
 שלום למיילדות המופלאות חברות ארגון המיילדות בישראל

 שמי יפעת רובננקו, נשואה ליוסי ואמא לגל, איתי, אורי ומתן, מתגוררת בהוד השרון.

מתוך תשוקה פנימית גדולה למקצוע המדהים שלנו ורצון להשפיע על דרכנו כמיילדות בישראל אני 

כיושבת ראש ארגון המיילדות הישראלי בבחירות הקרובות  מעמידה את עצמי לבחירתכם כמועמדת לכהן 

 בארגון. 

  : כמה מילים מתוך האני מאמין שלי

 תואר ראשון ושני ברצף ושילבתי עבודה כמדריכת טיולים בארץ. למדתילאחר שירותי הצבאי 

עסוק לקראת לידת בני השני ומפגש אישי עם מיילדת, החלטתי שמיילדות זה מה שאני רוצה ל,  28בגיל 

לאחר לידת   40בו בחיים. המסע למימוש החלום להיות מיילדת היה ארוך ולמעשה הגעתי אליו רק בגיל 

 בני הצעיר, מתן )מי אמר שיש גיל שמאוחר לחלומות ?( 

אני מיילדת בבית החולים בלינסון. ובמקביל לעבודתי כמיילדת אני מלווה אנשים בסוף   , שנים 10מזה 

. אני אוהבת מאוד את עבודתי, מרגישה שאני ממלאת את הייעוד שלי חייהם במסגרת הוספיס בית

 ונותנת ערך מוסף מעצמי לכל אדם ויולדת שאני מלווה. 

במהלך שנות עבודתי כמיילדת קיימת בי התשוקה להעצים, לשדרג ולעשות השינויים הנדרשים כדי  

א רק בלידה, אלא גם לפני מקצוע המיילדת למקצוע הוליסטי ומוביל בעולמה של האישה. ל להפוך את

 ההריון, במהלכו ואחרי הלידה. 

תכיר את המיילדת שמלווה את בנות המשפחה, מדריכה לבגרות,    ,שכל ילדה אחרי בת מצווהשואפת אני 

לאמצעי מניעה, מלווה בהריון ואולי אפילו בלידה, כי למדנו כ"כ הרבה, כי אנחנו כ"כ מוכשרות ויכולות  

חד. שכל יולדת תוכל לבחור היכן היא רוצה ללדת, ושכל מיילדת תוכל לבחור  שיהיה לנו יותר מכובע א

 האם היא רוצה ליילד בבי"ח, במרכז לידה, בבית או אולי ללוות הריון בקופת חולים או באופן פרטי.

מצאתי שהמקום להוביל ולשנות הוא ארגון המיילדות, פגשתי מיילדות נפלאות אקטיביסטיות חברתיות,  

 ייה ולקידום מקצוע המיילדת. צמאות לעש

קבוצות פייסבוק  2אתר אינטרנט עשיר בתכנים,  בנינוהקמתי מערך מדיה ויחד עם שותפותיי הנפלאות,  

  נפלאות ועשינו מתיחת פנים לארגון.

 כמה מהיעדים המרכזיים שלי כמובילת הארגון:יש עוד עשייה רבה לפנינו, להלן 

  התאמתו לרוח הזמן.בניית תשתית הארגון, שינוי התקנון ו •

שיח מקדם עם משרד הבריאות וקופות החולים כדי לדאוג שגם חשבוניות של מיילדות יוכרו   •

  להחזר מחברות הביטוח. 

 שיתופי פעולה עם ארגוני בריאות וחברה, כי בסופו של יום מיילדות ויולדות אחת היא.  •

בחדרי הלידה, כי המצב    פעילות מול משרד הבריאות וגורמים ממשלתיים לשיפור מצב התקינה •

 הגיע לנקודת רתיחה. 

 הוצאת ניירות עמדה וקידום מחקר מיילדותי. ,קידום מחקרים •

 פיתוח מקצועי: נדאג לקדם את המקצוע שלנו ולהרחיב את סמכויות המיילדת בישראל. •

 פיתוח בית הספר ללימודי המשך כך שיהיה בית להעשרת הידע של כלל המיילדות. •

 ת וסיעור מוחות, מתן כלים לפתיחת קליניקות.מפגשי מיילדוקיום  •



 הרחבת נוכחותנו ברשתות החברתיות ומתן מענה מקצועי ליולדות.  •

די שהחזון והשאיפות שלי לקדם את המקצוע הנפלא שלנו לטובת הנשים בהן אנו מטפלות יתקיים, אנו  כ

ת שבחזית העבודה, ארגון  לארגון מיילדות חזק, נוכח ודינאמי, ארגון שמחובר לשטח, למיילדו  זקוקות

 שפועל בשקיפות, ארגון שמנוהל בצורה מקצועית לטובת כל המיילדות בישראל. 

 

 כאן אתן נכנסות לתמונה ויכולות לבחור ולהשפיע על מי יהיה הפורום המוביל את הארגון.

 שלכן

 יפעת רובננקו 

 

 :ןלתפקיד יושבת ראש הארגוי תומכות בבחירת 4כנדרש בתקנון להלן 

 בי"ח הילל יפה נציגת מיילדותאסנת לוי 

 נציגת מיילדות בי"ח מאיריעל דוקטורי 

 הדסה עין כרם נציגת מיילדות בי"ח גילה זרביב 

 ח זיו "רותי דוידזון נציגת מיילדות בי


