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 חדוה איילמאת  ?מתי תרומת ביציות הופכת לסחר באיברים

 
האם ". תרומת ביציות"במסווה של פיצוי  על , התקנות החדשות של משרד הבריאות מסדירות תשלום תמורת שאיבת ביציות מנשים

 ?סחר בחלקי גוף של נשיםות לחיות בחברה שמסדירה /אנחנו רוצים

 ONLIFEפורסם באתר 
 

 למאמר המלא

 
 ר נעמה כרמי"מאת ד, הנשים ישנות, המשפחה חדשה

 
, לרבות, פועל להכרה ערכית וחוקתית במשפחה"באתר האינטרנט שלו נכתב שהוא הוא . ארגון משפחה חדשה עושה עבודה חשובה"

, הארגון מסייע לכל מי שחפץ לבנות זוגיות. ם המשפחתיים בישראל והשוואת זכויותיהן של משפחות מכל הסוגים והמיניםכל התאי

. בקמפיין חדש בדבר הזכות להיות הורה ובפונדקאות כדרך להגשים זכות זאת’ משפחה חדשה‘לאחרונה פצחה ". הורות ומשפחה

 " [...]זו במסגרת

 ל נעמה כרמיש' קרוא וכתוב'מתוך הבלוג 

 

 למאמר המלא

 

 נייר עמדה מטעם הפרויקט בנושא בריאות וצדק חברתי
 

נייר העמדה הוגש . 1022למען צדק חברתי בישראל בקיץ ( ספיבק/יונה)מדה נכתב עבור ובעקבות כינוס של הועדות המומחים נייר הע

 .צדק וחלוקת משאבים חברתית, להאיר זוויות נוספות בנושא בריאות נוביקשבו צוות הבריאות ול

 

 לנייר העמדה

 
 נופר ליפקין: מאת, על השתלות איברים וחיות אחרות

 

"חשבתי מה הייתי עושה אם ולני היה צריך השתלה. עם הדעות והאמונות שלי מצד אחר והאהבה והמחויבות שלי לולני מהצד השני. 

אני רוצה לחשוב שהייתי עושה את מה שנכון אבל אני לא באמת בטוחה בזה. אני גם לא לגמרי בטוחה מהו בדיוק הדבר הנכון. קל 

לשים את הגבולות רחוק מאד או קרוב מאד. כששמים את הגבולות באמצע תמיד יש ספקות וכאב, ותמיד צריך לקחת יותר אחריות 

 על הבחירה".

 

 למאמר המלא
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 ל בית נועם"מנכ, איקי בר חיים :מאת ,הצגת עמדה בפני הוועדה הציבורית – "הולדה בעוולה"

 

אשר נהוג לכנותו , "המודל האינדיבידואלי"ימודי מוגבלות מה שמכונה הל –ומבססות את  -תביעות של הולדה בעוולה יוצאות מתוך"

 . אסון אשר נחת על האדם מידי הגורל, רואה במגבלות טרגדיה אישית יהאינדיבידואלהמודל ". המודל האירופאי"גם 

 

 לנייר העמדה

 

מכון אלין בית נועם לחקר , נילי ברויאר :מאתבפני הוועדה הציבורית הצגת עמדה  – "הולדה בעוולה"

 ולימודי מוגבלות

 

" עוולהב הולדה"מעצם המינוח . שונות/טאות תפיסת עולם בעייתית ופוגענית כלפי אנשים עם מוגבלותתביעות של הולדה בעוולה מב"

הנחת המוצא המצויה בבסיס תביעות אלה היא כי חיים . עוול ה עם מוגבלויות נעשה לה ולהוריה/ם לילדיוצרת הטענה כי בהבאת חיי

 .."עם מוגבלות גרועים מחיים ללא מוגבלות ואף כי חיים עם מוגבלות קשה גרועים ממוות

 

 לנייר העמדה

 

 

" 0212מצב הבריאות בישראל "ח "דו בעקבות וראש הממשלה פניה למשרד הבריאות
 של משרד הבריאות

 

מרכז הלאומי ח ה"ממצאי דואל שר הבריאות וראש הממשלה בעקבות , "אשה לאשה"ובניהם ארגון , פניה של ארגונים חברתיים

פתי הפרסום התקו. 22//11/0 -ה, אשר פורסם ביום חמישי -"1020מצב הבריאות בישראל " -במשרד הבריאות לבקרת מחלות

מציג פערים , התנהגויות הקשורות לבריאות ועוד ,תחלואה, (תוחלת חיים ועוד, כגון תמותת תינוקות)הכולל התייחסות למדדי בריאות 

 .בכמה מדדים מרכזיים העמקת הפערמדאיגים במיוחד הנתונים המעידים על . מדאיגים בין יהודים לערבים בישראל

 

 למכתב הפנייה

 
 
 

 לחצו כאןהקודמים  תלגיליונו 

   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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 על הפרויקט

 

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

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

 . הבריאותיות

אים בין הנוש. 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 

 :מטרות הפרויקט

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

 .שה או אישבו ניצול של גוף א

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* 

 אים המערבים מדע ורפואהבנוש

 

 

 


