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 הקדמה
 

"חטיפת ילדי תימן והזרקת אמצעי המניעה דפו  ה נכתב בהשראת הדיון המעשירז נייר עמדה

אשה 'ת בבי 2017אוקטובר חודש ב התקיים ה פמיניסטית", אשריפרוורה ליוצאות אתיופיה כסוגי

קטיעי ורחלי סעיד נעמה חדוה אייל מאשה לאשה,  בהשתתפות 'חיפה ,מרכז פמיניסטי - לאשה

עיון באופן בו נבנה בהנחייתה של נעמה לזימי, פעילה חברתית ופמיניסטית. ו מעמותת עמר"ם

 בין דיכויים תיאוריה ובמעשהבמקשר ה ,הפמיניזם הרדיקאלי מאפייניהדיון, מדגיש את אחד מ

מהחוויה המאבק הפמיניסטי מתחיל וקורא לאיחוד מאבקים כנגדם;  בחברה שונים של קבוצות

עם , אולם המשכו בחיבורים אוניברסאליים כליתרבחברה פטריאהאישית, האינטימית של אשה 

, מה שמאפשר יותרם אבקים רחביהצורך האישי למ חיבורדוכאות אחרות, וסופו בקבוצות מ

 שינויי עומק במבנה החברתי.

 סטוריים ואישיים, מסייעיעיבוד הדברים שעלו באותו דיון לכלל נייר עמדה הכולל חומרי רקע ה

בין מערכת הבריאות לנשים שביחסי הכוח  בכל הקשוראת הידע הפמיניסטי שהצטבר להנגיש 

בו יעדים ואתוסים לאומיים משפיעים על הצביע על האופן , ולמקבלות ממנה שירותים שוניםה

היבטים עסוק ביהמאמר . נשים בישראלשל י ומעורבותו בבריאותן וחייהן מסד הרפואפעולות המ

ממסד הרפואי הישראלי, ל ישראליות-בין נשים יהודיותשצמתי המפגש המשותפים של כמה מ

אג'נדות הלאומיות למשניות ן של הנשים התבררו כובחירותיה ן, אמונותיהןכאשר רצונותיה

; שתי פרשות מרכזיות לענייננומשותף בהעיון ה. 1עם מערכת הבריאות חלקה וחולקתשהמדינה 

ובפרשת התוויית אמצעי המניעה דפו פרוורה לנשים  פרשת החטיפה של ילדי תימן, מזרח ובלקן

על בין שני המקרים,  לבחון את הדפוסים הקושרים תממוצא אתיופי, יעשה מנקודת מבט המבקש

 גם סממנים שונים.  כללוסטוריות וחברתיות, יתוקף נסיבות המובן כי משאף 

תייחסות אחת; ה, מתחיל בנקודת בהמשך מתוך העיסוק בשני המקריםאותו רצף, שיתבהר 

באמצעים מגוונים, ילודה כבר משנותיה הראשונות, מנהיגות המדינה עודדה וקידמה העובדה ש

סיון לשליטה דמוגרפית ינ –שהמדינה שמה לעצמה זה . יעד 2יהודית לשימור עליונות הרוב היהודי

באמצעים סיפק לה ולמוסדותיה לגיטימציה רחבה לפקח, לנטר, ולעודד  -במרחב בו אנו חיות 

רפואיים וטכנולוגיים את כל הליך הילודה: החל משלב תכנון ההיריון, דרך תעשיית הפריון 

פולשניות (שחלקן  ההיריוןבתקופת י נדלים, ועד ריבוי בדיקות הרחבה שמשאביה נדמים כבלת

לאור זאת, עיסוקי כאן יהיה באופן בו המפגש בין . )ההיריוןלסכן את עלולות ובמקרים מסוימים 

זה של הדפו פרוורה וזה של חטיפת ילדי  –האג'נדה הלאומית לפרקטיקה הרפואית בשני המקרים 

                                                            
מאמר זה מתמקד בנשים יהודיות בישראל ואינו עוסק במפגש בין נשים ערביות לבין הממסד הרפואי, סוגיה שנכון  1

, מסמן 'המאזן הדמוגרפי'להקדיש לה בחינה מיוחדת; מובן כי הפן השני של ריבוי ילודה יהודית לשם התמודדות עם 
רבי בישראל. ממש כמו לגבי נשים יהודיות מקבוצות ע-את פוריותן של נשים ערביות כמאיימת על הסטטוס קוו יהודי

שונות, עולה גם כאן השאלה המתבקשת: האם קיים פער משמעותי בין הגדרת תפקידי מערכת הבריאות כשלוחה של 
המדינה, לבין הפרקטיקות שננקטו לאורך השנים כלפי נשים ערביות ופלסטיניות בישראל בכל הקשור לסוגיות 

 .הפריון

דנה ממשלת ישראל לראשונה בגיבוש מדיניות דמוגרפית וקבעה כי הממשלה רואה צורך לפעול באורח  6719באפריל  2
שיהיה בה כדי לעודד את הילודה בהתחשב בחיוניותה  ,שיטתי להגשמת מדיניות דמוגרפית המכוונת ליצירת אווירה

"מדיניותה הדמוגרפית של ישראל בתחום הילודה וזכויות נשים גילה שטופלר,לעתידו של העם היהודי". מתוך 
 .2008, 473-516א (תשס"ח) "י משפט וממשלומיעוטים", 
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מחליש את טענת זכותה של האשה על גופה, ומערער על אפשרות הבחירה  – תימן, מזרח ובלקן

 שלה בסוגיות רפואיות, בעיקר בתחומי פריון וילודה.

, מערכת הבריאות המודרנית ;חשוב להכיר בברור מאליו ,הדבריםשל  זוראשונית בנקודה 

מטרת . םאת איכות חייהן של נשים בכל תחו שיפרה לאין ערוך ובכללה זו של מדינת ישראל,

להגביר את ובכך  ,למרות התקדמות זאתנותרו באפלה ות שלשפוך אור על פינהיא  המאמר

חיים טובים ואיכותיים  שביכולתה לאפשר להןנגישותן של כלל הנשים אל הרפואה המודרנית 

 חוויה של פגיעות 3נשים מקבוצות מגוונותחוו לאורך השנים ההכרה בעובדה לפיה יותר. 

את עדכונה  המציאות דורשתשהיא הכרה בכך מערכת הרפואית, עם ה ןבמסגרת המפגשים שלה

 לכל מקבלות השירות על אמון, שוויון והוגנות תמבוסס כדי שתהיהרות הטיפולי של אמנת השי

 ., כולל נשים מקבוצות מוחלשותומקבליו

 

ות ילדי תימן, מזרח ובלקן מתוך מוסדות המערכת הרפואית חטיפ
 יה מגדריתכסוג

 

את "אומר: ו אבי פונה אליי, היה ההולדתום חגגה את לי את י כאשר משפחתי, בילדותימידי שנה 
 ,כך "?הבכורהשבעצם את לא הבת  יודעתאת תה להיות לך אחות גדולה ממך? ייודעת שיכולה הי

 בבכי, כשאביד ימיפורצת אמי תה יהי ,וכך, מדי שנההמתבדחת תמיד,  היה אומר בדרכו ,מדי שנה

. איני יודעת האם אכן מתה ילדותי שנותזה היה ריטואל יום ההולדת של מנסה להרגיעה. 

מבית אמי שבה אולם יודעת אני שמאז , שכן מעולם לא חיפשנו הוכחותאו לא, בלידתה התינוקת 

להיות מטופלת היא סירבה גישתה השתנתה; בהריונותיה הבאים ללא בתה הבכורה, החולים 

ים. טירק בידי רופאים פר והסכימה להימצא במעקב ולהיבדקרופאי קופת החולים, אצל 

היו  שמכוח כספהרופאים  יכולה הייתה לסמוך אך ורק עלהיא  ,החדשה של אמי לתפיסתה

סיפור אחר נחשפתי למאז ילדותי, ו חלפו עוד שנים. תוכה פעלומ לבדה ולא למערכת להמחויבים 

. דודתי שרה, אחות אבי, טרם אותה לידה טראומטית שעברה אמיעשור כהתרחש ש ,במשפחתי

וק יפהפה כשאר ילדיה שבאו אחריו. דני גדל להיות פעוט תינ, דני את בכורה 1946 ילדה בשנת

בתל  'הדסה'חולים הוריו לבית השלח עם נוהתלונן על כאבי בטן  , עד אותו יום בובריא ואהוב

בבית החולים ת אשפוזו הודיעו שלוש שנים קודם לכן. למחר בו נולדאותו בית חולים אביב, 

הביאו ילד בריא שרק  הם קודם לכןיום  מבחינתם; הדבר היה בלתי נתפסנפטר.  שבנם להוריו

בנם כבר לא היה עמם. רק שנים לאחר מכן, פנתה המשפחה למשרד  ויום למחרת ,מכאבי בטןסבל 

 נאמר להם שהמידע .. התשובה הממה אותםלאתר את תעודת הפטירה של דני הפנים וביקשה

 על שמו אינה בנמצא.תעודת פטירה כי ו 1949-מגוריו מכתובת הוא  י הילדלגבשתועד האחרון 

                                                            
רחוקות ממרכזי הכוח הפוליטיים, אולם המחקר  אקונומי נמוך,-נייר עמדה זה עוסק בנשים ממעמד סוציו 3

הפמיניסטי מלמד שנשים ממעמדות חברתיים שונים וקבוצות שייכות מגוונות חוו תחושת פגיעות בתהליכי התערבות 
, אלכסון ,"אהבין פמיניזם רדיקלי לרפו"מאמרה של איילת שי,  מערכת הבריאות ברמה כזאת או אחרת (ר' למשל של

 .)2014ביולי,  7

https://alaxon.co.il/article/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://alaxon.co.il/article/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://alaxon.co.il/article/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
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 מעל סיפורה שלילו סימני השאלה המרחפים אלסיפור של דודתי התוודעתי רק בשנה האחרונה, ו

 עד לא מזמן,. 4עלו בי רק עם פרוץ המאבק של עמותת עמר"ם בשנים האחרונות ,אחותי הבכורה

מהשדה הפוליטי בו  הופרדו בתודעתיבית בו גדלתי, המשפחתיים, גם אם השפיעו על ההאסונות 

ת הללו כבר היו את הקלפים, וההפרדו פה"ם טרמאבק של עמותת עמרהחשיפה שלי ל. פעלתי

משפחתי שלנו, על -שלא למקם את הסיפור האישי כפמיניסטית לא יכולתיבלתי אפשרויות עבורי. 

 רחיות בפרט.בכלל, ומזכלפי נשים יסטורי של עוולות מערכתיות רצף ה

מאורגן ממשפחות ילידיות או מאוכלוסיות מוחלשות -חטיפת ילדים באופן מאורגן או סמי

קנדה, , ביניהם מאה העשרים במקומות רבים בעולםתופעה רחבת היקף ב יתהיה ,פוליטית

נחטפו ש) 70%-רוב הילדים (כבישראל, . מדינות נוספותאוסטרליה, ניו זילנד, אנגליה, ארה"ב ו

ומיעוטם ממשפחות יוצאי ארצות ערב,  ישראל מידי הוריהם, היו ממשפחות תימניותבמדינת 

 כל ילד שמיני נעלם ,. במהלך שנות החמישים, על פי דיווחיהן של משפחות תימניותמגרב והבלקן

הגעת המשפחות התימניות לישראל, כבר במחנה המעבר טרם עוד , על פי עדויות אלו 5למשפחתו

תימניות מפגש טראומטי במיוחד עם נציגי מערכת הבריאות, -יהודיותחוו הנשים ה ,חאשד בעדן

אלים לאורך דורות ריטוהיהודיות המסורתיות בתימן, שימרו הנשים קהילות ב .רופאים ואחיות

מאפיינת את ה ו שונים בתכלית מהנוקשות המערכתיתהי. אלה שונים לימי הלידה וליולדת

 מעניינת דוגמהאשר דרשה מהן באותה עת להתאים את עצמן אליה. , המודרנית הרפואה

בתהליך הלידה. במהלך  התימניותוררות משתפקידן המשמעותי של הלמשל הוא  ריטואלים אלול

 שחוותההשמחה או העצב  ,לבטא את רגשות הכאבפשרה שירת הנשים א, הלידה ולאחריה

כאשר המשוררות/ מקוננות נושאות קולן הן . "6להכיל את עוצמתם , ועזרהיולדת במהלך הלידהה
הן זוכות באמון קהילת הנשים עד כי  ..מכוננות עצמן כבעלות יכולת לחוש אמפתיה (ליולדת).

, נחווית על ידי 'קהילת קול הנשים' כהבעת רגש שלהן הרגש שלהן 'אמיתית' או 'משחקית' הבעת
הנכחה שלו. זהו שלב מקדים לחוות תיקון, עצמן. חוויה זו הופכת את השירה לכלי להכרה ברגש, 

כקבוצה לזכות בהכרה קהילתית  ןמאפשרת לה. השירה כתהליך של הבעת אמפתיה.. להירפא...
במסגרת ריטואל שכאמור דובר בעוד שפות לבד מזו המילולית ומעניק לנשים את התמיכה 

 קהילת הנשים יפה כיצד תפקדה מתיאור זה מתחוור" .7הנדרשת להישרדות בחברה מגבילה

מן בזש ,יתלאל מול דכאנותה של החברה הפטריארכ, גם כקבוצת תמיכה יהדות תימןבקרב 

הפער בין תהליך הלידה בתימן  .נשארה מחוץ למעגל הנשים תקופת הלידה ובשבועות שלאחריה

לבין חוויית הלידה בתוך מערכת  ,בתוך מערך קהילתי ותומך הנמצא בשליטה מוחלטת של נשים

עבור הנשים  היה לעיתים רב מלהכילהבריאות המודרנית הנוקשה, בעלת הדומיננטיות הגברית, 

  שהגיעו לישראל.

שי לאובדן מרחב אוטונומי נ הממסדי בישראל,המרחב הרפואי תרם כיצד על רקע זה ברור 

עד היום אחרות רבות  חשות נשים ,בעוצמה חוו דאז יוצאות תימןנשים האת מה שמשמעותי. 

לטובת הפיקוח והמשטור של ההליך  מה: ניכור והרחקה של האשה מהגוף שלה עצלידהבחדרי ה

                                                            
ן בשנותיה הראשונות של קעמותת עמר"ם פועלת להעלאת המודעות הציבורית לחטיפות ילדי תימן, מזרח ובל 4

 אתר עמותת עמר"םמידע נוסף ב ממשלתית בעוול שנעשה למשפחות.-מדינת ישראל, ולהכרה פוליטית
kidnappings-amram.org/the-https://www.edut/ . 

 .אתר עמותת עמר"ם 5
חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  שירי נשים מתימן ליולדות וקינותיהן על המתים: טקסט, גוף וקול,ורד מדר,  6

 .2011אפריל  לפילוסופיה, הוגש לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים,
 .92שם, ע'  7

https://www.edut-amram.org/the-kidnappings/
https://www.edut-amram.org/the-kidnappings/
https://www.edut-amram.org/the-kidnappings/
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דרשה משאבים  ,עם החוויה החדשה והמנכרת של הנשים שעלו מתימן התמודדותן. רפואיה

ראומה על ט לכן הישר מבית היולדות, הוסיפה , שברובה התרחשהפנימיים רבים. חטיפת הילדים

 טראומה. 

 

גורפת של התכשיר דפו פרוורה למניעת הריון לנשים ממוצא ההתוויה ה
 אתיופי בישראל כתופעה של אלימות מערכתית

 

שור האחרון, עולה ככל שאנו נחשפות לתוצרי המחקר של פעילות ארגונים פמיניסטיים בע

 מקרה הקשה. הבעייתיות פרקטיקות רפואיותמעמד ואתניות לשימוש ב קשר ביןהומתחוור לנו 

 בשם דפו פרוורההתוויית תכשיר למניעת הריון  ותר שנחשף בשנים האחרונות, הוא פרשתבי

הניתן מניעה אמצעי  דפו פרוורה הואה. שניתן באמצעות הזרקה לנשים יוצאות אתיופיה בישראל

בשנות השישים בארה"ב, נראה היה  לראשונה יצא לשוק ריקה אחת לשלושה חודשים. כאשרבז

 לאחר שנכנס לשוק, . אלא שדי מהרפצות במניעת הריוןשזהו הפתרון הפשוט והנוח לנשים הח

ירידה חדה אצל שמתאפיין בתופעות לוואי בריאותיות קשות וביניהן  בחומר כי מדוברברר הת

אלא שבדיקת . טניותנשים צעירות בצפיפות העצם, סיכון גבוה לעקרות, דימום יתר ומחלות סר

, כי מדינת ישראל המשיכה, באופן גורף, להתוות את השימוש העלתהלפני כעשור  'אשה לאשה'

בעת שהייתן במחנות המעבר עוד לנשים אתיופיות בגיל הפריון. מתן הזריקה החל  בתכשיר

. לאורך שנים נשים נדרשו וקופות החולים באתיופיה, ואחר כך גם בתחנות טיפות החלב בישראל

מושכלת לקבל את הזריקה מבלי שנאמר להן דבר על נזקיה ומבלי לאפשר להן לכל הפחות בחירה 

דינה (שם אחת מיני רבות היא סיפורה של  דוגמה. 8בין אמצעי המניעה השונים הקיימים בשוק

 ישראלית, מדריכהדינה ב. במחנה המעבר בגונדר פגשה 2004הגיעה לישראל בשנת ש ,בדוי)

לא זריקה, העליה שאם לא תקבל את  איימהו "ו אין כסף להביא ילדיםשאמרה לה "במדינה הז

לים בלי אפשרות לקבל שהיא וילדיה יהיו חו ל כרטיס חברות בקופת חולים. מהחששתוכל לקב

אותה מדי שלושה קיבלה  ןלאורך השנים בה לקבל את הזריקה, אך הסכימהדינה טיפול, 

הובהר לה לא . בשום שלב, לא במחנה המעבר ולא בארץ, סברה שמדובר בחיסון היא חודשים,

לילה דיממה היא  ,בהן לא הייתה לה וסתשנתיים , עד שכעבור כיעת הריוןשמדובר באמצעי למנ

שהובהלה לבית חולים. במהלך הבדיקה בבית החולים, הסביר לה אחד ד באופן כה קשה עאחד 

  .9באופן מידי ץ לה להפסיק לקבל את הזריקהומלוהלהריון קיבלה אמצעי מניעה היא ש הרופאים

ובעיקר  ,מול מוסדות המדינה 10'אשה לאשה'ראשם פמיניסטיים וב פעילות של ארגונים בעקבות

נשים בקרב שימוש הגורף באמצעי מניעה זה יש ירידה משמעותית בשרד הבריאות, ול ממ

 אתיופיות בישראל.

                                                            
המדינה: מתן תגובה לדוח מבקר "ורק קולן של הנשים לא נשמע: עזרו למבקר למצוא את האפליה (, אייל חדוה 8

 . 2016ינואר,  27, בגיהינוםהמקום הכי חם  ,)"זריקות למניעת הריון לנשים מהקהילה האתיופית
 שם. 9

. 2009נגד התוויית תכשיר הדפו פרוורה באופן גורף לנשים ממוצא אתיופי, החל בשנת  'אשה לאשה'מאבקה של  10
מול  הבשנים הראשונות למאבק פעלו להעלאת מודעות ציבורית לקיומה של הזריקה המסוכנת, המשך הפעילות הי

יון ליוצאי צדק ושוו-הצטרפו למאבק גם הארגונים טבקה 2013מערכות הבריאות, הכנסת ומבקר המדינה. בשנת 
 המרכז לקידום שוויון.  -אתיופיה, רופאים לזכויות אדם ותמורה 

https://www.ha-makom.co.il/post/doar-edva-eyal
https://www.ha-makom.co.il/post/doar-edva-eyal


5 
 

כחסרה  ,האתיופיתאו  אם התימניהאשה ולעומד היחס ל ,שהוצגו לעיל רשותהפבמרכזן של שתי 

 /. נקודת המבט הפטרוניתלצורך תכנון הריון וגידול הילדים את המסוגלות ההורית הנדרשת

אפשור ועל פרי בטנן, עד כדי  לאורך שנים הדרת נשים מהחלטות על גופןהצדיקה הזו גזענית 

הפועלת  התבוננות פמיניסטיתתפקיד מרכזי.  םשמערכת הבריאות מילאה בהופשעים עוולות 

פרשיות שעל אף מרחק הזמן, קיים חוט מקשר בין שתי מגלה  לחשיפת מנגנוני דיכוי כלפי נשים,

. המקרים שתוארו מהווים שיעלו פה בהמשךה ילודהפריון ושדה ההיבטים נוספים בכמו בין אלו 

עדים , יחינוכיים , סדרי עדיפויותפרלמנטריים , חוקיםחברתיות של נורמות מעשה חלק מרצףל

  מעל ראשן ולא תמיד לטובתן.מופעלים ומטרות לאומיים, הנוגעים לחיי נשים אך 

 במבט היסטורי - שתי פרשות, רצף אחד
 

 ?הבריאות מערכת משרתת מי את
 

חברתי או כלכלי. חלוקת המשאבים קוד האתיקה הרפואי מדבר על מניעת אפליה הנובעת ממעמד 

הרפואיים אמורה להיות שוויונית הן מתוקף הקוד והן מתוקף הרעיון הדמוקרטי שמזין, לכאורה, 

את החברה בה פועלת המערכת הרפואית. הקונפליקט בין האתיקה לפרקטיקה של הרפואה, 

אי נטוע על שני מתקיים בין היתר בשל הסביבה הפוליטית בה היא מתקיימת, שכן הממסד הרפו

בסיסים עיקריים, המדע והמדינה. אלו מעניקים לו את משאביו, תקפותו, ומקור עוצמתו, והוא 

נדרש לתחזק את שניהם גם יחד. בעבודת הדוקטורט שלה טוענת חדוה אייל, בין השאר, כי 

מהניתוח המחקרי עולה שמדע הרפואה ביקש למצב עצמו כחלק ממנהיגות המדינה המתהווה, "
מדעיות כחלק בלתי נפרד ממנגנוני השליטה החברתיים והפוליטיים -ואת הפרקטיקות הרפואיות

המדינה השתמשה במדע הרפואה כאמצעי להגדרת ריבונותה ולחיזוק  בישראל, בה בעת,
הצעירה,  הרך של הישרדות ושימור עצמי, לממסד הרפואי במדינ" כלומר, מעבר לצו.11סמכותה

. בחינת שתי הפרשות שהוצגו מעלה, זו ההיה צורך משמעותי להתברג גם במוקדי הכוח של הנהגת

של חטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן וזו של התוויית תכשיר הדפו פרוורה באופן גורף לנשים 

ורות, בהן המערכת הרפואית שירתה את צרכי ממוצא אתיופי, מצביעה על נקודות כשל בר

 המערכת הממסדית הרחבה בתוכה היא פועלת יותר מאשר את צרכי הנשים ומשפחותיהן.

עוד מימי הקמת המדינה, כאשר נוצר החיבור בין יעדים לאומיים ורפואה בתוך מערכת הבריאות, 

תרומה מכרעת ליצירת  'ריםאח'תרמה גזענות מובנית של 'בוני הארץ' האירופאים כלפי מזרחים ו

אג'נדה שהיתה דומיננטית בכל משרדי הרשות המבצעת בישראל, ולפיה אוכלוסיות שאינן 

נדרשות לתיקון ושינוי, ונדרשת בעניינן התערבות אגרסיבית יותר. התערבות רפואית  'מערביות'

ת נשים הנובעת מאג'נדה ממשלתית, היא חיבור שניתן לזהות עד היום במרחבים בהם נפגשו

 ועוד. כל אלה הן סוגיות רפואיות במערכת הרפואית: חוק ההפלות, הליכי פריון, עידוד ילודה

שעוד יורחב לגביהן בהמשך המאמר, ושמטעמים פוליטיים וחברתיים, קיים במסגרתן ניסיון 

להצדיק בחירה בפרקטיקות רפואיות דכאניות, במיוחד במפגש של מערכת הבריאות עם נשים 

 סיות מוחלשות ו/או עניות. מאוכלו

                                                            
, חיבור לשם קבלת תואר מה, ידע ורגולציהניסויים רפואיים בבני אדם בישראל: דינמיקה של עוצחדוה אייל,  11

 .2017 ,"דוקטור לפילוסופיה", הוגש לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים, יוני

https://eshkol.huji.ac.il/sites/default/files/eshkol/files/khdvh_yyl_mdynyvt_nysvym_rpvyym_bbny_dm_byshrl.pdf
https://eshkol.huji.ac.il/sites/default/files/eshkol/files/khdvh_yyl_mdynyvt_nysvym_rpvyym_bbny_dm_byshrl.pdf
https://eshkol.huji.ac.il/sites/default/files/eshkol/files/khdvh_yyl_mdynyvt_nysvym_rpvyym_bbny_dm_byshrl.pdf
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 מגמות המדינה בעניין תכנון הריון והבשלתו לכלל לידה

 

משקפת את מדיניות הילודה  ,1974עד  1962שנים הבין שהתגבשה  מדיניות הפריון בישראל

ילודה יהודית,  תפיסה הרווחת שהמדינה מברכת על. למרות ה12הישראלית בראי המעמד האתני

ודיונים רבים  לאחר סדרת מחקרים בנושא באותן שנים, החליט 13הרי שהמרכז לבעיות דמוגרפיה

 החברתית ןתרומתאשר נקבע ש ,קרב משפחות קטנותבוועדות הכנסת, לעודד ילודה בעיקר ב

מתוך תפיסה זאת,  שנתפסו כמכבידות על המשק. ,משפחות מרובות ילדים מזו של גדולה יותר

ממוצא רובן שהיו בבנות שני ילדים, משפחות קטנות תמריצים כלכליים לבטיח ה הממסד

סייעו לחזק את מעמדן של נשים  דיוני הפריון, כדי לעודדן להביא לעולם ילד שלישי. "אשכנזי
בות בארץ כמי שאחראיות הן על היקף הפריון היהודי, והן על איכות הילדים הנולדים. פעמים ר

נשקו דיוני הפריון עם עיסוק בשאלות רמת החינוך של ילדי ישראל, וחלק גדול מהאחריות על 
רמת ההשכלה והחינוך של הילדים הופנה אל אמותיהן. בתוך כך הפכו חלק מן האמהות, לרוב 

, אשר מזיקה באחת גם יה, 'טעונת הטיפוח'ניות, למודל של האם הלא ראואמהות מזרחיות וע
לרוב האשכנזית, למודל האם  לחברה, ומן הצד השני הפכה האם מן המעמד הבינוני, לילדיה וגם

לשנים  המתוארת, חרגה מהשפעה נקודתית וקיבעה. מדיניות הילודה הממשלתית 14"ההראוי

. באופן למעמד כלכלי וחברתי מוצא אתניבין  הקשר המובנה בחברה הישראליתאת  הלאה רבות

-שכן המדינה הסמיבכללה,  ההיררכיה המגדריתאת  חיזקהגם מדיניות זו  ,רחב יותר

שימת באמצעות , המהותני, לבית ולמשפחהלמיקומן כולן סוציאליסטית החזירה את הנשים 

יות על היקף הפריון היהודי ועל איכות הילדים כתורמים אהדגש על תפקידן הלאומי כאחר

היעדים  לאורלתפקידיהן המגדריים  צומצמוכלל האמהות היהודיות,  - כלומר .לכלכלה ולביטחון

 .שהמדינה הכתיבה להן

ם להפסקת הריון. קריטריוניעומדים ה לא במנותק ממנה,, אך של סוגיית הפריון מעברה השני

הבחירה  יותר מאשר עלכל הקשור לפריון בהמדינה יעדי על קריטריונים אלו, ביכולתם ללמד 

ולמי למי תתאפשר הזכות להפסיק הריון  ליטהחהמהיא אשה. המדינה ההחלטה האישית של כל ו

הקריטריונים הבאים: או יותר ממוענקת לאשה העומדת באחד זכות זו  ,לא. בישראל של ימינו

לא מבעלה.  עוברהנשואה אך או , אשה שאינה נשואה, לכך מבוגרת מדיאו אם  צעירה מידי להיות

. חולה עצמה רפואית, או שהיאשנושאת ברחמה עובר עם בעיה גם לאשה הפלה מתאפשרת 

תקבל את עזרת המדינה בהפסקת פיזית או חברתית  מוגבלותכבעלת  כלומר, אשה שמוגדרת

, 15להפסקת הריון אך לא זכאיות לכך ,מסיבות מגוונות ,נזקקותמעבר לכך שנשים רבות . הריונה

בריאות 'סיון להשיג י, ביניהן נלו מקדמים בעיקר תפיסות שמרניותהקריטריונים הלשהרי 

, ילדים בעלי הוריות-ילדים לאמהות חדכמו  'חוליים חברתיים' הכחדת באמצעות 'חברתית

מסמנים עבור החברה מהו גוף הקריטריונים וכדומה.  נישואיןמוגבלויות, ילדים שנולדו מחוץ ל

                                                            
מ.א , חיבור לשם קבלת תואר 1974-1962כמה ילדים זה שמחה: מדיניות ילודה בישראל בשנים יאלי השש,  12

 .2004, אוניברסיטת חיפה 
על פי המלצת "הועדה לבעיות ילודה", ועדת מומחים  20-למאה ה 70-גוף שהוקם במשרד ראש הממשלה בשנות ה 13

 ע"י בן גוריון רה"מ דאז, לשם ניסוח מדיניות ילודה בישראל. 1962שמונתה בשנת 
 . 3יאלי השש, ע'  14
 ח לח"כ הכנסת זהבה גלאוןמכתב עמדה שנשל ,עמדת ארגוני נשים וחברה בנושא הפסקות היריוןאשה לאשה,  ':ר 15

 .2014בפברואר 

https://www.academia.edu/26053625/%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%96%D7%94_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_1974-1962_Natality_policy_in_Israel
https://www.academia.edu/26053625/%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%96%D7%94_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_1974-1962_Natality_policy_in_Israel
https://www.academia.edu/26053625/%D7%9B%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%96%D7%94_%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_1974-1962_Natality_policy_in_Israel
http://isha.org.il/wp-content/uploads/2014/09/%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-2-%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A81.pdf
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משמשת כזרוע ביצועית  במקרה זה. מערכת הבריאות גוף שאינו רצוילילודה ומהו  מתאים וראוי

 'נדות חברתיות, דתיות ולאומיות. אכסניה לפעולות רפואיות המחזקות אגוכ

 
 מיולדת לאם: המדינה המגדלת את האמא 

 

הזרקת אמצעי המניעה דפו פרוורה, הן בפרשת החטופים ו םילדיההן בפרשת כפי שניתן לראות 

 עודים הלאומיים באמצעים רפואיים. היעדבתיווך לתחנות לאם ולילד (טיפות חלב) היה תפקיד 

דוגמה לאופן בו פעל הממסד בארץ ישראל, וו התחנות לאם ולילד הי הבריטי,מתקופת המנדט 

הירש דפנה להתערבות בגידול הפעוט.  ההיריוןהליך  רצף ההמשכי שבין ליוויב הציוניהרפואי 

המושג . 16'האם המדעית'או  'המדיקליזציה של האםהליך הזה: 'שני מושגים שתיארו  מציינת

לכאורה על  ,, והשניעליה מופעלמול הידע המדעי המלמד על פאסיביות של האם  הראשון

. את חוסר העקביות לפי כללי התקן המומלץ השולטת במרחב האמהי 'מדענית'העצמתה לכלל 

הממסד הרפואי להריון ו של הזה לגבי האם כסובייקט/אובייקט, מציגה הירש גם ביחס

של הגשמה נשית באמצעות הלידה וההורות כמעין יצירה טבעית  הוא מעביר מסרמחד  :אמהותלו

 כדי להדריך את האם על כל צעד ושעלנדרשים חינוך רפואה ו נשיות, ומאידך מומחיושיר הלל ל

דברים אלה על תקופת טרום ועד בגרותו המלאה של הילד. הירש כותבת  ההיריוןמרגע קליטת 

אולם נראה שנשים רבות יכולות להזדהות עם המסר הכפול העולה מהדברים המדינה וראשיתה, 

גופך מרגע שהרית, אולם ותביאי לעולם ילדים, נורמאלית?) ותהיי טבעית (' , בחזקתימינו אנובגם 

. המסר 'רווחההחינוך והבריאות, מערכות הבבעיקר  וילדיך הם כר העבודה של המומחים השונים

צרכים רצון להכפיף את הטבע הנשי למה , בין השאר,נובעם הללו, הקטבים המנוגדיבן שני 

מתוך תיאורים והגדרות שונות שניתנו , עולה באופן ברור, ממשטר וממסגרהדבר המוסדיים. 

הנכספת.  'האשה המדעית'הרחוקה שנות אור מ זוחסר הרסן של האם המזרחית,  לאופיה בעבר

עדיין ולעתים  ,התאפיינה 'האשה המזרחית'הכתיבה של חוקרים וחוקרות אשכנזים על 

 : באופן זה למשל17ביניהן מתנגשות כאשר תכונות אלוגם וערכיה תכונותיה  בשלילת מתאפיינת,

הזנחה של כבעלת נטיה לגם ניקיון אך אובססיה למוצגת האם המזרחית הטיפוסית כבעלת 

שילדיה סובלים מנטייתה אך גם כמי כלפי ילדיה, חוסר הטלת משמעת כמי שלוקה ב; קיוןינה

שנדמה שכל תכונה  , עדכהנה וכהנה סתירות בתפיסת ההורות המזרחיתעוד ויתר משמעת ל

שלון ידוע מראש. הקושי ימייעדת את הילד או הילדה לכ שתוצג במסגרת הניתוחים הללו הורית

ניותה כחמת מזג ומינית, כזו שמי של אשה מזרחית להיות אם ראויה, נתפס כנובע גם מאבחונה

מציגה את  18י. תמי רזועיבוד כולת חשיבהללא י כל כולה רגשות ויצרים אשה אשר, זקוקה לריסון

 בשנים של טרום מדינת ישראלכבר במערכות הרווחה  האופן בו נתפסו נערות ונשים מזרחיות

 ידי-להסירוב והמרי להיכנס למסלול התיקון שהותווה ע ."עצבניות, כגסות, וכמהירות חימה"כ

כחוסר רציונאליות, אי התקבל בעיני העובדות הסוציאליות  ,וררותרשויות הרווחה לנשים הס

הגזענות של מערכת גם אם על רקע זה ברור כי . של לקוחותיהן ואף אינפנטיליות הכרת תודה

כיסי התייחסות ופעולה  יצרההיא בכל זאת של כלל הממסד,  שונה מזו הייתהלא הבריאות 

על  בעיקר בכל הקשור לאפשרויות הבחירה שלהן ,אתניות שונות שים מקבוצותייחודיים כלפי נ

                                                            
 .2014, מכון בן גוריון, 'באנו הנה להביא את המערב', הירש דפנה 16
 יאלי השש, שם. 17
 .2009, עם עובד, אביב המנדטורית-: החצר האחורית של תלפקרהילדי ה, יתמי רז 18
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כמו המקרים שהוצגו כאן, שאחריתם רק לפני שנים אחדות, פריון וילודה. בתהליכי  פרטובגופן, 

ילדים  נלקחו עשורים, אז כמהמלפני ואלה בראשית המילניום הנוכחי, ה וורדפו פרה פרשת

 ,'יותר טובות'לאמהות  , לעיתים הישר מחדר הלידה, כדי למסור אותם'פחות טובות'מאמהות 

ת דרי, התערבות שאמג-ממסד הרפואי על בסיס אתניהתערבות ה הם הפן הקיצוני יותר של

 .השפעותיה הקשות ניתן עדיין להרגיש בחברה הישראלית

 

וועדות בפני עדויות הנשים היחס ל –הקולות שנאלמו, הקולות שהועלמו 
 החקירה בשתי הפרשות

 

הרחבת הישוב היהודי, נחשבה מבורכת לצורך  ,צות ערב לישראלהגירתם המאסיבית של יהודי אר

מרחב שכבר הובנה על פי ל זרותשנתפסו כשל בני אדם ממדינות גדולה מסה  בה בעת הגעתאך 

את ה של מערכות המדינ העלתה באגפים השוניםתרבות ההגמונית האשכנזית, הקודים של ה

כור 'פרדיגמת ארצות ערב לתרבות החדשה אליה הגיעו. כך נולדה  הדרישה לסגל את בני ובנות

פעילות אינטנסיבית של הממסד התאפיין באך בפועל , תרבויות מיזוגהמדבר על מושג , 'ההיתוך

 , האמיתיהאירופיאת בני עדות המזרח לאורח החיים  לסגל באמצעים מגוונים כדיבעל כל אגפיו 

 התאפיינו. העשורים הראשונים של המדינה 19ישראלבאותו שאף הממסד לקיים  או המדומיין,

בפני תרבות המערב,  ביטול תרבות היהודים מארצות ערבמחיקה ולרבות בפעולות ממשלתיות 

במסגרת  מזרחיםמקצועית של בני ובנות הנוער ה הכוונת משפחותיהם לאזורי פריפריה, הסללתם

ועוד. שליטה זו על אספקטים של בחירות אישיות  מערכת החינוך ובסימון הדרך החוצה ממנה

עמדה בניגוד ליחס הממשל כלפי ההגירה האשכנזית  ,(תרבות, מגורים, בחירת מקצוע וכדומה)

הרבה פחות בקרה ושליטה תחת לחיות במרחב החדש התאפשר לא.נשיה  אשרלישראל 

 .20ממסדיים

של משפחות מזרח,  בעניין חטיפות הילדים שהוקמו על ידי המדינה במהלך השנים החקירהועדות 

לעדויות הורי הילדים. מאות עדויות נמסרו לוועדות החקירה לא נתנו משקל רב  ,תימן ובלקן

הילדות הפשע, גילאי התקיים בהם  מקומותכל הקשור לב, רבות מהן דמו דמיון רב זו לזו השונות

הוועדות תקת ההורים, אולם בסופו של יום להשהחטיפה והאמצעים  החטופים, אמצעיוהילדים 

עדויות  . העובדה שהיו אלובניהם ובנותיהםו את עמדת ההורים שמדובר בחטיפות של לא קיבל

מול עדויות רופאים, אחיות ואדמיניסטרציה אשר הוצבו אל  של אבות ואמהות יוצאי המזרח

שכשלו אל מול  ,קל עדויות ההוריםאת משיחסית רפואית שרוב רובה אשכנזית, ביטלה בקלות 

הגברי התבוננות האוריינטליסטית שעדיין לא נס ליחה, של המערב הנובע מ הסטריאוטיפ הרווח

גרם לכך שההורים הצטיירו בפני . השילוב בין שני אלה 21היסטריוהרציונאלי על המזרח הנשי וה

, בעלי דמיון מזרחי מפותחו מתבכייניםכלא אמינים, כאחד הוועדה ובפני קוראי הדו"חות  חברי

 ולכן אין לסמוך על עדויותיהם. 

                                                            
לקראת מחשבה רב  -זיכרונות אסורים : תוךב, "הציונות מנקודת מבטם של קורבנותיה היהודים", שוחט אלה 19

 . 2001, בימת קדם לספרות ומחברות, תרבותית
 .2017,סלאח, פה זה ארץ ישראלסרטו של דוד דרעי הרחבה לעניין זה ניתן לראות, למשל, ב 20
 .1978, עם עובד, אוריינטליזםאדוארד סעיד,  21

http://reshet.tv/vod/sallah/
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רח לתשאל את לא ט ,רהת הדפו פרוווזריק קר את פרשתשח, 2015ח מבקר המדינה משנת "דוגם 

זריקה שפגעה קשות באיכות חייהן ובריאותן. בכל הקשור לותן דעשבמרכזו ולהביא את  הנשים

הבריאות,  ולים ומשרד, קופות החבדי מערכת הבריאותעושל  עדויותיהםמביא את  המדינה מבקר

והשפעתה על גופן  ה,לגבי נסיבות קבלת הזריק עצמן הנשים כולל תשאול או ראיון שלאך לא 

היכולת לבחור ולהחליט האם לקבל יתה בידן יה האם ובריאותן. המבקר גם לא שאל את הנשים

 , והאם הוצעו להן אמצעים אחרים למניעת הריון.אותה

במערך הרפואי ת ון הסובייקטיבייהעל מצבן הרפואי או על חוויות נשיםחוסר אמון בדיווחיהן של 

. תלונות רבות של נשים בעניין , שאינה מצטמצמת לנשים מקבוצות מוחלשותהוא תופעה מוכרת

המושג הזה  וגם אם כיום, 'שיתההיסטריה הנ'קטגורית כחלק מבעבר  נתפשויותיהן הרפואיות בע

המתייחסת לתלונות רבות של נשים על  ,הרפואי, הרי שנקודת מבט מבטלתהמושגים עולם פס מ

במערכת עדיין מתקיימת  כמאפיין חברתי או רגשי של היותן נשים,, תסמיני חולי או קושי

, שעיקרה חוסר אמון מערכתי בסוגיית המחלות השקופות , למשל,שניתן לראותכפי הבריאות, 

 .22 קיומן של מחלות שבעיקר נשים סובלות מהןאפשרות ב

 
 איך להתקדם, איך לתקן

 

מובנית גזענות נגזרת של או עוולות אחרות שהיו שעוולות כמו חטיפות הילדים  טועניםהיש 

של ראשית וקודם לכל בלא היא. כיצד אנו יודעות זאת? נחלת העבר. אך  ןה ,מערכת הבריאותב

והקורבן הכרה בפשעים. הכרה היא הדרך לריפוי הפוגע  תההייהעובדה הפשוטה לפיה עד כה לא 

לעבור תהליך ה הממסד הרפואי, נדרש הפוגע, במקרה זלצורך ההכרה בעוול,  שכן כאחד

שים פגיעה בנכדי לבער את הגורמים שהביאו ל ,אל תוך המערכת ,התבוננות פעילה פנימה

בעוול אל מול הנפגעות והנפגעים. הנטייה הנפסדת פומבית ובאוכלוסיות שלמות, ובה בעת להכיר 

ם להכיר במעשיהם באופן להאשים קורבנות כמתבכיינים, נובעת בין היתר מהקושי של הפוגעי

בין  את יחסי הכוחותלא מבנה מחדש פומבי שכן ההכרה הפומבית לא מובילה להתנצלות בלבד, א

 ביחסי הכוח עם הנפגעות. והראוי את מקומם הנכון הפוגע לנפגעת, והפוגעים נדרשים לקבל 

עניין נוסף שמחזק את יסודות מבנה הכוח החדש שנוצר עם ההכרה הפומבית, הוא הפיצוי 

נשים האתיופיות שסובלות עד היום מהשלכותיה הקשות בכאן עסקנו  בפרשות שדנו בהןלנפגעים. 

הילדות והילדים שנחטפו. מדינת ישראל ממעטת להכיר פומבית בעוול משפחות ובשל התרופה, 

הכרה האומי, אתני, מעמדי או מגדרי. אפילו לקבוצות אוכלוסייה על בסיס ל ידה-שנעשה על

, ה בחצי פהרבים ורבות, היא הכרחולי סרטן  אחריו בפשע הגזזת, שהותיר שנעשתההמסוימת 

 'הטיפול'מחלות סרטניות קשות הנובעות מ בגין למי שתבעו את המדינה לא הולםשלוותה בפיצוי 

                                                            
המחלות השקופות' הם מחלות ומצבים רפואיים, על פי  פרויקט נשים וביטוח לאומי, אתר של 'אשה לאשה': מתוך 22

או שתהליך  רוב על רקע אימונולוגי ו/או ראומטולוגי, או על רקע לא ידוע. אלה הם מצבים כרוניים שקשה לאבחנם
מלוות בגלי מחלות חסר מספיק ידע על מנת לאבחנם. ה ,שבשל נדירותם או מורכבותם, האבחון ממושך או כאלו

מוגבלות גופנית ובחוסר תפקוד ברמות שונות, לפרקי זמן פתאומיים וממושכים. בחלק גדול מחייהן כאבים ו/או ב
הבוגרים והיצרניים מתמודדות הנשים עם מוגבלות שאין לה ביטוי חיצוני, אך היא משפיעה על חייהן בכל היבט פיזי 

 פני על ניכרים באחוזים בהם קותלו שנשים או בלבד, לנשים שאופייניים במצבים מדובר המקרים ברוב. ונפשי
 http://isha2isha.com על המחלות השקופות:מידע נוסף  .זמנית בו ומוגבלויות תופעות כמה של ובשילוב גברים,
 לאומי/-וביטוח-נשים-פרויקט

 

http://isha2isha.com/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/
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 את כנותה הלכה למעשה מבטל שנפסק,הנמוך פיצוי ה. גזזתשניתן להם כהתוויה רפואית כנגד 

כלפי הנשים והמשפחות  הממסד הרפואי כרה בעוולות. כל המכל וכל ההכרהשל  ותקפותה

פיצוי כספי ומערכתי צריכה להיות מלווה בהתנצלות ו המעורבות בשתי הפרשות בהן דנו מעלה,

 קצת על סבלן.שיקל במ ,משמעותי

, במבנה הכוח של החברה בה פועלת מערכת הבריאות מוצהרת הכרהפעולה חשובה נוספת, היא 

השפעתה על הממסד הרפואי. נייר העמדה של רופאים לזכויות אדם שעוסק בגזענות של בו

את הממסד הרפואי תוך התייחסות לשתי הפרשיות הנדונות גם בנייר עמדה זה, מציג היטב 

ההכרה בנוכחותם של מבני הכוח " במערכת הרפואה: מיםהכוח הקיי יחשיבות ההכרה במבנ
משחררת את הרפואה ממלכודת הניטראליות ומאפשרת לה מוסדות הבריאות תוך ב ,בחברה

תפיסה כזו לוקחת בחשבון  .לדחות את אותם מוסדות ומבנים שמאפשרים את האפליה בבריאות
יה ת, ומתנגדת באופן אקטיבי לכל התנאת המכשולים העומדים בפני המטופלים והמטופלו

אתני. זהו תפקידם של הארגונים בשירות הרפואי הנובעת מיכולת תשלום, מעמד אזרחי או מוצא 
-א על תפיסה ריאות בנוימערכת הבאתוס  .23"המאגדים את אנשי ונשות הבריאות והרפואה

מערך חיות ומערכת של רופאות ורופאים, אחים ואזו . לכאורה , ובלתי מותניתיסטוריתה

מנהלים יחסי מקצוע נטולי משוא פנים עם כל  שמתוקף ערכי מדע ואתיקה ,אדמיניסטרטיבי

נותני  בפועלוזהו האתוס,  החזוןללא קשר למוצאם או מעמדם. על אף שזהו  מטופל ומטופלת

שהמאפיינים  ,במערכות אחרות וגברים אשר צמחו וגדלו השירות של מערכת הבריאות הם נשים

את רכשו  המוסדות בהםשל  דומיננטיים יותר מאשר השפעתם וההשפעה שלהן על בעלי המקצוע

יש להכיר בכך שכולנו, לא רק אנשי ונשות הרפואה, גדלנו  -משמע . השכלתם הרפואית

באינקובציה גזענית כזו או אחרת: יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים, גברים ונשים ועוד 

ד אינספור נגזרות של לעומתיות חברתית. ההכרה בגזענות ופירוקה היא עבודה קשה לכל אח

ואחת, אך הכרחית באופן מוחלט לכל מי שעוסקים בטיפול. א/נשי רפואה אשר לא מתעמתים 

עם הגזענות האינהרנטית שבהם כחלק מחברה המקטלגת ומפלה אנשים על בסיס לאומי, 

מגדרי, תרבותי ואחר, נידונים לשעתוקה אל תוך המערכות שבהן הם עובדים ועובדות. עבודת 

ערכי היסוד ביחסם של מטפלים למטופליהם חייבת להיות חלק הפירוק והבניה מחדש של 

רק התבוננות פקוחת עיניים המזהה את העוולות  משמעותי ומתמיד בהכשרה המקצועית.

והבעיות תאפשר יצירת יחסים בריאים יותר בין נותני השירות במוסדות המדינה לאזרחים 

 ואזרחיות מכל דת, אתניות או מגדר.

 כלי ניתוחלהבדיל משימוש ב' ,על בחינת עולם הרפואה במבט מגדרי לסיכום נקודה אחרונה

 ומתפתחך הולמהלך מבורך ש היא ,רפואה ומגדרהפניית זרקור לצומת בו נפגשים : ים'פמיניסטי

. להבדיל מכך, מתחיל לקבל הכרה במרחבים שוניםכבר , וניתן לראות שרפואה מגדרית כיום

עדיין לא עוסקים בו תחום שביקורתי, הוא -במבט פמיניסטי רפואי-הממסדיבחינת שדה הפעולה 

מערכת הבריאות את פמיניסטי הניתוח הבעזרת כלי  בוחנתהדי. במאמר זה הוצגה נקודת מבט 

כלי הניתוח הללו מאפשרים הבנה . ולק מערכת נורמות משותפתהמדינה, כמערך שחהנהגת ו

חטיפת הילדים, תכנון ילודה  עוולות רבות וביניהןאפשרה ותפות זו שמעמיקה של הנסיבות בהן 

 קריטריוניםקביעת התוויה גורפת של אמצעי מניעה על פי מוצא אתני, , תלאומיג'נדה על בסיס א

שימוש לאופן בו  דוגמהזוהי ועוד. המפקיעים מהאישה אפשרות בחירה רחבה חוק ההפלות ל
                                                            

  .2016, אפריל הפוליטיקה של הסגרגציה בבריאות: גזענות ברפואהרופאים לזכויות אדם,  23

http://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2016/04/Racism_Heb_Digital.pdf
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 תוך כוונה להביאמ ,על המציאות סביבנו מבטאת חידוד המאפשר  'פמיניסטיים במשקפיים'

המאפיינים המגדריים בוחן את ה ביקורתי,-המגדריניתוח ל השוואהב חברה.בשינוי עמוק יותר ל

עוסק  ,כאן הדיון הפמיניסטי המוצע, הרי שמענה במערכת הבריאות שמקבלים או לא מקבלים

גרפי המערכת, לאורך זמן ומרחב גיאושבין אירועים, אוכלוסיות ופעולות של השקה הבנקודות 

 או פופולאריים, דומיננטיים ככל שיהיו.נרטיבים ממסדיים  ידי-שאינם מוגבלים וממוסגרים על

תרום להעלאת ין הממסד הרפואי לנשים בראיה פמיניסטית, יהמשך בחינתם של הקשרים ב

, תוך בחינת במפגש עם המערכת הרפואית מודעות לקשייהן הייחודיים של נשים מקבוצות שונות

 מרחביםיעודד יצירת  - חשוב מכלו. פוליטיים-הקשר בין קשיים אלו למהלכים היסטוריים

ליהנות תוכל כלל החברה ש ישינוי משמעותשיאפשר מהסוג , למציאות כיום מתחדשים וחלופיים

  מפירותיו.
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