מי יבטיח את בריאות

היישוב ?

קופות החולים לפועלים במלחמת העולם הראשונה
שפרה שנורץ

לזכרו של פרופ ' יהושע ליבוביץ ז " ל ,
חוקר תולדות הרפואה בארץ
אשר הראה לי את ראשית הדרך .

כיבוא
במוצאי שבת ל ' אב תרע " ד

באוגוסט

( 28

, ) 1914

התכנסה ביפו

מועצה יוצאת מן הכלל  ,שכונסה על ידי המשרד של קופת חולים בהשתתפות באי כוח

הסניפים של יפו  ,פתח תקוה  ,בן

שמן  ,נס ציונה

וחדרה  .כן השתתפו גם באי כוח המפלגות

של ' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון '  ,ב " כ המשרד הארצישראלי  ,בא  -כוח אגודת הרופאים
ובית החולים ביפו  .מועצה זו החליטה כי לרגל המלחמה יש הכרח לשנות את צורת הקופה
ואפני עבודתה ולהושיט עזרה רפואית במשך תקופת המלחמה לכל ציבור הפועלים ,
לחברים ושאינם חברים .

לימים אמר יעקב אפטר

2

ן

שהחלטה זו היא שקבעה את עתידה של קופת חולים והפכה אותה מארגון

מקומי קטן וארעי בן כמה עשרות חברים  ,לישות ממשית כלל ארצית ולגורם המרכזי בשירותי
הבריאות

בארץ ' .

מאמר זה בא לבחון היבטים שונים בהתארגנותן של קופות החולים לפועלים בזמן מלחמת

העולם הראשונה  ,התארגנות שהיתה בסיס לצמיחתה של קופת חולים הכללית ולגיבושה  .הנחת
היסוד של המאמר היא שחקירת התארגנותן של קופות החולים האזוריות של הפועלים ועבודתן
*

המאמר הוא תמצית של פרק מעבודת דוקטור בנושא  :קופת חולים הכללית  ,התפתחותה ועיצובה כגורם המרכזי
בישוב היהודי בארץ  , 1937 - 1911הפקולטה למדעי הכריאות  ,אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב  , 1993 ,בהדרכתם של
פרופ ' ז ' צחור  ,פרופ ' ש ' קוטק וד " ר ל ' צוונגר  .תודה מיוחדת נתונה לאנשי ארכיון העבודה  -מכון לבון  ,על
עזרתם הרבה בנבכי

המסמכים .

העבודה נעשתה במימון חלקי של יד בן  -צבי והמחלקה להשכלה גבוהה

כהסתדרות .
1

20נ 1
2

" אפטר  ,פרקי הפועל הצעיר  ,ו  :מן המיצר  ,תל  -אביב 935נ  ,עמ '
הראשונה ( ראיון מודפס )  ,אה " ע  - 243 - 1 - 56 ,ז , 1עמ ' . 1
יעקב אפטר

( , ) 1969 - 1894

מאנשי העלייה השנייה  ,חבר הפועל הצעיר  ,ניהל את קופת החולים של פועלי יהודה

עד ייסודה של ההסתדרות הכללית

.

המשביר המרכזי ומנהלו ראה
3

; 21

הנ " ל  ,קופת החולים במלחמת העולם

:

"

( . ) 1920

היה חבר הוועד הפועל והמזכירות של ההסתדרות הכללית  ,ממייסדי

שפירא ( עורך )  ,יעקב

ראה אפטר  ,פרקי הפועל הצעיר ( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

אפטר :

;2

האיש ומפעלותיו  ,תל  -אביב

שפירא ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 1970

. 35 - 34

קופות חולים במלחמת העולם הראשונה

בארץ  -ישראל בתקופה זו תחשוף את התהליכים שהפכו אותן מחברות לביטוח

בריאות  ,בדומה למה

שהיה קיים באירופה  ,לארגוני בריאות המספקים בעצמם שירותים רפואיים לחבריהם ; התפתחות זו

היתה ייחודית לפועלי ארץ  -ישראל  .בנוסף לכך תיבחן השפעת משבר מלחמת העולם הראשונה
ביישוב היהודי בארץ על עיצוב השירות  ,הניהול והמס של קופות החולים לפועלים  ,וזאת כדי
להבהיר את הרקע לגיבוש סדרי פעולתה של קופת חולים הכללית בראשית שנות העשרים .

קומות החולים לפועלים

:

השנים הראשונות

קופת החולים הראשונה בארץ  -ישראל הוקמה בדצמבר

, 1911

בוועידת פועלי יהודה השנייה  .העדר

שירותי בריאות שווים לכל נפש תמורת תשלום לפי יכולתו הכלכלית של כל פועל ותאונת עבודה
מחרידה שבה נקטעה ידו של פועל במנוע משאבה  ,הביאו את פועלי יהודה להחלטה שיש להקים
קופת חולים לפועלים  .בוועידת פועלי יהודה הוחלט ש ' הועידה מכירה לנחוץ יצירת קופת חולים
על ידי מס חברים של פועלי ארץ  -ישראל '  4 .ובתקנות שגובשו שנה לאחר מכן נאמר כי '  . . .כחברים
מתקבלים פועלים ובעלי מלאכה העובדים בעצמם  . . .העזרה הרפואית לחבר  :עזרת רופא  ,רפואה

ולינה  ,ובשעת הצורך  -גם בית חולים ' .

5

פעולתה הראשונה של קופת החולים של פועלי יהודה

היתה הסדרת ביטוח אשפוז לפועלים ולנשותיהם בבית  -החולים שער ציון ביפו  6 ,ולאחר מכן ערכה

הקופה הסכם תשלומים גלובלי עם ההסתדרות הרפואית העברית שקמה בשנת  . 1912ההסכם קבע
שפועלים חברי הקופה יהיו זכאים להנחה בת חמישים אחוז בפניותיהם אל רופאים חברי ההסתדרות
הרפואית .

7

זמן קצר לאחר קבלת ההחלטה על הקמת קופת חולים על  -ידי הסתדרות הפועלים

החקלאים ביהודה התקבלו החלטות דומות באספת הצירים של פועלי הגליל

( 14 - 13

בינואר

) 1912

ובכינוס הסתדרות פועלי השומרון ( יולי . ) 1912
בשנים הראשונות לא סיפקו קופות החולים שירותי עזרה רפואית בעצמן אלא פעלו בדרך -כ-לל- -
כחברות מבטחות שבאחריותן ליצור קשר בין הפועל המבוטח לבין ספקי השירות  ,בעיקר רופאים
ורוקחים פרטיים  .במקביל לקביעת התקנות ומקורות המימון נקבעו הסדרים ראשונים לארגון
סניפים של קופת החולים אשר יטפלו בחברי הקופה במקומותיהם  .עיקר הטיפול היה רישום ,

מעקב  ,הסדרת אשפוז וגביית מסי חבר  .עוד נקבע כי הסניפים ינוהלו כל אחד על  -ידי ועד נבחר שבו
ישתתף נציג ועד הפועלים המקומי ( נציג

הציבור ) ,

וכי הנהלת קופת החולים תיבחר בוועידה

ובה ישתתף נציג הסתדרות פועלי יהודה  .כל סניף חויב לשלוח דו " ח חודשי מפורט על

4

אחדות  ,כסלו תרע " ב  ,עמ '

5

שם  .וראה

:

. 22

תקנות והחלטות של קופת חולים  ,יפו

אתיקוב " ן  ,ראשית קופת חולים ( ראיון

מודפס ) ,

כללית ,

פעולותיו ,

תרע " ג .

,

אה " ע  - 243 - 1 - 56 ,י , 1תיקי מרכז קרפת החולים ,

איזיקוב " ן סיפר בזכרונותיו  ,שהעותק המקורי של הצעת התקנות של ברל כצנלסון אשר נשלח לסניפי קופת
החולים לא נמצא  ,מסיבה לא ברורה  ,בידי משתתפי הישיבה הראשונה של ראשי קופת החולים  ,שהתכנסה לדון

על כך  .משהתגלה הדבר  ,נשלח איזיקוכ " ן בדחיפות אל כצנלסון  ,שעבד אז כפועל כגורן בבן  -שמן  .כיוון שעונת
הדיש היתה כעיצומה  ,החליף איזיקוב " ן את כצנלסון בעבודתו על מנת שיוכל להתפנות ולנסח מחדש את תקנות

.

קופת החולים ראה  :איגרות  ,א  ,בעריכת " שרת  ,תל  -אביב  , 1961עמ '  , 522הערה
החולים  ,יפו  ,שבועות תרע " ג  ,אה " ע ,
6
7

; 19

תקנות והחלטות של קופת

- 243 - 2- 56י. 1

ש ' שורץ  ' ,בית חולים " שערי ציון "  ,בית חולים קהילתי ראשון בארץ '  ,קורות  ,ט  ,ט  -י
איגרות ( לעיל  ,הערה

, )5

עמ '  , 379הערה

העובד  ,ב  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '

. 150

; 22

(  , ) 1988עמ '

. 308 - 295

י ' קנב  ' ,הביטוח הסוציאלי בארץ ישראל הישגיו ובעיותיו '  ,בריאות

21נ 1

שפרה וקוורץ

היה לקבל

הכנסותיו והוצאותיו  .השליטה הכספית היתה בידי ההנהלה  ,ורק על  -פי הרשאתה ניתן
סיוע כספי נוסף לסניף זה או אחר .

8

בשנים

שלוש עובדות בולטות במערך הארגוני הראשון של קופות החולים כפי שגובש

השירות )

 : 1914 - 1911ראשית  ,השתתפותו של נציג ציבור הפועלים ( החברים  ,החולים  ,מקבלי
להשפיע ולהביא את
בניהול הסניף המקומי של קופת החולים  ,השתתפות אשר היה בכוחה
הפועלים
דרישותיהם של מקבלי השירות לפני הנהלת הקופה  :שנית  ,השתתפות נציגי הסתדרות
ההדוק בין
בניהול סניפי קופת החולים והמשרד הראשי  -השתתפות זו ביטאה כבר אז את הקשר
עמדות כוח
קופת החולים לארגון הפועלים  ,וקשר הדוק זה נתן להסתדרות הפועלים החקלאים
של כעלי
והשפעה על מוסד קופת החולים ובאמצעותו על הפועלים ; שלישית  ,העדרם המוחלט
כוח
המקצועות הרפואיים כרופאים  ,רוקחים  ,חובשים וכיוצא באלה כתפקידי ניהול או עמדות
לקחה כל
והשפעה בסניפים ובמשרד הראשי ; ההסתדרות הרפואית שקמה באותה תקופה ( 912נ ) לא
חלק כגיבושה ובארגונה של קופת החולים .

קופת החולים היתה אפוא ארגון של פועלים  ,למען פועלים  ,ונוהל על  -ידי הפועלים
מימיו הראשונים .
קופת החולים של פועלי יהודה החלה לפעול בשנת תרע " ג

( , ) 1913

שנה וחצי לאחר

בלבד החל

ההחלטה על
פועלים

הקמתה  ,בראשיתה היא כללה שבעה סניפים וכמאה וחמישים חברים  ,כמעט כולם
החקלאים בגליל
חקלאים  .קופת החולים של פועלי הגליל  ,שעל הקמתה הוחלט בוועידת הפועלים

בינואר

, 1912

החלה לפעול רק בשנת  . 1915עד אז פנו פועלי הגליל לקבלת עזרה

רפואית אל קופת

החולים של פועלי יהודה  .קופת החולים של פועלי השומרון החלה לפעול רק בשנת

,

תהילה

1916

של ארגון

בשיתוף עם זו של פועלי יהודה ולאחר מכן כקופה עצמאית לחלוטין  .על קופת החולים
האחרות  9 ,ידועים פרטים מועטים
' השומר '  ,שעל הקמתה הוכרז כמקביל להקמת קופות החולים
בלבד  ,ולא נראה שהיא פעלה אי פעם .

בניהולו של

בסוף שנת  1913נפתח כעין  -גנים משרד קופת החולים הראשון של פועלי יהודה
העקרון שהנחה
יצחק איזיקוביץ  ,פועל מפתח  -תקווה וחבר הפועל הצעיר שמונה למזכיר הקופה .
עובד יכול
את עבודת הקופה היה מתן שירות לחברים בלבד תוך הקפדה על הכלל שרק בעל מלאכה
בניהולו של
להצטרף לקופה  .זמן קצר אחר כך נפתח ביפו משרד קופת החולים לפועלים העירוניים
פעולות קופת
יעקב אפטר  ,חבר הנהלת הפועל הצעיר  .בשנים הבאות ריכזו איזיקוביץ ואפטר את כל
הטוב של כל
החולים ושימשו הכתובת העיקרית לפועלים חולים מכל רחבי הארץ  .למרות הרצון
במספר
הנוגעים בדבר  ,נתקלה עבודת קופת החולים של פועלי יהודה בקשיים רכים  .הגידול
 ,ועתידה
החברים היה איטי  ,חברים רבים פיגרו בתשלום דמי החכר כתוצאה ממצבם הכלכלי הקשה
 ידי חובשת אשר דאגהשל הקופה הועמד כספק  .גם חדר החולים שהוקם בפתח  -תקווה  ,ונוהל על
לכלכלת החולים וטיפלה בהם עד שהבריאו  ,לא משך הרבה חברים נוספים לקופה .

החולים .

בראשית  1914התגבר זרם הצעירים שעלו ארצה וחל שיפור מה נמצכה של קופת
מלחמת העולם
כאוגוסט  , 1914כאשר נראה היה שעבודת קופת החולים נכנסה לתלם  ,פרצה
1 22
8
9

איזיקוב " ן ( לעיל  ,הערה
על

 , ) 5עמ '

.4- :

קופת החולים של ' השומר ' נמסר בוועידת הסתדרות פועלי יהודה הרביעית

השומר '
( ) 1914

וצוין שחברי '

משלמים מס לקופת חולים נפרדת משלהם  .מעבר לאזכור תשלום מס נפרד אין כל הוכחה שקופת החולים של
 אביב  , 1947עמ ' . 638' השומר ' נוסדה ופעלה  .ראה  :ב ' חבם ( עורכת )  ,ספר העליה השניה  ,תל

יעקב אפטר
( ) ? 1920

הראשונה  .המלחמה והתנאים הקשים שנוצרו בעטיה העמידו את קופת החולים של פועלי יהודה

בפני המבחן החשוב מכול  -הצדקת קיומה כמוסד העיקרי הדואג לבריאותם של הפועלים .

שירותי הבריאות בארץ עם מרוץ מלחמת העולם הראשונה
היישוב היהודי בארץ  ,שמנה באותה תקופה כשמונים וחמישה אלף נפש 0 ,י הושפע מן המלחמה מיד
כאשר

פרצה ,

אף בטרם הצטרפה תורכיה אל הצדדים הלוחמים  .הוא נותק ממקורות התמיכה

העיקריים שלו  ,ריכוזי היהודים באירופה  ,והדבר יצר לחץ כלכלי ועורר דאגה  .הקפאת הפעילות
הכספית שהכריז הממשל התורכי החמירה את המצב והעמידה את ' היישוב החדש ' בערים
ובמושבות בפני משבר כספי קשה .

ח

גילויי המצוקה הופיעו כבר עם פרוץ

המלחמה  ,בשבועיים

הראשונים של אוגוסט  . 1914שבוע לאחר פרוץ המלחמה החליטה אספה שכונסה בתל  -אביב

ביוזמת מאיר דיזנגוף  ,ראש הוועד של תל  -אביב  ,לשם דיון במצב שנוצר  ,על הקמת ' ועד להקלת
המשבר ' בהשתתפות נציגים מכל שכבות הציבור  .הוועד קיבל על עצמו לבצע את כל הפעולות
הנדרשות על מנת להקל על המשבר שאליו נקלע היישוב  ,למצוא פתרונות לבעיות השעה ובעיקר
לגייס אמצעים כספיים .
שלושה חודשים לאחר מכן ,

ב 30 -

באוקטובר  ,הצטרפה תורכיה באופן פעיל למלחמה  ,לצד

גרמניה ואוסטריה  .עם הכרזת המלחמה הודיע השלטון התורכי על ביטול הקפיטולציות  ,זכויות

היתר שניתנו לאזרחי מדינות אירופה וארצות  -הברית  ,ואשר היוו את המשענת המשפטית העיקרית
של היישוב היהודי בארץ  .יהודי הארץ נאלצו לבחור בין גזרת הגירוש  ,בהיותם בעלי נתינות זרה  ,או
לקבל את הנתינות העות ' מאנית ולעמוד בפני חובת הגיוס לצבא התורכי  .שאלת הקיום הפיסי
והישרדותו של הייושב הפכה לבעיה המרכזית  ,לצד המשבר הכלכלי הקשה .
שירותי העזרה הרפואית ביישוב נפגעו קשה כבר בתחילת המשבר  .ניתוק שירותי הדואר
ע1121
10

ע'

שמלץ  ' ,התמעטות אוכלוסית ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה '  ,מ ' אלובב ( עורך )  ,במצור ובמצוק

ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,ירושלים  , 1991עמ '
11

על

. 20 - 19

מצבו הקשה של היישוב היהודי בארץ בתקופת מלחמת העולם הראשונה ראה בהרחבה

אפרתי  ,ממשבר לתקווה

:

:

:

אליאב ( שם )

הישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה  ,ירושלים

. 1991

;

נ'

וההפסקה בהעברת כספים מחו " ל הביאו לסגירתם של בתי  -חולים בכל רחבי הארץ  .רוב הרופאים
גויסו לצבא ונשלחו לשרת בבית  -החולים

12

בעזה  .מ

כל עומם הטיפול הרפואי ב ' יישוב החדש ' נפל על

על  -פי עדות ד " ר שרמן  ,בק " ן  , 1914לפני כניסת תורכיה למלחמה  ,הגיעו ארצה קצינים גרמנים בראשותו של

הגנרל פון קרסנשטיין על מנת לארגן את החזית נגד מצרים  .בראש יחידת חיל הרפואה הגרמני עמדו הרופאים

ד " ר יונגלס וד " ר הופמן  ,שהיה גרמני יליד ירושלים  .תכניתם היתה לחלק את בתי  -החולים הצבאיים שבחזית

1 :24

לשלושה סוגים  :לחיילים נוצרים  ,לחיילים מוסלמים ולחיילים יהודים  .לחיילים היהודים נועד בית  -החולים של
המיסיון הבריטי בעזה שננטש עם פררן המלחמה  .לשם הפעלתו גויסו רוב הרופאים היהודים בארץ  ,ובראשם

ד " ר פוחובסקי  ,שהיה יושב ראש ההסתדרות הרפואית העברית  ,לשירות צבאי  .במהלך המלחמה בוטל מעמדו
המיוחד של בית  -החולים בעזה כבית  -חולים לחיילים יהודים  ,ורופאיו פוזרו כצבא התורכי  .ראה
' פרקים מן העבר  ,הרופאים היהודיים בעזה '  ,הרפואה  ,נב ( תשי " ז )  ,עמ '

82נ 87 -נ .

:

מ ' שרמן ,

קופות חולים במלחמת העולם הראשונה
3ן

עם

שכמם של מעט הרופאים שנותרו בעורף ועל הרופאות שלא גויסו מפאת היותן נשים .
הצטרפות תורכיה באופן פעיל למלחמה הוחרמו תרופות וציוד רפואי וכן כל המוסדות והבניינים
שעמדו תחת חסות מדינות אויב

( צרפת  ,אנגליה ורוסיה ) ,

וביניהם בתי  -חולים

רבים " .

המועצה המיוחדת והתארגנות קופת החולים בראשית המלחמה
כבר כימיו הראשונים

פגע המשבר בקופת החולים של פועלי יהודה  ,שהיתה כאמור היחידה שפעלה

באותה עת  .ההכנסה מתשלומי המסים פחתה  ,ואירעו מקרים שרופאים סירבו לקבל חולים מבין
חברי הקופה מחשש שלא יקבלו את שכרם .

5ן

המצב שאליו צפויים היו להגיע הפועלים בלי עזרה

רפואית מסודרת היה מדאיג  .השקפתם של ועדי סניפי קופת החולים של פועלי יהודה  ,ובעיקר של
איזיקוביץ ואפטר מזכירי הקופה  ,היתה שבזמן המלחמה ועל רקע העלייה החדה ברמת התחלואה
בארץ צריכה קופת החולים של פועלי יהודה לדאוג לכל ציבור הפועלים  ,כולל אלה שלא היו חברים
בה ושלא השתתפו עד אז בתשלומים לקופה  .להשקפה זו היתה חשיבות רבה באותה תקופה ,
ומבחינה עקרונית  -גם לעתיד .
ב 22 -

באוגוסט  ,שבועיים לאחר הקמת הוועד להקלת המשבר  ,יזם משרד קופת החולים מועצה

מיוחדת  ,בהשתתפות נציגים מן הסניפים של הקופה  ,המשרד הארץ  -ישראלי  ,מפלגות הפועלים ,
הרופאים

ובית  -החולים שער ציון ביפו  ,לדיון כולל בשאלת ארגון שירותי העזרה הרפואית בזמן

המלחמה  .המועצה קיבלה את עמדת אפטר ואיזיקוביץ שיש ' להושיט עזרה מדיצינית במשך זמן
המשבר לכל ציבור הפועלים או הברים בין שהם בלתי חברים

להקופה '

6 .ן

לשם כך הוחלט לחייב את

יישובי העובדים  ,הקומונות ומטבחי הפועלים להפריש אחוז מסוים מהכנסותיהם  ,בהסכמת ועדי
הפועלים  ,להחזקת קופת החולים  .המועצה פנתה לכל המוסדות בבקשה לתת אשראי לקופה ' עד
יעבור משבר '  ,כדי שתוכל להמשיך בעבודתה תוך שהיא ' מתחייבת לשלם חובותיה תיכף ומיד אחרי
יעבור המצב החמור  .הסתדרות פועלי יהודה תהיה ערבה לקופה בעד ועדי הפועלים ' 7 .י

במקביל פנתה המועצה המיוחדת אל ציבור הרופאים להושיט עזרה לפועלים חולים על  -ידי מתן
אשראי  ,כלומר טיפול בהקפה  ,והוזלת התשלום  ,וזאת בהבטחה ש ' הקופה תנהל את החשבונות
ותחזיר להם את שכרם כעבור המשבר ' .

8ן

ההסתדרות הרפואית נענתה לפניית קופת החולים .

באסיפה כללית שכינסה יומיים לאחר מכן ,

ב 24 -

באוגוסט  ,החליטה שהיא ' מוצאת לרצוי

שהרופאים יעזרו לפועלים בזמן החמור הנוכחי ויושיטו עזרה לפועלים שיפנו אליהם מטעם קופת
9ן

החולים  ,בהקפה  ,עד שיעבור המשבר ולחשוב לקופה כעד הביקורים רק חצי מהשכר המקובל ' ,

13

הרופאות שנותרו לטפל באוכלוסייה היו ד " ר אלכסנדרה בלקינד  ,ד " ר יונים נוטמן  ,ד " ר צילה ברגינסקי וד " ר חנה

ברכיהו  ,שמילאה את מקומו של בעלה כרופאת הגימנסיה הרצליה  .בירושלים נותרו ד " ר הלנה כגן וד " ר מרים
נופך  .בחדרה פעלה ד " ר רפפורט  .ראה

:

שרמן ( שם ) .

על הרופאות כירושלים ראה בהרחבה צ ' שילוני  ' ,השירות

הרפואי ובתי החולים בירושלים בתקופת המלחמה '  ,אלשב ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '
14

שילוני ( שם )  ,עמ '

15

חוזר של האגודה המדיצינית העברית בארץ  -ישראל באסיפתה הכללית מיום

. 65 - 64

 , 56תיקי מרכז קופת
16

. 71

ב אלול תרפ " ד  ,אה " ע - 243 - 1 - ,י1

החולים .

שם .
אפטר  ' ,קופת חולים של פועלי יהודה כמלחמת העולם הראשונה '  ,בשעה זו  ,א ( תרע " ו )  ,עמ '

17

"

18

שם .

19

שם .

. 40 - 33

22נ 1

~

שפרה וקוורץ

וזאת בתנאי שהחולה יביא פתק הפניה מקופת החולים  .הסכמים דומים למתן אשראי נערכו עם

הרוקחים ועם מטבחי פועלים פרטיים  .גם נציג המשרד הארץ  -ישראלי במועצה

המיוחדת ,

האגרונום עקיבא אטינגר  ,נענה לבקשת קופת החולים של פועלי יהודה והקציב לה אשראי בסכום
של תשע מאות פרנק .

20

כאשר נגמר הכסף קיבלה קופת החולים תוספת מימון מהסיוע האמריקאי

שהחל להגיע לארץ עם כניסת תורכיה למלחמה  .היו אלה הצעדים הראשונים להבטחת העזרה
הרפואית לציבור הפועלים בזמן המלחמה .
ניתן להניח שהרופאים והרוקחים נענו לבקשת קופת החולים של פועלי יהודה בהנחה
שהמלחמה לא תימשך זמן רב והמשבר יחלוף מהר  :איש לא ציפה למלחמה שתימשך ארבע שנים .
למרות זאת החזיק הסדר זה מעמד לכל אורך המלחמה  ,ואפשר את המשך הפעלתה של קופת
חולים .
בשנה הראשונה למלחמה

( ) 1915

פנו לעזרת קופת החולים של פועלי יהודה כשבע מאות

איש ,

כלומר כשישים איש לחודש בממוצע  ,ובית  -החולים שער ציון דיווח על כאלף ימי אשפוז של

פועלים במשך ארבעת החודשים הראשונים למלחמה  .י 2האבטלה  ,התזונה הבלחי  -מספיקה ותנאי
הדיור הגרועים הגבירו במידה רבה את התחלואה בקרב ציבור הפועלים  .רוב החולים סבלו
דיזנטריה וטיפוס  .בשנה השנייה למלחמה

( ) 1916

מקדחת ,

גדל מספר הפונים לקופת החולים כמעט פי

שניים והגיע לכדי מאה ועשרים איש לחודש בממוצע  .בתל  -אביב אף שולש מספר הנזקקים לרופא
לעומת זה שבשנה הקודמת ,

22

בעוד שבקבוצות ובחוות שבהם היתה עבודה והתזונה היתה טובה

יותר  ,בעיקר בגליל  ,היה מספר החולים קטן במידה משמעותית .
אפטר ציין בדיווחיו שהפועלים העריכו את פעולת קופת החולים  ,והערכתם באה לביטוי גם
בהסדרת תשלומיהם

לקופה ' .

2

מפלגת פועלי ציון אף דרשה ' להכריח את החברים להיכנס בתור

חברים לקופת חולים ' מתוך מודעות לחשיבות העניין .

24

האחריות הציבורית הרחבה שקיבלה על

עצמה קופת החולים של פועלי יהודה נתממשה בתחומים נוספים כמתחייב מהמשבר המתמשך .

פועלים חולים  ,בעיקר לאחר אשפוז בבית  -חולים  ,קיבלו ' זכות " להבראה " ודמי הבראה בצורת

הלוואה  ,כדי לתת אפשרות לחולה להבריא ולהתחיל שוב בעבודה ' .
אנשים למילוי חובת ' הלינה '

26

25

במקרים שבהם לא היו מספיק

שילמה קופת החולים מתקציבה עבור ' דמי לינה והשגחה ' בבתי -

20

לקופת החולים של פועלי יהודה היו בתחילת המשבר שלושת אלפים פרנק  .ראה " :

21

אביב  1970עמ '  , 300הפועל הצעיר  ,תרע " ד  ,עמ '
דין וחשבון קופת חולים על מספר הימים ששכבו פועלים ביפו  ,בין א ' אב תרע " ה לא ' כסלו תרע " ו  ,אה " ע  - ,ו1

שפירא  ,עבודה ואדמה  ,תל -

. 14

, 122 - 8

תיקי הפועל

,

הצעיר .

22

שם .

23

ז ' צחור סבור כי העברת כספי הסיוע האמריקאי והקצבת חלק ממנו להעסקת פועלים אפשרו גביית תשלומים
עבור קופת חולים  .הדברים נאמרו למחברת בשיחה אישית שנערכה באוגוסט

פועלי ציון לחבריהם

24

הודעת

25

' יש שנהגו לצורך החלמה לעלות לגליל העליון  .מאין בית הבראה התאכסנו בחדר שכור אצל אחד האיכרים

בראש פינה או מטולה ' .
( ) 112

מה 16 -

בדצמבר

 , 1915אה " ע ,

-403 - 37י. 1

. 1992

26

איגרות ברל כצנלסון ( לעיל  ,הערה

, )5

ב  ,עמ '

. 57

חוכת ' הלינה ' או ' לינת צדק '  ,כפי שנקראה בשמה המסורתי  ,היתה אחד הפתרונות הראשונים שאימצו להם
פועלי העלייה השנייה על מנת לעזור זה לזה בשעת מחלה או מצוקה אחרת  .עוד טרם הקמתה של קופת החולים

של פועלי יהודה יסדו פועלי רחובות ופועלי פתח  -תקווה אגודות שנקראו ' לינת צדק ' ונועדו לטפל בחולים

בודדים  .נוהג יהודי מסורתי זה הפך לחובה קבועה של כל חברי קופת החולים ועוגן בתקנותיה מראשיתה  .על  -פי
תקנות הקופה חויב כל חבר לטפל בחבר חולה  ,לשהות עמו ולשמור עליו  .חובת ' הלינה ' נוספה על חובת תשלום

תרע " ו )

מלון לחולים ברדדים שלא התקבלו בבתי  -החולים מחוסר מקום  ,והיה צורך לטפל בהם ולשמור
עליהם בלילות  .לנוכח המצוקה הכלכלית ביישוב הפסיק בית  -החולים שער ציון ביפו להקצות
מכסת מיטות לפועלים  ,כפי שנהג לעשות קודם לכן  ,והכלל היה שכל הקודם זוכה לאשפוז  .על מנת

מסי הקופה  ,וכאשר לא היה חבר פנוי למילוי חובת ' הלינה ' שילמה קופת החולים עבור שמירה מיוחדת  .רק אם

חבר התחמק ממילוי חובה זו למרות שהיה ביכלתו לעשות זאת הוא חויב כספית  .על ' לינת צדק ' במסורת
היהודית ראה  " :ליבוביך  ' ,לתולדות בתי החולים היהודיים בירושלים '  " ,ליבוביץ ( עורך )  ,ספר אסיא  ,ב ,

.

ירושלים  , 1981עמ '  199וראה מכתב של

שלא יתחמקו מחובת ' הלינה '  ,אה " ע ,

איזיקוב "ן

,

- 122 - 15

י. 1

אל חברי קופת החולים מתמוז תרע " ה  ,ובו אזהרה לחברים

1 2! 7

שפרה שיורץ

להתגבר על מצוקת האשפוז הוקמו ברוב המושבות חדרי חולים שאוישו כחובשות  .תרופות
27

חומרי

בעזרת ד " ר ארתור רופיןו ראש המשרד הארץ  -ישראלי  ,שהיה מגורש בקושטא .
מצעים  ,מגבות וכד ' נאספו מקרב הפועלים  .לפועלים שגויסו לעבודות ממשלה מחוץ

נרכשו

חבישה ,

למקומות
של

מגוריהם  ,כמו למשל הקבוצה מפועלי השומרון שנשלחה לבאר  -שבע  ,סיפקה קופת החולים
הסניטריים
פועלי יהודה תרופות  ,ופתחה הדר הולים וחדרי רחצה וכביסה לשם שמירה על התנאים
הללו
ומניעת מחלות  .במידת האפשר שלחה קופת החולים רופאים לביקורים במחנות העבודה
 28אפטר ואברהם
ופינתה חולים קשים לחדרי החולים כמושכות הקרובות או לבית  -החולים ביפו .

כל

הרצפלד  29 ,שהיה המקשר בין הפועלים היהודים במחנות העבודה  ,נהגו לערוך סיורי ביקורת בין
מיפו לפתח -
ריכוזי הפועלים השונים לשם ארגון העזרה הרפואית הנחוצה  .אפטר נהג ללכת ברגל
כדורי
תקווה  :הוא עבר בריכוזי הפועלים שבדרך  ,כדק את מצב בריאות הפועלים שם  ,וחילק להם
כינין למניעת מחלת הקדחת  .הרצפלד הגיע בסיוריו עד באר  -שבע כדי לעמוד על ממדי

פגיעת

השאר

מחלת הטיפוס בפועלים ולנקוט את הצעדים הנדרשים על מנת לספק להם שירות רפואי  .בין
 שכע  39 .לא תמידערך הסדר לקבלת עזרה מרופאי היחידה הרפואית הגרמנית שחנתה בין עזה לבאר
הקהילה
התקבלה עבודתה של קופת החולים בחיוב ובהבנה  .כאשר שלחה הקופה כסף אל ועד
הוועד
היהודית בבאר  -שבע על מנת לשכור שני חדרים לשימושם של הפועלים החולים  ,התנגד לכך
רצה
וסירב להעביר את הכסף לתעודתו  .אליהו ינובסקי  ,מפועלי באר  -שבע  ,כתב לאפטר שהוועד
ההדורים .
לשמור את הכסף עבור ' בית תה '  .י 3רק לאחר התערבותם של אפטר והרצפלד יושרו

קשיים כסמויים

המלחמה

הבעיה העיקרית שעמה היה על קופת החולים של פועלי יהודה להתמודד כמשך תקופת
סיוע  ,שדינם
היתה בעיית המימון  .לשם כך היה על הקופה להחליט בעניין העקרוני של קבלת כספי
ההחלטה נפלה
כדין צדקה  ,כספים שאותם סירבו הפועלים לקבל בתקופה שלפני פרוץ המלחמה .
יהודה ב 22 -
מיד עם פרוץ המלחמה  ,במועצה המיוחדת שכינס משרד קופת החולים של פועלי

חולים עד

באוגוסט  . 1914המועצה החליטה ' לפנות לכל המוסדות הנוגעים בדבר שיקיפו לקופת
יהושע
עבור המלחמה '  ' 2 .במסגרת זו נוצר שיתוף הפעולה עם המשרד הארץ  -ישראלי  .ד " ר
האמריקאית שהגיעו
נציג המשרד  ,דאג להפרשת כספים עבור פעולות קופת החולים מכספי העזרה
לקחה קופת
ארצה  ,בתיווכו של הנרי מורגנטאו  ,שגריר ארצות  -הברית בקושטא  .כמימון ביניים
טהון ,

בגרמניה  ,תיקי
27

א'

רופין  ,פרקי חיי  ,ב  ,תל  -אביב 968נ  ,עמ '

קופת החולים של פועלי יהודה  ,אה " ע ,
28

; 227 - 221

טהון אל אפטר  ,רישום הזמנת תרופות

- 1 - 5ז. 1

 , 1979עמ '

א ' גל פאר  ' ,הנוכחות היהודית בבאר שבע לפני קום המדינה '  " ,גרדום וא ' שטרן ( עורכים )  ,ירושלים

. 90 - 86
29

אחדות העבודה ,

אברהם הרצפלד (  , ) 1973 - 1891מאנשי העלייה השנייה  ,פועל חקלאי בפתח  -תקווה  ,ממקימי
חבר הנהלת המרכז החקלאי  ,לאחר הקמת המדינה היה חבר כנסת מטעם

30

א-ר

[ אפטר ] ' מבאר שבע '  ,בשעה זו  ,ג ( תרע " ו ) עמ '

 ; 224 - 221וכן  :גל פאר ( לעיל  ,הערה
במאי  ( 1961ראיון מודפס )  ,אה " ע - 243 - 56 ,ז. 1

128

 , ) 28עמ ' ; 94 - 86

31

א'

ינובסקי אל אפטר  ,אפריל

, 1916

אה " ע ,

במלחמתלעיל ,
 ; 94 - 91וראה עוד בספרו של אפטר (
העולם הראשונה ,
ל ' ויניק  -כרמל  ,קופת חולים

,- 122- 10י1

32

ראה לעיל  ,הערה

7

ן
החולים שלי
ן
פועלי

 ,תיקי באר  -שבע  ,בתוך תיקי קופת

יהודה  ,א ' גל פאר  ' ,ראשונים וסיפוריהם '  ,כלבי  13 ,במארס

.1

מפא " י .

הערה

 , ) 1עמ '

. 1981

החולים הלוואות מגורמים שונים  ,ביניהם ' הלואות על ידי קופת הצדקה ' מוועד המושבה ראשון -

לציון .

33

בית  -הספר

לילדי

המאבק המתמיד להשגת כספים הביא גם לעימותים בהנהלת המשרד ולהפעלת לחץ על הבדווים בבאר  -שבע
ן

י

ן

ן

ן

אושפזו בימי
בו העולם
מלחמת
לתת פתק אשר
ציבור הפועלים  .איזיקוביץ דרש לעתים קרובות מוועדי הסניפים של קופת החולים לא י
הפניה לבית  -החולים שערי ציון ביפו למי שלא הסדיר את תשלומיו ' ולשלול את זכויותיהם של הראשונה חולי טיפוס
אותם הפועלים המשתמטים בכוונה מלמלא את חובותיהם לקופה ' .

34

במקביל נדרשו הסניפים

לשלוח לאיזיקוביץ דיווחים שוטפים על מצב תשלומי המס לקופה  ,רשימות חברים והוצאות
הסניפים  ,זאת

כדי לעמוד על מצבה הכספי הכולל של הקופה ולשמור על קשר הדוק בין המשרד

לסניפים  .גביית הכספים לא היתה קלה  .מצבם הכלכלי של רוב הפועלים היה קשה ביותר  .למרות
דרישותיו התקיפות של איזיקוביץ לעשות כל מאמץ ולשלם את מסי החבר

לקופה  ,ולנוכח המצב

הכלכלי הקשה  ,הגמישה קופת  -החולים פעמים רבות את דרישותיה הכספיות  .כתב אפטר אל פועלי
חולדה

:

הננו פונים עכשיו אליכם בבקשה להכניס לנו ראשית כל את הסכומים על חשבון ' יום

עבודה ' שהוחלט בזמן האחרון וכן גם לשלם בסדר את המס החודשי  -בישליק -
לקופת החולים  .אם אין באפשרותכם להכניס את כל הסכום בכסף מזומן ( לא

נייר )

תשלמו החצי בכסף והחצי בשטר למשרד ועיקר למלא תיכף את בקשתינו כי הדוחק רב .

35

מכתבים דומים נשלחו בתדירות גבוהה לסניפי קופת החולים במשך כל שנות המלחמה .
שני נושאים עלו באופן קבוע במכתבי קופת החולים בשנות המלחמה

:

ההקפדה על עניין

הפתקה  ,כלומר האישור שניתן לחבר הקופה לשם קבלת טיפול רפואי  ,והקשר הישיר של החבר
33

דו " ח הלואות על  -ידי קופת הצדקה  ,מיכל
לובמן  ,ראשון  -לציון  ,עבור טיפול בפועלים חולי טיפוס מבאר  -שבע ,
אה " ע - 12 % 10 ,י , 1תיקי קופת החולים של פועלי יהודה

.

34

משרד קופת החולים של פועלי יהודה  ,ד ' בסיוון תרע " ה  ,אה " ע ,

- 122 - 15י. 1

129

,
:.
.,

14
,

,,

.

ג4

, 2% ,

,ש

,
; .

,

,

,

,

ן

 48ל

":

=

ע , ,,

יי

ו

.

 פי הפתקאות שהגישולסניפו  .ההקפדה על ' הפתקה ' נבעה בעיקר מסיכות כספיות  ,שכן על
המוסדות השונים שנתנו טיפול רפואי לפועלים שילמה קופת החולים את חשבונותיה  .להקפדה על

קבץ פתקאות
ורע " ו )

הפתקה היתה גם משמעות נוספת  ,רחבה יותר  .מאחר שהפתקה ניתנה רק למי שהיה רשום בקופת

החולים של פועלי יהודה  ,פנו רבים  -גם מי שלא היו פועלים  -להירשם כחברים
בהתאם להחלטות המועצה לקבל את כולם בזמן המלחמה .

36

בקופה  ,וזאת

כך גדל למעשה מספר החברים בקופת

החולים  ,עובדה שהיתה לה חשיבות רבה עם תום המלחמה  .הדרישה של קופת החולים שכל הפניה
של
או פתקה יינתנו לחבר רק בסניפו האישי נועדה בעיקר לשמור על הסדר  .המעבר המתמיד
פועלים ממקום עבודה אחד לאחר בזמן המלחמה קקשה על רישומי

הפייות

והביקורים אצל

הרופאים במשרד קופת החולים  .על מנת לייעל את תהליך הרישום והמעקב התבקשו הפועלים
לפנות לקבלת שירות דרך הסניף שכו היו רשומים או על  -פי הוראת הסניף במקום עבודתם  .הצלחתו
של נוהל עבודה זה של רישום ומעקב דרך הסניף הביאה לאימוצו כנוהל התקין לעבודת הקופה גם
לאחר המלחמה .
יחד עם הדרישה לסדר וארגון כעבודת קופת החולים של פועלי יהודה נשמר גם הקשר האישי
עם החברים לכל אורך התקופה ואפיין את עבודת הקופה  .מכתבי הפועלים הרבים שנשלחו כאופן
 תקווה :אישי אל אפטר על מנת שיעזור להם במצוקתם מעידים על כך  .חיותה בוסל כתבה מפתח
כותבת אני לאור הירח והשורות מקפצות נגדי  ,קשה לתאר את המצב הנוכחי השורר
אצלנו  .כולנו חצי חולות  . . .אתה מוכרח להארן במי שצריך לסדר את העניין כי אם ימשך
את חכרנו

1 30
36

" מהרינג  ,מזכיר הסתדרות בעלי המלאכה בפתח  -תקווה  ,אל משרד קופת החולים בבקשה ל ' ספח
בתור חברים

לקופת החולים '  ,כ ' באלול תרע " ו  ,אה " ע - 122- 10 ,י1

; דו " ח סניף קופת החולים בראשון  -לציון ,ע1ן

,

קפ  ".ח '  ,תמוז תרע " ו  ,אה " ע ,
רצונם של ' הפועלים הספרדים  -אורפלים ' לקבל ' עזרה מדיצינית ע " י י1
אפטר אל מרכז בעלי מלאכה

ביפו  ,א ' באב תרע " ו  ,אה " ע ,

על

- 122 - 14

- 122 - 8

ככה עוד איזה זמן  -נשתגע כולנו  . . .עתה אנחנו שולחות צעירה ליפו  -מרים
גרינבלאט  .אם אפשר להכניס אותה לבית חולים מה טוב ואם לא  ,צריך לתת לה את

האמצעים הדרושים עד שתתחזק  ,תדע שהיא צעירה הממאנת לקבל עזרה ואנו דיברנו על
ליבה שתלווה וכשיהיה תשיב . . .

37

מהשומרון ביקשו מאפטר ייעוץ כיצד להבטיח מלאי של כינין לפועלים .

38

פועלים רבים פנו

למשרד קופת החולים לא רק בבקשות לסיוע רפואי מידי אלא אף בעניינים אחרים שהציקו להם

31
38

פתק של בוסל שנשלח אל אפטר מפתח  -תקווה בשנת

נ ' סנה אל אפטר  ,אב תרע " ו  ,אה " ע ,

- 243 - 53

,

. 11

1916

( אין תאריך

,

מדויק )  ,אה " ע - 122 - 13 ,

י. 1

;

ו3

1

שפרה שוורץ

ביקשו הלוואות  ,עזרה בהוצאות קבורה וכדומה  39 .נראה שכמעט כל פנייה זכתה להתייחסות ועובדי
החולים ביפו
קופת החולים ניסו לעזור לפונים בדרכים שונות  ' .החולה רחל נודלמן שהכנסנוה לבית
למרכז בעלי
עפ " י בקשתכם עלתה לקופתנו בסכום של  10פרנק זהב ( עשרה פרנק ) '  ,כתב אפטר
את הסכום
מלאכה ביפו  ' ,כמו כל נבקשכם להשתדל שחברכם הא ' יחזקאל קושניר יסלק לנו
לפונים
שהוצאנו בשביל רפוי בניו  49 . ' . .ככלל  ,יכולתה של קופת החולים של פועלי יהודה לעזור
האמצעים שעמדו
אליה היתה מוגבלת  .מפנקס הקבלות של משרד הקופה ביפו ניתן ללמוד על
ארבע
לרשותה  .קבלות ניתנו למשל עבור מד  -חום אחד לסניף הקופה ברחובות  ,שישה גרם כינין או
של קופת
זריקות  .ן 4למרות אמצעיה המוגבלים בכספים ובתרופות עולה מן התכתובת תדמיתה

.

החולים כארגון שניתן לסמוך עליו ולהסתייע כו בכל עת .
הדילמה בין הצורך להסדרת עבודת הקופה וגביית הכספים לבין הצורך לתת עזרה

רפואית לכול
בשעת משבר

אפיין את עבודת קופת החולים של פועלי יהודה לאורך כל התקופה  .המאבק והמתח
הפרת סמכויות ,
נתנו גם את אותותיהם ביחסים שבין איזיקוביץ לאפטר  .תלונות חמורות על
השוטפים על
איומים בהתפטרות  43וטענות על אי  -סדרים ארגוניים  44עלו לעתים קרובות במכתבים
ולארגון  ,לבין אפטר
ענייני קופת החולים  .הניגודים האישיים בין איזיקוביץ המתון  ,החרד לסדר
השניים .
הנמרץ  ,המקדים מעשה להחלטה ופועל ללא חשבון  ,תרמו גם הם לריבוי העימותים בין
החולים כתום
המתח והחיכוכים התכופים הביאו לפרישתו של איזיקוביץ מעבודתו כמזכיר קופת
47

המלחמה  ,וניהול המשרד כולו עבר לידיהם של אפטר והרצפלד .
עימותים ומאבקים על סמכויות התפתחו גם בין נציגי קופת החולים לבין נציגי
הפועלים ,

45

הסתדרויות

וחלוקת

ושבו ועלו עוד פעמים רבות בשנים הבאות  .עד היום סוגיית השליטה הארגונית

הסמכויות שנויה במחלוקת בין קופת חולים הכללית להסתדרות העובדים .

קופת

החולים של מועלי הגליל

להתארגנות ולפעולות של קופת החולים של פועלי יהודה מתחילת המלחמה היתה

השפעה על
וחמישים

הפעלתה של קופת חולים על  -ידי הסתדרות פועלי הגליל  ,שמנתה אז בין שלוש מאות
לארבע מאות חברים .

46

ככלל מצבם של פועלי הגליל היה טוב יותר בתחילת המלחמה
ע,

39

מזה של

בקשה לעזרה ליולדת ולמשלוח מד  -חום ראה  :א ' נוימן אל אפטר  ,ט ' כתמוז תרע " ו  ,רחובות  ,אה "

- 243 - 53

,

ו. 1

עזרה כזו או

תיקי קופת החולים של פועלי יהודה בארכיון העבודה כוללים עשרות מכתבי חברים המבקשים
אחרת  ,ראה  :אה " ע - 122 ,זי , 1תיקים . 14 - 8
40

אפטר אל מרכז בעלי מלאכה ביפו  ,א ' באב

41

צ ' אורלוב [ נישרי ] אל אפטר  10 ,בפברואר  , 1917אה " ע - 122 - 13 ,ז . 13וראה עוד  :פנקס הקבלות של
חולים ביפו לשנת תרע " ו  ,אה " ע ,

42

אה " ע ~ - 122 - 14 ,

,- 122- 12י. 1

ראה התכתבות אפטר  -איזיקוב " ן  ,כ " א בניסן  ,ד ' בסיוון וכ " ה בתמוז תרע " ה  ,אה " ע ,
שרה מלבין  ,יפו  ,י " ס בתמוז תרע " ו ,

12 2

תרע " ו ,

.1 ,

,

שם .

43

אפטר  -אתיקוב " ן ,

44

46

י , 1איזיקוב " ן אל נ ' גולדברג [ הרפו ]  ,על

מלא ) אה " ע - 122 - 15 ,

אי  -סדרים ושיבוש במשוח החשבונות של קופת החולים ,

~

- 122 - 15זי1

שם .

נ ' גולדברג [ הרפז ] אל אפטר  ,ב " ו באלול תרע " ו  ,אה " ע - 122 - 10 ,זו . 1ראשי ההסתדרות סברו שדי
קופת החולים ישתתפו כצירים בוועידת ההסתדרות ולא מעבר לכך .
אפרתי ( לעיל  ,הערה

 , ) 11עמ '

. 267

;

אפטר אל

שם .

איזיקוב " ן אל אפטר  ,תמוז תרע " ה ( אין תאריך

45

משרד קופת

בכך שנציגי

ן

,

ןיע

"

י"

1

4

ש/ע

4יה
'

'

; ' hhe

,

י

.

י

,

 .לן

פועלי יהודה  .המשק הגלילי  ,שהיה משפחתי בעיקרו ולא היה תלוי לכן בשווקי חוץ  ,לא סבל

' האם מותר לקופת

קבועים בעבודתם י ,וכיוון שמספרם היה
מניתוק דרכי המסחר לאירופה  .רוב פועלי הגליל היו 1
י
כמחצית ממספר פועלי יהודה  ,היו הלחצים הכלכליים ובעיות הבריאות קלים יחסית .

חולים לסדר קונצרט

כאמור הוחלט על הקמת קופת החולים של פועלי הגליל עוד בראשית

, 1912

אלא שמסיבות

שונות לא יצא העניין אל הפועל  .בוועידה החמישית של הסתדרות פועלי הגליל שהתקיימה
בסוכות תרע " ה (  ) 1915עמד אליעזר

חולים בגליל

יפה  ,מזכיר הסתדרות פועלי

לטובתה י '

בכינרת ,

הגליל  ,על נחיצותה של קופת

:

לסדר קופת חולים בגליל ניסו כבר פעמים רבות באי הצלחה  .לפני שנתיים בערך נאסף
סכום קטן לתכלית זו ואולם הוצא יותר ממה שנאסף והעניין השתתק  .עד השנה האחרונה
לא היה הצורך בקופת חולים מורגש ביותר יען כי כמעט כל הפועלים היו קבועים בחוות
ואולם מספר הפועלים שאין להם עבודה ומקום קבועים התרבה בשנה זו וכשאחד מהם
חולה אין דואג לו מלבדנו  . . .מלבד קופת חולים מרכזית בגליל מורגש צורך גדול לסדר

קופות חולים בכל מקום ומקום  .יש שפועלים חולים זמן לא קצר  ,לעבוד אינם

יכולים ,

הוצאותיהם גדולות וכה הם שוקעים בדיפיציטים מעיקים מבלי יכולת לצאת מהם .

ואילו יוסף

ברץ  ,חבר

דגניה  ,ציין

ש ' בגליל אין שום בית חולים  ,שם רופאים הגונים אינם ' ' ,

כך נאלצו פועלים רבים מהגליל לפנות לאשפוז ליפו או לחדרי החולים בפתח  -תקווה .
ר4
48

איגרות ברל כצנלסון ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' . 13

" ברץ אל קופת החולים של פועלי

יהודה  ,דגניה  , 1916 ,אה " ע ,

 - 243 - 53ע. 1

4

47

ומשום

3ונ

ך

( תרע " ו )

שפרה שוורץ

הדמות המרכזית בהפעלתה של קופת החולים של פועלי הגליל היה ברל כצנלסון  ,אשר עבר

לגליל בראשית שנת  . 1915לאחר שהיה שותף כהקמתה ובהפעלתה של קופת החולים של

פועלי
לגליל

יהודה  ,נוכח כצנלסון בפער הקיים בין יהודה לגליל כשירותי הבריאות לפועלים  .עם הגיעו
 .כמכתב
הוא חתר למימושה של ההחלטה הישנה על הפעלתה של קופת חולים לפועלי הגליל
ששלח אל אפטר ערב ועידת פועלי הגליל כתב כצנלסון

:

ק " ת  .רצוי

' כגליל עומדים כעת ביסוד

מאוד שתשלה ע " י מי שהוא אכסמפלרים אחדים של קונטרס

התקנות  ,אם הוא עוד

ישנו

במציאות ,

ואם לאו  -גליונות אחדים של הפוה " צ [ = הפועל הצעיר ] שבו נידפסו התקנות ההן  .יש תקוה כי

יתחילו פה בדבר  -יצמח העניין ויחיה ' .

49

בסוף שנת

, 1915

עם התגברות המשבר

אם

התחילה

הכלכלי ,

קופת החולים של פועלי הגליל לתת שירותים  .כצנלסון לא הסתפק בזאת  .כדעתו היה ליזום
כל קופות ההולים של הפועלים  ,אלא שלנוכח משבר המלחמה נדחתה תכנית זו  ,והיא עלתה

איחוד
מחדש

לקראת תום המלחמה .

קומת החולים של מועלי השומרון
זמן קצר לאחר תחילת פעולתה של קופת החולים של פועלי הגליל התארגנה הסתדרות פועלי
עוד
השומרון בהנהגתם של שמואל יבנאלי  ,דוד רמז ונחום סנה  .פועלי השומרון  ,אשר החליטו
יהודה
בשנת  1912על ייסוד קופת חולים אזורית משלהם  ,נספחו עד שנת  1916להסתדרות פועלי
את
ולקופת החולים שלה  .משבר המלחמה  ,המצוקה הכלכלית וקשיי התחבורה שהחמירו הביאו
ולממש את
פועלי השומרון  ,שמנו אז כמאתיים חברים  50 ,להתארגן במהלך  1916כגוף נפרד
,
החלטתם בדבר קופת חולים של פועלי השומרון  ' .כמרח [ גבעת עדה ] המצב רע  ,אבל יהיה נורא
בקרוב תשמעו על מקרי מות  .אין שום
לאפטר כיולי

מזכרון  -יעקב .

1916
2

'

הסתדרות ,

אין שום אמצעים  ,אין שום -עזרהידי"

על מצבם של פועלי מרח בשומרון  .דיווחים דומים נשלחו על

י'

כתב טהון

ד " ר הלל יפה

הפעלתה של קופת חולים מקומית בשומרון היתה אפוא חיונית  .בסיועם של

אפטר

סנה

ויפה  ,מנהל בית  -החולים בזכרון  -יעקב שפעל רבות למען בריאותם של פועלי השומרון  ,ארגן
 החולים בזכרון  -יעקב .את עבודתה של קופת החולים של פועלי השומרון בשיתוף פעולה עם בית
 יעקב ,אפטר אף השפיע על טהון שיקציב סכום מיוחד להפעלתו השוטפת של בית  -ההולים בזכרון
 חולים אזורישהיתה חשובה לא רק לפועלי השומרון אלא גם לפועלי הגליל  ,אשר היו חסרים בית
קרוב ופנו עד אז להתאשפז ביפו המרוחקת .

53

קומת חולים לתימנים
אחד הפרקים המעניינים בסוגיית היערכותן של קופות החולים לפועלים בזמן

מלחמת העולם

הראשונה הוא ארגון העזרה לפועלים התימנים  .יחסה של העלייה השנייה לפועלים

134

49

50
51

איגרות ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 14התקנות נכתבו כאמור
צ ' אבן שושן  ,תולדות תנועת הפועלים באוץ ישראל  ,א  ,תל  -אביב

התימנים

על  -ידי כצנלסון .

טהון אל אפטר  7 ,ביולי  , 1916אה " ע ,

52

יפה אל אפטר ,

53

שם .

29

ביולי

ע. 1י1
, - 12 % 8

 , 1916אה " ע - 243 - 53 ,

; ה'

 , 1966עמ '

. 276

יפה  ,דור מעפילים  ,תל  -אביב תרצ " ט ,

עמ " . 511 - 506

ב ' יישוב החדש ' נשא גוון מיוחד מראשיתו .

התימנים  ,שהובאו ארצה

ביוזמת המשרד הארץ  -ישראלי

ובשיתוף פעולה עם תנועת הפועל הצעיר  ,נקלטו בסיועם של בני העלייה השנייה כפועלים
חקלאיים במושבות  ,וזכו לאהדתם ולתמיכתם  .ערב מלחמת העולם הראשונה התגוררו רוב התימנים
בשכונות מיוחדות שהוקמו למענם בסמוך למושבות הוותיקות  .מחנה  -יהודה ליד פתח  -תקווה ,
שעריים ליד רחובות  ,ונחליאל ליד חדרה  .תימנים רבים התיישבו בגליל ועבדו כפועלים בכינרת ,
ביבנאל  ,ובאחוזות מגדל ופורייה .

54

עובדת היותם קבוצה נפרדת ונבדלת הקשתה עליהם להסתייע

במוסדות העזרה הקיימים  .מצבם החמור יחסית וקשריהם המיוחדים עם פועלי העלייה השנייה
הביאו את קופת חולים של פועלי יהודה להחלטה לארגן עזרה רפואית מיוחדת לפועלים התימנים .
באמצע

, 1916

עם פתיחתו מחדש של חדר החולים של קופת החולים בפתח  -תקווה אשר שימש

גם לאשפוז ממושך ומינוי חובשת קבועה במקום  ,ארגנה קופת החולים של פועלי יהודה שירות
מיוחד לפועלים התימנים  .בחוזה העבודה של החובשת נחמה גלנט נקבע שעליה לטפל גם בפועלים
תימנים חולים שלוש או ארבע פעמים בשבוע  ,ועבור עבודה זו אמורה היתה לקבל שכר נפרד .

ביבא -

סלוצקי  ,מבוא ' לתולדות תנועת העבודה הישראלית  ,תל אביב

54

ה

55

אפטר אל נ ' גלנט  ,י " ד באב תרע " ו  ,אה " ע ,

,- 122 - 14י. 1

-

1973

עם ,

. 211 - 210

55

 ' 7ו' 1

שפרה שוורץ

במקביל התבקש ד " ר משה שרמן  ,שטיפל בפועלי פתח  -תקווה  ,לגבש תכנית לארגון מסודר של
מרפאה מיוחדת אשר תטפל בפועלים התימנים בלבד  .הצעתו כללה אספקת תרופות מוכנות מראש
מיפו ושכירת חובש במשרה מלאה  .הוא סבר כי יש לחייב את ועד המושבה במימון התרופות
לתימנים כפי שנהגו בחולים עניים .

56

שרמן ציין שעיקר התחלואה היא בקרב הילדים  ,והמבוגרים

נפגעו פחות מהרעב והמחלות  .למרות הנכונות של ד " ר שרמן לקחת על עצמו את ארגון הטיפול ,
נדחתה הפעלת המרפאה לתימנים  .סירוב ועד המושבה להשתתף בתשלום וקשיי המימון של משרת

החובש על  -ידי קופת החולים של פועלי יהודה הביאו להקפאת תכנית הפעלתה  .פניות אפטר לטהון
לקבל מימון מיוחד לפתיחת מרפאה לתימנים בנחלת  -יהודה נדחו על הסף  .אך לאחר דיונים נוספים

ופניות חוזרות של אפטר לשקול את העניין מחדש  ,הקציב המשרד הארץ  -ישראלי לקופת החולים
של פועלי יהודה תקציב מיוחד בן שלוש מאות פרנק ' לסדור העזרה המדיצינית לתימני מחנה
יהודה ' .

במכתב אל אפטר כתב שרמן

57

:

את התימנים סידרתי באופן כזה  :החולה שיכול ללכת לרופא המושבה מקבל אצלי פיתקה

ומתקבל אצל הדר ' [ אין ציון שם ] מחברינו האשכנזים ואם במקרה שיהיה חולה בחוליים
רציניים יבקר הדר ' אצלם בעד

4

בישליקים הביקור הכללי כלומר כמה חולים שלא

יהיו  . . .התימנים שבעי רצון ומסתדרים קמעה קמעה .

58

בעקבות ארגון העזרה בנחלת  -יהודה ארגנו גם פועלי השומרון עזרה רפואית מסודרת לתימנים
בחדרה ,

רפפורט .

שכללה חלוקת כינין
59

( חינם )

באופן סדיר וטיפול רפואי שוטף על  -ידי הרופאה ד " ר
בגליל  ,גם

אין בידינו דיווח על טיפול בפועלים התימנים

לא במסגרת הדיווחים

השוטפים על מצב התחלואה ומספר החולים .

שיתוף מעולה בין קומות החולים של המועלים
עם הפעלתן של קופת החולים של פועלי הגליל ושל קופת החולים של פועלי השומרון נוצר מערך
ארצי של שירותי בריאות לפועלים  ,בחסות שלוש הסתדרויות הפועלים החקלאים  .שלוש קופות
החולים פעלו בשיתוף פעולה מלא  ,ללא תחרות  ,כשעיקר דאגתן היה לתת שירות טוב ככל האפשר
לפועל החולה ולדאוג לבריאותם של כלל ציבור החברים  .שיתוף הפעולה המלא הוריד במידה רבה
את חשיבות הסניפים  ,מפני שעתה קיבל הפועל את העזרה הרפואית בכל מקום שנמצא בו  ,מקופת

החולים שפעלה באותו האזור  .כאשר קבוצה גדולה מפועלי השומרון נשלחו לעבודה בבאר  -שבע ,
טיפלה בהם כאמור קופת החולים של פועלי יהודה  ,והיא דאגה לא רק לאספקת תרופות ומזון אלא

בתמוז תרע " ו  ,אה " ע - 122 - 10 ,י1
ביולי  , 1916אה " ע - 122 - 6 ,י. 1

56

שרמן אל אפטר  ,ב '

57

טהון אל אפטר ,

58

שרמן אל אפטר  ,תמוז תרע " ו ( אין תאריך

19

מלא ) ,

 ,עמ '

. 2- 1

אה " ע ,- 122- 10 ,י1

;

' אמבולטוריה של תימנים '  ,תמוז תרע " ו ,

אה " ע  - 122 - 8 ,ע . 1הדו " ח מתאר את תכולת המרפאה לתימנים שפתחה קופת החולים של פועלי יהודה בפתח -

תקווה  .בולט במיוחד מספרם של כלי האוכל למיניהם  .מרשימת החפצים  ,שבה נזכרות למשל מחצלות לשינה ,

6ע1 :

ניתן להניח שהמרפאה שימשה גם לאשפוז ולא רק למתן
59

רפפורט אל אפטר  ,סוף תרע " ו

( אין תאריך

טיפול .

מדויק ) אה " ע - 122 - 1 - 6

,

י. 1

רפפורט ציינה שהתימנים נפגעו קשה

בעיקר משחפת וכי אחוזי התמותה בקרבם ממחלה זו גבוהים ביותר  ,וזאת עקב מצבם הגופני הירוד ופגיעות
מרובות של קדחת  .רפפורט האשימה במכתב את ועד המושבה חדרה שסירב לתת כינין או כל טיפול רפואי אחר
לפועלים התימנים  ,עובדה שהחמירה את מצבם וחשפה אותם עוד יותר לפגיעת

השחפת .

הסנוף הראשון של
קופת החולים של
.

,

.

,

(

תקווה

-

גם לפינוי החולים שנזקקו לאשפוז לחדרי החולים בראשון  -לציון ובנס  -ציונה או לבית  -החולים
שער ציון ביפו .

69

אף  -על  -פי שלא נשארו מסמכים מפורטים על דרך ההתחשבנות בין קופות

החולים השונות  ,ניתן ללמוד ממכתבי מזכירי הסניפים השונים שנערך איזון חשבונות בין

הקופות ,

הועברו כספים מקופה לקופה  ,וחשבונות הקופות זוכו באופן הדדי  ' .בעד החולים שישולחו לביה " ח
ע " י קפתנו נשלם לפי דרישתו

3-3 .5

בשליק ליום '  ,כתב אפטר ליפה  ,מנהל בית  -החולים .

ן6

ואילו

סנה ביקש מאפטר בשם ועד פועלי שומרון ' שינכו מהסכומים שנתקבלו בשביל שומרון מתחילת
השנה עד עכשיו ושיתקבלו להבא חמשה אחוזים לקרן קופת חולים . . .
ביהודה ' .

62

בתנאים שמקבלים

מכתבים אחרים עסקו בבקשות להעברת כספים באשראי מיהודה לשומרון ובשאלות

כגון מי יתן הפניות לפועלי הגליל הבאים להתאשפז בבית  -החולים בזכרון  -יעקב  ,כאשר הפתקה

שימשה תחליף להתחייבות כספית של קופת  -החולים עבור
ב 28 -

במארס

1917

החבר ' .

6

ניתנה פקודת גירוש לתושבי תל  -אביב  -יפו ומשבר מלחמת העולם הראשונה

ביישוב בארץ הגיע לשיאו  .המגורשים שנותרו ללא בית  ,פרנסה ואמצעי מחיה  ,הגיעו ברובם לגליל
60

רשימת חולי באר  -שבע שטופלו על  -ידי קופת החולים של פועלי יהודה  ,אדר תרע " ו  -אייר

. 122- 1

דין  -וחשבון [ על חולי באר

שבע ]

מפסח תרע " ו  ,אה " ע  - 122 - 8 ,ע1

;

,

תרע " ו  ,אה " ע 11 - ,

אפטר ( לעיל  ,הערה ) 30

;

רשימת

החולים והעזרה שנתנה קופת החולים [ של פועלי יהודה ] לפועלי יהודה מאלול תרע " ד עד אלול תרע " ו  ,אה " ע ,

- 1122 - 8י. 1
אל יפה  ,ב " ו בסיוון תרע " ו  ,אה " ע ,

61

אפטר

62

סנה אל אפטר  ,אב

63

יפה אל אפסרי

אה " ע ,

29

- 122- 14י. 1

,- 122- 14י. 1

תרע " ו וטבת תרע " ז  ,אה " ע ,

ביולי  , 1916אה " ע ,

- 243 - 53י1

- 243 - 53י. 1
;

אפטר אל הד " ר ויצברד בראשון  -לציון  ,כ " ז בסיוון תרע " ו ,

,

1 31

שפרה וקוורץ

התחתון ; אחרים פנו לזכרון  -יעקב  ,ושם דאג לצורכיהם ד " ר יפה  .בדו " ח על מצב הבריאות בריכוזי

המגורשים בכפר  -סבא ובזכרון  -יעקב מסר יפה על עלייה של כעשרים אחוזים במספר מקרי
התמותה  ,על

ירידה בילודה ועל התפשטות מגיפת טיפוס הבהרות שבה נספו תוך כמה שבועות

כשלוש מאות איש מהמגורשים שישבו בכפר  -סבא  .הוא תיאר את העבודה המאומצת שהשקיעו
ועד העזרה וקופות החולים במניעת התפשטות המגיפה למקומות נוספים  ' ,בעוד שכפרים ערכים
נישמדו במגיפה זאת בסביבותינו ' .

64

בריאות וממלגתיות
השיתוף כין

ארגוני הפועלים השונים  -מפלגות הפועלים  ,קופות  -החולים  -מראשית המלחמה

ובמיוחד לנוכח משבר הגירוש של שנת

, 1917

,

הדגיש את הצלחתם היחסית של ארגונים אלה בדאגה

לציבור ובהנהגת היישוב בשעת מצוקה  ,לעומת כשלון ' היישוב הישן ' ובני העלייה הראשונה

בהתמודדות עם משבר מלחמת העולם הראשונה  .לדעת זאב צחור  ,השיתוף בין גופי הפועלים
השונים במשבר החמור שהולידה המלחמה הוא שעורר את הצורך כנציגות מלוכדת בעלת משקל
הנשענת על עורף ציבורי רחב  ,כלומר את הצורך בהקמת גוף משותף לכלל הפועלים  -הסתדרות
פועלים כללית .

65

באביב

TnT , 1917

קצר לאחר מתן פקודת הגירוש  ,נפגשו נציגים מהסתדרויות

הפועלים במושבה כינרת במטרה לפעול לכינוסה של ועידה אשר בסיומה תתאחדנה ההסתדרויות
לגוף אחד  .הוועידה לא התכנסה כמתוכנן באותה

שנה  ,בגלל

חילוקי דעות בין מפלגות הפועלים

,

אלא שנה לאחר מכן  .בסדר היום שתכננה ועדת ההכנה של פועלי ארץ  -ישראל ניתן היה למצוא
סעיף הדן באיחודן של קופות החולים האזוריות לגוף אחד  .רעיון מיזוג קופות החולים לא היה חדש
ולא היה יוצא דופן

;

הוא היה חלק בלתי נפרד מהרעיון הכללי לאיחוד הסתדרויות הפועלים

שלמענו פעל כצנלסון מאז  . 1914ככר בשנת

, 1913

כאשר ערך את תקנות קופת החולים לפועלי

יהודה  ,ציין כצנלסון שיש ' להשתדל לאחד את כל קופות החולים הפרטיות הקיימות בין הפועלים
,
לעבודה משותפת '  66 .במכתב ששלח לאפטר בשנת  , 1915ערב הפעלת קופת החולים לפועלי הגליל
67

כתב כצנלסון ש ' אולי עוד נכונו לקופת חולים המאוחדת עתידות לא צפויים ' .

על מנת להוציא את עניין מיזוג קופות החולים אל הפועל בחרה ועדת ההכנה בוועד

משותף בן

שלושה חברים ועליו הוטל לטפל במיזוג  .בדיונים השונים על צורת הארגון החדש שייווצר הדגישו
המשתתפים  -אליעזר יפה  ,שמואל יבנאלי  ,אלימלך לוין ויצחק ירדנאי  -את השאלות שעתידות
קופת
היו להעסיק את ראשי קופת החולים בשנים הבאות  :מה יהיה בסיסה הכלכלי העתידי של
הפועלים
חולים מאוחדת לנוכח הקשיים הכספיים הרכים שהיו בהפעלתה עד אז  ,והאם יוכל ציבור
:

לשאת ארגון כזה על שכמו באופן עצמאי ? השאלה המרכזית שעלתה עכשיו היתה במישור המעשי
 .לכך לא
לא אם צריך קופת חולים  -ברור היה שאכן יש בכך צורך  -אלא אם אפשר לקיימה

נמצאה תשובה  .הדיון סוכם על  -ידי יפה

:

רגע אחד של צער שאדם רואה עצמו אבוד שקול כנגד דפיציט של עשרות אלפי פרנקים .

סיבת הדפיציט  -חוסר הנהלה  .לא שאין צורך במוסדות כי אם צריכים אנו לבוא לכלל
דעה  -איך לסדרם  .בת קולנו צריכה להיות  -לבסס מוסדותינו במידה כזו שהפועלים

11 8

~
ירושלים
64

יפה ( לעיל  ,הערה  , ) 52עמ '

66

איגרות ברל כצנלסון ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

. 535 - 534

65

. 16

ז ' צחור  ,בדרך להנהגת הישוב ,
67

שם  ,עמ '

 , 1982עמ '

, 177 , 17

. 27

. 210 - 199

קופות חולים במלחמת העולם הראשונה

החולים לא יהיו עזובים לנפש  ,ישיגו בתוך מוסדותיהם את העזרה הנחוצה להם  .צריכה

ללות אותנו ההכרה שעלינו לדאוג לחברינו החולים  :אלה שידידים אין להם  ,שימצאו בנו
את הידיד  ,את הרע .

68

אפשר להניח שדבריו ביטאו את עמדת כלל הפועלים  ,והיא  :שקופות החולים לפועלים  ,שהחלו את
דרכן כגוף אזורי קטן ומצומצם שיש ספק בנחיצותו  ,הפכו עם תום המלחמה לגוף חיוני ולמוסד

שקיומו ונחיצותו הוכחו מעל לכל ספק  ,בקרב פועלי ארץ  -ישראל .
סוף דבר
בנובמבר
הבריטי

;

, 1917

פרסמה בריטניה את הצהרת בלפור ; חודש לאחר מכן נכבשה ירושלים בידי הצבא

ובקיץ

הושלם כיבוש הארץ על  -ידי בריטניה  ,ושלטון תורכיה בארץ תם  .ועידת

1918

האיחוד המתוכננת של הסתדרויות הפועלים לא התקיימה בשנת  . 1917מגמות איחוד ופילוג
בהסתדרויות הפועלים במהלך שנת

1918

שיבשו את התכנית לאיחוד קופות החולים  .השאלה מי

יבטיח את בריאות הפועל הפכה לסוגיה פוליטית  .קופות החולים לפועלי יהודה  ,השומרון והגליל
הפכו לקופת חולים של אחדות העבודה ולקופת חולים של הפועל הצעיר  .שיתוף

הפעולה  ,העזרה

והתמיכה ההדדית שאפיינו את עבודת קופות החולים לפועלים במשך מלחמת העולם

הראשונה ,

נעלמו כלא היו  ,ואת מקומם תפסה היריבות הפוליטית  .עברו עוד שנתיים עד שהתגברו הסתדרויות
הפועלים על המכשלה הפוליטית והתאחדו להסתדרות עובדים כללית אחת

( , ) 1920

הסתדרות

שעתידה היתה לאחד במסגרתה גם את קופות החולים לפועלים לקופת חולים כללית אחת ( . ) 1921
סיכום
האחריות הציבורית

ה ' לאומית ' הרחבה שקיבלו על עצמן קופות החולים לפועלים בשעת משבר

מלחמת העולם הראשונה  ,לדאוג לא רק לבריאות חבריהן  ,אלא לציבור הפועלים כולו  ,ובמשך

הזמן גם לחוגים נוספים  -בעלי מלאכה  ,עובדי ממשלה ועוד  -הביאה להתרחבותן המהירה
ולביסוס מעמדן .
הצלחתן של קופות החולים של הפועלים בארגון שירותי בריאות לציבור הרחב בזמן מצוקה
הפכה אותן לגורם מרכזי במערך שירותי הבריאות של היישוב היהודי בארץ  .בהשפעת משבר
מלחמת העולם הראשונה בישוב שינו קופות החולים את מהותן והפכו מחברות ביטוח לספקי
שירותי בריאות

;

על בסיס תפיסה זו קמה לאחר מכן קופת חולים הכללית ולפיה היא פועלת עד

היום .
קופות החולים לפועלים גיבשו במהלך המלחמה הסדרי שירות  ,ניהול ומס שעיקרם היה שעל
השירות הרפואי להגיע אל הפועל ולא להיפך  ,ההקפדה על עקרון העזרה ההדדית ושליטה מרכזית

של הסתדרויות הפועלים בניהול הקופות ; הסדרים אלה היו לאחר מכן לתשתית לדרך עבודתה של
קופת התולים הכללית .
קופות החולים של הפועלים  ,אשר נכנסו למלחמת העולם הראשונה כגוף חלש הנלחם על
קיומו  ,הפכו אפוא עם סיומה לגורם מרכזי ביישוב היהודי בארץ  .עקרונות עבודתן כפי שגובשו
בהשפעת אירועי המלחמה הפכו לימים לבסיס שעליו קמו שירותי הבריאות הציבוריים של
הפועלים בארץ .
68

שם  ,עמ '

, 180

דברי אליעזר

יפה .
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