
"The wishes of the woman are the only valid argument in 
obstetrics. Her will must be decisive: if she wants to have 
birth without any intervention, without anesthesia, without 
having an episiotomy, if she wants to give birth at home in 
the presence of her husband, and if she wants to hold her baby 
right after birth and put it to her breast, if there are no medical 
contraindications, she must be allowed to do so. She must 
be free to choose the place of delivery. Financial arguments 
should not be the main ones in making this choice" . 
(Dr. Geuit-Jan Kloosterman, famous Dutch obstetrician)1 

• 

דמה Pא.ה
 ,"בנשיםטחר IIבמונחשנעשההתדירהשימושגםוכךהמאמרכותרת

הופךיולדותנשיםשלגופןשבההעכשוויתהמציאותאתלשקףמנטים

 . 1עוברותשהןהלידהתהליךבשלרקאחרים,שלהכנטהמקורלהיות

מןכטףמופקשבהןהמגוונותהדרכיםאתלמפותהיאזהמאמרמטרת

חופשיתלבחירההחוקיתזכותןחשבוןעלתמידכמעט-בישראלהיולדות

ורווחתן.רביאותןחשבוןעלאףמאודקרובותולעתים ,גופןעלולאוטונומיה

 ,חוקתיתמבחינהלפחות ,חוקיאינוזהדבריסמצבכיהיאהמרכזיתטענתי

 • 3מחירבכלכמעטלידההמעודדתישראל,במדינתבייחוד ,ראויאינוואף

 1953משנתהלאומיהביטוחחוקבהוראתבעיקראתמקדזהבמאמר

תוכלנההלידהלצורךמתאשפזותאשריולדותרקשלפיה ,) IIהחוק II(להלן:

האמוריםכיטובדמי ,המדינהמטעםשלהןהלידההוצאותבכיטוילזכות

 .'הנולדלרךבטיטיציודברכישתלהלעזור

לידותשלמוחלטכמעטלמעבר ,טפורותשניםתוך ,הביאהחוק

עלמונופולהחוליםלבתיבכךניתן ,בפועל . 5החוליםבתיאלמהבית

מוצדקהאמורשהאשפוזלטעוןניטיונותהיואמנםביולדות.הטיפול

אניאלהבנטיבות . 6הוכחהלאמעולםזוטענהאולםבריאותית,מבחינה

 ,דברלכלכלכלימונופולבמתןכעוטקהחוקאללהתייחטלנכוןמוצאת

ממנו.הניזוקיםומיהםממנוהנהניםמיהםלהביןהניטיוןומכאן

לשירהתוזותייבמשפטים.וטגרמוסמךומשפטים,מגזרבלימוזילפילוסופיהזוקטור

לבנקרווולנעמיהרבסטלענתשלו,לכרמלמאנגלית;המאמרבתרגוםלישעזרהארז

שלי,הזוקטורטמוממצאיםעלמבוססיםזהממאמרחלקיםעליו.אתישוחחואושקראו

הנשיאיייימלגתבסיועשנכתב ) 2005(דב-אילו,ישראל"במזינתכחוקוליזההליזהייחוקי

הזסה-ברנזייס.ומכוו

 2008בזצמדבשנערךוחברה,למשפטהישראליתהאגוזהשלהשנתיבכנסהוצגזהמאמר **

בירושלים.העדביתבאוניברסיטה

 ,החוליםבתיעםבבירורהיטיבהחוקכיאטעןהבאיםבעמודים

רווחיכיעתה,כרב ,לצייןחשובבפרט.שם,העובדיםהרופאיםועםבכלל,

שהן ,המיילדותשלחשבונןעללרובהושגוהלידהמתעשייתהרופאים

בעיקר ,כןעליתרהשנים.לאורךהיולדותשלהמטורתיותהמטפלות

 ,הלידהלזירתנוטפיםאינטרטיםבעלינכנטו ,ואילךהשמוניםמשנות

עורכיוכןפרטייםרפואייםשירותיםנותני ,לידהטכנולוגייתיצרניכגון

אתאתארזהבמאמררפואית.רשלנותשלבתביעותהמתמחיםדין

בייחודאתמקד ,זאתעםבלידה.אלוגורמיםשלהכלכלייםהאינטרטים

 .המדינהשלבחלקה

בהפיכתמעצבתפקידלמדינההיההחוקחקיקתבעצםכינראהאכן,

הכלכליותההטבותעלאצביע ,כךעלנוטף .בישראל IIתעשייה IIלהילודה

בהמשךהחוק.מןמניבה-הבריאותמשרדובפרט-המדינהאשרהרבות

בחברהמרכזיתכקבוצההרופאיםרקלאשבהן ,אלהבנטיבותכיאטען

קל ,ממנומרוויחהבריאותמשרדגםאלאהחוק,מןישירכהבאופןנהנים

לפחותלתקנו,השניםלאורךנציגיושלהעיקשהטירובאתלהטביריותר

בו.הטמוניםהתשלוםלהטדריהקשורבכל

 ,החוקאתלשנותהטירובאתלהצדיקכדישאציעבהטברשאיןמובן

אטטרטגיהאחרבחיפושלטייעזההטברעשוי ,מעשיתמבחינה ,אולם

להפנותאפשרלמשלכךאלה.נשיםשלזכויותיהןעללשמירהיותריעילה

מןמרוויחותאינןאשראלטרנטיביותמדינהלרשויותביולדותהטיפולאת

עשויה ,הרווחהרשויותכגון ,אלהלרשויותהפנייהמידה.באותההחוק

תועלתבעלתלהיותגםבעתובהבשטחיותרטובותתוצאותלהשיג

לתחוםהשייכת ,מחלהאיננהלידהכיבכךהכרהתוך ,זאת .טמלית

המלאהזכותןכיוכן ,מרווחתווחלקטבעיתהליךאלא ,הציבורבריאות

 • 7האישייםולצרכיהןלרצונותיהןבהתאםאותהלעצביולדותנשיםשל

-הילודהעלהבסיסירב Pהב.
רופאיםלעומתלדות IIמ

המתחוללהקרבהואהמרכזיתת-הנושא ,"הלידהתעשיית IIעלכשמדברים

האישהבגוףשמטפליםהמקצועאנשישלהקבוצותשתיביןשניםזה

כמטפלותידועותהמיילדותהרופאים.לביןהמיילדותביןכלומרהיולדת,

כמאתייםלפניהלידהתחוםאתכבשוהרופאים ;יולדותבנשיםהמטורתיות

התשע-עשרה.המאהשלהשניהחצילקראתובמיוחדבלבד,שנה

 ,למדימיותרלמעשה, ,היהלמיילדותרופאיםביןשניצת "ה"קרב

הרגילותהלידותעלאחראיותהיוהמיילדות ,ההיטטוריהלאורךשהרי

רופאים ,המודרניתבתקופה ,זאתעם .הפתולוגיותהלידותעלוהרופאים

רבהובמידההשוק,שלזהפעוטבחלקעודלהטתפקמוכניםהיולא

המשפט 20



הלידותכלהפיכתידיעלכולוהלידהתחוםעללהשתלטהצליחו

שהאשפוזלומראפשר . 8פתולוגיפוטנציאלבעלותלכאלהאולפתולוגיות

בקרבהרופאיםשלהאולטימטיביהניצחוןאתמסמליולדותשלהשכיח

בשלבהושגהזומטרה ,המפותחותהמדינותברוב . 9המיילדותעםשניהלו

 .!סהמלחמהלאחרבעיקר ,הקודמתבמאהכלשהו

יכולהחוליםבתיאליולדותנשיםשלהעצוםהמעבראםספקאולם

שהו.שבהןהמדינותמןהרופאיםשקיבלוהתמיכהללאלהתרחשהיה

שלידההמדיניותקובעיאתלשכנעהצליחושרופאיםאף ,אחרותבמילים

משלהןאינטרסיםהיולאשלממשלותלומרקשה ,!!יותרמסוכנתבבית

 .כלכלייםאינטרסיםלרבות ,האמורבמעבר

אחתדוגמהלפחות.דוגמאותשתיעלחוקריםהצביעוזהבעניין

סיפקוייאלהמיטות .חוליםבבתימיותרותמיטותשלבקיומןקשורה

לידותלהביארופאיםעלללחץוהוסיפואשפוזתחתבלידותסמויהדרישה

שלשריכוזהכלליתההבנהמןנובעתהשנייההדוגמה .! Z "החוליםביתאל

מתכנניםעבורכמהפיחסכוניהואאחדבמקוםחוליםשלגדולמספר

האירוניה .!(קטניםחוליםבבתיאובבתיםטיפולהענקתמאשר ,וספקים

ליולדותגדוליםחוליםבתילהקמת ,כללבדרך ,מובילהזושגישההיא

בהמש,ךשנראהיכפמשוכללים.טכנולוגיהלמרכזיהזמןעםהופכיםאשר

יותר.הרבהליקרההלידההופכתזהבאופן

רופאיםשלהמקצועיהמאבק-לעילהמתוארותהתמותשתיבישראל

ויה-המקומיותהבריאותרשויותשלהכלכלייםוהחישוביםבמיילדות

שלהראשונההמחציתבמהלך .המדינהקוםלפניעודהנראהככלקיימות

בפלשתינהקיימתשהייתההיחידה ,"ייכלליתחוליםקופת ,שעברההמאה

רות J;:לחרפואיתלעזרהערבההייתה ,)"החוליםקופתיי :(להלןהמנדטורית

 .שבביתוביןציבורי)או(פרטיחוליםבביתילדושאלהביןהמבוטחות

או ,החוליםקופתמטעםמיילדתליולדתסיפקו ,בביתלידהשלבמקרה

 ,כןכמו .החוליםקופתמטעםשאיננהמיילדתשלהוצאותיהאתכיסו

התעוררכאשרהלידהלאחרהביתבמשקעזרהלספקהחוליםקופתדאגה

 .! 4בכךהצורך

החוליםבתייכלולאממילא ,המאהשלהראשוניםבעשורים ,למעשה

מנתעליכולתםככלרופאיםעשואלהבנסיבותהיולדות.כלאתלשכן

המכתביםבאחד .! 5החוליםמבתיבסיכוןשאינןהיולדותאתלהרחיק

ממליץאףהבכיריםמהרופאיםאחדנמצא ,הציונייםבארכיוניםשנשמרו

במקריםהחוליםלבתיתגענהלאשהןכדיקטןכספימענקלנשיםלספק

זהשאיןשונותומסיבותמה,זמןכעבור ,פניםכלעל .! 6רגילהדהילשל

חסכונייםהחוליםבתיכילמסקנההחוליםקופתהגיעה ,לפרטןהמקום

 .! 7החוליםבבתיבעיקרעזרהלנשיםלספקוהחלה ,הלידותבעלותיותר

בקרבהלידותכלכמעט-40השנותלאמצעשעד ,הואכךשליוצאפועל

 .! 8החוליםבבתיהתרחשוהיהודיהיישוב

קנבתכנית-החוקשלההיריווג.
אחד ,הסוציאליסטיהציונילאידאלובהתאם ,המדינהנוסדה 1948בשנת

שירותיםשתקיםבין-משרדיתועדהמינויהיהשלההראשוניםהצעדים

 oשהתכנסה ,הוועדהבראשאימהות.ביטוחכולל ,בישראללאומיביטוחשל

Rineke van Daalen & Reinie van Goor, Intel'view with Projessor Gerrit-Jan 
Kloosterman, in SUCCESSFUL HOME BIRTH AND MIDWIFERY: THE DUTCH MODEL 

 . Eva Abraham-Van der Mark ed) 195 ,191 .,נ 996 (
לחוק 1בט'(שתוקן-1977התשלייזהעונשין,לחוקא 377טיאתלצייןהראוימןזה,במקום

העונשין)).לחוק 91מטי(תיקון-2006התשט"זחקיקה),(תיקוניאזםבבניטחראיטור

אומכירהייהיינובאזם",טחרייהמושגהגזרתשלהרחבהלראותניתןא(ז) 377בטעיף

יכולטחרבתמורה".שלאוביןבתמורהביןבאזם,אחרתעטקהעשייתאואזםשלקניה

 .בויטחרואנשיםששניצורךואיןאחזאזםשלבגופוגםלהיות

למעשה,העולם.מזינותלשאריחטיתתקזים,חטרבאופןפוריותטיפולימממנתישראל

שנעשיםרווחטח;ןהנפקתאירועישלרצףעלאחתנקוזהרקהיאשהליזהלומרניתן

כוללאשרהיריוןבמעקבהמשכופריון,בטיפוליזהרצףשלתחילתולפריון.בקשרבנשים

הזםשמירתכגוןבשירותיםוטופובעולם),אחרותלמזינות(ביחטבזיקותשלעצוםמטפר

זו.הערהעלשלוכרמללז"רמוזהאניהליזה.לאחרהוולזשלהטבורי

להלן.היחלקראו--1953התשי"זהלאומי,הביטוחלחוק 30טי 4

אליהן.הנלווהוהטקטט 47-45ה"שלהלןראו 5

אליהן.הנלווהוהטקטט-35ו 21ה"שלהלןראו

 . 140לה"שהנלווההטקטטלהלןהשוו

 Karen L. Michaelson, Childbirth in America: A Briej Historyלמשל,ראו
and Contel11porary [ssues, in CHILDBIRTH IN AMERICA: ANTHROPOLOGICAL 
PERSPECTIVES, 1-32 (Karen L. Michaelson ed., 1988); Richard W. Wertz 

Dorothy C. Wertz, Notes on the Decline oj Midwives and the Rise oj & 
Medical Obstetricians, in THE SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESs: CRITICAL 

) 1986 ,. PERSPECTIVES 134-146 (Peter Conard ed . 
הליזותמן 99שה/סהיא ) Universal Hospitalization (שכיח"אשפוזייהמונחמשמעות

באשפוז.מתרחשות

10 & Eugene Declercq, Raymond De Vries, Kirsi Viisainen, Helga B. Salvesen 
Sirpa Wrede, Where to Give Birth? Politics and the Place oj Birth, in BIRTH 
BY DESIGN: PREGNANCY, MATERNITY CARE, AND MIDWIFERY IN NORTH AMERICA 
AND EUROPE 7, 14 (Raymond G. De Vries, Cecilia Benoit, Edlvin R. van 

) 2001 ,. Teijlingen & Sirpa Wrede eds . 
11 REBECCA M. ALBURY, THE POLITICS OF REPRODUCTION: BEYOND THE SLOGANS 

158-159 (1999); MARJORIE TEW, SAFER CHILDBIRTH: A CRITICAL HISTORY OF 
) 1998 ( 10,25-27 MATERNITY CARE . 

12 Declercq, De Vries, Viisainen, Salvesen & Wrede , 8בעמי , 10ה"שלעיל . 

 . 11בעמישם, 13

אתכוללמבוטחות"נשיםייהמונחכילצייןיש . 247 , 161בעמי , 19ה"שלהלןקנב, 14

מטטחים.חרביםשלרעיותיהם

להתפרטם(צפויהיישוב"בתקופתהלאומייםהליזהחוקי-איךועוזללזת"לייטנראומי 15

הרצאתיבטיטעל ) 2010-2009בישראל),מגזרושאנ(טזרתישראלבתקומתבעיונים

 ;) 2007פרבואר(רב-אילן,היישובבתקופתהאמהותבנושאבכנטוניתנהשםאותושנשאה

בתקופתבאו/יהלידהשלמדיקליזציההנשי:והגוףפיקוחלידה,אזמון-ריקגרביאלה

ברטיטתאוניברטיטה",אונימוטמךיילתוארגמר(עבוזת ) 1948 1918- (הבריטיהמנדט

הפרקטיקהיטיזורעלייברטלונירהכתבןאייל ;) 2005הרוח,למזעיהפקולטה-תל-אביב

להתפרטם(צפויובמשמעויותיה" ) 1929 (בארץ-ישראלהמיילזותבפקוזתעיוןהילודי,של

(ז"רהמנדטבתקופתומשפטזכויותנשים,ולאשה:לאישאחדומשפטאחתבחוקה

הטיוטהמן(עותק ) 2009עורכים,הלפרין-קזרירותופרופישילהמרגליתפרופ'כתבן,אייל

המחברת).ביזינמצא

הזטההנהלתלכבוזהזטה,להנהלתתל-אביבטניףמנהלליבונטין,מימז"רמכתב 16

) 24.11.1926 (. 

כינכתבשם ,) 1942 ( 248ובעיותיוהישגיובארץ-ישראל:הסוציאליהביטוחייקנבטקי 17

בטקטט , 15ה"שלעילורבטל,כתבןגםראומזי.יקרנהיהבביתוהעזרההטיפולשכר

 , 15ה"שלעילאזמון-ריק,גםוראו 15ה"שלעיללייטנר,גםראו . 150-148לה"שהנלווה

באותןהיולדותמחלקותהרחבתלביןכלכלייםשיקוליםשביןהקשרלשאלת 95-90בעמי

שנים.

 . 165בעמ' , 19ה"שלהלןקנב,תכנית ; 248בעמי , 17ה"שלעילקנבטקי, 18

21 



הביטוחשלהמייסדלאבנחשבאשר ,קנביצחקר IIדעמד , 1949בינואר

 ) IIקנבועדת II(להלן:האמורההוועדההוציאה-1950ב .בישראלהלאומי

ביותרהיפותמהרטוריקותכמההניבאשר ,) IIקנבתכנית II :(להלןח IIדו

האשהכי ,המסורתיתהדעה IIכי ,שסנאמרהיתרבין . l9האסלמעמדבנוגע

לאישההמעניקיסחדשיסלהלכי-רוחדרךפינתה ,בביתורקאךמקומה

נוכחנו IIכינאמרכןכמו ."ועצמאותחפשיתבחירהשליותרגדולהמידה

הילדיסלגידולהאחריותהרי ,בילדיהתלויהאומהעתידשאס ,לדעת

 • 20Ilכולההחברהעלרובצת

נתןיירפואיסיועשלסוגאיזההשאלהעלתהאלולהצהרותבהמשך

בביתהיולדותלאלהרקאובביתהיולדותלאלהיינתןוהאס ,יולדותלנשיס

בציינה ,חוליסבבתיללידותמסוימתהעדפהגילתהקנבתכנית .חוליס

-בארץכיוסהמקובלהחוליסביתבתוךהלידותשלזהנוהג IIשלדוגמה

בקרבהיולדותשלהנמוכיסהתמותהשיעורילפינשפוטאס ,בורבהברכה

אינהחוליסבביתשלידההתכניתהדגישהבעתבה . 2lIlץבארהיהודיהישוב

 ,"לצייןכדאי IIצאצאיהן:ועלהיולדותהנשיסעללהגןהיחידההדרךבהכרח

שלהמיאותיבבטחונהחשוביסלהישגיסהגיעוארצותכמהכי II ,נאמרכך

בצעד ,בנוסף . 22I1תיבבהלידותדווקאביותרנפוצותששספיעלאף ,היולדת

שהקדימההאדסזכויותשלעמוקהוהערכהכהבנהרקלהתפרששיכול

היולדותלאשפוזביחסשיטתנוכיברור II :קנבתכניתהצהירהזמנה,את

העדפתהעלגסאלאהרפואייס,התנאיסעלרקלאמבוססתלהיותצריכה

 • 2JIIהיולדתשלהמיוחדיסותנאיההאישית

עסבעיקרמתואמותהיוקנבועדתשלהאופרטיביותהמלצותיה

זכאיתתהיהשהיאכלכלומרכללית.חוליסקופתבמקורשייסדההשיטה
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כספימענקבאמצעות-הביתבמשקעזרהוכן ,מרופאאוממיילדתחינס
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והתינוקהאסבריאותאתלסכןהעלוליסבמקומותלידות-הביתמספראת

אמצעיסלאסלספקגסהמליצהקנבועדתיכלצייןהראוימן . 2SIIיחדגס
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עלשהונחההלאומיהביטוחחוקהצעת ,קנבועדתשלהמלצותיהבעקבות
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 • 28הלידהלצורךהחוליסבביתשתאושפזבתנאירקוזאת ,"לידה
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לגרוסעלולההחוליסלביתמהקהילההלידותהוצאתשעבורס ,משפחה

 . Jlכספילהפסד

הכרוכיסהברוריסהבריאותיתרונותעלמוכחתעדותבהיעדר

לשאלהבעיקרהפכההלידהמיקוסשאלת , J2באשפוזלידהשלבמדיניות

פוליטייס.ואףכלכלייס ,אידאולוגייסשיקוליסאואישיתהשקפהשל

 IIסיבוב IIבזכתהיותרהרחבההבחירהבאפשרותשתמכההקבוצהאמנס
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 .שקבעוהואהשני,

המשנהועדתישיבותבמהלךבעיקרהושגהשנייההקבוצהשלניצחונה

תןיונ ,) IIהמשנהועדת II :(להלןהחוקאתסופיתלנסחמנתעלשמונתה

מחמיאחד ,הראלציוןבןהכנסתחמשלהמרוכזץלמאמבעיקרלייחסו

הראל . JJבעצמורופאשהיהישראלנתימדשלבהיסטוריההיחידיסהכנסת
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היאשאיןהואבסטטיסטיקהידועכללאולסכאמור. ,שניסבאותןשעלו

בענייןאחר.ממצאעסקורלציהשנעשתהלאחראלאאחדממצאמוכיחה

בלידההנמוכיסהתמותהאחוזיביןהנההרלוונטיתהקורלציההנדון
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סילשיפורלכולמעלקשוריסבלידהנמוכיסתמותהאחוזיכיומצאה

אףהיוהתמותהאחוזיכימצאהעודהיולדות.שלהכללימיאותןבמצב
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 ,המשנהועדתחבריבפניהוצגולאאלהעובדותכילצייןלמותר

מכאן .החוליסבביתללדתבחובהההכרחבדברבמהרההשתכנעווהס

מנתעללנקוטשצריךהאמצעיםמהסהשאלהסביבהדיוניסנסבו ,ואילך

 ,דברשלבסופו . J7הלידהמועדהגיעעסיתאשפזוהנשיסשכללהבטיח

אמהות IIלשישולססכוסאותו- IIהלידהדמי IIבהפחתתנמצאהפתרון

לאמהותלשלסהוחלטבפרט .שלהןהלידהחופשתבתקופת IIעובדות

מענק IIלמימוןתשמשהיתרהוכי ,ממשכורתן 75%רקאלהמשתכרות

 . J8ביתעקרותאלהובכלל ,היולדותלכלל "הלידה

ילדיסלהבאתהאחריות ,לעילשהובאהלרטוריקהשבניגודיוצא

הנשיםעלאלא IIכולההחברה IIעללא ,דברשלבסופו ,הוטלהלעולס

יותרגדולהמידהלאשההמעניקיסחדשיסלהלכי-רוח IIובאשר , J9כולו

שנקבעההאשפוזחובתלפילשפוטאסהרי ,"ועצמאותחפשיתבחירהשל

לטמיון.ירדוהסשגסנראה ,הלידהלמענקכתנאי
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נשמעוזהבמעמזגם ,בפועל . 40 "לליזהבקשרלאשפוזהזזקקהיישהיולזת

לקבלתהמוקזמיםהתנאיםביןהאשפוזאתלכלולשהתנגזוקולותכמה
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עזאססלמאןחמזהמרלכבוךאמהות,בטוחמנהלת Iבויל,זאבמאתמכתבהבקשהיי.את

לה.הנלווהוהטקסט 41היישלהלןלמשלראוהחרךיס,התנגךותלעניין .) 28.7.1958 (

בטחוןלעתיךייותוואיבעדבךרךציוניהציבור:דביאותבמסגרתאמהותייביטוחהלויש'ח' 31

 .) 1980 ( 136 , 134 , 20סוציאלי

והליךהבביתהליךהביןהיחסיהסיכוןיישאלת : 165בעמ' , 19היישלעילקנב,תכנית 32

צרכהיי.זיהודברהלאעזייןבבית-החוליס

33 386 = w\v\v.knesset.gov.ill mkIheb/mk.asp?mk_individual_id_t לאחרונה(נבזק

ניתוחיתמסגרת-הרווחהבמזינתהרופאיסייעוצמתישייעלגסראו .)-15.6.2009ב

 . 139בעמ' , 31היישלעילהלוי, ;) 1994 ( 36 , 20 , 41סוציאליבטחוןישראליייוחקר-מקרה

הביטוחלחוקהעבוזהועזתשלהמשנהועזתשל/ב 12מס'ישיבהבפרוטוקולהזיוןראו 34
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לעילהלוי,ראוזהלענייןנחקק.זדבשלשבסופוהזרקוניהחוקבחקיקתצורךכללהיה

 . 135בעמ' , 31ה"ש

הלאומי,הביטוחלחוקהעבוזהועזתשלהמשנהועזתשלב l11מס'ישיבהפרוטוקולראו 38

העבוזהועזתשלהמשנהועזתשל/ב 13מס'ישיבהפרוטוקול ;) 19.2.1953 ( 9 , 2הכנסת,

רקלמעשה )"ב/ 13ייפרוטוקול(להלן: ) 10.3.1953 ( 6-5הכנסת,הלאומי,הביטוחלחוק

סיבזות.העושלהמלאלשכרןהליזהזמיהשתוו , 1994בשנתשנה,כארבעיסכעבור

 . 91סייח ,-1994התשנ"ז ,) 83מס'(תיקוןהלאומיהביטוחלחוק )א( 100

ביטוחמסויוטלייהיות : 5בעמ' , 38ה"שלעיל ,ב/ 13בפרוטוקולהראלציוןבןזדביהשוו: 39

לאפשרמנתעלהליזהזמיאתלהקטיןההצעהלהתקבליכולההתושביס,כלעללאומי

היולזות".לכלחינסאישפוז

שהזזקקה(יימבוטחת 127סייח ,-1955התשט"ו(תיקון),הלאומיהביטוחלחוק 30ס' 40

הנול,דעלהאפוטרופוסאובעלהזכאיבחייסאינהואס-זכאיתלליזה,בקשרלאשפוז

אחז,ילזנולזאסלירות 55-שלבשוויליזהמענקמהמוסזלקבל-העניןלפיהכל

להוצאותיינתןהמענקליזה;באותהחישנולזנוסףילזלכללירות 25-שלובתוספת

בתקנות").שייקבעכפיהכלבשבילו,בעיןבציוזאוהנול,דבשבילציוזולרכישתהאשפוז

(תשי"ז). 160 , 157 , 15ז"כריפטין:ח"כגסראו(תשטייו). 1879-1878 , 1872 , 18ז"כ 41

להניחמקוסוישהיולזת,שלבאשפוזההליזהמענקמתןבהתנייתבמפורשזןאינוריפטין

המאפשר )-1953התשיייזהלאומי,הביטוחלחוק ) 3 ( 29 'ס(החוקלהוראתכוונתושכל

כאשרמשכורת)המרוויחותנשיסשלליזהבחופשת(התשלוסהליזה"ייזמישלילת

ביןולליזה".להריוןבקשררפואיפיקוחבזברהמוסזהוראותאחרמילאהלאייהממטחת

אחרתמתנגזתהאשפוז.מחובתכהסתייגותהזדביסאלמתייחסהראלציוןבןוכה,כה

שלמענקשבמקוסהציעהזווילנסקה.אסתרהכנסתחדבתהייתהבכנסתזיוןבאותו

משכורתיולזתכלתקבלחוליס,בביתתהיהשהליזהבתנאיליולזתשיוענקולירות 55

אחריסמתנגזיס(התשיייז). 161 , 157 , 15ז"כליזה.זמיחוזשיסלשלושהנוסףחוזשית

כפריתשרהכנסתחדבת ;)ו"ט(תש 1873 , 1872 , 18ז"כ ,)ס"פמ(רוביןחנןכנסתחדבהיו:

הסוציולוגיתלפיכילצייןיש . 1875שס,וילנסקה,כנסתחדבוכן ; 1874שס,(מפא"י),

יתרהרגישותמתוךלרובנבעולאשבחוקלהתניהלהתנגזאלהניסיונותסר,דסוזאן

 SUSAN SERED, WHAT MAKES WOMEN SICK ?-גופניתלאוטונומיההנשיסלזכות

) 2000 ( MILITARISM, MATERNITY AND MODESTY IN !SRAELI SOCIETY . 

גולזההעמזהשרת(תשטייו); 1874-1873 , 1872 , 18ז"כאזלסון,בבהלמשלראו 42

 . 1875שס,וילנסקה,אסתר ; 1880-1879שס,מאירסון,

23 
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של IIניסוח IIהתוקןאףיותרמאוחרשנה ,'!הכנסתידיעליחסיתבקלות

מאירסון)גולדהדאז,העבודהשרת(כדמי "ספקכללמנועכדי IIהחוק

 ,"אשפוזשלבמקריםורקאךיוענקהלידהשמענק

 IIחידוש IIוכ "לישראלייחודי IIכושובשובהחוקתואר ,בגאוות-מה

כפי 45בשטחהשפעתוהייתהמידיתכמהעדממשברורלאאולם ,כביר

מאודמקובלתהייתהכמבאשפוזלידה ,החוקחקיקתבזמן ,צויןשכמ

הערביותהיולדותמקרבאחוזיםכחמישהרק ,זאתלעומת ,היהודישוביבי

המזרחייםהחדשיםהעוליםבקרבהאשפוזאחוזילידה,לצורךהתאשפזו

הקבוצותלשתיהמשתייכיםמןרביםכילצייןישועו,דזאת '. 6באמצעהיו

עבורםלפיכךבפרט,החוליםומבתירימהערחוקלהתגוררנטוהאחרונות

תנאיבשלאפשריתתמידהייתהלאלידהלשםחוליםלביתההגעה

 '. 7עתבאותההתחבורה

מעולםשהדברפיעלאף-הרשויותהחליטו ,אלהנסיבותרקעעל

אושפזואךהחוליםלביתמחוץשילדושנשים-בחוקבמפורשנכלללא

כלל II :(להלןהלידהמענקאתלקבלזכאיות ,הלידהמרגעשעות 24בתוך

)8השעות 24 II .' זופרצהניצלושדווקאנשיםהיוכילכךעדותקיימת ,והנה

מנתעלהחוליםביתאללהגיעמכןלאחרורקבביתללדתמנתעלבחוק

 '. 9הלידהמענקאתלקבל

 ,משמעותיהיההלידהלמענקשנקבעשהסכוםלזכוריש ,זאתעם

מקופחותהיוכללבדרךאשרהללו,האוכלוסייהקבוצותשתיעבורבייחוד

כמ '-60השנותסוףלקראתהנראהככלואכן,סוציו-אקונומית,מבחינה

 , 50האוכלוסייהכלשלכמעטחלקהמנתלהיותחוליםבבתילידותנהפכו

 : Pהחומוריים Pהעיהמרוויחיםו.
הבריאותומשרדהחוליםבתי
ועבורהנולדלרךציודרכישתעבורניתןהלידהמענק ,בחוקכאמור

החוליםלביתישירותשולםהמענקשלזהאחרוןחלקהאשפוז,הוצאות

מןהעיקרייםהמרוויחים ,כןאם , 51היולדתאושפזהשבוהרפואילמוסדאו

בעובדתלמצואניתןזולטענהתימוכיןהחולים,ובתיהרופאיםהיוהחוק

 ,כאמורהחוק,מאחורי IIהמניעהכוח"הראל,ציוןבןכנסתחברשלהיותו

חוליםבתישנישללפחותל IIומנכמייסדוגםרופאבעצמוהיההראל

החו,קמןישירותליהנותעשוייםהיוועמיתיושהואמכאןדאז,בישראל

 , 52בלידההטיפולעלמונופולהחוליםלבתיהעניקאשר

המחוקקיםשלהמוצהרתהמטרהולמרותהללו,הדבריםאףעל

לצייןיש ,לידהלצורךלהתאשפזיולדתלכליאפשרהלידהמענקשלפיה

עלויותכלשלכיסויהבטיחהלאהחוקשלהמקוריתהגרסהלמעשה,כי

(להלן:לאומילביטוחהמוסדזההיה ,בפועל , 5 !רובןשלאפילואוהאשפוז

II המלII לII ( -לתתהעדיףאשר-החוקשללפועללהוצאההאחראיהגוף

בתיאתלשכנעהצליח ,מייגעומתןמשאולאחר ,לחוקרחבהפרשנות

קבלהתמורתוזאת ,נוסףתשלוםעצמהמהיולדתמלדרושלחדולהחולים

 ,יולדתכלעבורמראשקבועסכוםשל

שהסכוםמאחר ,ההסדרעםפעולהלשתףהסכימומצדםהחוליםבתי

אותםעבורשדרשומהסכוםאפילויותרגבוההיהל IIהמללהםשהציע

האחידהתשלום ,אדרבהבכלל,אשפוזיוםעבורוכןעתבאותהשירותים

 ,היולדותשלהאשפוזהוצאותאתלכסותהחוליםלבתיעזררקלאהאמור

היטיבהאףהשיטהליולדות,המחלקותאתלהרחיבאותםעודדגםאלא

עריכתשלהבירוקרטיתהעלותממנונחסכהבכךשהרי ,עצמול IIהמלעם

 , 5 'ולידהלידהלכלבאשרהמדויקיםהחישובים

 ,ביותרכדאיצעדהחוקהיווהעצמהישראלממשלתעבורגםאולם

לאהחוקלמימוןשנדרשוהסכומיםכינראה ,תדמיתיתמבחינה ,ראשית

שהיהמאחראדיר,היהממנושנצפההפוליטיהרווחואילומוגזמים,היו

טהורהכלכליתמבחינהשנית, , 55בישראלביתכלעלכמעטלהשפיעעתיד

הוצאותכיסויהבטיחאשר ,החוקמןישירותלהרוויחהממשלהעמדה

המיאותבמערכתשהרי ,םיחולבבתישהתאשפזוליולדותרקהלידה

 , 56החוליםמבתירביםשלהבעליםהיאהממשלה ,בישראל

תקציביובאמצעותלרובממומניםבישראלהחוליםבתיכהעלנוסף

שלהממשלתיהסבסודלידה,שלבתחוםאולם , 57הבריאותמשרדשל

הועברשהנטלעדבהדרגההופחת ,משמעותיהיהכןשלפני ,הלידהשירותי

הלאומיהביטוחכיסה-1954ב ,המחשהלצורךל, IIלמללחלוטיןכמעט

 , 58אחוזים-90מלמעלהכיסהכבר-1965ובמהעלותאחוזים-50כרק

המשפט 24



כללמודעהיהלאהציבוריי ,דורוןאברהםסוציאלילביטוחהמומחהלפי

לולתתענייןהיהלאולממשלה ,רותיהשמימוןבדרכיזהמהותילשינוי

 • S9 "פומבי

לטובתפעלהגםל"המלדייעלהלידהמענקמימוןעובדתכילצייןיש

מועדשמאותוכךהחוקתוקן 1965שבשנתלאחרוזאת ,החוליםבתי

לתנודותלבבשיםיירקלאלהשתנותהיהיכולבוהנקובהסכוםואיל,ך

במילים . 60 "בלידההקשורותלהוצאות"באשרגםאלא ,"העבודהבשכר

הלכה ,נקבעםיהחולבתיידיעלשיתקבלהכסףסכוםכינון ,אחרות

לשותףהמיאותמשרדהפךזהובעניין ,עצמםהחוליםבתיידיעל ,למעשה

שמשרדאימתכליי :בפועלהתהליךאתהסביראחדמומחה .דברלכל

לדיוןהדברמגיע ,התשלוםהעלאתאתדורש ,החוליםבתיכנציג ,הבריאות

פחות ,וויכוחיםדיוניםולאחר ,ל]"[המלהמוסדובהנהלתהאמהותבועדת

 • 6J "האישורניתן ,ממושכיםיותראו

הוצאותלכיסויהחוליםבתישדרשוהסכוםהשניםשבמרוצתמכאן

הלידהממענקחלקאותוביןהפערגםגדלואתווגדל,הלךהאשפוז

כמעטאשר ,עצמההיולדתלידישניתןזהלעומתהחוליםלביתשניתן

מצבלתקןניסיוןנעשה 1985בשנתכיעתהכבראצייןכלל.עודכןולא

ועדישהחלק ,המקוריהלידהמענקחלקישניהופרדולחוקבתיקון .זה

החלקואילו ,"אשפוזמענקייהרשמיהשםאתקיבלאשפוזהוצאותעבור

 ,"לידהמענקיי-המקוריהשםאתנשאלידיהעצמההיולדתשקיבלה

עודכןגםומאז ,הממוצעתמהמשכורת 200mלערךשווהלהיותהפךוהוא

 • 62אוטומטית

היהיכולהלידהמענקאםספקהובעהאמורהתיקוןלאחרגם ,בפועל

והחריפההלכההבעיהלתינוק.ראשוניציודרכישת-ייעודואתלמלא

הקשורבכלהסטנדרטיםוכןץבארהחייםרמתשעלתהככל ,השניםעם

המדינהמתקציבכחלק , 2003ביוני ,זואףזולא . 63וליילודלמשפחה

הממוצעתמהמשכורת 60 /העד ,בהדרגההלידהמענקצומצם ,השנתי

 oשלגדולבמספרהופעלהקיצוץ ,בפועל . 64ואילךהשלישיתהלידהבגין

[נוסחלאומיהביטוחלחוק 42ס'כיוס .-1953התשיייזהלאומי,הביטוחלחוק 30סי 43

 .-1995התשנייהמשולב],

טעסמוצאזורוןאוכהס . 181הייח ,-1955התשטייו(תיקון),הלאומיהביטוחחוקהצעת 44

מהותיבתיקוןאלאטכני,בתיקוןרקלאשמזוברטועןהואהזוכיס:שלזובהצגהלפגס

אברהסהמענק.לקבלתהתנאיסאתהקשיחלמעשההאמורהתיקוןועו,דזאתהחוק.של

 2יהורווחהחברהוהפעלהיייישוסמזיניותחקיקה,ביןגומליןיחסיאמהות:ייביטוחזורון

147 , 154 ) 1994 (. 

העבוזהירחוןליזהיייימענקהרזוףחנהלמשלראוייחוזיהחוקשלהיותועללהכרזות 45

והגשמתורעיוןלאומי:ביטוחשנותעשרלוטןגיורא ;) 1955 ( 19 , 17 , 7הלאומיוהביטוח

24 ) 1964 (; Barkai , 36בעמי , 29היישלעיל . 

 .) 1975 ( 27בישראללאומיביטוחשנותעשריםניצןאריה 46

 . 1875בעמישס,וילנסקה,ואסתר(תשטייו) 1874,1872 , 18ז"ככפרית,שרה 47

זובינסקי,ממיהמכתבגסוכן , 1880-1879בעמישס,מאירסון,גולזההוכיאותשרתראו 48

חוליסקופת ,לאומיבטוחלעניניהמחלקהיירוכל,למראימהות,ביטוחלמנהלתעוזר

 .) 296.1956 (הכללית

49 Sach]av Sto]er-Liss & Shifra Shvarts, Birth on the Road: !sraeli NltrSes and 
lmigl'ant Camps dltring the 1950s, Lecture de]ivered at: BIRTH !זזBirth at 

. AS EXPERIENCE AND METAPHOR (The Hebre\v University of Jerusa]em, Nov 
 . 136בעמי , 31היישלעילהלוי,גסראו ; 11-13 , 2003 (

אפשרותכמעטייאין : 24בעמי , 45היישלעיללוטן,גסראו ; 27בעמי , 46היישלעילניצן, 50

לחוקצייתושנשיסהעובזהכמובן,החוליס".בתילכתלימחוץמוסמכותמיילזותלהשיג

בזכותבעיקרהתרחששהמעוכהצעתיאףפעסרצונן.עלזוכוחציזוכלנואומרתאיננה

שעוכוהליזהבזכותהליזהמענקאתלקבלבזעתסנחושיסשהיוהנשיסשלהבעלים

לציוןמגזר:ביכוריכחוקי.'וליזההליזהייחוקיבשסשנתתילהרצאה(הכוונהנשותיהס

בר-אילןבר-אילן,באוניברסיטתמגזרללימוזיהביו-תחומיתלתכניתשניםשלש

לזותי.'יובנשיסייסחרשלצורהעוזאפואזוהי .)) 30.4.2003 (

(להלן: 648 , 647קיית ,-1954תשיייז(אמהות),הלאומיהביטוחלתקנות )ב( 6תיראו 51

הליזה[מ]מענקחלקאתלתתרשאיייהמוסזנקבע:שסהלאומייי),הביטוחייתקנות

בסימכן,לאחרבאשפוזי.'המטפלהמוסזאוהמאשפזהמוסזבאמצעותלאשפוזהמיועז

יימענקכי:נקבע , 64ס"ח ,-1958התשמייו ,) 58מסי(תיקוןהלאומיהביטוחלחוקא(ב) 94

לליזהי.'בקשרהמבוטחתאושפזהשבוהרפואילמוסזאוחוליסלביתישולסהאשפוז

עלחייביסהיוהחוליסבתימנהלירב,לאזמןלפניעזבישראל,כילצייןיש . 33היישלעיל 52

 .) 1940 ( 191עיירהעס,וכיאותלפקוזת 28-26סיראורופאיס.בעצמסלהיותחוקפי

לקבוע,ייאפשרשרי:ריהיוייר : 5בעמי , 38ה"שלעילב,/ 13בפרוטוקולהזיוןאתהשוו 53

כלאתלחייביכוליסאיננוזהייבמקרההראל:ב.צ.האישפוזיי.של 70%ישלסשהמוסז

והנה,מלאי.'אישפוזנקבעבאסרקלחייבןיכוליסאנוחוליס.בביתללזתהמבוטחות

זאת.בכלנחקקהחוק

היישלעילהלוי, ; 151-150בעמי , 44היישלעילזורון, ; 25-24בעמי , 45היישלעיללוטן, 54

 . 141-140בעמי , 31

55 BARKAI , לענףעזיפותייניתנה : 134בעמי , 31היישלעילהלוי,השוו . 36בעמי , 29היישלעיל

הגיונייסושיקוליסנימוקיסבגיןמאשריותררגשייסגורמיסבהשפעתוזאתהאמהות,

ואקטוארייסיי.

יוצרזהשיימצבשלוכותבתבהמשך .) 2003 ( 22האזםוזכויותמשפטבריאות,שלוכרמל 56

לפרטשירותיסוכנותןבתי-חוליסשלכבעליסהמשרזתפקיזיביןאינהרנטיענייניסניגוז

כולהי.'הוכיאותמערכתשלותהמזיניאתהקובעממשלתיכמשרזתפקיזולבין ] ... [

 .יזיועלמנוהליסגסוהסשס. 57

 . 152-151בעמי , 44היישלעילזורון, 58

כפי ,אבלזומגמהנגזאמנס,נאבק,לאומילביטוחייהמוסזכימוסיףזורון . 152בעמישס, 59

הצלחהיי.ללאהנראה,

 . 134,130סייח ,-1965תשכייה ,) 11מסי(תיקוןהלאומיהביטוחלחוק 30סי 60

 : 6בעמי , 38היישלעיל ,ב/ 13בפרוטוקולהזיוןאתהשוו . 140בעמי , 31היישלעילהלוי, 61

הזוכ,שפירושכיווןלביצוע,ניתנתאינההראלהכנסתחברשלהצעתו"לזעתי,לוטן:ז"ר

אחרי.'גורסע"יתיקבענהאשרליזהאישפוזהוצאותלכסותלביטוחהמוסזעללהטיל

בריאותביטוחחוקנחקקכאשרכילצייןישבפועל.אירעוהזוכיסשנישנראה,כפי

בסלויילוזיסיולזותאשפוזנכללוכיאותיי),ביטוחייחוק(להלן:-1994התשנייזממלכתי,

לחוקא 7לסיבתיקוןבוטלזההסזרשלו.המימוןמקורותעסיחזהבסיסייסהשירות

שבמסגרתהמקוריההסזרכנועלוהוחזר , 22סייח ,) 5מסיעקיף(תיקוןוכיאותביטוח

החוליסבתיחשבונות:ניהולשללמערכתקשורההיתהלכךהסיבההלאומי.הביטוחחוק

לקבלבמקוסהוצאותיהס,מימוןאתמהןולזרושהחוליסקופותעסלהתחשבןנאלצו

 . 73בעמי , 56ה"שלעיל ,שלוראוהמל"ל.מןישירבאופןאותן

שלסוגעוזהוסףכן,כמו ; 64סייח ,-1985התשמ"ו ,) 58מסי(תיקוןהלאומיהביטוחחוק 62

אעסוקלאאחת.בליזהילזיסמשנייותרהאסילזהאסהניתןליזהיי,ייקצבתתשלוס:

באשפוזהמותנהזהתשלוסשגסכךעלזיוןהתנהלשלאלצייןישכיאסכאן,זהבתשלוס

היולזת.של

 . 158בעמי , 44היישלעילזורון, 63

והמזיניותהתקציביעזילהשגתחקיקה(תיקוניישראלכלכלתלהבראתהתכניתחוק 64

הילזשלהבינייסשלבלעניין .-2003התשסייג )-2004ו 2003הכספיסלשנותהכלכלית

הילזבשלליזהמענק(הגזלת ) 64מסי(תיקוןהלאומיהביטוחחוקהצעתראוהשני

מהמשכורת 9%כינכתבזובהצעה . 576הממשלההייח ,-2003התשס"גבמשפחה)השני

אתלמסורהמל"להחליטעתבאותהבמשפחה.השניבילזמזווכאסישולסהממוצעת

השוו:אז.עזנהוגשהיהכפיבהמחאותולאשלהסהבנקלחשבונותישירותהליזהמענקי

כלאושניהליזהשלבמקרהכיהעובזה"למרות : 169בעמי , 19היישלעילקנב,תכנית

בליזהמאשרמצומצמתיותרהרבההיאלתינוקוהציוזהבגזיסמערכתנוספתליזה

שהאסלכךלבבשיסהמקריס,בכלשוותהענקותלקבועלנכוןהועזהמצאההראשונה,

הליזהי.'בתקופתביתהבמשקלעזרהמיוחזבאופןזקוקהקטניסבילזיסהמטופלת
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ועו,דזאת , 65יחטיתגבוהלמשפחההילדיםמטפרבישראלשהרילידות,

בלידותהיתרוןאתלחלוטיןלבטלהמדינהאוצרהציעממשאלהבימים

 , 66ההצעההתקבלהלא ,דברשלבטופוכיאם ,ושניותראשונות

 55שלבטךהכוללהמענקטכוםשמתוךנקבעבמקוראם ,לטיכום

להוצאותיייל-30והתינוקעבורבטיטיציודשללקנייהיייל 25ישמשו ,יייל

ברוב ,היולדתלידיהמשולםהלידהמענקמטתכםכיוםהריהאשפוז,

 , rill 8,600-67כשווה "האשפוזמענקייואילו rill-460בכהמקרים

מתובתחוםהתפתחויותו.
הרפואייםהשירותים

עלייתועל ,לעילשתוארההאשפוזמענקעדכוןשיטתשלההשלכותאחת

כרוכותלהיותהפכוישראלייםחוליםבבתישלידותהייתה ,המתמדת

משנותבמיוחדניכרהתהליךומפותחת,עדכניתלידהבטכנולוגיית

 , 68החוליםלבתיאלקטרוניעובריניטורהוכנטזובתקופהואילך: '-80ה

אחדדימה ,בכנטתשנערךהאישהבריאותעלבדיון ,העשורלטוףקרוב

משטרתחתםיהחולבבתישיולדותהנשיםאתהבכיריםמהרופאים

בלתיבתנוחהשנמצאיצוריי ,כלומר ,"הגבעלג'וקייל-שאומץ "ההיי-טקיי

איכשהולדתיההאישהכך ,כרצונולהתיישריכולאינווהואלותיטבע

היד ,נוזליםלעירויוקשורהתפוטהאחתכשיד ,גבהעלבמיטהמונחת

ניטורבמכשירמחוגרתביטנה ,דםלמדידתלמכשירמחוברתאוליהשנייה

עלה '-80הבשנות ,למעשההלכה , 69 "לההמחכותההפתעותרבותועוד

 20ס mכיולדותוכיום , 10ס mל-1973ב 5,5ס mמהקיטרייםהניתוחיםשיעור

הלידהשלהמדיקליזציהרמת ,בכלל , 7סקיטריבניתוחבארץמהיולדות

 , 7lבעולםהגבוהותלמןנחשבתבישראל

התחרותגםעלתה ,הלידהשלציהקליזהמדיברמתלעלייהבמקביל

לאתרניתן ,מטוימתבמידהליולדות,שירותיםהמטפקיםהחוליםבתיבין

ביטולוהוא-80השנותלקראתשאומץבצעדזותחרותשלשורשיהאת

קבועמטויםחוליםבביתלהתאשפזיולדתכללחייבשנועדהההגבלה

רפואהבישראללהתפשטהחלה ,עשוראותובמהלךכ,ךעלנוטף , 72מראש

פרטיתרפואהשלאטפקה ,כלומר ,"שחורהרפואהיי ,זהובכלל ,פרטית

הדברתורגם ,דהיהלבזירת , 7Jתשלוםעבורהחוליםביתשלכתליובתוך

(לעומת 74פרטיבאופןמיילדרופאלשכורלאפשרותהחוליםמבתיברבים

הייתההחוליםביתכותליבתוךפרטיתמיילדתלשכורהאפשרות ,זאת

נהפךהיולדותבקשתעקבקיטרייםתוחיםינביצועאף ,) 75רהינדונותרה

 , 76אפשריתלבחירה

חדריםכגון ,החוליםבבתיליולדותרביםשירותיםנוטפובהמשך

במקוםאמועםבחדרהתינוקהשארתתוךהמחלקותבתוךפרטיים

החוליםמבתיבכמההוקמומכןלאחר ,)"ביותיי(המרכזיתבתינוקייה

יחדלבלותיכוליםהםיומשפחותיילודיםשבהם ,קרובים "מלוןבתייי

אינטרטיםבתוכםשילבואלושירותיםהלידה,שלאחרהראשוניםמיםיב

גםכילהניחרקשניתן ,אחריםשירותוטפקיהחוליםבתישלכלכליים

 , 77החוליםבביתלידהלעודדביקשו

לידהלשםואשפוזציהקלימדישלאלולמגמותבניגודכילצייןיש

עלהמלמדיםמחקריםויותריותרשניםבאותםלהתפרטםהחלו ,בכלל

החוליםבתי ,והנה , 78החוליםלביתמחוץגם ,טבעיתבלידההיתרונות

מהםכמה ,המילניוםבתחילת ,אלהחדשותממגמותלהרוויחדווקאניטו

לידת"ואף "טבעיתלידה"התאפשרהשבהםמיוחדיםחדריםפתחואף

מדועלדוגמה: ,שאלותכמהמעלהאלהחדריםהקמתעצם ,בפועל ,"בית

רקישנוומדוע ,מינימליתלהתערבותזוכותזהבחדרשיולדותנשיםרק

 ,ליולדותשירותיםשלוגדלההולךההיצעאףעל ,אכן ?כזהאחדחדר

זמינותבעליהיושהוצעוהמשופריםוהתנאיםהחדשיםמהשירותיםרבים

לביתנשיםלמשוךמנתעלנוטדושאלהלטענהתוקףנותןוהדבר ,מוגבלת

 , 79באמתאותםלהןלספקמנתעלולאהחולים

באופןשמשלמותליולדותהוצעוהחדשיםמהתנאיםרבים ,כןעליתר

הורגשהלעילשתוארו "שיפורים"ההשפעתכ,ךעלנוטף , 80בלבדפרטי

לאפריפריאלייםםיחולבתי ,ץהארבמרכזיולדותנשיםבקרבבייחוד

דבריםרקעעל , 8lהאמורהשדרוגאתלעצמםלהרשות ,כללבדרך ,יכלו

ידיעלהניתניםהמיוחדיםמהשירותיםשרביםדורוןארבהםהציע ,אלה

כך ,מצביעיםהםעבורם,צדדיתהכנטהמאשריותרמהוויםהחוליםבתי

דורון ,הלידהלצורךחינםלאשפוזנשיםשלבזכותןהתערבותעל ,טען

הטתפקזה-לתופעהל"המללתגובתבאשררוחומורתאתגםהביע

לאשפוזבאשרהחוליםיבבתלהילחםוטירבהאשפוזמענקבתשלום

החלטהכאןלהזכירהראוימן , 82היולדתהאםמצדנוטףתשלוםללא

שהתפתחלנוהגכוונתילרועץ,ליולדותהייתהאשרל"המלמטעםאחרת

היולדותהיושלפיו ,החוליםמבתיכמהובקרבבביתהיולדותבקרב

מקבלותנרשמות, ,הלידהמאזשעות 24תוךהחוליםבתיאלמגיעות

אתמקבליםהיוהחוליםבתיואילו ,לבתיהןוחוזרותהלידהמענקאת

אםגם ,ולפיוחדשכלללקבועל"המלהחליטלכךבתגובה ,האשפוזמענק

התאשפזהשהיולדתלאחראלאהמענקיםישולמולא ,כשורהעברההלידה

ל"המלבעמדתזושהקשחהנראהבפועל , 8Jלפחותשעות 12למשךבפועל

אתלחלוטיןמנעהוכך ,החוליםלבתיבכללמלהגיעאלהנשיםהרתיעה

 , 84הלידהמענקתשלום

המתמחיםהדיועורכיכניסתח.
רפואיתברשלנות

קבוצתבישראלהלידהבתעשייתהופיעה '-90השנותבמהלך

 ,רפואיתרשלנותשלבתביעותהמתמחיםןידעורכי-חדשהשחקנים

רשלנותהואשנושאןהתביעותכללמביןכי ,מלמדיםהאחרוניםהנתונים

-200בכנאמדיםוהפיצויים ,דהיבלעוטקות 40ס mל 35%בין ,תירפוא

 , 85לשנה rillמיליון

משנירפואיתברשלנותלתביעותאידאלילתרחישנחשבתלידה

שבהםבמקריםלהיפטקשעשויהפיצוייםטכום ,ראשיתעיקריים:טעמים

תחום ,שניתגבוה,להיותנוטה ,לפניהםחייהםשכל ,תינוקותמעורבים

שמאפשרותאמביוולנטיותציותטיטואשלרבמטפרבתוכוכוללהמיילדות

להגישהפיתויאתבתורושמגבירדבר ,טובייקטיביתלפרשנותרבמקום

 , 86רפואיתלרשלנותבטענהתביעה

מאלץרפואיתברשלנותהתביעותבויירכינטען ,אלהדבריםרקעעל

 I}לבדיקותמופניםשחוליםהדברמשמעות ,"מתגוננתרפואהיילנקוטרופאים
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הםשנהמזיהנולזיםהילזיםמכלל 29/סכ-,לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכהנתוניפיעל 65

המוצעיםוהשינוייםליזהמענקיבנושא,רקעיימסמךיינקלוביץריטהראוראשונים.ילזים

 .) 15.4.2003 (ומיךעמחקרמרכז-הכנסת ," 2003-ישראלכלכלתלהבראתבתוכנית

vww.knesset.gov.il/mmmJdataJpdf/m00567.pdf \ 8.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

שיעורהיום-המתועשותלמזינותיחסיתמאוזגבוההילוזהמרמתנהניתישראל

לעיתונותהוזעההמתפתחות.במזינותהרווחמזהגטה , 2.84עלעומזבישראלהפריון

בשנתבישראלפריוןייזפוסילסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה ,ישראלמזינת 184/2006

2005 " ) 28.8.2006 (. . W\VW I.cbs.gov.il/reader/newhodaot/searh_text_hodaot 
html?input_hod=28+%e 1 %eO%e5%e2%e5%fl %e8+2006 לאחרונה(נבזק

 .)-7.6.2009ב

- 2009לשנתלממשלההתקציבהצעתחוברתהתקציביםאגף-האוצרמשרזראו 66
חוליםבביתילוזההיתר,ביןלעוזזנועזהליזהמענקייכינאמרשם- ) 2009 ( 13 , 2010

מתבצעותבישראלמהליזות-99%מלמעלה ,המוסזנתונילפיכיוםאחר.רפואיבמוסזאו

הליזהזמייופחתואחרתהצעהפיעלכילצייןיש '.יאחררפואיבמוסזאוהחוליםבבתי

 w\vw.mof.gov .. 12יבעמ ,שםשלה.העבוזהמשכר-80%למשכורתהמרוויחההאםשל
. il/BudgetSite/EconomicPlan/Lists/200920 101 Attachments/2/0 12009-20 1 O 

pdf מןאחתאףהתקבלהלאזרבשלבסופוכילצייןיש .)-8.7.2009בלאחרונה(נבזק

ההצעות.

האשפוזמענקלגבי . 51ש"הלילע ,הלאומיהביטוחבתקנותנקבעההראשוניתהחלוקה 67

הביטוחחוקיי(להלן,-1995ה"התשנ ,משולב]נוסח Iהלאומיהביטוחלחוק 43סיראוכיום,

 www.btl.gov.il/benefits/maternity_grant/pages / .)"משולב]נוסח Iהלאומי
default.aspx 20.7.2009בלאחרונה(נבזק-( 

ובגינקולוגיהבמיילךותעךכון "השבעיםשנותבסוףוהגינקולוגיההמיילזותיילנצטמשה 68

פיעלכינאמרשם , 21יבעמ , 91ש"הלהלן ,קפלינסקיח"זוהשוו, .) 1998 ( 21-19 , 26

אותהבמפורשוייחסוהשכרמשעלהיותר-36%בהאשפוזמחירעלה 1965175העשור

בשיעורעלייהשתתקייםהניחווכן ,הטכנולוגי"שיפוריילהיולזותאשפוזבמחירעלייה

זהתהליךכי ,זהבמאמרכךעלהזיבוראתארחיבלאכיאם ,לצייןישבעתיז.גםזומה

הליזה.טכנולוגייתיצרני-הליזהבתעשייתכוחרבתקבוצהעוזשלכניסתהאתסימן

 .) 1988 ( 38 , 37 , 20האישהמעמך "האשהרביאותיישרימיז 69

 ynet "שלישיותפחות-קיסרייםוניתוחיםליזותיותר , 2003ישראליירוזנבלוםשרית 70
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תביעותגםוכן ,יפהעלהלאזהניסיון , 102הלידהבמענקלזכותבמטרה

להנהיגחששוהשופטיםכינראה , 103מכןשלאחרבשניםשהוגשודומות

והעדיפולמענק,כתנאיהלידהשלהאשפוזלדרישתבאשרכלשהושינוי

 , 104המחוקקלידי IIזהלוהטאדמהתפוח IIלמסור

מענקשביןהקשראתלנתקראשוןניסיוןנעשה 2000בשנתואכן,

הועלתהזובשנההמחוקקים,ביתבאמצעותהאשפוזלדרישתהלידה

 I}לקבלתזכהמרצוןבביתהללדתהבוחרתאישהגםשלפיהחוקהצעת
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החוגוראשרביןרפואימרכזלנשיסהחוליסביתמנהל ,גלזרמןמרק 'פרופשלהרצאתוראו 87

 ,"יחזיו?שניהסהילכוומשפט,רפואה" ,תל-אביבבאונירבסיטתוגינקולוגיהלמיילזות

הארץ IIמבוהלתרפואה IIגלזרמןמרקוכןשס. ,לרפואהישראלטועיזתלמושבהנחיה

כרונית,לקורבנותפרופסיונליתהתנשאותבין IIקניוןסמזר ; 10 , 19.10.2008בריאות-

חברתיותסוגיות IIרפואיתחבותשלתביעותעסבישראלרופאיסשלוהתמוזזותפרשנות

משנתקלינגועזתלמסקנתמנוגזתזוטענהכילצייןיש .) 2007 ( 225-190 , 3בישראל

בארצות-שהיאכפיבארץנרחבתכהאינהמתגוננתרפואהשלשהתופעהשסרבה , 1999

תביעותריבוימפניהחששעצסשלפיההועזהלמסקנתלבלשיסכזאיזאת,עסהרבית.

 ,רפואיבטיפוללפגיעההאחריותלבזיקתהוועזהמתגוננת.רפואהליזילהביאשעלולהוא

קלינג")."ועזת(להלן, ) 1999 (ג'ס' 2פרקקלינגגרביאלר IIזהשופטרבאשות

יתרונות-קיסריניתוח IIהמאמר,אתראולרופאיסגסקיסריבניתוחנוחותבעניין 88

 w\vw.beok.co.ill ArticleToPrint.aspx? ArticleID = 8004.ק II (12.2008וחסרונות
 ,חוליסבתיוביןרופאיסביןכלכליתתחרותובעניין ,)-15.6.2009בלאחרונה(נבזק

ב-לאחרונה(נבזק Ivwlv.rashlanut.co.il/Dynamic.asp?cid = 7746למשל,ראו

15.6.2009 (. 

7 , Cohain J.S & Yoselis A., Cesal'eans and Low-Risk WOlnen in !srael 
) 2004 ( 28 PRAcrISING MIDWIFE . 

89 Telv , 26 'בעמ 11ה"שלעיל , Obstetricians have got themselves into the " 
ridiculous position ofhaving to perform an operation, orcarry out a diagnostic 
procedure, in order to forestall successfullitigation on the grounds that they 
did not do everything possible to secure a safe outcome, \vhen in fact their 

" action is much more likely to prejudice a safe outcome in most cases . 
 . 138בעמ' , 44ש"הלעילזורון, 90

המוקזסשחרורןעניין . 6 'בעמ , 105ש IIהלהלן ,) 2000 (הזיוןטל,זוזכנסתחרבלמשל, 91

ראולפעס,מפעסבישראלציבורילזיוןעולהאכןהחוליסמבתיליזהלאחרנשיסשלמזי

המזבר , 24בעמ' , 45ש"הלעיל ,לוטן ;)ו II(תשט 1875 , 1872 , 18כ IIזוילנסקהאסתרלמשל

כתוצאה"ימיס,ארבעהעזלשלושהבממוצעימיסמשישהבפועלהאשפוזימיצמצוסעל

ועזההוקמה 1974בשנת ." 0מסויימיבאזוריסחוליסבבתיליולזותבמיטותקלממחסור

הועזהח IIזוראוהחוליס.מבתיהיולזותשלמזיהמוקזסהשחרורשלהבעיהלבחינת

(להלן'ה) II(התשלקפלינסקי 'נר IIזרבאשותליולזותהאישפוזבשירותיסוגיותלבחינת

II זוII קפלינסקיח"(. בזוכן,כמוII שהגיעהאשפוזמשךעלזוברנמירח)שעות)-48לעז

בתקופהרפואיפיקוחמאפשראינו ,מתאיסלאיזוןהיולזתאתלהביאמספיקאינו IIש

בהתפתחותסטיותלאתרמכזימזיוקצרהיולזת,אצלסיבוכיסלהופיעיכוליסעזייןבה

(להלן'ח) II(התשל 22-21וממצאיסזיוניסהאשה,למעמזהוועזהצוותיח IIזו ."הילז

II זוII נמירחII (. להתאשפזצריכותלאשנשיסלטעוןהחלוכשהרופאיסהבעיהנפתרהבסוף

 . 143-142 'בעמ , 31ה"שלעיל ,הלוי-רבכהזמןבמשך

נוסף.תשלוסנזרשלאפתולוגייסליזהבמקריכיאס 138 'בעמ , 44ש"הלעילזורון, 92

 , 26.1.2001חזשות-הארץ " 0ורופאימיילזותשלמספראותועלליזותיותר IIשזמיחייס 93

נוספו"ליזהחזרי 2רק ,ליזות 10פיבסורוקה,היולזות 'מחהקמתמאז IIרותסצחר ; 1

 . 8,21.5.2003חזשות-הארץ

 ) 29.7.2008 (-17ההכנסת ,האישהמעמזלקיזוסהוועזהשל 151מס'ישיבהפרוטוקול 94

vw\v.knesset.gov.il/protocols/dataJhtml/maamad/2008-{)7-29.html \ נבזק)

 ,הכנסת , 66354404לעיתונותהוזעה ;) 11151פרוטוקול II(להלן, )-17.6.2009בלאחרונה

 .) II (7.7.2004אשפוזיתחוץליזה-בליזההבחירהחופש IIהאישהמעמזלקיזוסהוועזה

לשלסשמוכנותבנשיסמזורברביסבמקריסכיהחוליסבתיעבורנכסמהוותאלהנשיס 95

עלהחוליסבתיעבורחשובשוקמהוותאלהשנשיסמכאןיותר.חיוביתליזהחווייתעטר

לעיל.כמוסרבמציעיסשהסהפרטייסהשירותיסכל

שלתוצאות IIהזרואמנוןשיינראייל ,תל-אורןענת ,שיפטןאבנרראובפרטישראללגבי 96

תוצאות II(להלן, ) 2009 ( 362 148הרפואה " 2007-2003בישראלמתוכננותביתליזות

Judy Slome, A Midwijeוכן ;) IIבישראלמתוכננותביתליזותשל 's Private Practice 
) 2002 ( 224 in !sl-aellO BRITISH JOURNAL OF MIDWIFERY . הנהיותר,כלליבאופן

-Kenneth C. Johnson & Betty ,האחרוניס,הגזוליסמהמחקריסכמה Anne Daviss 
: le Birth with Certijied Projessional Midwives זוOlltcomes oj Planned HO 

Lal-ge Prospective Stltdy in North Alnerica, 330 B.M.G 1416 (2005); A De 
Jonge BY van der Goes, ACJ Ravelli, MP Amelink-Verburg, BW Mol, JG 
Nijhuis, J Bennebroek Gravenhorst & SE Buitendijk, Perinatal MOI-tality 
And Morbidity !n A Nationwide Cohort Oj 529 688 LOfV-Risk Planned 

) 2009 ( Home And Hospital Births, Bjog . 
ע IIזבגסראו .) 1972 (אזע"פז ,לאומילביטוחהמוסזנ'שחאזהעלי 0- 59 /לבע IIזב 97

ע IIזבגסראו ,) 1974 ( 389-388 , 381הע"פזכושקג'י,-לאומילביטוחהמוסז 15-0לiד

 .) 1972 (יזגע"פז ,לאומילביטוחהמוסז-עלימוסטפה 32-0 /לא(חיי)

לחוקא 198ס' ; 346ח"ה ,-1972ב IIתשל ,) 10 'מס(תיקוןהלאומיהביטוחחוקהצעת 98

הביטוחלחוק 387יסוהיוס 108ס"ח ,-1968ח IIתשכ ,משולב]נוסח lהלאומיהביטוח

 . 295 , 210ס"ח ,-1995ה IIהתשנמשולב],[נוסחהלאומי

99 II ההענקהבמבקשתלויותהיושלאבנסיבותמקורההמוסזזעתשיקולשלפיאחרתסיבה

לתקנות ) 10 ( 3 'ת . IIהענקהמתןמחייבתהצזקששורתשוכנעל] II[המלוהמוסזלבבתוס

 .) 11 ) 10 ( 3תקנה II(להלן, 2550ת"ק ,-1975ה IIתשל ,צזק)מטעמי(הענקותהלאומיהביטוח

הכשרה,תקופתאי-השלמתכגון, ,טכנייסלמחזליסבעיקרמתייחסיסתת-הסעיפיסיתר

 .הביטוחזמיבתשלוספיגוראורישוסחובתאי-מילוי

המפרשאחרמתחוסזיןפסקעלמסתמכתהשופטת , 70ש"הלעיל ,זיוויסענייןראו 100

בענייןיושמהלאגסהתקנהספציפי.באופן ) 10 ( 3תקנהאתלאאך ,נבצר""המונחאת

ילזהשהיאטענההיולזתלכאורה,להמתאימותשהעובזותאף , 103ש"הלהלן ,גזליהו

קראווירמזגלטענתהמלכתחילה.כןלעשותהתכוונהשלאאף-מיילזתבעזרת-בבית

 .מכןלאחרגסחוליסלביתלהגיעממנהמנע

בזרך IIשפיראניצה ;) 2003 ( 25בישראלביתלליזותהמזריךבבית:ללזתשמשאילנה 101

אחרונותיזיעות "בביתיולזתסימפלינטע IIטוחןאסיב; 5 17.6.1991הארץ IIהטבע

 . 4 , 25.7.1990מוזרניםזמנים-

שמור(עותק ) 13.5.1988פורסס,(לאלאומילביטוחהמוסז-לזווין 138-0 /מחע IIתב 102

המוסז-לזווין 191-0 /מחע IIזבלזווין);עניין(להלן,נחתומי) 'מ(השופטהמחברת)ביזי

 )'ורבינוביץאזלר ,הנשיאסגןקובוביהשופטיס(לפני ) 1989 ( ) 5כא(ע IIפז ,לאומילביטוח

לזווין)·ע"זב(להלן,

/0 /ג IIנ 103 וירט- 'ו(השופטת ) 26.5.1994 ,פורסס(לאלאומילביטוחהמוסזנ'גזליהו 1192

נ'זיוויס 0/847 /ז IIתשנב"לגזליהו);עניין(להלן'המחרבת)ביזישמור(עותקליבנה)

 ;וויס)זיל IIב(להלן,גוטמכר) 'ש(השופט ) 10.3.1999 ,פורסס(לאלאומילביטוחהמוסז

 . 70ש"הלעיל ,זיוויסעניין

ראוהענייןלעצסשס.זיוויס,בענייןהמערערתמטעסהטיעוןעיקריראובמונחלשימוש 104

זיןמפסקעותקיוערב ,ערעוריוגשלאשאסקבע,שסהשופט . 102ה"שלעיל ,לזוויןעניין

לעיל,זיוויסענייןוכן ,הזין)לפסקה' 'ס( IIהכנסתשלוהרווחההעבוזהועזתליזיעתזה

 . 70ש IIה
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העבודהלוועדתהחוקהצעתאתהעבירההכנסת .! 05הלידהמענקאת

הוועדהלישיבתהוזמנובהמשךראשונה.לקריאההכנתהלשסוהרווחה

שדולת ,ממשלהשרדימכמהועודאותיהברמשרדל,"המלשלנציגיסכמה

עלהמדינהנציגידירבוהדיוןבמהלךהדין.עורכילשכתוכןת"נעמ ,סיהנש

מערךיישיוקסבתנאיוזאתעקרוניתכאפשרותבישראלביתלידותעריכת

 :בדיוןהשתתפהאשרל"המלנציגתכדברי ,"תומךאותייבר

בביתללדתאינסנטיבלבטללאאוכןאסלאהואשהדיוןחושבתיאניי

שתומךבריאותימערךשישבתנאיזהאתלבצעשניתןהיאהנקודהחוליס.

 ,אחרותנותיובמדבהולנדשישכמובריאותשירותילפתחכלומר ,בזה

זהאס ,סביבהההכרחייסהתנאיסאתהיויבביתללדתשרוצהשאישה

 .! 06 "אותולבנותשצריךמערךזה !וכורופאוכן ,סבירבמרחקאמבולנס

אף ,הבריאותמשרדמטעסוןיבדהשתתףאשר ,סמואלובארנון 'פרופ

 .! 07 "ביתללידותמתארתוכניתייהקמתשלהאפשרותאתהזכיר

ותיהרשואנשישהציגוהדעה ,יוסשלבסופו ,הללוהדבריסאףעל

פרססספוריסחודשיסכעבור ,אדרבה .! 08מסוכנתביתלידתכיהייתה

מבחינהכיהיאהבריאותמשרדעמדתיי :פיושעלחוזרהרביאותמשרד

מוכריסחוליסבבתילידהבחדרילידותביצועלהעדיףישרפואית

רפואיוטיפולהשגחהלהבטיחיכולהחוליסבביתלידהרקומורשיס.

 .! 09 "וליילודליולדותמיטביוסיעודי

נסגר 2001בשנתנוספת:מכהבישראלהיולדותספגו ,קצרזמןבורעכ

ושחיתות.לקוייפיננסהולינבשל "לדךמשגבייהירושלמיהחוליסבית

קצוותמכלנשיסומשך ,ללידותהליברליביחסוידועהיההחוליסבית

לאסגירתובעקבותוהמיילדותהנשיסמחאתממש.זהמטעסץהאר

תנועהנוסדהזואותימצרקעעללהתערב.הרשויותאתלשכנעהצליחה

מכןלאחרוכשנה- "ללדתקוראותנשיסיייולדות:ותיזכולמעןעממית

משהוכינראה ."י"אמהייבישראל:הביתלמיילדותהראשוןהארגוןהוקס

 .מהבמידתלהשתנותהחללנושאהציבוריתבמודעות

כיהבריאותמשרדמטעסהראשיתהאחותהודיעה 2002באוגוסט

לשקולהמשרדהחליט ,בביתשיולדותנשיסשלוגדלההולךהמספרבשל

בנשיסהרפואיהטיפולבסוגייתלדוןותכנןבענייןעמדתואתמחדש

לגניקולוגיההארציתהמועצההורתהלכ,ךבהמשך .!!סבביתשיולדות

המלצותשתכיןתת-ועדההקמתעלוגנטיקההיילודתורת ,ומיילדות

תת-ועדהמינהולגניקולוגיהלמיילדותהאיגוד ,ואכןבית.לידותבנושא

איגודר"ומיורופאיסמשישהמורכבתשהייתה ,זותת-ועדהלנושא.

לניהולכלליסניסחה ,ביתללידותהתנגדמסורתיבאופןאשר ,המיילדות

משרדפרססמסמ,ךאותובסיסעל .!!! 2005שנתסוףלקראתביתלידות

 .!! 1 )"הנהליסיי(להלן: 2008בתחילתביתללידתנהליסהבריאות

בישראלביתלידות"קיוסשלבמציאותבמפורשמכיריסהנהליס

הסלכ,ךסיבהציוןוללא ,בעתבהאולס !'האשהשלחופשיתבחירהלפי

בבתי-חוליסלידהבחדרילידותביצועיילמפורשתהעדפהעלמכריזיס

סימניסשלארוכהרשימהמהוויסהנהליס ,למעשה .!! J "ומורשיסמוכריס

לידהעריכתלאפשראיוכינטעןבגללסאשרוהעוברהאסאצלסירפואי

 ,שצוינוהאינדיקטוריסלכלהצדקהישאכןאסברורלא ,למעשה .תיבב

 ,לענייננואולס .!! 4 "מסמכותחריגהיימהווהאינההנהליסהפצתעצסואס

הקבועיסהקריטריוניסעלעונהיולדתכאשרשגס ,הואמכולהחשובהדרב

לזכותהבאשרהצהרהבהסנכללתלא ,בהסהכתובלכלומצייתתבנהליס

 "מענקייבאמצעות-דהילהוצאותהחזרוכןהלידהמענקאתלקבל

 .!! 5האשפוזלמענקהמקבילל"המלמטעסהמשולס

האדםזבווותמבחונתהחוקנותוחו.

כמהפועליסבישראלהלידהשבתעשייתלהראותניסיתיזהבמאמר

שעורבתהתהליךבניהולמשלוכלכליאינטרסבעלאחדכל-גורמיס

לנשיסרקל"מהמלמענקשהבטיח ,החוקכיטענתיבייחוד .היולדת

לבתירקלארביספיננסייסתמריציסלספקממשיך ,לידהלשסשאושפזו

 ,למיניהס)השירותולספקישסהעובדיסלרופאיסזה(ובכללהחוליס

למשרדובפרט ,מהססירבשלהבעליסכאמורשהיא ,נהילמדגסאלא

בתישלהיציבלתפקודסהאחראיתלאומיתישותאותה-הרביאות

להסבירעשוייסאלהפיננסייסשאינטרסיסטענתיאף ,בנוסףהחוליס.

משרדושלהחוליסבתינציגישלומשותפתעקביתהתנגדותישנהמדוע
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לידהלממןהמצליחותנשיסשלבמקרהגסאולס .! 1Jסוציו-אקונומירקע
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מכךלהתעלסשאיןמובן ,בנוסף .! 14כחוקהשניסבמשךלאומיביטוחמס
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שמור(עותק ) 27.1.2004 (-42ו 36פט' , 1245/00ל IIעבבענייןשהוגשלממשלההמשפטי

 .-14ו 13 , 6ס' 70,ה"שלעילזייויס,בענייןהזיןפסקגסוראוהמחרבת).אצל

ציוזלרכישתבמקורהמיועזזהלמענקשגסלומרשניתןמכיוון IIבכלל Oא IIכותבתאני 121

המשנהועזתלפניגרושקהפרופ'זבריראוזהלענייןרפואי.צורךישליילוזראשוני

שאיןמפנירפואית,חשיטתגסישנה[לנולז]זהלשי IIהחוק,ניסוחעלאחראיתשהייתה

למנועבכזינחוציסהחיתוליסהזרוש.במספרחיתוליסאיןאסבתינוקמספיקטיפול
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