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 המשפחות הלאומיסדרן 

 חדוה אייל

חדשות אתגרו את המדינה והשימוש שלהן בטכנולוגיות פריון שהקימו שפחתי לאחרונה עלו לכותרות שני סיפורים אודות זוגות נשים לסביות שהתא המ" 

ישראל מתגאה בפלורליזם . תבוננות מעמיקה לגבי יחסה של המדינה למושג המשפחה ולנשים בפרטדורשים המקרים אלו  .יחסה לתא המשפחתיאת ו

חופש לפרט והכרה בזכות  ,מתקבלת מראית עין של פתיחותכך . צה בחקיקת חוקים בנושאים אלוורואה עצמה כחלו, מדעי ובשימוש בטכנולוגיות פריון

 "..רן המשפחות הלאומיסד"בפועל מינתה עצמה המדינה ל, עם זאת. להורות

 'העוקץ'פורסם לראשונה באתר 

 למאמר המלא

 

 .ים פונדקאיותסיפורן של נש :בהודופונדקאות 

 חדוה אייל

ה איחלו והיא נותרת עם סכום כסף שמאפשר לה /ה שלו/אלו חוזרים עם ילד, לא פעם שומעים את הטיעון כי בפונדקאות בינלאומית שני הצדדים מורווחים

כפי שהן מכונות , "מלאכיות", אותן נשיםמה קורה ל? זו המציאות הורודה שאתם משאירים אחריכם האומנם? האומנם. לבנות חיים חדשים לה ולמשפחתה

שתוצאותיו מטרידות  פרסם לאחרונה מחקר על אמהות פונדקאיות בהודו' המרכז למחקר חברתי'הארגון ההודי  ?לאחר שאתם חוזרים הביתה, לא פעם

 .דרדרמאף הולך וקאות אלא ו משתפר כתוצאה מהפונדהחברתי והנפשי של אותן נשים לא רק שאיננ, המחקר מראה כי מצבן הכלכלי. ביותר

 'onlife'פורסם לראשונה באתר 

 המלא למאמר

 

 , זיהום סביבתי משפיע אחרת על נשים

 ח מטעם הקואליציה לבריאות הציבור"וד

המערכת ההורמונאלית בגוף האשה כוללת רכיב מרכזי של : באופן שונהעליו עובדה הגורמת למזהמים בסביבה להשפיע , גוף האשה שונה מגוף הגבר"

לנשים יותר ; ועורקים צרים נוטים להיות רגישים יותר למזהמים, גודל כלי הדם וגודל הריאות קטן יותר אצל נשים; ומזהמים נוטים לחקות אסטרוגן, אסטרוגן

מהלך מינית או בהבגרות תקופת הבהן הן רגישות יותר לחשיפה סביבתית כגון ב" חלונות זמן"לנשים ; המים נוטים להצטבר ברקמות השומןשומן בגוף ומז

 .."הריון

 להמשך קריאה

 

 

 הפסקות הריון קו הסיוע בנושא 
 

ההתמודדות עם הריון לא מתוכנן היא מורכבת . בכל שנה מתמודדות אלפי נשים עם הריון לא מתוכנן או מתלבטות האם להפסיק את הריונן מסיבות שונות

יחד עם . התמודדויות שונותכל אפשרות מבין השלוש מעלה שאלות ו. מסירה לאימוץ או המשל ההריון, הפסקת הריון, ומציבה בפניך שלוש אפשרויות שונות

 . במצבך האישי או הרפואי, כל התלבטות שלך כורכה בנסיבות חיים, כל אחת נמצאת במצב אחר, גם אם השאלות והחששות משותפים להרבה נשים, זאת

 .רק את יכולה להחליט מה הכי נכון וטוב עבורך בצומת דרכים זו

http://www.isha.org.il/
http://www.isha.org.il/
mailto:wmt.isha@gmail.com
mailto:wmt.isha@gmail.com
http://www.haokets.org/2012/03/22/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/
http://www.haokets.org/2012/03/22/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/
http://www.onlife.co.il/פנאי/עניין/42013/פונדקאות-בהודו-חוות-גידול-של-רחם-להשכיר
http://www.isha.org.il/upload/file/gilayon%209%20public%20health%20coalition.pdf
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ה וליווי כתמי, שיספק מידע 21למסד קו סיוע עבור נשים מעל גיל , של ארגון אשה לאשה' רפואיות וטכנולוגיותנשים /אנו בפרויקט , מסיבות אלה החלטנו

 . בכל החלטה שתבחרי

 www.wmt.isha.org.il:  צדק בריאות לנשים: את מוזמנת להיכנס לאתר שהקמנו בנושא הפסקת הריון

 

 2200-117311:  ון של קו הסיוע שלנו הואמספר הטלפ

 

 .ן/ואנו נדאג לשלוח אליכם, ם מוזמנות לפנות אלינו ישרות/לקבלת סטיקרים ופליירים לחלוקה אתן

 

 :הסטיקר

 

 
 
 

 כתבות שעלו ברשת האינטרנט לאחרונה -שווה קריאה
 

 . מעריב NRG, תעשו לי ילד, בילי מוסקונה לרמן
 

 ". מסע בין ביציות שמתחיל בישראל ומי יודע איך יגמר. אפ כלכלי שכולל סחר באיברים-ון האלטרואיסטי של פונדקאות לסטארטיכך הפך הרע" 
 
 

 YNET, אים אל תסחרו בגופן של נשיםהומו, אסתר הרצוג' פרופ
 
פונדקאות . וכבר נדבקו בהם התפישות והנורמות של ניצול נשים בחברה השוביניסטית, עוד לא תמו מאבקיהם החשובים של ההומוסקסואלים על השוויון"

 ".אינה הדרך לילד
 

 'א וכתובורק'הבלוג האישי  ,! "גם לי מגיע: ניצול נשים", ר נעמה כרמי"ד
 
 ".קבוצה אחרת)..( אי אפשר לדרוש זכויות כמיעוט מדוכא שמהותם לנצל באופן מחפיר "
 
 

 (12ערוץ )ירון פנחס וישראל רוזנר בתוכנית המקור , של רענן קינןכתבתם  (בישראל) הצצה לעולם הפונדקאות כתבת תחקיר
 

ת על פתרון כלכלי והתפתח תהליך שהתחיל במחשבו .קיבלה החלטה להיות פונדקאיתלחייה  00-בשנות האשר  תיעוד שנמשך שלוש שנים אחר ליאור
 .ובעיקר קשר ויחסים חדשים, להבנה כי מדובר בתהליך מורכב ומרגש

 
 
 
 
 

   כאן צולח להמשך קריאה על פעילותנו באתרנו 

 
 wmt.isha@gmail.org.il :והזמנת הרצאות ניתן לפנות לחדוה אייל בדואל, הצעות למאמרים, לתגובות
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http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=883344
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 על הפרויקט
 

 
 
 

 
 
 

 

רפואיות נולדה מתוך הכרה בכך שלצד הפיתוחים המדעיים בתחומי הרפואה בנושא טכנולוגיות " אשה לאשה"הפעילות של 

 ןכמו גם שמירה על מעמדן של נשים וזכויותיה, כלכליות ואתיות נלקחות בחשבון, החברתיות יש לוודא כי ההשלכות, והפריון

 . הבריאותיות

בין הנושאים בהם . זהו פרויקט ייחודי מסוגו שמטרתו לפתח מעורבות חברתית ודיון פמיניסטי בנושאים המערבים מדע וחברה

 אנו עוסקות ומבקשות לפתח

 .שיבוט  ועוד, פונדקאות, אמצעי מניעה ,ביציות והחשש מסחר" תתרומ"חשיבה ביקורתית על תחום 

 :מטרות הפרויקט

ולפעול למניעת כל שימוש שיש , אנו מבקשות לקדם מעורבות ציבורית בכלל ומעורבות נשים בפרט בתחומי הרפואה והמדע *

 .בו ניצול של גוף אשה או איש

בה של שיקולים ודיון מעמיק על ההשלכות החברתיות האתיות הכולל קשת רח, אנו שואפות לקדם שיח בין מדע וחברה* 

 .שבצד קדמה מדעית ,והכלכליות

בין קבוצות שונות ויצירת קואליציות הפועלות לקידום זכויות נשים ואדם  תאנו מאמינות ביצירת שינוי על ידי סולידאריו* 

 בנושאים המערבים מדע ורפואה

 


