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 לכבוד:

 ח"כ יעקב ליצמן

 שר הבריאות

 5655993-02באמצעות פקס: 

 

 השר ליצמן שלום רב,

 במחלקות הילדות בין יולדות יהודיות וערביותהנדון: הפרדה 

של התנועה ליהדות מתקדמת בשם המרכז הרפורמי לדת ומדינה, הזרוע הציבורית והמשפטית 
וערבים אזרחי  קרן אברהם הפועלת לקידום שילוב ושוויון בין יהודיםיוזמות בשם בישראל; 

 אליכם בעניין שבנדון כדלקמן: הרינו פונים המטה למאבק בגזענות בישראל,  ובשם ישראל;

פורסם ברשת ב' תחקיר נרחב ממנו עולה כי בבתי חולים רבים ברחבי הארץ  אתמול  .1
מתקיימת הפרדה בין יולדות יהודיות לבין יולדות ערביות. מהתחקיר עולה כי ההפרדה 
נעשית או על בסיס בקשות של היולדות, אז נעשה ניסיון להתחשב בהן, או כמדיניות קבועה 

-שמבקשת להפריד בין היולדות על בסיס לאומי ומוכתבת מראש של מחלקת היולדות עצמה
נמסר כי ההפרדה בין יולדות אינה אפשרית.  –רמב"ם וסורוקה  –אתני. רק בשני בתי חולים 

בתי חולים  3בין בתי החולים אשר נבדקו ונמצא כי מתקיימת בהם הפליה נמצאים 
כילוב בתל אביב בירושלים: שערי צדק, הדסה עין כרם והדסה הר הצופים, בית החולים אי

 . 1ובית החולים מאיר בכפר סבא

מדובר בהתנהלות ובמדיניות בלתי חוקית אשר אינה עולה בקנה אחד עם ערכי היסוד של  .2
כבוד ושוויון. דווקא במערכת הבריאות, אשר משותפת לכלל אזרחיה של מדינת ישראל, 

, ולהוקיע את ועוסקת בגופם ונפשם של בני אדם יש להקפיד הקפדה יתרה בערכים אלה
אתני בין מטופלים/ות אינה יכולה לעמוד לא -הגזענות ממסדרונותיה. הפרדה על רקע לאומי

 ולא באף מחלקה אחרת בבית החולים. במחלקת היולדות, 

 תקדים תיוצר, מטופלים מצד מזרים פחד מגזענות, שוני תרבותי או הנובעות לבקשות היענות .3
ל בעניין זה? מה תעשה אותה מחלקת יולדות כאשר מסוכן: עולה השאלה היכן יעבור הגבו

נוצר כאן פתח למערכת של מובן כי למשל?  ,היולדת תבקש שהרופא המטפל בה לא יהיה ערבי
מה גם שהיענות  אתני שאינה ראויה מבחינה ציבורית ומוסרית.-הפרדה על בסיס לאומי

 ניכור בין שתי הקבוצות.וחשדנות ומחזקת למטופלות לבקשות אלו משדרת מסר שלילי 

מבחינה חוקית חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות  .4
מפורש את האיסור להפלות במתן שירותים בין השאר מחמת קובע ב 2000-ציבוריים, תשס"א

לדת השתייכותה הלאומית אתנית של יו ,על כן ., כולל קביעת תנאים שלא ממין הענייןלאום
ליולדת, ואף לא בשאלה באיזה חדר ציבורי תהווה שיקול כלשהו במתן שירות רפואי אסור ש
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תשהה היולדת. השיקולים היחידים אשר צריכים להנחות את הצוות הרפואי הנם שיקולים 
 רפואיים ענייניים.

א אמנם על פניו נראה כי איכות הטיפול שמקבלת יולדת זו או אחרת אינה תלויה בחדר בו הי .5
תשהה בזמן האשפוז במחלקת יולדות, אך כבר קבע בית המשפט כי בעצם הטענה של "נפרד 

 אבל שווה" טבוע חוסר שוויון:   

הפרדה משדרת עלבון כלפי קבוצת מיעוט המוצאת מן הכלל, "
מחדדת את השוני בינה לבין האחרים, ומקבעת תחושות של 

 ,קרקעי ישראלקעדאן נ' מינהל מ 6698/95בג"ץ " )נחיתות חברתית
 .(279-280,  258( 1פ"ד נד)

אשפוז במחלקת יולדות שונה מאשפוז במחלקות אחרות משום שיולדת יכולה לבחור באיזה  .6
בית חולים תלד והתשלום עבור הלידה מועבר מהביטוח הלאומי לבית החולים. כך מהוות 

החולים להגדלת הלידות בבתי החולים מקור הכנסה בטוח. משום כך נוצרה תחרות בין בתי 
מספר הלידות במחלקותיהם, ובכללה שאיפה להשביע את רצון היולדות ודרישותיהן. יחד עם 
זאת אסור כי שיקולים אלה והשאיפה להשביע את רצון היולדות יתורגמו ליחס סובלני כלפי 

  .   אתני במערכת הבריאות הציבורית-וליצירת תקדים של הפרדה על בסיס לאומי גילויי גזענות

בכתבה ששודרה ברשת ב' הובאה תשובת משרד הבריאות לפיה המשרד אוסר כל הפרדה  .7
 רשמיתמדיניות ההלפיה  ,עמדה זווהנחיות המשרד הן כי אין להפריד בין סוגי אוכלוסייה. 

בוטאה גם על ידי נציגי המשרד בדיון שהתקיים בוועדת העבודה הרווחה  נה איסור הפרדה,הי
אף על פי כן נראה כי מדיניות זו אינה . בסוגיה זו 2012פברואר  שדוהבריאות של הכנסת בחו

מתורגמת לנעשה בשטח. ברור לנו כי גם נשות הצוות במחלקה מצויות במצב עדין כאשר 
ה בשל מחויבותן ייולדת מציבה לפניהן בקשה מסוימת והן מעוניינות לספק את צרכ

ת מדיניות איסור ההפליה באופן חד לרווחתה. דווקא משום כך על משרד הבריאות להבהיר א
 משמעי ולתת לצוותי הרפואה כלים וגיבוי מלא בהתמודדות מול התופעה.

 בקשכם:אשר על כן נ .8

להוציא לאלתר הנחיות ברורות, אם בדרך של חוזר מנכ"ל ואם בדרך אחרת, למנהלי  .א
הנה בתי החולים ומחלקות היולדות לפיהן הפרדה בין יולדות מכל טעם שאינו רפואי 

 אסורה.

לערוך בדיקות תקופתיות במחלקות היולדות השונות בבתי החולים על מנת לוודא כי  .ב
 אכן מיושמת בפועל. רדהמדיניות אי ההפ

 בכל ועובדות המחלקות הרלוונטיות לעובדי הסברה תכניות וביצוע בפיתוח להשקיע .ג
 .הרפואי יולדות לצוות בין או יולדות בין זה מסוג מתחים עם להתמודדות הנוגע

 

 :העתקים

 מנכ"ל משרד  הבריאות, משה בר סימן טוב  

 ד"ר ערן הלפרין, החולים בלינסוןאיגוד מנהלי בתי החולים בהסתדרות הרפואית ומנהל בית ראש 

 ח"כ אלי אלאלוף ,יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 ,בכבוד רב

   
 סוליציאנו-אמנון בארי ד"ר ת'אבת אבו ראס  עו"ד רותי כרמי

 יוזמות קרן אברהם  , מנכ"לים  שותפים המרכז הרפורמי לדת ומדינה 


