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תודות לאנשים שפגשנו לאורך עבודת הוועדה ואשר תרמו מניסיונם:
ˆ טילאנש ביאדגיה ,פרדס כץ
ˆ רחלי מנגולי ,אשה לאשה
ˆ אסנת יחזקאל להט ,עמותת אלומות
 פעילים עם מוגבלות לשינוי חברתיˆ נינה הלוי ,נציגת הציבור בוועדה
להתאמה מגדרית ואחראית להט"ב
במרפאת לווינסקי של משרד הבריאות
ˆ עדית סרגוסטי ,בזכות  -המרכז
לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
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האקדמית דוד ילין ,ירושלים
ˆ פרופ' יעל קשת ,המכללה האקדמית
גליל מערבי ,עכו.

דוח זה הנו תוצר של התכנסות הועדה המתכללת בנושא
גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות ושל צוותי המשימה
בנושא .המלצות הועדה מתבססות על הניסיון הרב של
חברי הועדה ושל צוותי המשימה ,על הספרות הבינלאומית
והמקומית ועל מספר עדויות שקראנו ושמענו ממטופלים
ומטפלים .לציין כי הועדה לא ניהלה תהליכים משפטיים או
משמעתיים ולא שימשה כועדת חקירה ממשלתית.
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דבר המשנה למנכ"ל ויו"ר הוועדה
פרופ' איתמר גרוטו
בחודש דצמבר  2016הגיע לשולחני כתב מינוי מאת מנכ"ל משרד הבריאות :נבחרתי
לשמש כיו"ר "הוועדה המתכללת בנושא גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות".
המחשבה הראשונה שלי הייתה" :גזענות?" "במערכת הבריאות?" .במהלך עבודתה של
הוועדה ,נחשפתי לעדויות ,לדיונים ולמסמכים המצביעים על מקומות שבהם קיימים
אפליה ,הדרה וגזענות במערכת הבריאות .כדי להגיע למסקנה שתופעות אלו אכן
קיימות ,עברתי גם מסע אישי ששיאו בהבנה שפעולות או החלטות שקיבלתי בעבר,
יכולות להיתפס ולהיות מובנות כמפלות או אף כגזעניות.
החלק הראשון של המסע היה להבין את ההקשר של עבודת הוועדה .מחקרים שבוצעו
בעולם מצביעים על כך שאפליה ,הדרה וגזענות משפיעות על הבריאות .ניתן ללמוד על
כך למשל מניתוח נתונים של תוחלת חיים מתוקננת להשכלה ולהכנסה .גם לאחר תקנון
למשתנים אלו ,תוחלת החיים של אוכלוסיות כגון אמריקאים ממוצא אפריקאי נותרת
נמוכה יותר בהשוואה לאמריקאים שמוצאם אירופי .מכאן עולה ההבנה כי גזענות פוגעת
בבריאות ,וכי תפקידנו במערכת הבריאות לטפל בתופעות מסוג זה.
נושא נוסף שעמד ברקע הוא דוח "הצוות הבין-משרדי למיגור הגזענות נגד יוצאי
אתיופיה" ,שבראשו עמדה עו"ד אמי פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים .צוות בין-משרדי
זה דן בביטויי גזענות כלפי יוצאי אתיופיה וכלפי קבוצות חברתיות נוספות ,והמליץ על
שורה של צעדים בתחומי השיטור ,החינוך ,הרווחה ,הבריאות ועוד .אחד מתוצאי צוות זה
היא ההחלטה למנות "ממוני מיגור גזענות" בכל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך,
הנחיה שקיבלה משנה תוקף בהוראת נציבות המדינה בנושא.
בהקשר המקומי ,עמדו לנגד עינינו כמה אירועים שבהם ניתן לייחס למערכת הבריאות
פרקטיקות או מדיניות ,שנתפסת בעיני רבים ,ובמיוחד בעיניהם של המופלים,
כפרקטיקה מפלה או כמדיניות גזענית .ניתן לציין בהקשר זה את פרשת תרומת הדם של
יוצאי אתיופיה ,את פרשת ה"דפו-פרוברה" וכן מצבים בהם מטופלים הופרדו על רקע
אתני ,כגון בחלק ממחלקות ליולדות בבתי חולים.
עם קבלת כתב המינוי ,כינסתי את הוועדה שבראשותי ,והתחלנו לדון בנושא .הוועדה
כללה נציגים בכירים ממטה משרד הבריאות .התובנה הראשונה שאליה הגענו הייתה
כי יש לגוון את הרכב הוועדה ולכלול גם נציגים של קהילות שאינן כלולות בה ,ובראש
ובראשונה  -החברה הערבית והחברה האתיופית .החלטנו להוסיף נציגים של קהילות
אלו מבין עובדי משרד הבריאות ,וכך יצאנו לדרך ,וטבענו את הסיסמה" :אפס גזענות".
החלטה חשובה שקיבלנו בשלב זה הייתה להרחיב את הפורום של הוועדה ולכלול בו
נציגים של מערכת הבריאות (קופות חולים ובתי חולים) ,אקדמיה וחברה אזרחית .פורום
זה היה המקום המרכזי שבו התקיימו דיוני הוועדה ושבו נוצרו המרכיבים והחלקים
השונים של הדוח .התחלקנו לשלושה צוותי עבודה :צוות איתור ומיפוי; צוות טיפול; וצוות
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מניעה .הצוותים עסקו במניעה של גילויי גזענות ,על ידי פיתוח הכשרות לצוותים בנושא
והגברת גיוון העובדים במערכת הבריאות בדגש על דרגים בכירים .כמו כן ,עסקו באיתור,
באפיון ,במעקב ובמדידת תופעות של גילויי גזענות והטרדה גזענית וכן בפיתוח של קווי
מדיניות ,הנחיות ,בקרות ,תוכניות ייעודיות ואכיפה בנושא.
בהמשך ,בעקבות קולות חשובים שעלו מתוך הוועדה ,החלטנו להקים גם צוות שידון
בפרשות עבר שיש להן השפעה על ההתנהלות עד היום ושיש הרואים בהן בסיס
לתופעות שנתקלים בהן גם כיום .צוות זה בחן פרשות מהעבר הרחוק והקרוב שבתודעה
הציבורית עודן "פצע פתוח" ואת תפקידה של מערכת הבריאות בהכרה בפרשות,
בהבנת תפקידה לגביהן ובעבודה עם הקהילות הנפגעות בפיתוח דרכים להתמודדות עם
תופעות כאלו.
בדוח המצורף מפורטים פעולותיהם של הצוותים ,הממצאים שעלו בדיונים וההמלצות
המעשיות ליישום במטרה למגר תופעות של אפליה ,הדרה וגזענות במערכת הבריאות.
דוח זה משמש בסיס לתחילתה של פעילות .עבודה רבה עוד לפנינו .בכוונתי להפוך
את המלצות הוועדה לתוכנית עבודה לטווח הקצר ולטווח הארוך ולהמשיך ולהיוועץ עם
הפורום של הוועדה לצורך מעקב שוטף אחר יישום ההמלצות.
משרד הבריאות הוא המשרד הממשלתי הראשון ש"הרים את הכפפה" לאחר פרסום
דוח ועדת פלמור והמלצותיה ,ומגבש תוכנית פעולה למערכת הבריאות .אני סבור כי
למערכת הבריאות יש פוטנציאל אמיתי ומעשי שכן כבר כיום היא מממשת שותפות בין
מגזרים שונים בחברה הישראלית ,בין אם כמטפלים או בין אם כמטופלים .מכאן שיש
מקום לאופטימיות ולמובילות של מערכת הבריאות בהובלת שינוי בכל הקשור למיגור
גזענות.
ברצוני להודות בראש ובראשונה לד"ר שלומית אבני ולד"ר עינת רונן אשר עמדו לצידי
מעת הקמת הוועדה ועד לפרסום דוח זה ,ואשר טוו את הרשת האנושית והמקצועית
אשר מהווה את השלד לכתיבתו של דוח זה .אני מודה גם למי שעמדו בראשי הצוותים
השונים והובילו את כתיבת הפרקים הרלוונטיים לכל צוות בדוח (ד"ר שגית ארבל-אלון,
ד"ר ענאן עבאסי ומר ניר קידר) .תודה לכלל חברי חברי הוועדה המשרדית ולכל השותפים
הרבים שהגיעו במסירות ובקביעות למפגש הפורום הציבורי ותרמו מזמנם וממרצם
לכתיבתו של דוח זה .בטוחני כי שותפות כזו יכולה לסמל גם שותפויות שקיימות
במערכת הבריאות ושלהן תפקיד מפתח במיגור האפליה ,ההדרה והגזענות במערכת
חשובה זו.
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ملخص
العنصرية ،التمييز واإلقصاء تضر بالصحة.
هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى وجود عالقة بين العنصرية ،التمييز واإلقصاء وبين
أعراض سريرية معينة والتفاوت في توفير العالج وفي نوعيته الذي يتم التعبير عنه ،من بين أمور
أخرى ،بالتحيّز ،اآلراء المسبقة ،الصور النمطية وعدم اليقين خالل التواصل من أجل العالج وفي
سيرورة اتخاذ القرارات.
ولقد ثبت تأثير العنصرية على اإلجهاد واالكتئاب وارتفاع ضغط الدم .قد يتصور المرء أن التعرّ ض
للعنصرية يؤثر على هذه النتائج الصحية بسبب مشاعر التوتر والذل والمهانة المرتبطة بتأثير
العنصرية على الشخص .ولكن تبين أن التعرّ ض للعنصرية يؤثر أيضا ً على نتائج أكثر تعقيداً ،مثل
أمراض القلب واألوعية الدموية وسرطان الثدي وحتى الوفاة المبكرة .كل هذا باإلضافة إلى تأثير
العنصرية على االستعداد للتوجّ ه لتلقي الخدمات الصحية والتجاوب مع العالج ،وعلى مستوى اإلبالغ
الذاتي عن الوضع الصحي وعن الرضا عن الخدمات الصحية.

تؤثر ظواهر العنصرية والتمييز واإلقصاء أيضا ً على النظم االجتماعية ،مثل النظام
الصحي ،وعلى المجتمع بشكل عام.
ال عنصرية في الصحة :هذه هي رؤية لجنة نظام الرعاية الصحية .ولكن األهم من ذلك ،نحن نريد
االستفادة من قدرة نظام الرعاية الصحية على أن يكون المحرك الفعلي للجهود الرامية إلى القضاء
على العنصرية والتمييز واإلقصاء في المجتمع اإلسرائيلي .ويعتمد هذا على فكرة أن يقدم نظام
الرعاية الصحية مثال شخصي لحيز عام الذي يوفر االحترام والحماية ويعمل بشكل فعال للكشف عن
مظاهر العنصرية والتمييز واإلقصاء بجميع أنواعها ومناهضتها والتعامل معها.
يُش ّكل نظام الرعاية الصحية انعكاس للمجتمع ،وبالتالي فهو ال يخلو من التوترات والصراعات على
أساس القومية ،العرق ،الجنس ،العمر ،الهوية ،الميول الجنسية والحالة االجتماعية وغيرها من
الصفات .تدرك اللجنة بأن نظام الرعاية الصحية يعمل ضمن سياق اجتماعي حيث يعتمد تحقيق أي
تغيير مهم على القضاء على العنصرية والتمييز واإلقصاء في المجتمع وعلى بدء التعليم عن هذا
الموضوع في سن مبكرة .في الوقت نفسه ،نحن نؤمن بأن نظام الرعاية الصحية يتميز لكونه يجسد
األمل في وجود إطار حيث يشترك الكثير من األشخاص المختلفين في العمل الجاد الذي يهدف إلى
تأمين الرعاية الصحية الجيدة والرفاهية البدنية والعقلية واالجتماعية.
نحن نرى في القيادة المناهضة للعنصرية التي تعزز التنوع والشراكة عنصراً رئيسيا ً من عناصر
التغيير .إن تنمية هذه القيادة هي إحدى التحديات األولى في السعي نحو القضاء على ظواهر
العنصرية .ويرتبط الجانب اآلخر المهم من التغيير بخلق وتعزيز واقع قائم على المساواة ،بحيث
يتقلص التفاوت في توزيع الموارد ،االختالفات في توافر وسهولة الحصول على الخدمات الصحية
بين مختلف الفئات االجتماعية وأيضا ً النتائج الصحية .الواقع القائم على المساواة هو أيضا ً أساس هام
للقضاء على العنصرية.
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ما هي ظواهر العنصرية والتمييز واإلقصاء التي تتعامل معها هذه اللجنة؟
العنصرية هي التعامل بفوقية مع فرد أو مجموعة ،على أساس الصفات النمطية المصاغة بلغة
بيولوجية أو اجتماعية أو ثقافية .يُنظر إلى هذه الصفات في الخطاب العنصري على أنها أقل شأنا ً
وغير قابلة للتغيير وخاصة لدى نفس المجموعة .وعادة ما ينتج عن هذا التعامل تركيز للسلطة
والمركز االجتماعي لدى مجموعة واحدة على حساب األخرى المعرضة للتمييز واإلضعاف.
التمييز هو التفريق بين مختلف الفئات االجتماعية أو األفراد ،بحيث تحصل مجموعات معنية أو
أفراد معينين على مزايا أو قصور نسبيا ً في التعامل معها دون أي مبرر موضوعي.
االقصاء  :social exclusion -يشمل السلوكيات ،الممارسات ،السياسات ،الهياكل وعالقات القوة
التي تستثني مجموعات معينة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
هناك العديد من التعبيرات للعنصرية والتمييز واإلقصاء ،التي تشمل على سبيل المثال :التعبيرات
اللفظية والمادية ،المباشرة  -المكشوفة وغير المباشرة  -الخفية ،الواعية والموجهة والتي ليست
"بسيطة" أو معقدة ،على مستوى الشخص وعلى مستوى المؤسسة (على المستوى التنظيمي وعلى
مستوى النظام).

ما المقصود هنا؟
ويمكن التعبير عن مظاهر العنصرية فيما يتعلق بمجموعات مختلفة وعلى أساس الجنسية ،العرق،
الجنس ،العمر ،اإلعاقة ،الوضع االجتماعي ،الهوية ،الميول الجنسي ،والحالة المدنية وغير ذلك.
لقد استمعت اللجنة وقرأت في المنشورات العلمية ومن خالل تقارير وشهادات من المرضى
والعاملين في مجال الصحة عن حاالت صعبة وسافرة من مظاهر العنصرية والتمييز واالقصاء التي
حدثت في نظام الرعاية الصحية .يمكن القراءة عن هذه الحاالت في الفصل تحت العنوان ("أمثلة من
نظام الرعاية الصحية") .وترى اللجنة أهمية في تعزيز التضامن بين الجماعات والمجتمعات المحلية
في النظام واالمتناع عن "التنافس" على المعاناة والضرر بين المجموعات ،ولذلك توصي باتخاذ
إجراءات لمكافحة العنصرية والتمييز واالقصاء على هذا النحو .على سبيل المثال ،تؤمن اللجنة
باألهمية القصوى لتهيئة مناخ مناهض للعنصرية في نظام الرعاية الصحية في القضاء على االقصاء
بسبب اإلعاقة أو السن ،باإلضافة إلى العنصرية القائمة على القومية أو االنتماء .وفي الوقت نفسه،
يجب إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة؛ وهي تلك المجموعات التي تتعرض لإلقصاء الشديد والتي
تتعرض للعنصرية والتمييز واالقصاء على مستوى المؤسسة .في هذا السياق ،يمكن الحديث عن
مجموعات المتحولين جنسيا ً والقضايا السابقة الواردة في فصل "قضايا سابقة".
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ما الذي يمكن فعله جراء ذلك؟

لقد وضعت اللجنة عدداً من مبادئ العمل للتعامل مع العنصرية والتمييز واالقصاء ،وأهمها:

ˆ  360درجة :التعامل مع عنصرية مقدمي الرعاية تجاه المرضى والعكس ،ومع العنصرية ضمن
وبين طواقم العمل (بين المدراء والموظفين ،بين الزمالء في العمل).
ˆ مستوى العالقات الشخصية ومستوى المؤسسة :التعامل مع األحداث الفردية والشخصية جنبا ً إلى
جنب مع مظاهر العنصرية على مستوى المؤسسة.
ˆ ممارسةرد الفعل  :التي ال تتساهل مطلقا ً مع العنصرية وتقدم الحلول السريعة بصدق وشفافية.
ˆ دعم المرضى والمعالجين :من خالل توفير عناوين محددة للمشتكين للتوجّ ه إليها ،خلق جو رافض
للعنصرية في النظام ،توفير التدريب واألدوات الالزمة للطواقم للكشف عن العنصرية وجذورها
االجتماعية وحول كيفية التعامل مع المعضالت والتوترات الناجمة عن هذه المسألة.
ˆ القيادة :تطوير وتعزيز القيادة واالعتراف بأهمية مشاركة المدراء والمسؤولين في النظام في مكافحة
العنصرية.
ˆ السعي لتحقيق واقع قائم على المساواة :الحد من الفجوات في الصحة ونظام الرعاية الصحية
كأساس للقضاء على التمييز والعنصرية واإلقصاء.
ˆ السعي إلى نظام متنوع :الذي يعكس موظفوه المجتمع اإلسرائيلي بجميع أطيافه.
ˆ تجديد الثقة بالنظام :من خالل الرجوع إلى القضايا العالقة من الماضي والتعامل معها .ويتم ذلك من
خالل التشاور والتعاون مع المجموعات المتضررة.
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وتشمل توصياتنا الرئيسية الخطوات التالية:
التصدي للعنصرية والتمييز واالقصاء
صياغة ميثاق اجتماعي مشترك من خالل
الحوار مع مختلف الفئات االجتماعية،
المرضى مقدمي العالج ،النقابات العمالية
وغيرها
خالل عام ( 2019في نهاية حملة التوعية،
وبعد نشر تعليمات حول الموضوع)

الكشف عن ورصد مظاهر العنصرية
والتمييز واالقصاء
تعميم المدير العام بشأن هذا الموضوع
تعيين شخص الذي تشمل مسؤولياته
معالجة الشكاوى الفردية إلى جانب الكشف
عن والتعامل مع مظاهر العنصرية على
مستوى المؤسسة
في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية :مسودة تعميم حول الموضوع حتى
07.2018
حتى 1.2018؛ في صناديق المرضى
والمستشفيات غير الحكومية :يتطلب
توجيهات خاصة

تدريب وتعليم الطالب والطواقم العاملة في توفير وإتاحة وتبسيط إمكانية تقديم
الشكاوى
هذا المجال.
نهاية البرنامج التجريبي 02.2018؛ التنفيذ خالل عام 2018
في النظام بأكمله 02.2019 -
حملة توعية لخلق الثقة ومناخ عام يناهض التشجيع على تقديم الشكاوى ،مع التركيز
على الفئات المستضعفة
العنصرية ويعزز الواقع القائم على
المساواة
خالل عام 2018
التخطيط وبدء التنفيذ 2018
إنشاء فريق بحث واستشارة؛ دعم أول
إعادة تصميم "األماكن المشحونة" مثل
بحث مختص حول هذا الموضوع
غرفة الطوارئ أو قسم الوالدة باستخدام
وسائل مادية وتنظيمية (كإجراءات زيارة
األسرة)
صياغة سيرورة البحث – حتى 12.2018
خالل عام 2019

التعامل مع العنصرية والتمييز واإلقصاء

القيادة واإلدارة :توجيه وتحفيز وتشجيع
المسؤولين للتعامل مع هذا الموضوع
مسودة تعميم حول الموضوع (ضمن
التعميم العام) حتى 07.2018
تنفيذ عمليات الرقابة الناتجة من تعميم
المدير العام والتزامات المدراء في هذه
المسألة
خالل عام 2018
زيادة الجهود والتدابير الرامية إلى تعزيز
التنوع في التوظيف
خالل عام 2018

شؤون من الماضي
الكشف عن الحقائق :تعزيز األبحاث استناداً إلى قواعد البيانات القائمة وعلى أساس االجتماعات والمحادثات مع المجتمعات
المتضررة في مختلف الشؤون من أجل الوصول إلى جذور األحداث والظروف التي أدت إليها؛ الشفافية مع الجمهور فيما يتعلق
بالعمليات التي تقودها الوزارة بشأن هذا الموضوع وكذلك حول المواد المتوفرة ،مثل قواعد البيانات ذات الصلة؛ تشجيع التوجهات
بشأن هذه القضايا وغيرها.
العمل مع المجتمعات المتضررة :للكشف عن الممارسات التي سببت األذى ،العنصرية ،التمييز واإلقصاء ،بهدف إقامة شراكة حول
عمليات المصالحة ،الشفاء ،االعتراف وعدم التكرار.
صياغة المبادئ التوجيهية :من أجل ضمان عدم التكرار.
االعتراف بالظلم :االعتراف بالضرر الذي أحدثه النظام في الماضي القريب والبعيد وآثاره على مختلف المجتمعات السكانية.
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التربع بالدم

ديبو بروفريا

مراقبة التنفيذ الفعيل للتغيري يف
إجراءات التربع بالدم

العمل مع ممثيل املهاجرين
اإلثيوبيني ،مجلس صحة املرأة
ورابطة أطباء األمراض النسائية من
أجل صياغة مشرتكة للمبادىء
التوجيهية للمامرسة يف املجال

العمل إىل جانب ممثيل املهاجرين
اإلثيوبيني لصياغة طريقة لالعرتاف
بالظلم

األقلية
العربية

التعاون مع الخرباء والناشطني
واملنظامت االجتامعية يف وضع
خطة حكومية متعددة السنوات
لسد الثغرات يف مجال الصحة
والخدمات الصحية

أطفال
اليمن

بحث حول تورط موظفي الصحة
ونظام الرعاية الصحية يف هذه
القضية

فصل
الوالدات
ضوابط إضافية عىل املامرسة يف
هذا املجال
تدريب الطواقم حول هذا
املوضوع والتصادم بني حرية
االختيار واملساواة
صياغة مبادئ توجيهية وإرشادات
حول هذا املوضوع

سعفة
الرأس

صياغة طريقة لالعرتاف مبجموعة
الضحايا ودور نظام الرعاية الصحية
يف هذه القضية

العمل بالرشاكة مع مكتب رئيس
الوزراء ووزارة العدل
العمل تحت قيادة مكتب رئيس
الوزراء ومع ممثيل عائالت األطفال
لصياغة طريقة

تقدير الميزانية (ترد أدناه التوصيات ذات الجوانب المتعلقة بالميزانية فقط):

سيتم تقديم طلب الميزانية التالي إلى المدير العام استعداداً لخطة العمل لعام .2018
المهمة
حملة عامة لتشجيع روح القيادة وخلق جو مناهض للعنصرية في
النظام
برنامج تأهيل تجريبي >> التنفيذ ،برامج تأهيل مقارنة
اإلعالن عن وإتاحة إمكانية تقديم شكوى ضد العنصرية والتمييز في
النظام
أول دراسة مكرسة لتوصيف ظاهرة العنصرية في نظام الرعاية
الصحية
رصد للوضع الحالي في النظام  -التنوّ ع في التشغيل
معالجة القضايا غير المحلولة من الماضي بالشراكة مع المجموعات
المتضررة – طاوالت نقاش مستديرة
نشر التقرير السنوي

تقدير الميزانية لعام 2018

100,000

موظفون مختصون في استقبال شكاوى الجمهور في قسم
الخدمات (العمل مع المشرف)
300,000
250,000
50,000
15,000

التنفيذ والخطوات المستقبلية
نوصي بأن يجتمع أعضاء اللجنة ثالث مرات في السنة لالستماع إلى تقرير من وزارة الصحة عن
التقدم المحرز ،ولكي يكونوا بمثابة صلة الوصل بين الوزارة والعمل الميداني ،وممثلينا في رصد
التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات.
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תקציר
גזענות ,אפליה והדרה פוגעים בבריאות
ישנם מחקרים המעידים על הקשר שבין גזענות ,אפליה והדרה לבין תוצאים קליניים
ופערים בטיפול ובאיכות הטיפול ,הבאים לידי ביטוי ,בין היתר ,בהטיות ,בדעות קדומות,
בסטריאוטיפים ובאי-ודאות בתקשורת קלינית ובקבלת החלטות.
נמצא קשר בין גזענות לדחק ,לדיכאון וליתר לחץ דם .ניתן היה לחשוב שחשיפה לגזענות
משפיעה על תוצאי בריאות אלו בגלל הלחץ ,העלבון וההשפלה הכרוכים בהשפעה
גזענית .אך חשיפה לגזענות נמצאה משפיעה גם על תוצאים מורכבים יותר דוגמת
מחלות לב וכלי דם ,סרטן שד ואף תמותה מוקדמת .זאת לצד ההשפעה על השימוש
בשירותי בריאות ועל ההיענות לו ,על דיווח עצמי על בריאות ועל שביעות רצון משירותי
בריאות.
גזענות ,אפליה והדרה משפיעים על מערכות חברתיות דוגמת מערכת הבריאות
ועל החברה בכלל
אפס גזענות בבריאות .זהו חזון הוועדה למערכת הבריאות .אך חשוב מכך ,אנחנו רוצים
לממש את יכולתה של מערכת הבריאות להיות מנהיגה בפועל של המאמץ למגר גזענות,
אפליה והדרה בחברה בישראל .זאת על ידי כך שתשמש דוגמה למרחב ציבורי שמכבד,
מגן ופועל באופן אקטיבי כדי למנוע מופעי גזענות ,אפליה והדרה על כל גווניהם ,לאתרם
ולטפל בהם.
מערכת הבריאות היא השתקפות של פני החברה ,ובהיותה כזו היא לא חפה ממתחים
ומקונפליקטים על בסיס משתנים כמו לאום ,מוצא ,מגדר ,גיל ,דתיות ,זהות מינית,
נטייה מינית ,מעמד חברתי וכדומה .ברור לוועדה כי מערכת הבריאות פועלת בתוך
הקשר חברתי וכי שינוי משמעותי במערכת הבריאות תלוי במיגור גזענות ,אפליה והדרה
בחברה בכלל וכן בחינוך בנושא כבר מגיל צעיר .לצד זאת ,אנו רואים את ייחודה של
מערכת הבריאות כמערכת שבה עובדים בשותפות אנשים רבים ומגוונים שמקיימים
הלכה למעשה עשייה למען טוב משותף  -בריאות ורווחה פיזית ,נפשית וחברתית .ייחוד
נוסף נובע מהבסיס החוקי והנורמטיבי לעבודה נוגדת גזענות ,אפליה והדרה במערכת
הבריאות :חוק ביטוח בריאות ממלכתי ("ביטוח הבריאות הממלכתי יהא מושתת על
עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית") וכן חוק זכויות החולה ("מטפל או מוסד רפואי
לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ מוצא ,נטיה מינית ,גיל או
מטעם אחר").
אנו רואים במנהיגות שהיא נוגדת גזענות ומקדמת גיוון ושותפות  -מרכיב מרכזי בשינוי.
טיפוח מנהיגות כזו היא אחד האתגרים הראשונים במעלה בדרך למיגור תופעות של
גזענית .מוקד מרכזי נוסף בשינוי קשור לקידום ולהטמעה של מציאות שוויונית ,קרי
צמצום הפערים בהקצאת משאבים ,בזמינות ובנגישות של שירותי הבריאות בין קבוצות
חברתית שונות וכן בתוצאי בריאות .מציאות שוויונית גם היא בסיס משמעותי למיגור
גזענות.
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ועדה זו עסקה בתופעות של גזענות ,אפליה והדרה .מהן?
גזענות היא ייחוס של נחיתות לאדם או לקבוצה על בסיס תכונות סטריאוטיפיות
שמנוסחות בשפה ביולוגית ,חברתית או תרבותית .בשיח גזעני נתפסות תכונות אלו
כנחותות ,כבלתי משתנות וכמהותיות לאותה קבוצה .ייחוס זה מייצר לרוב כוח ומעמד
חברתי לקבוצה אחת על פני השנייה החשופה לפגיעה ולהחלשה.
אפליה היא הבדלה בין קבוצות חברתיות שונות או בין פרטים שונים המעניקה לקבוצה
או לפרטים מסוימים יתרונות או חסרונות יחסיים בהתייחסות אליהם ,מבלי שתהיה
הצדקה עניינית לכך (יחס שונה לשווים).
הדרה  :social exclusion -כוללת התנהגויות ,פרקטיקות ,מדיניות ,מבנים ויחסי
כוח שמוציאים מהכלל קבוצות מסוימות בהיבטי חיים שונים :פוליטי ,כלכלי ,חברתי,
ותרבותי.
לגזענות ,לאפליה ולהדרה יש ביטויים רבים ומגוונים ובהם :ביטויים מילוליים ופיזיים,
ישירים-גלויים ,עקיפים-סמויים ,אקטיביים ופסיביים ,מודעים ומכוונים או לא מודעים
ולא מכוונים" ,פשוטים" או מורכבים ,בין-אישיים או מוסדיים (ברמת הארגון והמערכת).
על מי אנחנו מדברים?
ביטויים גזעניים ,מפלים ומדירים יכולים לבוא לידי ביטוי בהתייחס לקבוצות שונות ועל
רקע סוגים שונים של הבחנות כגון :לאום ,אתניות ,מגדר ,גיל ,מוגבלות ,מוצא ,דתיות,
מעמד חברתי ,זהות מינית ,נטייה מינית ,מעמד אזרחי ,עודף משקל ועוד.
הוועדה קראה בספרות ושמעה בדיווחים ובעדויות של מטופלים ושל אנשי בריאות על
מקרים קשים ובוטים של גילויים של גזענות ,של אפליה ושל הדרה במערכת הבריאות.
על אלו ניתן לקרוא בפרק בנושא ("דוגמאות ממערכת הבריאות") .הוועדה רואה חשיבות
בקידום סולידאריות בין קבוצות ובין קהילות במערכת ובהימנעות מ"תחרות" על סבל,
ובתוך כך ממליצה לפעול נגד תופעות של גזענות ,אפליה והדרה באשר הן .כך למשל,
יצירת אקלים נוגד גזענות במערכת הבריאות רלוונטית וחשובה למיגור הדרה על רקע
מוגבלות או גיל וכן למיגור גזענות על רקע לאום או מוצא.
עם זאת ,ראויה שימת לב מיוחדת לקבוצות פגיעות במיוחד :כאלו שגזענות ,אפליה
או הדרה נגדן "שקופה" -דוגמת זקנים או אנשים עם מוגבלות (ובמיוחד עם מוגבלות
נפשית) ,כאלו הנמצאות בהדרה חמורה דוגמת טרנסג'נדרים וכאלה שניתן להצביע על
גילויי גזענות ,אפליה והדרה מוסדית ונשנית לגביהן -בין קבוצות אלו ניתן למנות כאלו
המוזכרות בפרק יעודי בנושא "פרשות עבר".
לדעת הועדה ,תפקידו של משרד הבריאות באמצעות הממונה על מיגור גזענות היא
לזהות קבוצות אלו ולפעול כדי לחשוף ,להכיר ולמגר תופעות של גזענות אפליה והדרה
נגדן -על היבטיהן הייחודיים והמשותפים גם יחד.
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מה עושים עם זה?
בשנים האחרונות פועלת מערכת הבריאות כדי לקדם את השוויון בבריאות ובשירותי
הבריאות ,לשים את המטופל במרכז תשומת הלב ולשכלל את יכולתה בהשפעה על
הגורמים החברתיים המשפיעים על בריאות .בין היתר ,ראוי להזכיר כי:
ˆ במטה משרד הבריאות יחידה העוסקת מאז  2011בצמצום אי-שוויון וכי לכל
קופות החולים ממונים על שוויון .קיימת פעילות ענפה במערכת לטובת צמצום
פערים בבריאות ושדרה רחבה של תשתיות ושל עובדי מערכת מגויסים לנושא .בין
היתר קיימים :תמיכות בקופות החולים במליוני שקלים לטובת השקעה בצמצום
פערים בבריאות ובתשתיות ,מוקד תרגום רפואי טלפוני ,ממוני כשירות תרבותית
במוסדות בריאות ,מדריכי כשירות תרבותית ,סגלי הוראה שעברו הדרכות בנושא
שוויניות ,ועוד.1
ˆ במהלך  2017פעל משרד הבריאות כדי לשנות מספר נהלים מהם נוהל תרומות
דם המסיר את מגבלת התרומה של ילידי אתיופיה ומשווה אותם לקריטריונים
המקובלים בכל מדינות העולם המפותחות .כמו-כן הוסרו שתי מגבלות נוספות
שהיתה בהן אפליה  -הסרת מגבלת הגיל לתרומה ראשונה וכן הסרת המגבלה
שחלה על גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים כך שיוכלו לתרום דם בחלוף שנה
ממגע מיני אחרון .בינואר  2018הוחלט על שינוי נוסף כך שיתאפשר לגברים
המקיימים יחסים עם גברים לתרום דם מבלי להגביל לתקופה של חלוף שנה ממגע
מיני אחרון .בהתאם לנוהל ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק ממרכיבי הדם שתרמו,
אם לאחר  4חודשים בדיקת הדם שלהם תהיה תקינה .בשלב זה ,נוהל זה הוא ייחודי
וראשוני בעולם.
ˆ בינואר  2018הנחה משרד הבריאות את הועדה לאישור ניתוחים לשינוי מין לתכלל
את הפניות של מי שעבר ניתוח לשינוי מין באופן פרטי או בחו"ל ועל כן אינו מוכר
על ידי מרשם האוכלוסין כמי שזכאי לשנות את מינו בתעודת הזהות שלו .מטרת
ההנחייה היתה לאפשר הכרתם של העוברים ניתוח לשינוי מין באופן פרטי או בחו"ל
לשנות את מינם במרשם האוכלוסין בהתבסס על המלצות הועדה שתערוך בדיקה
פרוצדורלית בלבד את המסמכים הרפואיים וללא צורך בבדיקה רפואית נוספת.

1

להרחבה ראוhttps://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx :
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ˆ המשרד מקדם פעילות ענפה לטובת שימת המטופל במרכז .בין אלה ניתן למנות
את :התכנית הלאומית למדדי איכות ;2סקרי חויית מטופל ;3הקמת מוקד טלפוני רב-
שפתי לפניות ציבור ("קול הבריאות"); הקמת אתר אינטרנטי עבור מבוטחים בנושא
ידע בנושא זכויות ("כל הבריאות"); ופיתוח של מרכזי זכויות בתחום הבריאות (בשלבי
הקמה).
ˆ החל מסוף שנת  2016פועל המשרד באופן משתף יותר בהתייחס לתכנון מדיניות
בריאות :למשרד פלטפורמה להליכי היוועצות עם הציבור ובמהלך  2017ערך המשרד
 21הליכי היוועצות ציבוריים בהם לקחו חלק אלפי אנשים.4
מהלכים אלו משקפים רוח חברתית-פרוגרסיבית השורה במערכת הבריאות ובמטה
משרד הבריאות ומהווים קרקע איתנה לעשייה נוספת המבוססת על מספר עקרונות
עבודה להתמודדות עם גזענות ,עם אפליה ועם הדרה ,ואלו עיקרם:
ˆ  360מעלות :טיפול בגזענות ,אפליה והדרה מצד מטפלים כלפי מטופלים ,מצד
מטופלים כלפי מטפלים ,בתוך הצוותים וביניהם (מנהלים-עובדים ,בין קולגות) ובין
מטופלים -כשהם במסגרת שירותי הבריאות;
ˆ בין הבין-אישי למוסדי :שימת לב לאירועים פרטניים בין-אישיים לצד ביטויים
מוסדיים של גזענות ,אפליה והדרה;
ˆ פרקטיקת תגובה :השומרת על אפס סובלנות כלפי גזענות ,אפליה והדרה ,על
מהירות תגובה ,על כנות ועל שקיפות;
ˆ תמיכה במטופלים ובמטפלים :באמצעות כתובות ייעודיות למתלוננים ,יצירת
אווירה מערכתית נוגדת גזענות ,אפליה והדרה ,ביצוע הכשרות והקניית כלים
לצוותים לזיהוי גזענות ולזיהוי מקורותיה החברתיים ולהתמודדות עם הדילמות
והמתחים העולים מהנושא;
ˆ מנהיגות :פיתוח וחיזוק של מנהיגות נוגדת גזענות ,אפליה והדרה ושל מעורבות
מנהלים ובכירים בארגון כמרכיב מרכזי ביכולת למגר גזענות;
חתירה אל מציאות שוויונית :צמצום פערים בבריאות ובשירותי בריאות כבסיס למיגור
אפליה ,גזענות והדרה;
ˆ חתירה אל מערכת מגוונת :עידוד הגיוון בתעסוקה לשם יצירת מערכת שעובדיה
משקפים את החברה הישראלית בכללותה;
יצירת אמון מחודש במערכת :באמצעות התייחסות לפרשות עבר וטיפול בהן ,זאת
תוך התייעצות ושיתוף הקהילות הנפגעות.

2

ראוhttps://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/National_plan_dimensions_of_ :
quality/Pages/default.aspx

3

ראוhttps://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/Pages/Patient.aspx :

4

ראו/http://impact.health.gov.il :
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המלצותינו העיקריות כוללות צעדים אלו:
טיפול בגזענות ,באפליה ובהדרה

איתור מופעי גזענות ,אפליה והדרה
מניעת גזענות ,אפליה והדרה
וניטורם
חוזר מנכ"ל מנחה בנושא
מינוי בעל תפקיד ייעודי שתפקידו
גיבוש אמנה חברתית משותפת
יכלול טיפול בתלונות פרטניות לצד
באמצעות מעגלי שיח עם קבוצות
חברתיות מגוונות ,עם מטופלים ,עם איתור מופעים ממוסדים וטיפול בהם
מטפלים ,עם איגודי עובדים ועוד
מנהיגות וניהול :הנחיה ,תמרוץ ועי־
הכשרה וחינוך לסטודנטים ולצוותים הנכחה ,הנגשה ופישוט האפשרות
דוד למנהלים בכירים בנושא
להגשת תלונה
פעילים בשטח
הטמעה של תהליכי בקרה הנובעים
עידוד פרואקטיבי להגשת תלונות
מסע הסברה ליצירת אמון ואווירה
מחוזר המנכ"ל ומחובות מנהלים
בדגש על קבוצות מוחלשות
ציבורית נוגדת גזענות ומקדמת
בנושא
מציאות שוויונית
עליית מאמץ בצעדים לקידום הגיוון
הקמת צוות מחקר וייעוץ; קידום
עיצוב מחדש של "מרחבים נפיצים"
בתעסוקה
מחקר ייעודי ראשון בנושא
דוגמת מחלקת מיון או מחלקת
יולדות באמצעים פיזיים וארגוניים
(כנוהלי ביקור משפחות)

המלצות בהתייחס לגזענות מוסדית ופרשות עבר:
עקרונות עבודה
הנגשה וחשיפה מהירה של חומרים ארכיונים הנמצאים בחזקת מערכת הבריאות :חלק מהפרשות נפרשות על
פני כמה עשורים והמאפיין המשותף להם הוא פערי שליטה ונגישות לידע אודותן ,פערים המייצרים קושי בחתירה
וחשיפה של האמת .העשורים שחלפו והעובדה שהנפגעים בפרשות אלו מבוגרים מאוד ,הופכים את הצורך בהנגשת
הארכיונים לחיוני.
בירור מעמיק ביחס למעורבותה של מערכת הבריאות ושל אנשי בריאות בפרשות אלו :תהליך שיכלול את משרד
הבריאות ,קופות החולים ,בתי החולים ,ארגוני עובדים ונציגים של נפגעים מפרשות עבר ,במטרה לחשוף ולברר
את תפקידו של הממסד הרפואי ומערכת הבריאות בפרשות אלו ולגבש יחד את אופן ההכרה בסבלם של הנפגעים-
הכרה פורמלית ופומבית.
בניית מנגנונים למניעת הישנות של פרשות פוגעניות בעתיד.
קידום ריפוי ופיוס חברתי המושתת על שיקום יחסי האמון שבין האוכלוסיות הנפגעות למערכת הבריאות .התמו־
דדות עם פרשות העבר דורש טיפול סדור ומתודולוגי המשלב אלמנטים של קידום זכויות אדם והתייחסות ליחסים
בין פרטים וקבוצות לבין מערכת הבריאות.
שיתוף החברה האזרחית והקהילות הנפגעות :הסדרים מיטביים צומחים בזכות החלטות המתקבלות על ידי שני
הצדדים ,בדרך של דיאלוג .זאת בשונה מהחלטות המתקבלות באופן סמכותי כ"הנחתה" מלמעלה .מכאן שחשוב
לערב את האוכלוסיות שנפגעו בפרשות העבר בתהליך עיצוב מודל ההתמודדות ,תוך כדי התייעצות ומעורבות
מתמדת.
התמודדות עם פרשות עבר מוסדיות שמעורבות בהן יותר ממערכת אחת ,דורשת עבודה ממשלתית בין-משרדית
ובין מגזרית .כך למשל בהתייחס לפרשת ילדי תימן.
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המלצות בהתייחס לפרשות מרכזיות של גזענות מוסדית ופרשות עבר

תרומות דמ

דפו פרוורה

בקרות על הטמעה
בפועל של השינוי בנוהל
תרומות דמ

עבודה עמ נציגות של
יוצאי אתיופיה ,עמ
המועצה לבריאות האשה
ועמ איגוד הגיניקולוגימ
לגיבוש משותפ של
פרקטיקה מנחה ,מתקנת
ומאחה את האמונ שנפגע

עבודה יחד עמ נציגות של
יוצאי אתיופיה לגיבוש
אופנ ההכרה באירוע

גזזת
גיבוש של אופנ ההכרה
בקהילת הנפגעימ
ובתפקידה של מערכת
הבריאות בפרשה

המיעוט
הערבי

הפרדת
יולדות
בקרות נופות על
הפרקטיקה בשטח
הכשרת צוותימ בנושא
ותוכ התייחות למתחימ
שבינ חופש בחירה לשוויונ
גיבוש הנחיות ונהלימ
מנחימ בנושא

ילדי תימנ,
המזרח והבלקנ

יומ ויישומ עבודת
משה"ב עמ מומחימ,
פעילימ ועמ ארגונימ
חברתיימ בנושא
תוכנית ממשלתית
רב-שנתית לגירת
פערימ בבריאות ובשירותי
הבריאות

מחקר על מעורבותמ
של אנשימ ממערכת
הבריאות בפרשה
עבודה בהובלת משרד
רוה"מ ועמ נציגות של
משפחות לגיבוש אופנ
ההכרה ואיחוי חור
האמונ

הערכה תקציבית (מפורטות להלן רק ההמלצות שיש להן היבטים תקציביים):
המשימה
קמפיין ציבורי לעידוד מנהיגות ואווירה נוגדת גזענות במערכת
פיילוט הכשרה>> הטמעת הכשרות רוחב
פרסום והנגשה של האפשרות להתלונן על גזענות ועל אפליה
במערכת
מחקר ייעודי ראשון לאפיון של תופעת הגזענות במערכת
הבריאות
מיפוי של תמונת המצב במערכת  -גיוון בתעסוקה
טיפול בפרשות עבר פתוחות בשיתוף קהילות שנפגעו -
שולחנות עגולים
פרסום דוח שנתי

הערכה תקציבית 2018
יקבע בהמשך
100,000
כ"א ייעודי בפניות ציבור באגף שירות (ממשק
לממונה)
300,000
250,000
50,000
15,000

יישום והמשך הדרך
אנו ממליצים כי חברי הוועדה ימשיכו בכהונתם בועדה לצרכי מעקב וייפגשו שלוש
פעמים בשנה כדי לשמוע דיווח ממשרד הבריאות על התקדמות וכדי לשמש הקשר של
המשרד לשטח וכן אמצעי הביקורת שלו על ההתקדמות ביישום ההמלצות והאפקטיביות
של פעולותיו.

17

Краткое содержание
Расизм, неравенство и социальная изолированность
вредят здоровью.

Имеются исследования, свидетельствующие о связи между
расизмом, дискриминацией и социальной изолированностью и
клиническими последствиями и дифференциацией в предоставлении
лечения и его качеством, выражающимися, помимо прочего, в
уклонении от предоставления услуг, предрассудках, стереотипах
и неопределенности в клинической коммуникации и в принятии
решений.
Было обнаружено, что проявления расизма вызывают стресс,
подавленность и приводят к повышенному кровяному давлению.
Можно было бы подумать, что проявления расизма приводят к таким
последствиям для здоровья вследствие напряжения, чувства обиды
и унижения, которые вызывают подобные проявления. Однако
проявления расизма, как было обнаружено, оказывают более
сложное влияние, например в том, что касается сердечно-сосудистых
заболеваний, рака груди и даже ранней смертности. Наряду с этим
имеется влияние на пользование услугами здравоохранения и на
отклик на них, на самоотчеты о здоровье и на удовлетворенность
услугами здравоохранения.
Расизм, дискриминация и социальная изолированность
оказывают влияние также на социальные системы, такие как
система здравоохранения, и на общество в целом.

Полное отсутствия расизма в здравоохранении. Таков идеал
комиссии в отношении системы здравоохранения. Однако еще
более важно, что мы хотим воплотить в жизнь возможность системы
здравоохранения фактически возглавить усилия по искоренению
расизма, дискриминации и социальной изолированности в
израильском обществе. Это на основании личного примера
общественного пространства, которое проявляет уважение,
защищает и активно действует в целях предотвращения, выявления
и искоренения проявлений расизма, дискриминации и социальной
изолированности всех разновидностей.
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Система здравоохранения является отражением общества, а потому
она не свободна от напряженности и конфликтов, возникающих на
основе национальной принадлежности, происхождения, половой
принадлежности, возраста, индивидуальных особенностей и
сексуальной ориентации, социального статуса и тому подобного.
Комиссия понимает, что система здравоохранения действует
внутри социального контекста, и что существенных изменений
можно достичь при искоренении расизма, дискриминации и
социальной исключительности в обществе вообще, а также
проводя воспитательную работу по данному вопросу, начиная с
младшего возраста. Вместе с тем мы видим уникальность системы
здравоохранения, таящуюся в той надежде, с которой много
различных людей живет и сообща трудится ради общего блага – в
плане здоровья, а также физического, душевного и социального
благополучия.
Мы считаем, что руководство в противодействии расизму и
пропаганде толерантности к разнообразию и единства представляет
собой основную составляющую, необходимую для осуществления
перемен. Взращивание такого руководства – это один из первых
рубежей при движении вверх по пути искоренения расизма. Еще
одна основа основ осуществления перемен связана с продвижением
и внедрением реальности, основанной на равенстве, то есть
сокращением дифференциации в выделении ресурсов, в доступности
и досягаемости услуг здравоохранения для различных социальных
групп, и, как следствие, в результатах для здоровья. Реальность,
основанная на равенстве, также представляет собой значительную
основу для искоренения расизма.
Данная комиссия занималась проявлениями расизма,
дискриминации и социальной изолированности. Что это такое?
Расизм это отношение как к неполноценным к человеку или к группе
людей на основании стереотипных свойств, сформулированных
биологическим, социальным или культурным языком. В расистском
дискурсе данные свойства расцениваются как неполноценные,
как неизменяемые и как сущностные для данной группы. Такое
приписывание как правило создает преимущества в силе и
социальном статусе одной группы над другой, которая оказывается
более слабой и уязвимой.
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Дискриминация это разделение между различными социальными
группами или различными индивидами, при котором определенная
группа или индивид неоправданно получает преимущества в
отношении к себе.

Социальная изолированность – social exclusion – включает в себя
модели поведения, практики, политику, структуры и распределения
сил, при которых получают исключительность определенные группы в
политике, экономике, обществе и культуре.
У расизма, дискриминации и социальной исключительности имеются
многочисленные и разнообразные выражения, включающие, помимо
прочего: выражения вербальные и физические, открытые прямые
и скрытые косвенные, осознанные и намеренные и таковыми не
являющиеся, “простые” или сложно-составные, межличностные и
межучрежденческие (на уровне организации и системы).
О ком мы говорим?

Проявления расизма могут выражаться в отношении к различным
группам, а также к людям в зависимости от их национальности,
этнической принадлежности, пола, возраста, физических дефектов,
социального статуса, индивидуальных особенностей и сексуальной
ориентации, гражданского статуса и т.д.
Комиссией были выслушаны и зачитаны материалы, в частности
отчеты и свидетельства пациентов и работников здравоохранения
о тяжелых и грубых случаях проявлений расизма, дискриминации и
социальной исключительности. Об этом можно прочитать в главе по
теме (“примеры из системы здравоохранения”). Комиссия считает
важной пропаганду и сохранение солидарности между группами
и общинами в системе и воздержание от “конкуренции” между
группами в том, что касается страданий и их причинения, и таким
образом рекомендует предпринимать действия против каких бы
то ни было проявлений расизма, дискриминации и социальной
исключительности. Так, например, создание климата в системе
здравоохранения, исключающего проявления расизма, крайне
важно для борьбы с социальной исключительностью, возникающей
на основании физических дефектов или возраста, как и с расизмом,
возникающим на основе национальности или происхождения.
Вместе с тем стоит обратить особое внимание на особенно
уязвимые группы; те, чьи права ущемляются и те, по отношению
к которым можно указать на систематическое проявление
расизма, дискриминации и социальной исключительности. К ним
стоит причислить трансгендеров и те случаи, которые описаны в
посвященной этому главе “Случаи из прошлого”.
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Что с этим делать?

Комиссия выработала несколько принципов работы для борьбы с
расизмом, дискриминацией и социальной исключительностью, и вот
основные из них:
ˆ 360 градусов: Противодействие расизму, дискриминации и чувству
постоянной социальной изолированности со стороны лечащего
персонала относительно пациентов, со стороны пациентов
относительно персонала и внутри персонала
ˆ Межличностные отношения и учреждение: Пристальное внимание к
проявлениям расизма и неравенства, чувства неуверенности как на
межличностном уровне, так и на уровне учреждения.
ˆ Тактика (возможности) реагирования: Непримиримое отношение
к расизму, неравенству, немедленное реагирование, проявление
честности и прозрачности.
ˆ Поддержка пациентов и персонала: Путем создания списка адресов
для жалоб, создание атмосферы, в которой невозможны проявления
расизма и неравенства, инструктаж персонала в целях правильного
и своевременного реагирования.
ˆ Руководство: развитие и укрепление руководства,
противодействующего расизму, и участие директоров и
руководителей как важнейший компонент возможности
искоренения расизма.
ˆ Стремление к созданию реальности, основанной на принципах
равенства: сокращение разрывов в здравоохранении и в услугах
здравоохранения как основа для искоренения дискриминации,
расизма и социальной исключительности.
ˆ Стремление к созданию системы, отражающей разнообразие: в
которой состав работников отражает израильское общество во всем
его разнообразии.
ˆ Воссоздание доверия в системе: посредством обращения к случаям
из прошлого и их проработки. Эта работа должна проводиться при
совещании и участии общин, подвергающихся проявлениям расизма.

21

Наши основные рекомендации включают следующие шаги:
Борьба расизмом,
дискриминацией
и социальной
изолированностью

Выявление случаев
проявлений расизма,
дискриминации
и социальной и
изолированности и их
мониторинг

предотвращение
расизма дискриминации
и социальной
изолированности

Черновик циркуляра
по данному вопросу до
07.2018

В министерстве
здравоохранения и
в государственных
больницах: до 1.2018;
в больничных кассах
и негосударственных
больницах: требует
специальной директивы

В течение 2019
года (по окончании
разъяснительной кампании
и после распространения
указаний по данному
вопросу)

Черновик циркуляра по
данному вопросу до
07.2018

В министерстве
здравоохранения и в
государственных
больницах: до 1.2018; в
больничных кассах и
негосударственных
больницах: требует
специальной директивы

В течение 2019 года (по
окончании
разъяснительной
кампании и после
распространения
указаний по данному
вопросу)

Руководство и управление: Обеспечение доступности Подготовка и обучение
указания, поощрение и
и упрощение подачи жалоб студентов и персоналов,
стимулирование в данных
действующих в отрасли
вопросах директоров и
руководителей
Черновик циркуляра по
данной теме (включен
в общий циркуляр) до
07.2018

В течение 2018

Завершение пилотного
проекта 02.2018;
внедрение во всю систему
02.2019

Внедрение деятельности
по контролированию
в соответствии с
циркуляром гендиректора
и обязанности директоров
по данному вопросу

Проактивное поощрение
подачи жалоб с упором на
уязвимые группы

Разъяснительная
кампания для создания
доверительной
социальной атмосферы,
противодействующей
расизму и
пропагандирующей
реальность, основанную на
равноправии

В течение 2018

В течение 2018

Планирование и
исполнение 2018
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Усиление шагов
по продвижению
разнообразия при подборе
кадров

Создание консультативноисследовательского
персонала; продвижение
первого целевого
исследования в данной
области

Переорганизация
“взрывоопасных
пространств”, таких
как приемные покои и
родильные отделения
физическими и
организационными
средствами (такими как
процедура посещения
родственниками)

В течение 2018

Формирование
исследовательской
системы – до 12.2018

В течение 2019

Случаи из прошлого
Выявление и раскрытие правды: продвижение исследования, на основе
существующих баз данных и на основе встреч и бесед с представителями общин,
которые пострадали в различных случаях, с целью понять истоки событий и
обстоятельства, приведшие к ним; открытость обществу в отношении той
деятельности, которую ведет министерство по данному вопросу, а также в
отношении имеющихся материалов, таких как соответствующие базы данных;
поощрение обращений по данному вопросу и по другим вопросам.
Совместная работа с общинами, подвергавшимися проявлениям расизма: для
выявления существующих практик, способствовавших созданию ситуаций нанесения
оскорблений, проявления расизма, дискриминации и социальной изолированности,
и с целью создания ситуации сотрудничества вокруг деятельности по примирению,
ликвидации последствий, признанию и предотвращению рецидивов.
Формирование директив: с целью обеспечить предотвращение рецидивов.
Признание неправомерных поступков: признание ситуаций нанесения
оскорблений, созданных системой в далеком и недалеком прошлом, и
вреда, причиненного в результате различным общинам.
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Разделение
рожениц
Дополнительный контроль за
практикой, существующей в
данной сфере
Подготовка персоналов в
данной тематике и по
преодолению напряженности,
возникающей между свободой
выбора и
принципами равенства

Гормональные
инъекции
Совместная работа с
представительством выходцев
из Эфиопии, советом по
женскому здоровью и
объединением гинекологов для
совместной выработки
руководящей практики

Формирование путей
признания пострадавшей
общины и роли системы
здравоохранени я в событии

Дети из
Йемена

Арабское
меньшинство

Исследование о причастности
работников здравоохранения и
системы здравоохранения к
событию

Создание совместно со
специалистами, активистами и
общественными организациями
многолетней государственной
программы по ликвидации
дифференциации в
здравоохранении и в услугах
здравоохранения

Совместная работа с
канцелярией премьер-министра
и министерством юстиции
Работа под руководством
канцелярии премьер- министра
и с родственниками детей для
формирования путей признания
неправомерных
поступков
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Контроль за фактическим
внедрением изменения
процедуры сдачи крови

Совместная работа с
представительством выходцев
из Эфиопии для формирования
способов признания
неправомерных поступков

Формирование директив и
процедур, регулирующих
данную сферу

Стригущий
лишай

Сдачи крови

Оценка бюджета [ниже сформулированы лишь рекомендации,
имеющие бюджетный аспект]:
Просьба о выделении бюджетных средств, приведенная ниже, будет
подана гендиректору в преддверии рабочей программы 2018.
Задача

Оценка бюджета 2018

Общественная кампания по поощрению
руководства и создания атмосферы,
противодействующей расизму в системе
Пилотный проект подготовки >> внедрение 100,000
широкой подготовки
Объявление и обеспечение доступности
Целевая рабочая сила по обращениям
возможности подачи жалоб на проявления общественности в отдел обслуживания
расизм и дискриминацию в системе
(интерфейс для руководителя)
Первое целевое исследование
характеристики проявлений расизма в
системе здравоохранения

300,000

Схематичное представление положения
250,000
дел в системе – разнообразие при подборе
кадров
Проработка актуальных событий из
прошлого с участием пострадавших общин
– круглые столы

50,000

Публикация годового отчета

15,000

Претворение в жизнь и продолжение деятельности

Мы рекомендуем устраивать встречи членов комиссии три раза в

год с тем, чтобы заслушивать отчеты министерства здравоохранения
о продвижениях в данной области и чтобы служить связующим
звеном между министерством и отраслью, а также осуществлять
контроль за продвижением министерства в осуществлении данных
рекомендаций.
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השפעת הגזענות על הבריאות
גזענות נמצאה משפיעה על דחק ,על דיכאון ועל יתר לחץ דם .ניתן היה לחשוב שחשיפה
לגזענות משפיעה על תוצאי בריאות אלו בגלל הלחץ ,העלבון וההשפלה הכרוכים
בהשפעה גזענית .אך חשיפה לגזענות נמצאה משפיעה גם על תוצאים מורכבים יותר,
דוגמת מחלות לב וכלי דם ,סרטן שד ואף תמותה מוקדמת .זאת לצד ההשפעה על
השימוש ועל ההיענות לשירותי בריאות ,על דיווח עצמי על בריאות ועל שביעות רצון
משירותי בריאות.

המשגה :גזענות ,אפליה והדרה

לתופעות חברתיות אלו הגדרות רבות ,והממשקים בין ההגדרות כמו גם בין
התופעות  -רבים.
גזענות
על-פי סעיף  144א' לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-גזענות מוגדרת כ"רדיפה,
השפלה ,ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות ,או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של
האוכלוסייה ,והכול בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני".
יהודה שנהב 5מגדיר גזענות כייחוס נחיתות לאדם או לקבוצה על בסיס תכונות
סטריאוטיפיות שמנוסחות בשפה ביולוגית ,חברתית או תרבותית .בשיח גזעני נתפסות
תכונות אלו כנחותות ,כבלתי משתנות וכמהותיות לאותה קבוצה.
האגודה לזכויות האזרח 6מדגישה ייחוס עליונות או נחיתות לתכונות ביולוגיות או
חברתיות כייחוס שלרוב מייצר כוח ומעמד חברתי לקבוצה אחת על פני השנייה החשופה
לפגיעה ולהחלשה.
דוח של משרד המשפטים בנושא ( ,)2016מתייחס 7לגזענות כתופעה במסגרתה מניחים
כי מתקיים קשר בין מוצא ביולוגי לבין תכונות אופי וכישורים קוגנטיביים .ברוב המקרים,
משתמעת מהגישה עליונותה של קבוצה אחת על האחרת ,עליונות המשמשת צידוק
למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של קבוצה אחת על פני השנייה.
אפליה
אפליה היא הבדלה בין קבוצות חברתיות שונות או בין פרטים שונים המעניקה לקבוצה
או לפרט מסוימים יתרונות או חסרונות יחסיים ,מבלי שתהיה הצדקה עניינית לכך.
אפליה עשויה להתבסס על היבטים שונים (מגדר ,גזע ,לאום ,מוצא ,דתיות ,גיל,
מוגבלות ועוד) ,וליתרונות או לחסרונות הנובעים ממנה עשויים להיות ביטויים שונים
5
6
7

https://www.acri.org.il/education/2012/03/18/what-is-racism
https://www.acri.org.il/education/wp-content/uploads/2015/05/What-is-racism.pdf
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
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(כלכליים ,פוליטיים וכו') .אפליה על בסיס גזעי קרויה גזענות.
אפליה גזעית על פי הגדרתה באמנה הבין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של
אפליה גזעית היא :כל הבחנה ,הוצאה מן הכלל ,הגבלה או העדפה המיוסדים על נימוקי
גזע ,צבע ,יחוס משפחתי ,מוצא לאומני או אתני ,שמגמתם או תוצאתם יש בה כדי לסכן
את ההכרה ,את ההנאה ואת השימוש ,או לפגום בהכרה ,בהנאה או בשימוש ,על בסיס
שווה של זכויות וחירויות היסוד בחיים המדיניים ,הכלכליים ,החברתיים ,התרבותיים או
בכל תחום אחר.
סטיגמה
סימן או סממן של חרפה אשר לעיתים קרובות מעורר עמדות שליליות ובסופו של דבר
גם התנהגות שלילית כלפי נושא הסטיגמה" .תכונה הפוגעת עמוקות" בבעל התכונה
ומורידה את ערכו מ"אדם רגיל ושלם" ל"אדם מוכפש וטמא" בעיני הזולת (& Goffman
 .)Stigma, 1963, p.3סטיגמה מופנית כלפי אנשים החולים במחלות מסוימות ,קבוצות
אוכלוסיה (על פי מוצא) וקבוצות שהופעלה עליהן אלימות (לדוגמה :ניצול בזנות ,נפגעי/
ות תקיפה מינית וגילוי עריות) .סטיגמה יכולה להיות רב-ממדית – על פי מוצא ,מעמד
כלכלי ,מגדר ועוד.
הדרה
על פי ארגון הבריאות העולמי ,הדרה  – social exclusion -כוללת התנהגויות,
פרקטיקות ,מדיניות ,מבנים ויחסי כוח המוציאים מהכלל קבוצות מסוימות בשדה
הפוליטי ,הכלכלי ,החברתי והתרבותי.
אי-שוויון בבריאות
אי-שוויון בבריאות מיוחס להבדלים בין אנשים בחשיפה לסיכונים בריאותיים ,ברמת
הפגיעות של בריאותם ,בתוצאי הבריאות ובהשלכות חברתיות-כלכליות של תוצאים
אלו .אי-השוויון קשור למגוון משתנים  -מגדר ,מעמד חברתי-כלכלי ,לאום ,אתניות ,דת
ודתיות ,מקום מגורים ומשתנים רבים נוספים  -המקיימים ביניהם יחסים דיאלקטיים
רב-ממדיים ומורכבים ברמת הפרט ,הקבוצה החברתית ,הקהילה ,הארגונים ,המערכות
והחברה בכללותה .8אי-שוויון נובע ממבנים פוליטיים ,ממבנים היסטוריים ומחלוקה לא
הוגנת של כוח ,של משאבים ושל כסף בחברה.
ניתן לומר כי גזענות ,אפליה והדרה הן גורמים חברתיים המשפיעים על בריאות
והמייצרים אי-שוויון בבריאות ובשירותי בריאות .אפשר לראות באפליה ובהדרה תוצרים
של גזענות אך ייתכן שנכון יותר לראות בכל התופעות הללו גם יחד תהליכים חברתיים
דינמיים שהם לעיתים היצרן ולעיתים התוצר .כלומר ,מודבר בתופעות חברתיות שגם
אם אינן נעשות במודע או במכוון הרי שהן פעילות ולא (רק) סבילות.

8

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HEIAP.pdf
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לגזענות ,לאפליה ולהדרה ביטויים רבים ומגוונים הכוללים בין היתר:
ˆ ביטויים מילוליים ופיזיים
ˆ ישירים ועקיפים
ˆ אקטיביים ופסיביים
ˆ מודעים ומכוונים ושאינם מודעים ומכוונים
ˆ בין-אישיים ומוסדיים (ארגון-מערכת).
ביטויים אלו יכולים להיות מופנים לקבוצות שונות ,למשל:
			
ˆ על רקע אתני או מוצא
				
ˆ על רקע מוגבלות
				
ˆ על רקע לאום
		
ˆ על רקע זהות ונטייה מינית

ˆ על רקע מגדר
ˆ על רקע מעמד
ˆ על רקע גיל (גילנות)
ˆ על רקע דת ודתיות

גזענות בבריאות
ווילאמס ומוחמד מצאו מספר נתיבים המתווכים בין גזענות ואפליה לתוצאי בריאות
(ראו בגרף מספר  .9)1ביניהם ראוי למנות:
ˆ ייחוסים תרבותיים המייצרים סטיגמה ,דעה קדומה וסטראוטיפים כלפי קבוצות
מסוימות
ˆ דחק הנוצר כתוצאה מאפליה גזעית או מתחושת האיום מהטרדה גזעית ,מחשיפה
לאלימות ומחשיפה מצטברת היסטורית לאפליה ולגזענות (למשל ביחס לאפרו-
אמריקאים בארה"ב או לאוכלוסיה הערבית בישראל)
ˆ הזדמנויות סוציו-אקונומיות ,קרי ההזדמנות השווה להשכלה ,להכנסה ,לתעסוקה וכו'
ˆ משאבים חברתיים-כלכליים דוגמת נגישות לשירותי בריאות ,לדיור וכדומה.

9

Williams, D. R., & Mohammed, S. A. (2013). Racism and health I: Pathways and scientific
.evidence. The American Behavioral Scientist, 57(8), 10.1177/0002764213487340
http://doi.org/10.1177/0002764213487340
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:הנתיבים המסבירים את הקשר בין גזענות לבריאות
Williams and Mohammed

BASIC CAUSES

Biology and
Geographic Origins

SOCIAL STATUS

SES

PROXIMAL PATHWAYS

RESPONSES

HEALTH

Cultural transmission

Behavioral Patterns/
Responses

Morbidity

• Stigma
• Prejudice
• Stereotypes
Stress
• Racial Discrimination
• Other Stressors
• Threat of Stress
• Physical/Chemical
Exposures
• Historical Trauma
• Macro Racial
Stressors

Societal Institutions
• Political
• Legal
• Economic
• Cultural

Race

SES Opportunities
• Educational
• Employment
• Income
• Wealth
• Incarceration

Psychological
Responses

Mortality

• Internalized Racism
• Racial Identity
• Self Esteem
• Stereotype threat
Physiological
Responses
• Central Nervous
System
• Endocrine
• Metabolic
• Immune
• Cardiovascular

Disability

Mental Health

Societal Resources

Racism
• Institutional
• Cultural

• Health Practices
• Everyday resistance

Gender, Age,
Marital Status,
etc.

• Medical Care
• Housing
• Neighborhood/
Community

Collective and
Individual Resilience
Positive Health

Knowledge

Figure I. A framework for the study of racism and health.

 מחקרים כמותניים בנושא הקשר בין גזענות לבריאות138  שסקר10בהתבסס על ניתוח
:דווח על
/  מהם דחק פסיכיאטרי, מהמחקרים מצאו קשר לתוצאי בריאות נפש שליליים78%
– סימפטומים של הפרעה אובססיבית, סימפטומים של דיכאון/  דיכאון, רגשי/ פסיכולוגי
.קומפולסיבית וסומטיזציה
 שימוש בחומרים, מהמחקרים מצאו קשר להתנהגויות בריאות שליליות דוגמת עישון62%
 אנשים שדיווחו כי חוו אפליה או דיווחו על חשיפה לדחק, כך למשל.ממכרים וכדומה
11
.  (בהתאמה) לעשן31%- וב42%-בעקבות הטרדות גזעניות היו בסיכון גבוה יותר ב
, דוגמת משקל לידה נמוך,) מצאו קשר להשפעות על בריאות פיזית36%( מספר מחקרים
 יצוין כי יתר המחקרים לא מצאו קשר בין גזענות לתוצאי. דופק מוגבר,לחץ דם גבוה
.בריאות פיזית
Paradies, Y. (2006). A systematic review of empirical research on self-reported racism
–and health. International Journal of Epidemiology, 35 (4), 888
https://doi.org/10.1093/ije/dyl056 .901
.Carty, D. C., Kruger, D. J., Turner, T. M. et al., (2011). Journal of Urban Health, 88 , 84
https://doi.org/10.1007/s11524-010-9530-9
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10
11

במחקר לאומי שנערך בבריטניה נמצא כי אנשים שדיווחו על הטרדה גזענית מילולית
דיווחו על בריאות טובה בלבד או ירודה פי  1.54בהשוואה לאחרים; המדווחים על התקפה
פיזית על רקע גזענית – דיוחו פי  2.07בהשוואה לאחרים .אלו שדיווחו כי יותר ממחצית
המעבידים שלהם לאורך השנים היו גזעניים כלפיהם דיווחו על בריאות טובה או ירודה פי
 1.39בהשוואה לאחרים.12
ניתוח-על נוסף 13מצא כי גזענות קשורה לבריאות נפשית ירודה
(  ,)]r = -.23, 95% CI [-.24,-.21בעיקר לדיכאון ,לחרדה ,לדחק פסיכולוגי ולתוצאי
בריאות נפש נוספים .כן נמצא קשר לבריאות כללית טובה פחות
( ( ) )r = -.13 (95% CI [-.18,-.09], k = 30ולבריאות פיזית טובה פחות
(( .r = -.09, 95% CI [-.12,-.06], k = 50גיל ,מין ,ארץ מגורים ורמת השכלה לא מיתנו
את השפעת הגזענות על בריאות ,ואילו אתניות מיתנו באופן משמעותי את ההשפעה
השלילית על בריאות נפשית ועל בריאות פיזית :בארה"ב נמצא כי הקשר בין גזענות
להשפעות שליליות על בריאות הנפש היה חזק יותר בקרב אמריקאים ממוצא אסייתי
ולטיני בהשוואה לאפרו-אמריקאים ,והקשר בין גזענות לבריאות פיזית היה חזק יותר עבור
אמריקאים ממוצא לטיני בהשוואה לאפרו-אמריקאים.
ניתוח-על שלישי מצא כי מתוך  461מחקרים בנושא ,הקשר לבריאות נפש ירודה (דיכאון
וחרדה) דווח רבות ונמצא מובהק סטטיסטית ב 76%-מהתוצאים שנבחנו .תוצאות
מובהקות נמצאו ב 50%-מהקשרים שנבדקו בין אפליה על רקע גזעי להערכה עצמית,
להתנהגויות בריאות מזיקות ,לשלומות ( )well-beingולתוצאי בריאות בתחום ההיריון
והלידה.14
אחד הכלים הנפוצים ביותר למדידת גזענות במערכת הבריאות פותח על ידי
החוקרים  Williams et.alבארה"ב ומתייחס לצורות טיפול אלו כבעלות אלמנטים של
גזענות:15
ˆ טיפול פחות אדיב בהשוואה לטיפול באנשים אחרים
ˆ טיפול פחות מכבד בהשוואה לטיפול באנשים אחרים
ˆ קבלת שירות גרוע בהשוואה לאחרים
ˆ איש הצוות הרפואי מתנהג כאילו הוא חושב שהמטופל/ת פחות חכם ממנו
ˆ איש הצוות הרפואי מתנהג כאילו הוא פוחד מהמטופל/ת
ˆ איש הצוות הרפואי מתנהג כאילו הוא טוב מהמטופל/ת
ˆ איש הצוות הרפואי לא מקשיב למה שהמטופל/ת אומר.
12
13
14

15

,Nazroo, J. Y. (2003). The structuring of ethnic inequalities in health: Economic position
:racial discrimination, and racism. American Journal of Public Health, 93 (2), 277-284. DOI
.AJPH.93.2.277/10.2105
Paradies, Y. Ben, J., Denson N., Elias, A., Priest, N., Pieterse A., et al., (2015). Racism as a
.determinant of health: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE10(9): e0138511
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138511
Priest, N., Paradies, Y., Trenerry, B., Truong, M., Karlsen, S., Kelly, Y. (2013). A systematic
review of studies examining the relationship between reported racism and health and
wellbeing for children and young people. Social Science & Medicine, 95, 115-127. ISSN 0277.https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.11.031 .9536
	( - Everyday Discrimination Scale (EDSהכלי אשר הותאם על בסיס כלי אחר
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במחקרן של פופר-גבעון וקשת בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל ()N=760
ועל סמך  50ראיונות עומק עם אחיות/ים ,עם רופאות/ים ועם מנהלות/ים ב– 11בתי
חולים ציבוריים בישראל ,16נמצא כי יהודים יותר מאשר ערבים מסכימים שיש לאפשר
למאושפזים לבחור להיות בחדר רק עם בני קבוצתם האתנית 30% .מהיהודים מסכימים
או מסכימים מאוד שצריך לאפשר למאושפזים יהודים לבחור להיות בחדר רק עם יהודים,
לעומת  21%מהערבים המסכימים או מסכימים מאוד שצריך לאפשר למאושפזים ערבים
לבחור להיות בחדר רק עם ערבים .רמת דתיות גבוהה ,רמת השכלה נמוכה ואזור מגורים
בקונפליקט נמצאו קשורים להסכמה של יהודים שיש לאפשר הפרדה בחדרי האשפוז.
רמת דתיות גבוהה נמצאה קשורה להסכמה של ערבים .המחקר מתאר כי במקרים רבים
הצוות הסיעודי במחלקות מפריד מראש בחדרי האשפוז בין יהודים לערבים ,זאת מתוך
שלושה מניעים :כשירות תרבותית ,שאיפה ל"שקט תעשייתי" ובמקרים נדירים יותר על
בסיס היבטים מפלים .מעט מאוד אנשי מקצוע מרואיינים תיארו סירוב לבקשות להפרדת
חדרים .מהראיונות עולה שהמנהלים והרופאים הבכירים אינם מודעים לבעיה או שהם
מתכחשים לה.
כמו כן ,במסגרת הראיונות שנערכו במחקר 17עם הצוות הרפואי ( ,)n=50תועדו מקרים
של סירוב לקבל טיפול מאת מטפל ,בשל מוצאו האתני של המטפל ,לרוב במקרים שבהם
המטופלים היו יהודים והמטפל  -ערבי .במחקר תואר כי מצבים אלו התרחשו בדרך
כלל בהקשר של צוות סיעודי וצוות רפואי זוטר ,במיוחד כאשר ניתן היה לזהותו (על פי
סממנים חיצוניים דוגמת לבוש ועיטוי) כמוסלמי .הסירוב מגיע פעמים רבות דרך קרובי
המשפחה של המטופלים ובאופן תדיר יותר בתקופות של מתח על רקע לאומי.
ביטויים של גזענות בין אנשי צוות מתועדות גם הן .כך למשל ,במחקרן של פופר וקשת
על אודות העסקה של צוותי בריאות ערביים ,12תוארו דברים אלו:
"Once someone scrawled on my car 'Death to the Arabs'… I did not receive
support from everyone on the staff. There were even manifestations of
racism within the staff itself. Once, there was a guy in the pharmacy, he
looked like a Jew… he had no accent at all. And a nurse said: 'finally they
brought someone Jewish; I'm tired of Arabs.' She said it outright, just
like that. He told her: 'No, you're mistaken, I'm an Arab too" (Samir, a
pharmacist).

16
17

פופר-גבעון א' וקשת י' (בתהליך פרסום) .הפרדה בין יהודים לערבים בחדרי אשפוז בבתי חולים ציבוריים
בישראל :נקודת מבט של פציינטים ואנשי צוות.
Popper-Giveon, A., & Keshet, Y. The secret drama at the patient’s bedside — Refusal of
.treatment because of the practitioner’s ethnic identity: The medical staff’s point of view
בתהליך פרסום.
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רקע לעבודת הועדה
משרד הבריאות סימן עבור המערכת את הצורך בהתמודדות עם אי-שוויון בבריאות
כבר בשנת  .2010מערכת הבריאות פועלת במציאות פוליטית-חברתית-כלכלית לא
שוויונית שיוצרת פערים הבאים לידי ביטוי בתוצאי בריאות .לצד פערים בתוצאים קליניים,
מתקיימים גם פערים בחלוקת משאבים בתחום הבריאות ,בפריסת תשתיות בריאות,
בכוח אדם ובזמינותו .הפערים באים לידי ביטוי בין קבוצות חברתיות שונות  -בין
יהודים לערבים ,בין ילידי הארץ לעולים ,בין אנשים ממוצא שונה ,בין צעירים לזקנים ,בין
חילונים לדתיים ולחרדים ,בין אנשים הנבדלים בזהותם ובנטייתם המינית ,בין אנשים ללא
מוגבלות לבין אנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית ועוד.18
אי-שוויון נובע מפערים סוציו-אקונומיים ומהבדלים בתנאי החיים
( )"The Social Determinants of Health", WHO, 2008וכן כתוצאה ממבנים
פוליטיים ,ממבנים היסטוריים ומחלוקה לא הוגנת של כוח ,של משאבים ושל כסף בחברה
( .)"WHO", 2008) (The Political Determinants of Healthאי-שוויון הוא מעשה ידי
אדם ,וחלק מהגורמים לו נובעים ממניעים הקשורים לגזענות במישרין או בעקיפין ,אם
במודע ואם שלא במודע .גם ללא מניע גזעני ,תוצאותיו של אי-שוויון הם אפליה והדרה.
ביקורת וטענות רבות תועדו לאורך השנים מפי קהילות נפגעות ,דוגמת החברה הערבית
(ובתוכה מפי תושבי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב בפרט) ,יוצאי אתיופיה ,מזרחים,
אנשים עם מוגבלות וחברי הקהילה הלהט"בית .אלו טענו בפני הממשלה בכלל ובפני
מערכת הבריאות בפרט כי הן סובלות מאפליה וכי הפערים הם תוצר של מדיניות מפלה
ואף גזענית.
הקמת הוועדה חלה על רקע התגבשותה של תובנה פנימית במטה משרד הבריאות
כי גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות דורשות התייחסות וטיפול אסטרטגי ,ולא
עוד תגובתיות אד-הוק לאירועים נקודתיים .במהלך שנת  2016התרחשו כמה אירועים
במערכת הבריאות שהובילו לביקורת ציבורית חריפה .בין האירועים ,ניתן להזכיר את
הפרדת היולדות ,את פרשת תרומות הדם של יוצאי אתיופיה ואת פרשת הדפו-פרוברה
בקרב נשים יוצאות אתיופיה (להרחבה על אירועים אלו ראו בפרק על גזענות מוסדית).
המשותף לפרשות אלו הוא התפיסה הרווחת בכלל ובקהילות הנפגעות בפרט שהן
מצביעות על גזענות או על אפליה ממוסדת ,אם לא ברמת הכוונה הרי שברמת התוצאה.
ההחלטה על הקמת הוועדה התקבלה על רקע ריבוי אירועים אלו ועל רקע תובנה
שהתגבשה במשרד בדבר משבר אמון המסתמן בין כמה קבוצות חברתיות לבין מערכת
הבריאות .הקמת הוועדה סימנה את הצורך לטפל בתופעות אלו כמכלול באופן שיטתי
ושאינו אד-הוק או נקודתי.
18

קיימים נתונים רבים על אודות אי-שוויון בבריאות ,וקצרה היריעה מלפרטם כאן .לנתונים בנושא ,ראו את
דוחות משרד הבריאות המתפרסמים בכל שנה מאז שנת 2010
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx

32

במקביל לאירועים אלו ,התקבלו כמה החלטות בממשלה ,ובהן החלטת ממשלה 609
בנושא שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה .19החלטה זו נגעה בין היתר בצורך לעסוק
ביחסים ובאמון בין מערכת הבריאות לקהילה של יוצאי אתיופיה ,יחסים שהתערערו
בשנים האחרונות עקב פרשת תרומת הדם ופרשת הדפו-פרוברה .החלטה נוספת
הייתה החלטת ממשלה  1107בדבר הקמת פורום בין-משרדי בראשות מנכ"לית משרד
המשפטים ,שיעסוק בתכנון מנגנון ממשלתי למיגור הגזענות.20
בתאריך  25בדצמבר  ,2016מינה מנכ"ל משרד הבריאות צוות בן עשרה עובדי מטה
של משרד הבריאות כחברי ה"וועדה המתכללת בנושא גזענות ,אפליה והדרה במערכת
הבריאות" .בראש הצוות מונה פרופ' איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות.
מטרות הוועדה כפי שהתפרסמו בכתב המינוי (ראו בנספח  )1כללו:
.א"למפות וללמוד את תמונת המצב ביחס לתופעות של גזענות ,אפליה והדרה
במערכת הבריאות :הביטויים של התופעות ,היקפן ,האוכלוסיות הנפגעות מכך
והסיבות להופעתן ו/או הישנותן;
.בלהציע דרכים להתמודדות עם תופעות אלו ולדאוג לאי-הישנות בעתיד :באמצעות
קביעת מדיניות ,פיקוח ובקרה ,הכשרות ,הסברה וכדומה".
כתב המינוי פירט גם את עקרונות העבודה של הוועדה:
.א"שיתוף מבוטחים ומטפלים בתהליך המיפוי ,הלמידה ,תכנון התוצרים של הוועדה;
.בהתייחסות בהמלצות לתוצרי מדיניות קונקרטיים לצד עבודה על היחסים והתהליכים
עם מבוטחים וקבוצות חברתיות שנפגעו כתוצאה מגילויי גזענות ,אפליה והדרה".
מנדט הוועדה כלל:
.א"הזמנת עדויות מנפגעים ,צוותי בריאות ,מומחי אקדמיה וכו' במטרה למפות
אוכלוסיות שנפגעו ,ביטויים של גזענות ,אפליה והדרה וגיבוש פתרונות בנושא;
.בפנייה לקבלת מידע ממוסדות בריאות;
.גפתיחת ערוצי פניות ציבור ייעודיים בנושא גזענות ,אפליה והדרה;
.דהגשת המלצות למנכ"ל המשרד ותכלול ההוצאה לפועל שלהן לאחר אישורו;
.העבודה משותפת עם המנגנון הממשלתי למיגור גזענות (או מי מטעמו) שיוקם
בהמשך להחלטת ממשלה ".1107

19
20

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec609.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1107.aspx
בנובמבר  , 2015ממשלת ישראל הכירה לראשונה באופן פורמלי בקיומה של גזענות בחברה הישראלית.
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על הוועדה הוטל להגיש המלצות אופרטיביות למנכ"ל המשרד תוך שמונה חודשים מיום
מינוי הוועדה.
בחודשים שקדמו לוועדה וכן במהלך זמן פעילותה ,אך ללא קשר אליה ,פעלו עמותות
שונות ופעילים חברתיים כדי להפעיל לחץ ציבורי על הממשלה בנושא פתיחת תיקי
האימוץ של ילדי תימן ,לרבות תיקי אימוץ ,זאת כחלק מהפעילות הציבורית הרחבה יותר
בנושא פרשת ילדי תימן .פרשה זו ,לצד פרשות נוספות שהתרחשו בעבר הרחוק וגם זה
הקרוב ,הציפו שאלות וטענות באשר למעורבות הקהילה הרפואית בפרקטיקות בעלות
אופי גזעני ומפלה .המשרד ראה לנכון ,כחלק מפעילותו למיגור גזענות במערכת הבריאות
ובמסגרת ההתייחסות והבחינה הלאומית את הנושא ,להסתכל נכוחה בפרשות אלו
ולעוול לעבודה בתיאום עם צוותי העבודה בנושא במשרד ראש הממשלה .תיאור הפרשות
והמלצות הוועדה באשר לפרשות הללו ,מפורטים בפרק על אודות פרשות עבר.

34

תהליך העבודה של הועדה
צוות משרד הבריאות ( 13חברים) שמונה לנושא נפגש בתאריכים  21במרץ 28 ,במאי
ו 4-ביולי  .212017במפגש הראשון הוחלט על שני צעדים מרכזיים :להרחיב את הרכב
בועדה ולצרף שלושה חברים נוספים כחברים רשמיים בוועדה; ולקיים תהליך של גיבוש
המלצות בשותפות עם משתתפים נוספים מהחברה האזרחית ,מהאקדמיה ומהמערכת
המטפלת .זאת מתוך כוונה לגוון את השותפים שלוקחים חלק בקבלת ההחלטות ולבזר
את הכוח באופן שיאפשר הליך מייצג והוגן יותר של עיצוב ושל קבלת החלטות.
הוועדה נפגשה כדי לבנות את תהליך העבודה עם המשתתפים הנוספים וכדי להכשיר
עצמה לתהליך (על ידי למידת הנושא באמצעות היכרות עם הנעשה במערכת ודרך
מפגש עם אנשי אקדמיה ועם אנשי חברה אזרחית העוסקים בגזענות .)22במקביל ,החל
תהליך של מיפוי ושל שיחות רקע עם אנשי המגזר השלישי ,עם אנשי אקדמיה ועם נציגי
המערכת המטפלת כדי לבחון את האפשרות לצרפם כחברים בצוותי משימה שיעסקו
בגיבוש ההמלצות של הוועדה.
בתאריך  5באפריל  ,2017פרסם יו"ר הוועדה הפרופ' איתמר גרוטו כתב מינוי לחברים
בצוותי המשימה של הוועדה .23נוסף על  13חברי הוועדה במינוי המנכ"ל ,המינוי כלל
 27חברים מהמערך המטפל ,מהאקדמיה וממגוון ארגונים (ארגוני סנגור וארגוני מתן
שירותים) הפועלים בקרב קבוצות מגוונות בישראל ולמענן  -החברה הערבית ,יוצאי
אתיופיה ,החברה החרדית ,הקהילה הלהט"בית ועוד.
כבר בכתב המינוי הוגדרו שלושה ערוצים לגיבוש המלצות:
.אאיתור ,אפיון ,מעקב ומדידה של תופעות של גילויי גזענות;
.בטיפול בתופעה ,כולל פיתוח של קווי מדיניות ,הנחיות ,בקרות ,תוכניות ייעודיות
ואכיפה בנושא;
.גומניעה של גילויי גזענות ,כולל פיתוח הכשרות לצוותים בנושא והגברת גיוון עובדים
במערכת הבריאות ,בדגש על דרגים בכירים.
בתאריכים  29במאי 4 ,ביולי 3 ,באוגוסט ו 25-בספטמבר  5,2017התקיימו מפגשים
שהשתתפו בהם חברי הוועדה וצוותי המשימה.
במסגרת המפגשים הוקדש זמן לעבודה בשלושה צוותי משימה שהוגדרו בכתב המינוי
של חברי הצוותים  -צוות מניעת גזענות ,צוות איתור גזענות וצוות טיפול בגזענות.
הצוותים הורכבו מ :נציגי משרד הבריאות ,נציגי בתי החולים ,נציגי קופות החולים,
21
22
23

סיכום של ישיבות של הוועדות ניתן לראות באתר משרד הבריאות
https://www.health.gov.il/Services/Committee/racism/Pages/Protocols.aspx
הוועדה נפגשה עם מר שרף חסאן מהאגודה לזכויות האזרח ועם מר גיא שלו מאוניברסיטת צפון קרוליינה.
במהלך עבודתה ,פרשו מהוועדה שלושה נציגים והצטרפו שלושה אחרים.
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פעילים חברתיים ,נציגים של עמותות העוסקות בתחומי הבריאות ונציגי אקדמיה אשר
התנדבו לתרום מהידע ומהניסיון הרב שלהם כדי להעמיק את ההיכרות עם תופעת
הגזענות במערכת הבריאות ולמען מציאת פתרונות אפשריים למיגורה .בין המפגשים,
עבדו חברי הצוותים באמצעות מפגשים נוספים שקיימו ,שיחות ועידה ומיילים כדי לעצב
את מסקנותיהם ואת המלצותיהם.
בהמשך למפגש הוועדה השני שהתקיים ב 4-ביולי  ,2017הוחלט להקים תת-צוות
שיגבש המלצות לגבי פרשות עבר.
לצורך הבנת העומק והרוחב של תופעת הגזענות במערכת הבריאות ,הזמינה הוועדה
מומחים שונים ושמעה עדויות של מטופלים אשר נפגעו ממופעי גזענות במסגרת
מערכת הבריאות.
במהלך המפגשים ,נערכו דיונים במליאה על אודות תמונת העתיד הרצויה – מערכת
בריאות ובה אפס גזענות ,על גבולות הגזרה של הוועדה ועל כיווני הפעולה האפשריים .כן
עלו הדילמות ,המתחים והספקות שליוו את עבודת הוועדה.
אחת הסוגיות שחצתה את דיוני הוועדה ואת עבודת הצוותים נגעה בגבולות העבודה של
הוועדה .קרי ,במה תעסוק הוועדה ולמה תתייחס בהמלצותיה  -באלו אוכלוסיות תעסוק
ולאלו נקודות זמן תתייחס .הגרף להלן מתאר את צירי העבודה של הוועדה ואת מרחבי
ההחלטה שלה.

360
מטופל

צירי העבודה של הוועדה ומרחבי ההחלטה שלה

מטפל
מערכת

עולמות תוכנ
אפליה והדרה:
הבדלה בינ קבוצות או בינ
פרטימ המעניקה יתרונות
או חרונות יחיימ מבלי
שתהיה הצדקה עניינית
לככ

אי-שוויונ:
פערימ בתוצאי בריאות,
יכונימ לבריאות ,רמת
הפגיעות ,פערימ בשירותי
בריאות

גזענות:
ייחו של נחיתות לאדמ או
לקבוצה על בי תכונות
טריאוטיפיות ,המייצר
יחי כוח

אוכלויות
קבוצות ללא זכאות
פורמלית לשירותימ:
פליטימ ,מבקשי מקלט,
)מהגרי עבודה  -ביטוח
פרטי(; קורבנות חר בבני
אדמ; תיירימ

קבוצות זכאיות מתוקפ
חקיקה או תקנות אחרות:
אירימ ,עצורימ ,חיילימ,
אחמ"שיות ,פלטינימ,
ילדימ של מהגרי עבודה

קבוצות הזכאיות
תחת חבב"מ:
מבוטחימ

נקודת הזמנ
עבר רחוק:
גזזת ,ילדי תימנ
מזרח ובלקנ

עבר קרוב:
דפו פרוורה תרומות דמ,
הפרדת יולדות

הווה ועתיד

בדיונים שהתנהלו לגבי צירי העבודה ולגבי מרחבי ההחלטה של הוועדה ,עלו בין
היתר התייחסויות אלו ,שניתן לראות בהן עקרונות לפעילות ממגרת גזענות במערכת
הבריאות.
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נקודות מרכזיות להתייחסות שעלו בדיוני הוועדה
.א 360מעלות :התייחסות וטיפול בגזענות מצד מטפלים כלפי מטופלים ,מצד
מטופלים כלפי מטפלים ,בתוך הצוותים ובינהם (מנהלים-עובדים ,בין קולגות);
.ביצירת שפה והבנה משותפות במערכת הבריאות :לגבי ההבדלים והממשקים בין
גזענות ,אפליה ,הדרה ואי-שוויון בבריאות וכן בהתייחס לסוגים שונים של הבחנות
הנכללות בהגדרה הרחבה של גזענות (;).racism, ageism, sexism, etc
.גזיהוי המנגנונים והמכניזמים המייצרים גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות:
קרי הגורמים ולא רק התוצאים של הבעיה .זאת תוך התייחסות ל"כשירות מבנית",
כלומר למבנים ולגורמים ההיסטוריים ,הפוליטיים ,החינוכיים ,האידיאולוגיים,
החברתיים והכלכליים המייצרים גזענות ,אפליה והדרה במערכת ,ברמת הארגונים
וברמת המפגשים הבין-אישיים;
.דשימת לב מיוחדת לגזענות ממסדית (ולא רק לאירועים פרטניים בין-אישיים) :זיהוי
יצירתן של פרטיקות מגמתיות בשטח גם בהעדר נהלים מפלים; הימנעות מההנחה
כי כל מקרה של תופעה גזענית הוא פרטני או חריג תוך שימת לב מיוחדת לאירועים
חוזרים; ערנות למקרים שבהם "טובת המטופל" או חופש הבחירה שלו מייצר
גזענות ,אפליה או הדרה מצד המטופל או מצד מטופלים אחרים; הכרה בעובדה שגם
הימנעות מפעולה ממסדית יכולה לעודד גזענות;
.הפיתוח וחיזוק מנהיגות נוגדת גזענות כמרכיב מרכזי ביכולת למגר אותה;
.ויצירת פרקטיקת תגובה השומרת על אפס סובלנות כלפי גזענות ,על מהירות תגובה,
על כנות ועל שקיפות;
.זהכשרות ומתן כלים לצוותים :לזיהוי גזענות ומקורותיה החברתיים ולמפגש עם
דילמות ועם מתחים סביב חופש בחירה מול שוויון ,כשירות תרבותית מול הדרה,
מקצועיות והחלטות קליניות מול שיקולים חברתיים;
.חחתירה אל מערכת מגוונת :שעובדיה משקפים את החברה הישראלית על כלל גווניה;
.טחתירה אל מציאות שוויונית :בנייה של מציאות שוויונית שיש בה חיים משותפים,
הכרה ורב-תרבותיות מהותנית ומבנית .חינוך נגד גזענות מגיל צעיר הוא בסיס לחזון
של אפס סובלנות לגזענות.
.ייצירת אמון מחודש במערכת :באמצעות התייחסות לפרשות עבר וטיפול בהן תוך
התייעצות ושיתוף הקהילות הנפגעות;
	.איקידום הסולידאריות :בין קבוצות וקהילות במערכת והימנעות מ"תחרות" על סבל
ופגיעה.
הוועדה פעלה בתוך סד של לוח זמנים דוחק ובמהלכו קיימה דיונים באשר לסוגיות
המרכזיות שבבסיס תופעה חברתית מורכבת זו .עם זאת ,הוועדה רואה צורך ביצירת
המשכיות של השיח החיוני שהחל בעבודת הוועדה ובהרחבתו למעגלים נוספים ,הן בתוך
מערכת הבריאות והן בחברה האזרחית בכללותה ,ובכלל זה אפשרות של קיום הוועדה
כ"מתמדת".
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פעילות משרד הבריאות במהלך עבודת הוועדה
במהלך החודשים שבהם עבדה הוועדה ,פעל משרד הבריאות בכמה ערוצים כדי לטפל
בסוגיות הנוגעות לגזענות ,לאפליה ולהדרה במערכת הבריאות וכן למיצוב הנושא על
סדר יומה של המערכת:
ˆ כתובת מייל ייעודית לפניות בנושא והקמת דף אתר אינטרנט ייעודי (ראו כאן) באתר
האינטרנט של משרד הבריאות ,שבמסגרתו תתפרסם פעילות בנושא .באתר מופיעים
פרוטוקולי הוועדה הפנים-משרדיים וכן הפרוטוקולים של הוועדה הציבורית שבמסגרתה
פעלו צוותי המשימה.
ˆ טיפול בפניות ובתלונות שהגיעו דרך המייל של הוועדה :תיאור הפניות והטיפול בהן
יתפרסמו בדוח עוקב.
ˆ דיון ראשוני על המלצות הוועדה עם קהלים נוספים :בתאריך  23.10.17התקיימו שני
מפגשים בהשתתפות יו"ר הוועדה והמשנה למנכ"ל משרד הבריאות :מפגש עם נציגות
של ראשי מערכת הבריאות  -מנהלים מבתי החולים ,מקופות החולים ונציגות של איגודי
עובדים; ומפגש שני עם נציגות של עובדים בארגוני חברה אזרחית אשר לא נטלו חלק
בפעילות של צוותי המשימה של הוועדה .בתאריך  1.5.2018התקיימה פגישה להצגת
ממצאי עבודת הועדה עם ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל.
הוועדה רואה במפגשים אלו מפגשים ראשוניים בלבד והמשרד מתכוון להמשיך ולקיים
מפגשים בנושא בהשתתפות נציגי ארגונים מהחברה האזרחית ,מטפלים ונותני שירות.
ˆ פיתוח של מערכי הכשרה בנושא גזענות ואפליה במערכת ופיילוט התנסות ראשון
באסף הרופא :משרד הבריאות בשותפות עם מרכז מסר לסימולציה רפואית בתל השומר
ועם נציגי חברה אזרחית פיתחו מערכים להכשרת מטפלים בנושא .במהלך נובמבר
 – 2017פברואר  2018ערך המשרד בשותפות עם מרכז מסר לסימולציה רפואית ובליווי
מקצועי של רופאים לזכויות אדם פיילוט הכשרה לצוות מחלקה פנימית האסף הרופא.
על בסיס הפיילוט מפותח מערך הכשרה ארצי.
ˆ טיפול באירועים אד-הוק:
"אירוע כפר קאסם":
בתאריך  8.6.2017התפרסמה בחדשות ערוץ  2כתבה על הנחיה פנימית של משרד
הבריאות לצוותי רפואה שלא להגיע לטיפת החלב בכפר קאסם בעקבות אירועי הפגנות
בעיר .בעקבות זאת ,פרסמה הוועדה הודעה מיידית בלשון זו" :משרד הבריאות מחויב
להענקת טיפול סדיר לכלל תושבי מדינות ישראל בכל עת .מדובר בתקלה חמורה
בעקבותיה יתבצע תחקיר מעמיק של האירוע וההתנהלות שהובילה לתוצאה העגומה
בדמות ההנחייה הנ"ל .בתחקיר ראשוני שביצע יו"ר הוועדה המתכללת של המשרד
בנושא גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,
פרופ' איתמר גרוטו ,עלה כי ההחלטה נתקבלה בשוגג על בסיס המלצת המשטרה.
הנהלת המשרד אינה פוטרת אירוע זה בבחינת התרחשות מבודדת של עובד ששגה,
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אלא כמקרה שיש ללמוד ממנו ולמנוע הישנותו בעתיד ..יודגש כי הפעילות בטיפות החלב
בכפר קאסם חזרה לשיגרה ביום שלמחרת .בכוונת המשרד לפעול כדי לברר לעומקה את
ההתנהלות הפנים-משרדית בנושא .זאת בנוסף לגיבוש נוהל מסודר של קבלת החלטות
באירועים דומים בעתיד .עם גיבוש הנהלים יעדכן מטה המשרד את כלל עובדיו בנושא.
הוועדה המתכללת בנושא גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות הוקמה לאחרונה
על ידי מנכ"ל משרד הבריאות והיא פועלת על מנת לאתר תופעות מסוג זה ,לטפל בהן
ולמנוע הישנותן בעתיד .אנו קוראים לכל עובדי משרד הבריאות לגלות ערנות בהנחיות
שיכולות להתפרש כמפלות ,מדירות או חשודות בגזענות ,ולדווח לוועדה במקרים בהם
מזוהות הנחיות כאלו".
ואכן ,המשרד הקים צוות לבחינת נוהלי עבודה בשעת חירום הכולל נציגות של משרד
הבריאות ,חברה אזרחית ומשטרת ישראל .הצוות נפגש ועובד על פיתוח נוהל ייעודי
לשעת חירום.
"קשירת חצוצרות בהתניה באישור רב":
באוגוסט  2017נטען בכתבה עיתונאית כי נשים שבוחרות לעבור קשירת חצוצרות בבתי
החולים לניאדו ומעייני הישועה מתבקשות להשיג "היתר" מיוחד מהרב של בית החולים.
נשים ערביות נאלצות לבחור בין פגישה עם הרב לבין פנייה לבית חולים אחר .בהמשך,
פנה ארגון רופאים לזכויות אדם למשרד הבריאות עם תלונה בעילום שם  -אך תוך
נכונות להיחשף בפני הגורם שיטפל בנושא במשרד הבריאות  -של אישה שהלינה בנושא
זה על בית החולים לניאדו.
משרד הבריאות פנה לבתי החולים שערי צדק ,לניאדו ומעייני הישועה בבקשה לקבל
תגובתם ולהמציא בפני המשרד את נוהליהם בנושא.
מבית החולים מעיייני הישועה נמסר כי אין בבית החולים נוהל המחייב פנייה לרב
וההחלטה מתקבלת על בסיס שיקול דעת רפואי .כן נמסר כי רוב המטופלות בבית
החולים משתייכות למגזר החרדי והן בוחרות להתייעץ עם הרב שלהן ו/או עם רב בית
החולים בטרם מתן הסתכמתן לביצועם של הליכים רפואיים .כן צוין כי עד כה לא פנו
לבית החולים נשים מוסלמיות שביקשו לעבור הליך במוסד.
מבית החולים לניאדו נמסר כי השיקול הרלוונטי היחיד הוא האם קיים צורך רפואי לביצוע
ההליך .עוד נמסר כי נשים חרדיות נוהגות לפנות להתייעצות עם רב בית החולים וגם
במקרים אלו השיקול היחיד לביצועו הוא שאלת הצורך הרפואי ,ולכן הרב מפנה לרופא
נשים שפונות אליו.
מבית החולים שערי צדק נמסר כי הליך קשירת חצוצרות מבוצע בבית החולים לפי רצון
היולדת מבלי שנדרש אישור דתי כלשהו וללא אבחנה בין נשים יהודיות לנשים מוסלמיות.
המשרד מתייעד להמשיך לבדוק סוגיה זו ולבחון את הפרקטיקה המקובלת בפועל.
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גזענות מוסדית
גזענות מוסדית היא תרגום של תפיסות ושל ערכים גזעניים לפרקטיקות ארגוניות
המייצרות אפליה ,הדרה ודיכוי של קבוצות מיעוט .לרוב מדובר בתופעה שאינה מוכרת
ואף מוחבאת  -לא תמיד במודע או במכוון.
מאפיין נוסף שניתן למצוא בין ביטויה של גזענות מוסדית הוא הימנעות או חוסר רצון
ו/או יכולת להתאים מענים לצרכים השונים של קבוצות חברתיות שונות .במילים
אחרות ,ניתן לראות באי-שוויון בנגישות לשירותי בריאות ,בזמינות השירותים ,בפריסתם
ובאיכותם  -צורה של גזענות מוסדית.24
בבריטניה ,הירצחו של הנער השחור סטפן לורנס בשנת  1993בהתקפה גזענית
בידי כנופייה של נערים לבנים ,הובילה לדיון ציבורי ער בגזענות מוסדית ,בעיקר לגבי
התנהלות המשטרה בחקירת הרצח ולגבי הבאת האשמים לדין.
בעקבות הלמידה שנעשתה בהמשך לאירועים אלו ,המרכז האירופי לזכויות "בני רומה"
הגדיר גזענות מוסדית כך:25
"The collective failure of an organisation to provide an appropriate and
professional service to people because of their colour, culture or ethnic
origin. It can be seen in processes, attitudes and behaviour which amount
to discrimination through unwitting prejudice, ignorance, thoughtlessness,
"and racist stereotyping which disadvantage minority groups.
התחקיר הציבורי שנערך בעקבות האירועים מצא כי התנהלות המשטרה לא כללה
ביטויים גזעניים ישירים ,אלא דווקא הושפעה ממניעים גזעניים בצורה "מעודנת" יותר.
התנהלות זו התבטאה בהנחות היסוד שבבסיס החקירה ,בעוינות כלפי משפחת הנרצח,
באדישות ,בחוסר המאמץ לקדם את החקירה ועוד .פרקטיקה זו תוארה לבסוף כגזענות
מוסדית ,אשר לרוב נסתרת מהעין ואופן הביטוי שלה לא מודע תדיר ונובע מהימנעות
או מפעולה שיש בה נזק .פרקטיקה זו עשויה להיות תוצאה של תחושות ,של רגשות ושל
תפיסות מודעות ושאינן מודעות כלפי קבוצה חברתית מסוימת:
"The Inquiry did hear, however, extensive evidence that police behaviour
was affected by racial considerations in rather more subtle ways. These
24
25

Henry, B. R., Houston, S., and Mooney, G. H. (2004). Institutional racism in Australian
healthcare: A plea for decency. Medical Journal, 180 (10), 517-520
Oakley, R. (2000). Institutional racism: Lessons from the U.K. European Roma Rights Centre
-European Roma Rights Centre. http://www.errc.org/article/institutional-racism-lessons
fromthe-uk/1191
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included: initial police suspicion that the youths had been victims of a
drug-related attack; police suspicion that Duwayne Brooks himself might
have been the killer; lack of initial consideration that racial motivation
might have been a factor in the attack; lack of action when Duwayne
Brooks stated that he had heard the word "nigger" being shouted by
the white youths; hostility towards Stephen's parents when family and
friends rallied to their support; poor quality communication and support
for Stephen's family; and lack of effort in the conduct and progression of
the investigation in general. Although many such claims were contested
by the police as unproven, or at least not racial in character, they were
strongly affirmed as having a racial dimension by the victims and the black
community.
Such evidence pointed towards a very different form of racism from that
which is usually the focus of public attention. Not only is this subtle
in its manifestations, but while sometimes conscious, it may be often
unconscious, unintended, and resulting not from action but from the failure
to act - or to act in appropriate ways. It may be the unconscious result of
feelings and preconceptions relating to particular racial or ethnic groups
that quite unconsciously influence - to a greater or lesser degree according
to circumstances - a person's behaviour. It is a form of racism that reflects
the fact that ignorance, misunderstandings and even stereotypes about
minorities are widespread throughout society, and may unwittingly be
reflected even by well-intentioned people in their behaviour."
,ראש עיריית אוסטין בטקסס הקים צוות משימה להתמודדות עם גזענות מוסדית
:26ובמסגרת דוח ההמלצות שגיבש הצוות הגדיר גזענות מוסדית בבריאות כך
ˆ תוצאה של הטיה לא מודעת הבאה לידי ביטוי בפרשנות שונה בביצוע נוהלים
 המקרה שלהלן (שמוכר. בין קבוצות חברתיות שונות,ופרוטוקולים של טיפול ושל שירות
:גם במציאות הישראלית) מדגים זאת
Two children visit into the Emergency Room after falls that led to each
having a broken arm. One child is white; the other is black. The same
physician treats both patients, interacts with both families and writes down
the medical reports. The child from the white family goes home with a cast
and a lollipop; the child from the black family goes home with a cast and
a referral to Child Protective Services. Both children had reported similar
circumstances leading to their injuries.
,Mayor's Task Force on Institutional Racism and Systemic Inequities. Final report, Austin TX
April 2016
https://cityofaustin.github.io/institutional-racism/IRSI_Task_Force_Report-Updated-4-6-17.pdf
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26

ˆ תוצאה של השפעות לא שוויוניות של נהלים ופרוטוקולים של טיפול ושירות שהם זהים
עבור כולם .למשל:
Case managers in the child welfare system reviewed their placement data
and found children of color were more likely to remain in foster care and
age-out of the system without ever being placed in a long-term family
(these are known as forever families), despite an extended network of
grandparents and relatives willing to provide a home for them. A policy
review team found a policy that stated a guardian for children in care must
have a high school diploma to be considered as a placement for the youth.
The review team questioned what about a high school diploma guaranteed
a home would be safe for youth. In fact, many of the caseworkers
.recognized their own parents did not have a high school diploma
כלומר ,הדגש הוא באיתור הגזענות המוסדית בתהליכים ארגוניים ,בהתנהגות ארגונית,
בגישות ובעמדות ארגוניות המייצרות אפליה.
ארגונים שונים מתמודדים עם גזענות מוסדית בדרכים שונות כגון:
ˆ רפלקציה ארגונית ובחינה עצמית מתוך תשומת לב לאופנים שבהם מוצא ,לאום ,גיל,
מגדר ,נטייה מינית ,מוגבלות ,שפה ודת  -מצטלבים עם גזענות מוסדית;
ˆ התייחסות ליחסי הכוח שבין קבוצת הרוב לבין המיעוט בתוך המוסד ומחוץ למוסד-
בחברה ,והכרה בכך שקבוצת הרוב היא לרוב בעלת שליטה ודומינטטיות במוסדות
פורמליים ,מה שמייצר נחיתות לרעת קבוצות המיעוט;
ˆ מכוונות להכלה ולפרואקטיביות :כנות ארגונית בהצבעה על הקבוצות המודרות בשגרה
ונקיטת פעולות אקטיביות להכלה שלהן;
ˆ הסרה של חסמים תרבותיים ולשוניים לצד למידת השפה והכלים שמציעה גישת
הכשירות המבנית העוסקת בהתמודדות עם גזענות מוסדית;
ˆ כלים פורמליים לבחינה של אי-שוויון ,של הדרה ושל גזענות בתקצוב ,בסדרי עדיפות
ארגוניים ,בחלוקת המשאבים ,בתוכניות וכדומה;
ˆ תשתיות פורמליות לטיפול בתופעה  -כ"א ,משאבים חומריים ,הכשרות ותשתיות
פיזיות נדרשות;
ˆ ניטור ואיסוף של ידע בנושא ,שקיפות שלו ואחריותיות לגבי ההתקדמות בהתמודדות
עם הבעיה;
ˆ שיתוף עקבי של קבוצות נפגעות בפיתוח הכלים והדרכים להתמודדות עם התופעה
ולמידה והכשרה הדדיות  -ארגוני בריאות וקהילות חברתיות;
ˆ גיוון של כוח העבודה כך שישקף את כלל גווניה של החברה;
ˆ יישום מדיניות שוויונית בהקצאת משאבים לרבות מדיניות של העדפה מתקנת;
24
ˆ מנהיגות וניהול .במילותיו של המרכז האירופי לזכויות בני רומה:
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"Measures should not just be targeted at individuals, but at the mode
of operation of the organisation as a whole: Its goals, its procedures, its
informal culture, its personnel policies, its customer relations, and so on.
Organisational change is likely to be needed, and this must be approached
in a strategic way. Vision, image, standards, training, discipline, recruitment
and many more aspects of the organisation will need to be addressed in
an integrated manner. Tackling institutional racism is fundamentally the
".responsibility of management at the senior level

גזענות מוסדית במערכת הבריאות :מספר דוגמאות
במהלך דיוני הועדה עלו מספר דוגמאות לגזענות מוסדית במערכת הבריאות .בעקבות
כך הוקם תת-צוות שדן בפרשות של גזענות מוסדית -בעבר ובהווה .המלצות הצוות
להתמודדות עם פרשות אלו מופיע בפרק יעודי בנושא.
ראוי לציין כי מדובר בפרשיות משמעותיות שעלו בדיונים במסגרת הפורום הכולל של
הועדה ועל כן בחרנו לפרטן כאן .יחד עם זאת יתכן וישנן פרשיות נוספות שאינן מצוינות
כאן אך ראויות להתייחסות.
אי שוויון ופערים בבריאות מתמשכים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית.
סוגיה זו עלתה בהקשרים שונים בדיוני הועדה והיא מהווה דוגמא קלאסית לאפליה
ממסדית רבת שנים נגד אוכלוסיית מיעוט ילידית .27סקרים לאומיים רבים ונתונים של
הלמ"ס מצביעים על מצב בריאותי ירוד בקרב הערבים בישראל יחסית לאוכלוסייה
היהודית .מדדי בריאות רבים כמו תוחלת חיים ,תמותת תינוקות ותחלואה מתוקננת
לגיל מצביעים על המשך קיומם של פערים בבריאות.28
פרסומים אחרונים מצביעים על כך שמקורותיהם של פערים אלה נטועים לא רק בגורמים
חברתיים-כלכליים מחוץ למערכת הבריאות ,אלא גם ביחס משרד הבריאות וספקי
שירותי הבריאות (קופות החולים) לפערים אלה .29לאורך שנים לא הייתה הכרה בפערים
האתניים בבריאות בין ערבים ליהודים .פערים אלה הוגדרו כ"בעיה תרבותית" או בעיה
שקשורה לריכוז הערבים באזורים פריפריאליים .זאת גם כאשר מצבם הבריאותי של
הערבים היה ירוד מזה של היהודים באותם אזורים.
מבט היסטורי על פיתוח שירותי הבריאות בישובים הערבים ,מצביע על מדיניות של
הזנחה לאורך שנים בכל הנוגע לתשתיות פיזיות (שירותי בריאות) ,אנושיות (הכשרת כוח
אדם והצבתם בשירותי בריאות ובמוקדי קבלת החלטות) וגם תקציביות (תוכניות קידום
בריאות ,מניעה ומחקר) .בתחילת התהוותה ,פספסה המדינה הזדמנות היסטורית
של הקמת מערך של שירותי בריאות שוויוניים ,כאשר היא שייכה את הערבים למנהלת
27
28

דאוד ,נ ) 2017 ( .מקורותיו של האי-שוויון בבריאות בין יהודים לפלסטינים אזרחי ישראל .מכון ואן ליר.
גיליון מס'  ,7לחץ דם מקומי :יהודים וערבים במערכת הבריאות בישראל.
אברבוך ואבני .אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו .מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ,משרד הבריאות.
שנים שונות https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx
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בריאות (מעין משרד בריאות) נפרדת מזה של האוכלוסייה היהודית ,אשר פעלה תחת
פיקודו של המנהל הצבאי משך  18שנים.29
הערבים שבאותם ימים ,קיבלו מעמד של תושבי ישראל ,סבלו מהטראומה של ה"נכבה"
של  1948וכן מבעיות בריאות רבות 30וקיבלו שירותי בריאות מצומצמים (בעיקרם בתחום
בריאות הציבור ומניעת מחלות מדבקות אשר נועדו לרוב להגן על האוכלוסייה הכללית.)31
באותם שנים היה פיתוח איטי מאוד של שירותי הבריאות בישובים של הערבים.
תושבים בעלי ממון שהיו חברים באחת מהסתדרויות זכו לשירותי בריאות באמצעות
קופות החולים .על פניו נראה שהפערים שנפערו ביחס לשירותי הבריאות דאז בין שתי
האוכלוסיות היו גדולים .גם הפערים החברתיים-כלכליים בין האוכלוסיות תרמו רבות
לפערים בתחלואה ובתמותה .31על כן לא היה די בצירופם של כלל התושבים הערבים
לביטוח בריאות הממלכתי עם כניסתו לתוקף של החוק בשנת  .291995אמנם החוק
הרחיב את הנגישות לשירותי בריאות וקבע את זכותם החוקית של כל תושבי ישראל
לשירותי בריאות ,אך היות והפערים בבריאות נשארו בעיניהם ובמקומות מסוימים אף
התרחבו לאורך השנים על פי ממצאיהם של מחקרים שונים ,33נדרשה התערבות נוספת
מעבר לזו המוקנית בתוקף החוק.
יתר על כן ,פעמים לא מועטות שיקולי ביטחון גברו על זכותם לבריאות של התושבים
הערבים ובכך תרמו להדרתם .32דוגמאות לכך ניתן לראות בהנחיות להפסקת שירותים
בישובים בהם אירועים שמוגדרים ביטחוניים כמו הפגנות ,ארועי אוקטובר  ,2000או
ארועי יום האדמה וכו'.33
בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של הכרה בפערים האתניים בבריאות מצד משרד
הבריאות .34במשרד פועלת יחידה לצמצום אי-שוויון על רקע גורמים מגוונים -אזור
מגורים ,מצב חברתי-כלכלי וכן בהתייחס לפערים אתניים .מגמה זו טרם הביאה
לתוצאות הרצויות מבחינת פיזור השירותים ושיפור בריאות האוכלוסייה הערבית.
דוחות משרד הבריאות מלמדים שחלוקת השירותים הבריאותיים עדיין איננה שוויונית,
וכי התשתיות של שירותי הבריאות אינם הולמים את צרכיה הבריאותיים הרבים של
29
30
31

32
33

34

.Reiss N. (1991). The health care of Arabs in Israel. Boulder Colorado: Westview Press
Daoud, N., Shankardass, K., O'Campo, P., Anderson, K., & Agbaria, A. K. (2012). Internal
displacement and health among the Palestinian minority in Israel. Soc Sci Med, 74(8), 1163doi:10.1016/j.socscimed.2011.12.041 .1171
Daoud, N., Soskolne, V., Mindell, J. S., Roth, M. A., & Manor, O. (2017). Ethnic inequalities in
health between Arabs and Jews in Israel: the relative contribution of individual-level factors
and the living environment. Int J Public Health. doi:10.1007/s00038-017-1065-3
,)Saabneh, A. M. (2016). Arab-Jewish gap in life expectancy in Israel. Eur J Public Health, 26(3
doi:10.1093/eurpub/ckv211 .433-438
Daoud, N, Jabareen, J. (2014). Depressive Symptoms Among Arab Bedouin Women Whose
Houses are Under Threat of Demolition in Southern Israel: A Right to Housing Issue. Health and
.Human Rights Journal, 16(1), 179-191
Adalah - The Legal Center or Arab Minority Rights in Israel. (2011). Inequality Report: The
.Palestinian Arab Minority in Israel Israel Retrieved from Haifa, Israel
Adalah - The Legal Center or Arab Minority Rights in Israel. (2016). Israel: New Discriminatory
.and Anti-Democratic Legislation. Haifa, Israel
ראו פעילות משרד הבריאות בנושא:
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx
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האוכלוסייה הערבית .בנוסף ,השתתפות ערבים במוקדי קבלת החלטות מרכזיים במשרד
הבריאות ובקופות חולים עדיין מוגבל .35 29לאור זאת ,החל משרד הבריאות לגבש בשנה
האחרונה ,יחד עם הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי של מגזר המעיעוטים במשרד לשוויון
חברתי ,תוכנית רב שנתית לבריאות בחברה הערבית המבקשת להתמודד עם אי-
השוויון בבריאות ובשירותי בריאות באופן הוליסטי ומעמיק.
על אי-השוויון והקיפוח ההיסטורי של החברה הערבית בישראל הצביע גם "ועדת אור",
ועדת החקירה הממלכתית לבירור אירועי חודש אוקטובר " .362000ועדת אור" פירטה
כיצד "המדינה וממשלותיה לדורותיהן ,כשלו בחוסר התמודדות מעמיקה ומקיפה עם
הבעיות הקשות  ....הטיפול הממשלתי במגזר הערבי התאפיין ברובו בהזנחה ובקיפוח.
הממסד לא גילה רגישות מספקת לצרכי המגזר הערבי ,ולא פעל די על מנת להקצות את
משאבי המדינה באופן שוויוני גם למגזר הזה .המדינה לא עשתה די ,ולא התאמצה די ,כדי
להקנות שוויון לאזרחיה הערבים ולהסיר את תופעות האפלייה והקיפוח ."...גם בהתייחס
לשירותי בריאות כשלה מערכת הבריאות במניעת קיפוח ובצמצום אי-שוויון .יחד עם
זאת ,דווקא בזכות כוחותיה של מערכת הבריאות יש באפשרותה להוות מודל בחברה
בישראל במיגור האפליה ,ההדרה ואי-השוויון ביחס לחברה הערבית בישראל.
"פרשת תרומות הדם"
"פרשת תרומות הדם" נחשפה ב 1996-ונגעה למדיניות משרד הבריאות ו"מגן דוד
אדום" בעניין קבלת תרומות של מנות דם מעולים מארצות אפריקה .על-פי המדיניות
שהיתה נהוגה עד אז ואשר הוסתרה מן התורמים ,לא נעשה שימוש בתרומות הדם
של יוצאי אתיופיה בשל החשש שהתורמים סובלים ממחלות מידבקות הנפוצות בקרב
עולים מארצות אפריקניות יותר מאשר באוכלוסייה הכללית ,ובכללן איידס .עם זאת,
לתורמים ניתנה "תעודת תורם דם" והוענק להם ולבני משפחתם ביטוח דם למשך שנה,
ככל התורמים .רבים מיוצאי אתיופיה טענו שכעסם הגדול אינו על אי השימוש במנות
הדם שתרמו ,אלא בהשמדתן בסתר ובהסתרת המניע שהוביל לכך .מדיניות זו שונתה
בעקבות המלצות "ועדת נבון" ,וגובשה תחתה מדיניות חדשה :ילידי אתיופיה (אשר
הוגדרו כקבוצת סיכון לנשאות ל HIV-עקב השכיחות הגבוהה יחסית של נשאות זו בקרב
ילידי אתיופיה) ,לא יוכלו לתרום דם בישראל .גם לאחר שינוי זה טענו עולים מאתיופיה
ליחס מפלה.
בשנת  ,2013חה"כ דאז פנינה תמנו שטה אשר ביקשה לתרום דם במסגרת יום התרמה
שהתקיים בכנסת ,סורבה על-ידי צוות "מד"א" בטענה ,כי אינה יכולה לתרום דם .זאת
בהתאם למדיניות משרד הבריאות ומד"א שלא לקבל תרומות מכל אדם שנולד לפני
 1977באחת מארצות אפריקה ,מזרח אסיה והאיים הקריביים ,ששכיחות האיידס בהן
גבוהה .בעקבות חשיפת אירועים אלו הוקמה במשרד הבריאות ועדה לבחינת תרומות
דם בישראל.
בעקבות המלצות הועדה החליט משרד הבריאות לעדכן את מדיניות תרומות הדם
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רן רזניק . 2011 .שילוב האזרחים במערכת הבריאות -סיפור הצלחה? יוזמת קרן אברהם
https://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/Integration%20in%20the%20Healthcare%20
System%20-%20Hebrew%20LR.pdf
http://uri.mitkadem.co.il/vaadat-or/
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בישראל ,החל מחודש יוני  .2017המשרד עדכן ופרסם נוהל חדש לתרומות דם 37המסיר
את מגבלת התרומה של ילידי אתיופיה ומשווה אותם לקריטריונים המקובלים בכל
מדינות העולם המפותחות ,כך שהמגבלה תהיה רק על מי ששהה מעל שנה בארץ
אנדמית וטרם חלפה שנה מאז הגעתו לישראל .מגבלה זו חלה על כל התורמים ,ובכלל
זה על ילידי הארץ ,ללא קשר למוצא ,כך שלא ימצא הבדל בין ילידי אתיופיה לשאר
האוכלוסייה .בהזדמנות זו גם הוסרו שתי מגבלות נוספות  -הסרת מגבלת הגיל לתרומה
ראשונה וכן הסרת המגבלה שחלה על גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים כך שיוכלו
לתרום דם בחלוף שנה ממגע מיני אחרון .בכך שם המשרד קץ לאחד מסמלי האפליה
נגד יוצאי אתיופיה.
עם זאת ,הפרשה וההישנות שלה נותרו כגלד פתוח נוכח העובדה כי לא נערכה הפקת
לקחים מוסדית ,הכרה פורמלית בעוול או הליכים אחרים שיכולים לקדם ריפוי פיוס ואי-
הישנות .שינוי הנוהל לא נתן מענה לנטל העבר ומתוך הבנה של הקונטקסט ההיסטורי
כמו גם החברתי הרחב יותר -מקומה של הקהילה האתיופית בישראל ושל יחס גזעני
כלפיה בחברה (לא רק בהקשר של מערכת הבריאות – כדוגמת המתח הקיים בין
הקהילה למשטרה ועוד) .סופו של דבר ,נותרו משקעים של חוסר אמון.
"זריקות הדפו-פרוברה"
בעקבות כתבות עיתונאיות 38ובהמשך לדו"ח שפורסם כמה שנים קודם לכן על-ידי ארגון
אשה לאשה ,39נטען בשנת , 2013כי תכשיר "דפו-פרוברה" ,המשמש כאמצעי למניעת
הריון וניתן כזריקה ,נכפה במחנות המעבר בגונדר ,באדיס אבבה ולאחר מכן בישראל על
נשים עולות מאתיופיה .זאת ,מבלי שהוצעה להן חלופה או מבלי שניתן להן מידע על-
אודות תופעות לוואי אפשריות ועל אמצעים חלופיים אפשריים ,ומבלי שניתנה הסכמה
מדעת .טענות שהועלו מטעמן של יוצאות אתיופיה וארגונים חברתיים היו ,כי הזריקות
ניתנו במטרה לפקח על הילודה בקרבן ואף לצמצמה.
בעקבות חשיפת הפרשה הנחה מנכ"ל משרד הבריאות דאז ,פרופ' רוני גמזו ,שלא לחדש
מרשמי דפו-פרוברה לנשים ,אלא לאחר שהצוות המטפל ברר לעומק כי המטופלת
הבינה את יתרונות וחסרונות הטיפול והחלופות הקיימות בפניה ולאחר הסכמתה.
במקביל ,בעקבות פניות של חברות כנסת בוצעה בדיקה מטעמו של מבקר המדינה
בנושא .בדו"ח המסכם של הבדיקה נכתב ,כי לא נמצא שהייתה לגופים המעורבים
 משרד הבריאות ,קופות החולים ,טיפות החלב והסוכנות היהודית  -מדיניות אופרקטיקה של כפייה או העדפה של אמצעי מניעה זה כאמצעי מועדף לעולות מאתיופיה
וכי אי אפשר לקשור בין הירידה בילודה לקבלת דפו-פרוברה .עם זאת ,ציין המבקר את
תחושת ה"אדנות" של המערכת הרפואית ביחס ליוצאי אתיופיה כגורם מרכזי למשבר
האמון על רקע הדפו-פרוברה .גם על דו"ח המבקר נמתחה ביקורת על-ידי ארגונים
ופעילים חברתיים ,וזאת בשל העובדה ,כי לצורך כתיבת הדוח לא נערכו שיחות של מוסד
מבקר המדינה עם אף אחת מהנשים יוצאות אתיופיה המעורבות ,ומשכך  -הבדיקה
הייתה חלקית .חשוב לציין כי למרות הוצאת ההנחיה על ידי משרד הבריאות הרי שמקרב
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 https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2017.pdfהנוהל החדש
דני אדינו אבבא” ,שכונות בלי תינוקות“ ,ידיעות אחרונות ; 1.6.2008 ,גל גבאי" ,לאן נעלמו הילדים" ,ואקום
עונה שנייה.
חדוה איל ,דפו פרוורה ,ארגון אשה לאשה.
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הקהילה הרפואית ישנה התנגדות לאפשרות שברקע פרשייה זו עומדת גזענות – גלויה
וסמויה .ראוי בהקשר זה להעיר כי סירובה של הקהילה הרפואית להכיר באפשרות של
"תחושת האדנות של מערכת הבריאות" בהקשר זה (כדבריו של מבקר המדינה) ,כביטוי
של גזענות ,נותרת כנקודת מחלוקת התורמת לחוסר האמון של קהילת יוצאי אתיופיה
במערכת.
בדומה לפרשה של תרומות הדם ,פרשה זו צריכה להיות מובנת מתוך הקשר רחב יותר
ויש לבחון יישום מנגנונים שונים על מנת לוודא אי הישנות של התופעה.
"הפרדת יולדות"
בשנת  2006נחשפה פרקטיקה של הפרדת יולדות במספר בתי-חולים 40ובשנית שוב
בשנת  .412012לראשונה נחשפה הפרשה בהקשר של הפרדת יולדות ערביות .כמה שנים
מאוחר יותר ,באפריל  ,2016במסגרת דיון שקיימה הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון
מגדרי בכנסת תאריך  13/04/2016הסעירו את הציבור דבריה של מנהלת מחלקת נשים
ויולדות בבית חולים "הדסה" הר הצופים שאמרה בדיון מיוחד בכנסת" :בוודאי שנאשר
הפרדה מאתיופית ".בעקבות החשיפה ,כמה נשים יוצאות אתיופיה שיתפו את סיפורן
האישי וסיפרו ,כי חוו על בשרן חוויה משפילה כאשר שכנתן לחדר בבית היולדות ביקשה
העברה עקב צבע עורן .42בתי החולים הכחישו כי מדובר במדיניות המונעת מגזענות
ונימקו את התופעה בהבנה ובהתחשבות ברצון המטופלות ,קרי מתוך רצון לקדם
"כשירות תרבותית".
ראוי לציין כי קיומה של התופעה והישנותה קשורה ביחודיותו של תחום היולדות שנובע
מהתחרות הגדולה שיש בין מוסדות הבריאות על כל יולדת ,נוכח העובדה כי קיימת
זכות בחירה במקום הלידה וכי העלות ממומנת על ידי המוסד לביטוח לאומי .פועל יוצא,
שהשיקולים הכלכליים מייצרים תמריץ גבוה ליצירה של פרקטיקות ושירותים למשיכת
יולדות על בסיס הרחבת יכולת הבחירה שלהם בנותן השירות ,בסוג השירות ,בתנאי
האשפוז ועוד.
משרד הבריאות התבטא באופן חד-משמעי נגד פרקטיקה זו ומנכ"ל המשרד ,משה בר-
סימן טוב ,זימן את מנהלי בתי-החולים לשיחת הבהרה בנושא .בהמשך קיים המשרד
בקרות בבתי-החולים בנושא .43בדיוני הוועדה עלו עדויות כי פרקטיקה זו ככל הנראה
רווחת יותר וכי אנשי מערכת הבריאות פחות מודעים אליה .פרקטיקה זו מתקיימת כלפי
אוכלוסיות שונות ובעיקר כלפי נשים ערביות ,44יוצאות אתיופיה ומבקשות מקלט.
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 https://www.haaretz.co.il/misc/1.1071050עיתון הארץ
ראו :פרוטוקול מס'  , 658מישיבת ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,יום שני ,ד' באדר התשע"ב ( 27
מעריב ב - NRG 16 -בפברואר  ,) 2012שעה  : 11:00הישיבה התקיימה בעקבות כתבה שהתפרסה ב
בפברואר ,שכותרתה" :הפרדה בין יולדות ערביות בבתי החולים במחלקות היולדות בארץ" .הכתבה כללה
סרטון שהוסרט במצלמה נסתרת ,במהלך סיור של יולדות המגיעות לסיור טרם הלידה במחלקה ,כאשר בין
היתר אומרת להן האחות שעורכת את סיור ,שבמחלקה משתדלים לעשות הפרדה בין יולדות יהודיות לבין
יולדות ערביות.
ראו למשלhttp://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1184651 :
הפרשה והדיון סביבה המחישו כי קיים חוסר בהירות לגבי ההבחנה בין גזענות וכשירות תרבותית ,מהו
מקומן של דרישות המטופלות ומדוע מרכז רפואי אינו יכול להיענות להן .ראו דיון בנושא בדוח" -בין כשירות
תרבותית לגזענות".
לציין כי מחקרים שונים הראו שחווית הלידה של הנשים הערביות היא טראומטית יותר והן גם חוששות
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לסיכום ,בחלק מן הפרשות שתוארו לעיל נקטה כאמור המדינה צעדים שונים .לצד זאת,
פרשות אלו מהוות "פצע פתוח" עבור הקהילות שנפגעו מהן .כך למשל ,אף כי נוהל
תרומות הדם שונה ועודכן ,לא נעשו צעדים כדי להכיר בעוולות האישיים והקולקטיבים
שנוצרו כתוצאה מהאירועים שהובילו לשינויו .45כך גם בהתייחס ליתר הפרשות .בתוך
כך ,ראוי להזכיר כי בכל הפרשות המתוארות ההיבט של הנגישות לידע המוחזק בממסד
הרפואי אודות הפרשות וההליכים שובילו להם בעוד למטופלים עצמם אין נגישות אליו,
חשוב להתייחסות .זאת במטרה לקדם שקיפות ,חתירה לאמת ואמון.
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יותר לשלמות שלהן ושל התינוק הרך הנולד .כמו כן ,הן דיווחו על יותר פרוצדורות רפואיות במהלך הלידה
ועל יותר סיבוכים .הצוות הרפואי העריך פחות את הרגשת הכאב בקרב נשים ערביות בדוויות בדרום וגם
בקרב נשים חרדיות.
ראו:
 )1מיכל אלברשטין ,נדב דוידוביץ ,רקפת זלשיק (ער') . 2016 .בסימן טראומה .הוצאת הקיבוץהמאוחד.
:Alberstein, Michal & Davidovitch, Nadav (2011). Apologies in the healthcare system )2
from clinical medicine to public health

48

מערכת הבריאות בישראל:
מובילה תקווה ולכידות חברתית
מערכת הבריאות בישראל מהווה מקום מפגש בין פרטים ובין קבוצות שנבדלים ביניהם
במשתנים כמו לאום ,דת ,דתיות ,מוצא ,מגדר ,גיל ,נטייה מינית ,זהות מינית ועוד .אף
שהמפגש עשוי לייצר מתחים וקונפליקטים וגילויי הגזענות ,אפליה והדרה כפי שתוארו
בדוח ,יש בו תקווה רבה ליצירה של לכידות חברתית .ואכן ,ישנן לא מעט דוגמאות
למנהיגות נוגדת גזענות שמקדמת אחווה ולכידות במערכת.
תועדו מקרים שבהם מנהלים ,מטפלים ונותני שירות לא רק שלא נתנו גיבוי לביטויי
גזענות של מטופלים כלפי מטפלים לדוגמה ,אלא אף הגיבו בנחישות רבה:46

" ...רופאים ערבים נתקלו בהתנהגות גזענית מצד
מטופל שהתפרע ואיים עליהם ...קראו למשטרה
וכל המחלקה  -מאה ושמונים איש  -התאספה
והחליטה שלא להעניק טיפול לאיש הזה ושיותר לא
יוכל להיכנס להדסה .המערכת נותנת גיבוי מוחלט
במקרי גזענות".
המערכת היא גם המעסיקה הציבורית הגדולה ביותר של עובדים ערבים ושל עובדים
יוצאי אתיופיה .בהתייחס ליוצאי אתיופיה ,קיים תת-ייצוג משמעותי של רופאים ושל
מקצועות בריאות נוספים .עם זאת ,בחלק ממקצועות הבריאות ישנו ייצוג גדול לאנשי
מקצוע ערבים ,גם בדרגות ניהול .באשר לאוכלוסיות רבות נוספות כמזרחים ,אנשים עם
מוגבלות ,חרדים ,להט"בים ,עולים ממגוון מדינות וכדומה ,ראוי לציין כי אין די נתונים
לגבי ייצוגם במערכת הבריאות וראוי לבחון זאת .אומנם הדרך עוד ארוכה עד לייצוג הולם
של כלל גווניה של החברה בישראל בכל מקצועות הבריאות ,בכל הדרגים כולל בהנהלות
הבכירות של ארגוני הבריאות המרכזיים (מטה משרד הבריאות ,קופות החולים ובתי
החולים) ובכלל מקצועות הבריאות ,אך אין ספק כי גם כאן ניתן לזהות "איים" של תקווה.
רבים מכירים את "נאום השבטים" שנשא הנשיא ראובן ריבלין במלאת שנה לכהונתו.
במסגרת "תקווה ישראלית" ,יוזמה של בית הנשיא הפועלת ברוח נאום זה שסימן את
השינויים הדמוגרפיים והתרבותיים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית,
מתקיימות פעילויות רבות שמטרתן לבסס את השותפות בין חלקיה השונים של
החברה הישראלית .הפעילות מתקיימת בזירות שונות ,ובהן האקדמיה ,שוק העבודה,
46

רוזנר ,ט' (  .) 2017רפואה שלמה :מערכת הבריאות בישראל כמודל לחיים משותפים של יהודים וערבים.
http://www.reform.org.il/Assets/news/refua-shlema.pdf
המרכז הרפורמי לדת ומדינה.
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שוק הפרסום ,הספורט ,החינוך והמנהיגות .האם יכולה מערכת הבריאות לשמש מודל
לקידום הלכידות והחוסן החברתי בישראל? ועדה זו מאמינה שכן .במערכת הבריאות
עוגנים מרובים שיכולים לסייע לשלב היבטים של מיגור גזענות בפעילות קיימת ,זאת לצד
פעילות ייעודית בנושא.
בשנים האחרונות פועלת מערכת הבריאות כדי לקדם את השוויון בבריאות ובשירותי
הבריאות ,לשים את המטופל במרכז תשומת הלב ולשכלל את יכולתה בהשפעה על
הגורמים החברתיים המשפיעים על בריאות .בין היתר ,ראוי להזכיר כי:
ˆ במטה משרד הבריאות יחידה העוסקת מאז  2011בצמצום אי-שוויון וכי לכל קופות
החולים ממונים על שוויון .קיימת פעילות ענפה במערכת לטובת צמצום פערים
בבריאות ושדרה רחבה של תשתיות ושל עובדי מערכת מגויסים לנושא .בין היתר
קיימים :תמיכות בקופות החולים במליוני שקלים לטובת השקעה בצמצום פערים
בבריאות ובתשתיות ,מוקד תרגום רפואי טלפוני ,ממוני כשירות תרבותית במוסדות
בריאות ,מדריכי כשירות תרבותית ,סגלי הוראה שעברו הדרכות בנושא שוויניות,
ועוד.47
ˆ במהלך  2017פעל משרד הבריאות כדי לשנות מספר נהלים -מהם נוהל תרומות
דם המסיר את מגבלת התרומה של ילידי אתיופיה ומשווה אותם לקריטריונים
המקובלים בכל מדינות העולם המפותחות .כמו-כן הוסרו שתי מגבלות נוספות
שהיתה בהן אפליה  -הסרת מגבלת הגיל לתרומה ראשונה וכן הסרת המגבלה
שחלה על גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים כך שיוכלו לתרום דם בחלוף שנה
ממגע מיני אחרון .בינואר  2018הוחלט על שינוי נוסף כך שיתאפשר לגברים
המקיימים יחסים עם גברים לתרום דם מבלי להגביל לתקופה של חלוף שנה ממגע
מיני אחרון .בהתאם לנוהל ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק ממרכיבי הדם שתרמו,
אם לאחר  4חודשים בדיקת הדם שלהם תהיה תקינה .בשלב זה ,נוהל זה הוא ייחודי
וראשוני בעולם.
ˆ בינואר  2018הנחה משרד הבריאות את הועדה לאישור ניתוחים לשינוי מין לתכלל
את הפניות של מי שעבר ניתוח לשינוי מין באופן פרטי או בחו"ל ועל כן אינו מוכר
על ידי מרשם האוכלוסין כמי שזכאי לשנות את מינו בתעודת הזהות שלו .מטרת
ההנחייה היתה לאפשר הכרתם של העוברים ניתוח לשינוי מין באופן פרטי או בחו"ל
לשנות את מינם במרשם האוכלוסין בהתבסס על המלצות הועדה שתערוך בדיקה
פרוצדורלית בלבד את המסמכים הרפואיים וללא צורך בבדיקה רפואית נוספת.
ˆ המשרד מקדם פעילות ענפה לטובת שימת המטופל במרכז .בין אלה ניתן למנות
את :התכנית הלאומית למדדי איכות ;48סקרי חויית מטופל ;49הקמת מוקד טלפוני
רב -שפתי לפניות ציבור ("קול הבריאות"); הרמת אתר אינטרנטי עבור מבוטחים
בנושא ידע בנושא זכויות ("כל הבריאות"); ופיתוח של מרכזי זכויות בתחום הבריאות
(בשלבי הקמה).
47
48
49

https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx
_https://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/National_plan_dimensions_of
qua lity/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/Pages/Patient.aspx
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ˆ החל מסוף שנת  2016פועל המשרד באופן משתף יותר בהתייחס לתכנון מדיניות
בריאות :למשרד לפטפורמה להליכי היוועצות עם הציבור ובמהלך  2017ערך המשרד
 21הליכי היוועצות ציבוריים בהם לקחו חלק אלפי אנשים.50
מהלכים אלו משקפים רוח חברתית-פרוגרסיבית השורה במערכת הבריאות ובמטה
משרד הבריאות ומהווים קרקע איתנה לעשייה נוספת.

50

http://impact.health.gov.il/
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פירוט המלצות הועדה
החזון שלנו
אפס גזענות בבריאות .זהו חזון הוועדה למערכת הבריאות .אך חשוב מכך ,אנחנו רוצים
לממש את יכולתה של מערכת הבריאות להיות מנהיגה בפועל של המאמץ למגר גזענות,
אפליה והדרה בחברה בישראל .מנהיגות כזו תוכל להתקיים אם המערכת תשמש דוגמה
למרחב ציבורי שמכבד ,מגן ופועל באופן אקטיבי כדי למנוע ,לאתר ולטפל במופעי
גזענות ,אפליה והדרה על כל גווניהם.
מערכת הבריאות היא השתקפות של פני החברה ובתוך כך אינה חפה ממתחים
ומקונפליקטים על בסיס לאום ,מוצא ,מגדר ,גיל ,זהות מינית ,נטייה מינית ,מעמד חברתי
וכדומה .עם זאת ,יש במערכת יסוד לתקווה הטמון בנקודות הממשק שבהן אנשים רבים
ומגוונים עובדים בשותפות ופועלים למען טוב משותף  -בריאות ורווחה פיזית ,נפשית
וחברתית.
שמענו מנציגים בכירים בהנהלות שונות של ארגוני בריאות על אפס סובלנות כלפי גילויי
גזענות .למדנו גם על מנהיגים במערכת הבריאות שיצאו בנחרצות נגד גילויי גזענות
ומקיימים למידה ארגונית בעקבותיהם כדי לזהות את המכניזמים שמייצרים אותם ,לבקר
עצמם ואחרים ולפעול לשינוי .אנו רואים במנהיגות נוגדת גזענות ומקדמת גיוון ושותפות
מרכיב מרכזי בשינוי .טיפוח מנהיגות כזו הוא אחד האתגרים הראשונים במעלה בדרךלמיגור תופעות גזעניות.
מוקד חשוב נוסף בשינוי קשור לקידום ולהטמעה של מציאות שוויונית ,קרי צמצום
הפערים בהקצאת משאבים ,בהבדלים בזמינות ובנגישות של שירותי הבריאות בין
קבוצות חברתיות שונות וכן בתוצאי בריאות .מציאות שוויונית גם היא בסיס משמעותי
למיגור גזענות.
האתגר הגדול שיעמוד בפני מנהיגים במערכת יהא זיהוי התופעות העקיפות ,לעיתים
סמויות מהעין ומהלב של ביטויי גזענות ,אפליה והדרה .תופעות אלו באות לידי ביטוי
בביטויי גזענות בין מטפל למטופל ,בין מטופל כלפי מטפל ובין אנשי צוות ,ואינן
נחשפות .זאת לצד הפרקטיקות הארגוניות והמוסדיות המורכבות עוד יותר לזיהוי ולגילוי,
קרי גזענות מוסדית.
לצד מנהיגות ,מרכיב חיוני נוסף להתייחסות הוא האמון והיחסים בין מערכת הבריאות
לבין קהילות שונות שנפגעו ושעודן נפגעות מגילויים גזעניים ,מפלים ומדירים של
מטפלים או של נותני שירות ושל מוסדות וארגוני בריאות .אף כי המבט הוא קדימה,
מיגור גזענות ומניעת הישנות של תופעות קשורות קשר הדוק לבחינת הפרטים בפרשות
עבר ובתהליכי הכרה וריפוי עם הקהילות שנפגעו.
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הוועדה רואה בפעילות מוצלחת למיגור גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות -
עבודה הכוללת צעדים משולבים אלו:
ˆ מניעה ,איתור וטיפול בתופעות אלו;
ˆ  360מעלות :הסתכלות על הנפגעים ועל הפוגעים – על מטפלים ועל נותני שירות
כלפי מטופלים; על מטופלים כלפי מטפלים וכלפי נותני שירות; בין קולגות ובין מנהלים
לעובדיהם;
ˆ התייחסות לגילויים בין-אישיים לצד גילויים ארגוניים ומערכתיים;
ˆ התערבות באמצעות כלים "רכים" לצד כלים "קשים";
ˆ צעדים קונקרטיים (הנחיות ,נהלים ,הכשרות וכדומה) לצד עבודה על יחסים ועל אמון
בין מערכת הבריאות לקהילות שנפגעו.

המלצות הצוותים
צוות מניעת גזענות
חברי הצוות :ניר קידר [ראש הצוות] ,ד"ר שושי גולדברג ,יעל בן יפת ,פרופ' נדב דוידוביץ,
הדס זיו ,שרף חסאן ,ליאת פסח ,טל רוזנר ,מרגלית שילה ,סמדר שזו-בן שמחון ,חן
אריאלי.
 .1רקע
הנחות היסוד שלנו
מנדט צוות זה היה לעסוק במניעה של גילויי גזענות.
הצוות נפגש ל 3-פגישות עבודה וכן קיים  5שיחות ועידה בנושא .תתי-הצוותים השונים
נפגשו אף הם לישיבות עבודה.
לצערנו ,הגזענות היא תופעה שכיחה במדינת ישראל .יש לה מופעים בכל שכבות
החברה ,החל במוסדות ובנבחרי ציבור ודרך התושבים עצמם .מערכת הבריאות ,כחלק
אינטגראלי מהחברה הישראלית סובלת אף היא מתופעות של גזענות (כפי שמפורט
בהרחבה בחלקים אחרים בדוח) .לצוות ברור כי דרושה התגייסות של כלל משרדי
הממשלה וחזון ממשלתי נוגד גזענות כלפי כלל הקבוצות בחברה .חינוך נוגד גזענות החל
בגיל הצעיר הוא בסיס לטיפול במופעי גזענות בכלל החברה ובמערכת הבריאות בפרט.
חברי הצוות שמו לעצמם יעד " -אפס גזענות" במערכת הבריאות ,ומטרתה של עבודת
הצוות הייתה לבחון כיצד ניתן למנוע תופעות של גזענות במערכת הבריאות מלכתחילה.
ישנה חשיבות רבה למניעה של הגזענות במערכת הבריאות במיוחד לנוכח פרשות עבר
של גזענות שאירעו בה .הפצעים בעקבות פרשות אלו ,המתוארות בפרק ייעודי בדוח (ראו
פרק על אודות פרשות עבר) ,טרם הגלידו .הצוות רואה לנגד עיניו את החשיבות הרבה
בטיפול באי-הישנות של תופעות מוסדיות של גזענות .על מערכת הבריאות ללמוד את
פרשות העבר ואת לקחיהן ,לאפיין את הפרקטיקות שגרמו לתופעות אלו ולפעול באופן
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מיידי כדי למנוע הישנות של תופעות כאלו .בראייה שלנו ,הישנות של תופעות אלו היא
אף חמורה יותר מביטויים חדשים של גזענות ,מכיוון שהיא מראה שהמערכת לא הפנימה
את התיקונים הנדרשים .הכרה של מערכת הבריאות בתופעות של גזענות היא חלק
בלתי נפרד ממניעת הישנותה.
צוות המניעה שם לנגד עיניו את המניעה  360מעלות  -בכל הרמות של מערכת
הבריאות :מניעה ברמת המוסדות ,ברמת העובדים וברמת המטופלים .מערכת
הבריאות מכירה בערכה החשוב של מניעה בבריאות כאמצעי לשיפור משמעותי
בבריאות התושבים בעלות כספית שהיא לרוב נמוכה מעלות הטיפול בסימפטומים של
חולי בהעדר מניעה .מעבר להיבטים של יעילות בריאותית וכלכלית ,חובתנו המוסרית
במערכת הבריאות היא לעסוק במניעה כדרך להגן על מבוטחים במערכת מפני חולי
ולהבטיח בריאות ורווחה פיזית ,נפשית וחברתית .כל המתואר בקשר למניעה בתחום
הבריאות רלוונטי וקשור אף הוא למניעה של גזענות ,שכן מניעה כזו תורמת להגנה על
פרטים ועל קבוצות מפני פגיעה עתידית וכן תורמת לבריאות ,לשלומות ולאפקטיביות
הטיפול בבעיית הגזענות.
בדומה לבעיות חברתיות אחרות ,שיח ומודעות בנושא עשויים דווקא להגדיל את
מספר המקרים או לכל הפחות את הדיווח עליהם (לדוגמה ,בהתאבדויות של בני
נוער ,בתופעות של אלימות וכו') .אנחנו רואים חשיבות רבה בעלייה בדיווח על גזענות,
במודעות ובשיח עליה .סובלנות או אדישות כלפי מקרי גזענות מעודדים מקרים נוספים
כאלו ומכאן גוברת חשיבותה של מניעה בתחום זה.
מנופי השינוי העיקריים
כדי ליצור שינוי בדפוסי ההתנהגות ובדפוסי החשיבה של מוסדות ושל פרטים (מנהלים,
מטפלים ,אנשי בריאות ונותני שירות נוספים) ולמנוע גילויי גזענות ,אפליה והדרה ,יש
צורך ב:
.אעבודה בשיתוף משרדי ממשלה נוספים ,גופים ציבוריים ,גופים אזרחיים וכדומה;
.בפעולות לקידום השוויון וההכלה של מגוון הקהילות בחברה;
.גמערכת בריאות מגוונת  -ייצוג הולם של קהילות במוסדות השונים ובבתי הספר
לרפואה ולמקצועות הבריאות;
.דחינוך רפואי השם דגש על צדק חברתי ,על זכויות אדם ,על צרכים ופגיעות של
קהילות שונות; כדי שמניעה תצליח ,יש לפעול בכל הרמות – מתחילתו של החינוך של
מקצועות הבריאות ועד להכשרות תוך כדי עבודה.
.התהליך לשם איחוי ובנייה של אמון בקרב הנפגעים ,שיוביל לתיקון ולאמונה במערכת
הבריאות .כאשר היוזמה לשינוי הוא של המערכת ,זהו מנוף שינוי חשוב וקריטי .שיתוף
החברה האזרחית ,הציבור ומשרדי ממשלה אחרים  -יכולים לסייע לייצר שינוי מהותי
ועמוק.
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 .2המלצות הצוות
ההמלצות שלהלן הן פרי עבודה של כלל חברי הצוות והן משותפות לכולם .ההמלצות
מורכבות מארבע "רגליים" עיקריות:
.אאמנה חברתית למיגור גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות
.בהכשרה וחינוך לסטודנטים ולצוותים פעילים בשטח
.גאמון ואווירה ציבורית
.דעיצוב מחדש של מרחבים נפיצים.
אמנה חברתית למיגור גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות
אנו רואים חשיבות רבה באימוץ של אמנה חברתית למיגור גזענות ,אפליה והדרה
במערכת הבריאות .הצוות קיים כמה פגישות בנושא ואף דן בטיוטות של נוסחים שונים
לאמנה החברתית .עם זאת ,אנו חשים ,כי החלטה על אימוץ אמנה חברתית בנושא
צריכה להיכתב בפורום רחב יותר ותוך כדי תהליך הטמעה במערכת הבריאות .מצורפות
לדוח זה נקודות מרכזיות שעלו בצוות ,וזאת כנקודת בסיס להמשך העבודה על האמנה
החברתית בנושא.
אנו ממליצים כי טיוטת האמנה תופץ כחלק מהמהלך הכולל של הוועדה .האמנה תשמש
את כלל המשתתפים במערכת הבריאות  -הן המטפלים והן המטופלים  -לידע בנושא,
להארת נקודות עיוורון ,לידיעת זכויותיהם/חובותיהם וזכויות/חובות האחר:
.אאנו ממליצים שמשרד הבריאות ייזום תהליכים של חשיבה על האמנה ושל הטמעתה
במערכת הבריאות על כלל הגורמים בה  -מוסדות ,עובדים ,ארגוני חולים ,מטופלים
ובני משפחותיהם.
.בהאמנה תושק באירוע ציבורי משמעותי בכנסת או בבית הנשיא.
.גהאמנה תופץ הן על ידי שילוט בכל מוסד רפואי באופן נגיש וברור ובכלל השפות
הנדרשות ,הן בתכתובות אישיות לצוותי הרפואה ולמטופלים ,וזאת באופן סדרתי –
אחת לתקופה.
.דהאמנה תילמד במסגרות ההכשרה השונות של מקצועות הבריאות.
.ההאמנה תוטמע בהכשרות של צוותי רפואה ובאופן מודגש יותר בקרב ההנהגה
הרפואית הן במשרד הבריאות והן בבתי החולים ובבתי הספר לרפואה.
.ומשרד הבריאות יפעל כדי שהאמנה תוטמע בקודים האתים של האיגודים (סיעוד,
רפואה וכו').
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הצעה לטיוטת אמנה
עקרונות:
ˆ שימו את המאבק בגזענות על סדר היום של ארגון הבריאות.
ˆ הגדירו את הגזענות כאחד התנאים החברתיים מגדירי הבריאות ולפיכך את המאבק בה
כחלק מהמקצוענות ברפואה.
ˆ זהו כיצד גזענות משפיעה על מדיניות ,על התנהלות ,על ערכים ועל נורמות אשר יוצרים
בתורם אי-שוויון בבריאות.
ˆ גבשו אסטרטגיית פעולה מערכתית :קדמו והשקיעו במחקר על גזענות והשפעתה על
בריאות במובנה הרחב (אפליה בגישה לשירותים ,חשיפת יתר לתנאים הפוגעים
בבריאות וכו') .פתחו בהתאם התערבויות כדי להתמודד עם גזענות ועם השפעתה על
בריאות.
ˆ חתרו לשיתוף פעולה עם מקצועות שונים שלהם יכולת להשפיע ולתרום לתחום:
רווחה ,כלכלה ,סביבה וכדומה ,וזאת תוך שיתוף הציבור.
ˆ הכירו ביחסי הכוח המובנים בין המערכת המטפלת והמטפלים לבין מטופלים ופעלו
כדי לבחון את המשמעויות של כך באופן ביקורתי.
ˆ הכירו בכשלי העבר של הארגון או של המערכת ופעלו כדי לייצר למידה ושינוי ארגוניים
כדי למנוע הישנות של תופעות כאלו; פעלו לאיחוי עם הקהילות הנפגעות ,ברגישות
ובכנות ותוך שיתוף הקהילות עצמן.
ˆ הכירו בכך שלא רק המטופל מגיע עם תרבות משל עצמו ,אלא גם המטפלים ונותני
השירות; ישנם אלמנטים בתרבות זו שעשויים ליצור אי-נוחות בקרב מטופלים ולהדגיש
יחסי כוחות לטובת המטפל ולטובת המערכת.
פעולות:
ˆ על ארגון הבריאות להיות מודע לגילויי גזענות  360מעלות ולמנוע אותם  -מטפלים/ות
כלפי מטופלים/ות ,מטופלים/ות כלפי מטפלים/ות ,בתוך צוותים רפואיים ובין
מטופלים/ות כלפי מטופלים/ות.
ˆ יש לפעול כדי לכלול באבחנה הרפואית ובטיפול גם היכרות עם נסיבות חייו של
המטופל ,אשר משפיעות על יכולתו ליהנות מרמת הבריאות הטובה ביותר.
ˆ איסוף נתונים על פי שיוך גיאוגרפי ,סוציו-כלכלי ואתני יכול לסייע באיתור מופעים של
גזענות ואפליה בטיפול ובתוצאי הבריאות.
ˆ כל אדם וודאי צוות רפואי שהוא עד לגילוי גזענות ,חייב לפעול באופן מיידי כדי לשקף
זאת ,בדיוק כפי שמחויב אדם שנתקל בגילויי אלימות.
ˆ כאשר ארגון הבריאות מזהה כשל מבני/מערכתי המונע מפרטים או מקהילות ליישם את
זכותם לבריאות ,יש להתריע עליו בתוך הארגון וכן פומבית ,בדומה להתרעה על סכנות
אחרות לבריאות הציבור.
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רגישות לקהילות מודרות:
ˆ על הקהילה הרפואית להכיר בכך כי קהילות מסוימות מודרות ממערכת הבריאות
ומהזכות לבריאות בשל מניעים גזעניים ולצאת באופן אקטיבי ופומבי להגנתן תוך גיבוש
המלצות לגבי יחס השלטונות לזכותן של קהילות אלו לבריאות ולגבי הנגשה של שירותי
הבריאות עבורן.
ˆ על הקהילה הרפואית לפעול כך שלא תתקיימנה כמה רמות של רפואה/שירותי בריאות
שמסווגות אנשים על פי מוצאם  /מצב סוציו-כלכלי  /מגבלתם ו/או מעמדם האזרחי
מכיוון שאלו נובעים ממבנים שגם אם אינם גזעניים בכוונתם ,הרי שתוצאתם יוצרת אי-
שוויון ואפליה בפועל.
חינוך והכשרה
מערכת הבריאות מתבססת על כוח האדם שעובד בה .מרבית העוסקים במערכת
הבריאות עברו בעבר הכשרות מקיפות כדי שיוכלו לעסוק במקצועות הבריאות .מעבר
לכך ,מערכת הבריאות ממשיכה להכשיר את העובדים לאורך כל הקריירה המקצועית
שלהם .לאור זאת ,אנו רואים חשיבות רבה ופוטנציאל רב בשילוב תכנים בנושאי מניעה
של גזענות ,אפליה ,הדרה ואי-שוויון בבריאות  -במערכי הלימוד של מקצועות הבריאות
ובמסגרות ההכשרה לאחר הלימודים .ככל שנושא המודעות לגזענות יעלה וככל
שהעובדים במערכת הבריאות ייחשפו לתכנים בנושא ,כך ניתן יהיה להקטין את גילויי
הגזענות במערכת הבריאות ולמנוע אותם.
אנו ממליצים:
1.1לשלב הכשרה בנושא מניעת גזעות ,אפליה והדרה בשלבי הלימודים השונים וכן
בקרב מטפלים המועסקים בשטח ,תוך עבודה משותפת ואינטגרציה בין הגורמים
המכשירים בשלבים השונים  -באקדמיה ובשטח .רצוי לכנס את ראשי מוסדות הלימוד
האקדמיים של מקצועות הבריאות השונים ולדון עימם כיצד ניתן לשלב תכנים בנושא
במסגרת תוכניות הלימודים;
2.2לשלב את הנושא באופן אינטגרטיבי כנושא "רוחב" בתוך כל תוכני ההוראה בתוכניות
הלימודים (ולא כנושא ייעודי העומד בפני עצמו);
3.3לפעול למול ארגוני הבריאות השונים כדי שאלו יכלילו את מניעת הגזענות בהכשרות
השוטפות לעובדים במערכת הבריאות;
4.4להוסיף להכשרות בנושא כשירות תרבותית את הממד של כשירות מבנית
( )structural competenceהכולל התייחסות ברורה לגזענות ,לאפליה ולהדרה;
5.5לשלב בהכשרה העלאת מודעות לתובנות על המקורות החברתיים ,האישיים
והמערכתיים הגורמים לגזענות ,לאפליה ולהדרה (כלומר לא רק לביטויים ולתוצאות
של גזענות);
6.6לפתח כלים ללימוד הנושא תוך התאמה למגוון העוסקים במערכת הבריאות .בין
היתר ,מומלץ לפתח תרחישים אשר יוכלו להמחיש בצורה המיטבית את המודעות
לנושא ואת דרכי ההתמודדות עם גזענות ,עם אפליה ועם הדרה במערכת הבריאות.
7.7לשלב את הנושא של התמודדות עם גזענות ברפואה כנושא מוגדר בתהליכי רישוי של
מקצועות בריאות ,בעדכון מקצועי שוטף ובאקרדיטציה;
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8.8לשלב התייחסות ברורה בקודים האתיים והמקצועיים השונים.
במסגרת הטמעת התכנים בחינוך הסטודנטים ובהכשרות של צוותים מטפלים ,ראוי
שיילקחו בחשבון אתגרים אלו:
ˆ הדחקה (ואף הכחשה) של מופעי גזענות במערכת הבריאות ("מערכת אוניברסאלית" –
איך ייתכן שיש גזענות?);
ˆ הומוגניות (בחלק ממקצועות הלימוד ו/או הפקולטות) של המרצים ושל הסטודנטים,
המקשה על רפלקציה בנושא;
ˆ קושי לדבר על גזענות (בניגוד לפערים ולאי-שוויון שכן הפכו לחלק מהשיח);
ˆ פער בין רטוריקה (הנושאים החברתיים חשובים) לבין יישום בפועל;
ˆ חוויה של סטודנטים ושל מתמחים לגבי חוסר חשיבות ו"שוליות" של הנושאים
החברתיים (בניגוד לנושאים קליניים-מדעיים);
ˆ מגבלות האפקט של חשיפה ושל לימוד חד-פעמי בנושא  -ניתן ורצוי לחשוב על דרכים
יצירתיות להכשרה בנושא כך שיתאפשר חיבור מהיר גם נוכח מגבלות הזמן.
ˆ קושי בחיבור ליומיום של המטפל; פער והעדר של רצף לימוד בין ההכשרה האקדמית
לבין העבודה בפועל וההכשרה תוך כדי עבודה;
ˆ יוזמות ספורדיות ללא יד מכוונת ,ללא אינטגרציה וללא למידה הדדית מהצלחות
ומכשלונות;
ˆ מחסור בתקנים ,במשאבים ובזמן המקשה על התייחסות לנושא בתוכנית הלימודים.
אמון ואווירה ציבורית
כדי להתמודד עם תופעת הגזענות במערכת הבריאות ,חייבים לייצר אמון עם הקהילות
אשר נפגעו ושממשיכות להיפגע .בבחינת התמודדות דומה במדינות אחרות ,עולה כי יש
לבצע הכנה שכן למרות כוונות טובות ,אם לא מייצרים אמון ואווירה ציבורית מתאימה,
התהליך יכול להיתפס על ידי הקהילות השונות כפוגעני ,מתנשא ומנותק .הדבר נכון
לא רק לגבי הנפגעים ,אלא גם לגבי הקהילה הרפואית – ללא יצירת אמון עם קהילה זו,
הקהילה יכולה גם היא לתפוס את התהליך כתהליך פוגע ,מנותק מהשטח ואשר מטיל
צל על קהילה שלמה שרואה עצמה ככזאת שמנסה להיטיב עם המטופלים ואשר כל נושא
הגזענות זר לכאורה לאתוס המקצועי והאתי שלה.
צוות הוועדה מאמין כי יצירת האמון מתחילה בהכרה ובטיפול בפרשות עבר .כפועל
יוצא ,הוקם במסגרת הוועדה תת-צוות בנושא זה ,והמלצותיו מפורטות בפרק ייעודי.
הצוות ממליץ לייצר תהליך בכמה שלבים:
1.1פעולות לצמצום הפערים בבריאות ובשירותי בריאות כבסיס למיגור הגזענות.
2.2קיום שולחנות עגולים בקרב הקהילות השונות הסובלות מגזענות ,מאפליה ומהדרה
כדי להבין טוב יותר את הצרכים ואת החוויות שלהן במפגשיהן עם המערכת וכדי
לשמוע מהן כיצד לדעתן ניתן להתמודד עם התופעות הללו ,כולל עם פרשות עבר.
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3.3לקיים שולחנות עגולים עם הפרופסיות הרפואיות השונות ולהבין כיצד הן רואות את
הדברים.
4.4לקיים מפגשים מגוונים ומשותפים  -לקהילות ולאנשי מקצועות הבריאות.
5.5תהליכים אלו צריכים להיות מלווים על ידי אנשי מקצוע אשר מנוסים בתהליכים של
צדק מאחה .קיימת סכנה כי מפגשים שלא נעשים עם הכנה נכונה יביאו להקצנה של
עמדות ולחוסר יכולת לדיאלוג.
6.6נוסף על אלו ,אנו ממליצים כי משרד הבריאות יקבע נהלים פנימיים לתגובה מהירה
במקרי אד-הוק של גזענות במערכת הבריאות .לתגובה המהירה והנחרצת של משרד
הבריאות לגילויי גזענות יש תפקיד חשוב מאוד ביצירת האמון במערכת הבריאות
ובמניעת התופעה.
עיצוב מחדש של "מרחבים נפיצים"
מערכת הבריאות בישראל סובלת ממחסור במשאבים (כספיים ,כוח אדם ,תשתיות
כדוגמת מיטות אשפוז וכד') .הצפיפות במערכת הבריאות והמחסור בכוח האדם
תורמים להיווצרות "מרחבים נפיצים" שהם קרקע פורייה לתופעות של אלימות לדוגמא,
כמו גם לגזענות.
במסגרת דיוני הצוות ,עלה הנושא של עיצוב שטח חדר המיון כנקודה רגישה במערכת
הבריאות .נוסף על כך ,מחלקות היולדות בבתי החולים דורשות אף הן התייחסות
מיוחדת .שינוי של מתחם הביקורים ,קביעה של שעות ביקור מוסדרות ואכיפתן וכללים
בנוגע לשהות בחדרים המשותפים  -יכולים לחולל שינוי משמעותי במתחים שנוצרים
היום באותן מחלקות .כמו כן ,יש להבטיח שילוט ברור בכמה שפות.
אנו ממליצים שמשרד הבריאות יבצע סקירה בקרב הציבור ובקרב עובדי מערכת
הבריאות לאיתור מרחבים נפיצים נוספים ,ובעזרת אנשי מקצוע בנושא יגבש המלצות
מפורטות לעיצוב מחדש של אותם מרחבים.
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צוות מיפוי ,איתור וניטור
חברי הצוות :ד"ר ענאן עבאסי [ראש הצוות]; עו"ד עינת רונן; ד"ר אודי קלינר; גב' איילת
גרינבאום; אנה נצר-שי; גיא שלו; ד"ר גל וגנר קולסקו; טלי סמני; עו"ס ישי קום; כלנית
קיי; ד"ר ניהאיה דאוד; עו"ד נדאל עותמאן; ד"ר עידו לוריא; הרב פנחס פרנקל; עו"ד שמעון
רייפר.
 .1רקע כללי
מבוא
המנדט של צוות זה היה לעסוק בתכנון ובעיצוב של אופנים למיפוי ולאיתור גילויי גזענות
ואפליה במערכת הבריאות ולבחון כיצד ניתן לנטר את תופעת הגזענות במערכת
הבריאות בדגש על ההיבטים המוסדיים של התופעה.
הצוות נפגש לשלוש פגישות עבודה ,וכן קיים פגישות ושיחות ועידה בתתי-קבוצות
בהיבטים המפורטים להלן.
מתוך הכרה בחשיבות של פניות ושל תלונות של מבוטחים ,של מטפלים ושל נותני
שירות במערכת בנושא ,ראה הצוות צורך לגבש המלצות כדי להבטיח מתן טיפול יעיל
לנפגעים מגילויי גזענות ואפליה .זאת באמצעות הנגשה ,שקיפות ,פיקוח ובקרה על
הטיפול במקרה של תלונה על גזענות או על אפליה והגברת האמון של המתלוננים
ביכולת של המערכת המקבלת את הפניות לטפל ביעילות ובמהירות בתלונות .במהלך
עבודת הצוות התבהר כי מספר התלונות המדווחות במערכת הבריאות על גזענות ועל
אפליה מועטות וסביר כי מספרן אינו משקף את המצב לאשורו.
במהלך דיוני הצוות התקבלה החלטה לעבוד תוך התייחסות לשלושה מישורים:
.אעידוד פניות והנגשה של הליך הפנייה;
.בעיצוב הנהלים ואופן הטיפול בפניות כולל ניטור ומעקב לאורך זמן;
.גניטור ,מחקר ומדידה של התופעה הרחבה ,קרי גילויי גזענות מוסדית.
כל תת-צוות בחן את המצב המצוי במערכת הבריאות בכל הנוגע לנושא הנדון וכן את
המצב הרצוי .כמו כן ,כל תת-צוות בחן את העוגנים הקיימים במערכת שניתן להתחבר
אליהם כדי ליצור השפעה מערכתית.
הנחות היסוד שבבסיס המלצות הצוות
ˆ הגזענות ,האפליה וההדרה הקיימים בחברה בישראל באים לידי ביטוי גם במערכת
הבריאות ,מערכת המורכבת מפסיפס אנושי מגוון ואשר אמונה על מתן שירות שוויוני
לכלל תושב במדינה.
ˆ מופעי הגזענות מתגלים במערכת הבריאות בין מטופלים ובינם לבין מטפלים וכן בין
מטפלים לבין עצמם.
ˆ תופעות של גזענות והדרה אינן במודעות של מערכת הבריאות ושל מוביליה.
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ˆ ללא מודעות להיקף ולמהות התופעות ,לא ניתן להתמודד עם הבעיה לאשורה ולפעול
כדי לצמצם אותה.
הצוות מצא כי:
ˆ קיים תת-דיווח ומיעוט של תלונות בנושאים של גזענות ,אפליה והדרה .במהלך עבודת
הצוות ,עלה כי מספר התלונות על אודות אפליה ועל גזענות כיום נמוך מאוד וכנראה
שאינו משקף את המספר האמיתי של מקרי הגזענות והאפליה.
ˆ משרד הבריאות ומערכת הבריאות מקבלים מידע שמייצג את קצה הקרחון של תופעת
הגזענות והאפליה ,עובדה המונעת התמודדות מערכתית עם התופעה.
ˆ סביר שהסיבות למיעוט התלונות מצד הציבור נובעות בעיקר מחוסר מודעות ומחוסר
אמון ברצון וביכולת של המערכת לטפל בתופעות .תופעה זו של תת-דיווח על מקרי
גזענות מוכרת גם ממדינות כמו קנדה ואנגליה .לדוגמה ,במחקר שנערך באנגליה בשנת
 2013,נמצא כי  86%מגילויי גזענות לא דווחו לשלטונות.51
ˆ במערכת הבריאות מתקיימות התנהגויות מפלות וגזעניות בדומה למערכות ציבוריות
אחרות ,שיש בהן משום תמונת ראי לאווירה הציבורית-לאומית-חברתית-כלכלית
המאופיינת במופעי גזענות ואפליה מרובים .משכך ,הציבור הכללי וכן עובדי מערכת
הבריאות לא תמיד מזהים תופעות גזענות ואפליה כחריגות או כשליליות ,ועל כן לא
חושבים להתלונן.
ˆ קיים חוסר בנתונים מדעיים ובמחקר לגבי תופעות גזענות בכלל וגזענות בבריאות
בישראל בפרט .נושא השפעת הגזענות על תוצאי בריאות בישראל טרם נחקר.
ˆ בהעדר גורם ייעודי ומרכזי במשרד הבריאות לטיפול בגזענות ובהדרה ,גורם אשר ירכז
באופן מסודר ורשמי את הטיפול בתלונות הציבור בנושא ,מופנים המתלוננים לרוב
אל המערכת הכללית של פניות הציבור במשרד הבריאות ,החסרה גורם שמתמחה
בסוגיות של אפליה וגזענות.
ˆ ישנו צורך בהתוויה של בנוהלי עבודה מוסדרים במשרד הבריאות לטיפול בתלונות מסוג
זה ולצורך "סגירת מעגל" הטיפול בהן.
ˆ ישנו צורך בתהליכי ניטור ובקרה לאורך זמן לצורך למידה ,שימור ושיפור מתמיד ,זאת
לצד הצורך בהפקת לקחים מערכתיים לגבי תופעות שניתן לזהות בהן ממד של גזענות
מוסדית ,ולא רק בין-אישית.
ˆ ישנו צורך בפעילות יזומה לאיתור מוקדי גזענות ולנקיטת פעולה אקטיבית כנגד
התופעה ומופעיה.
ˆ ישנו צורך בשיתוף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית אשר עוסקים בנושא.
על בסיס הנחות יסוד אלו ,המלצות הצוות מתמקדות בהנגשת הליך הפניות של הציבור
בנושא זה ,בטיוב עבודת הגורמים האמונים על טיפול בתלונות בנושא גילויי גזענות
ואפליה במערכת הבריאות ובאיסוף שיטתי של נתונים ,מיפויים וניתוחם הן ברובד הבין-
אישי והן ברובד הממסדי.
51

ד"ר ניסן לימור ,סקירת המודל הבריטי ,הצוות הבין -משרדי למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה5.4.2016 ,
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תוצרים רצויים ומנופי השינוי העיקריים
1.1מערכת פניות ציבור נגישה אשר תאפשר ותעודד כל אדם (מטופל ,מטפל ,מלווה,
אזרח או בעל כל מעמד אחר) לדווח על אירוע אשר לדעתו מתאר מצב של אפליה,
הדרה או גזענות במערכת;
2.2בסיס נתונים במערכת פניות הציבור אשר יאפשר לבצע ניתוח שיטתי של הנתונים
הנאספים בה לשם קביעת מדיניות ומעקב אחר היקפי הבעיה ואחר אופייה;
3.3מערכת פניות ציבור בעלת יכולת לטפל ביעילות המבטיחה סגירת האירוע ומתן
מענה הולם לפונה;
בסופו של התהליך ,נרצה לראות עלייה במספר הפניות לממונה על מיגור גזענות
במשרד הבריאות ובשיעורן; ולאחר פרק זמן ,נרצה לראות ירידה הדרגתית במספרן,
אשר תשקף את היעילות של הפעילות נוגדת הגזענות במערכת הבריאות.
4.4קמפיינים המכוונים הן לציבור המטופלים והן לצוות המטפל להעלאת המודעות
במערכת הבריאות לבעיה ולעידוד מטופלים ועובדי מערכת הבריאות להתלונן כאשר
הם נתקלים בהתנהגות מסוג זה;
5.5פיתוח כלים עבור השטח להתמודדות עם תלונות שמתקבלות מהמטופלים
ומהמטפלים (לדוגמה :כלי לתחקור תלונה ,מינוי בעל תפקיד ייעודי שיהיה אחראי
לנושא ,מדידה שוטפת ועוד);
6.6קביעת מדדי יעד וביצוע מדויקים תיעשה לאחר שנת העבודה הראשונה של הממונה
על מיגור גזענות במשרד הבריאות.
 .2פירוט ההמלצות
המלצות של תת-הצוות בנושא עידוד והנגשת פניות
 .1שילוב נושא מיגור גזענות במדיניות משרד הבריאות:
.אשילוב של מיגור הגזענות ,האפליה וההדרה במערכת הבריאות באסטרטגיה
המשרדית  -כחלק מ"עמודי האש" (התוכנית האסטרטגית של משרד הבריאות),
ובאופן ספציפי ,כחלק מעמוד האש – המטופל במרכז.
.בהוצאת חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא התמודדות עם גזענות ,עם אפליה ועם
הדרה במערכת הבריאות (ראו פירוט בנושא בהמשך ,תחת המלצות צוות טיפול).
 .2כוח אדם:
.אמינוי בעל תפקיד ייעודי שתפקידו יכלול ,בין השאר :טיפול בתלונות פרטניות;
איתור נושאים רוחביים וקידום פעילות לאומית בנושא מיגור גזענות במערכת
הבריאות; התוויית מדיניות ותוכניות עבודה ממוקדת בתחום .המלצה זו מעוגנת
בהחלטת ממשלה ( 1958אתפ )10/מיום  ,9.08.2016שלפיה חלה חובה למנות
ממונה משרדי למניעת גזענות.
.במתן סמכויות לממונה המשרדי לצורך קביעת מדיניות ,לבקרה ולאכיפה;
.גהסדרת מינוי של ממונים ארגוניים לתחום מניעת גזענות ולעבודה מול הממונה
המשרדי;
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.דמינוי ועדה מלווה ומייעצת לממונה המשרדי ,שתכלול בהרכבה נציגי החברה
האזרחית הפועלים בתחום.
 .3הנכחה ,הנגשה ופישוט האפשרות להגשת תלונה:
.אהנכחה קבועה של הנושא בשיח הציבורי הכללי ובשיח בתוך מערכת הבריאות
באמצעות שמירה על פרסום קבוע באתרים ציבוריים של המשרד  -אתר ופייסבוק.
.בהנכחה קבועה ואינטנסיבית לציבור לגבי קיומם של ערוצי פניות ולגבי האופן שבו
הציבור יכול להשתמש בהם.
.גפרסום של האפשרות להתלונן על גזענות ,על אפליה או על הדרה באתר המשרד
תחת פניות ותלונות הציבור למשרד 52ובפייסבוק המשרד .הנגשת דרכי ההגשה
של תלונה והגברת המודעות לקיומן של דרכים אלו במוסדות הבריאות ,תוך דגש
על:
ˆ נגישות פיזית באמצעות ערוצי פנייה מרובים (מייל ,טלפון ,אתר ייעודי,
טופס מקוון
באתרים ,דואר ,פקס) ,המאפשרים גם לאוכלוסיות עם צרכים ייחודיים -
להגיש תלונה.
ˆ סיוע בהעלאת התלונה על הכתב (אפשרות לניסוח דרך טלפון ולאשרור על ידי
המתלונן) .יש לבחון פיתוח טופס קשיח במוסדות הבריאות השונים.
ˆ נגישות שפתית הכוללת :חובת פרסום בכל המוסדות הרפואיים לגבי אפשרות
להתלונן תוך הקפדה על התאמה שפתית ותרבותית .נוסף על כך ,חומרים
כתובים (שיווקיים ,הפניה מאתרים וכדומה) יפורסמו בכמה שפות.
.דפיתוח טופס תלונה ייעודי במערכת פניות הציבור עבור הגורם המטפל בפניות
לצורך דיווח על מופע גזענות או אפליה.
 .4עידוד הגשת התלונות:
.אמסר מערכתי של אפס סובלנות לגזענות לציבור המטופלים והמטפלים;
.ביצירת אמון במערכת ועידוד אנשים לפנות .לדוגמה ,באמצעות קמפיין תקשורתי
ובאמצעות פרסום של מקרים שטופלו ופרסום יזום ושוטף בתקשורת של תגובה
ושל טיפול במקרים אד הוק;
.גפיתוח ערוצי פנייה בדרכים שאינן דיגיטליות לטובת אוכלוסיות שאינן אורייניות;
.דאפשרות לתלונה אנונימית :כאשר זה אפשרי ,חובת הגוף לקבל תלונות אנונימיות
ולטפל בהן .למשל ,במקרה שקיימים עדי שמיעה וראייה או שקיים תיעוד מדויק של
תוכן האירוע ,של הזמן ושל מקום ההתרחשות.
.החובת פרסום דרכי הפנייה במוקדי קבלת קהל בכלל מערכת הבריאות באמצעות
חוזרי מנכ"ל;
.ועריכת כנסים מקצועיים ,פיתוח לומדות והכשרות להטמעת הנושא.
 .5עידוד תלונות באופן פרואקטיבי:
.אבמקומות עבודה ,תחול חובת דיווח של הממונים על מופעי גזענות המתרחשים
תחת תחום אחריותם.
52

בכתובת https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/Complaints.aspx

63

.ביישוג ( )reaching outאחר קבוצות מודרות אשר סביר שהן הקבוצות שנפגעות
בצורה הקשה ביותר מתופעות של הדרה ואפליה; פרסום ייעודי בשפות שונות
בהתאם לצורך ובכלי תקשורת ייעודיים (בערבית ,באמהרית ,בכלי תקשורת
חרדיים וכדומה);
.גאיתור וזיהוי של תלונות בנושא באמצעות בקרות ייעודיות של המשרד.
 .6מדידה ולמידה ארגונית:
.אהקלדה של כל תלונה שמתקבלת בנושא למערכת התלונות המשרדית תוך תיוג
מהות התלונה כגזענות  /אפליה  /הדרה;
.בניטור אקטיבי של מקרים על ידי זיהוי תלונות באמצעות מילות מפתח נוספות
מתוך תלונות ממוקדי פניות מקבילים שלא קוטלגו במקור כקשורות לנושא;
.גהפקת דוח שנתי שיפורסם לציבור הרחב ברמה הלאומית תחילה ובהמשך באופן
מזוהה לפי מוסד בריאות.
 .7שיתופי פעולה עם החברה האזרחית:
.אעבודה עם ארגוני חברה אזרחית בנוגע לתלונות שהגיעו למערכת הבריאות;
שיתוף פעולה בין-מגזרי ככלי להגברת אמון ,להגברת המודעות ולשיפור יעילות
הטיפול בפניות .ארגוני החברה האזרחית יורשו להגיש בשם הנפגע תלונה למנגנון.
.בשיתוף ידע ומידע :יצירת ערוצי תקשורת שוטפים ורציפים ועיגון מפגש שנתי/
דו-שנתי עם החברה האזרחית ועם פעילים חברתיים מובילים לצורך התעדכנות,
הצפה של צרכים ושל בעיות וקידום פתרונות;
.גשמירה על קשר עם קבוצות הטרוגניות מהחברה האזרחית – המפגשים השנתיים/
הדו-שנתיים ייערכו עם קבוצות ועם פרטים מגוונים שייצגו את עובדי העמותות,
פעילים לא ממוסדים ,צעירים ,מבוגרים וכדומה.
המלצות של תת-הצוות בנושא עיצוב נוהלי הטיפול בפניות כולל מעקב ושקיפות
1.1הממונה על מיגור גזענות יפתח נוהל טיפול בפניות (פרוטוקול טיפול בפניות) ,הכולל
ניטור ומעקב לאורך זמן אחר השלמת הטיפול בתלונה ,תוך וידוא של סגירת מעגל
הטיפול ותיעודו.
2.2הנגשה ושקיפות של המידע לגבי הסמכויות של הממונה על מיגור גזענות במשרד,
לגבי אמצעי הבירור והאכיפה העומדים לרשותו ,לגבי אופן הטיפול בתלונות ,מגבלות
הטיפול שלו; וההיקף והרקע המקצועי של הצוות העובד עימו ,בהנחה שישנו צוות
מלווה.
3.3פרסום מידע שנתי לגבי מספר הפניות ,סטאטוס הטיפול בהן ,ניתוח כמותי של תוכני
התלונה העיקריים ושל המוסדות שעליהם הוגשו תלונות והצגת מקרי בוחן מייצגים
לעומקם;
4.4הפחתת עמימות וטיפול בזמן סביר:
.אעבור צוות פניות הציבור ,הגדרה מחייבת למרחב שיקול הפעולה באשר למופעי
גזענות  -צמצום התחום האפור באמצעות הגדרה ברורה של העבירות שמחייבות
דיווח.
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.בהגדרת פרוטוקול הטיפול (סדר הדברים) ולוחות הזמנים לכל שלב ,בין היתר:
ˆ תיעוד ופירוט של פרטים החיוניים ללמידה מערכתית של מופעי הגזענות -
מקום ,זמן ,תוכן התלונה ,מוסד;
ˆ מסגרת זמן מוגדרת מראש ובזמן קצר בין שלב המיון לשלב הטיפול וההפניה
לבורר (הגורם המטפל);
ˆ אחת לשבועיים לכל הפחות ,הגורם המלווה בעת הגשת התלונה ובמעברים בין
השלבים ,מוסר לפונה עדכון רציף לגבי סטאטוס הפנייה;
ˆ המתלונן יקבל בכתב ו/או בעל-פה "תרשים זרימה" על אופן הטיפול ועל לוחות
הזמנים לקבלת עדכון לגבי סטאטוס הטיפול בו.
המלצות של תת-הצוות בנושא ניטור ,מחקר ומדידה של התופעה הרחבה ,כולל
גזענות מוסדית
בהתבסס על ההגדרות לגזענות ועל השפעותיה על הבריאות (ראו בפרק המבוא) ,תת-
הצוות ממליץ על:
1.1מינוי צוות עבודה קבוע במשרד ,תחת אחריות הממונה על מיגור גזענות במשרד
הבריאות .הצוות יורכב מנציגויות של המינהלים המרכזיים במטה המשרד ויתמוך
בפעילות הממונה באיסוף מידע על אודות גזענות במערכת הבריאות ,בניתוח
הנתונים ובהפקת דוחות שיסייעו בהתוויית קווי מדיניות לטיפול בגזענות ולמניעתה.
2.2מינוי צוות מחקר והקצאת תקציב לניטור ולמעקב אחר גזענות במערכת הבריאות:
.אהצוות יוקם על ידי הנהלת משרד הבריאות ,בהתייעצות עם מומחים .הצוות יגדיר
את צורכי המחקר בתחום ויפרסם קול קורא למחקרים על בסיס תקציב ייעודי.
תיאור עבודת הצוות:
ˆ איסוף ,ניתוח ואפיון של כל המידע הקיים בשלב זה במערכת ובמערכות מקבילות;
ˆ יצירת עוגנים לאיסוף שנתי מכל המקורות;
ˆ פיתוח כלים למיפוי גזענות בין-אישית ומוסדית 53במערכת הבריאות .למשל ,באמצעות
הוספת שאלה/ות בסקרי חוויית המטופל שהמשרד מבצע כדי לבחון את היקף
התופעה במצב הקיים וכדי לבחון מגמות לאורך זמן;
ˆ מיפוי גזענות בין-אישית במערכת הבריאות על ידי הפצת טופסי תלונה ייחודיים שיהיו
זמינים בשירותי בריאות שונים;
ˆ ניתוח תהליכים של קבלת החלטות כדי להבין את המנגנונים של גזענות מבנית או
מוסדית במערכת הבריאות;
ˆ פיתוח בנצ'מארק למחקרים בנושא גזענות במערכות בריאות ובמערכות אחרות;
ˆ עריכת מחקרים וסקרים ייעודיים בנושא גזענות במערכת הבריאות;
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גזענות ממוסדת מתייחסת לדרכים שבהן תפיסות וערכים גזעניים מתורגמים לפרקטיקות ארגוניות,
למבנים ולנורמות המייצרות אפליה ,הדרה ודיכוי של קבוצות מיעוט.
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ˆ עריכת קבוצות מיקוד בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות של מטפלים ושל מטופלים כדי
להבין את המנגנונים של הגזענות במערכת הבריאות .ייזום ראיונות עם קבוצות
שעלולות להתקשות להגיש תלונה באופן מוסדר .לדוגמה ,אנשים עם תחלואה נפשית
חמורה ,מבקשי מקלט וכד';
ˆ סיוע לממונה המשרדי למניעת גזענות בהפקת דוחות תקופתיים על הגזענות במערכת
הבריאות.
לצורך עבודתו ,יסתייע הצוות במקורות מידע מגוונים ובהם:
ˆ מערכת התלונות המשרדית
ˆ סקרי חוויית המטופל וסקרי מדדי איכות לאומיים
ˆ תוכנית מדדי איכות לרפואת הקהילה
ˆ פעילות בנושא המטופל כאדם במרכז
ˆ המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות
ˆ מכונים עצמאים ,כדוגמת ברוקדייל
ˆ קרן המחקרים של משרד הבריאות
ˆ אוניברסיטאות  -פקולטות לבריאות ,ניהול מערכות בריאות וכדומה
ˆ מגזר שלישי
ˆ סקרי בריאות לאומיים
ˆ תהליכים ומנגנונים של קבלת החלטות.
תוצרי הצוות:
ˆ השתתפות בימי עיון ובכנסים שיארגן הממונה על הגזנעות
ˆ דוח שנתי :התקדמות ומסקנות ראשוניות
ˆ סקירה והמלצות מדיניות ליישום.
תקציב שנתי:
ˆ התקציבים ייקבעו בהתאם להיקף העבודה שיידרש מהצוות.
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צוות טיפול בגזענות
שמות חברי הצוות :ד"ר שגית ארבל-אלון [ראשת הצוות] ,ד"ר סיגל שפרן-תקווה; נסרין
מורקוס; עו"ד אברהם הררי; אורלי בוני; מר דוד זאודה; ד"ר ורד עזרא; עו"ד טליה אגמון;
יעל מעוז; ד"ר נורית וגנר; פהימה עטאונה.
 .1רקע כללי
המנדט של צוות זה הוא בחינה וגיבוש של האמצעים ושל הכלים לצמצום תופעות של
גזענות ,אפליה והדרה ולטיפול בתופעות כאלו.
הצוות כלל נציגי חברה אזרחית ,קופות חולים ,בתי חולים ,ארגונים מקצועיים ונציגי
משרד הבריאות וזכה בתרומותיהם המקצועיות של חבריו .את עבודת הצוות התחלנו
בקריאת ספרות ,בבחינת מודלים שקיימים בעולם ובסקירת תוכניות טיפול אשר נוסו
בתחומים שניכרת בהם פוגענות בדומה לגזענות ,כמו טיפול בפגיעות מיניות.
לאחר סקירה זו החלה חלוקת אנשי הצוות לתתי-צוותים בהתאם לתחומי העניין של
חברי הוועדה כגון :ניהול ומנהיגות ,כתיבת חוזר" ,קו חם" ,הגוונה בתעסוקה וכדומה.
השלב הבא בעבודת הקבוצה כלל הצגת תוצרי העבודה של כלל קבוצות העבודה תוך
דיון ובדיקה של הנחות היסוד ,של הסכמות ,ליבון חילוקי דעות ,בירור תפיסות ,חידוד
מסרים ,צמצום והרחבה של עולמות תוכן ,מיקוד בהמלצות אופרטיביות ועוד .עבודת
הצוותים כללה דיאלוג ,למידה הדדית ובדיקה של תפיסות עצמיות לגבי גזענות ,אפליה
והדרה .בתהליך הרגשי-קוגניטיבי שעברו חברי הצוות בתהליך ,ניסה כל אחד לברר מה
המשמעות עבורו לשנות את עמדותיו ,את הפרקטיקות שבהן הוא פועל; מה הסיכונים
ומהם הרווחים .מתוך החוויה האישית של כל אחד מחברי הקבוצה ,תת-הוועדה סברה
כי על הוועדה המורחבת לתת את הדעת ולתכנן כיצד להנגיש את כלל ההמלצות של
הוועדה לציבור הרחב.
הנחות היסוד :מה אנחנו יודעים על תמונת המצב הנוכחית?
במערכת הבריאות קיימת תשתית חוקית ונורמטיבית שמנחה עובדים בנוגע לגזענות,
ולאפליה (ראו נספח בנושא) .רובד נוסף לחקיקה הם כללי האתיקה (שבועת הרופא,
הקוד האתי של רופאים ואחיות) שהם רף תחילי גבוה המסייע להתמודדות עם סוגיה זו.
מערכת הבריאות מציגה מורכבות ואתגרים ייחודיים גם בהקשר זה .גילויי הגזענות,
ההדרה והאפליה אינם רק במרחב הבין-אישי בין עובדי המערכת והמטפלים לבין
מטופלים ,אלא היבטי גזענות באים לידי ביטוי גם בדפוסי פעילותם של ארגוני הבריאות
השונים ובתוכם משרד הבריאות כאשר הם נוקטים מדיניות מבדלת.
זאת ועוד ,כלל העובדים והמשתמשים בשירותי הבריאות נאלצים להתמודד עם ביטויי
גזענות והדרה מצד מטופלים ומצד מבקרים ,ספקים וכלל הציבור שאינם כפופים לדין
המשמעתי ולכללי האתיקה .אלו לרוב גם מצויים ברגעי קושי וחולי ,מצב המקשה עוד
יותר לעסוק בנושא זה .קיימים מעט כלים לאכיפה משפטית ומשמעתית גם כלפי
אלו הנתונים למרותו של דין משמעתי ולכללי האתיקה .מכאן שלא ניתן להקל ראש
בחשיבותה הרבה של תרבות ארגונית המציבה נורמות ברורות כנגד גילויי אפליה ,גזענות
והדרה.
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זה שנים ,פועל משרד הבריאות לקידום כשירות תרבותית שבבסיסה הפחתה של
אתנוצנטריות ,צמצום של ביטויי גזענות ,עידוד סובלנות והנכחה של שפות ושל תרבויות
שונות של קבוצות ושל פרטים .כיבוד השונות התרבותית אינו מתיר להעדיף או לבדל
קבוצה אחת על פני רעותה ,אלא נועד לייצר "הוגנות" בשירותי הבריאות ובתוצאי בריאות
באמצעות התאמת שירותים במקומות שבהם חוסר ההתאמה תורם דווקא ליצירה של
אי-שוויון .המתח בין כשירות תרבותית לבין מדיניות מבדלת מדגיש את החובה להגדיר
את הבעיה ולזהות צמתי התערבות אופטימאליים.
כחברה רב-תרבותית ,עולה הדרישה לטפל בגילויים עכשוויים ועתידיים של גזענות
ושל אפליה כלפי מטופלים ,כלפי מטפלים וכן בגילויים בין אנשי צוות לבין עצמם ובין
מטופלים.
לא נעלם מעינינו הצורך בהשלמת הטיפול גם בגילויי גזענות קודמים (למשל אלו
המוזכרים בפרק העוסק בפרשות עבר) ,והאמון שעשוי לצמוח כתוצאה מתהליך של צדק
מאחה.
הגדרת הבעיה
"הצעד הראשון בחינוך נגד גזענות הוא להכיר בגזענות כתופעה ולקרוא לה בשם  ...צריך
להבהיר ולהבדיל בין הכרה בזהות אתנית לבין גזענות .יש הבדלים של צבע עור ,מגדר,
דת ,מעמד ,יכולות פיזיות; אנחנו רואים אותם וילדים/ות רואים אותם ,ואין צורך להכחיש
את קיומם...״
התייחסות גזענית מופיעה כאשר מייחסים להבדלים אלה ערכים של עליונות או נחיתות,
כאשר לאחד ניתן יותר כוח ומעמד חברתי והשני/ה חשוף לפגיעה ולהחלשה".54
גילויי גזענות ,אפליה והדרה מטבעם אינם תמיד ברורים ,גלויים וניתנים לזיהוי .גם
הפרשנות האישית של מי שנתון לפגיעה זו לעיתים מוכלת ומופנמת והיא בבחינת "זה
מקומי בחברה הזו" ,קרי ,הפנמת הדיכוי .מצב זה יוצר חוסר מידע לגבי היקף התופעה,
ואכן המחקר הרפואי בישראל טרם אמד את ממדיה ,אפיוניה והשלכותיה .בהשוואה
לתופעות חברתיות אחרות ,בולט מיעוט התלונות הקיימות וניכר העדר מיצוי של הטיפול
בו.
בטיפול בגילויים של גזענות ,אנו מבחינים בין שתי נקודות על ציר הזמן :התגובה המיידית
לאירוע הכוללת בלימת הפגיעה ,תגובה ראשונית (גינוי התופעה ,דאגה לצד הנפגע
ובירור העובדות); ותגובה מאוחרת ,כוללנית יותר המורכבת מהסקת מסקנות ,מלמידה,
מתגובה ואף מענישה.
בעיית האמון היא סוגיה מורכבת ביחסים במערכת הבריאות בין הצדדים המעורבים,
והעדר טיפול נאות עשוי להחריפה .העדר מדיניות ברורה ומנחה כנגד תופעות גזענות
והדרה והעדר מנגנוני הטיפול בהן כמו גם העדר עיסוק יזום או בקרות מכוונות בנושא
רגיש זה מאפשרים לתופעות אלו להמשיך להתבסס .כיום ,נראה כי הנהגת המערכת
אינה שמה יהבה למגר תופעות אלו ולכן אין מדיניות של יוזמה והובלה אלא המערכת
54

האגודה לזכויות האזרח ,כאן
-https://www.acri.org.il/education/wp-content/uploads/2015/05/Against-Racism-Empowering
young-children.pdf
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מגיבה באופן פסיבי לתלונות ולתופעות ,מצב שהוא פחות אפקטיבי .העדר מיקוד בחינוך
ובהסברה והעדר תמריצים להובלת שינוי בתחום זה ,תורמים גם הם להשארת המצב על
כנו.
הישגים רצויים
ˆ קידום שינוי תרבותי וחברתי במערכת הבריאות שיתמוך במיגור תופעות של אפליה,
הדרה וגזענות כלפי מטופלים וכלפי עובדים כאחד;
ˆ גיבוש כללים והנחיות ברורות להתערבות ,לטיפול ,לענישה ולאכיפה בעת ובעקבות
מופע גזענות או הדרה;
ˆ פרסום ההנחיות והטמעת התהליכים בתוכניות העבודה;
ˆ קידום מנהיגות המקדמת אפס סובלנות כלפי גילויי הדרה ,אפליה וגזענות;
ˆ מינוי בעלי תפקידים מוסדיים וברמת יחידות השדה לקידום סובלנות ולמיגור אפליה
וגזענות;
ˆ בניית כלים לבקרת הטיפול באירועי גזענות ועמידה באמות המידה שייקבעו לבקרות;
ˆ עלייה במידת האמון ובתחושת הביטחון על פי סקרי מטופלים ומטפלים.
הנחות לגבי מנופי השינוי העיקריים
מערכת הבריאות היא מערכת ערכית שיסודותיה נעוצים בסולידאריות חברתית
ואוניברסאליות ובשמירה על כבוד האדם וחירותו .נהיר שעל ידי הכוונה ודיוק המצפן ניתן
יהיה לנווט את הספינה לנמל מבטחים ,אולם תידרש הכרעה בסוגיות מרכזיות שבלעדיהן
לא ניתן יהיה להבטיח את הצעידה לכיוון הנכון:
ˆ יש לבחון אם ועד כמה קיימת למוסד רפואי פרטי או למוסד ציבורי שאינו ממשלתי
ושנהנה מכספי הציבור  -הזכות לבחור לתת או למנוע שירות או לקבוע קריטריונים או
כללים ייחודיים בכפוף לערכיו הייחודיים;
ˆ האם מניעת טיפול ממטופל במערכת על סמך ערכיו של המוסד מותרת כאשר
למטופל אלטרנטיבות במוסדות אחרים ובהינתן שלא כרוכים בהגעה למוסד חסמים
כלכליים ,פיזיים וכדומה?
ˆ האם לשם מתן טיפול רפואי מותר לגוף למנוע או להעדיף מטופלים בעלי מאפיינים
מסוימים?
ˆ האם קיימת זכות למטופל לבחור שיטפל או לא יטפל בו מטפל פלוני
(מאותו מגדר  /מגזר  /לאום  /עדה)?
להלן פירוט ההמלצות של הצוות.
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 .2המלצות הצוות:
חוזר מנכ"ל לגבי כללים למניעה ,לאיתור ,להתערבות ולטיפול בגילויי גזענות ,אפליה
והדרה:
חוזר מנכ"ל מהווה כלי חשוב בעבודת מערכת הבריאות וההנחיות המתפרסמות בו
מבטאות את תפיסת העולם הערכית ואת עקרונות המדיניות בצד תהליכי היישום
שלהם .תהליכי היישום כוללים קביעת נהלים ,הסדרת תהליכי עבודה ,קביעת האחראים
ליישום התהליך והצעדים שיינקטו במקרים שהארגון לא יפעל על פי ההנחיות.
חוזר המנכ"ל יכלול פרקים אלו:
 .1מרכיב חינוכי והצהרתי:
.אהגדרות :מהי גזענות אקטיבית ופסיבית ,מהי גזענות בבריאות ,מהי גזענות
מוסדית ,ומהי גזענות בין אדם לרעהו
.בחזון המשרד
.גבסיס חוקי ומשפטי
.דעקרונות ,חבות ואחריות
.התפקידי המנהיגות
.והתייחסות ליתרונות של התאמה תרבותית לצד המתחים בינה לבין גזענות,
אפליה והדרה
 .2אמות מידה למניעה ,לאיתור ולטיפול בגזענות;
 .3מרכיב אופרטיבי:
.אינוסחו הנחיות לפעולה (איש צוות /מטפל  /נותן שירות לא יפלה מטופל או לא
תהא אפשרות לבחור מטפל מטעמים שיכולים להתפרש כגזעניים) .ההנחיות
יהיו מפורטות אך עם מרווח מסוים ליישום ההמלצות על פי שיקול הדעת של
המוסדות  /הארגונים
.בהגדרת מנגנונים נחוצים לטיפול באירועים בעלי אופי גזעני
.גכלים לאיתור תופעות גזעניות ,למעקב אחר הטיפול בהם ולבקרה
.דהנחיות וכלים למצבים שבהם מטופלים ,בני משפחתם או קרוביהם מבטאים
גזענות כלפי מטפלים וכלפי אנשי צוות.
מנהיגות וניהול :ארגון ללא גזענות
מערכת הבריאות היא מערכת היררכית ,שבה האחריות של מנהלים בדרגים השונים
מוגדרת בתקנות וכוללת אחריות כוללת למטופלים בכלל ההיבטים .לפיכך ,אחריות של
מנהלות ושל מנהלים לצוותם ולמתרחש ביחידה הרפואית או התפעולית שעליהם הם
מופקדים כוללת את החובה לאתר גילויי גזענות ,אפליה והדרה כלפי מטופלים ומטפלים
כאחד ,לטפל בגילויים כאלו ולמנוע אותם.
 .1הנהלת המשרד תחילה :דגש מיוחד הושם בוועדה על הנהלת משרד הבריאות ועל
מנכ"ל המשרד שבראשה ועל תפקידם בקידום מנהיגות ודוגמה אישית בנושא .על
ההנהלה לבחון את מדיניות המשרד לא רק לאור היבטים רפואיים ,כלכליים ,תפעוליים
ואיכותיים ,אלא גם מנקודת מבט חברתית-ערכית ולוודא כי ההנחיות ,הנהלים
והפעולות שהמשרד נוקט ייבחנו ויוודא כי אינן מייצרות אפליה ,הדרה או גזענות
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מוסדית כלפי כל אחת מקבוצות האוכלוסייה .כמו כן ,הנהלת המשרד תפעל לגיוון
בקרב חברי ההנהלה כדי לקדם סולידאריות ומניעת גזענות.
 .2הגדרה של אמות המידה ושל המחויבות של מנהלי ארגונים במערכת למניעת גזענות
ולניהול אירועים בעלי אופי גזעני במסגרת הגדרת המחויבות בחוזר מנכ"ל
(סעיף  1להלן)  -אמות המידה:
.אהמנהלים הם מודל ודוגמה לעובדים ולמטופלים ,ויש לצפות מהם למנהיגות ברוח
"אפס גזענות".
.בהמנהלים נושאים באחריות לכלל הפעולות של אנשי הצוות בארגון ,לכן עליהם
לדאוג לאיתור ,למניעה ולהתערבות בעת מעשה ולטיפול בגילויים של גזענות.
.גבדומה לבחינת מדיניות המחלקה לגבי נושא רפואי או לגבי שירות הניתן בה או
בבחינה של הפרקטיקה הקיימת מעת לעת בעקבות אירוע פרטני ,בעקבות עדכון
בספרות המקצועית או בעקבות בחינה של הפרקטיקה הקיימת ,על המנהלים
להנהיג בדיקה של המדיניות המחלקתית בפריזמה הבוחנת אם מדיניות זו היא
מדיניות מבדלת שיש בה אפליה או גזענות או שעשויה להתפרש ככזו ,או שעובדים
במערכת הבריאות מוערכים כיום בעיקר על פי תפקודם המקצועי .המנהלים
יתבקשו להתייחס גם לאספקט התנהגותי-חברתי זה בהערכתם.
.דתפקידו של המנהל להגן על עובדיו מפני גילויי גזענות ,אפליה והדרה מצד
מטופלים ,בני משפחותיהם ואחרים .גילויי גזענות בתוך צוות ובין מנהלים
לעובדיהם חמורים אף הם .על המנהל להתערב במקרים אלו כדי למנוע פגיעה
אישית ומקצועית של עובדים.
 .3מחויבות הארגון והמנהל:
.אכאשר מתרחש אירוע של גזענות והדרה או לחלופין כשנעברת עבירת משמעת,
תופעל האינסטנציה הבכירה האפשרית לצורך התערבות .זאת בדומה לאירועים
קליניים שבהם חל סיבוך רפואי.
.בהמנהל יעודד קיום דיונים בצוותים ובמחלקות בסיטואציות הנוגעות לגזענות
אפליה והדרה ,בדומה לדיונים על מקרים קליניים.
.גמנהל הארגון יוביל מהלך הצהרתי שיתורגם לתוכנית עבודה אופרטיבית ברחבי
הארגון למניעת גזענות ,אפליה והדרה .התוכנית תתורגם לפעילות שוטפת על
בסיס התפיסה של ארגון והתנהלותו בפועל ברוח "אפס גזענות".
.דבמקרה הצורך ,נקוט המנהל אמצעי משמעת וענישה בהתאם לחוקים שעליהם
מושתתת מערכת הבריאות  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,חוק זכויות החולה,
פקודת הרופאים וכן בהתאם לקודים המקצועיים והאתיים .גם מנהלי הארגונים
נתונים לחוקים ולכללי אתיקה אלו .במקרה בו הארגון מפעיל מערך משמעתי
פנימי (כגון משמעת בשירות המדינה) יש לנקוט אמצעים גם במישור זה.
.המלבד הממונה על מיגור גזענות מוסדי ,על המנהל למנות נאמני מיגור גזענות
ביחידות השונות מכל סוג שהן  -מחלקה רפואית ,תפעולית ,מרפאה ,מעבדה
וכדומה ,כדי שיהיו שגרירים בשטח .זאת בדומה לפרקטיקה הנהוגה כיום במוסדות
רפואיים רבים שבהם מלבד ממונה ארגוני מקצועי כדוגמת מנהל יחידה  /מחלקת
מחלות זיהומיות ,ממונים גם אחראים למניעת זיהומים בכל מחלקה ,המתריעים
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על אי-נטילת ידיים או על פרקטיקה לא תקינה .גם בקהילה ניתן למצוא ממונים
ביחידות שונות דוגמת ממוני שוויון או כשירות תרבותית שניתן להכשיר אותם
כנאמני גזענות.
.ועל המנהל ועל הארגון לפעול לקידום כשירות תרבותית במוסד כדי לצמצם אי-
שוויון על רקע תרבותי ושפתי .זאת לצד ההכרה במגבלות של כשירות תרבותית
ובמתחים שבין התאמה תרבותית לגזענות ,אפליה והדרה.
 .4מחויבות ומנהיגות במשרד הבריאות:
משרד הבריאות יעביר לכלל המערכת מסר ברור וחד-משמעי לגבי אפס סובלנות
לגזענות לאפליה ולהדרה ויצור מערך תמריצים חיוביים ושליליים לעידוד מנהיגות
באמצעות:
.אהצגת תוצאות הארגונים במדד המבטא את תחושת המטופלים לגבי גזענות,
הדרה או אפליה בסקרים של חוויית המטופל של משרד הבריאות;
.ביחסי ציבור והד חיובי לדוגמאות חיוביות של מנהיגות נוגדת גזענות במערכת;
.גמשרד הבריאות ינקוט את האמצעים העומדים לרשותו  -משמעתיים ,מנהלתיים
ואף כלכליים  -לנוכח אי-תיקון תופעות של גזענות ,של הדרה ושל אפליה.
.דהמשרד יקדם כשירות תרבותית לצד כשירות מבנית ,וזאת כדי לצמצם אי-שוויון
בבריאות ובשירותי בריאות על רקע הגורמים השונים המייצרים פערים.
מנהיגות וניהול :המלצה למדדי התארגנות ,תפוקה ותוצאה
מדדי התארגנות
1.1גיבוש הנחיות ברורות לטיפול ,לענישה ולאכיפה
2.2פרסום הנחיות והטמעת התהליכים שייושמו בתוכניות העבודה
3.3קידום מנהיגות המקדמת אקלים שוויוני ונוגד גזענות בארגון
4.4מינוי ממונים משרדיים לטיפול בגילויי גזענות ולמניעתם וגיוון תעסוקתי של ההון
האנושי במשרד הראשי ,בתפקידים ייעודיים ,ביחידות מערכת הבריאות (נוסף על
תפקידו).
5.5באתר האינטרנט – הופעת הפניה בשפות שונות לכתובת לתלונה ולטיפול בתלונות.
מדדי תפוקה
1.1עלייה בגידול השנתי בפניות למוקד פנ"צ הארגוני בנושא בהשוואה לשנה קודמת
2.2שיעור הפניות למוקד שבהן הסתיים הטיפול בהתאם לזמן הנקוב בפרוטוקול הטיפול
3.3שיקוף התלונות והטיפול בהן לציבור ולמקבלי החלטות אחת לשנה
4.4עריכת מספר השתלמויות לצוות/למנהלים בנושא גזענות וגיוון תעסוקתי של הון
אנושי.
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מדדי תוצאה
1.1רידה הדרגתית של המדווחים על גזענות ,על אפליה ועל הדרה בסקרים על חוויית
המטופל
2.2בטווח הרחוק  -ירידה במספר המתלוננים על גזענות ,על אפליה ועל הדרה במוסד.
תהליכי בקרה
פיקוח ובקרה הם פעולות שהוסדרו כבר בפקודת בריאות העם (סעיף  .)33בקרות
מתקיימות דרך קבע במערכת הבריאות בידי אנשים המוסמכים לכך .הבקרות הנהוגות
כיום במערכת הבריאות כוללות הגעת צוות בקרים המבצעים סיור ,תצפית נקודתית,
נבדקים תהליכים ופעולות על פי רשימת תיוג ספציפית בנושא מוגדר .הבקרות
מתמקדות ברשומות ,בתהליכים ,בתוצאים (מדדים) ובאופן היישום של נהלים ושל חוקים
במוסד .פעמים רבות ,נבדק כיצד המוסד הרפואי מבקר את עצמו.
נושא מורכב זה של הדרה ושל גזענות קשה למדידה בבקרה שנערכת בנקודת זמן
ספציפית .גם הרחבת השאלות בכלי עמו עובדים הבקרים (למשל כלי בקרה על בית
חולים לדוגמה) ,ספק אם תיתן תמונה מדויקת .נראה שדווקא גישות עקיפות לבקרה
ישיאו תוצאות מקיפות ואמינות יותר ,למשל באמצעות בחינת פרוקטולים של ישיבות
צוות מחלקתיות או מחוזיות ובדיקה אם התקיימו בהם דיונים בנושא.
בהמשך לפרסום חוזר מנכ"ל שבו תבוסס הגדרה של גזענות בשירותי בריאות וכן יוגדרו
החובות של הארגונים במניעה ,באיתור ,בטיפול ובהתערבות כנגד גזענות ,ייבחנו היבטים
בבקרות המשרד שחשוב שישמשו אמת מידה להערכת ההתקדמות של מטה משרד
הבריאות עצמו ביישום פעולותיו.
להלן ההיבטים שייבחנו:
.אהאם מונה ממונה למיגור גזענות?
.בהאם הוגדרו מהם אירועים חריגים בנושא זה?
.גהאם פורסמו הנחיות בנושא (במקרה של משרד הבריאות  -חוזר מנכ"ל ונהלים
ארציים לטיפול בתלונות ובאירועים בתחום)? האם הוטמעו בדיווח ובטיפול באירועים
חריגים?
.דהאם הוגדרו והופעלו סמכויות לאכיפה ולטיפול?
.ההאם מּוסד תהליך של קבלת תלונות  /פניות ישירות בנושא?
.והאם נערכות הערכה ולמידה ארגונית בעקבות אירועים ובעקבות תלונות (למשל
בכלל מערכת הבריאות ,האם מקפידים על הסקת מסקנות עיתיות ועל פרסום נהלים
מעת לעת)?
.זהאם נכללו שאלות בסקר על חוויית המטופל ובסקרי שביעות רצון של מטפלים? האם
הסקרים הללו נותחו ,פורסמו והוסקו מהם מסקנות?
בקרה ברמת הארגונים והמוסדות עצמם:
.אמתן טיפול בידי צוות המטפלים הקיים ,נעשה לפי קריטריונים ושיקול דעת מקצועיים
בלבד;
.בהאם הארגון מינה ממונה מוסדי על מיגור גזענות?
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.גהאם הארגון הפיץ לעובדיו והטמיע את חוזר המנכ"ל בנושא?
.דהאם הארגון מקיים הדרכות לצוות על בסיס הנחיות חוזר מנכ"ל ,נהלים וכדומה?
.ההגשת דוח עיתי על ידי המוסד על עמידה בסטנדרט שהוגדר בחוזר מנכ"ל;
.והארגון עיצב את החזון ,המדיניות ואת תוכנית העבודה של המוסד בנושא ופרסם
אותו בקרב צוות העובדים ובקרב הציבור מקבל השירות במוסד .מדיניות המוסד
צריכה לתאום את הדינים ,את הנהלים ואת ההנחיות של הרגולטור.
.זהארגון חידד בפני עובדיו את החובות ואת הדרישות המופיעות בחוק זכויות החולה
ובתוך כך את הסעיף העוסק באיסור אפליה.
.חקיים בארגון נוהל טיפול באירועים חריגים בנושא.
.טהארגון מקיים בקרות פנימיות בנושא.
.יהארגון פועל כדי לקדם סביבה טיפולית המגינה מפני גילויי גזענות ,אפליה והדרה,
כולל נגישות והתאמות ניהוליות ,פיזיות ותרבותיות נדרשות ,כדי לאפשר לכל
אדם לקבל את הטיפול על פי צרכיו ובמידת האפשר בהתחשב ברצונותיו ובשונות
תרבותית אם קיימת.
	.אילכל מוסד רפואי דרוש רישוי שמתחדש מעת לעת בעקבות בקרה של משרד הבריאות
ובעקבות דוח שמוגש כתנאי לחידוש הרישיון .לדוח תתווסף בקרה על הרישוי
העוסקת בסעיף קבלת מידע על קיום נוהלי המשרד ,ותוודא שאכן קוימו בו כל
הסעיפים שנבחנו בסעיף קטן .4.1.3ב.
	.בייעשה ניתוח של השאלה בסקר חוויית המטופל על גילויי גזענות או הדרה בעת פנייה
לקבלת טיפול במוסד מסוים ובעת פעולה מול המוסד.
הפעלת קו חם
אירוע של גילוי גזענות מציב דילמות שונות להתמודדות בפני מי שנפגע מגזענות או
מהדרה או שהיה עד להן וגם בפני מי שאמור להתמודד עם הטיפול .מטרתו של קו
חם היא לתת סיוע טלפוני ,מיידי וזמין למטופלים ולמטפלים ,להיות אוזן קשבת ,לתת
תמיכה וכלים להתמודדות בזמן אמת וכן ליווי רגשי ואף משמעתי או משפטי בדומה
לקווי הסיוע המוכרים.
ההמלצה לטווח הארוך (נוכח הקושי הגדול ביישום מהלך מעין זה) היא ליצור קו חם
חינמי ,מקיף וייעודי ,שהמידע על קיומו יופיע בכל אתר ,בכל הזמנה לבדיקה ובכל מוסד
רפואי וכן במידע המועבר לכל עובד במערכת הבריאות (לדוגמה ,בהודעה על גבי תלוש
השכר).
הקו החם יאפשר מתן מענה טלפוני בארבע שפות – עברית ,ערבית ,רוסית ואמהרית,
ויעניק מענה גם לפניות אנונימיות .בין היתר ,ייתן סיוע בהעברת תלונות בתוך הארגון
באמצעות הממונים על המשמעת בכל ארגון ,וכן יעניק סיוע בהיבטים משפטיים או
משמעתיים ,כדוגמת העברת תלונות ליועץ המשפטי או להמשך טיפול של נציבי
קבילות של מקצועות רפואיים בעלי רישיון במשרד הבריאות ,וזאת אם קיימים היבטים
משמעתיים ואף פליליים.
הערה :המלצה זו דורשת פיתוח נוסף של ההתייחסות לזהות המפעיל ,להדרכה שיעבור,
לסוג המענים שייתן ,לממשקים עם גופים נוספים המטפלים בגזענות ,למגבלות
המובנות בבירור פניות אנונימיות וכדומה.
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מערכת בריאות מגוונת כמקור ליצירת סולידאריות ולמניעת גזענות
גיוון בתעסוקה נסמך על התפיסה שלפיה הון אנושי המשקף את הרכב האוכלוסייה
על שלל גווניה הוא יתרון גדול לארגון העסקי ,לצד הרווח המובן של קידום סולידאריות
חברתית ,צמצום אי-שוויון בהעסקה ,קידום הכשירות התרבותית של המוסד וצמצום
גזענות ,אפליה והדרה.
גיוון בתעסוקה מייצר הזדמנויות לגיוס הון אנושי איכותי ממקורות שטרם מוצו ,וכתוצאה
מכך מייצר סביבת עבודה עשירה ,בעלת פוטנציאל גבוה לחדשנות וליצירתיות .גיוון
בתעסוקה מגדיל את כלל המשאבים הזמינים לשם פיתוח הארגון ויכול להיות גורם
מכריע בגידול כלכלי.
הוועדה בחנה דרכים לצמצום גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות באמצעות
הרחבת מעגל העוסקים תוך מתן העדפה לאוכלוסיות שאינן מיוצגות באופן ראוי
במערכות הבריאות (ערבים ,יוצאי אתיופיה ,מזרחים ,אנשים עם מוגבלות ,חרדים,
להט"בים ,עולים ממגוון מדינות וכדומה) ,ולהלן המלצותיה:
1.1מינוי ממונים על גיוון תעסוקתי של הון אנושי במוסדות מערכת הבריאות .ההמלצה
מעוגנת בהנחיות של נציבות שירות המדינה למינוי ממונה על גיוון בתעסוקה של הון
אנושי:
.אברמת מטה המשרד – ממונה ארצי .השאיפה תהיה למינוי בעל תפקיד ייעודי.
.בבשירותי מערכת בריאות (כגון :קופת חולים ,בית חולים גדול) – ימונה ממונה ארצי
(תפקיד ייעודי) ורכזים מחוזיים (תפקיד נלווה).
2.2מחקר ומיפוי של תמונת המצב של הגיוון בכלל המערכת ויצירת מנגנון לבחינת
השינוי בתמהיל עובדים ברבדים השונים של מקום העבודה לאורך השנים .לאחר
הגדרה והטמעה של מדד ,יש להגדיר יעד ארגוני לגיוון תעסוקתי.
3.3תמריץ כלכלי :להמליץ שבמבחני תמיכה יתומרצו מוסדות שמעסיקים אחוז מסוים
מאוכלוסיות שלגביהן נקבע ייצוג הולם בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה
(הוועדה תגדיר או תמליץ על קביעת אחוז סף לייצוג הולם של כל אוכלוסייה מוגדרת).
4.4קביעת נהלים המחייבים בעלי תפקידים בכירים שיש להם סמכות ואחריות לעובדים,
כגון מנהלי אגפים ,מנהלי מחלקות ,מנהלי יחידות וכו'  -לעבור השתלמויות בנושא
גיוון תעסוקתי ,לרבות צמצום אי-שוויון והדרה באמצעות העדפה מתקנת והתאמה
תרבותית ועוד.
5.5קיום הכשרות והדרכות בנושא:
.אבחינת עמדות ותפיסות של בעלי התפקידים המוזכרים לעיל לגבי גיוון תעסוקתי
ביחידות שהם מנהלים; למשל ,באמצעות טופס שינבא מודעות ועמדות כבסיס
לבניית תוכנית ההשתלמות;
.בסדנאות לעובדים חדשים במערכת הבריאות (בתי חולים ,לשכות בריאות וקופות
החולים) בנושא גיוון בתעסוקה ,התנאים המטיבים לקבלה ולהשארת עובדים
במקום העבודה ,ומאידך גיסא ,החסמים המונעים קבלה או קידום בעבודה;
.גמערך הרצאות בכנסים שונים של יחידות המשרד;
.דקמפיין לעידוד הגיוון בתעסוקה.
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תוכנית להטמעת הגיוון התעסוקתי בשירותי הבריאות
שלב התארגנות מפורט
הגדרת תפקידים ,תחומי
סמכות ואחריות :ממונה גיוון
תעסוקתי ,רכז גיוון תעסוקתי.
על בסיס הנחיות נציבות שירות
המדינה  -בחינת ההתאמות
הנדרשות למערכת הבריאות.
שיתוף פעולה עם הממונה על
הגזענות במשרדי הממשלה
(משרד המשפטים)
מיפוי תמונת המצב של גיוון
בתעסוקה בכלל מערכת
הבריאות
פרסום הנחיות  /נוהלי מנכ"ל
להגדרת ייצוג הולם (סף לייצוג
הולם) – בהתאם לתמונת
המצב (שלב  - 3מיפוי)
קביעת תמרוץ כלכלי למבחני
התמיכה הרלוונטיים השונים
ע"פ מדד ליישום ייצוג הולם
כתנאי סף
הוצאת הנחיות להשתתפות
בעלי תפקידים בכירים
בהשתלמויות בנושא גיוון
תעסוקתי
הפיכת המלצות הוועדה
לתוכנית עבודה בבתי החולים
ובקופות החולים
מעקב ובקרה על יישום כל של
המלצות הוועדה בידי ממונים
ארגוניים לגיוון בתעסוקה
מעקב ובקרה על יישום כל
ההמלצות של הוועדה – ברמת
משרד הבריאות

משאבים דרושים
גיוס שותפים

גורמים מעורבים
אגף משאבי אנוש ,נש"ם,
לשכת מנכ"ל ,מנהלי בתי
חולים וקופות החולים

יעד – תוצאה רצויה
יצירת הגדרות תפקיד

תקציב למיפוי
ולמחקר

אגף משאבי אנוש במשרד,
בקופות החולים ובבתי
החולים
משאבי אנוש ,נש"ם ,לשכת
מנכ"ל; נציגי הוועדה ו/או
המנהלים בשטח

מיפוי של מפת הדיוון בכלל
המערכת

זמן ,תקציב

ועדת תמיכות ,אגף
תקציבים ,אוצר ,לשכת
מנכ"ל

זמן ,כ"א ,תקציב

אגף הדרכה ופיתוח,
משאבי אנוש ,היחידה
למיגור הגזענות במשרד
רוה"מ ,נש"ם
ממונים ורכזים בנושא גיוון
תעסוקתי ,הנהלות בתי
החולים ,הנהלת המשרד
ממונים ורכזים בנושא
גיוון תעסוקתי בשירותי
הבריאות או מי מטעמם,
הנהלות שירותי הבריאות
ממונה גיוון תעסוקתי ארצי
או מי מטעמו ,במסגרת
רישוי ארצית

תקציב ,כ"א

זמן ,כ"א ,תקציב

זמן ,כ"א,
משאבים

זמן ,כ"א,
משאבים

קביעת מפתחות כ"א לייצוג
הולם במערכת הבריאות
והקצאת משאבים

חובת השתתפות בהשתלמויות
על פי קביעת המשרד

יישום המלצות הוועדה והקצאת
משאבים
בדיקת היישום של המלצות
הוועדה והקצאת משאבים

בדיקת היישום של המלצות
הוועדה והקצאת משאבים
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ההתמודדות של מערכת הבריאות עם גזענות מוסדית
כתב המינוי של הועדה בנושא גזענות ,אפליה והדרה במערכת הבריאות הדגיש את
החשיבות של "התייחסות בהמלצות לתוצרי מדיניות קונקרטיים לצד עבודה על היחסים
והתהליכים עם מבוטחים וקבוצות חברתיות שנפגעו כתוצאה מגילויי גזענות ,אפליה
והדרה" .ברקע הקמת הועדה סדרה של אירועים שהמכנה המשותף שלהם הוא הביקורת
הציבורית בדבר היותם ביטויים של גזענות ,אפליה והדרה של מוסדות בריאות ,קרי
גזענות מוסדית (ראו פרק בנושא גזענות מוסדית).
הצוות שדן בפרשות עבר התייחס לאירועים שלהלן .ראוי לציין כי מדובר בפרשיות
משמעותיות שעלו בדיונים במסגרת הפורום הכולל של הועדה ועל כן בחרנו לפרטן
כאן (ראו פירוט נוסף בפרק העוסק בגזענות מוסדית) .יחד עם זאת יתכן וישנן פרשיות
נוספות שאינן מצוינות כאן אך ראויות להתייחסות:
ˆ פרשת ההקרנות נגד גזזת
ˆ פרשת ילדי תימן
ˆ אי שוויון ופערים בבריאות מתמשכים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית
ˆ פרשת תרומות הדם (יוצאי אתיופיה)
ˆ פרשת הדפו-פרוברה (יוצאי אתיופיה)
ˆ הפרדת יולדות
הועדה כמו גם תת-הצוות שדן בפרשות עבר לא ערך מחקר או חקירה מעמיקה של
הפרשות וכן פגש במידע ועדויות שאין בהן כדי לשפוך אור מלא ומספק אודות הפרשות
הללו ואחרות שלא עלו על סדר יומה של הועדה .יחד עם זאת ,מדיוני הצוות עלו התובנות
הבאות:
.אהנגשה וחשיפה מהירה של חומרים ארכיונים הנמצאים בחזקת מערכת הבריאות:
חלק מהפרשות נפרשות על פני כמה עשורים והמאפיין המשותף להם הוא פערי
שליטה ונגישות לידע אודותן ,פערים המייצרים קושי בחתירה וחשיפה של האמת.
העשורים שחלפו והעובדה שהנפגעים בפרשות אלו מבוגרים מאוד ,הופכים את צורך
בהנגשת הארכיונים לחיוניות .יש צורך בכתובת קבועה במשה"ב שתפקידה הנגשה
ודאגה לשקיפות של החומרים הארכיונים.
.בבירור מעמיק ביחס למעורבותה של מערכת הבריאות ושל אנשי בריאות בפרשות
אלו :תהליך שיכלול את משרד הבריאות ,קופות החולים ,בתי החולים ,ארגוני עובדים,
אקדמיה ,חברה אזרחית ונציגים של נפגעים מפרשות עבר ,במטרה לחשוף ולברר
את תפקידו של הממסד הרפואי ומערכת הבריאות בפרשות אלו ולגבש יחד את אופן
ההכרה בסבלם של הנפגעים -הכרה פורמלית ופומבית.
.גשיתוף החברה האזרחית והקהילות הנפגעות :הסדרים מיטביים צומחים בזכות
החלטות המתקבלות על ידי שני הצדדים ,בדרך של דיאלוג .זאת בשונה מהחלטות
המתקבלות באופן סמכותי כ"הנחתה" מלמעלה .מכאן שחשוב לערב את האוכלוסיות
שנפגעו בפרשות העבר בתהליך עיצוב מודל ההתמודדות ,תוך כדי התייעצות
ומעורבות מתמדת.
.דבניית מנגנונים למניעת הישנות של פרשות פוגעניות בעתיד וקידום ריפוי ופיוס
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חברתי המושתת על שיקום יחסי האמון שבין האוכלוסיות הנפגעות למערכת
הבריאות .התמודדות עם פרשות העבר דורש טיפול סדור ומתודולוגי המשלב
אלמנטים של קידום זכויות אדם והתייחסות ליחסים בין פרטים וקבוצות לבין מערכת
הבריאות.
.ההתמודדות עם פרשות עבר מוסדיות שמעורבות בהן יותר ממערכת אחת ,דורשת
עבודה ממשלתית בין-משרדית ובין מגזרית .כך למשל בהתייחס לפרשת ילדי תימן.
אנו ממליצים שמשרד הבריאות יוביל כחלק מפעילות הממונה על מיגור
גזענות ובראשות צוות בכיר מהמשרד (משנה למנכ"ל ו/או מנכ"ל)
הליך מסודר של ברור אודות הפרשות הללו בשותפות עם נציגות
רחבה של הקהילות שנפגעו .זאת במטרה לגבש את אופן הבירור ביחס
למעורבותה של המערכת ואת ההמלצות ביחס לפרשות אלו.
הניסיון העולמי בטיפול בפרשות עבר
מדינות רבות מתמודדות עם תופעת הגזענות המוסדית והצורך לטפל בה מתוך הכרה
בחשיבות של האמון בין קהילות שונות לבין מערכות חברתיות וההשפעה שיש לכך על
סולידריות חברתית כמו גם על חוויית המטופל ותוצאי בריאות ושימוש בשירותי בריאות.
הספרות המדעית העוסקת באי-שוויון בבריאות מדגישה את הגורמים הפוליטיים
המשפיעים על בריאות 55ומתייחסת בתוך כך לבריאות כתוצאה של יחסי כוח פוליטיים
ואינטרסים מתחרים .כאשר ארגון הבריאות העולמי קבע בשנת  2008כי בחברה
מתקיימת חלוקה לא שווה של כוח ,כסף ומשאבים מייצרת אי-שוויון בבריאות ,56הוא כיוון
את מערכות הבריאות להתמודדות עם היבטים אלו לא רק ברמה הבינאישית אלא בעיקר
כיוון לבחון כיצד מערכות בריאות ומוסדות בריאות יוצרים תהליכים ומכניזמים מוסדיים
המובילים לתוצאי בריאות לא שווים.57
לאופן בו התפתחו יחסי הכוח בהקשר היסטורי ,חברתי ופוליטי יש חשיבות משמעותית.
מעבר לצורך להבין ולהפיק לקחים מהעבר במטרה להתמודד עם תיקון בהווה.
להתמודדות עם העבר ישנה משמעות גם מבחינת יצירת יחסי אמון .התמודדות עם
תופעות בהווה ובעבר של גזענות מוסדית צריכה לכלול הכרה בעוול ,התייחסות פומבית
לעוול זה ,נקיטת אמצעים משפטיים וארגוניים להבטחת אי-הישנות ולעיתים אף פיצויים
סמליים וחומריים.
ההתמודדות עם העבר צריכה להיבנות מתוך גישה קונסטרוקטיבית שיסודה ראיית
הפוטנציאל לפתרון בעיות ,צמיחה והעצמה בניהול ופתרון של קונפליקטים וסכסוכים.

55

A- Vicente Navarro and Carles Muntaner. 2004. Political and Economic Determinants of
Population Health and Well-Being: Controversies and Developments. Editors, Baywood
Publishers.
B- Kickbusch I. Tackling the political determinants of global health. BMJ2005;331:246.
Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of
health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health. World Health
Organization,2008.
– Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare. 2013. FRA
European Union Agency for Fundamental Rights.
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מתן מענה לצרכים האמיתיים של כלל המעורבים באירועי עבר שונים יקדמו בסיס
להידברות ,ריפוי והשגת שינוי אמיתי ובר-קיימא.
כך למשל ,בארה"ב ,הכיר הממשל בעוולה שנגרמה לקהילה השחורה בעקבות ניסוי
העגבת שנערך בטסקיגי שבאלבמה .ניסוי קליני זה ,שהתקיים בין השנים ,1972-1932
נערך בקרב אוכלוסייה של  399עובדי כפיים שחורים ,עניים וברובם בלתי משכילים,
ובקבוצת ביקורת בת  200איש נוספים מאוכלוסייה זו ,שנבחרו לבדיקת הטיפול והמהלך
הטבעי של מחלת העגבת .הניסוי נערך ללא הסכמה מדעת של משתתפי הניסוי שאף
לא ידעו כלל כי הם סובלים מעגבת .נאמר להם כי בעייתם היא "דם רע" ,וכי יוכלו לקבל
טיפול בחינם ,נסיעות בחינם אל המרפאה ,ארוחה חמה אחת ליום ,ואם ימותו ,תקבל
משפחתם אלף דולר להוצאות הקבורה .נוסף לכך ,במקום לטפל בכל החולים במסגרת
הניסוי בפניצילין אשר נכנס כטיפול שגרתי במהלך שנות ה –  40של המאה שעברה,
ולסיים את הניסוי ,החליטו המדענים בטסקיגי להעלים את המידע על קיומה של התרופה
ולהמשיך בחקר התפתחות המחלה בחוליהם .בכך נמנעה מהמשתתפים בניסוי גישה
לתוכניות לטיפול בעגבת שהיו נגישות לחולים אחרים בסביבתם .המחקר הופסק בשנת
 1972בעקבות הדלפה לעיתונות (ולא בשל שיקולים מוסריים או אתיים) .הנחקרים
וקרוביהם הגישו תובענה ייצוגית וזכו בפיצוי בן  9מיליון דולר ,וכן מתן טיפול רפואי
בחינם לכל המשתתפים בניסוי ששרדו ,ולבני משפחתם של המשתתפים שמתו או
שנפגעו מעגבת.
ב 16-במאי  1997ערך הנשיא ביל קלינטון טקס בבית הלבן בהשתתפות חמישה
מתשעת הנחקרים שנותרו עד אז בחיים ,ובו התנצל הנשיא באופן רשמי בפני הנחקרים.
"את הנעשה אין להשיב" ,אמר" ,אך אנו יכולים לסיים את השתיקה ...אנחנו יכולים
להפסיק להפנות את מבטינו .אנחנו יכולים להביט בעיניכם ,ולומר סופית בשם העם
האמריקני  -מה שעשתה ממשלת ארצות הברית היה מביש ,ואני מצטער ".58עד היום
מחקר טסקיגי מהווה את אחד הזכרונות הטראומטיים של החברה השחורה בארה"ב
וחלק מהאמון הנמוך שלהם במערכת הבריאות ובביצוע מחקרים רפואיים וזאת בהשוואה
לעומת אוכלוסיות אחרות בארה"ב.59
בהתייחס לעבודת ועדה זו ,לצד הבירור שערכה הוועדה לגבי פרקטיקות מפלות
במערכת הבריאות בהווה עלו בדיוני הוועדה פרשות עבר לגביהן נטענו טענות קשות
אודות מעורבותה של הקהילה הרפואית בפרקטיקות בעלות אופי גזעני ומפלה .על כן
הוחלט על מינוי צוות אשר יחל להעמיק בנושא של פרשות עבר בהן נראה כי יש חשד
מבוסס לאפליה וגזענות ממוסדת אשר פגעה באוכלוסיות שונות.
בין הפרשות של גזענות מוסדית שעלו במסגרת דיוני הועדה והתייחסה אליהם תת-
הועדה של פרשות עבר ניתן למנות אירועים מהעבר הקרוב והרחוק המפורטים בהמשך.
מטרת הצוות הייתה לערוך בירור ראשוני לגבי משמעותן של פרשות העבר ,להגדיר את
58

59

ראו התנצלות קלינטון:
&https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8
ved=0ahUKEwjPrebIwY3XAhWBWhoKHT2kD0QQtwIILjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtub
e.com%2Fwatch%3Fv%3DCz1g2b0q9sg&usg=AOvVaw2H7YmLRm6ocPQdnuo0d4EA
להרחבה על פרשת טסקיגי:
Susan Reverby (ed.), Tuskegee's Truths: Rethinking the Tuskegee Syphilis Study, University of
North Carolina Press, 2000
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האוכלוסיות הנפגעות ועומק הפגיעה באמון הציבור וכן לערוך בחינה ראשונית לגבי כיווני
פעולה מומלצים למערכת הבריאות בכלל ולממונה למיגור גזענות אשר ימונה במערכת
הבריאות בפרט.
עבודת הצוות הייתה ברוח ההכרח לחתור לריפוי ופיוס ,רוח המקבלת ביטוי
בהתייחסויות גם מחוץ למערכת הבריאות .כך למשל בדבריו של נשיא המדינה ,ראובן
ריבלין:
"היסוד השלישי -הוא הוגנות ושוויון .כדי להבטיח את השותפות
בינינו ,יהיה עלינו להבטיח שאף אזרח אינו מופלה לרעה ,או לטובה,
מתוקף השתייכותו המגזרית .המציאות הנוכחית של פערים מובנים
בין השותפים ,בתקציבים ,בתשתיות ,בקרקעות ,היא בלתי נסבלת.
כאשר לעוני בישראל ,יש גם פנים שבטיות מובהקות מחד ,וכאשר
רוב ככל התפקידים הבכירים במשק מאוישים על ידי בני מגזר אחד
או שניים מנגד ,הרי שלא ניתן יהיה לבנות כאן עתיד משותף .כדי
לבסס את השותפות בינינו ,יהיה עלינו להבטיח "חלום ישראלי" נגיש,
אותו יוכלו להגשים כל צעיר וצעירה ,שייבחנו אך ורק על פי כישרונם,
ולא על פי מוצאם ...היסוד הרביעי ,רבותיי ,והמאתגר מכולם ,הוא
יצירת הישראליות המשותפת .למרות האתגרים שמעמיד בפנינו
הסדר הישראלי החדש ,עלינו לדעת :הפסיפס הישראלי המתהווה
איננו גזרה -אלא הזדמנות אדירה .הוא טומן בחובו עושר תרבותי,
השראה ,אנושיות ורגישות .אסור שהסדר הישראלי החדש ידחוף
אותנו להיבדלות והיפרדות .אסור לנו לוותר על תפיסה של
60
ישראליות .אלא ,עלינו לפתוח את שעריה ,ולהרחיב את שפתה" .
הצוות מצא לנכון לקיים שיח פתוח בנושא מופעי גזענות בעבר תוך התמקדות
בפרקטיקות שיסייעו במניעת הישנות של התופעה .לתפיסתנו הבנת פרשות העבר
ופיתוח תפיסת טיפול בהן נחוצות על מנת למנוע הישנות של מקרים דומים .כמו
כן ההכרה בעבר והתייחסות אל פגיעות העבר יש בה כדי לשקם את היחסים שבין
אוכלוסיות שונות למערכת הבריאות ולבנות תשתית ליחסי אמון בעתיד.

60

נאום השבטים של נשיא המדינה ראובן ריבלין" .ראו כאן:
http://www.president.gov.il/ThePresident/Speeches/Pages/news_070615_01.aspx
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מרכיבים בפיתוח מודל להתמודדות עם פרשות עבר
מדינות שונות בעולם אשר התמודדו עם פרשות דומות יישמו מנגנונים מגוונים ובניהם
מנגנוני פיצויים ,התנצלויות ,תהליכי דיאלוג והידברות ,ועדות אמת ,מנגנוני הנצחה
ועוד .כל מדינה פיתחה את המודל המתאים לצרכיה הייחודיים וכן לצרכי האוכלוסיות
הנפגעות.
להלן האלמנטים המרכזיים שניתן לזהות במרבית מהמודלים שפותחו:
1.1הזכות לדעת את האמת :החשיבות של הזכות לדעת את האמת על העבר הינה זכות
בסיסית של הקורבנות ,משפחותיהם וקרוביהם ולברר את האמת לגבי הנסיבות של
הפרת הזכויות .במקרה של מוות או היעלמות לדוגמא ,הזכות לדעת את גורלו של
האדם .הזכות לאמת אינה רק של פרטים אלא של קהילות ,קרי זכות קולקטיבית
לאמת -הזכות לגלות את סיבות השורש של הטראומה במטרה למנוע הישנותה.
2.2התנצלות פומבית :עבור הנפגעים ,התנצלות היא דרך להשיב את תחושת ההכרה
בעוול שנגרם להם .עבור כלל החברה ,ההתנצלות מאשררת את קיומה של נורמה
מוסרית שהופרה במכוון או שלא במכוון ,ובשל אופייה הפומבי היא יוצרת גרסה
רשמית לאירועים השליליים שהוכחשו או הודחקו עד כה על ידי המפרים .התנצלויות
פוליטיות נושאות מסר חזק לחברה כי ההפרות היו שגויות וכי נעשה נזק גדול
לאזרחים רבים .מסרים אלה יכולים לסייע בהדגשת ערכי המערכת ובניהם כבוד האדם
באשר הוא והזכות לקבל טיפול רפואי שווה לכל נפש .דרך ההתנצלויות ניתן להתמקד
בשיקום הכבוד האנושי שנפגע ,היחסים החברתיים והמרקם החברתי .ההתנצלות
תורמת לביסוס ההבטחה כי הפרות אלו לא יישנו ,מתוך הדגשת הערכים המשותפים
והמחויבות אליהם לחברי הקהילה כולה .במסגרת התנצלות ,ניתן להתנצל על פרשה
אחת או על מספר פרשות שבהן נפגעה אותה הקבוצה החברתית .בנוסף נעשה
שימוש במנגנוני הנצחה וזיכרון של הנפגעים.
3.3ההבטחה לאי-הישנות של העוולות תוך בחינת תפיסות הפעולה אשר אפשרו
התפתחות של פרשות דומות והכרה בעוול שנעשה :פעולות אלה יגדילו את הסיכוי
להשבת האמון שנפגע במוסדות המדינה ובסדר החברתי שהופר .כחלק מפעולות
אלה ניתן לשלב פעולות חינוכיות שונות .הצוות מדגיש כי יש לבחון כל פרשה לגופה
וכי בחלקן של הפרשות הפגיעה נגרמה שלא מתוך כוונה של פגיעה אלא מהעדר
תשומת לב למשמעויות הרחבות ולפגיעה האפשרית.
4.4פיצויים חומריים וסימבוליים :אלו כוללים למשל הכרה פומבית ,הנצחה וכדומה.
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דברים נוספים שהיה חשוב
לוועדה להתייחס אליהם
הבסיס לפעילות בתחום מיגור הגזענות בבריאות
המסגרת הנורמטיבית לעבודה למיגור גזענות במערכת הבריאות :אמנות וחוקים
מגוון של אמנות בינלאומיות וחוקים בתחום הבריאות ובתחומים נוספים משמשים בסיס
לעבודה למיגור גזענות .בין אלו ניתן למנות:
ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם (The Universal Declaration of Human
 .)Rightsמסמך היסוד הבינלאומי בנושא זכויות האדם והאזרח ( )10.12.1948כולל שני
עקרונות יסוד:
1.1חירות ושוויון" :כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם .כולם חוננו
בתבונה ובמצפון ,לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה".
2.2הזכאות לזכויות שוות ללא הפליה" :כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה
זו ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע ,צבע ,לשון ,דת ,דעה פוליטית או דעה בסוגיות
אחרות ,בגלל מוצא לאומי או חברתי ,קניין ,לידה או מעמד אחר".
האמנה הבין-לאומית בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית ( - )1965כוללת הגדרה
רחבה של אפליה על רקע גזעי .במסגרת האמנה ,מתחייבות המדינות החברות לנקוט
את כל האמצעים הנאותים כדי לבער את האפליה הגזעית ,לאסור פעילות המעודדת
אפליה גזעית ולערוב לזכותו של כל אדם  -בלא הבחנה באשר לגזע ,לצבע או למוצא
לאומי או אתני  -לשוויון בפני החוק ,לרבות בהנאה מזכויות אזרחיות ,פוליטיות,
תרבותיות ,חברתיות וכלכליות.
האמנה בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ( - )2006מורה בין היתר על
(סעיף :)25
"מדינות שהן צדדים מכירות בכך שלאנשים עם מוגבלויות הזכות ליהנות מרמת
הבריאות הגבוהה ביותר האפשרית ,ללא הפליה בשל מוגבלותם .מדינות שהן צדדים
תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לשירותי
בריאות שהם תלויי-מגדר ,לרבות שיקום בריאותי"...
"(( )4ד) תדרושנה מאנשי מקצוע בתחום הבריאות להעניק לאנשים עם מוגבלויות
טיפול באיכות זהה לזה הניתן לאחרים ,לרבות על בסיס הסכמה חופשית ומודעת ,בין
השאר על ידי העלאת המודעות לזכויות האדם ,לכבוד ,לאוטונומיה ,ולצורכי אנשים עם
מוגבלויות באמצעות הדרכה ובדרך של קביעת אמות מידה אתיות לטיפול רפואי ציבורי
ופרטי"...
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האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים ( )1979מפרטת:
"1.1אפליית נשים"  -הבחנה ,הוצאה מן הכלל או הגבלה על יסוד מין ,שתוצאתן או
מטרתן לבטל את ההכרה של זכויות הנשים בתחום המדיני ,הכלכלי ,הסוציאלי,
התרבותי ,וכו'.
2.2המדינות החברות באמנה מסכימות לנקוט אמצעים מתאימים וללא דיחוי לביטול
אפליה נגד נשים .בתוך כך ,הן מתחייבות ,בין היתר :לגלם את הרעיון בחקיקה תוך
קביעת איסורי אפליה בחוק וביטול הוראות חוק מפלות; לקבוע כשירות משפטית
שווה; להימנע ממעשים מפלים ברשויות הציבוריות; לנקוט צעדים לביעור דעות
קדומות וסטריאוטיפים מגדריים; לעודד חינוך לחיי משפחה שוויוניים ולאחריות
משותפת; להילחם בסחר בנשים ובניצול לזנות; להבטיח זכויות פוליטיות שוות;
לעודד ייצוג הולם בכל הארגונים ,כולל בארגונים בין-לאומיים; להעניק לאישה עצמאות
מבחינת המעמד האישי; להעניק חינוך שווה; לפעול להפחתת נשירה של נשים
מלימודים; לפעול לשוויון בכל התחומים :בריאות ,ספורט ,רווחה ,תעסוקה ,מסחר,
אשראי; לספק הגנה לאימהות ולנשים נשואות בעבודה (חל"ד בתשלום ,טיפול רפואי
בקשר להיריון וללידה) וכל דבר אחר.
3.3נקיטת אמצעים זמניים לקידום השוויון למעשה (העדפה מתקנת) -
לא נחשב כאפליה.
4.4התייחסות מיוחדת לקידום נשים באזורים כפריים;
אמנות נוספות מתייחסות גם הן באופן ישיר או באופן עקיף לביעור אפליה על כל
סוגיה.61
בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו נכתב:
ˆ "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם ,בקדושת חייו
ובהיותו בן-חורין ,והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
ˆ אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
ˆ כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו.
ˆ אין פוגעים בזכויות אלה  -אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד
לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על הנדרש ,או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה
מפורשת בו".
בחוק העונשין – סעיפים 144א עד 144ד נכתב:
ˆ "גזענות"  -רדיפה ,השפלה ,ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות ,או גרימת מדנים כלפי
ציבור או חלקים של האוכלוסיה ,והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-
אתני
ˆ המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות ,דינו  -מאסר עד חמש שנים – בין אם
הפרסום הביא לגזענות או לא ובין אם היה בו אמת או לא".
61

למשל ,האמנה הבין -לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות; האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות
( )CESCR( )1966כלכליות ,חברתיות ותרבותיות
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בחוק זכויות החולה – סעיף  4נכתב:
"1.1מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ
מוצא ,נטיה מינית ,גיל או מטעם אחר כיוצא באלה.
2.2אין רואים הפליה מטעמי גיל לפי סעיף זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולים
רפואיים".
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי – סעיפים (21 ,1א)(47 ,31 ,א)( )5נכתב:
ˆ "ביטוח הבריאות הממלכתי יהא מושתת על עקרונות של צדק ,שוויון ועזרה הדדית".
ˆ "קופת חולים תיתן לכל מי שרשום בה את שירותי הבריאות להם הוא זכאי לפי חוק זה,
בעצמה או באמצעות נותני שירותים  -ללא כל הפליה"...
ˆ "קופת חולים לא תפלה בין עמיתים בתכנית שב"ן ,בין בעת ההצטרפות אליה ובין
במתן השירותים במסגרתה".
ˆ "בהתקשרות עם נותן שירותים ובהפניית חבריה לנותן שירותים תפעל קופ"ח ללא
הפליה בין נותני השירותים ,בתום לב ומשיקולים ענייניים של טובת החבר וטובת כלל
חברי קופת החולים".
ˆ "עבירה פלילית  -מי שהיה אחראי למתן שירותי בריאות לפי החוק ,והפלה בין זכאים
במתן שירותים – דינו מאסר שנה או קנס".
בחוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים – סעיף  3נכתב:
ˆ "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי ,לא יפלה
בהספקת המוצר /השירות הציבורי ,בכניסה למקום הציבורי או במתן שירות בו
 מחמת גזע ,דת או קבוצה דתית ,לאום ,ארץ מוצא ,מין ,נטיה מינית ,השקפה,השתייכות מפלגתית ,גיל ,מעמד אישי ,הורות או מקום מגורים – בין אם זהו עיסוק
למטרת רווח או לא ,או אם נגבה תשלום או לא( .לעניין מקום מגורים  -הבחנה
שנעשית על ידי רשות מקומית בין תושביה ובין מי שאינם תושביה ,במידה הנדרשת
לביצוע תפקידיה או להפעלת סמכויותיה לטובת תושביה – לא תיחשב להפליה ,בכפוף
להוראות כל דין).
ˆ בימ"ש רשאי לפסוק גם בלא הוכחת נזק פיצוי עד .₪ 50,000
ˆ הפליה היא גם עבירה פלילית שדינה קנס .מי שהורשע פעם שניה בעבירת הפליה רשאי
בית המשפט לצוות בנוסף על הפסקת העיסוק בעסק שלו לתקופה שיקבע".
ˆ לא נחשבים כאפליה:
1.1הבחנה המתחייבת מאופיו או ממהותו של המוצר  /השירות  /המקום הציבורי;
2.2מבוצעת על ידי ארגון או מועדון שהם מלכ"ר ,לשם קידום צרכים מיוחדים של
הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדון או בארגון (שאינם צרכים שמטרתם
להפלות).
3.3קיום מסגרות נפרדות לגברים או לנשים  -אם אי-הפרדה תמנע מחלק מן הציבור
לקבל את המוצר  /השירות הציבורי ,ובתנאי שההפרדה מוצדקת  -ובהתחשב
באופי המוצר  /השירות  /המקום ,מידת החיוניות שלו ,קיומה של חלופה סבירה
וצורכי הציבור העלול להיפגע מהפרדה.
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ניתן גם לבחון את הכללים האתיים הנגזרים משבועות שונות:
בשבועת הרופא שהתקבלה באסיפה הכללית של ההסתדרות הרפואית העולמית נאמר:
"לא ארשה ,כי השיקולים של דת ,לאומיות ,גזע ,מדיניות מפלגתית או
מעמד חברתי יעמדו בין חובותיי והחולה שלי".
ובשבועת הרופא העברית נאמר:
"ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה ,אם זר אם נכרי ,אם אזרח
נקלה ואם נכבד".
"אל תמהרו להוציא משפט ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה
וכן:
הצרופה בכור הניסיון".
הקוד האתי לאחים ואחיות בישראל מנחה כך:
"להבטיח את שמירת זכויות האדם ,ערכיו ואמונותיו של המטופל;
לטפל ללא משוא פנים וללא אפליה בגין גזע ,דת ,לאום ,מין ,גיל,
השתייכות פוליטית ,מעמד חברתי או מצב בריאותי".
"להכיר בשייכות המטופל למסגרות חברתיות שונות ...ייצוג הולם
וכן:
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בהעלאת בעיותיהם לדיון ולדבר
בשמם כשאינם יכולים לבטא את צורכיהם בכוחות עצמם".
בקוד האתיקה של העובדים הסוציאליים נאמר:
"הימנעות מאפליה ,ופעולה נמרצת להכחדתה ,בכל ההקשרים
המקצועיים של העבודה הסוציאלית".
"אל לו להתעלם מכל ביטוי של אפליה על בסיס גזע ,צבע ,מוצא
וכן:
לאומי ,דת ,מין ,גיל ,העדפה מינית ,מצב משפחתי ,השקפה
פוליטית ,מגבלה נפשית או פיסית או כל אפליה אחרת ,ואל לו
לשתף-פעולה עם אפליה מעין זו".
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אפשר להילחם בגזענות :השראה מפעילות בנושא בקרב מדינות אחרות
האסטרטגיה האוסטרלית הלאומית למיגור גזענות
""Racism. It stops with me
בשנת  ,2011התחייבה ממשלת אוסטרליה ליצור אסטרטגיה רחבת היקף למניעת
גזענות .תהליך הבנייה של האסטרטגיה החל בהתייעצות ציבורית שארכה חצי שנה.
ההתייעצות כללה  23מפגשים ציבוריים ואתר אינטרנט שבו יכלו אנשים לשתף רעיונות.
שנה לאחר מכן ,יצאה לפועל התוכנית הלאומית למניעת גזענות .בראשית דרכה ,נועדה
התוכנית לפעול במשך שלוש שנים ,אולם בעקבות הצלחתה הוארכה לשלוש שנים
נוספות .עיקר הפרויקטים של התוכנית בוצעו תחת קמפיין גג בשם
".62"Racism. It stops with me
מטרות הקמפיין:
.אלהעלות מודעות בחברה לבעיית הגזענות;
.בלספק לאנשים כלים ומשאבים להתמודדות יעילה עם גזענות;
.גלהעצים ולעודד פרטים וקבוצות לפעול ולמנוע מקרים של גזענות.
דרכי הפעולה של הקמפיין:
.אעידוד ארגונים להצהיר שהם מתנגדים לגזענות ולהפעיל תוכניות ייעודיות לטיפול
בגזענות;
.בלקרוא לאינדיבידואלים להצהיר שהם חלק מהמאבק ובכך לעודד אנשים בקהילה ללכת
בעקבותיהם;
.גלייעץ לכל מסגרת הרוצה להתחיל תוכנית לטיפול בגזענות;
.דלייצר כלים המאפשרים לאנשים להזדהות עם המהלך בפומבי;
.הליצור כלי מידע המחנכים כנגד גזענות;
.ולפרסם יוזמות מוצלחות כדי שאחרים יוכלו ללמוד מהן;
.זלעודד תמיכה ועבודה משותפת בין קבוצות שונות.

62

http://itstopswithme.humanrights.gov.au
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דוגמאות ליוזמות שהקמפיין הוציא לפועל:
.איצירת כלי העוזר לארגונים להעריך ולפעול לטובת גיוון בתעסוקה במקום העבודה:
/http://culturaldiversity.humanrights.gov.au
.בהקמת אתר המעניק כלים לאינדיבידואלים הנתקלים בגזענות והמעניק כלים כיצד
לפעול כנגד גזענות כאשר היא מתרחשת מולך .הכלים מוגשים בקטעי קריאה
ובסרטונים קצרים.
http://itstopswithme.humanrights.gov.au/what-can-you-do/speak
.גכתובת ייעודית לטיפול פורמלי בפניות של
The Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au
index.php/making-a-complaint/
.דאתר  Anti-Hateלדיווח לא פורמלי על גילויי גזענות:
/http://www.antihate.vic.gov.au
.התהודה ציבורית חיובית לפועלים נגד גזענות " -התומך" החודשי של הקמפיין:
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/
case-studies/supporter-month
.וחומרים ו"מוצרים" שיווקיים שכל אחד יכול להזמין ,להוריד ולעשות בהם שימוש:
המטרה הייתה לייצר תחושת שותפות ומגויסות למשימה הלאומית.
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/resources-1
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/resources/campaign-materials
בדיקת יעילות הקמפיין:
.אבסקר שבוצע בשנת  84% ,2014מהנשאלים ציינו שהם מאמינים כי לקמפיין הייתה
השפעה חיובית ,ו 0%-ציינו שלקמפיין הייתה השפעה שלילית.63
.ב 35%מהארגונים שהצטרפו לקמפיין פעלו כדי לקיים פעילות ארגונית כהכרזה על
הצטרפותם; מתוכם  50%ערכו אירוע נוסף התומך בקמפיין.
.גהקמפיין נבחן אל מול ארבעה קריטריונים :הצלחה ביצירת שיח ציבורי ,העברת מסר
ברור נגד גזענות ,הקמת ארגון מרכזי המוביל את כל מי שמנסה להיאבק בגזענות
ויכולתו של הארגון להעצים אחרים לפעול כנגד גזענות .בסקר נמצאו אמירות רבות
של נשאלים שתומכות בהצלחת הקמפיין בכל אחד מהקריטריונים.
63

_https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/WEB_NARPS
evaluation_2015FINAL.pdf
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איגוד רופאי בריאות הציבור האמריקאי
איגוד זה פרסם נייר עמדה בנושא הצורך במחקר והתערבות למיגור גזענות גורם מרכזי
:64לפערים אתניים בבריאות
1. Reaffirms previous American Public Health Associations
policies that have condemned racism and its impacts on
health and health care;
2. Commends the National League of Cities on their efforts
to launch a Campaign to Promote Racial Justice;
3. Calls on the President and the Congress of the United
States to endorse a National Campaign Against Racism;
4. Calls on the Congress to fund the Institute of Medicine to
prepare a report that summarizes our current knowledge
on the impacts of racism on health and, by analyzing the
processes that mediate these impacts, identifies points of
intervention;
5. Calls on the Department of Health and Human Services to
explicitly address racism as a part of its national Initiative
to Eliminate Racial and Ethnic Disparities in Health by the
Year 2010;
6. Calls on the Centers for Disease Control and Prevention,
the Agency for Healthcare Research Quality, the Health
Resources and Services Administration, and the National
Institutes of Health to place a high priority on research on
the impacts of racism on the health and well-being of the
nation;
7. Calls on the Congress of the United States to appropriate
funds for investigating the impacts of racism on the health
and well-being of the nation;
8. Calls on the Congress of the United States to appropriate
additional funds for developing evidence-based programs
to eliminate ethnic health disparities; and
9. Calls on the President and the Congress of the United
States to recognize and promote legal redress for
discrimination in health and health care.

https://www.apha.org/topics-and-issues/health-equity/racism-and-health
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איגוד הרופאים הילידים האוסטרלים ()AIDA
איגוד זה הצהיר על כוונתו לטפל בגזענות כלפי אוסטרלים ממוצא אבוריג'יני ומTorres -
 Strait Islanderבמערכת הבריאות .65הדגשים של האיגוד כוללים:
ˆ הכרה בגזענות ו"קריאה לילד בשמו"
ˆ טיפול בהיבטים של גזענות מוסדית
ˆ קידום הגיוון בתעסוקה במערכת הבריאות
ˆ הנכחת התרבות הילידית כאמצעי לצמצום אי-שוויון וכמקור כוח ונוכחות לקהילה
האבוריג'ינית וה.Torres Strait Islander-

65

-https://www.aida.org.au/wp-content/uploads/2015/03/Racism-in-Australias-health-system
AIDA-policy-statement_v1.pdf

89

בין "כשירות תרבותית" לגזענות
מתי הופכת התאמה של שירות או של טיפול במערכת הבריאות מלגיטימית ואף רצויה
ליצרנית של גזענות ,אפליה או הדרה?
זה שנים ,פועל משרד הבריאות לקידום כשירות תרבותית שבבסיסה הפחתה של
אתנוצנטריות ,צמצום של ביטויי גזענות ,עידוד סובלנות והנכחה של שפות ושל תרבויות,
ושל קבוצות חברתיות שונות במרחב הציבורי במערכת הבריאות .כיבוד השונות
התרבותית אינו מתיר להעדיף או לבדל קבוצה אחת על פני רעותה ,אלא נועד לייצר
"הוגנות" בשירותי הבריאות ובתוצאי בריאות באמצעות התאמת שירותים במקומות
שבהם חוסר ההתאמה תורם דווקא ליצירה של אי-שוויון .קיימת ספרות ענפה התומכת
בפעילות להגדלת הכשירות התרבותית 66של אנשי צוות במערכת הבריאות ושל ארגוני
הבריאות ,זאת כחלק מהמאמצים להשפיע לטובה על תוצאי בריאות ,על היענות לטיפול
ועל פערי בריאות .במקביל ,קיימת דומיננטיות הולכת וגוברת של שימת לב מערכתית
לשיפור חוויית המטופל במערכת ולהצבתו במרכז ("המטופל במרכז").
לצד ההישגים הכרוכים בפעילויות אלו (למשל :הנגשה שפתית של שירותים ,הנכחה של
שפות ,דתות ותרבויות של מיעוטים במרחבים הפיזיים שבהם לרוב נוכחת רק תרבות
שך אוכלוסיית "הרוב" ,והעסקת תמהיל מגוון של עובדים מקבוצות חברתיות שונות),
כרוכות בכך סכנות ,למשל:
ˆ כאשר העקרונות המנחים את התפיסה של כשירות תרבותית עוברים השטחה של
תרבות כ"פולקלור" והדבר תורם דווקא לסטריאוטיפיזציה של קבוצות שונות ולייחוס
תכונות של נחיתות ביחס להן.
ˆ כאשר "כשירות תרבותית" או "חוויית המטופל" הופכות ל"עלה תאנה" להבדלה גזענית
או מפלה.
ˆ כאשר פעילות לטובת כשירות תרבותית שמבצע נותן השירות או המטפל מסווה,
מעכבת או מונעת זיהוי של חסמים נוספים שמייצרים אי-שוויון וטיפול בחסמים אלו,
כדוגמת חסמים פוליטיים ,חברתיים או כלכליים.
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התנהגויות ,מאפיינים ונהלים המאפשרים לארגון (או ליחיד) לפעול באופן יעיל במצבים רב-תרבותיים.

90

ˆ כאשר התפיסה וההתנהלות של נותני השירות או של המטפלים שמה דגש על
אמונות ,על צרכים ועל חופש בחירה של מטופלים ,שבאים על חשבון הזכות לשוויון של
מטופלים אחרים.
במהלך עבודת הוועדה ,התדיינו חברי הוועדה וחברי צוותי המשימה בדבר העקרונות
המנחים לבחינה של סיטואציות שונות המתרחשות במערכת כדי לחבר "מורה נבוכים"
למטפל ,לנותן השירות או לארגון לבחינה של המתחים שבין כשירות תרבותית ושימת
המטופל במרכז לבין גזענות ,אפליה והדרה .עקרונות אלו מתוארים להלן תיבה מספר .2
הוועדה מבקשת להציע תפיסת התערבות נוספת שניתן לראותה כמשלימה לתפיסת
ה"כשירות התרבותית" ,היא " -כשירות מבנית".
כשירות מבנית היא היכולת הנרכשת לזהות כיצד סימפטומים
קליניים ,התנהגויות בריאות ושימוש בשירותי בריאות לצד היבטים
שונים של תחלואה הבאים לידי ביטוי ברמת האינדיבידואל (גורמים
"במורד הזרם) ,מיוצרים על ידי ערכים ותפיסות לגבי בריאות וחולי
ועל ידי מבנים פוליטיים ,חברתיים וכלכליים (גורמים "במעלה
67
הזרם").
כשירות מבנית שמה דגש על המבנים ועל המכניזמים המייצרים אי-
שוויון ,הדרה ,אפליה וגזענות ,קרי על המערכות ,להבדיל מהפרטים
או מהאינטראקציות הבין-אישיות .על פי תפיסה זו ,הגורמים
ההיסטוריים-פוליטיים-כלכליים-חברתיים מייצרים מבנים ,נהלים
ופרקטיקות מגמתיות (גזענות מוסדית) .תיבה מספר  2מציעה
כמה עקרונות לבחינה עצמית של פעילות הארגון ,לזיהוי פרקטיקות
המקדמות שוויון ומונעות גזענות .עקרונות אלו גובשו במהלך עבודת
הוועדה על ידי חבריה וצוותי המשימה.

67

Metzland & Hansen (2014). Structural competency: Theorizing a new medical engagement
with stigma and inequality. Soc Sci Med. 2014 February; 103: 126–133
doi: 10.1016/j.socscimed.2013.06.032
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מורה נבוכים לפיתוח כשירות תרבותית-מבנית

מבחנ הערכימ:
בהינתנ קיוממ של שני
ערכימ מתנגשימ
ביטואציה) ,למשל זכותו
של מטופל לבחור לעומת
עקרונ של שוויונ בטיפול(
 האמ ניתנ לייצר איזונביניהמ? כיצד? האמ ישנו
ערכ אחד שנכונ שיקבל
עדיפות על פני האחר?

מבחנ השונות:
האמ כל מי שתומכ
בפרקטיקה נמצא בצד
הפוגע וכל מי שנפגע
מתנגד לאותה פעולה?
או שמא לפרטיקות
השונות תומכימ משני
"הצדדימ"?

מבחנ העליונות:
האמ בבי הפרקטיקה
ישנה הנחת עליונות של
הגורמ המפעיל או
המבקש כלפי צד השני?

מבחנ ההתאמות:
האמ התאמה )למשל
התאמה תרבותית(
מקדמת את השוויונ או
מייצרת אישוויונ? האמ
קיומה של התאמה
בשירות פוגע ביח,
באיכות ,בשירות או
בטיפול או דווקא העדרה
פוגע בהמ?

מבחנ ההכללה:
האמ מדובר במקרה
בודד או במגמה הנובעת
מהכללה של דעה או של
פרקטיקה של ציבור
שלמ?

מבחנ הכוחות:
מהמ יחי הכוח
ביטואציה? מי/מה
מרוויח מהיטואציה
ומי/מה מפיד?

מבחנ ההקשר:
מהו הקונטקט החברתי
כלכלי-פוליטי שבנ
מתקיימת היטואציה?
מהמ האינטימ? מיהמ
השחקנימ?
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נספחים
כתבי מינוי :כתב מינוי מנכ"ל לוועדה

68

כתב המינוי הראשון נכתב בדצמבר  2016ונשלח ב  . 24.01.2017-בהמשך ,עודכן כתב המינוי לטובת
הרחבת המשתתפים בוועדה .זהו כתב המינוי התקף.

93

94

כתב מינוי משנה למנכ"ל ,לחברי הוועדה ולצוותי המשימה

69

שמות הנציגים שלקחו חלק בפועל בעבודת הוועדה ובכתיבת דוח זה
מפורטים בתחילת הדוח תחת "כתבו וערכו"

כתב המינוי נשלח לאחר בירור מקדים עם המשתתפים מהחברה האזרחית ועם המשתתפים מהאקדמיה
לגבי רצונם לקחת חלק בוועדה .מינוי של נציגי המערכת המטפלת נעשה באמצעות פנייה למנהלי המוסד
הרלוונטי .לאחר המינוי חלו בו שינויים  -פרשו  3נציגים והתווספו  .3שמות הנציגים שנטלו חלק בפועל
בעבודת הוועדה ובכתיבת דוח זה מפורטים בתחילת הדוח תחת "כתבו וערכו".
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דוגמאות ממערכת הבריאות
אלו חלק מהדוגמאות שלהן נחשפנו במהלך עבודת הוועדה .הדוגמאות לקוחות מעדויות
ששמענו ממטופלים וממטפלים ,מארגונים חברתיים ,מהתקשורת ומהספרות המדעית
בארץ ובעולם .חלקן באות לידי ביטוי באינטראקציות בין-אישיות .חלקן באופן שבו
המוסדות והמערכות מייצרות גזענות ,אפליה והדרה .חלקן ישירות ובוטות .חלקן ישירות
פחות אך בעיני הנפגעים בוטות לא פחות ,ולעיתים אף יותר.
לציין כי הדוגמאות שלהלן אינן ממצות את כלל התופעות במערכת הבריאות כמו גם
את כל הקבוצות שנחשפו לגילויי גזענות ,אפליה או הדרה המערכת הבריאות .אלו כאמור
חלק מהדוגמאות להן נחפשה הועדה במהלך עבודתה.
מכות וגזענות בבית החולים" :אתיופית מסריחה ,תחזרי לאתיופיה״.70
סיגל טמינו ,אחות בבית החולים העמק :סטירת לחי וקריאות
גזעניות בשיאה של תקרית בין האחות סיגל טמינו ,לבין בתו של אחד
המטופלים במרכז הרפואי "העמק" .סיגל סיפרה" :היא צעקה עליי
 את לא תגידי לי מה לעשות! אני אתלונן עלייך אתיופית מסריחה,תחזרי לאתיופיה" .סיגל אמרה שזו לא הפעם הראשונה שנתקלה
באמירות גזעניות כלפיה בעבודה וסיפרה על מקרים שבהם מטופל
קרא לאחות וכשראה שהיא זו שמגיעה ,התפלא" :באמת? את
האחות? כל הכבוד לך!" .לדבריה" ,זה סוג של גזענות סמויה".
"אישית ,אני מטפלת בכולם ,לא אכפת לי ,בן אדם הוא בן אדם...
אבל את יודעת ,עבדתי במרפאה ואני הרגשתי את זה .יש אנשים
שמסרבים שאטפל בהם בגלל שאני ערבייה".
71
(ג'אמיל ,אחות ,בתוך :קשת ופופר גבעון)2017 ,

70
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http://www.mako.co.il/news-israel/health-q2_2017/Article-ed912269c363c51004.htm
Keshet, Y., and Popper-Giveon, A. (2017). Neutrality in medicine and health professionals
& from ethnic minority groups: The case of Arab health professionals in Israel. Social Science
Medicine 174, 35e42. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.12.019
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"היה בחור בבית המרקחת שנראה כמו יהודי ...לא היה לו מבטא
בכלל .ואחות אמרה' :סוף סוף הם הביאו מישהו יהודי .נמאס לי
מערבים '.היא אמרה את זה בקול רם .ממש ככה הוא אמר לה' :לא,
את טועה .אני גם ערבי'".
72
(סמיר ,רוקח ,בתוך :קשת ופופר גבעון)2017 ,
"ניגשתי לבת של חולה מבוגרת ,לבקש כי לא תישן איתה במיטה.
היא התעצבנה והחלה לקלל  -תחזרי מאיפה שבאת! תחזרי לרוסיה!
זה עניין של שגרה שמקללים אותנו ואומרים לאחיות במחלקה לחזור
לרוסיה או 'רוסיות זונות'".
(עדות של אחות ראשית במחלקה פנימית ,המרכז הרפואי אסף הרופא)
"בתוכנית משרד הבריאות לטיפול באי-שוויון בולטת במיוחד
ההתעלמות המוחלטת(!) מהקהילה הגאה".
(תגובה באתר ההיוועצות של משרד הבריאות בנושא "אי-שוויון
73
בבריאות")
"על פי אמונתי הדתית ,אני מחזיק 'טלפון כשר' .אין לי סמארטפון.
אם הרופא יגיד שהוא חייב צילום ,אני מקבל את זה .אבל לא לאפשר
לי לדבר עם רופא? זה דבר שלא יעלה על הדעת"
(תגובה באתר ההיוועצות של משרד הבריאות בנושא "אי-שוויון
בבריאות".)5
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Keshet, Y., and Popper-Giveon, A. (2017). Neutrality in medicine and health professionals
& from ethnic minority groups: The case of Arab health professionals in Israel. Social Science
Medicine 174, 35e42. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.12.019
http://impact.health.gov.il/1005/answers/57448
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"בבית הספר לאחיות בבית החולים ברזילי באשקלון סוערות הרוחות
בימים האחרונים .במסדרונות בית הספר נתלה שלט ובו נכתב כי
החל מעתה נאסר על התלמידות להשתמש בשפות זרות בתחום
בית הספר ...התלמידות הנסערות החלו לחשוב על צעדים בנושא.
לדבריהן ,מי שפנו להנהלה נענו כי הדבר בא בהמשך להנחיות ולחוזר
של בית החולים .אחת מהן ,ילידת הארץ ,התקוממה' :בהנהלה אמרו
לאחת התלמידות שהם לא רוצים לשמוע יותר לא רוסית ולא ערבית,
ואם התלמידות רוצות לדבר ביניהן שידברו בעברית".
( ,Ynetאוגוסט )2011
"עד שנת  1985נשים טרנסג'נדריות אשר עברו ניתוח גניטלי
להתאמה מגדרית וביקשו לשנות את מינן בתעודת הזהות הופנו
לבדיקה במכון הפתולוגי באבו כביר .למרות שרבות מהן הביאו
מסמכים המאשרים את ביצוע הניתוח הן נאלצו לעבור בדיקת רופא
באבו כביר .מדובר היה בבדיקה גופנית משפילה .הנשים אולצו
להתפשט לחלוטין ולשכב ערומות על מיטת הבדיקה .הבדיקה כללה
מדידות שונות של חלקי הגוף ,מישוש השדיים וכן החדרה של אצבעות
הרופא לנרתיק .לעיתים הבדיקה בוצעה בנוכחות עדים (מתמחים
או סטודנטים) .רק מי שהסכימה לעבור בדיקה משפילה זאת קיבלה
מסמך המצהיר כי 'חיצונית הנ"ל נקבה" ויכלה לבצע שינוי מין
בתעודת הזהות".
(ד"ר גל וגנר קולסקו ,יו"ר משותף ,החברה לבריאות להט"ב ,הר"י)
"עדויות ממחקרים שבחנו את חוויותיהם של אנשים החיים בעוני
במפגשם עם מערכת הבריאות מצביעות על אכזבה ועל כעס מאיכות
שירותי הבריאות שניתנו להם ומהתנהגות מזלזלת וסטיגמטית של
הצוות כלפיהם".
(WHO & World Bank 2001; Loigon et al., 2014, Baum et al.,
.)2013
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"כשעבדתי במחלקת יולדות הייתי חשופה להרבה גזענות .גם כלפיי
בתוך הצוות ,וגם כלפי מטופלים .הצוות היה אומר ' -הנה עוד מחבל
נולד'.
(רופאת משפחה על תקופת התמחותה הקודמת ברפואת נשים
בבית חולים בירושלים)
"בחברה המערבית על האדם בעודף משקל להתמודד עם סטיגמות,
דעות קדומות ואפליה אותם הוא פוגש בשלל צורות ודרגות אך ורק
בשל משקלו .גם אם הדברים אינם תמיד נאמרים במפורש ,הרי
שחוסר ההתייחסות ,אי הצעת פתרונות ועזרה ,אי הכרה בצרכים
השונים מבחינת מכשור ואבזור מתאים במרפאות ,זלזול ,התעלמות,
ניכרים אם בגלוי ואם בסמוי ...בקרב מקצועות הבריאות נמדדה
אפליה גבוהה עוד יותר .אנשים בעודף משקל חווים יחס משפיל
ומזלזל ,פחות זמן טיפול ,פחות השקעה ואכפתיות מהצוות הרפואי.
הם נמנעים מביקורת רפואית מחשש הערות ופגיעה .המחקרים
מעלים נתונים קשים לפיהם הרופאים מנוהלים מתוך דעות קדומות
וסטיגמות ,הפוגעות במטופליהם בעודף משקל ברמה האישית ואף
ברמה המקצועית רפואית...
(מתוך הצעה של עמותת "אדם ומלואו" לתיקון חוק זכויות החולה)
"שני ילדים מגיעים לחדר המיון בעקבות נפילות שגרמו לשבר ביד.
ילד אחד לבן והשני שחור .אותם הרופאים מטפלים בשני הילדים,
מתנהלים מול המשפחות ומסכמים בתיקים הרפואיים .הילד
מהמשפחה הלבנה משוחרר הביתה עם גבס וסוכרייה על מקל .הילד
מהמשפחה השחורה משוחרר עם גבס והפניה לשירותי פקיד סעד
74
לחוק הנוער .לשני הילדים נסיבות דומות שהובילו לפגיעות שלהן".

74

,Mayor's task force on Institutional Racism and Systemic Inequities. Final report, Austin TX
:April 2016
https://cityofaustin.github.io/institutional-racism/IRSI_Task_Force_Report-Updated-4-6-17.pdf
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"אישה לוותה על ידי בן זוגה שהוא גבר מזרחי גדול ממדים שבדיוק
היה בתקופת אבל ולכן לא מגולח .במהלך הביקור בבית החולים ,היא
הופרדה שוב ושוב מבן זוגה ונשאלה אם היא רוצה להתלונן או 'לספר
משהו '...השניים נפגעו מאוד מהחשד המוגזם כלפי הגבר .כדאי אולי
לחשוב מתי עולים חשדות כאלו; מתי מופעלת כאן "הטיה תרבותית"
המניחה שהגבר הערבי/מזרחי/ממוצא רוסי הוא מקור של סיכון עבור
נשים".
(עדות אישית של אחד מחברי הוועדה)
תייסיר (שם בדוי) ,טרנסג'נדרית בת  ,27במקור ממזרח ירושלים
סבלה מבעיה רפואית אך לא רצתה לפנות לסיוע רפואי ,מכיוון
שחששה שיפנו אליה בזכר ובשמה הקודם כגבר .היא התדרדרה
והלכה ,ולבסוף נכנעה והסכימה להגיע למיון בוולפסון .סמוך לקבלה
במיון ,אחת האחיות שקלטה את הפער בין המראה הנשי והמטופח
של תייסיר לכתוב בגיליון הרפואי ,התחילה לקרוא לה במכוון בשמה
כגבר ,בקול רם ומרחוק .כשביקשנו לכבד את הזהות והשם הנוכחיים
שלי ניגשה האחות ואמרה באופן תוקפני ומתריס שאם כתוב גבר
בגיליון אז זה גבר ,ולא נעתרה לבקשה לכבד שם נוכחי וזהות ברורה
ומפורשת של תייסיר כאישה .תייסיר שסבלה מאוד ,אמרה לאחות
שיש לה מזל שהיא חולה ומנוטרלת ,ואם הייתה בטוב לא הייתה
עוברת בשתיקה על העלבון .בהמשך עלתה תייסיר למחלקה ,שם
קיבלה יחס נאות ושוחררה לאחר כמה ימים.
(עדות של הגב' נינה הלוי ,נציגת הציבור בוועדה להתאמה מגדרית
ואחראית להט"ב במרפאת לווינסקי של משרד הבריאות).
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קהילת יוצאי אתיופיה היא חלק מהחברה הישראלית .אין להתעלם
מתחושת הקיפוח שחווה קהילה זו ,ולראיה  -הפגנת המחאה הגדולה
שקיימה הקהילה במאי  2015ושלוותה במראות קשים וכואבים .מבקר
המדינה ער לקשיים בהם נתקלת קהילת יוצאי אתיופיה ומאמצי
השתלבותה בחברה הישראלית כמו גם ,לפעולות שעושה המדינה
על מנת להתמודד עם קשיים אלו; הדברים באו אף לידי ביטוי ,באופן
מעמיק ,בדוח המיוחד של מבקר המדינה על היבטים בקידום שילובם
של יוצאי אתיופיה שפורסם בשנת  .2013בנוסף נראה שתחושת
הקיפוח של קהילת יוצאי אתיופיה נובעת בין היתר מתחושת
"האדנות" .התחושה שאחרים אדונים להוויית הפרט ,לרצונותיו
ובראש וראשונה לכבודו .חובה עלינו כחברה דמוקרטית ומתקדמת
המתחשבת בכל פרט ופרט בתוכה ,למלא אחר מצוות כבוד האדם
וחירותו ,כלשון חוק היסוד ,וזאת במטרה להגשים את המחויבות
לשוויון ,כפי שנקבעה עוד במגילת העצמאות" :מדינת ישראל תקיים
שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין;
תבטים חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות".
(מתוך סיכום בדיקה ,דוח מבקר המדינה :מתן זריקות למניעת היריון
76 75
לנשים מהקהילה האתיופית)27.10.2015 ,
"לפעמים אני נתקלת בגזענות מטעם בני המשפחה ...למשל,
משפחות באות ואומרות לי :בבקשה אל תשימי אותנו עם מטופל
ערבי .זה מעליב אותי עד אין סוף .זה בית חולים ציבורי ,הוא לא פועל
לפי גזע או דת ולא ע"פ הבקשות של המשפחות .לפעמים הן צועקות
חזרה ולפעמים מאיימות עליי ואני צריכה לקרוא לביטחון".
77
(עביר ,אחות ,בתוך קשת וגבעון)2017 ,
75
76

77

/https://drive.google.com/file/d
0B0K4hGqDEKubYzVJV0w3SkpING9vbEN3N1RLVXdHOUhIaS1N/view
חדווה אייל ,כותבת הדוח "דפו פרוורה ,אמצעי למניעת היריון הניתן באמצעות זריקה ,על מדיניות
השימוש בקרב נשות הקהילה האתיופית בישראל ,אישה לאישה – מרכז פמיניסטי חיפה" :" 2009 ,דוח
המבקר לוקה בעיוורון שבו לקתה המערכת הממסדית מלכתחילה ותוצאותיו פרקטיקה גזענית במתן
אמצעי מניעה לנשים ממוצא אתיופי .פעולה שגם אם נניח שלא נבעה מכוונה זדונית ,הרי שוודאי שלא
הופגנה בה כוונה טובה ולא נעשה די כדי לתקן את המעוות .תחושת האדנות כלפי הקהילה האתיופית
בישראל ,עליה הצביע המבקר בדברי הסיכום בדו”ח ,הייתה לחטא בתהליך כתיבת הדו”ח עצמו ,שהפגין
הן בתכניו והן בקולות הנעדרים ממנו אדנות כלפי הנשים ממוצא אתיופי שקולן הושתק גם בו".
(חדווה אייל ,המקום הכי חם בגהינום )https://www.ha-makom.co.il/post/doar-edva-eyal
Keshet, Y., and Popper-Giveon, A. (2017). Race-based experiences of ethnic minority health
professionals: Arab physicians and nurses in Israeli public healthcare organizations. Ethnicity
& Health. DOI: 10.1080/13557858.2017.1280131

102

ואז...עוצרים גלגלי המיטה מתנועה ויש שלבי המתנה .הגענו למחלקת
יולדות כולי בתפילה שלא אעצום עיניים ושלעולם הרגע הזה לא
יסתיים-הרגע הזה שאני והאוצר שמונח וחבוק בזריעותיי לא יוזז
משם ושתי עיניים גדולות מביטות בי ואני יודעת שזה שלי והלב דופק
מלמלת תפילה חרישית "ברוך שהגעתי וזכיתי להיות לאם!" בפרוזדור
אני שומעת חדר מספר  ,1שמה יש כבר יולדת אתיופית ,תכניסי
אותה לשם ,אני ששכורה מהאפידורל ומהמראה המושלם של האוצר
שלי לא ממש אכפת לי .נכנסתי לחדר ,שכבה לצידי מישהי שאינני
מכירה היא מנסה לדבר איתי ואני שלא ממש מבינה אמהרית כי אני
דוברת תגרנייה ובכל זאת מנסה להשיב לה ותוך כדי נרדמתי .למחרת
בבוקר הגיעה עוד יולדתו ...אתיופית לחדר בו שכבתי וגם היא דוברת
אמהרית ולאט לאט אני מנסה לתרגל ת'שפה .יוצאת לגשש את פשר
המציאות :הסתובבתי ,כדי להבין משהו לעצמי ,כי הרגשתי שיש משהו
מאוד מסריחחחחחח הסתובבתי בין החדרים האחרים ,הם נראו יותר
אינטימיים וחדשים ומשודרגים ורק בין - 3
 4מיטות והיולדות שם מרגישות כמו  Vipואילו בחדר שאני שכבתי
החדר היה בגודל חדר מחלקה פנימית א' או ב' וכל כך מוזנח,
רציתי לצעוק ולהרים את הבית חולים על טיל ,אבל בחרתי לנתב
את הכוחות שלי לאוצר המדהים שילדתי ושאני מוקסמת ממנו,
אבל הרגשתי צביטה בלב ופגיעה בנשיות ובאימהות שלי .במרחק
שני חדרים ,היה גם חדר ליולדות ערביות ,משאלות ששאלתי הבנתי
שאליהן מגיעים הרבה מאוד מבקרים וזה לא מתאים לנשים היהודיות.
ואתם שואלים על איזה סיבה יצרו חדר ליולדות אתיופית??? .יש מצב
על רקע צבע וותו לא?
(מתוך פוסט בפייסבוק של יולדת בעקבות חשיפה תקשורתית של
פרשת הפרדת היולדות).
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