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 נופר ליפקין: מאת, הזכות לנצל נשים

 

כמו שהחברה , פונדקאות כמו שאנחנו מכירות אותה, בסופו של יום. הביתה ולשכוח מהכל ללכת לאחר מכןו" הריון ולידה"נשים לא יכולות לעבוד ב

עד כי ברור , הקשורה בשינויים אישיים פיזיים ונפשיים אדיריםה של מישהי למטרה היא השכרת גופ, של החזקיםהמערבית הגדירה אותה על פי הצרכים 

, בהדדיות אנושית ארוכת טווח אלא רק בתשלום כסף במסגרת התקשרות עסקית שאין עניינה נעשה זאת כל. שבלתי ניתן להיות מנותקת ממנה רגשית

  .יסהשהיא מעצם טיבה מנצלת מבסהתקשרות 

 

 המאמר פורסם לראשונה באתר העוקץ

 
 למאמר המלא

 
 

 'הומואים נגד פונדקאות'

הדרישה לשקול מחדש את עצם חוקיותה של הפונדקאות בישראל ואת התנאים  שמעלה את, 'תאוהומואים נגד פונדק, 'קבוצהבפייסבוק  התגבשהלאחרונה 

 :קיר הקבוצה נכתבעל . בהם יש לאפשר אותה

 

 ,בגלל שלקנות רחם זה לא כמו לקנות לחם

 ,בגלל שזכויותיהן של נשים בכלל ופונדקאיות בפרט בישראל לא מוגנות מספיק

 ,בית"נות אחרות להורות להטבגלל שצריכות להיות אפשרויות זמי

 ,בגלל שהומואים רוצים עכשיו לקבל גם הם את הזכות לנצל נשים כמו סטרייטים

 ,ןההיריובגלל שאפשר להכריח פונדקאית לא לקים יחסי מין בזמן 

 ,בגלל שאפשר להכריח פונדקאית לעבור בדיקות פולשניות בניגוד לרצונה

 ,כפייה מעורבת -בגלל שכשכסף מעורב 

 ,היא פיתרון לעשירים בלבד, גם בישראל, שפונדקאות בגלל

 

 לעמוד הפייסבוק

 

 יוסי מקיטון ,עם אחד ממובילי המאבק 2לראיון שנערך בתוכנית הבוקר של ערוץ 

 

 

 ר איילת שי"ד: מאת, הסיכון לגידולים בשחלותו  IVFעל הקשר בין טיפולי 
 

מדגימות עלייה בסיכון לגידולי שחלות בקרב נשים שעברו טיפולי  "Human Production"תוצאותיו של מחקר שנערך לאחרונה בהולנד ופורסם בעיתון 

מחקר זה גם מאשר את החשש כי הסיכונים והסכנות ארוכי הטווח . שנה לאחר הטיפול 21דולים ממאירים ובפרט בכל האמור בהופעת גי, הפרייה חוץ גופית

 .של הפרוצדורה אינם ידועים עדיין ומדגיש את הבעייתיות של הסכמה מדעת בהקשר של תקומת ביציות

 

 המלאלמאמר 

 

 

http://www.isha.org.il/
http://www.isha.org.il/
mailto:wmt.isha@gmail.com
mailto:wmt.isha@gmail.com
http://www.haokets.org/2011/11/22/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%9C-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
http://www.haokets.org/2011/11/22/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%9C-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
http://www.facebook.com/GaysNeged
http://www.facebook.com/GaysNeged
http://reshet.ynet.co.il/Shows/Haolam_Haboker/videomarklist,194848/
http://www.isha.org.il/upload/file/shai7.pdf
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 שרון אורשלימי :מאת, סוגיית הפלות כסוגיה הבוחנת יחסי כוח מגדריים
 

סוגיית ההפלות מקפלת בתוכה סוגיה רחבה הרבה יותר הקשורה ביחסי כוח מגדריים . מחדש הנחות היסוד הרווחות ביחס להפסקות הריון נבחנות במאמר

למי יש את ? למי יש את הנגישות לידע על אמצעי מניעה: כמו, מק מעלה שאלות רבותבחינה של הנושא לעו. ומעמדיים הטבועים בבסיס קיום יחסי המין

  ?והאם אנחנו במצב מבני בו אנחנו יכולות לסרב שמישהו ייכנס לגופנו ללא הגנה ?הכלכלית לאמצעי מניעההנגישות 

 

 למאמר המלא

 

 ..עדכונים ואירועים
 

 נשים בהליך הפסקות הריוןסיוע ותמיכה עבור ל תרומותנדרשות 
 

 .בנושא הפסקות הריון תומכות ומלוות נשים הנזקקות לסיועאנו , לאשה באשה "וטכנולוגיות רפואיותנשים "רויקט במסגרת הפ

 .בשל מצוקה כלכלית, קת הריוןך הפסנשים שמתקשות לעמוד בתשלום הנדרש בהלימפניות מספר לאחרונה קיבלנו 

כל חשות בדידות גדולה וחסרות , הריון הלא רצוי והעדר אמצעים כלכלייםשל  הסתרהשבשל , צעירות בעיקר נשים, אנו עדות לקושי של נשיםבפעילותנו 

 .או מהקהילה הסובבת/ממשפחתן ו, רגשית וכלכלית כאחד, עזרה ותמיכה

 .₪ 1111הוא כם רפואיים נאותים בתנאיהפלה ביצוע ום להסכום הנדרש הי

 

הכסף יעבור דרך קרן סיוע . תשתית התמיכה עבור אותן נשיםהמשך קיומה של על מנת לסייע לנו ב ,אנו פונות אליכן ואליכם בבקשה לתרומה כספית

 .ולצורך זה בלבד, בקשר עם הליך הפסקת הריון כום שנקבל יהיה לצורך סיוע לנשיםשהקמנו בפרויקט וכל ס

, דולות נרקמות סביבוהו נושא שפוליטיקות גז. חייה היכולת להחליט עלו הזכות של אשה על גופהחלק בלתי נפרד מא ההפלות במהותו הוא למעשה נוש

ש או רכוצעירה ל כלחיזוק של הזכות של , חיזוק של מאבקנו תמיכה ותרומה כאלה יהוו. שליטה על חיי נשיםובנוסף כמובן  מדיקליזציה ושליטה על הגוף

 .שליטה על חייהלעצמה את ההחזיר ל

 

 יק או במזומןשאת התרומה ניתן להעביר ב

 )פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות)מרכז פמיניסטי חיפה -אשה לאשה  :לכתובת 

 77133, חיפה, 221ב ורחוב ארלוזור

 

 הפסקת הריוןכלכלי לנשים בהליך נא לציין כי התרומה היא עבור סיוע 

 

  

 בריאות תקשורת ומשפט: כנס חיפה

 .חיפה אוניברסיטת, בנין ראשי, באודיטוריום הכט, 21.12.2.11, יום שני 

 

 לתוכנית הכנס

 
 

   כאן צוחל 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
 

 

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

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

בין הנושאים בהם אנו . ו לפתח מעורבות חברתית ודיון פמיניסטי בנושאים המערבים מדע וחברהזהו פרויקט ייחודי מסוגו שמטרת

 עוסקות ומבקשות לפתח

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

 :מטרות הפרויקט

ולפעול למניעת כל שימוש שיש בו ניצול של , ם בפרט בתחומי הרפואה והמדעאנו מבקשות לקדם מעורבות ציבורית בכלל ומעורבות נשי *

 .גוף אשה או איש

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

 .שבצד קדמה מדעית

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

 המערבים מדע ורפואה

 

 

 


