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דעות

  

סחר או
תרומה?

תרומת איברים
)אילוסטרציה( צילום: סי

די בנק
 

רובי ברמן 
 
 
 
 
 

תשלום לאדם התורם
את כלייתו מהווה
עלבון ל''כבוד

אני אחראי למותם של מאה בני אדם
החשודים בסחר באיברים מירושלים הצילו חיים של מאות, ולכן הם
גיבורים גם אם הפרו חוק, להבדיל ממני - שכיוון שהתעקשתי לשמור

חוק, סירבתי להכיר לחולים תורמי כליות בתשלום
רובי ברמן

10.11.09, 08:28פורסם: 

אני אחראי למותם המיותר של למעלה מ-100 יהודים. כולם היו קורבנות של
מחלת כליה, שגססו בעודם מחוברים לדיאליזה, פשוטו כמשמעו. הם התחננו
בפני שאכיר להם אנשים שמוכנים למכור כליה, ואני סירבתי לעשות כן היות

שהדבר נוגד את החוק.
 

אם הדיווחים שבתקשורת אכן נכונים, סמי שם טוב ודימיטרי אורנשטיין
מירושלים פעלו כשדכני כליות והצילו חיים של מאות. מניעיהם לא היו טהורים.

נדרשו סכומי כסף גדולים על מנת לגרום להם להפר את החוק ולהסתכן
בעונש מאסר. אם כן, מי מאיתנו פעל באופן מוסרי ומי לא? אני או הם?

עבורי התשובה ברורה. שניהם גיבורים גם אם "עשו קופה" בדרך.
 

מספר הולך וגדל של צוותי חשיבה, כלכלנים, פילוסופים, רבנים ומומחים
בתחום האתיקה בכל רחבי העולם תומכים בביטול החוק שמגדיר כעבירה

פלילית קבלת "תמורה בעלת ערך" עבור ויתור על חלק מגופו של אדם למען
הצלת חייו של אדם אחר. במילים פשוטות: צריך להתיר את מה שנקרא

בעברית "סחר באיברים".
 

התוכנית המוצעת
תבטיח פיצוי הולם, גילוי

מלא של הסיכונים
וביטוח בריאות למשך

כל חיי התורם, וחלוקה
צודקת של הכליות

הנרכשות לחולים, עניים
ועשירים כאחד. אולם

מורי נהיגה מוצאים באתר 144

שלום
הירשמו ל-ynet|כניסה|אורח

מחלוקת בכנסת

תרומה או סחר באיברים?  / רן כהן,
יצחק גלנטי

רן כהן מזהיר כי חוק תרומת האיברים, שמסדיר
לראשונה תשלום לתורם, יהפוך את העניים
למוכרי איברים. יצחק גלנטי סבור כי מדובר

בפיצוי צנוע והכרחי
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האדם''. אך אנו
מוכנים להפחית

מכבוד זה בנושאי
פוריות כשאנו

מתירים לאביונים
למכור זרע וביציות
ולהשכיר את הרחם

כפונדקאית. האם אין
כאן צביעות?"

 
 
 
 
 

מניעיו של אדם
לעולם אינם

חד-משמעיים.
אנשים פועלים
ממניעים שונים
ועובדה זו אינה

הופכת את מניעיהם
לטמאים. כבאים
רבים מקבלים
תשלום עבור

עבודתם. כשהם
רצים לבניין בוער
ומסכנים את חייהם
על מנת להציל ילד,

האם הם פחות
גיבורים מכיוון שהם

מקבלים משכורת
לשם כך?"

 
 
 
 
 

תרומת כליה מצילה
חיים. מדובר

במצווה. אין פסול
במתן כסף כתמריץ
לקיים מצווה. הוא
אינו משנה את טבע

הפעולה"
 
 
 

מרלין - קישורים ממומנים

השלכת הגיעה גם אליך?
לרופא העור טיפול יעיל

ומוכח לעצירת
ההתקרחות הגברית

בדוק האם אתה מקריח

 

ארגונים רפואיים
ופוליטיקאים שונים

מתעקשים כי תיקון כזה יהיה פגום מאוד מבחינה מוסרית.
 

ההיסטוריה רצופה דוגמאות לפיהן פעולות בעלות "פגם מוסרי חמור" הופכות
מאוחר יותר לדבר שנחשב נעלה מבחינה מוסרית. בתחילת המאה ה-19,
למשל, הרעיון של ביטוח חיים היה טאבו. הצמדת ערך כספי לחיים נתפס

כמזעזע. כיום הוא נורמטיבי כיוון שהחברה הבינה את משמעותו: כספים
שמאפשרים ליתומים ולאלמנים חיים ראויים.

 
יש הטוענים, לדוגמה, כי תשלום לאדם התורם את כלייתו מהווה עלבון

ל"כבוד האדם". אך אנו מוכנים להפחית מכבוד זה בנושאי פוריות כשאנו
מתירים לאביונים למכור זרע וביציות ולהשכיר את הרחם כפונדקאית. האם

אין כאן צביעות?
 

העדפת השמירה על כבודו של מוכר הכליות הפוטנציאלי במחיר מותו של
רוכש הכליה הפוטנציאלי מגוחך מבחינה מוסרית. הדבר אינו עומד במבחן
רציני של הדברים. ולמנוע מאנשים עניים למכור את הכליות שלהם מתוך
דאגה לסיכון הבריאותי הכרוך בכך הוא פטרנליזם שאינו במקומו, מעשה

אווילי הדומה לאיסור על אנשים עניים מלעבוד במכרות פחם.
 

השוואה נלוזה לזנות
האם עצמאות אינה ערך אנושי נוסף ראוי? שהעניים יחליטו מה הם רוצים

לעשות עם הכליות שלהם כפי שהם עושים לגבי זרע וביציות. הסטטיסטיקה
מראה כי הסיכון הכירורגי הכרוך בתרומת כליה שווה פחות או יותר לסיכון

הכרוך בלידה, וחייו של תורם אשר חי עם כליה אחת אינם מתקצרים
בעקבות זאת.

 
מתנגדים אוהבים לרמוז שלפי הגיון זה עלינו להרשות לעניים לעסוק בזנות

ולמכור סמים בלתי חוקיים. אך אנלוגיה מעין זו רק מחזקת את הטיעון
המרכזי: אם נוציא את הכסף מהמשוואה הפעולות של זנות ומכירת סמים

כאשר מבוצעות בחינם עדיין ייחשבו על ידי החברה כבלתי מוסריות, משום
שהפועל היוצא שלהן הוא סיפוק רגעי, והן נוגדות את טובת הציבור. לעומת

זאת התוצר הסופי של תרומת כליה בחינם הוא הצלת חיי אדם והחברה
בהחלט מעודדת זאת.

 
מניעיו של אדם לעולם אינם חד-משמעיים. אנשים פועלים ממניעים שונים

ועובדה זו אינה הופכת את מניעיהם לטמאים. כבאים רבים מקבלים תשלום
עבור עבודתם. כשהם רצים לבניין בוער ומסכנים את חייהם על מנת להציל

ילד, האם הם פחות גיבורים מכיוון שהם מקבלים משכורת לשם כך? אנשים
הופכים לרופאים על מנת לעזור לאחרים וגם כדי לחיות ברווחה; האם זה

מטיל פגם מוסרי בעבודתם?
 

נהפוך הוא. שלילת "תרומה בעלת ערך" מתורם כליה מהווה פגיעה בכבודו
העצמי. כאשר חייל מאבד את רגלו בלבנון ומבקש פיצוי כספי מהממשלה,

אף אחד לא זועף. אף אחד לא דורש שמניעיו יהיו טהורים – שירות לטובת
ארצו מתוך תחושת חובה – מבלי לצפות לדבר בתמורה. החברה יודעת

שמגיע לחייל פיצוי עבור ההקרבה שלו.
 

מהי עמדת ההלכה
בנושא? הרוב המכריע
של הפוסקים הרבניים,
כמו הרב שלמה זלמן

אוירבך והרבנים
הראשיים לשעבר גורן,

לאו, ועובדיה יוסף,

לכתבה המלאה
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עכשיו תן לנו להוביל
עוברים דירה? כל

המובילים בארץ באתר
אחד!

הקלק כאן

הביוב עלה על גדותיו?
סתום את האף ביד אחת!

וביד השניה חפש
אינסטלטור
!כנס עכשיו

לתחרות הסבתא המדליקה
היכנסו לתחרות הסבתא
המדליקה ותוכלו לזכות

בפרס!
היכנסו ותוכלו לזכות!

תפסיק לחפור!
עבודות עפר,פיתוח,

חפירות שונות- בובקט
וכל הכלים.

הכל באתר שלנו

דפקת את האוטו?
במוסך הקרוב לביתך

ממתין לך צוות
מקצוענים.
הכנס עכשיו

בונוס כספי גדול לכל
קמפיין חדש!

0576605399

השלכת הגיעה גם אליך?
לרופא העור טיפול יעיל

ומוכח לעצירת

הקלק לפרסום מונחה תוצאות

צריך הלוואה?
Cal נותנת לך הלוואה עד
30,000 ₪ ב-0% ריבית

לחצי שנה

ניתוחי אף - השוואה
רוצים אף מושלם? מלאו

טופס וקבלו הצעות
מיוחדות

הצעות ביטוח רכב
הגיע זמן לחתוך בהוצאות

ביטוח רכב,מלאו טופס
לקבלת הצעות להשוואה.

שאיבת שומן
כל השיטות המתקדמות

לשאיבת שומן,מלאו טופס
להצעות.

קליקמדיה - קישורים ממומנים

www.cal-online.co.il

perfect-look.co.il

www.bituach4me.co.il

perfect-shape.co.il

תומכים בתשלום עבור
תרומת איברים. הנימוק

שלהם: תרומת כליה
מצילה חיים. מדובר

במצווה. אין פסול במתן
כסף כתמריץ לקיים

מצווה. הוא אינו משנה
את טבע הפעולה.

 
אני מאיץ בציבור לכתוב

לחברי כנסת. אם
המחוקקים לא ישנו את

החוק, בואו נחליף את המחוקקים. לכל הפחות, צריך לשנות את החוק כך
שיאפשר לפצות משפחות עבור תרומת גופה מכיוון שרוב ההתנגדות נסובה
רק סביב תורמים חיים. יותר מ-100 ישראלים ו-7,000 אמריקנים מתים כל

שנה כתוצאה ממחסור בתרומת איברים. עלינו לפעול עכשיו, והיהדות אמורה
להיות אור לגויים.

 
רובי ברמן, מייסד ומנהל עמותת הוד  לתרומת איברים.

 
  שלחו כתבה  הדפסת כתבה  תגובה לכתבה

עוד
בערוץ

למה זה מגיע
לאובמה?

פקחי עוז ותרומתם
לפורענות

 
מרלין-קישורים ממומנים

השלכת הגיעה גם אליך?  
לרופא העור טיפול יעיל ומוכח לעצירת

ההתקרחות הגברית

עכשיו תן לנו להוביל  
עוברים דירה? כל המובילים בארץ באתר

אחד!

הביוב עלה על גדותיו?  
סתום את האף ביד אחת!וביד השניה

חפש אינסטלטור

לתחרות הסבתא המדליקה  
היכנסו לתחרות הסבתא המדליקה

ותוכלו לזכות בפרס!

מרלין-קישורים ממומנים
פתיחת כל התגובותלכתבה זו התפרסמו 180 תגובות ב-91 דיונים

עוררו עניין|מומלצות גולשים|מההתחלה לסוף|מהסוף להתחלה

   
  

 
מוסריות של קצבים91.   

 (10.11.09)פייר 

אתה צודק בכל מלה   
 (11.11.09)מירב 

למירב   
 PIERRE(11.11.09) 

סמים בחינם זאת דוגמא לא מוצלחת במיוחד90.   
 (10.11.09)יובל 

הכותב צודק, וחבל שיותר מדיי אנשים לא מוכנים בכלל לשמוע89.   
 (10.11.09)יבגני 

אינך מודע לסטראוטיפים ששם כמו יבגני בהקשר הזה מעלה?   
 (11.11.09)אתה באמת יבגני? 

שני ההורים שלי מושתלי כליה אחד קנה והשני קיבל ממת88.   
 (10.11.09)אל תשפטו 

את צודקת   
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 (10.11.09)אחמד 

סחר חוקי באברי אדם יגדיל את הפער הכלכלי שהרי אחרת לא יהיה87.   
 (10.11.09)חזיר מודרני 

אתה אמיתי? שולח אותך לסין עכשיו ברכבת  (לת)86.   
 (10.11.09)דניאל 

סחר באיברים הוא מסוכן, נקודה85   
 (10.11.09)אזרח 

איסור על סחר באברים הוא מסוכן, נקודה. אנשים מתים מזה.נקודה.  (לת)   
 (10.11.09)אזרח 

עדיף שימותו מעטים מאשר רבים חפים מפשע   
 (11.11.09)אזרח מ-85 

אוי הצביעות84.   
 (10.11.09)אאא 

זה אצלך נחשב לליברל??? תקרא ביתר תשומת-לב, חביבי...  (לת)   
(11.11.09)באר-שבע,מאן דהוא     

צריך להפסיק את המעורבות של מערכת המשפט83.   
 (10.11.09)אאא 

דמגוגיה זולה82.   
 (10.11.09)

מאה? עיסקת שליט תהיה אחראית ליותר!  (לת)81.   
(10.11.09)ישראל,גם אני עדיין חי     

כשל בטיעון80.   
(10.11.09)ירושלים,נדב     

מספר שנים וניתן יהיה לגדל איברים אורגינלים79.   
(10.11.09)ראש פינה,מיכאל     

אפשר לחשוב שהפשע לא מעורב עכשיו בתמונה78.   
 (10.11.09)דניאל 

גם עברייני השוק האפור המלווים כסף לנזקקים77.   
 (10.11.09)עדי 

רעיון מסוכן ביותר..76.   
(10.11.09)מדינת חלם,מיקי     

מזה 100 יהודים?! גויים לא נחשבים בעיניך?75.   
 (10.11.09)עוף החול 

OMG, מה זה פה? צפון קוראיה? בן 30 מובטל לא צריך את הלב.74.   
(10.11.09)הקשה,הקשר     

יש לי חדשות בשביל- קוראים לזה עובדים זרים73.   
 (10.11.09)יוני 

אותי שכנעת  (לת)72.   
(10.11.09)טוקיו,אריאל     

צודק ב 100% חייבים לשנות את החוק הדיבילי הזה71.   
(10.11.09)תל אביב,משה בארי     

העניים יהפכו לספקי חלקי החילוף של העשירים  (לת)70.   
 (10.11.09)תורג'מן 

אשם גם מי שלא למד רפואה, כי בכך מנע...69.   
 (10.11.09)רועי 

אני לא חושב שהבנת   
 (10.11.09)יבגני 

סדר בהנחות שלך   
(14.11.09)נתניה,רות     
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דברים של טעם, מקוריים ומעוררי מחשבה  (לת)68.   
 (10.11.09)דבורה 

רעיון נפלא עכשיו תנסה ליישם אותו במציאות שלנו67.   
(10.11.09)שרון,אלכס     

מסכימה איתך לחלוטין . זכותו של אדם לתרום או למכור כליה  (לת)66.   
(10.11.09)רמת גן,זכותו של חולה לקנות     

תכנית מגוחכת65.   
 (10.11.09)אאא 

אאא, אתה מאכזב אותי. הכותב הוא ארכי-קפיטליסט, ורואים את זה   
(11.11.09)באר-שבע,מאן דהוא     

אולי תתיר גם תרומת לב בתשלום מתורם חי?  (לת)64.   
 (10.11.09)המאמר העקום ביותר שק 

זה כשל לוגי - אי אפשר לחייב מישהו "לתרום"!!  (לת)63.   
(10.11.09)ירושלים,ירושלמית*     

מאמר מעולה - ולו עקב הנקודות למחשבה62.   
 (10.11.09)ה_שגריר 

גרמת לי לחשוב מחדש. תודה.61.   
 (10.11.09)תמר 

גוף העניים כמלאי חלקי חילוף אברים, לעשירים בעלי האמצעים  (לת)60.   
 (10.11.09)עשיר לא יתרום אבריו! 

הכל סמנטיקה59.   
 (10.11.09)אורן האדום 

הקיצר - אתה מעודד קציר איברים תמורת כסף.58.   
 (10.11.09)

יש לאסור בחוק על עבודה במשרה מסוכנת57.   
 M(10.11.09) 

כבאים מצילים בעיקר עניים, ועובדי הייטק אינם מסכנים את עצמם   
(10.11.09)גבעתיים,רומן     

הטבע גוזר גזר דין מוות לכולם56.   
(10.11.09)מרכז,חושם     

איזה קן צרעות יפתח?   
 (10.11.09)אאא 

פתרון: מכירת אברים תותר כל עוד % המוכרים העניים = % באוכלוסי55.   
 (10.11.09)מוח משומש 

ההשוואה לביטוח חיים יפה, ונראה שזה באמת "הרגל מחשבתי"54.   
 (10.11.09)גל 

בוא נשלם לביג פארמה מיליארד מהכיס של העובדים ונחתוך 20 איש53.   
(10.11.09)בת-ים,אחד     

"זנות ללא כסף היא בלתי מוסרית"52   
(10.11.09)יהוד,חן     

כל מי שיש לו שכל  (לת)   
 (10.11.09)אאא 

זה נקרא להיות פריירית.  (לת)   
 (14.11.09)דליה 

אם עושים סקס עם 20 איש שונים מידי יום, ללא כסף,זה לא זנות???  (לת)   
 (10.11.09)פפפששש איזה השוואה 

מישהו ראה פעם מיליארדר תורם או מוכר כיליה שלו?  (לת)51.   
 (10.11.09)לומסה 

מה הנקודה?   
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 (10.11.09)אאא 

אם לא הבנת את הנקודה שום הסבר לא יחכים אותך  (לת)   
(10.11.09)ארץ ישראל פלשתינה,לומסה     

גידול אברים סינטטיים - לא רלוונטי   
 (10.11.09)

זאת עוד דוגמא לכך שהעמותות...צ50.   
(10.11.09)ת"א,לולי     

מאמר מעולה, אבל דמגוגיה.49.   
(10.11.09)ירושלים,דני     

לא הוזכר שכליה מתורם חי עדיפה בהרבה על תרומה ממת48.   
(10.11.09)יהוד,זיבלון     

אם זה יאושר עניים לא יקבלו תרומה לעולם47.   
(10.11.09)חולון,אבי     

נכון   
 (10.11.09)אאא 

אני דוקא רוצה שהעניים ישלמו יותר מס הכנסה ארנונה ושאר המסים   
(10.11.09)ארץ ישראל פלשתינה,לומסה     

לאאא, אתה בדרך הנכונה בהתפתחות המחשבה שלך,   
(10.11.09)ירושלים,שמחה     

למה הוא סירב לעזור אם הוא מכיר בטיפשות46.   
(10.11.09)נתניה,אנונימי ידוע     

ההבדל העיקרי וא שפקודה בלתי חוקית היא פקודה ולא חוק   
 (10.11.09)דניאל 

לאתאיסט )37)45.   
 (10.11.09)אזרח 

מקווה שלא תצליח לשכנע אנשים בדעתך - אסור לסחור - כנסו44   
 (10.11.09)אייל 

יישר כוח, אמרת הכל   
 (10.11.09)עוד מתנגד 

בגלל זה צריך לעשות את זה חכם. כנס   
 (10.11.09)אתה לא צודק 

רגולציה, מה זה?   
 (11.11.09)

אני חושב שזה מאוחר מדי   
 (10.11.09)דניאל 

מה הקשר בין חוקיות הסחר לבין חטיפה ורצח???   
 (10.11.09)אזרח 

מתנגד43.   
 (10.11.09)אודי 

צריך להסדיר את הנושא כדי למנוע שוד איברים42.   
 (10.11.09)נדב 

על זה נאמר "הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות" ממש מבהיל.41   
 (10.11.09)אורן 

גם התרומות ל"פוריות" הן סחר באיברים40.   
 (10.11.09)צפוני במלרע 

האם מותר האדם מצפון תל אביב מהאדם בשדרות או בלוד?39.   
 (10.11.09)תל אביבית 

יש מחיר לחיים   
 (10.11.09)אאא 
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כל הצדקנים...38.  
(10.11.09)רעננה,אבישי     

במה כליה של אדם במצוקה טובה יותר להשתלה מכליה של קרוב משפחה   
 (10.11.09)

מצוקה וסבל אינם היסוד הבלבדי לצדק ומוסר   
(10.11.09)גבעתיים,רומן     

ממליצה בלי להירשם-תקראו!  (לת)   
 (10.11.09)

כשאותך יחטפו לשם קציר איברים תמורת כסף - תדבר.  (לת)   
 (10.11.09)

אני מוכן למות ולא לקנות איבר מאביון נואש!!!   
(10.11.09)חסר בית,אורן     

אם אמי, בני, אבי או אחותי יזדקקו לתרומת איבר   
 (10.11.09)

בעולם שפוי ורציונלי לא הייתה כל בעיה!!! כנסו...37.   
 (10.11.09)אתאיסט 

שפוי?   
 (10.11.09)

מה כל כך רציונלי בהטלאת איברים כדי לשרוד עוד כמה שנים  (לת)   
(10.11.09)גבעתיים,רומן     

צודק )אבל תוריד את הקטע הגזעני(   
 (10.11.09)אתאיסט 2 

אין שום דבר שפוי בהיות אדם רכוש   
 (10.11.09)אאא 

תאורטית אתה צודק.ריאלי זה לא. כנסו36   
 (10.11.09)יוני 

מי שלא מכיר אדם עם בעיית כליות-דיאליזה,לא35.   
 (10.11.09)

וגם זנות יש להתיר34.   
(10.11.09)וגם זנות יש להתיר,וגם זנות יש להתיר     

נודניק, זנות היא חוקית לגמרי במדינת ישראל  (לת)   
 (10.11.09)לא משפטן 

זה לא חוקי לתרום ביציות בארץ. שאל את העצורים ברומניה.  (לת)33.   
 (10.11.09)

הפתרון הנכון למצוקת האברים הוא הפיכת התרומה מהמת לברירת מחדל32.   
 (10.11.09)מירב ברכה 

התרומה צריכה להתאים-לא?!  (לת)   
(10.11.09)לא משנה,לא חשוב     

לא קראתי קישקוש גדול מזה בחיי31.   
 (10.11.09)ירון 

ומי אתה חושב מממן את ההשתלות בעניים?   
 (10.11.09)אאא 

לפי אותו היגיון יש לאפשר סחר עבדים.30.   
(10.11.09)מונציה,הסוחר     

אנחנו כבר עבדים   
 (10.11.09)

נכון מאד   
 (10.11.09)דודו 

אז אל תשתייך   
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 (10.11.09)אאא 

אפשר לחשוב אתה לא עבד   
 (10.11.09)דניאל 

אתה אדם מושחת עם היגיון ומוסר עקומים!!!29.   
(10.11.09)חסר בית,אורן     

"חסר בית" שכותב טוקבקים באינטרנט מוכיח את טענות הכתבה!   
(10.11.09)ישראל,ברק     

לברק - אני מכנה את עצמי "חסר בית" כמחאה על...   
(10.11.09)חסר בית,אורן     

אני עדיין לא יודע אם אני תומך, אבל המאמר מעורר מחשבה.  (לת)28.   
 (10.11.09)דודו 

סוף סוף מאמר מעניין בתוך ים השטויות שמביאים לפה.  (לת)27.   
 (10.11.09)ישראל 

לארי ניבן איפה אתה??26.   
 chmike,(10.11.09)ראשון לציון    

למה לא?   
 (10.11.09)אאא 

למה להטעות? האמת על ביטוחי חיים25.   
 (10.11.09)הראל 

גם לי נראה היה מצוץ מהאצבע, כמו שאר המובאות שלו.  (לת)   
 (10.11.09)יהודה 

יותר מוסרי לכפות תרומה מכל מת24.   
(10.11.09)ירושלים,ירושלמי     

כמו איזה קוזאק הוא מספר בשיוויון נפש23.   
(10.11.09)100 יהודים,שהוא אחראי למותם של     

הסיכוי שיסתבך גדול מאוד, ומדובר בישיבה ממושכת בכלא   
 (10.11.09)אזרח 

פופוליזם זול22.   
 (10.11.09)אזרח 

אני נשאר בהתנגדותי21.   
(10.11.09)כפר סבא,הכפרסבאי     

זה יותר גרוע מזנות  (לת)20.   
 (10.11.09)ע 

למה שלא יתרמו שתי כליות?19.   
(10.11.09)צוללת צהובה,נדב     

מה זה "זנות ללא תמורה כספית"? ולמה זה "נוגד את טובת הציבור"?18   
 (10.11.09)אזרח 

   Sex for no Money
 Robby,Jerusalem(10.11.09)    

מפני שהפקרות מינית   
 (10.11.09)אאא 

צודק בהחלט17.   
(10.11.09)ישראל,פלונית אלמונית     

יש לי פיתרון מהפכני16.   
(10.11.09)כפר סבא,הכפרסבאי     

הייתי בורחת ממדינה כזו  (לת)   
 (10.11.09)

השורה התחתונה שלך אומרת הכל   
 (10.11.09)
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אין לאזרח הקטן חופש גם היום  
 (10.11.09)אאא 

קצת שומט את השטיח מתחת למושג "תרומה".  (לת)   
 (10.11.09)

זה לא הוגן   
 (10.11.09)אאא 

מסכימה אבל בתנאי שההגרלה תהיה רק בין גברים   
 (10.11.09)דורית 

יש הבדל תהומי בין תרומת זרע לתרומת כליה!15.   
(10.11.09)צפון,מיכל     

   Eggs
 Robby,Jerusalem(10.11.09)    

תסביכי נחיתות אינם טיעון   
 (10.11.09)אאא 

מחזק ומתקן14.   
(10.11.09)רמת השרון,אבי     

הנה הצעה לעזור לילדים ולחולים13.   
(10.11.09)השרון,שרית     

רעיון גאוני, אבל   
 (10.11.09)

כל עוד מדובר על הצלת חיים12.   
(10.11.09)הוד השרון,שי     

כשאנשים יתרמו יותר, לא יהיה צורך בסחר.11   
 d(10.11.09) 

צודק 100%   
 (10.11.09)בדיוק 

ואם יחטפו אנשים ל"פירוק"?10.   
 (10.11.09)סחר איברים 

מצד שני, כשמשהו הוא לא חוקי, צריך לשלם יותר   
 (10.11.09)

   !to 10 - they now do it
 bar(10.11.09) 

אצלנו בהודו כבר עושים את זה   
 (10.11.09)קרישנה 

   Rich People
 Robby,Jerusalem(10.11.09)    

והיום זה לא יכול לקרות?   
(10.11.09)רחובות,פוסט שמאלני     

   Body Parts
 Robby,Jerusalem(10.11.09)    

תרבות ההפקרות אצל רופאים9.   
(10.11.09)הרצליה,רונן     

מאמר מעניין8.   
 (10.11.09)גל 

בהחלט מעניין. לא בטוח שאני מסכים, אבל טיעונים יפים.  (לת)   
(10.11.09)ב,א     

היגיון של ילד בן 75.   
 (10.11.09)

תגיד, אתה באמת לא מבין את הבעיה?6.   
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 (10.11.09)אלכס 

אפשר להגן על נכסים אלו כמו שאסור לעקל מקרר והארד-דיסק  (לת)   
 (10.11.09)

אולי אסור לעקל מקרר...   
 (10.11.09)

וגם אדם שתרם כיליה אינו אדם בריא אחרי זה   
 (10.11.09)

   Desperate for Cash
 Robby,Jerusalem(10.11.09)    

נו,אז?   
 (10.11.09)אאא 

אני בעד  (לת)5.   
 (10.11.09)לוק 

כל הכבוד4.   
 (10.11.09)ח ראשון 

שיניתי את דעתי3.   
 (10.11.09)

שמח לשמוע שדעתך כה חלשה, אבל לשכנע אחרים? הצחקת אותי.  (לת)   
 (10.11.09)

אז תשנה אותה חזרה   
 (10.11.09)ארז 

מה הקשר לרופאים?   
(10.11.09)טכניון,סטודנט     

   ?Moral
 Robby,Jerusalem(10.11.09)    

אתה מעדיף את המצב הנוכחי   
 (10.11.09)אאא 

לא.פער התיווך לא ירד לאפס   
 (10.11.09)אאא 

לנתק שלטון הון ודת מגוף האדם.   
 (10.11.09)תתת 

אתה לא רואה את כל התמונה, שורה תחתונה: ניצול!!2.   
(10.11.09)מרכז,מיטל     

אתה גוזר גזר דין מוות על חפים מפשע   
 (10.11.09)אזרח 

זו לא עיסקה מרצון חופשי   
 (10.11.09)

בלי לשים לב, אתה מציע לנו לחזור לג'ונגל   
(10.11.09)גבעתיים,רומן     

המדינה לא נועדה כדי לאסור על הצלת חיי אדם   
 (10.11.09)אזרח 

   Slippery Slope
 Robby,Jerusalem(10.11.09)    

לאלה שצידדו ברצח העם המחריד בהיסטוריה   
 (10.11.09)אאא 

מדובר בהצלת חיי אדם!! לכל דבר אפשר לקרוא "ניצול"   
 (10.11.09)אזרח 

צודק  (לת)1.   
 LordOfer(10.11.09) 
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צריך הלוואה?
Cal נותנת לך הלוואה עד 30,000 ₪ ב-0% ריבית לחצי שנה

www.cal-online.co.il

מילוי קמטים
הורידי 20 שנה מפנייך! מלאי טופס לקבלת הצעות מיוחדות לטיפולים!

www.perfect-face.co.il

טיפולים אסתטיים
מגוון טיפולים חדשניים! השאירו פרטים לייעוץ חינם והצעות אישיות!

www.perfect-look.co.il

סובלים מהזעת יתר?
היום ניתן לטפל בזה בקלות! השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעות!

www.perfect-feeling.co.il

אודות ועזרה
כתבו אלינו

עזרה
מדיניות פרטיות

תנאי שימוש
מפת האתר

ארכיון

אודות האתר
RSS

הפוך לדף הבית
ynet בסלולר

ניוזלטרים
פרסמו אצלנו

ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות

מחשבים

יהדות
דעות

צרכנות
תיירות

אוכל
רכב

יחסים
קהילות

אנציקלופדיה
ynetnews

ירוק
לאשה

כלכליסט
בלייזר

Go
מנטה

פנאי פלוס
mynet

כלים ושירותים
קניות

הזמן חופשה
winwin
דרושים

מחירון רכב
דירות להשכרה

דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה

בעלי מקצוע
מפות

לימודים

  

© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט 

  

לא צודק  (לת)   
 (10.11.09)מלך האברים 
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http://www.akamai.com/
http://www.akamai.com/
http://www.acum.co.il/
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-827,00.html
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-827,00.html
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