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 פמיניזם מוגבלויות ומה שבניהם –רב שיח 
 

חשיבה פמיניסטית וחשיבה ביקורתית על מגדר מזינות את השיח בקשר  .ניזם ונשים עם מוגבלויותבנושא פמי אותו קיימנו סיכום רב שיחמובא לפניכן 

יה של נשים והחושאלות לגבי  תהעלאב עסקרב השיח  .שתי קטגוריות שיש להן מה ללמוד זו מזוכ ,פמיניזם ומוגבלויות, יותשתי קבוצות חברת. למוגבלות

, הנאה, יצירה, מאבק, חיים מלאי משמעותרים סיפורי זושיח שההקולות שנשמעו ברב . והתגברות תוצר של דיכוישהוא קול , קול אותנטיכ, עם מוגבלויות

  .ואפילו גאווה

 
 למאמר המלא

 

 ר אומי לייסנר"ד :מאת, הקשר בין הנקה ולידה
 
רה זאת אישלאחרונה התבשרנו על הצעת החוק של חבר הכנסת דני דנון מהליכוד הגורסת כי בית חולים לא יזין יילוד בתרכובת מזון לתינוקות אלא אם כן "

מידע על התופעות והמחלות שההנקה , כולל מידע על יתרונות ההנקה, הטופס האמור יכלול מידע לעידוד הנקה. האם בחתימה על גבי טופס שיקבע השר

  ..".התגובות מיהרו לבוא. מקטינה את שכיחותן ומידע רלבנטי נוסף כפי שיקבע השר

 

 למאמר המלא

 

 שוקי :מאת ?שווה להיות גאה
שווה ", של מצעד הגאווה הסלוגן. 1022של מצעד הגאווה הרדיקאלי  קמפיין התגובה במסגרתנושא הפונדקאות זכה לחשיפה והבעת עמדה נוקבת 

יש להם סיבות  1022לות של אנשים וקבוצות שגם בקו. עבר טרנספורמציה בכדי לתת מקום לקולות שבקמפיין המקורי הושתקו, "להיות גאה

קולות המספרים . שבקמפיין המקורי הניראות שלהם נמחקה וטושטשה, נדרים וביסקסואלים'כגון טרנסג, קולות של זהויות. טובות להסתתר

" שווה"ו כדי לפנות מקום לנדחקו קולות שנמחקו, םעל ארונות ויציאה מה, ועל דיכוי על חוזק, סיפורים מורכבים יותר על גאווה ועל בושה

 ". גאה"ול

 
 

 למאמר המלא
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 חדוה אייל: מאת, פונדקאות כצל מוסרי

 

זאת בעקבות ו, רותי אישה פונדקאית להבאת ילד רביעי לעולםזוג שלהם שלושה ילדים ביקשו להיעזר בשי לאחרונה עלה נושא הפונדקאות לכותרות כאשר

כי חוק נשיאת  בטענה שפנייתם לוועדה הסטטורית לנושא פונדקאות נענתה בשלילה צ לאחר"הזוג פנה לבג. כריתת רחם שנאלצה אם המשפחה לעבור

בית המשפט העליון את הדיון החלטת . מצדיקה סטייה מכלל זה ם שלושה ילדים אינהיש להשהעובדה וכי  עוברים נועד להביא מזור לזוגות חשוכי ילדים

 .בהליך הפונדקאותחברתיות הכרוכות תיות ואדילמות ב שזורה  לוועדה

 

 פורסם באתר העוקץ למאמר המלא

 

The 'Sissy Boy' Experiment 
 CNNכתבת תחקיר ברשת 

 
שהוגדר על ידי החוקרים   ישערורייתניסוי מדובר ב. קרין מרפין חמש ששמו ילד בהאמריקאית אודות ניסוי שנעשה ב CNNכתבת תחקיר ששודרה ברשת 

הכתבה עוקבת אחר . בקרב בנים "נשית"במטרה למנוע התנהגות  UCLAבאוניברסיטת  2790בשנת נערך המחקר . "בבעיות זהות מיניתטיפול "כ

שאלות  ההתחקיר מעל .שיטות טיפול כנגד הומוסקסואליות מחקרי של  וסביסעיסוק בדרכים הבעתיות של ההשפעה הטרגית של הניסוי על קרין מרפי לצד 

 .כמו גם ניצול משתתפים לצורכי מחקר ובמקרה הזה ילד בן חמש, קשות לגבי הבניות חברתיות ושימוש במדע לצורך כך

 

 לצפייה בכתבה

 

 

 ר אומי לייסנר"ד :מאת, לנו יולדתאוהבים אותך אצ
 

המאבק המתמשך למימון לידות בית אמור ליצור את . זו לא השאלה המנחה את המדינה בקביעתה את החוקים למתן מענקים ליולדות? מה יולדות רוצות

מדובר בתביעה לקבלת מענק לידה וכן מענק . נמסר לי כי הפסדתי בתביעה שהגשתי נגד המוסד לביטוח לאומי לאחרונה. הסדק הראשון בשרשרת הניצול

על פניו . ילדתי בבית בסיוע מיילדת –הכספים האלה לא שולמו במקרה שלי מכיוון שלא אושפזתי . וליתר דיוק כיסוי ההוצאות הרפואיות של הלידה, האשפוז

 "השלכותיה נוגעות לכלל היולדות בישראל, למעשה. של קבוצה אזוטרית של יולדות ביתל היותר בתבוסתה לכ או ישיתמדובר בתבוסה א

 
 ".העוקץ"אתר פורסם ב    למאמר המלא

 

 

 ".ישראל היום"עיתון  ,רן רזניק :מאת, יריד הביציות
 

 רזניק ליווה את הזוגות . יית ביציות מנשים אוקראיניותהמסע של ישראלים רבים לקייב לצורך קנעל  "ישראל היום"כתבת תחקיר שפורסמה בעיתון 

תעשייה מתאר ו, וקה והכאב של הצדדים השוניםרזניק חושף את המצ. המבקשים להיות הורים ואף נחשף לנשים המקומיות והמניעים שלהן במכירת ביציות

 .ותמכירה וסחר בביציסביב שאלות חברתיות ומוסריות מעלה כלכלית משגשגת של פריון ה

 

 לכתבה המלאה

 

 ..פעילות בפרויקט
 

 הפסקות הריוןלרגל הקמת קו חם בנושא 
 דרושות מתנדבות

 
  .מבקשות סיוע ואוזן קשבתה ,או לאחר הפלה המתלבטות לגבי ביצוע הפלה 27ותמיכה לנשים מעל גיל  ליווי, סיוע, זהו קו מידע

 נשים וטכנולוגיות רפואיות תחת פרויקט, ההתנדבות תלווה בהכשרה מוקדמת ותתקיים במשרדי אשה לאשה

 :הדרישות

 15נשים מעל גיל 

 תפיסת עולם פמיניסטית

 יכולת הקשבה

 ( משמרת)מחויבות להתנדבות פעם בשבוע 

 הקרובות למקום מגוריהןנשים המתגוררות מחוץ לחיפה יסיעו בליווי נשים 

http://www.haokets.org/2011/08/04/%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2593%25D7%25A7%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%259B%25D7%25A6%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%259B%25D7%2591%25D7%2593/
http://www.haokets.org/2011/08/04/%25D7%2594%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2593%25D7%25A7%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%259B%25D7%25A6%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2599-%25D7%259B%25D7%2591%25D7%2593/
http://www.youtube.com/watch?v=A-irAT0viF0
http://www.youtube.com/watch?v=A-irAT0viF0
http://www.haokets.org/2011/07/28/%25D7%2590%25D7%2595%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA%25D7%259A-%25D7%2590%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2595-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2593%25D7%25AA/
http://www.haokets.org/2011/07/28/%25D7%2590%25D7%2595%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA%25D7%259A-%25D7%2590%25D7%25A6%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%2595-%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2593%25D7%25AA/
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=11558
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=11558
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 ההכשרה תיפתח במהלך חודש ספטמבר

 wmt.isha@gmail.com   שמה כיתבי לחדוה אייל באימייללפרטים והר

 00-1990752או בטלפון 

 

  שמחים חיפה אוניברסיטתמדעיהרווחה והבריאות בהפקולטה למשפטים והחוג לריפוי ועיסוק בפקולטה ל, רפואיות טכנולוגיותנשים ו פרויקט

 להזמינכן

 : בנושא קבוצהל

 פעולה לקראת - ומוגבלויות פמיניזם

 . מוגבלויות עם נשים של מאבקים לבין פמיניסטים מאבקים שבין בחיבור שתעסוק קבוצה תיפתח 1022 אוקטובר במהלך

 . חברתיות והבניות מיניות, לבריאות נגישות, במרחב נגישות, פמיניסטים בקיםמא, מוגבלויות שבין השונים בהקשרים נדון הקבוצה במסגרת 

 הקבוצה חברות שתובלנה יזומות לפעילות נתארגן אף שממנה, מוגבלויות בלי ונשים מוגבלויות עם נשים של משותפת למידה היא הקבוצה מטרת

  wmt.isha@gmail.com  ל"דואב או 00-1990752 בטלפון אייל חדוה עם קשר צרו אנא נוספים לפרטים 

 

 
 

 כאן צולח להמשך קריאה על פעילותנו באתרנו   

 
 .ilwmt.isha@gmail.org :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 

 ןשל נשים וזכויותיה כמו גם שמירה על מעמדן, כלכליות ואתיות נלקחות בחשבון, יש לוודא כי ההשלכות החברתיות, 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"חשיבה ביקורתית על תחום 

 :ת הפרויקטמטרו

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 , 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
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