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9002-9000תרומת ביציות בישראל  –מחקר פעולה   
 

. ות לתרומת ביציותשביקש לבחון גישות שונ, מחקר פעולה' מרכז פמיניסטי חיפה -אשה לאשה 'נערך ב 2002-2010מהלך השנים 

, מומחים מתחום הרפואה -המחקר התבסס על שורה של ראיונות עם נשים וגברים הקשורים לתרומת ביציות באופנים שונים 

 .ונשים שהיו חשופות באופן אישי לנושא תרומת הביציות כמטופלות פריון או כתורמות, מחוקקים, האתיקה וההלכה

מתוך ניסיון ליצור שיח בין כל הנשים והאנשים שצומת תרומת , הצדדים השונים בתחום מטרת המחקר היא למפות את הצרכים של

מתוך הבנה שמהלך של תרומת איברים ותרומת רקמות יכולה להתקיים באופן אתי אך ורק בחברה , זאת .הביציות מפגישה ביניהם

  .שבה קיימת תשתית ערכית של אחריות הדדית וכבוד הדדי

 

באופן שמבקש לאפשר , אנו מוצאות לנכון להעלות את הנושא במסגרת השיח הציבורי, ירתה של תשתית מעין זוכחלק מהניסיון ליצ

 .דיון אמיתי במשמעויות החברתיות של תהליך התרומה

  
 http://pardespress.com/ovulation עבריתלקריאת המחקר ב

 

     /http://pardespress.com/ovulationa   לקריאת המחקר בערבית
 

  

  לא רוצה להיות אמא
 אסנת להט

 

 מבט שמשתמע ממנו. אני רואה את המבט מלא הספק בעיניים שלכם כשאני אומרת שמעולם לא רציתי להיות אימא. לא מאמינים" 

 ".היא מנסה לשכנע את עצמה כדי שהיא לא תחוש צער שאין לה ילדים עקב נכותה. היא משלה את עצמה"

 ".אבל הוא הפוך –כלומר יש קשר . אבל אין קשר בין הנכות שלי לבין ההחלטה

 

 לא רוצה להיות אמא  להמשך קריאה

 

 ?להשכרה רחם -פונדקאות
 PBSכתבת תחקיר מערוץ 

 
אם תינוקות נקנים ה -הכתבה מעלה את השאלה. ב"דקאות בארהננושא פוהאמריקאי ב PBS ותכתבת תחקיר ששודרה בערוץ החדש

וכן אחר זוג , אית לזוג מספרדקטה להיות פונדליחתבה עוקבים אחר אם חד הורית לשתי ילדות שהבמהלך הכ? ב"ונמכרים בארה

 . יקאים שביקשו שירותי פונדקאותאזרחים אמר

זאת בנוסף להעדר , פוטנציאל לסחר ומרמה מצד סוכנויות מפוקפקות ימוש בפונדקאות בין מדינות יוצרהכתבה מתארת כיצד ש

 רגולציה מקומית ובינלאומית

 

           s.org/now/shows/538/index.htmlhttp://www.pb    3לצפייה בכתבה 
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מבט פמיניסטי על ההצטלבויות בין טכנולוגיות פריון וההלכה  -" שולחן עגול"סיכום 
 היהודית

 

נושא המפגש היה מבט פמיניסטי על הקשרים והצמתים בין טכנולוגיות  .'קולך'בחודש ספטמבר קיימנו שולחן עגול בשיתוף עם ארגון 

דנו , היה זה מפגש ייחודי בו שוחחנו על חוויותיהן של נשים דתיות הנמצאות בהליכי טיפולי הפריה חוץ גופית. כה היהודיתפריון וההל

במהלך המפגש עלו סוגיות מגוונות . בטכנולוגית פריון כמו תרומת ביציות ופונדקאות ובהשפעת ההלכה על חייהן של נשים

אנו מקוות כי . בין הממסד ההלכתי לבין הממסד הרפואי על בריאותן וגופן של נשים המתייחסות לצמתים בהם משפיעים יחסי הכוח

כמו גם תרומה להבנה מעמיקה יותר של הקשר , מפגש זה יהווה סנונית ראשונה להרחבת השיח בין נשים מרקעים שונים על בריאותן

 .באופן שיטיב עם נשים, פריון וההלכה היהודית, שבין בריאות האשה

 
 שולחן עגול סיכום   קריאהלהמשך 

 

 מנהל מכון פועה, ראיון עם הרב מנחם בורשטיין
 
 

-2002תרומת ביציות בישראל " –הראיון עם הרב מרדכי בורשטיין נערך כחלק מסדרת הראיונות שנערכו במסגרת מחקר הפעולה 

סדרה של ראיונות עם אנשים ונשים שלקחו חלק בהליכי , בין השאר, המחקר כלל. 'ולוגיות רפואיותנשים וטכנ'של פרויקט " 2010

ההחלטה לפרסם כמה מהראיונות בשלמותם נועדה לאפשר מבט מעמיק יותר על גישות שונות  .'חוק תרומת ביציות'החקיקה של 

היה שותף לדיונים בועדות , העומד בראש מכון פועה, ןהרב בורשטיי. המעצבות את השימוש בטכנולוגיות רפואיות בישראל כיום

 .הכנסת בנושא תרומת ביציות והפך לדמות בעלת השפעה רבה על עיצובם ש ל חוק זה ושל חוקי פריון אחרים

 

  עם הרב בורשטיין ראיוןמשך קריאה לה

 
 

 על הפרויקט

להמשך קריאה על פעילותנו באתרנו אתכם אנו מזמינות www.isha.org.il   

 
 

 

יש , הפריוןרפואיות נולדה מתוך הכרה בכך שלצד הפיתוחים המדעיים בתחומי הרפואה ובנושא 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 . זהו פרויקט ייחודי מסוגו שמטרתו לפתח מעורבות חברתית ודיון פמיניסטי בנושאים המערבים מדע וחברה

 עוסקות ומבקשות לפתח

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

 3מטרות הפרויקט

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

 .גוף אשה או איש

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

 .שבצד קדמה מדעית

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

 המערבים מדע ורפואה
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