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 תמרה טראובמן: כתבה, 'נשים וטכנולוגיות רפואיות'פרויקט , 2112דוח הקפאת ביציות נובמבר 

 
על  עם גורמות וגורמים שונים גרר אחריו שיח ,ח בנושא"העיסוק שלנו כפרויקט בבחינת מיסוד הליך הקפאת ביציות ופרסום דו

בין תפיסת טכנולוגיות ההקפאה ככלי בשירות הפמיניזם לבין ראייתה כמכשיר נוסף המאפשר משטור ושליטה בגופן של המרחב ש

עצמו ההליך  מתבצעיםכלכלי ואתי , חברתי באיזה מרחבאנו מבקשות לבדוק , ח המפורסם כאן במלואו"בהמשך לדו, בין השאר. נשים

אנו סבורות כי פרסום . הצעתו לציבור ו מסרים גלויים וסמויים משווקים באמצעותואילשל נשים " קהל פוטנציאלי"והחשיפה שלו ל

ח המובא כאן פתח לנו צוהר של הזדמנות לבחינה חברתית מקיפה של הקשר בין הליכים רפואיים למבנה החברתי בארץ ושל "הדו

 .ת רפואיות ייעודיות של נשיםטכנולוגיו פלטפורמותתפישות שונות של מהות הזיקה בין פעילות פמיניסטית לפיתוח 

 

 ח בעברית"לקראת הדו
 

 בערבית ח"את הדולקר

 
 אורנה דונתמאת , (מהותאי)-מחשבות על אי": רצון"ל" הסכמה"ל" בחירה"בין 

 
, בכל המוצאים, בכל המעמדות ההאם ישנה חלוקת משאבים שוו? אם במידה וזהו רצונה-האם כל אשה בישראל יכולה להיות לא"

אלא מעבר לאימהות עשוי לנבוע מבחירה בכלל ואישית בפרט .. ?הדתות והמסורות ביכולות לחיות כנגד הנורמה, בכל הלאומים

 .."פנים-הוא עשוי אף להיעשות תחת כפייה מרובתו ; יבות מקריותיוצא של נס כפועל

 

 למאמר המלא

 

 טיפולי פוריותתהליך סיפורה של אשה ב
 

בטח כל זה יהיה מאחוריי כשאחזיק לראשונה : ים אומרותואמרתי את מה שרוב הנש !ישתילו לי חיים! איזו התרגשות.. מעבר לכאב"

 ." והכאב הופך כביכול למובן מאליו, הרי זה מה שתמיד אמור להרגיע אותנו, את התינוק בידיים

 

 למאמר המלא

 
 ש באמצעי המניעה בקרב נשות הקהילה האתיופית בישראלמדיניות השימו -דפו פרוורה

 

כתבת תחקיר של גל גבאי ששודרה לאחרונה בתוכנית "וואקום", הביאה פרטים נוספים על הנושא והחזירה את נושא השימוש 

באמצעי מניעה בקרב נשות הקהילה האתיופית בישראל לסדר היום הציבור. בשנת 1002 התפרסם דו"ח שכתבה חדוה אייל מטעם 

'פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות' על מדיניות מכוונת של מתן אמצעי המניעה דפו פרוורה לנשים בקהילה האתיופית בישראל, כחלק 

 ממדיניות של צמצום הילודה. סוגיית השימוש וההתוויה הרפואית של אמצעי מניעת הריון היתה כרוכה תמיד בשאלת הגבול בין 
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הפרטי לציבורי, בין זכות האשה על גופה ועצמאותה לבין שליטה חברתית ומשטור הגוף, ופעלה בתוך משולש גורמים פעילים: מנסחי 

 מדיניות, ממסד רפואי ונשים. 

 

  לצפייה בכתבה "לאן נעלמו הילדים" בתוכנית וואקום עם גל גבאי  

 

 

 דו"ח בנושא דפו פרוורה – אמצעי למניעת הריון הניתן באמצעות זריקה,
 
 

:מאמרי הדעה בנושא שפורסמו לאחרונה  
 
 

  'עוקץה'פורסם לראשונה באתר . מאת חדוה אייל ,לא של האשה, צרכיו של הריבון
 
 

 

 'הארץ'פורסם לראשונה בעיתון , מאת אפרת ירדאי ,זריקה שחורה
 

 

 גוף וביטחון, מגדר, מוגבלות: תפורום נכות ונינוחו

 

 .מוצפת ברגשות יתייה –הראשונה של הפורום  - אחרי הפגישה האחרונה שלנו": אורנה אנגלסיכום מפגש הפורום הראשון מאת של 

נפתח , אחרי ששמעתי את כולכן מדברות על מהו בית בשבילכן .אך מאה ואחד דברים אחרים תפסו לי את כל הזמן, רציתי לכתוב מיד

הרגשתי חום גדול והמון אהבה והתרגשות לשוב ולפגוש את כולכן . ותובנות נוספות טפטפו לי למודעות, לי אופק רחב יותר של ראייה

 אחרי שהקשבתי לכל הדברים שנאמרו, הבנתי עוד משהוו! בוצה שלנו היא כמו בית בשביליהק, כן, תחזרתי לאיזשהו ביכאילו  –

הבנתי שגם הנכות שלי  הפכתי . (במיוחד אחרי שאסנת דיברה על כסא הגלגלים כעל בית)חו תפוהקירות הפיזיים של בית נשרו ונ

  ".ם הנכות ובתוכהכדי שיהיה לי יותר נוח לחיות בשלווה ע, למעין בית עבור עצמי

 

 סיכת ביטחון: מפגש שני של פורום נכות ונינוחות

 .איך מדינה שבה אנו חיות בתחושת ביטחון? מה יוצר תחושה בטוחה? מה המשמעות של חברה בטוחה עבורנו

 .1012חדר , באוניברסיטת חיפה בבנין המדרגה 10:11עד השעה  10:11בשעה  21.12.12ניפגש ביום ראשון 

נשים ללא /נשים עם מוגבלות ולא/תקיים בשיתוף פעולה עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והוא מיועד לאהפורום מ

 .מוגבלות

 

 ..רישמו לעצמכם

 

 

מרכז פמיניסטי חיפה ומכללת תל אביב יפו מזמינות ליום עיון -אשה לאשה, המרכז הבינלאומי לאתיקה בריאות ומשפט  

 

יוסף -המלצות ועדת מורדיון ב :הפוליטיקה של הפריון  
 

במכללת תל אביב יפו 22.1.1021יום העיון יתקיים ב  

..פרטים בהמשך  

 

 הקודמים לחצו כאן תלגיליונו 

   כאן צולח להמשך קריאה על פעילותנו באתרנו

 
 wmt.isha@gmail.com  :חדוה אייל בדואלוהזמנת הרצאות ניתן לפנות ל, הצעות למאמרים, לתגובות

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pSO0lTmYpc0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pSO0lTmYpc0
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http://www.haokets.org/2012/12/10/%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%94/
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1882411
http://www.isha.org.il/docs/P159/
http://www.isha.org.il/docs/P159/
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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, לוודא כי ההשלכות החברתיותיש , והפריון

 . הבריאותיות

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

 בהם אנו עוסקות ומבקשות לפתח

 .שיבוט  ועוד, פונדקאות, אמצעי מניעה ,ביציות והחשש מסחר" תרומת"ית על תחום חשיבה ביקורת

 :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

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

 .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

 

 

 


