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 והצעות לשינוי חקיקה 0212פונדקאות בישראל: תמונת מצב 
 נופר ליפקין ואתי סממה

 
לק דו"ח נכתב על ידי נופר ליפקין ואתי סממה כחהוהצעות לשינוי חקיקה.  2010אנו גאות להציג בפניכן/ם את הדו"ח: פונדקאות בישראל: תמונת מצב 

, החוק הישראלי מתמקד 1996מפעילות פרויקט 'נשים וטכנולוגיות רפואיות'. ישראל היתה המדינה הראשונה בעולם שהתירה פונדקאות בחקיקה, במארס 

מים בפועל, או ביצירת מנגנון מדינתי לאישור הסכמי פונדקאות, אולם למרות חדשנותו הרבה אין הוא כולל הגדרות של מנגנוני פיקוח על אופן ביצוע ההסכ

 של הליך מעקב אחר ההשלכות ארוכות הטווח של יישומיהם. למרות פרק הזמן הארוך שעבר מאז נחקק חוק הפונדקאות, טרם נצברו נתונים מספיקים

 ה מלאה של ניסוי חברתי חדשני זה.כשיאפשרו לבצע הער

 

 בישראל פונדקאותבעברית:  לקריאת הדו"ח

   في إسرائيل تأجير األرحام  לקריאת הדו"ח בערבית

     Surrogacy in Israelלקריאת דו"ח באנגלית 

 

 שיח פמיניסטי על -הרצאתה של פרופ' אדריאן אש
 נשים עם מוגבלויות

 
והחברתיות של סיפורן של נשים בארה"ב מעלה סוגיות הנוגעות לנשים עם מוגבלויות וההתמודדות הייחודית שלהן עם ההשלכות הכלכליות, הפסיכולוגיות 

עם דיון ונערך  ומוגבלויותאתיקה  מעמדן ותפקידן בחברה. במפגש עם פרופ' אדריאן אש דובר על האפליה הכפולה בקרב נשים עם מוגבלויות, סוגיות בביו

 הקהל על פמיניזם בישראל ומאבקן של נשים עם מוגבלויות.

 

 למאמר המלא

 

 טכנולוגיות פריון ומוסד המשפחה
 . אוניברסיטת בר אילןבבמסגרת הכנס מגדר בשטח ובאקדמיה, נשים. השולחן העגול התקיים ובנושא טכנולוגיות פריון, מוסד המשפחה שולחן עגול סיכום 

במדע ובפרט בטכנולוגיות פריון והשפעתן על מעמד הנשים ובריאותן. הושם במהלך הדיון בשולחן העגול נבחנו דילמות שונות העולות כתוצאה מהשימוש 

 .דגש על קהילות שונות כמו, נשים דתיות, הקהילה ההומוסקסואלית ועוד

 

 למאמר המלא

 

פיים מתוך פורום "נשים שלא מה זו בכלל משפחה? על הגדרות וקשרים חברתיים חלו

 רוצות ילדים"
 אורנה דונת

 

 אני מתרשמת שאני פחות ופחות יודעת מהי משפחה. וזאת למרות שיש לי שתיים.  –ככל שעובר הזמן ובעקבות מחקרים שאני עורכת בנושא "

 ואולי בגלל שיש לי שתיים: המשפחה הביולוגית שאליה נולדתי; והמשפחה שבחרתי.

 ה אני שואלת את עצמי האם משפחה היא אנשים או שמשפחה היא ערכים; ומה בין ערכים של משפחתיות והומניזם. בתקופה האחרונ

כלומר, שפשוט  – being-כלומר, האם עושים אותה, ממחיזים אותה; עובדים בה כדי לתחזק אותה; או שהיא ב – doing-אני בוחנת האם משפחה היא ב

 חיים בתוכה ומרגישים אותה. 

 "י בעיקר שואלת את עצמי האם עוד נדרש בכלל לחיות לאורו של המונח "משפחה" או שאבד עליו הכלח.ואנ

 

 למאמר המלא

http://www.isha.org.il/
mailto:wmt.isha@gmail.com
http://www.isha.org.il/upload/file/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%A1/surrogacy_web.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/surrogacy_Arab00%5B2%5D.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/surrogacy_Eng00%5B1%5D.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/Adrian%20Ash.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/Adrian%20Ash.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/roundtable.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/roundtable.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/%20%20%20-%20(1).pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/%20%20%20-%20(1).pdf
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 כרוניקה של דיכוטומיה ידועה מראש –כנס אינטרסקס 
 אור שי

 
ביוזמת צוות פרויקט זכויות אינטרסקס, המורכב מפעילות אינטרסקס ומסטודנטיות  2011נערך באוניברסיטת חיפה במאי כנס אינטרסקס"  –"להיות אדם 

דיברו בו פעילים אינטרסקס ומומחים מתחומי  ."חברתי צדק למען משפטניות – איתך" מהקליניקה לפמיניזם משפטי של הפקולטה למשפטים ועמותת

 המשפט, הרפואה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה

ן תומכי הכנס היה לכל אורכו מאוד טעון רגשית, מה שאינו מובן מאליו בכל הנוגע לכנסים אקדמיים. בעיני, העובדה שהכנס הפך למעין זירת עימות בי

אומרת דרשני. כאשר אנשים טובים  –בילדים אינטרסקס לבין מתנגדיהם, עימות שבסופו של דבר הוביל לסוג של "פיצוץ" ושל הפסקת הכנס הניתוחים 

 .ומכובדים, אשר רוצים כולם בטובתם של האנשים האינטרסקס, מגיעים לטונים של צעקות ולמתקפות לגופו של אדם

 

  למאמר המלא

 

 בקרוב..

שיח: פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהם-רב  
, י"א סיוון תשע"א11.2.0211יום שני   

1201בניין המדרגה, חדר   
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 
טה למשפטים באוניברסיטת חיפה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם פרויקט "נשים וטכנולוגיות רפואיות" בארגון אשה לאשה, מרכז פמיניסטי חיפה, הפקול

 שיח שיהווה בסיס ליצירת קבוצות דיון, מחקר ופעולה של נשים פמיניסטיות עם מוגבלות וללא מוגבלות. -מוגבלות במשרד המשפטים מזמינים אתכן/ם לרב
 

 :סדר היום
 

  התכנסות 15:30
 

 נת תחום בכיר שילוב בקהילה, נציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטיםליאורה רופמן, ממו: דברי ברכה 16:00
 טימרכז פמיניס -חדוה אייל, רכזת פרויקט "נשים וטכנולוגיות רפואיות", אשה לאשה 
  

 מור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית ,הערות על הקשר בין מוגבלות ומגדר
 

 ם, מוגבלות ומה שביניהם"שיח "פמיניז-רב
 :משתתפות
 קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל –יו"ר אס"י  ,סולה שלי

 , פרויקט "נשים וטכנולוגיות רפואיות" בארגון "אשה לאשה" אסנת להט

 , פעילה חברתיתדועא אבו אליונס

 , רכזת פרויקט נשים עם מוגבלויות בארגון אל טופולהעו"ס סמר אבו קרשין

 , מאמנת הווייתית, מנחת קבוצות ומרצה, לקוית שמיעהסמדר הרושעו"ס 

 

 אוניברסיטת חיפה., עיסוקבהנחיית ד"ר דליה זק"ש, החוג לריפוי ב, "לאן פנינו מועדות" –דיון עם הקהל 
 

 האירוע נגיש לא/נשים עם מוגבלויות וילווה בתמלול ותרגום לשפת הסימנים.
 wmt.isha@org.ilאשה לאשה  לפרטים נוספים ולהרשמה: חדוה אייל,

048651072פקס: 04-8660951טלפון:   

 
 
 
 
 

 
 

 

לחץ כאן להמשך קריאה על פעילותנו באתרנו אנו מזמינות אתכם   

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

 
 
 

http://www.itach.org.il/home/index.asphttp:/www.itach.org.il/home/index.asp
http://www.itach.org.il/home/index.asphttp:/www.itach.org.il/home/index.asp
http://reuma0.wordpress.com/2011/05/08/intersex/
http://reuma0.wordpress.com/2011/05/08/intersex/
mailto:wmt.isha@org.il
mailto:wmt.isha@gmail.org.il
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 על הפרויקט

 

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

 ןאתיות נלקחות בחשבון, כמו גם שמירה על מעמדן של נשים וזכויותיהוהפריון, יש לוודא כי ההשלכות החברתיות, כלכליות ו

 . הבריאותיות

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

 אנו עוסקות ומבקשות לפתח

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

 מטרות הפרויקט:

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

 .בו ניצול של גוף אשה או איש

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

 שבצד קדמה מדעית. והכלכליות,

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

 בנושאים המערבים מדע ורפואה

 

 

 


