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יום הבריאות הבינלאומי חל מידי שנה ב-7 
באפריל, בשל כך בחרתי להתמקד בסוגיית 
הילדים  מספר  בישראל,  הלידה.  מענק 
הממוצע לאשה הינו 3.09 גבוה מן הממוצע 
שם    OECD ב-  המפותחות  המדינות  של 

הממוצע הינו 1.7 ילדים לכל אישה. 

לחוק  תיקון  התקבל  האחרון  ינואר  בסוף 
הביטוח הלאומי בדבר מענק הלידה, השינוי 
קבע שמעתה מענק מטעם הביטוח הלאומי 
לידות  בעבור  רק  ולא  לידה  לכל  יינתן 
כי  קביעה  תוך  חולים.  בבתי  המתבצעות 
מיילדת או רופא חתמו על תצהיר שקובע 
כי הלידה אכן התקיימה לפי הוראות משרד 

הבריאות. 

תתפלאו, שלצורך התיקון המינורי, של קבלת 
מענק הלידה גם ללידות בית, נדרש מאבק 
של כמעט רבע מאה. חברי כנסת מקצוות 
הקשת הפוליטית  ניסו במשך השנים להוביל 
לשינוי אך נתקלו בכל פעם בסירוב. בשנת 
2000 הועברה הצעת חוק לוועדת העבודה 
היו  שהכירו בחשיבות  דווקא  והרווחה שם 
השינוי בתפיסה ודרשו לפתח שירותי בריאות 
שיתמכו בקיומן של  לידות חוץ אשפוזיות. 

בפועל, רק כעבור 15 שנה, בוצע תיקון לחוק 
ובהקשר של מענק הלידה בלבד. בנסיבות 
אלו לא נותר לי אלא להוסיף את ברכותיי 
לחברת הכנסת תמר זנדברג מסיעת מרצ 

שההטבה  תקוותי  את  ולהוסיף  ההישג,  על 
החדשה לא תשמש “דמי שתיקה“ ושוב לא יהיה 
שינוי של ממש בכל הקשור לטיפול ביולדות, 
והפעם בהקשר לזכאות לכיסוי הוצאות לידה 

וכן  לבניית מערך מגוון של לידות. 

בימים אלו מתפרסם מאמרה של ד”ר  לייסנר, 
“הלידה שאינה קיימת: מחשבות ראשוניות על 
ט,  חוקים  בישראל”,  ללא-סיוע  לידה  הסדרת 
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עדכונים וברכות:

ברכות לד”ר אביטל דוידוביץ אשד על קבלתה 
הרווארד,  באוניברסיטת  ודת-  לנשים  לתכנית 
הבאה,  בשנה”ל  דוקטורט  פוסט  במסגרת 

תשע”ח.

לד”ר מירי רוזמרין על השקת הספר:  ברכות 
Vulnerable futures, transformative pasts

זכייתה  על  דבי  הרבסט  ענת  לד”ר  ברכות 
בתואר: מרצה מצטיינת לשנה”ל תשע”ז. 

רביעי  ביום  יתקיים  מגדר  ביכורי  כנס 
קישור  להלן  בק.  באולם   26/4/2017
  http://gender.biu.ac.il הכנס:  לתכנית 
סלאם  פואטרי  מופע  יתקיים  הכנס  בתום 
מוזמנות  כולן  הבוגרות,  מועדון  במסגרת 
צביה  האמנית:  עם  וליהנות  להיפגש 

מרגליות במופע: מילים נטו.




