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 נשים וטכנולוגיות רפואיות
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 ועדת מור יוסף המלצות בעקבות' נשים וטכנולוגיות רפואיות'פרויקט נייר עמדה מטעם 
 

מיק ח מע"אנו רואות בברכה את הרחבת הדיון ובחינה מחודשת של טכנולוגיות פריון בישראל כמו כן אנו מבקשות לברך את חברי הועדה על פרסום דו" 

 .שניכר כי הושקעה בו מחשבה רבה וההבנה כי בפניהם עומדות סוגיות מורכבות וכבדות משקל שישפיעו על פני החברה בישראל

 . מסמך זה יתמקד בפרק ההמלצות לגבי נושא הפונדקאות בלבד

הותירה אותנו עדיין עם כמה סוגיות  ,מסתייגותשלחלקן אנו שותפות בהסכמה ומחלקן האחר , קריאה מעמיקה של המלצות ועדת מור יוסף לגבי פונדקאות

 .".מטרידות
 נייר העמדהקריאת ל

 

   2112ופאנל פונדקאות במסגרת אירועי הגאווה  'סקס אחר'דברים שאמרתי בכנס 
 נופר ליפקין: מאת

 

אלה האם צריך או לא צריך לאסור שהיא שאלה נפרדת לגמרי מהש, השאלה שאני ארצה להתמקד בה היא הסוגיות האתיות בתוך תהליך הפונדקאות עצמו

 .וגם נפרדת לגמרי מהשאלה האם ראוי או לא ראוי לבחור להביא לעולם ילדות עם פונדקאית בתשלום, על פונדקאות בתשלום

 למאמר המלא

 
 לגבי פונדקאות' סקס אחר'בכנס מתוך דברים 

 .ניברסיטת תל אביבאו, הפקולטה למשפטים, מרכז צבי מיתר ללימודים מתקדמים, שרון בסן: מאת

 
זכותם של . ופונדקאות בפרט וטוב שכך, בית בעזרת טכנולוגיות פריון"ח ועדת מור יוסף מנסה להתמודד עם הזכות להורות של חברי הקהילה הלהט"דו"

ה מסוימת לראות בפונדקאות ישנה נטיי. הסדר הפונדקאות אינו חף ממחלוקות, יחד עם זאת. בית זהה לזכותנו כולנו להיות הורים"חברי הקהילה הלהט

חשוב להבדיל בין טיפולי פריון שבהן משולבת אישה נוספת כגורם מסייע לבין טיפולי פריון ". טיפול פריון"אך פונדקאות אינה סתם ". עוד טיפול פריון"

 ". שבמהלכם מופעלת על הזוג המבקש טכנולוגיה בלבד

 למאמר המלא

 
 יות והזמן שחולףטיפולי פור, רווקות 'לפספס את הרכבת'

 ני דוברין'גמאת 
 
. מוסתר רק בקושי, אמהות רווקות, במקרים רבים הנושא המרכזי של הדיון. דיונים רבים על אמהות מאוחרת בישראל מתמקדים בשאלות של טובת הילד"

להעמיד את טובת המטופלת במרכז הדיון  בתור פעילות למען בריאות נשים עלינו. לא מטרידה כמעט אף אחד, להיבכל המובנים של המ, בריאות האשה

אלו ? יםאלו עוד טיפולים או הליכים רפואיים שיעילותם כה נמוכה ממונים במולאם על ידי משרד הבריאות וניתנים כל כך בקלות על ידי רופאים ישראל. שלנו

אלו שינויים מבניים בשירותי רפואת הפריון יניבו תוצאות ? נשים אינטראקציות בין רופאים למטופלות רווקות יגנו טוב יותר ואולי אף ישפרו את בריאותן של

 "?טובות יותר עבור נשים המתקשות להרות

 למאמר המלא
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 מחשבות בדיעבדיות על טיפולי פוריות
 

איפשרה לנו את היוולדו מתוך הענקתם של טיפולי פוריות ש, יש לנו ילד מקסים ואנחנו מלאי הכרת תודה על הרפואה הציבורית המתקדמת בישראל "

 .מידי טובי הרופאים, חינמיים כמעט

 ".ויחד עם זה אני לפחות לא מצליחה להפסיק לחשוב על כל מיני שאלות אתיות אליהן נחשפתי במהלך הטיפולים ובעיקר לאחר הולדתו של ילדנו

 למאמר המלא

 

 זה איננו פשע אלא הליך רפואי בסיסי

 חדוה אייל: מאת

. הפסקת הריון לנשים הן חלק מהזכות הבסיסית של נשים לבריאות ועל כן החוק מחייב לכלול את העלות להליך בביטוח הבריאות, בקונטיקט כבר הבינו"

, קומות שונים בעולםשיח שבמ. החלטה חשובה זו למעשה מציבה רף חדש וחשוב לשיח על הפסקות הריון. זוהי בשורה חשובה שראוי שתעוגן גם בארץ

 ".ערכים כשבמרכזם השליטה על גופה של האשה, היה מאז ומתמיד נושא למאבק בין אידיאולוגיות, ובכלל זה ישראל

 ".און לייף"פורסם לראשונה באתר  למאמר המלא

 

 אשליית הביציות הקפואות 

 אבי צפרירר "דשץ ו-טליה מירוץר "ד: מאת

מעט אור על מורכבות התהליך  פךשו, את נושא הקפאת הביציות המאמר פותח לדיון. בנושא הקפאת ביציות' הארץ'רונה בעיתון לאח םשפורס מאמר

 .מסר לנשים התוהות לגבי האפשרות של שימוש הליך זה לצורכי פריון מאוחריםיאת המידע שראוי שי מחדדו

 

 'הארץ'לקריאת הכתבה כפי שפורסמה בעיתון 

 

 הקודמים לחצו כאן תלגיליונו 

   כאן צולח להמשך קריאה על פעילותנו באתרנו

 
 wmt.isha@gmail.org.il :והזמנת הרצאות ניתן לפנות לחדוה אייל בדואל, הצעות למאמרים, לתגובות

 

 

 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, ליות ואתיות נלקחות בחשבוןכלכ, יש לוודא כי ההשלכות החברתיות, והפריון

 . הבריאותיות

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

 עוסקות ומבקשות לפתח

 .שיבוט  ועוד, פונדקאות, אמצעי מניעה ,ש מסחרביציות והחש" תרומת"חשיבה ביקורתית על תחום 

 :מטרות הפרויקט

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

 .ניצול של גוף אשה או איש

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

 .שבצד קדמה מדעית ,והכלכליות

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

 המערבים מדע ורפואה
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