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ג זע נ ו ת ב ר פ ו אה
הפוליטיקה של הסגרגציה בבריאות

ס ג ר ג צ י ה פירושה הפרדה ,הבדלה או תהליך
היפרדות .המושג סגרגציה ,או סרגל המדידה שבשני
קצותיו נמצאים צמד המושגים המנוגדים אינטגרציה
וסגרגציה ,מתאר התפלגות של פרמטר או היבט מסוים
באוכלוסייה בהקשר לעולם התוכן של שוויוניות .מתאר
בידול בין קבוצות אוכלוסייה שונות.
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“אני חושב שרופא הוא העורך
דין ,העובד הסוציאלי,
והמגן של המטופלים שלו”
דר’ עידו לוריא

"רפואה היא אחת הדרכים
המעשיות ביותר לפעולה פוליטית.
מה שאנחנו עושים כאן
הוא מה שהייתי מגדיר כרפואה
האמתית ,רפואה חברתית".
I
דר’ דניאל סלומון

מבוא
ההנחה היא כי הרפואה מעצם טיבה אמורה להיות נקייה משיקולים זרים והאדם מקבל בה
טיפול ללא קשר למעמדו החברתי או מוצאו האתני .כניסתה של הפוליטיקה לרפואה נתפסת
כפגיעה בערכי הבסיס של האתיקה הרפואית :הימנעות מהיזק ,עשיית הטוב ,אוטונומיה של
המטופל והצדק החלוקתי .ואולם ,הנחת העבודה במסמך זה היא שזירת הרפואה היא במהותה
הבנייה של כוחות פוליטיים ,וכי מוסדות הרפואה השונים נבנו ופועלים בסביבה פוליטית
ואף מפלגתית המשפיעה על תחולת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,הזכאות לשירותים רפואיים,
דרך מימוש הזכאות וקביעת סדרי עדיפויות.
בשיח החברתי נהוג להשתמש במונח “סגרגציה” כדי לציין מבנה חברתי אי-שוויוני המוציא
מהכלל קבוצות מסוימות שבתוכו ,ומתוך כך אחראי באופן ישיר ועקיף למיקומן בשולי
המערך החברתי ,לתחושת הקיפוח שלהן ביחסן אליו ,ולחוסר יכולתן להשתלב ולקחת בו
חלק .במרחב הרפואי עוזר המונח להבנה טובה יותר של הדרך בה מבנים חברתיים באים
לידי ביטוי ,באופן שגורם לרפואה להפוך לאמצעי המנציח ואף מעצים הדרה ופערים בחברה.
ההכרה בנוכחותם של מבני הכוח בחברה במוסדות הבריאות משחררת את הרפואה ממלכודת
הניטראליות ומאפשרת לה לדחות את אותם מוסדות ומבנים שמאפשרים את האפליה בבריאות.
תפיסה כזו לוקחת בחשבון את המכשולים העומדים בפני המטופלים והמטופלות ,ומתנגדת
באופן אקטיבי לכל התנייה בשירות הרפואי הנובעת מיכולת תשלום ,מעמד אזרחי או מוצא
אתני .זהו תפקידם של הארגונים המאגדים את אנשי ונשות הבריאות והרפואה.
בתי החולים וקופות החולים נדמים לנו כמקום בו כל אדם אמור וזכאי להיות מוגן כמטופל,
כמי שהצורך הרפואי שלו יקבע את הטיפול המקצועי והאתי אותו יקבל .ואולם ,למעשה הן
בשגרה ,ויותר מכך בתקופות של מאבקים על זהות או אידאולוגיה ,מוסדות הבריאות מהווים
זירת חיכוך בין רפואה כשליחות ורפואה ככלי שלטוני .הממסדים הרפואיים מהווים מרחב
שבו יש פוטנציאל לשליטה ומשטור אך גם להתנגדות בשם פרשנות של ערכי המקצוע והאתיקה
הרפואית .בין שני קצוות אלו קיימת האפשרות למשא ומתן של מתיחת הגבולות  -ניסיון
לשמור על המטופלות והמטופלים מפני מנגנוני המישטור.
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שגריר ארה"ב ,ג'יימס מקדונלד,
מחלק חבילות שהתקבלו מארה"ב.1949 ,
האנס פין ,לשכת העיתונות הממשלתית.
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רקע
לאנשי ונשות רפואה אחריות מיוחדת בחברה ,כמרפאים ,להבין ולהקל על הסבל האנושי
ולקדם בריאות .עקרונות בינלאומיים של האתיקה הרפואית היו אמורים למנוע או לפחות
להפחית במידה ניכרת את שותפותם של אנשי ונשות רפואה בהפרות זכויות אדם ואף להציבם
בחזית ההגנה עליהם ועל הצדק החברתי .ואולם ,מקצועות הרפואה והבריאות ידעו כישלונות
רבים בהיסטוריה ובהווה .מדוע וכיצד מתרחש תהליך זה?
כאשר נבחן תפקודה של מערכת הבריאות בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד ,בעיקר סביב
כישלונה בהגנה על מטופליה השחורים ,זוהו מספר מרכיבים אשר חלקם רלוונטיים בניתוח
כל מערכת בריאות שאינה שוויונית ואשר יש בה חסמים מובנים לקהילות מובחנות באתניות
שלהן ,בנסיבות חייהן ו/או מעמדן החברתי:II
 1.1להגבלה על הגישה לבריאות 1השפעות קשות ביותר על הקהילה המודרת;
 2.2קיומה של הבנייה מכוונת להדרה ממערכת הבריאות ,ולפיכך אספקת שירות רפואי נחות
לאותה קבוצה מודרת;
 3.3תרבות ההדרה מרעילה את היושרה של א/נשי הרפואה והבריאות כך שהם אינם חווים
קונפליקט בין הוראות או נהלי ההדרה ובין מחויבות הרפואה לשוויון .במקרה הגרוע הם
אף שותפים פעילים בהפרות של הקוד האתי.
כאשר כשלים אלו אינם של פרט מסויים אלא מערכתיים ,הם משקפים תרבות ומערך חברתי,
שמתקיימת בהם אפליה בגורמים הסביבתיים ,החברתיים והפוליטיים המגדירים בריאות.III
כשלים מוסריים מערכתיים מחייבים ,אם כן ,בחינה של מערכת הבריאות ,כולל מוסדותיה
המקצועיים והחינוכיים ,כחלק ממערך הכוחות החברתי-פוליטי שיוצר ומשמר אפליה.
לאור זאת ,חיבור זה בוחן את מערכת הבריאות הישראלית באמצעות מספר מקרים בהם עסקה
ועדת האתיקה של ארגון “רופאים לזכויות אדם” .2יוצגו הגורמים שעמדו בבסיס הפגיעה
בקהילה ,תוך בחינה האם מדובר בכשל ייחודי רגעי או בכשל מערכתי ומבני .בחינה וניתוח
של תגובות המערכת הרפואית ,והתוצאות עבור מי שנפגעו מהתנהלותה יאפשרו לאתר את
מנגנוני ההדרה והחסמים המשפיעים על הקהילות השונות בישראל .לבסוף ,בהתבסס על
ניתוח זה ,החיבור יציע המלצות לפעולה ויפרט מהם האמצעים בהם יש לנקוט על מנת
להבטיח הגנה למטופלים ולמטופלות ומה דרוש על מנת לגרום לצוותי הרפואה לעמוד בחזית
המאבק לצדק חברתי או לכל הפחות לתמוך במאבק שכזה.
 1בחיבור זה נתייחס לגישה לשירותי בריאות בלבד ,למרות שברור כי הזכות לבריאות כוללת גישה שיוויונית למכלול המשאבים שברשות החברה.
 2חברי ועדת האתיקה כללו בתקופות אלו את פרופ׳ בלה קאופמן ,דר׳ בטינה בירמנס ,דר׳ נועה בר חיים ,דר׳ זאב וינר ,דר׳ קובי ארד ,ודר׳ מיתאל נסאר.
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מספר אידיאולוגיות ומנגנונים עיקריים עומדים בבסיס החסמים אותם חוות קהילות שונות.
השפעותיו של מצב המלחמה המתמשך בו חיה החברה בישראל ניכרות בזליגת המישטור
והמיליטאריזם אל המערכות האזרחיות ובהן הרפואה ,השיח הקפיטליסטי מוביל מגמות
הסחרה של הבריאות ולבסוף ,הגזענות הקיימת בחברה כלפי קבוצות שונות שבעצם קיומן
מאתגרות את הפרוייקט הלאומי-ישראלי מגיעה לעיתים לכדי מחיקת הלגיטימיות של אותן
קבוצות ומאוויהן .בחלק מהמקרים בהם יעסקו חיבור זה והבאים אחריו ,יודגם כיצד פגיעה
והדרה בתוך מערכת הבריאות היא תוצאה של גורמים אלו והשילוב ביניהם .ואכן בסיום
פרוייקט זה ננסה לחבר בין המנגנונים ולשרטט את המבנה כולו תוך התיחסות למידת
הפגיעות של הקהילות מול המערכת .ברור כי ההשפעה על כל קהילה תהא חמורה יותר ככל
שזו מרוחקת ממרכז הקונצנזוס היהודי-האשכנזי-המבוסס.
למעשה ,רוב הפגיעות בקהילות המודרות מהמרכז ההגמוני הזה הן תוצאה של שילוב כמה
מהמנגנונים הללו .במקרים רבים יש חפיפה של אינטרסים ומבנים כוחניים המובילים
לפגיעה ,אך בחיבור זה הם ינותחו על פי המנגנון שזוהה כעיקרי בפגיעתם .פרק הגזענות
הוא הראשון ,ולאחריו ייבחנו המנגנונים הנוספים.
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אחות מוסמכת מלמדת עולות חדשות מתימן כיצד לחתל
את תינוקותיהן במחנה העולים בראש העין.1949 ,
זולטן קלוגר ,לשכת העיתונות הממשלתית.
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גזענות
בהתייחסות ציבורית לביטויים של גזענות במערכת הרפואית ,לרוב הממסד הרפואי מכחיש
את ממד הגזענות ,או טוען כי מדובר במקרים פרטיים ונקודתיים .עם זאת ,בחינה היסטורית
של יחס מערכת הבריאות לאוכלוסיות מוחלשות מגלה כי לא רק שגילויי גזענות אינם שמורים
רק לא/נשי רפואה אינדיבידואלים אלא שהביטויים המערכתיים הללו חוזרים שוב ושוב
בהיסטוריה של הרפואה בישראל .חיבור זה יעקוב אחר הפינות האפלות בהיסטוריה של
הרפואה בישראל ,אלו שמושתקות לרוב על ידי הממסד ,על ידי בחינה של ארבעה אירועים
בולטים מתקופות שונות.

ילדי תימן הבלקן והמזרח
בשנים הראשונות של המדינה אירעו מספר פרשיות קשות בהן הייתה מעורבת הקהילה
הרפואית ואשר הותירו חוסר אמון וכאב בקרב הקהילות הפגועות שאולי הידועה שבהן היא
פרשת ילדי תימן ,הבלקן והמזרח.3
בין השנים  1948-1954הגיעו יותר מ 50,000-יהודים מתימן לישראל והופנו למעברות עולים.
בשנים אלה הצטברו עדויות רבות על חטיפתם של תינוקות ופעוטות בני העדה ,כשאחד מכל
שמונה תינוקות IVתימנים נלקח מהוריו באותן שנים ,ללא שידעו מה עלה בגורלם .להורים נאמר
כי הילד מת ,אך ברבים מהמקרים נמסרו הילדים לאימוץ או הועברו למוסדות .מערכת הבריאות
וטיעונים המתבססים על עקרונות רפואיים שיחקו תפקיד מרכזי בחטיפת ילדי תימן.
העדויות הרבות של בני ובנות משפחות החטופים והדמיון שעומד בבסיסן מלמדים על
שיטתיות :ההורים הצעירים ,השוהים במעברה ,התבקשו להוציא את הילדים הצעירים
מהאוהלים ולהעבירם לבתי הילדים ,על מנת לשמור על בריאות הילדים ,לעיתים אף נאמר
להם שהילדים חולים ושיש צורך להפנותם לבתי חולים .ההורים הורשו לבקר את ילדיהם
בבתי הילדים ,והאימהות התבקשו להגיע ולהניק את התינוקות .ואולם ,במקרים רבים -
אלפים לפי העדויות  -הגיעו ההורים לבקר את תינוקם ואז נאמר להם כי מצבו של התינוק
התדרדר והוא מת .במקרים בודדים בלבד הראו להורים את גופת התינוק ,או אפשרו להם
לקבור את ילדם .במספר מקרים ,לאחר שההורים הקימו מחאות קשות נמצא התינוק באורח
פלא והוחזר להם .במקרים אחרים הילדים נמצאו בריאים ושלמים שנים רבות לאחר מכן
בחיק משפחות אחרות.
 3החלק המתייחס לפרשה זו מתבסס ומצטט נייר משותף שכתבו נעמה קטיעי מעמותת עמר"ם והדס זיו מרופאים לזכויות אדם לציון יום המודעות לחטיפת
ילדי תימן הבלקן והמזרח.
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ילדים עולים מתימן
במחנה העולים בעתלית.1943 .
זולטן קלוגר ,לשכת העיתונות הממשלתית.
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במעט העדויות שבכל זאת נחשפו 4מוועדת החקירה בראשות השופט קדמי (מסקנות הוגשו
ב )2001-עולה דפוס פעילותם של רופאים ,אחיות ועובדות סוציאליות :כך למשל ,דר’ יוסף
ישראלי ,הרופא הממונה על המחוז הדרומי ,סיפר כי נקבעה מדיניות של העברת עשרות ומאות
ילדים מבתי חולים לבתי תינוקות רחוקים מהוריהם ומשם לאימוץ.V

״כמעט מדי יום נעלם ילד
או שניים .הילדים היו בדרך
כלל בריאים ...כ[ש]סיימתי
את המשמרת הם היו בריאים,
כשחזרתי למחרת ,היו ילדים
חסרים במיטות... .שאלתי למחרת
למה הילדים לא במיטות ,אמרו
שהילדים קיבלו חום והועברו
לבית החולים רמב”ם בחיפה.
ומה שהלך לחיפה לא חזר״
אחות ,מחנה העולים עין שמר

כך העידה בוועדת קדמי חנה גיבורי ,מי שהייתה פקידת הסעד הראשית בשנים 1954-1948
וממונה על אימוץ ילדים במחוז הצפון:
“רופאים בבתי חולים העבירו ילדים לאימוץ ישירות מבית חולים בדרך שלא
מקובלת ומבלי שגורמי האימוץ החוקיים יהיו מעורבים”.
בעדותה הוסיפה גיבורי ,כי אם ילד היה תחת טיפולה ואיש לא התעניין בו
הוא נמסר למשפחה ללא אימוץ.
דברים דומים אמרה ח’ לייבוביץ ,שהיתה אחראית על האימוץ במשרד הסעד ,בישיבת ועדת
השירותים הציבוריים בתחילת יולי :’59
“יש גם אימוץ דה פקטו ,ויש להתחשב גם בכך .יש ילדים שנמסרים על ידי
שירות הסעד ,ויש ילדים שנמסרים על ידי תיווך של צד שלישי ,ויש ילדים -
וזהו החלק הקטן ביותר  -שנמסרים על ידי ההורים”.
ח”כ בן ציון הראל ,בדיון בכנסת באותה שנה ,אמר באופן מפורש:
“אחוז לא קטן של ילדים מתקבלים לאימוץ היישר מבית החולים ,ישר מבית
היולדות .לעתים זה נעשה באמצעים פסולים ,בצורה הגובלת במסחר…”;VI
בוועדת החקירה הממלכתית העידו אחיות ועובדות סוציאליות שהן עצמן העבירו ילדים
בריאים באמבולנסים מבתי הילדים לבתי החולים .בעדות שעסקה בבית הילדים במחנה
העולים בעין שמר מקושרת חטיפת הילדים לביקור של משלחת מחו”ל:
“קבוצה זרה ,דוברת אנגלית או צרפתית ,שהתה בעין שמר במשך כשבועיים
ובמהלכם נעלמו ילדים רבים .כמעט מדי יום נעלם ילד או שניים .הילדים
היו בדרך כלל בריאים ...כ[ש]סיימתי את המשמרת הם היו בריאים ,כשחזרתי
למחרת ,היו ילדים חסרים במיטות... .שאלתי למחרת למה הילדים לא
במיטות ,אמרו שהילדים קיבלו חום והועברו לבית החולים רמב”ם בחיפה.
ומה שהלך לחיפה לא חזר”VII.
עדות כתובה בזמן אמת ניתן למצוא במכתב ששלח ד”ר ליכטיג ,מנהל המחלקה לבתי חולים
במשרד הבריאות ,לבתי החולים הממשלתיים בחיפה ,בפרדס כץ ,בצריפין ובדג’אני ,ב21-
באפריל  - 1950כותרתו היא “החזרת ילדים חולים שנתקבלו מן המחנות”:
“קרו מקרים שילדים עזבו את בתי החולים מבלי שהגיעו חזרה להוריהם .כנראה
נמצאו אנשים זריזים שהיו מעוניינים לאמץ ילדים .ההורים ‘השכולים’ חיפשו
את ילדיהם ואינם ואין צורך להסביר ולהדגיש שעלינו לעשות את כל המאמצים
למנוע הישנות מקרים כאלה […] הנהלת המחנה תהיה אחראית להחזר הילדים
להוריהם ,מאחר שהיא גם אחראית לשליחתם לבתי החולים… ”VIII

 4למרות שבזמנו הדיונים היו פומביים הרי שהחומר הגולמי אינו נגיש עוד לציבור.
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IX

הפרשה החמורה והכואבת התעוררה שוב כאשר ההורים קיבלו צווי גיוס לילדיהם ,אותם
ילדים שהמדינה טענה שמתו לפני שנים רבות .ואולם ,הוועדות השונות שהוקמו לאחר לחץ
ציבורי פעלו כולן בשירות ניסיון המדינה לקבור את הפרשה ככזו שלא נמצא לה ביסוס
עובדתי ושאינה תוצר של כשל מערכתי ,5זאת למרות שמהעדויות עולה מעורבותם של אנשי
רפואה באופן אישי ורוח מערכתית שתמכה במעשים הללו.
“ניתוח הדו”ח של ועדת החקירה מראה כי יחסה של הוועדה למעשים
ולמחדלים החמורים המפורטים בחלקם בדו”ח ,הוא סלחני באופן קיצוני.
כך ,למשל ,השמדת ארכיונים ‘מתחת לאפה’ בזמן פעילותה בשנים האחרונות
אינה מעוררת חשד בקרב חבריה ואינה מייצרת דיבור על חשד”X.

 5בעקבות לחץ ציבורי הוחלט ב 1967על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית (בהלול מינקובסקי) ולאחריה ועדת שלגי ( - )1988-1994שתיהן זכו לביקורת
קשה ביותר באשר לתיפקודן .ב ,1995-לאחר ובעקבות התבצרותו של הרב עוזי משולם ז"ל וחסידיו ,אשר העלו את הנושא לסדר היום הציבורי ,הוקמה
ועדת חקירה ממלכתית שמסקנותיה פורסמו ב.2001-
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הגזענות והפטרנליזם של הממסד כלפי קבוצות אוכלוסייה עניות ושונות אינן תופעה ייחודית
לישראל באותן שנים .פרשות דומות נחשפו בעולם המערבי בהן תינוקות וילדים נלקחו מרשות
הוריהם ונמסרו למשפחות מאמצות “ראויות יותר” או למוסדות .6ברבים מהמקרים ,חשיפת
הפרשות גררה הד תקשורתי ולחץ ציבורי רב שהובילו לבסוף להליכים של בירור ,הכרה
XI
ולקיחת אחריות על ידי המדינה.
אך בעוד שבמדינות אחרות זוכות הפרשות האלה לחשיפה ,להודאה ולהכרה ציבורית
בקורבנות ,הרי שבישראל נמשכת ההכחשה וההשתקה .המדינה עודנה מכחישה שחטיפת ילדים
התרחשה בכלל .לנוכח המקום המרכזי שהיה לרופאים ,אחיות ועובדות סוציאליות באותה
פרשה ,ניתן היה לצפות כי ארגוניהם המקצועיים יפעלו להכרה בעוול ולתיקונו כדי למנוע
המשך עגמת נפש ומצוקה נפשית מהנפגעות והנפגעים ,וכן גם כדי שאנשי ונשות רפואה וראשי
המערכת ילמדו מחריגות העבר וינקטו באמצעים להימנע מהן בעתיד .שתיקתם ,משדרת חוסר
עניין ועיסוק בנושא .היא זו שמאפשרת את שתיקתם של העדים והעדות שלקחו חלק ,ואת
שתיקתה והשתקתה של המדינה את חלקה בפשע  -שהרי בידיה העדויות ובידיה ההחלטה
להעלים אותן מפני הציבור עד שנת  2066אז  -כשקרובי המשפחה הגרעינית כבר אינם
בחיים  -אמור להיפתח המידע לציבור .XIIהם ושתיקתם מסרבים למלא את הבקשה של אותם
הורים כי שחשוב להם שהילדים החטופים ידעו שהם לא זרקו אותם ,ש”זו אשמת הממונים ולא
XIII
כפי שאמרו שלא התעניינו בילדים”
פניות שונות של עמותת עמר”ם ו“רופאים לזכויות אדם” לממסד הרפואי עד כה נתקלו
בדחיית הבקשה למעורבות בחשיפת הנושא או אף בהתעלמות מוחלטת .ההתכחשות למעורבות
צוותי רפואה מתמיהה לנוכח העובדה כי אלו היו מרכזיים בהוצאת הילדים ממחנות העולים
ובהשגחה עליהם בבתי החולים השונים.

הדפו פרוברה
לקיחת אחריות על כשלים היא מיסודות מערכת האמון בין מוסדות לא/נשים וקהילות
התלויות בהם .לא ניתן לפטור הפרות אתיות וכשלים מוסריים שנעשו בעבר בטענה כי את
שנעשה אין להשיב ,שהרי חזרה של מופעים של גישה פטרנליסטית וגזענית ,מצד הקהילה
הרפואית כלפי קהילות אתניות מסוימות מוכיחה כי הלקחים לא הופנמו .כבתקליט שבור,
ההיסטוריה של מערכת הבריאות בישראל מעידה כי כשקהילה זוכה ליחס פטרנליסטי,
מיד עם התעוררות מחאתה או חשדותיה ,פונים הממסדים הרפואיים ותומכיהם לטקטיקות
של הסתרה או תקיפה .באם בשנות החמישים דובר בקהילה של העולים מתימן בעיקר ,הרי
שבשנות התשעים והאלפיים אנו נתקלים בגזענות כלפי עולים מאתיופיה.
פרשת הדפו פרוברה ,שנקראת על שם אמצעי המניעה ,חושפת כי הגזענות או הטיפול ה”תפור”
לקהילה מסויימת ממשיכים להתקיים ,כשבבסיסם תפיסה חברתית מעוותת ויישומם בביצוע
רפואי .בדומה לפרשת ילדי תימן גם כאן מדובר בתפיסה לגבי הורות ,מעין ראייה מאוד
פטרנליסטית באשר ל”מסוגלות” להורות ,או מהי הורות “ראויה” בתפיסת עולמם של קובעי
המדיניות ומבצעיה.
 6בקנדה ,באוסטרליה ובשוויץ הוצאו ילדים ממשפחות שהשתייכו לקבוצות אתניות "נחשלות" ונמסרו לאימוץ או הועברו למוסדות ,כחלק ממדיניות "הטמעה"
שנועדה לחנך מחדש את אותן קבוצות ולחסל את קיומן התרבותי והרוחני .באירלנד אולצו נשים צעירות שילדו מחוץ לנישואין למסור את ילדיהם לאימוץ כפוי
על ידי מוסדות הכנסייה הקתולית ובחסות המדינה .בצרפת הוצאו כ 1500-ילדים ופעוטות ממשפחותיהם שבקולוניה ראוניון ונשלחו לצרפת ,תוך שהרשויות
יוצרות מצג שווא ששם יזכו לחינוך ורווחה; בפועל ,הילדים שימשו ככוח אדם זול ,סבלו מהתעללות נפשית ,פיזית ומינית ,ונותקו לחלוטין ממשפחותיהם.
בארגנטינה נחטפו מאות תינוקות של הורים מתנגדי משטר ,ונמסרו למשפחות "ראויות יותר" בעיני הממשל .בספרד נחטפו בסמוך ללידתם אלפי תינוקות
ונמכרו לאימוץ ,לאחר שלהורים נמסר שילדם מת .בחטיפה שנעשתה מתוך בצע כסף היו מעורבים אחיות ,רופאים ,בתי חולים פרטיים ונזירות.
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אם בפרשת ילדי תימן נחטפו הילדים מתוך תפיסה בוטה כי הם נלקחים להורים וחיים
ראויים יותר ,הרי שכאן יש מניעת לידה מתוך תפיסה בוטה לא פחות כי להורים אלו כדאי
שיהיו פחות ילדים .גם כאן נתקלת מערכת הבריאות החזקה בנשים מהגרות שהמערכת
הישראלית זרה להן ולכן אינן יודעות לנווט בה ולדרוש את זכויותיהן בתוכה XIV,בוודאי לא
בשנים הראשונות להגעתן לישראל .נציין כי הדפו פרוברה הינו אמצעי מניעה מאושר .ואולם,
הוא אינו נפוץ בשימוש ואינו מוצע לרוב המטופלות .7כיוון שכך עיקר הביקורת להלן היא על
האופן בו הוצג וניתן לנשים אתיופיות.

"אתיופיות במיוחד בגלל
שהן שוכחות ,והן לא יודעות,
וההסברים קשים להן .אז הכי
טוב זה פעם אחת מקבלות זריקה
בשלושה חודשים .ובמשך שלושה
חודשים הן רגועות ,וגם אנחנו,
כביכול ,רגועים כי בעצם הן
לא מבינות שום דבר"
עובדת קופ"ח כללית

הפרשה נחשפה לראשונה ב 2008-בכתבה בעיתון ידיעות אחרונות ,XVשתיארה מדיניות
של שימוש גורף באמצעי המניעה דפו פרוברה לנשים אתיופיות .מן הכתבה עולה כי לאחר
הגעתן לארץ נרשמה בקרבן ירידה משמעותית בהיקף הילודה .כך למשל ,בקרב  57משפחות
אתיופיות המתגוררות בשכונת פרדס כץ שבבני ברק ,אירעה לידה אחת בלבד במשך  3שנים.
בעקבות הכתבה נערך מחקר על ידי חדוה איל XVIעבור ארגון “אשה לאשה” ,ובהמשך אף עסקה
בכך כתבה של גל גבאי .XVIIממקורות אלו ואחרים עולה תמונה של שימוש גורף באמצעי זה
עבור נשים אתיופיות באופן שלא איפשר להן בחירה מושכלת ממגוון אמצעי המניעה הקיימים
בישראל .מספר רופאי נשים בקופות חולים שונות שנשאלו על ידי מטופלות לא אתיופיות
אודות אמצעי המניעה דפו פרוברה השיבו כי אמצעי זה אינו מומלץ כלל ,למעט במקרים
חריגים ביותר .תגובות דומות נתקבלו גם ממשרד הבריאות וקופת חולים כללית .8מאוחר
יותר ,גם דר’ אדטו ,ח”כ בזמנו וגניקולוגית במקצועה ,הסבירה כי הדפו פרוברה הוא אמצעי
המניעה האחרון שהיא ממליצה עליו לנשים ,וכי בד”כ נעשה בו שימוש בקרב נשים שסובלות
מפיגור ,נשים חוסות במעונות ונשים שאי אפשר לסמוך עליהן כי ייקחו את הגלולות.XVIII
לעומת זאת ,בדרג הפוליטי ,שר הבריאות דאז ,שלמה בניזרי ,התעקש שאין מדיניות נפרדת
לנשים אתיופיות ,והשימוש בזריקה הוא בחירה תרבותית שלהן .XIXעמדה שגובתה גם מאוחר
יותר על ידי סגן שר הבריאות ליצמן .XXאמירה זו סותרת נתונים שהוצגו במחקר “אשה לאשה”
על פיהם רוב הנשים באתיופיה שבוחרות להשתמש באמצעי מניעה עושות זאת באמצעות
גלולות .הדו”ח גם מציג את הנתונים שסיפקה קופת חולים כללית ,מהם עולה שבשנים שקדמו
לכתיבת הדו”ח חלה עליה ניכרת בכמות המשתמשות בדפו פרוברה בישראל ,כאשר כ57%-
מתוך צרכניות הזריקה היו יוצאות אפריקה ,ופלח נוסף של נשים המקבלות את הזריקה הוא
נשים הסובלות ממוגבלויות קוגניטיביות ,החוסות במעונות ובמוסדות שונים.XXI
מנתונים אלו עולה כי למעשה לא ניתנה לנשים בחירה באופן ראוי .כך למשל רופא אתיופי מספר
בכתבה כי במהלך עבודתו במרכזי הקליטה ראה שהנשים לא מקבלות מידע אודות אמצעי מניעה
אחרים וסקירת תופעות לוואי כך שתוכלנה לקבל בחירה מושכלת .במקרים שכן קיבלו הסבר ,הוא
XXII
ניתן בתרגום קלוקל .רושם זה מתחזק בכתבה נוספת שנערכה שנים לאחר החשיפה הראשונה.
הכתבה חשפה כי השימוש הגורף של אמצעי המניעה דפו פרוברה לנשים אתיופיות נמשך .חלק
מהנשים שצולמו לכתבה סיפרו כי החלו לקבל זריקות עוד במחנות המעבר באתיופיה כשלחלקן לא
 7בעלון לצרכנית אף נאמר שהאמצעי "לשימוש כאשר יש אינדיקציה רפואית למניעת הריון ולא ניתן להשתמש באמצעים אחרים למטרה זו" נדלה ב6102/2/02
בfdp.5277433799341_beH_LP_jni_rof_sus_arevorP-opeD/minola/tofurt/ycamrahp/stinu/li.vog.htlaeh.dlo.www//:ptth :
 8ראו :חדוה אייל ,דפו פרוברה ,אמצעי למניעת הריון הניתן באמצעות זריקה :על מדיניות השימוש בקרב נשות הקהילה האתיופית בישראל ,ארגון אשה
לאשה ו kvinna Till Kvinna-במכתבה של גב’ דינה חמו ,מרכזת היחידה לפרמקולוגיה קלינית ומידע תרופתי ,היא מוסרת שבינואר  ...” 1996נרשמה
לתכשיר שנקרא  DEPO PROVERA 150MG/ML-ההתוויה מניעת הריון כשיש אינדיקציה רפואית לכך וכשלא ניתן להשתמש באמצעים אחרים“ בנוסף כותבת
הדו”ח מציינת שקופת חולים כללית מסרה שהקריטריונים לקבלת הזריקה הם נשים שאין להן התוויית נגד לטיפול פרוגסטרון כאשר ישנו כישלון של
אמצעי מניעה אחרים כשאין אפשרות או רצון לשים התקן תוך רחמי  -מירנה נראה כי המדיניות הכללית המוצהרת אינה רואה בדפו פרוברה אמצעי מניעה
מומלץ ,אלא אמצעי מניעה שיש להשתמש בו רק במידה ואמצעים אחרים אינם מתאימים.
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עולים מאתיופיה בדרכם מאדיס אבבה לישראל
במטוס בואינג של חיל האוויר.1991 ,
אלברט נתן ,לשכת העיתונות הממשלתית.
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הוסבר כלל שמדובר באמצעי למניעת הריון ,וחלקן אף העידו כי עלייתן ארצה הותנתה בהסכמתן
לקבל את הזריקה .אחדות סיפרו שנאמר להן שבישראל קשה לגדל ילדים ועדיף שלא יהיו להן
ילדים רבים .חלק מהמרואיינות ספרו כי עם הגעתן למרכזי הקליטה בארץ נקבע להן תור לרופא
על ידי המדריכים במרכזים כדי שימשיכו לקבל את הזריקה .אחרות סיפרו כי במרכז הקליטה
נודע להן לראשונה על הזריקה במסגרת סדנאות לתכנון המשפחה.

אחת הנשים צולמה במצלמה נסתרת בעת ביקור בקופות החולים .היא מתועדת כשהיא מקבלת
זריקת דפו פרוברה על ידי רופא ,באופן שאינו מאפשר תהליך בחירה ומבטא דעות קדומות כלפי
הקהילה יוצאת אתיופיה:
[עובדת קופ"ח כללית] יש לך תור לפעם הבאה ....הפעם אני אכניס אותה
לרופא .שייתן לה את המרשם שתקבל את הזריקה בזמן.
[מלווה] תגידי זה נגד הריון נכון?
[עובדת קופ"ח כללית] כן.
[מלווה] ובאות לפה הרבה לקבל את זה?
[עובדת קופ"ח כללית] אהה.
[מלווה] כן? אתיופיות או ..רק אתיופיות?
[עובדת קופ"ח כללית ,מהנהנת] גם ,אבל אתיופיות במיוחד בגלל שהן
שוכחות ,והן לא יודעות ,וההסברים קשים להן .אז הכי טוב זה פעם אחת
מקבלות זריקה בשלושה חודשים .ובמשך שלושה חודשים הן רגועות ,וגם
XXIII
אנחנו ,כביכול ,רגועים כי בעצם הן לא מבינות שום דבר”.
רובן של המרואיינות בדו”ח “אשה לאשה” סיפרו שהמידע על אמצעי המניעה דפו פרוברה
הגיע אליהן לראשונה מהג’וינט ,אנשי הסוכנות היהודית ו/או דרך משרד הקליטה ,בהרצאות
שקיבלו באתיופיה או בימיהן הראשונים בישראל ,במסגרת הרצאות על תכנון המשפחה מטעם
הסוכנות ומשרד הקליטה .פניות שנעשו לגורמים השונים במסגרת הכנת הדו”ח ,הובילו
להסרת האחריות ולהטלתה על הגורמים האחרים.9
 9בעוד שהסוכנות היהודית גלגלה את האחריות על המוסדות הרפואיים ,הג׳וינט  -המפעיל את המרפאה במחנה באתיופיה וקופות החולים בארץ  -השיב
כי באתיופיה מועברות סדנאות בנושא תכנון המשפחה ,לרבות שימוש באמצעי מניעה ,אולם אין בידו פרטים מדויקים לגבי ההמלצות הניתנות באתיופיה,
והציע לפנות למשרד הבריאות ולמשרד הקליטה כדי לקבל מידע בנושא .משרד הקליטה הציע לפנות אל הסוכנות היהודית ולמשרד הבריאות.
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כשנבחנה הפרשה בועדת האתיקה של רל”א סברה זו כי השימוש הגורף בדפו פרוברה בקרב
נשים יוצאות אתיופיה מעלה חשש כבד ,כי מדובר במדיניות המשקפת התנשאות אתנוצנטרית,
אם לא גזענות כפשוטה .מקרים בהם ניתנה הזריקה גם לנשים שנמצאות בסיכון לסבול
מדלדול עצם (אוסטאופורוזיס )10מעידים כי לעתים לעבירה האתית התווסף גם כשל מקצועי.
לכל אלו מתווספת העובדה שהנשים האתיופיות שייכות לאוכלוסייה שהייתה צריכה לקבל
שימת לב מיוחדת על מנת לאפשר בחירה מודעת זאת בשל קשיי שפה וחוסר היכרות עם
מערכת הרפואה בישראל; הודגש מה שהיה אמור להיות ברור מאליו ,וזאת שאין להציע תרופות
לבחירה על פי מוצא אתני או על פי כל שיקול אחר למעט מצבה הרפואי של המטופלת
והעדפתה האישית ,שזוהי חובת הרופא/ה להציג לאשה את החלופות הקיימות ולדון אתה על
היתרונות והחסרונות שלהן .כמו כן הודגש שאין להתנות 11בחירה כלשהי ואין להפעיל לחץ
על המטופלת וכי יש לבצע הערכת מצב תקופתית ולאפשר שינוי בבחירת התרופה.
תגובת הקהילה הרפואית היתה מגוונת ,כפי שהראנו מעלה .בעוד רופאים מסויימים הצביעו
על כך שלא מדובר באמצעי מקובל  -הגם שהוא לגיטימי  -הרי שראשי המערכת סירבו להכיר
בכך שיש בעיה של מתן גורף ותרצו זאת במשתנים תרבותיים של אותן נשים .יוצאת דופן
היתה התגובה שהתקבלה ממנכ”ל משרד הבריאות ( )20/1/13למכתב ששיגרה קואליציית
הארגונים ( 12)10/1/13בנושא השימוש בדפו פרוברה:

 10התרופה אינה מומלצת לסובלות או נמצאות בסיכון לאוסטאופורוזיס כיוון שעלול להביא לירידה בצפיפות העצם.
 11אצל חלק מהנשים נוצר הרושם כי הזריקות מהוות תנאי לעלייתן לארץ.
 12באתר האגודה לזכויות האזרחhttp://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/01/depo-provera100113.pdf :
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ילדי עולים מאתיופיה במרכז הקליטה
בקרית גת.1985 ,
הנריק נתי ,לשכת העיתונות הממשלתית.
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"לא ירחק היום בו רופאי
ישראל יחששו לנסוע לחו”ל
פן תוגש כנגדם תביעה באשמת
גרימת נזק מכוון לנשים
בעקבות מדיניות גזענית רשמית
של מדינת ישראל ".פרופ' דניאל
זיידמן ופרופ' משה בן עמי

בתגובה זו נמנע מנכ”ל המשרד מלהתייחס לממצאי התחקירים אך מנחה באופן מפורש לעמוד
בכללי האתיקה האמורים להיות מוסכמים מאליהם על הקהילה הרפואית כולה .עם זאת,
הגם שהתגובה מנוסחת באופן זהיר ,הרי שדי היה בה ,כמו גם בתמיכת שרת הבריאות דאז,
ח”כ יעל גרמן ,בהקמת ועדת חקירה פרלמנטארית XXIVכדי להקים עליהם בכירים בקהילה
הרפואית .כך למשל ,במכתב חריף במיוחד מחו נגד חוזר המנכ”ל ורעיון ועדת החקירה פרופ’
דניאל זיידמן ,יו”ר החברה לאמצעי מניעה ובריאות מינית ופרופ’ משה בן עמי ,יו”ר האיגוד
הישראלי למיילדות וגיניקולוגיה תוך שהם קובעים כי מדובר בעלילה חסרת ביסוס.
“כבר היום מטיחים שונאי ישראל האשמות כבדות במדינת ישראל ורופאיה
בעקבות עלילה זו ,עלילה שמזכירה ימים אפלים בהם הוטחו בפני רופאים
יהודים באירופה האשמות שווא דומות .לא ירחק היום בו רופאי ישראל יחששו
לנסוע לחו”ל פן תוגש כנגדם תביעה באשמת גרימת נזק מכוון לנשים בעקבות
מדיניות גזענית רשמית של מדינת ישראל.
חבל שמשרד הבריאות בראשותך מצטרף לדיון ביחס לעלילה חסרת הביסוס הזאת,
ולא בודק לפני כן את העובדות .העובדה ,שלמרות בקשתנו המפורשת ,לא היה נוכח
בדיון וועדת הבריאות נציג של האיגוד למיילדות וגינקולוגיה מטעם ההסתדרות
XXV
הרפואית בישראל ,רק מוסיפה לתחושת הקנוניה כנגד רופאי הנשים”.
התנהלות זו של דחייה אוטומטית של טיעונים שבאים מתוך הקהילה הנפגעת ,ואף מגובים
בנתונים ,תוך גיוס טענות לאומיות אינה יוצאת דופן 13והיא כלי שימושי ורב עוצמה בהסתרה
וסתימת פיות .למרות שיש והקהילה עצמה משתתקת בפני טיעונים אלו ,הרי שהעובדה שאלו
מנסים לסתום את הגולל על טענותיה ,משאירה את הפצע מדמם:
“השבר בין משרד הבריאות לבני הקהילה הוא מתמשך ...התיקון של האמון
הוא כמעט בלתי ניתן להפיכה ,מהסיבה הפשוטה ,אם אנחנו לוקחים את
פרשת הדם ,ואחר-כך אנחנו הולכים עשר שנים אחרי שהתפוצצה הפרשה
הראשונה ,ב ,1996-ואז אנחנו רואים ב ,2006-את הפרשה השנייה ועכשיו
את הדפו פרוברה ומדינת ישראל ,אין פה ספק בכלל ...לא יכול לכסות את
הסיפור הזה בוועדה כמו זאת .זה צריך להיות בוועדה מאוד רצינית”XXVI.
למרות ניסיונות ,הרי שדו”ח מרכז המחקר של הכנסת לא הראה חד משמעית כי הטיפול אכן
נכפה על הנשים ,אך הוא הראה כי רבות קיבלו אותו וכי חלה ירידה משמעותית בשיעורי
הפריון של נשים עולות אתיופיה בשנים  .2011-2008ואולם ,כפי שעולה מדיון בועדת
הבריאות של הכנסת ,הרי שגם מרכז המחקר לא הצליח למצוא את האחראים למדיניות ,וחלק
מהמסמכים הרלוונטים הוסתרו ממנו.
“לי יש תחושה שהיתה פה יד מכוונת .מאיפה האקדח המעשן? מיהו אותו
אקדח מעשן? מי קבע את זה? לא הצלחנו לענות .איננו יודעים .אני חושבת
שזה תפקידו של המבקר ,כי גם למחלקת המידע והמחקר של הכנסת יש קושי
בלהגיע למקומות מסוימים ולחשיפה למסמכים מסויימים”XXVII.
ציפיות רבות תלו בדו”ח מבקר המדינה מתוך תקווה כי זה יוכל להגיע לאותו אקדח מעשן
ולחשוף את הקשר בין המדינה ומוסדותיה לבין המדיניות שהתחילה באתיופיה דרך הסוכנות
היהודית והג’וינט והמשיכה כאן בישראל .כגודל הציפיות גודל האכזבה .לא רק שהדו”ח
לא מצא את אותו אקדח מעשן ,אלא שנראה שלא היה כלל ניסיון לחפשו .כמו בפרשת ילדי
 13כך למשל סרט בנושא הגזזת הפך לכלי ניגוח של ישראל ,כך שיוצריו ,על אף שהם קובלים על מדיניות קשה ביותר של המדינה כלפיהם ,מזהירים לא
לעשות בו שימוש .דו”ח שחשף כשלים בפרשת ניסוי בחיילים (אנתרקס) צונזר מטעמי יחסי החוץ של מדינת ישראל.

20

תימן נדמה שגם כאן “באין חשד ממשי אין חקירה אמתית .”XXVIIIכך למשל אף אחת מהנשים
האתיופיות ,גם לא אלו שהתראיינו לתוכניתה של גל גבאי בפנים גלויות ,לא הוזמנה למסור
עדותה בפני מבקר המדינה.
את חקירתו הוא מבסס על הפניית שאלות אל אנשי הג’וינט ,משרד הבריאות,
הסוכנות היהודית ורופאים .האם ניתן היה לצפות כי מי מהנשאלים ,העומדים
בראשי אותם ארגונים או מחלקות ,היו מעידים על עצמם כמאיימים או מפעילים
לחץ על הנשים? המבקר מעיד על מגבלות סמכותו מול ארגונים לא ממשלתיים,
אך העדיף שלא להכיר בהשפעת מגבלה מהותית זו על עבודתו ועל יכולתו
להסיק מסקנות חד משמעיות .במקום להודות כי אין ביכולתו לרדת לשורש
העניין מתוקף הגדרת תפקידו ,המבקר בחר למעשה לקבוע כי אין עדות לטענות
XXIX
של הנשים בנושא מתן אמצעי מניעה דפו פרוברה לנשים ממוצא אתיופי.

“… אין לנו עניין בילד העשירי
 ואפילו בשביעי  -במשפחותהעניות יוצאות המזרח .אנו
מעונינים בילד החמישי ,הרביעי
והשלישי בכל בית בישראל.
במציאות כיום יש להתפלל
תכופות לילד שני במשפחה
הנמנית עם ה”אינטליגנציה”
דר' יוסף מאיר

דו”ח שכזה ,בדומה לוועדת החקירה לפרשת ילדי תימן החטופים ,לא יכול להביא לסגירת
הפרשה עבור הקהילה הנפגעת .משום שניכר כי לא התכוונו לרדת לחקר האמת באשר
למעורבותם של ממסדים הקשורים להגירת יהודים לישראל ,או לבחינה מחודשת של דימוי
“כור ההיתוך” נטול הפערים והגזענות .נדמה כי הדו”ח הזה יצטרף לדומיו ככזה שבא
להשתיק פרשה ולא למצוא את האחראים לה .כאשר הממסד אינו לוקח אחריות על פגיעה
חוזרת ונשנית בקהילה מוחלשת ,אינו בוחן באופן כן את טענותיה ,אינו מכה על חטאיו
וחשוב מכל ,מסרב להסיק מסקנות מעשיות  -מערכת האמון נסדקת והולכת .הממסד הרפואי,
אשר בידיו מפקידות ומפקידים הא/נשים את חייהם נכשל באופן מתמשך ביצירת האמון כי
חיים אלו אינם שונים בערכם מחייהם של אחרים ,כישלון שהחל כבר בשנותיה הראשונות של
14
המדינה והתיחסותה אל “רמתם התרבותית” של העולים כחלק מדיוניה על בריאות הציבור
“בשבילנו יש ל’אויגניקה ’15בכלל ,ולשמירה מהעברת מחלות תורשתיות
בפרט ,ערך עוד יותר גדול מליתר העמים! … אין לנו עניין בילד העשירי
 ואפילו בשביעי  -במשפחות העניות יוצאות המזרח .אנו מעונינים בילדהחמישי ,הרביעי והשלישי בכל בית בישראל .במציאות כיום יש להתפלל
XXX
תכופות לילד שני במשפחה הנמנית עם ה”אינטליגנציה”

הפרדת יולדות
פרשה נוספת חשפה עד כמה נושא הילודה שיש לו שורשים במאבק הדמוגרפי שמנהלים
מוסדות המדינה ממשיך לאתגר את צוותי הרפואה .דיווחים בכלי תקשורת מעידים על היענות
של בתי חולים בישראל לדרישת יולדות להפרידן על בסיס אתני ולאומי .בנושא זה נדמה כי
חברו להם יחדיו הגזענות ומניע הרווח הכספי באופן שאפשר התנהלות מפלה בתוך כתלי בתי
החולים ועל ידי עובדיו .יש לבחון ,אם כן ,מהו חלקה של הקהילה הרפואית וחבריה ביצירה
של הירארכיה בינה לבין נשים ובין קבוצות נשים חזקות  -אזרחיות ,יהודיות  -וחלשות -
פלסטיניות אזרחיות ישראל ,מבקשות מקלט מאריתריאה .בתוך כך ,יש לקחת בחשבון את
התהליכים שמובילים לכך שמטופלות (בעיקר ממעמד חברתי גבוה) תופסות את עצמן כלקוחות
אשר מעמידות דרישות הסותרות את האתיקה הרפואית .כל אלו משמשים יחד בחברה שרואה
עצמה נמצאת במאבק הדמוגרפי ומעודדת ילודה יהודית.
 14ראו למשל תיאורם של דוידוביץ ושוורץ את העשייה והתחושה בקרב העוסקים בבריאות העולים" :בעיני העושים במלאכה מדובר היה בעשייה שחרגה
הרבה מעבר לתחום הבריאות‹ .אנו עושים כאן תרבות׳ — זו היתה תחושתם של אנשי בריאות הציבור ביישוב ".נדב דוידוביץ ושפרה שורץ ,הגירה ,בריאות
וכור ההיתוך הישראלי http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/13/9.pdf ,נדלה .15/3/2016
 15חקר הגורמים המשפיעים על עיצובו של גזע בשאיפה להביא להשבחתו .קיבל הקשרים שליליים ביותר עקב מרכזיותו בעיצוב מדיניות גזענית.
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צעדת זיכרון ליוסף סלמסה.2015 ,
אורן זיו ,אקטיבסטילס.
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בשונה משאר סוגי האשפוז ,יולדות רשאיות לבחור באיזה בית חולים ללדת ,והתשלום עבור
הלידה אינו מועבר מקופות החולים אלא מהביטוח הלאומי אשר נחשב כהכנסה בטוחה וטובה
לבתי החולים .משום כך בתי החולים מתחרים ביניהם ופועלים להגדלת מספר הלידות
במחלקותיהם .בתוך מכלול השירותים שמציעים בתי החולים ,הם גם מתחרים על סביבת
הלידה .אחד הגורמים שמשפיעים על התחרות בהיבט זה הוא השילוב בין יולדות מאוכלוסיות
הנחשבות ל”חלשות” ,ולאחרות מאוכלוסיות “חזקות” שמבקשות להימנע מלהתאשפז לידן:
ערביות לצד יהודיות ,מבקשות מקלט לצד ישראליות.

“בשנה האחרונה נולדו כ700-
תינוקות לאימהות אריתריאיות
וסודניות ,וכיום יש בממוצע שתי
לידות ליום... .הבעיה היא שסגרו
את הגדר אבל לא סגרו את העלייה
הטבעית ,ומספר האריתראים
שנולדים אצלנו עולה משנה לשנה”
פרופ' גבי ברבש

ארגון “רופאים לזכויות אדם” נדרש לנושא באפריל  2013לאחר שחזר לתודעה הציבורית דרך
הרשתות החברתיות ,בפוסטים שבהם מבקשות נשים יהודיות הרות “המלצות” על בתי חולים
שבהם נהוגה הפרדה בין יולדות יהודיות לבין אלו שאינן יהודיות .במרוצת השנים הופיעו
בכלי תקשורת מרכזיים דיווחים על הפרדה אתנית במחלקות יולדות במספר לא מבוטל של
בתי חולים :כבר ב 2006-דיווח עיתון “הארץ” על הפרדה בין יולדות בבתי החולים רבקה זיו
וגליל מערבי; בפברואר  2012דיווח עיתון “מעריב” על הפרדה בבתי החולים מאיר וסורוקה,
וכמה חודשים אחר כך ,ביולי  ,2012פורסמה בערוץ  2כתבה על הפרדה בין יולדות ערביות
ויהודיות בבתי החולים העמק ,הלל יפה ,ביקור חולים ופוריה.
בנוסף לבדיקת דיווחים מהעבר בתקשורת ,16ובניסיון להבין עד כמה מדובר בתופעה רחבה,
הציגה עצמה חברת צוות “רופאים לזכויות אדם” כאשה בהריון בשיחות טלפון יזומות למחלקות
יולדות בבתי החולים סורוקה ,מאיר ,כרמל והלל יפה .שיחות הטלפון כללו את השאלה האם
בבית החולים נהוג להפריד בין יולדות בהתאם לבקשת היולדת .בכל בתי החולים שנבדקו
היתה התשובה לשאלה זהה ,והיא שהמחלקות “משתדלות” להפריד בין יולדות מרקעים שונים.
יתרה מזאת ,מהשיחות התקבל הרושם שבקשת יולדת לחלוק את חדרה עם אלו “הדומות לה”
אינה בקשה חריגה ,וכי הדבר נחשב לסביר ולגיטימי.
אי לכך ,פנתה ועדת האתיקה של רל”א וחברי הנהלתה ( )17/4/13במכתב לבתי החולים השונים
בארץ לחדול מהפרדת יולדות ובהמשך פנתה ועדת האתיקה למשרד הבריאות ( ,)9/7/13בבקשה
לעמוד באופן נחרץ על עקרונות האתיקה הרפואית .במכתבים הדגיש הארגון שהמיון היחיד
שאמור להיעשות בבתי החולים הוא על פי צורך רפואי ואינדיקציה רפואית ,וכי על החדרים
להיות מאוכלסים ללא קשר להעדפות היולדת ,למוצאה האתני או ליכולת התשלום שלה.
“בשנה האחרונה נולדו כ 700-תינוקות לאימהות אריתריאיות וסודניות,
וכיום יש בממוצע שתי לידות ליום... .הבעיה היא שסגרו את הגדר אבל לא
סגרו את העלייה הטבעית ,ומספר האריתראים שנולדים אצלנו עולה משנה
לשנה”( XXXI,פרופ’ ברבש ,מנהל איכילוב דאז)
כאשר נדון הנושא נשים רבות הביעו חוסר הבנה ותהו מדוע אי אפשר להתחשב ברצונן .הן
הדגישו כי לא מדובר בגזענות אלא ברקעים תרבותיים שונים ,וכי הרי הטיפול אינו משתנה
כאשר יש הפרדה בחדרים .לכן חשוב להדגיש כי דוקטרינת ה”נפרד אך שווה” היא פרקטיקה
פסולה ומפלה; לא רק שמעולם לא עמדה במבחן המציאות ,אלא שברפואה בפרט אין לה מקום
והיא סותרת את מהותו של המקצוע השם לנגד עיניו את הטיפול השוויוני באדם באשר הוא
אדם .לשיטתנו ,מתן גושפנקא לפרקטיקה פסולה ומפלה זו  -גם אם בשתיקה ,או בהצהרות
שאינן מגובות במעשים  -פוגעת לא רק באשה המודרת והמורחקת ,אלא בחברה כולה .יתר על
כן ,אנו משוכנעים כי זוהי חובת הצוות הרפואי להילחם בגזענות ,ועל אחת כמה וכמה שלא
 16ראו למשל בשנת  ,http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/341/000.html :2012וכן http://www.mako.co.il/news-israel/health/
Article-af2604b4e135831017.htm
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לתת לה דריסת רגל בבתי החולים“ .רופאים לזכויות אדם” ביקשה כי מנכ”ל משרד הבריאות
יוציא חוזר מנכ”ל בנדון לבתי החולים השונים ושההסתדרות הרפואית בישראל והסתדרות
האחיות יפעלו להטמעת ערכי השוויון בתוך בתי החולים ובקרב חבריהם וחברותיהם.
התשובות שקיבלנו לפניותינו רחוקות מלהשביע רצון .אם בבתי החולים נדמה כי מדובר
בהתנהלות שמטרתה להימנע מעימות עם היולדות ,תוך התייחסות אליהן כאל לקוחות שיש
להיענות לרצונותיהן ,הרי שהתעלמות הנהגת הקהילה הרפואית קשה יותר להסבר.
תשובת הר”י ( )24/4/13הולכת על החבל הדק של “התחשבות בהעדפות היולדות” תוך
התעלמות מכך שאלו נובעות מגזענות ולא ברור כלל כיצד סעיף  1בתגובה המדבר על
התחשבות שכזו ,הולך יד ביד עם ערכי השיוויון המוזכרים בסעיף .2

יוםרביעי42אפריל4102
סימוכין10014102:




לכבוד
מראיתמרענברי
מנהלהפרויקטלשוויוןהאוכלוסייההפלסטיניתבישראל
רופאיםלזכויותאדם-ישראל





מכובדי,
הנדון:הפרדה אתנית במחלקות יולדותבבתי חולים
(סימוכין:מכתבכםמום01באפריל)4102


 .0בהמשךלמכתבךשבסימוכיןומבירורשערכתיעםועדאיגודמנהליבתיהחולים,עולהכילאקיימתמדיניות
שלהפרדהאתניתבמחלקותיולדותבבתיהחוליםבישראל.עודנמסרלימועדזהכיהצבתהיולדותבחדרים
נעשית בהתאם למצבן הרפואי ,ותוך התחשבות בהעדפות היולדות ,ככל שאלה ניתנות לביצוע.

 .4לאלמותרלציין,כיהר"ירואהחשיבותגדולהבהחלתערכיהשוויוןבמערכתהבריאותהציבורית,ובכללזה
גםבמחלקותהשונותבבתיהחולים.



בברכה,




העתקים:
פרופ'אבינעםרכס,ראשהלשכהלאתיקה,הר"י
עו"דלאהופנר,מזכ"לויועמ"שהר"י
עו"דמלכהבורו,ראשהאגףלמדיניותוייעוץמשפטי,הר"י
עו"דחןשמילו,תחוםמדיניותציבורית,הר"י
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ד"רליאונידאידלמן,יו"ר
ההסתדרותהרפואיתבישראל



תשובתו של פרופ’ רכס ,יו”ר הלשכה לאתיקה של הר”י דאז ,שונה במקצת .בעוד שאינו מזכיר
התחשבות בהעדפת היולדות ,הרי שתשובתו מתעלמת מהעובדות שהובאו בפניו ,ומתכחשת
לכך שבתי חולים רבים מפרידים יולדות על בסיס אתני .יש לציין כי בפגישה שערך ארגון
“רופאים לזכויות אדם” עם נציגי ההסתדרות הרפואית בישראל ,נכחו אחות ורופאה אשר
סיפרו על הפרדת יולדות בבית החולים ,הובאו עדויות מהתקשורת ,כמו גם מתחקיר שערך
הארגון .בתגובה הסתפק פרופ’ רכס בשיחת טלפון חפוזה עם אחד ממנהלי בתי החולים אשר
הכחיש כי הפרדה שכזו נעשית בבית החולים.

 8מאי 3102
כ"ח אייר ,תשע"ג
041-3102

לכבוד
מר איתמר ענברי
מנהל הפרוייקט לשוויון האוכלוסייה הפלסטינית בישראל
רופאים לזכויות אדם-ישראל
 8מאי 3102
כ"ח אייר ,תשע"ג
041-3102

מר ענברי הנכבד,

ה הפלסטינית בישראל

הנדון :הפרדה אתנית במחלקות ליולדות בבתי החולים

בתשובה למכתבך בנידון מיום  01.4.3102ובהמשך למכתבו של ד"ר אידלמן ,יו"ר הר"י מיום
 34.4.3102ברצוני להודיעך כדלהלן:

אתנית במחלקות ליולדות בבתי החולים

א.

הלשכה לאתיקה קיימה ביום  1.0.3102דיון בפנייתך.

ב.

הפרדה ,לכאורה ,על רקע אתני אינה מוכרת לחברי הלשכה לאתיקה בכלל ולי בפרט.

ג.

חברי הלשכה לאתיקה הביעו פה אחד תמיכה בעמדתו של ד"ר אידלמן כי " הר"י רואה
חשיבות גדולה בהחלת ערכי השיוויון במערכת הבריאות הציבורית לרבות במחלקות
השונות בבתי החולים".

ד.

למותר לציין כי חברי הלשכה לאתיקה מתנגדים לכל ביטוי גזעני או מפלה כלפי
מטופלים.

 01.4.31ובהמשך למכתבו של ד"ר אידלמן ,יו"ר הר"י מיום

ם  1.0.3102דיון בפנייתך.

תני אינה מוכרת לחברי הלשכה לאתיקה בכלל ולי בפרט.

עו פה אחד תמיכה בעמדתו של ד"ר אידלמן כי " הר"י רואה
כי השיוויון במערכת הבריאות הציבורית לרבות במחלקות

בכבוד רב ובברכה,

לשכה לאתיקה מתנגדים לכל ביטוי גזעני או מפלה כלפי

פרופ' אבינעם רכס
יו"ר הלשכה לאתיקה
העתק:
ד"ר ליאוניד אידלמן – יו"ר הר"י

בכבוד רב ובברכה,

עו"ד לאה ופנר – מזכ"ל ויועמ"ש הר"י
עו"ד מלכה בורו – ראש האגף למדיניות וייעוץ משפטי ,הר"י

פרופ' אבינעם רכס

עו"ד חן שמילו – תחום מדיניות ציבורית ,הר"י

יו"ר הלשכה לאתיקה

ר"י

יות וייעוץ משפטי ,הר"י

ורית ,הר"י

שוב ,גם למול שלל עובדות והוכחות ,אין המערכת הרפואית מוכנה להתמודד עם מציאות
המאתגרת את דימויה העצמי וזאת בטיעון כי כל עוד יש מחלוקת על העובדות אין לאיגוד
המקצועי ולהנהגתו האתית בסיס לפעולה .זאת בעוד שאין ספק שהעלאת מודעות ועיצוב
מסרים והוראות ברורות להתנהלות היו הדבר המתבקש לכל הפחות .נדמה כי שוב מדובר
בהסתגרות מפני ביקורת וגיבוי אוטומטי של החברים בקהילה הרפואית.
25

פרשת תרומות הדם
פרשת השלכת תרומות הדם של האתיופים נחשפה ב .25/1/1996הפרשה מערבת בתוכה טיעון
רפואי מקצועי תקף ,ולכן כאשר יצאה לאור ברעש גדול ,שימש הטיעון הרפואי אמצעי יעיל
כדי לדחות טענות בדבר גזענות הממסד הרפואי ולהשתיק כל ביקורת .הטיעון היה שבשל
שיעור ההימצאות הגבוה של נגיף ה HIV-באוכלוסיית יוצאי אתיופיה ,הוחלט משיקולי
בריאות הציבור לא להשתמש בתרומות הדם שנאספו ממנה .החשש היה כי בזמן לקיחת
התרומות התורם נמצא בתקופת “החלון” (שאורכה שלושה חודשים)  -שבה בבדיקת דם לא
ניתן לאבחן שהוא נשא כיוון שלא פיתח נוגדנים לנגיף.

“אנו נלחמים ומתים בצבא,
הולכים לאקדמיה ,אבל זה לא
מספיק .לא יכול להיות שבן אדם
מגיע לתרום דם על מנת לעזור
לאדם אחר ומשלים אותו שהוא
מציל חיי אדם .הוא יושב ,מחט
נכנסת לגופו ,כמות נכבדה של
דם יוצאת מגופו ,וברגע שהוא
מסובב את הראש ,זורקים את
הדם שלו לפח” גדי יברקן,
תושב רחובות

כשהוסט הדיון לסכנה זו לבריאות הציבור קשה היה לנהל דיון ענייני באפשרויות האחרות
שעמדו מול הקהילה הרפואית בהתנהלותה מול אתיופים המעוניינים לתרום דם .רק מאוחר
יותר הופרד נושא בריאות הציבור מנושא ההסתרה XXXIIונשאלה השאלה מדוע ממשיכים לקחת
מהאתיופים תרומות ומסתירים מהם כי אלו מושלכות.
“העדה האתיופית מצפה לכך שהוועדה תוציא מסקנות אישיות נגד מנהל בנק
הדם ,דר’ אמנון בן דוד ,האחראי לדבריו למדיניות השקרים של בנק הדם,
ולמדיניות השלכת תרומות הדם של בני העדה לפח ...בפחות מזה לא נסתפק .אני
והעדה כולה מצפים שהוועדה תמצה את הדין עם האחראי לפרשה שגרמה לעדה
ולשמה הטוב נזק בלתי הפיך”XXXIII.
כמו בפרשות קודמות המדינה הסכימה ,לאחר הפגנות סוערות ,למנות ועדת חקירה לטיפול
בתרומות הדם ,בראשה עמד הנשיא לשעבר ,יצחק נבון .היה ברור כי קהילת יוצאי אתיופיה
מצפה כי הוועדה תחשוף את המחדל ,ותלו בה ציפיות החורגות מהנושא עצמו בעיקר תיקון
ליחס הממסד אליהם בכללו.
“אנו נלחמים ומתים בצבא ,הולכים לאקדמיה ,אבל זה לא מספיק .לא יכול
להיות שבן אדם מגיע לתרום דם על מנת לעזור לאדם אחר ומשלים אותו שהוא
מציל חיי אדם .הוא יושב ,מחט נכנסת לגופו ,כמות נכבדה של דם יוצאת
מגופו ,וברגע שהוא מסובב את הראש ,זורקים את הדם שלו לפח”XXXV
ואולם ,כשר הבריאות לפניה ,גם הוועדה עצמה הדגישה את ההיבט הרפואי מקצועי והפחיתה
מחשיבות מחדל הסתרת המידע.
“[פסילת מנות הדם] נעשתה ממניעים מקצועיים-רפואיים טהורים ,על פי
מדיניות כלל עולמית של ארגון הבריאות העולמי ושירותי הדם בארצות המערב.
כל המדינות דרומית לסהרה ביבשת אפריקה הן היפר-אנדמיות לאיידס ,ואין
נוטלים תרומות דם מאותן מדינות .אתיופיה היא אחת מאותן ארצות” .אם היה
מחדל ,קבע הדו”ח ,היה זה בניסיון להסתיר את המידע הזה מפני הציבור”XXXIV.
העובדה כי כעשר שנים מאוחר יותר התגלה כי ההתנהלות של השלכת התרומות ממשיכה
מעידה יותר מכל על כך שהמערכת לא הפנימה את הכשל ,וכיצד ניתן היה שתפנים ,כאשר
הבדיקה נעשתה בעיקר ,מתוך התגוננות ובשם המקצועיות.

17

 17כתבה בערוץ  2חשפה כי גם ב 2006-ממשיכים לקחת תרומות דם מיוצאי אתיופיה ולהשליכן .מקורות שונים טענו כי התרומות מוקפאות ונשמרות
למחקר וכי ידוע לתורמים שלא ישמשו לעירוי .חוסר הבהירות הוביל לפגיעה נוספת וחמורה באמון הקהילה האתיופית במערכת הבריאות.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3322120,00.html
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תרומת דם עבור בנק הדם
של מגן דוד אדום.2007 ,
אבי אוחיון ,לשכת העיתונות הממשלתית.

27

"כנראה הדם שלנו טוב
רק למלחמות"
שלט בהפגנה
XXXIX

בכל זאת ניכר השינוי כיום ,בחלוף עשור נוסף ,אולי תוצאות מאבקה של הקהילה האתיופית
ונציגיה .המידע במגן דוד אדום XXXVIשקוף וברור:
על פי נהלים אלה לא ניתן להשתמש בעירוי במנה שתרם מי שנולד או גר
מעל שנה מאז  1977במדינה שבה שכיחות האיידס גבוהה ,ובכלל זה בארצות
באפריקה ,בדרום-מזרח אסיה ובאיים הקריביים .אנשים שבכל זאת רוצים
לתרום יכולים לעשות זאת ,בידיעה שלא ייעשה שימוש במנה לעירוי.
מטרת הנהלים היא להגן על בריאות מקבלי הדם מקבלת מנות שעלולות
לגרום למחלות שמועברות בעירוי.
לגבי תורמים יוצאי העדה האתיופית ,שסעיף זה חל עליהם ,יצוין שבגלל
שלחלקם יש תת-סוגי דם נדירים שמאד חשוב לבריאותם שידעו על כך ,וחשוב
שיהיו מנות מתת-סוג דם זה ,קיימת הנחיה מיוחדת שמנות דם שנתרמות על
ידם נבדקות ואם מדובר בתת-סוג דם נדיר ,מוקפאות המנות לשימוש עתידי.
הנוהל הנ”ל איננו חל כמובן על יוצאי בני העדה שנולדו בישראל.
ככלל ,סוגית תרומות הדם של בני העדה מונחת על שולחנו של משרד הבריאות
זה מספר חודשים והתקיימו מספר פגישות של שרת הבריאות וח”כ תמנו שאטה
עם אנשי מקצוע מהמשרד ,מומחים למחלות זיהומיות וחברי ועדת המומחים
המייעצת למשרד הבריאות בנושא רפואת עירויים ,אשר מנסה לראות האם
ניתן לעשות משהו לשינוי הנוהל מבלי לפגוע בבריאות הציבור.
ואכן ,בזמן כהונתה כשרת הבריאות מינתה ח”כ יעל גרמן ועדה בראשות פרופ’ מנפרד גרין
לבדוק האם יתכן שינוי במדיניות השימוש בתרומות הדם של יוצאי אתיופיה .בשל העמדה כי
עדיין תרומות אלו מסכנות את בריאות הציבור נותרו ההמלצות במחלוקת והמדיניות נותרה
ללא שינוי:
“כוונת השרה לתרום לשוויון החברתי באמצעות שינוי בנהלי תרומות הדם
באה ממקום חיובי ,אבל היא לא מעשית” ,כך אומר איש מקצוע הבקיא
בעבודת הוועדה .והוא מפרט“ :יש מעט מאד עולים שהסיכון שלהם לשאת
את המחלה נמוך .כדי לאפשר לאותם אנשים שנמצאים בסיכון נמוך לתרום,
יצטרכו לעשות הפרדה מאד ברורה בין העולים .לומר לאחד ‘אתה יכול
לתרום’ ולאחר‘ :אתה לא יכול’ .בסופו של דבר ,זה יגרום לתחושה של פיצול
בתוך העדה האתיופית ורק יעמיק את הקרע”XXXVII.
מימד הסתרת הטיפול בתרומות הדם השתנה אומנם ,אך הטיפול הממסדי בפרשת הדם לא הוביל
לאיחוי .ועדת הבדיקה בראשות הנשיא לשעבר נבון לא דנה בהקשרים החברתיים הרחבים של
הסוגיה ויצרה מצב בו עמדו לכאורה זו מול זו הרציונאליות והמקצועיות הרפואית והיבטים
תרבותיים של הקהילה האתיופית .מסגור הקונפליקט על ידי הממסד ככזה שבין בריאות
הציבור ובין כבוד הקהילה XXXVIIIמנע למעשה דיון אפקטיבי במשמעויות הרחבות של הפרשה.
לא פלא הוא שכאשר נחשפה פרשת הדפו פרוברה ,ובמהלך מחאת האתיופים המשיכה פרשת
הדם להדהד.
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סיכום ומבט לעתיד
כפי שהודגם לאורך חיבור זה ,הקהילה הרפואית וממסדי הרפואה השונים נוטים לדחות
באופן גורף כל האשמה בגזענות או אפליה .תגובותיהם מסייעות להשתקה של פרשות קשות
בעבר ובהווה ,ולפיכך מונעות הלכה למעשה את האיחוי הנדרש ואת האמון שנפגע בין קהילה
לבין מערכת הרפואה.
התנהלות זו עומדת בסתירה לעדויות של יחס מפלה כלפי אוכלוסיות מוחלשות בישראל .מתוך המקרים
שתוארו לעיל ומתוך מקרים רבים נוספים שקצרה היריעה מלפרט ניכר כי יחס זה אינו נקודתי מבחינה
היסטורית ומבחינה פרסונלית ,אלא בבחינת כשל כרוני של מערכת הבריאות בישראל.
משום כך ,יש להתמודד עם גילויי גזענות במערכת הבריאות באופן נחרץ ומובנה .לשם כך
עלינו להבין כי גילויים אלו חוזרים על עצמם לא משום שיש כוונות רעות או רופאים גרועים
במערכת אלא משום שיש בה מאפיינים מבניים אשר מונעים עיסוק אמיץ ויסודי בגילוייה.
האתוס של הקהילה הרפואית ממשיך להתבצר סביב עקרון הניטראליות .לא פעם נשמע אנשי
ונשות בריאות מציינים שהם “עיוורים לצבע” או שהם רואים ברפואה “אי של שפיות” במדינה
רדופת מאבקים פוליטים וחברתיים קשים .אתוס זה לא מאפשר לקהילה הרפואית לראות את
המקומות בהם העיוורון הזה פועל להכשלת והדרת קבוצות מוחלשות .אף יותר חמור ,גם כאשר
קהילות אלו מסמנות באופן ברור כי הן נפגעו ,הממסד הרפואי דוחה כל הכרה בכך שיתכן
שהפגיעה אכן נבעה מאותו עיוורון .מבחינתם ,הכרה בכך תסתור את אמונתם כי הם פועלים
באופן רציונאלי ומדעי .אך ניתן לטעון שההיפך הוא הנכון .הבחינה הביקורתית והאמיצה
היא מיסודות המחקר המדעי והרפואי וערכים אלו חייבים לעמוד לנגדה של הקהילה הרפואית
בבחינת התנהלותה וכשליה המוסריים והמקצועיים כאחד.
ההרכב הדמוגרפי של קהילת הבריאות  -ובעיקר של הבכירים בה  -מבטא ייצוג יתר של גברים,
אשכנזים ,ויהודים .מבחני הקבלה ללימודי רפואה לא מסייעים לגוון את האוכלוסייה שלומדת את
מקצוע הרפואה וגם קבוצות שמצליחות להתקבל לא הצליחו עד כה לשנות את מיקומן בהירארכיה
של עולם הרפואה .נשאלת השאלה כיצד קהילות שלא רואות עצמן מיוצגות בקרב קובעי מדיניות
הבריאות ומקבלי ההחלטות חוות את חוסר ההכרה ואי-לקיחת האחריות על הפגיעה בהן.
ולבסוף ,מערכת הרפואה בישראל לא השכילה לצאת משלב בניית החברה שאיפיין את שנותיה
הראשונות .הפרשות שנסקרו בחיבור זה שרבות מהן עוסקות ברחם האשה ופוריותה ,מראות כי
העיסוק ביילוד הראוי ובהריון הרצוי ממשיך ללוות את מערכת הבריאות כחלק מתפיסה דמוגרפית
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לאומית ואמונה בעליונותה של תרבות המערב ,ממנה שאבה מערכת הרפואה בישראל את ערכיה.
תפיסה זו חוזרת ומייצר היררכיה שמגדירה מהו הגידול הדמוגרפי הרצוי למאמץ הלאומי .לא
ניתן לנתק בין התנהלות מערכת הבריאות לבין השיח הציבורי הרואה בגידול של אוכלוסיות
מסויימות סיכון לפרוייקט הלאומי ,בעוד שריבוי טבעי של אחרות נתפס כתרומה לחוסן הלאומי.
העדר היכולת להכיר בכשלי העבר ובצורך לקחת עליהם אחריות ,מובילה להמשך ההשתקה
וההסתרה .ארכיוני מוקרני הגזזת ,כמו ארכיוני ילדי תימן החטופים נשארו סגורים בהחלטת
מדינה אומנם ,אך די לשער מה היו יכולים לעשות ההסתדרות הרפואית בישראל או לשכת
האחיות לו היו כצעד ראשון מקבלים אחריות על חלקה של הקהילה הרפואית בפרשות אלו,
או לו היו מצטרפים לדרישה לפתוח את אותם ארכיונים .אולי סמלי הוא כי תיקי מודן של
מוקרני הגזזת שמורים במרכז רפואי שיבא והגישה אליהם חסומה.
בהעדר התנצלות וקבלת אחריות כנה ,ולאחר שחזרה על מופעים של גזענות מוכיחה כי דבר
לא השתנה ,אך הגיוני הוא כי קהילות פגועות ימשיכו לחוש חוסר אמון עמוק כלפי המערכת
הרפואית .את ההימנעות מהתנצלות בתוך המערכת הרפואית ,ניתן ליחס בחלקו לחשש שעם
ההכרה באחריות יבואו גם תביעות פיצויים .ואולם ,מודלים רבים מדברים על התנצלות מחוץ
לכתלי בית המשפט ,וממילא בכל המאבקים שתוארו לעיל ,היתה הבקשה להתנצלות סימבולית
אך כנה וכזו שלוקחת אחריות ,חזקה יותר .אם כי לא מן הנמנע שתגיע בהעדר מענה ,גם
לכתלי בית המשפט 18.בהעדר קבלת אחריות ובהעדר התנצלות ,לא ניתן להחזיר את האמון
במערכת הרפואה בקהילה שחוותה טראומה כאלו שתוארו בחיבור זה .פעולות של מערכת
הרפואה יכולות ליצור טראומה קולקטיבית בנוסף לזו האינדיבידואלית .פרטים מקהילות
פגועות אשר אמונם במערכת הבריאות נפגע ,עלולים להמעיט במפגש עם המערכת ולהימנע
מרפואה מונעת החיונית לבריאותם ולבריאות הציבור .כך גם ברמה הקולקטיבית הטראומה
היא פצע נפשי שיתפשט בקהילה כולה ,וישפיע על בניית זהותה והערך העצמי של הפרטים
XXXX
בתוך הקבוצה.
הפרשות שנסקרו בחיבור זה ,ואחרות שלא נסקרו ,מדגימות כי הכשלים אינם של פרט מסוים
אלא מערכתיים ,וכי הם משקפים תרבות ומערך חברתי ,שמתקיימת בהם אפליה בגורמים
הסביבתיים ,החברתיים והפוליטיים המגדירים בריאות .אלו מזהמים את היחסים האנושיים
הרגישים שבין מטפל/ת למטופל/ת ופוגמים בממסדים הרפואיים ,כולל מוסדותיהם
המקצועיים והחינוכיים .נכון הוא כי חברה שסועה פחות ,שתקדם סולידריות חברתית ,תסייע
ותשפיע ממילא על המערכת והקהילה הרפואית .אך כל עוד זו אינה משתנה ,נדרשת מערכת
הרפואה להתמודד באומץ עם הגזענות והפטרנליזם שבתוכה .כדי ליצור שינוי ולהוביל את
המערכת בכיוון שיקדם שיוויון והכלה של מגוון הקהילות בחברה ,יש לנקוט במספר אמצעים:
• הקפדה על ייצוג הולם של קהילות ומעמדות חברתיים שונים בלימודי הרפואה ,זאת
באמצעות השקעה בתוכניות שיאפשרו את קבלתם ,והתקדמותם בהירארכיה הרפואית.
• שינוי החינוך הרפואי כך שיכלול סוגיות של צדק חברתי וטראומות קולקטיביות ,וידגיש
את חשיבותם של כלים מתחומי זכויות האדם והצדק החלוקתי.
• גיבוש מודל הכרה בכשלים ,לקיחת אחריות והתנצלות תוך שיתוף הקהילה הנפגעת
באופן שיאפשר איחוי ובנייה של אמון .כפי שמציינים דוידוביץ ואלברשטין ,על
מנת שההתנצלות תוביל לאיחוי ותיקון עליה לכלול הכרה בעוול ,קבלת אחריות מצד
הממסד הפוגע ,נקיטת צעדים לאיחוי הפצעים החברתיים ,תיקון העוול ומתן פיצוי,
באופן שמחילה תתאפשר.19
 18כך לדוגמא ,חיילים שנפגעו בעת ניסוי האנתרקס פנו לבית המשפט רק לאחר שרשויות הצבא התעלמו מכל פניותיהם.
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ילדים עולים מתימן בדרכם ברכבת למחנה
העולים בעתלית. 1943 ,
זולטן קלוגר ,לשכת העיתונות הממשלתית.
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איך קרה שרופאי נשים נתנו דפו פרוברה כברירת מחדל לנשים
יוצאות אתיופיה ולא חשבו שיש להן זכות בחירה כמו לכל אישה
אחרת? מדוע פרשת תרומות הדם של יוצאי אתיופיה מהווה עדיין פצע
מדמם בקרב הקהילה? מדוע מפחד הממסד הרפואי לחשוף עדויות
של אחיות ורופאים על חטיפת ילדי תימן? מדוע תיקי מוקרני הגזזת
שמורים כסוד צבאי במרכז רפואי שיבא גם כיום? מדוע אישרו רופאים
לערוך דווקא בחיילים את ניסוי האנתקרס כאשר ברור שההירארכיה
הצבאית מקשה עליהם לסרב ,והאם הממסד הרפואי מסוגל להודות
בעוול ,לקחת אחריות ,ולפעול לאיחוי; ואם לא ,מדוע?
האתוס של הקהילה הרפואית ממשיך להתבצר סביב עקרון הניטראליות.
לא פעם נשמע אנשי ונשות בריאות מציינים שהם "עיוורים לצבע" או
שהם רואים ברפואה "אי של שפיות" במדינה רדופת מאבקים פוליטים
וחברתיים קשים .אתוס זה לא מאפשר לקהילה הרפואית לראות את
המקומות בהם העיוורון הזה פועל להכשלת והדרת קבוצות מוחלשות.
לפיכך נדונו לחזרה של מופעים של גישה פטרנליסטית וגזענית
מצד הקהילה הרפואית כלפי קהילות אתניות מסוימות .חמור מכך,
ההיסטוריה של מערכת הבריאות בישראל מעידה כי כשקהילה זוכה
ליחס פטרנליסטי וגזעני ,מיד עם התעוררות מחאתה או חשדותיה,
פונים הממסדים ותומכיהם לטקטיקות של הסתרה או תקיפה ומסרבות
לקחת אחריות ולשקם את האמון.
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