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וספינת הנשים שטה :סיפורה של הרופאה
שיצאה למסע עולמי לקידום הפלות בטוחות
הן מפליגות ממדינה למדינה ,אוספות נשים ממדינות האוסרות על הפלות
ושטות למים בינלאומיים על מנת לסייע להן .ארגון Women On Waves
בהנהגתה של הרופאה ההולנדית רבקה גומפרטס שם לו למטרה להחזיר
לנשים את הזכות על גופן ,ואף שובר גלים לא יעצור אותו
נטע אחיטוב
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בכל עשר דקות מתה ברחבי העולם אשה בגלל סיבוך של
הפסקת הריון ,שנעשתה באופן לא חוקי 52,560 .נשים
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להפלה בטוחה ,ושיעור התמותה בקרב המשתמשות בה
הוא אחת ל 500אלף .מדובר בתרופה בטוחה יותר מכל
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לשאת את המצב האבסורדי הזה .אז היא החליטה לעשות
מעשה ולהפליג בנתיבים הפרוצים של החוק הבינלאומי כדי
לסייע לכמה שיותר נשים לבצע הפלות בטוחות" .החוק
אמנם אוסר על ביצוע הפלות ,אבל הן מתרחשות בכל
מקרה ותוך סיכון גבוה לנשים .לכן איסור על הפלות לא באמת עוצר את ההפלות ,הוא רק
מסכן את בריאותן של נשים" ,היא אומרת בראיון טלפוני מביתה בהולנד.
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אופן הפעולה של הארגון השאפתני שגומפרטס הקימה    Women On Wavesמתבסס
על המשוואה הבאה :כשמפליגים במים בינלאומיים ,מערכת החוקים של המדינה לה שייכת
הספינה היא זו התקפה על סיפונה .כך שאם בהולנד הפסקת הריון היא פעולה חוקית ,כך
הוא הדין גם על סיפון אונייה הולנדית הנמצאת ליד אירלנד אך מחוץ לגבולות המים
הטריטוריאליים שלה.
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יות מעולות

גומפרטס ,שאת הכריזמה הצונאמית שלה אפשר לתאר כהולמת מנהיגה ,הצליחה לרתום
כבר בתחילת הדרך נשים רבות לפרויקט .כל אחת תרמה סכום כסף לפי יכולתה ויחד הן
רכשו ספינה ,בנו עליה מרפאה קטנה ,ויצאו בשנת  2005למסע ברחבי העולם ,שמטרתו
להביא את בשורת ההפלות הבטוחות לנשים שהחוק במדינתן לא מאפשר להן גישה
להפלה בטוחה Women On Waves .לא מבצעות הפלה באמצעות גרידה או הליך
פולשני אחר ,אלא רק באמצעות הכדורים האמורים להפסקת הריון שארגון הבריאות
העולמי ) (WHOקבע כי הם בטוחים ואף חיוניים לבריאות עולמית .באותם כדורים
משתמשים גם בהולנד ובישראל כדי לבצע הפסקת הריון ללא הליך פולשני.
התלאות של נשות  Women On Wavesמתועדות בסרט הדוקומנטרי "מחוץ למים"
) ,(Vesselשיוקרן בקטגוריית "רוח החופש" במסגרת פסטיבל הקולנוע בירושלים,
שיתקיים בתאריכים  20–10ביולי .הסרט מגיע לירושלים לאחר שנדד בכמה פסטיבלים
ברחבי העולם מאז שיצא לאקרנים במאי ,והספיק לזכות כבר בשלושה פרסים.
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הכדור הטרנדי למניעת איידס הגיע לישראל
אבשלום חלוץ 09:31 6.7.2014
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גומפרטס .צילום :מתוך הסרט "ברוח החופש"/סרטי סינפיל

את הסרט ביימה דיאנה וויטן ,שזהו סרטה הראשון באורך מלא .וויטן עקבה אחר גומפרטס
ופועלה במשך שבע שנים ,ואז התיישבה לערוך את אלפי שעות חומר הגלם שהיו ברשותה
במשך שנתיים נוספות .התוצאה מצדיקה את המאמץ; "מחוץ למים" הוא סרט מרתק ,עצוב
ומשמח ,אופטימי ופסימי ומאוד מרגש לכל אורכו .דרך התיעוד של גומפרטס ,בתקופה שבה
היא הופכת רעיון לא סביר לכדי תנועה עולמית ,מגולל הסרט גם את הסוגיה המורכבת,
הרגישה והפוליטית של הפסקת הריונות לא רצויים .מעמדן של נשים מוטל על המאזניים,
כאשר בצד השני נמצאות אמונות דתיות ,פטריארכליות חברתית ושמרנות מוצקה.
מעבר לשאלות המוסריות ,שהופכות באופן טבעי לדיון פילוסופי ,מרחפת האמהוּת – אותה
יכולת נשית מופלאה ומרגשת לשאת חיים כשמעוניינים בהם ,אל מול הייסורים והכאב
שאותה יכולת טומנת בחובה כשלא מעוניינים בכך .לאורך הסרט שזורה בחוט השני
הדיכוטומיה בין אמהות מאושרות – אחת מהן היא גומפרטס בעצמה – לבין נערות ונשים
שהולדה וגידול ילדים יפנו את חייהן לכיוון לא רצוי מבחינתן ולעתים אף מסוכן.
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הכדור שמונע מרבים להידבק ב HIV-הגיע
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See Translation
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עושה עלייה
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עוד כתבות בנושא

הפוסט החם בבלוגים

אופציות לבחירה ואישור מיידי להפסקת הריון ,לצד ביורוקרטיה משפילה 13:20 | 03.07.2014

הישגים לימין הדתי :חוקים המגבילים הפלות הופכים נפוצים בדרום ארה"ב
05:56 | 23.05.2014

סנגל :ילדה בת  11נאנסה וילדה תאומים כי חוקי המדינה אוסרים לבצע הפלות
11:00 | 19.05.2014
לאתר תסמונת דאון ופגמים נוספים בעובר בלי לסכן את האשה וההריון 09:57 | 15.05.2014
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מדוע אגודת אפרת מנדבת תלמידי בתי ספר וחיילים 09:48 | 05.04.2014
המופע שחושף את הגזענות של בנק הזרע 14:12 | 16.03.2014

עוצרים את הספינה ,לא את הבשורה
התחנה הראשונה במסע של כלי השיט של גומפרטס היתה אירלנד ,שם הקתוליוּת מושלת
בכיפה ואוסרת באופן מוחלט על הפלות )עניין שגורם למספר לא מבוטל של נשים היכולות
להרשות זאת לעצמן לנסוע לאנגליה השכנה לבצע הפסקת הריון( .קבלת הפנים של
הספינה בנמל האירי סוערת למדי .עיתונאים ,ארגוני נשים וקבוצות שמרניות ודתיות מחכים
לנשים על הגלים ברציף .בעוד התקשורת חוגגת את האייטם הנפיץ ,הרשויות מערימות
קשיים רבים ככל שניתן .הסרט לא מתעד את הנשים שעוברות הפלה בסיפונה של האונייה,
אבל מספר הפציינטיות  במקרה הזה  120נשים שעברו הפסקת הריון על הספינה  נזרק
לחלל האוויר.
התחנה הבאה היא פולין ,שם הסטטיסטיקה מדברת על כ 200אלף הפלות לא חוקיות
בשנה .אחד מחברי הפרלמנט בפולין מציע לצלם כל אשה שתעלה על הספינה כדי לבייש
אותה ,ובמהרה מגיעים שוטרים שעולים על הספינה ואוסרים על הנשים שבה להשתמש
בתרופות להפסקת ההריון עד שהספינה תצא מהמים הטריטוריאליים של פולין .בפורטוגל
הספינה לא מצליחה אפילו לעגון ,ושתי ספינות צבאיות מלוות אותן מחוץ לנמל בטענה שהן
מסכנות את ביטחון המדינה.

למה שמאלנים מזדעזעים רק מפורעים יהודים
ניב שטנדל  //שטנדליאנה 07:47 4.7.2014

ניהול  :3.0לנהל
בעקרונות של
אפל ,וויז
וויקיפדיה
פרוייקטים מיוחדים

חשיפה :בלוג הצילום של הארץ

 ,Women On Wavesאם כך ,מתחיל בתצוגת תכלית כושלת ,שלא יכולה לחסמים
הממשלתיים .אבל גומפרטס לא מתייאשת ושליחותה מתחדדת מאבן נגף אחת לשנייה.
ואז מגיע רגע גילוי ,שבו היא מבינה שהיא לא צריכה להיות נוכחת בעצמה כדי לסייע לנשים
לעבור הפלה בטוחה ,היא יכולה להסביר להן איך לבצע זאת בעצמן בביתן" .הממשלות
יכולות לעצור את הספינה ,אבל לא את האינטרנט" ,היא מכריזה רגע לפני שהארגון
שהקימה מצמיח זרוע סיוע נוספת ויעילה ביותר להפסקת הריונות לא רצויים.

הצלבנים חוזרים 827 ,שנים אחרי
תומר אפלבאום 11:46
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קול הקמפוס

<< עוד בנושא :על תהליך ההפלות בישראל
ככה זה עובד :בהפסקות הריון המתבצעות באופן חוקי עד השבוע השמיני להריון )כך עושים
גם בישראל  ראו מסגרת( אין צורך בטיפול פולשני .אפשר לשלב יחד שתי תרופות –
מיזופרוסטול ) (Mysoprostolומיפפריסטון ) – (Myfepristoneהגורמות להפסקת ההריון
באופן הדומה להפלה טבעית בשליש הראשון ,המתרחשת ב 20%מההריונות.
מיזופרוסטול היא תרופה שמסייעת בין השאר לטיפול בכיבי קיבה ,לכן אפשר להשיג אותה
כמעט בכל מקום בעולם בדרך כלל עם הצגת מרשם רופא סטנדרטי .כשמבצעים הפסקת
הריון בשילוב שתי התרופות  מידת האפקטיביות שלהן עומדת על  .95%אם נוטלים רק
מיזופרוסטול  מידת האפקטיביות עומדת על  .90%בזכות הנגישות של התרופה ומידת
הבטיחות שלה ,נשים יכולות להפסיק באמצעותה את ההריון שלהן בעצמן באופן שלא טומן
סיכון רב.
בעקבות התובנה לגבי האינטרנט ,הקימה גומפרטס ב– 2006ארגון נוסף בשם Women
 ,On Webהמורכב מרשת ענפה של נשים מכל העולם ,שמאמינות כי נשים יכולות לבצע
הפלות בעצמן ,ומדריכות אותן כיצד לעשות זאת בעזרת מיזופרוסטול .ההדרכה נעשית
בשפת המקום באמצעות תכתובת מיילים או צ'אט .נשות  Women On Webממליצות
לנשים או הנערות המעוניינות להפסיק הריון שלא עבר  12שבועות להשיג מרשם
למיזופרוסטול וליטול  12גלולות .אחת מהדרכים להשיג את המרשם הנכסף היא אתר
האינטרנט של הארגון ,שבו מופיעות דוגמאות של מרשמים סטנדרטיים ממדינות שונות
שהנשים יכולות להדפיס ולגשת איתן לבית המרקחת.

הפסיכדליה החדשה מגלה את הדלתות
גיל מטוס ,קול הקמפוס 11:13

8

כתבות מרחבי הרשת
"עם היפות שלי באושוויץ" :עמוד
הפייסבוק שמחולל סערה
Feeder

במקומות שבהם אי אפשר להשיג את התרופה  כמו ברזיל ,שם היא אסורה לשימוש  או
שהיא יקרה וידה של האשה אינה משגת לרכוש אותה ,הארגון שולח בדואר את 12
הגלולות .במקומות רבים בעולם רשת הנשים מצליחה ליצור קשר עם בית מרקחת מסוים
ולבקש ממנו שימכור את התרופה ללא מרשם .השמועה על אותו בית מרקחת עוברת מפה
לאוזן ,וכך נשים מהאזור יודעות להגיע לשם ללא הצורך במרשם.
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השלט עם המספר של מוקד הסיוע להפלה בטוחה תלוי על פסל הבתולה בקיטו בירת אקוודור .צילום :מתוך
הסרט "ברוח החופש"/סרטי סינפיל

באחת הסצנות בסרט נראית גומפרטס עורכת עסקה שכזו עם הבעלים של בית מרקחת
בבוקינה פאסו וקורצת למצלמה "הפכתי להיות מבריחת תרופות" .אחרי שהתרופה בידן,
בדרך זו או אחרת )במקומות רבים אפשר להשיג אותה בשוק השחור( ,עליהן ללכת למקום
שקט ורגוע בו ירגישו בנוח לשהות למשך כמה שעות ,רצוי עם חברה ,קרובת משפחה או
בן זוג מלווים .על האשה למוסס ארבע גלולות מתחת ללשון ,להמתין שלוש שעות ולחזור על
הפעולה ,שוב להמתין שלוש שעות וליטול עוד ארבע.
כעבור כמה שעות היא אמורה לחוש התכווצויות בבטן ודימום ,שמעידים כי אכן מתקיימת
הפלה .אם הכאב בלתי נסבל או שהדימום נמשך מעבר לשלושה שבועות ,עליה לפנות
לבית חולים או לרופא ולספר כי עברה הפלה טבעית ,לא רצונית .נשות הארגון מבטיחות כי
אין שום סיכוי שהרופא יצליח לגלות את שאריות המיזופרוסטול בגופה .גומפרטס אומרת
שנשים ספורות מתוך אלפי הנשים שקיבלו תמיכה וליווי בנטילת מיזופרוסטול אכן נאלצו
להגיע לרופא או לבית חולים.
עד היום נשלחו אל תיבת הדואר של  Women On Webיותר מ 100אלף מיילים של
נשים מ 135מדינות .המיילים מגיעים גם ממדינות שבהן הפלות הן חוקיות ,אבל פחות
נגישות ,כמו ארצות הברית ,שם עולות ההפלות הרבה כסף ,הליך האישור עלול להיות קשה
ובמדינות מסוימות נדרש אישור של ההורים אם מדובר בנערה קטינה.
הארגון מסייע לכולן ,כל עוד לא עברו את השבוע השמיני להריונן .זהו החיסרון הניכר של
השיטה ,אבל גומפרטס מציינת שמרבית הנשים מגלות את ההריון בשלב יחסית מוקדם,
וגם יודעות לומר מתי הוא התרחש מבלי לעבור בדיקת אולטרסאונד שתקבע את גיל
ההריון .הבעיה היא לעתים לא גילוי מאוחר של ההריון ,אלא עיכוב בטיפול להפסקתו.

לא מפלצת
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כשהספינה מגיעה לאקוודור וחוברת  כפי שהן עושות בכל מקום שאליו הן מגיעות  לארגון
נשים מקומי ,הנשים הזרות והמקומיות אפילו לא מנסות לבצע הפלות על גבי הספינה.
מטרת הביקור היא לעורר פרובוקציה כדי שמספר המוקד המסייע לנשים לבצע הפלות
בעצמן יגיע לכמה שיותר אנשים .כדי לעשות זאת ,הן תולות את השלט עם מספר המוקד
על לא אחר מאשר על פסל הבתולה העצום המתנשא מעל הבירה קיטו .שתיים מנשות
הארגון מסיחות את דעתם של השומרים המופקדים על הבתולה והאחרות מטפסות בינתיים
למעלה ותולות את השלט רחב המידות .העיתונאים ממתינים למטה ודבר הארגון מתפרסם
ברבים .המטרה הושגה – בתוך שעה וחצי מרגע שהשלט נתלה ,הגיעו למוקד  80פניות,
שנענו על ידי נשים מקומיות דוברות ספרדית.
כשגומפרטס מתבקשת באחת מהשיחות שלנו להעניק את הצידוק המוסרי למעשיה ,היא
לא שולפת הסבר מוכן ,כזה שהיה מתבקש מאשה שמתמודדת עם הנושא הזה יום־יום.
היא מהססת ומשיבה במה שנראה שנהגה בזה הרגע" :לעובר יש ערך רב אם האשה
הנושאת אותו מעניקה לו ערך .אם הוא לא רצוי מבחינתה ,אני מאמינה שאין לו ערך .הערך
של הריון הוא זה שהאשה ההרה מעניקה לו" ,היא עוצרת רגע ומהרהרת" .אם מסתכלים על
המציאות האנושית ,ערך חיי אדם הוא תלוי קונטקסט ,הוא לא אבסולוטי .במצב מלחמה,
למשל ,ערך חיי החיילים שונה מערך חייהם של אותם האנשים כשהם לא לובשים מדים
ובמצב של שלום .מנהיגים בכל העולם מוכנים להקריב את החיים של הרבה מאוד אנשים
רק בשביל להשיג מטרה אבסטרקטית .במקרה של הפסקת הריון מדובר במטרה
קונקרטית מאוד – שלומה של האשה".

הספינה של  Women On Wavesבים .צילום :מתוך הסרט "ברוח החופש"/סרטי סינפיל

אז באותה המידה אפשר לומר שאם אמא לא רוצה את הבן שלה כשהוא בן שנה ,היא
רשאית על פי אותם קריטריונים של ערך יחסי להרוג אותו.
"לדעתי ,כשעובר נולד והוא יכול לחיות כתינוק מחוץ לרחם ,לא כל שכן ילד בן שנה ,יש לו
זכות לחיים .כמובן שילד בן שנה הוא כבר ישות עצמאית ,ולא רק משהו שנמצא בתוך
האשה .אבל עד שהעובר חי בעצמו ,זהו שטח השיפוט של האשה הנושאת אותו .ברגע
שיש חיים ,הכל משתנה .זו דעתי האישית ,ואני מקבלת את זה שעבור אנשים אחרים הרגע
הזה של זכות לחיים הוא מוקדם או מאוחר יותר .אין לי תשובות אבסולוטיות לשאלות האלה,
אבל לי באופן אישי התשובה ברורה".
כשוויטן נשאלת את אותה השאלה בראיון סקייפ מביתה בניו יורק היא עונה" :אני מאמינה
בערך של הפחתת סבל ,לגליזציה של הפלה מפחיתה סבל מהרבה מאוד אנשים" .וויטן
פגשה את גומפרטס במקרה ,נשבתה ברעיון שלה ונכבשה על ידי אישיותה" .בהתחלה
העניין בסיפור היה אינטלקטואלי ,אבל בחלוף השנים נקשרתי גם באופן רגשי לעבודה של
הארגון" ,היא אומרת.
וויטן מספרת שהתגובות לסרט מאוד רגשיות ומסבירה שזה נובע מכך שאחת משלוש נשים
בעולם מבצעת הפסקת הריון ,כך שהנושא קרוב ללבם של רבים" .סביר להניח שכולכם
מכירים נשים שעברו או יעברו הפלה בחייהן – אחות ,חברה ,אמא ,בת זוג "...היא אומרת
בפתח הרצאה שנשאה בנושא בכנס טד ) (TEDבברזיל.
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כשוויטן נשאלת על התגובה המרגשת ביותר שקיבלה עד כה ,היא מספרת על אשה
בטקסס שניגשה אליה אחרי ההקרנה בעיניים דומעות ואמרה לה "גם אני לא מפלצת.
תודה שהכנסת את המשפט הזה לסרט" .אותה צופה התכוונה לאחת הסצנות העצובות
בסרט ,שבה דבר לא נאמר .הצופים נחשפים לחלופת מיילים בין אשה בניירובי ,קניה ,לבין
המוקד המקוון של .Women On Web
האשה כותבת למוקד שקיבלה את החבילה עם התרופות שהן שלחו לה ונמצאת עכשיו
לבדה בחדר במלון .היא ממוססת את ארבע הגלולות הראשונות תחת הלשון וממתינה
לשעות שיעברו כדי שתוכל ליטול את השאר .היא כותבת "מעולם לא הייתי כל כך בודדה",
מתארת את הכאב שהיא חשה ברחם בעקבות ההתכווצויות ומוסיפה" :אני לא מפלצת ,אני
פשוט לא יכולה ללדת את העובר הזה" .הנשים מלוות אותה לאורך כל הלילה ,עד שהיא
מרגישה חזקה מספיק לצאת מהחדר .בסוף ההתכתבות היא מבקשת לדעת את שמן כדי
שתוכל לכלול אותן בתפילות שלה  הן הצילו את חייה .אף שמילה לא נאמרת ,מדובר
בסצנה לופתת בעוצמתה.
הטיעון הזה של הצלת חיי האשה שב ועולה במופעים שונים לאורך הסרט" .עבור נשים
רבות ,הפסקת הריון היא מהלך של הישרדות ,לא בחירה" ,חורצת גומפרטס" .רבות
מההפלות הן של הריונות שנוצרו בעקבות אונס ,גילויי עריות ,רומן מחוץ לנישואים עליו הן
עלולות להיענש עד כדי מוות במדינות או תרבויות מסוימות .רבות מהנשים לא יכולות לקיים
כלכלית ,פיזית או רגשית עוד ילד במשפחה מרובת ילדים .במקרים רבים מדובר בנערות,
שההפיכה לאמהות תסתום את הגולל על המשך החינוך שלהן".

גומפרטס )ראשונה מימין( ונשות  Women On Wavesמגיעות לאירלנד ב– . 2005צילום :מתוך הסרט
"ברוח החופש"/סרטי סינפיל

כמה זה כואב
כשוויטן נשאלת על עמדת הגברים במקרים האלו ,היא אומרת שכמספר הגברים כך מספר
ההתייחסויות" .יש גברים שתומכים ,יש שמתנגדים ,כאלה שלא יודעים בכלל על ההריון,
אלה שמנסים לעזור ואלה שמנסים לסקל .הרבה גברים נבוכים מכך" .גומפרטס סבורה
שהגברים צריכים להיות יותר מעורבים במאבק לשינוי החוקים" :זה מאבק שקשור בנשים
שהם אוהבים  האמהות ,האחיות ,החברות ,בנות הזוג שלהם .מן הראוי שינקטו עמדה".
איפה עומדים הרופאים במאבק הזה? בעל כורחם הם ניצבים בחזית הקונפליקט בין
השליטה של אשה על גופה לבין האפשרות שהם נוטלים חיים פוטנציאליים.
גומפרטס" :אפשר לומר באופן כללי שמקצוע הרפואה הוא שמרני ,ושהפסקת הריון היא
נושא שכמעט לא לומדים עליו בבתי ספר לרפואה .אותי לא לימדו על זה בהולנד .רופאים
מעטים מאוד בוחרים להתמחות בהפלות ,במקרים רבים הם מבצעים אותן כי זה רווחי .אבל
יש גם הרבה רופאים ורופאות עם אמפתיה לנשים שהרו באופן לא רצוי ,שעושים מעל
ומעבר כדי לעזור להן .במדינות שבהן הפסקת הריון אינה חוקית ,רופאים רבים שעוסקים
בזה נעצרים ונענשים .גם במקומות שבהם הפלות חוקיות יש בדרך כלל רגולציה קפדנית
מאוד .רגולציה כזו לא קיימת בתחומים אחרים ברפואה ועוד עבור הליך רפואי שנחשב
לאחד הבטוחים בעולם".
באחת העצירות של הספינה ,כפי שהיא מתועדת בסרט ,גומפרטס נשאלת על ידי עיתונאית
מקומית אם עברה הפלה בעצמה .היא מיד עונה לה" ,זה לא רלוונטי לדיון .היית שואלת
מתנדב של אמנסטי שפועל נגד עינויים אם עבר עינויים בעצמו?" העיתונאית מהנהנת
במבוכה .בהמשך הסרט המצלמה עוקבת אחר גומפרטס כשהיא מתראיינת כחברת פאנל
בנושא הפלות בתוכנית טלוויזיה פורטוגלית .היא מתפרצת על אחד מחברי הפאנל ,חבר
פרלמנט צעיר המתנגד להפלות ,ומספרת בלהט שהיום יש לה ילד ,אבל בעבר כשהיתה
צעירה עברה הפלה" :אני מאושרת על האפשרות שהיתה לי להקים את המשפחה שלי
בזמן שהייתי מוכנה לכך ,ומבטיחה להילחם עד חורמה כדי לאפשר לכל הנשים את הזכות
הזאת .אין ל מושג איך מרגישה אשה עם הריון לא רצוי וכמה כואב זה ללדת .אף אשה לא
חייבת ללדת אם היא לא מעוניינת".
חבר הפרלמנט שותק ,התוכנית מגיעה לסיומה .הוא קם מכיסאו ולוחץ לגומפרסט את היד.
בהמשך היא תסביר לוויטן כי הרגישה בשלה בשלב הזה לפרסם את הפרט האישי הזה
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הספינה במרוקו ב–" .2007אין לך מושג איך מרגישה אשה עם הריון לא רצוי" ,הטיחה בחבר הפרלמנט .
צילום :מתוך הסרט "ברוח החופש"/סרטי סינפיל

אודותיה .בין אם החשיפה האישית היתה מחושבת או ספונטנית ,היא מצביעה על הפער בין
האפשרויות העומדות בפני נשים במדינות המתירות הפלות לבין אלו החסומות בפניהן
במדינות שבהן זה אסור .במדינות המתירות הפלות ,הפסקת הריון היא לפעמים בסך הכל
כלי נוסף בסל הכלים המאפשר לתכנן משפחה בזמן ובמקום הרצויים.
היה לך קשה להיחשף? בסרט זה בולט מאוד שהסיפור האישי שלך הוא מחוץ
לתחום.
"בחרתי לא לחשוף את חיי האישיים ,חשבתי שזה לא יתרום לסרט כי הוא לא עוסק בחיי
האישיים ,אלא בנושאים שאני מציגה .הסרט הוא הסיפור של המון נשים ,לא שלי .ולגבי
הקושי  יותר קשה לי להתמודד עם הנשים שלא יכולנו לעזור להן ,ויש לצערי המון כאלה.
אני זוכרת כל אחת ואחת מהן".
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אורי אבנרי על
הצעת החוק נגד
ישראל היום:
תועבה ,איפה עובר

האינטרסים של
הח"כים שפועלים
נגד ישראל היום

מרחבי הרשת

הריון | לידה | טיפת חלב
ברשת | תינוקות |
פעוטות | התפתחות
הילד

מרחבי הרשת

עושים היסטוריה!

פרק  :134זיגמונד
פרויד
והפסיכואנליזה

הנחיות משרד
Powered by

הוספת תגובה
שם:

להוספת תגובה מזוהה לחץ כאן

נושא:
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תגובה:

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים עם תנאי השימוש של אתר הארץ
מהאחרונה לראשונה

מהראשונה לאחרונה

הצג לפי דירוג

הצג לפי פופולריות

הצג את כל התגובות פתוחות

01

ראויה להערצה! )לת(
בתיה

02

14:21

12

04.07.14

חוקיות ההפלות
נפתלי

14:31

2

0

20:36

03

08:39

0

0

06.07.14

אם פולנייה היתה אומרת :את לא יודעת כמה טוב לך
אריה ב׳

0

05.07.14

המפה מציגה את המצב החוקי ולא את המצב בפועל.
עדי

0

04.07.14

לא )לת(
אלמונית

0

06:33

0

6

05.07.14

נשמע שכל נושא יצירת קשר עם נשים מאוד קשה לך.
אל תדאג .זה משתפר ויש ממי לבקש עזרה כשמוכנים
לכך) .לת(
05.07.14
אחד שהיה שם23:45 .

1

0

אתה מוכן לפנטז לך על פילות בשקט ולחסוך מאיתנו
את קשקושיך? )לת(
06.07.14
עוד אחד 08:27

2

0

04

הלוואי שהעולם היה מלא באנשים כמו האשה המופלאה
הזאת! )לת(
05.07.14
דיצה 09:37

7

0

05

גבורה ואומץ מעוררי השראה! אם גברים היו נכנסים
להריון היו עמדות הפלה
05.07.14
נועה 15:23

11

0

06

נראה לי שכל אישה שנייה עברה הפלה ולא כל שלישית
)לת(
06.07.14
יענקל דויטש 00:11

0

2

Voos de Boa Vista
para Rio de Janeiro
Gol

$R 338.90

מערכת
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