא בנשים לצורכי זנות הו

? תשאלו מה הקשר. כלפיהן אלימות מתמשכת של נשים תוך הפעלת אינוסןו ןכליאת –נגזרותיה 

 פי התחקיר-שעל, ABABYל סוכנות "מנכ ,י בלי משיםאול, בכתבה בכלבוטק ,לכך בדיוק התייחס

שהן שחקניות , נהאימאוקר, התורמות ביציות: "מנהל סוכנות פונדקאות לצד סוכנות לסרטי פורנו

ניצול אחד גורר ניצול . הכל מתחבר. ל"המנכ צודק". זה הכל מתחבר דבר לדבר, שלי( פורנו)

? אל מדועאז  ,יותרולהרוויח ואם אפשר לחבר , שני

  -כמטבע העובר לסוחר משמעותה אחת, קניה של ביציות או רחם ממדינה אחרת ללא פיקוח

. ניצול

מצביעה  ,בעלי יכולת כלכלית גדולה יותר משל המוכרותהם בדרך כלל  שקוני האיבריםהעובדה 

גם , דומה לסחר באיבריםהאמת העצובה היא כי ב. המעמד החלש אתעל ניצול המעמד החזק 

הקונים , עבור בעלי היכולת הכלכליתאנושי משמשים עניי העולם כמחסן בתחום תיירות הפריון 

של , ילדים שלעד יישאו מטען גנטי של המנוצלים. במקרה הנוכחי קונים ילדים. איברים ושירותים

חלק היו וימשיכו להיות אם תרצו ואם לאו , הן. מה עלה בגורלן, אלו שלעולם לא תדעו מה שמן

אותן , שם תהיינההן ה /שלו בכל כאב, חיבוק, בכל חיוך. מילדכם -בלתי נפרד מהיקר לכם מכל

האם לא ? האם לא ראוי שנגן עליהן ונבטיח את בריאותן. את רחמן, ביציותיהןנשים שמכרו את 

הליך שאיבת  -יודגש שוב ושוב  ?ראוי שנחתור לפתרונות של תרומה שאינה תוצר של ניצול

הליך כרוך ה. יםהורמונ מתן שקודם לו שלב הכנה של, פולשניהליך אשה הוא  ביציות מגוף



התפתחות ציסטות שחלתיות שיתכן צורך בשאיבתן או , גירוי יתר שחלתי בסיכונים רפואיים כמו

 . ועוד זיהום באגן, סיכונים כתוצאה מההרדמה, הפסקת הטיפול

 מן הראוי אך, שחקניות הפורנו, נשיםזעקה לגבי עיסוקן של הוהדיה התמקדו בכלבוטק הכתבה ב

אל לנו להיות חלק  .כנגד סחר בנשים ואנשים זעקה  -חזקה אף יותר ,שתעלה זעקה נוספת

הלגיטימיות של . אל לנו לקחת חלק בשוק השחור של מכירת הגוף האנושי, מתעשיה איומה זו

אין משמעם כי , ותהכמיהה לילד והרצון שלנו כחברה לסייע למי שמבקש לממש את רצונו להור

שאינם , עלינו לפעול בנחישות למיגורם ולמציאת פתרונות אחרים. עלינו להתעלם מדברים אלה

. עבור מי שנזקקים לתרומת ביצית לצורך מימוש הורות, כרוכים בניצול

המחיר הכבד שאחרים   -מקבלת משמעות נוספת בימינו, האמירה השחוקה של ילד בכל מחיר

הגבול הוא בהתנגדות . להשתוקקות לילד צריך להיות גבול .ילדינו שלנונדרשים לשלם עבור 

.  שראוי שיהיו לנו כהורים, אלו הגבולות המוסריים שראוי שיהיו לנו כחברה. לניצול על כל צורותיו

.חיפה–אשה לאשה , פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות, חדוה אייל  


