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 אומי לייסנרד"ר גנב את הלידה שלי?" "מי 

 

-לאבןוהוא הפך במהירה  ושמו "יילוד אישה"אדריאן ריץ' יצא לאור ספרה הידוע של , הלפני כשלושים וחמש שנ

הנשים  ידיהלידה מ של עברמהלתיאור  שני פרקיםבספר הקדישה ריץ' זמננו. -יסוד בהגות הפמיניסטית בת

די ליובהמשך ים, כולם גברים באותה תקופה, פאוהר ידיל --המיילדות  – הןלהמטפלות המסורתיות שהיולדות ו

ידות ל –ידות רגילות ה כאן ללנהכוווכמובן ש .הפטריארכליותהרשויות והכל תחת חסותן של מוסדות הרפואה, 

 .וטוב שכך – רופאיםתמיד היו נחלתם של מסובכות 

 

 , להורדתכן, והלידה למטרת רווחניצול לכסמל  סטוריה של "המלקחיים"יאת הה הלקח ריץ', הראשוןבפרק 

זהו סיפור על שלושה דורות במשפחת צ'מברליין  .מונופוליצירת , באמצעות לעומת הרופאים תוהמיילדמעמדן של 

בלידות לעזור פול שלהם הם הצליחו יאנגליה. היה להם סוד גדול והוא המלקחיים, ובטב 61 -שחיו בשלהי המאה ה

 וזאת, מפאת רדיפת בצע ושיקולי יוקרה.  ,לרופאים אחריםהסכימו לגלות את הסוד שלהם קשות. אבל הם לא 

 

 לשימוש הרופאיםהוא הוכנס ולשחזר את המכשיר  אחררופא , הצליח מאה שנהרק כעבור כ

נשים האת לבן של  .מן המיילדות , הפעםמנעו את השימוש בוהמשיכו את מסורת המונופול ו אלא שאלה

הרי אחרת, המציאות היתה  .ילה האחרונה בבטיחות בלידהידי הצגת המכשיר כמ-עלו הם קניולדות ה

השימוש התכוף והלא אחת אכזרי היתה  ההרופאים לא היו רגילים לסייע בלידות רגילות. התוצא

לתהליך לאפשר לחכות בסבלנות ובמקום מדי, זאת אומרת, מוקדם מדי, במקרים רבים במלקחיים 

 . ו ובזמנובעצמ שלהתרח הלידה הטבעית

 

הלידה הוא בבחינת סיבוב  אשפוזת החולים. יאל במן הבית מעבר של הלידה בריץ'  התמקדה שניהבפרק 

רפואיות,  –הרי הלידה באופן תדיר מערבת שאלות רבות במונופול הרפואי על הלידה. הבורג האחרון 

דעתו של  אם לאלים רפואיים, שיקוהלכה למעשה, אבל בבית החולים, , אתיות, חברתיות, דתיות ועוד

 .יםקובעהם ההרופא התורן, 

 

אנשי הדת התנגדו  .אשפוז הלידהב המאיץ, כגורם 61, באמצע המאה הכאבים יכמשכפיתוח צביעה על הריץ' 

הסכימה לשימוש עצמה המלכה ויקטוריה רק כאשר נפתרה  והסוגיה ליולדות םכאביי כמשכ מתןבתוקף ל

 לורופורם בלידה השביעית שלה.  כב

 

הופכת הגוף הנשי  תהויקטוריאני, אבל ריץ' מזכירה לנו שדווקא בתקופה מלכהה מדובר בצעד ראדיקלי מצד

 -- לכל בעיה ומחלה שנתגלה אצל האישה, היוו האיברים הנשיים מקור דאזני הרופאים ייבע. ה בפני עצמהלבעי

ניתוח להסרת הביציות היווה הניתוח השכיח ביותר בקרב אוכלוסיית מכאב גרון ועד שחפת. זו התקופה שבה ה

 הושלם כאמור. התקופה שבה המונופול הרפואי על הלידה בדיוק וזאת   לצד הסרת הדגדגן.הנשים, 

 

, מסוממת על גבה עם תחילת הצירים מושכבת היולדת" :מתארת את צורת הניהול החדשה של הלידה ריץ'

. חדר הצירים בובהה תשעליו יכול המיילד לעבוד כאילו הי ת לגוף פסיבי בתכליתבעזרת כלורופורם והופכ

 ".הרופא -נהפך לבימת ניתוחים והלידה נהפכה לדרמה רפואית, שבמרכזה גיבור אחד
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יערה בר און. במהלך  ,ית הישראליתנוילפני כשנתיים שמעתי הרצאה על ההיסטור עד כאן אדריאן ריץ'.

 ולא ןעל גבהיא טענה שההשכבה המקורית של נשים יולדות  נגד אדריאן ריץ'.ההרצאה, יצאה בר און 

היתה היא באמת  ,אלא למיטב ידיעת הרופאים באותה תקופההמיילדים להתאים לגברים  הדווקא נועד

 יולדות.ל רועזל עשויה

 

לא חלה רק על מי רי העבירה זאת " החזקת רכוש גנוב."העבירה הפלילית של את ייתי רוצה להציע הדברים הכנגד 

רק בהמשך י ימבאופן לגיטהרכוש  ושהגיע לידיעל מי המשיך להחזיק בו אלא גם ר כך הרכוש ואחאת  יודעיןשגנב ב

 .המשיך להחזיק בולמרות זאת, ו לו שמדובר ברכוש גנוב נודעהזמן 

 

או , שיקולי יוקרה רדיפת בצע הונהגו במקור מפאתאם ההתערבויות הרפואיות השגרתיות בין במלים אחרות, 

היא השורה התחתונה  ,נכון לאותה תקופה מיטב הידע הרפואימדובר היה באם הן ובין רתיעה מן הגוף הנשי, 

א י, ההרצונעל אחת כמה וכמה כשהדבר נעשה שלא בהתאם ללידה על כלל היולדות, הכפיית הניהול הרפואי של ש

 . בעליה החוקיותלידה לה להחזיר אתהגיע הזמן כעת . רכוש גנובהחזקת בבחינת 

 

 

 

 


