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 לכבוד 
 ר"יו,חבר הכנסת מאיר שטרית

 ועדת המדע וטכנולוגיה
כנסת ישראל 

 
 ,כ שטרית שלום וברכה"לחה

  
 

 ועדת המדע והטכנולוגיהבודיון בקשה ל – שיבוט אדם: הנדון
  
 

". חיפה, מרכז פמיניסטי –אשה לאשה "של " נשים וטכנולוגיות רפואיות"פנייתי זו אליך נעשית במסגרת פרויקט 

שלפני שבועות ספורים החליטה הכנסת להאריך שוב את , במדינת ישראל הינו חוק זמניחוק איסור התערבות גנטית , כידוע

טרם קבלת ההחלטה על ההארכה החוזרת  בועדת המדע וטכנולוגיות שנערך בדיון. שבע שנים לתקופה בתהפעם , תקפו

לאפשר קידום של דיון ציבורי והעלאת מודעות לסוגיות  מטרתה, לחוקבלבד תוקף זמני  במתן הבחירה כי נאמר ,של החוק

. שיבוט אדם הקשורות בנושאהשונות 

להעלות לשיח הציבורי את נושא השיבוט  בכוונתנו. מטרה דומהו עצמנשמנו ל, אנו בפרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות 

 .כלכליות שהוא טומן בחובוהמגדריות וה, אתיותה ,על הסוגיות החברתיותוליזום דיון רחב היקף 

, זמני חוק איסור התערבות גנטית שהועלו והתריעו מפני הבעייתיות של היותו של למרות התנגדויות רבות, לדאבוננו 

וזאת למרות מסמכים שונים שהונחו על שולחנה ושקולם של העומדים , החליטה הוועדה להשאיר את המצב על כנו

 . לא בזירה הפרלמנטרית ואף לא בזירות חברתיות אחרות, נשמע מספיק לא מאחוריהם

אנשי מחקר המובילים בתחומם , מדענים ומדעניות 35אני מבקשת להציג בפניך מסמך עליו חתומים , לאור כל האמור לעיל

נשיאת  ,רבקה כרמי' פרופ ת בן גוריוןטנשיאת אוניברסי, עדה יונת 'פרופה, הטריהאף כלת פרס נובל  וביניהם בישראל

והיות ולא ניתן  מסמך זה הוגש לשולחן הדיונים של הועדה בנושא השיבוט .ועוד ירון-חגית מסר' פרופ אוניברסיטה הפתוחהה

לחתום ולהצטרף  מהדרגים הבכירים ביותראנשי מחקר  ועוד עודמאז  מבקשים , לו המקום שראוי היה לו במסגרת הדיונים

 .בנוגע לתחום השיבוטהמובאת בו ברורה הלאמירה 

  

 ואנ ,אקדמיים ואחרים, ינות הרבה מצד גורמים חברתייםיולאור ההתענ ,משהחוק הזמני הפך מציאות קבועה ,כעת

כוונות המוצהרות כדי ליישם את הוב, החוקם וליישמבקשות לנצל את שעת הכושר שנוצרה ומבקשות כי במקביל 

ועדת המדע והטכנולוגיות ו, כנסת ישראלאם  יהא זה לנכוןו סבורות כי אנ. ציבורי בנושא השיבוט ייחל שיח, בחקיקתו

עדכונים  שיח הכוללים-ציבורי ורב דיוןבאמצעות הקצאה פומבית של במה ל, המקום ממנו תצא היוזמה ובפרט יהי

 .כאלה המתנגדים לודוברים התומכים בשיבוט לצד השמעת קולם של ו, בתחום

הוועדה נעשית במטרה לבקשך אישית להצטרף לקידום סדר משותף שמטרתו העלאת  פנייתנו זו אליך כעומד בראש  

בהתוויית  אשונה במעלה בקביעת סדר היום הציבורי ורהשפעה יכולה להיות בעלת בדיון זה תמיכה . הנושא לדיון ציבורי
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ועדת המדע והטכנולוגיה אנו מוצאות ב ,על כן .של מקבלי ההחלטות במהלכים המשלבים חברה ומדעדפוסי השתלבותם 

. ומעלה את הנושא על סדר היום הציבורי בית טבעי לקיום מפגש פתיחה המבשר על סדרת דיונים ארציים בתחום

  

, לפרטים כלשהם אני עומדת. להביא בפניך נתונים נוספים ולקיים דיאלוג לטובת קידום העניין, להיפגש עמךנשמח מאוד 

. לרשותך, כמובן

  

 

, רכהבכבוד רב ובב

  

חדוה אייל 

 פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות

חיפה , מרכז פמיניסטי – "אשה לאשה"
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