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  2022 מארסב 3 
 לכבוד

 ניצן הורוביץ מר
 שר הבריאות

 sar@moh.gov.ilבאמצעות מייל: 

 שלום רב,

  ייצוג הולם לחברה הערבית במועצת הבריאותהנדון: 

אליך בשם האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, הפורום האזרחי לקידום הרינו לפנות 

בנות מחברים מבני ו ינוימפעול להבריאות בגליל וקואליציית ארגוני הבריאות בנגב, ולבקשך ל

כך שלא  (ו/או המועצה להלן: מועצת הבריאותהחברה הערבית למועצה לביטוח הבריאות הממלכתי )

על מנת להבטיח ייצוג הולם של החברה זאת  .הבריאותמועצת מתוך כלל חברי  20%-מ חלקם יפחת

כל הגורמים המעורבים במינוי נציגים מטעמם כחברים במועצה נחות את לה , נבקשךכמו כן .הערבית

 להלן נימוקי פנייתנו:בדבר חובתם לפעול לייצוג הולם כאמור. 

להלן: ) 1994-תי, התשנ"דכבריאות ממלחוק ביטוח ל 48לפי סעיף מועצת הבריאות הוקמה  .1

דמי ורי שיע (, במטרה לייעץ לשר הבריאות בנושאים מרכזיים בתחום הבריאות, ובכללם:החוק

 ;שירותי הבריאות זמינות ונגישות ,באיכות ןושוויום הקיד; ותשלומי מבוטחים ביטוח בריאות

 תואירבהחום ה בתקדימו ותיפי עדסדר; תאובריחום התב ות במישור הממלכתיערכייות סוג

ת אמו בריאות על בסיס אזורי או בין אזורי;ותי שיר מתןלניצול משאבים לפי צרכים שונים; 

 ,בבהתחש תושירותי הבריא בסל וייםשינהקצאת מקורות להרחבת שירותי הבריאות; דה למי

ששליש  שיקבע שר הבריאות, או אחר נושאכל ויותיהן; וכן עלבו דשותות חין היתר, בטכנולוגיב

 .לחוק( 52)סעיף  מחברי מועצת הבריאות יבקשו לדון בו

ראש הוועדה. הרכב הוועדה יושב שר הבריאות מכהן ככשחברים,  46-מ מועצת הבריאות מורכבת .2

של קופות חולים, נציגים של משרדי ממשלה,  לחוק וכולל בנוסף לשר הבריאות 49בסעיף  מוסדר

של הסתדרויות עובדים בתחום הרפואה, של , נוספיםבתחומים מומחים בתחום הרפואה ושל 

 ועוד., של בתי חולים בתי ספר לרפואהדיקני 

ידי כמה גורמים. קרוב לשליש -והרכבה מוכתב על רבים המועצה מורכבת מנציגים של גופים .3

חברים מקרב עובדי משרד  6, והם כוללים: ידי שר הבריאות-על המחברי המועצה ממונ

חברים  2, חבר מקרב מנהלי בתי חולים בבעלות פרטית, מתחומים שונים מומחים 5הבריאות, 

מקרב מועמדים שיציעו ארגוני החולים וחבר מקרב רשימת מומלצים שתוגש על ידי מועצת 

ידי קרוב -ממונים על –במספר  40 –יתר החברים במועצת הבריאות והסתדרות הפסיכולוגים. 

 גורמים, לפי החלוקה שלהלן: 20-ל

חברים מקרב עובדי המוסד לביטוח  2-ו קרב עובדי משרד העבודה והרווחהים מחבר 2 -

 ; שממנה שר הרווחה לאומי

mailto:sar@moh.gov.il
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 ; שממנה שר האוצר ובדי משרד האוצרעחבר מקרב  -

 ; שממנה שר המשפטים מקרב עובדי משרד המשפטים ברח -

 ;או נציגו קצין רפואה ראשי בצבא -

סי בהתחשב במספר החברים בקופות, בחלוקה לפי מפתח יח נציגים של קופות חולים 10 -

  ;אותו קובע שר הבריאות

 ;נציגים של ההסתדרות הרפואית הישראלית 2 -

  ד של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל;אחנציג  -

 ציג אחד של הסתדרות הרוקחים;נ -

  נציגים של ארגון האחים והאחיות; 2 -

  רפואיים;-ארנציג אחד של הארגונים הפ -

  העובדים הסוציאליים;נציג אחד של ארגון  -

  נציג אחד של הדיקנים של בתי הספר לרפואה המוכרים בישראל; -

  נציג אחד של ארגון יציג של עובדים; -

 נציג אחד של ארגוני מעסיקים; -

  נציג אחד של מרכז השלטון המקומי; -

 .נציג אחד של ארגון המועצות האזוריות -

באתר משרד הבריאות, מלמד  כפי שפורסמה ,2022חברי מועצת הבריאות לשנת עיון ברשימת  .4

תמונת מצב זו היא עגומה חברי המועצה ולו נציג אחד מבני/ות החברה הערבית.  46 כי אין מבין

מדות במרכז טיב זכויות האדם המעורבות והעו לאוראור מהות ומנדט הגוף ול במיוחדוחמורה 

 עבודת מועצת הבריאות.

חלקם של העובדים והעובדות הערבים מתוך כלל המועסקים בה שבה  ,דווקא במערכת הבריאות .5

והנחשבת למעסיקה הגדולה של העובדים  ,הי( דומה כמעט לחלקם מתוך כלל האוכלוסי19.5%)

מהעובדים הערבים בשירות המדינה מועסקים במערכת  68%המדינה )הערבים בשירות 

ר' לעניין ) הרכב מועצת הבריאותמאחרת, הפוכה מזו המצטיירת מצופה לתוצאה היה  ,הבריאות(

הייצוג ההולם של האזרחים הערבים בשירות נתוני הייצוג בשירות המדינה: עמותת סיכוי 

 .(12-ו 8, עמ' 2021, עו"ד וסים חוסרי, אוגוסט חסמים והמלצות מדיניות –הציבורי 

ענייני גוף ציבורי שנדרש לייעץ לשר הבריאות ב –מועצת הבריאות מהדרתה של החברה הערבית  .6

זמינות ב ,באיכות ן, קביעת סדרי העדיפויות וקידום השוויוחלוקת המשאבים בתחום הבריאות

 דאגה למימוש זכויות יסוד חוקתיות,ב מדובר .היא מחדל חמור –נגישות שירותי הבריאות בו

כאשר המציאות העובדתית בתחום זה, כפי ובכללן הזכות לבריאות, לחיים, לכבוד ולשוויון. זאת 

הבריאות בין קבוצות  על פערים משמעותיים ברמתשידועה היטב גם למשרד הבריאות, מעידה 

פערים קיימים כן  וכמלרעת האחרונים.  –ובפרט בין יהודים לערבים  ,ה השונותיהאוכלוסי

שובים יים לייערבבין יישובים זמינות השירותים הרפואיים באיכות ובבהיקף, משמעותיים 

שוויון -חות משרד הבריאות "אי: דונים אלה)ר' בעניי ים ובין אזורי מרכז לאזורי פריפריהייהוד

 .(2020-ו 2019בבריאות והתמודדות עמו" לשנים 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/27102020-01/he/NEWS_misc_NCH-members.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/27102020-01/he/NEWS_misc_NCH-members.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/27102020-01/he/NEWS_misc_NCH-members.pdf
https://www.sikkuy-aufoq.org.il/wp-content/uploads/2021/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99-150821.pdf
https://www.sikkuy-aufoq.org.il/wp-content/uploads/2021/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99-150821.pdf
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פוגע קשות בזכותם  חברי מועצת הבריאותיה הערבית בקרב יייצוג של בני ובנות האוכלוסעדר יה .7

, כי בחינתה בתי המשפט חזרו והדגישו בשורה ארוכה של פסקי דין. לשוויון ומפלה אותם לרעה

על  אין רלוונטיות לשאלה אם הייתה כוונה להפלות מצד הרשות , וכישל אפליה היא תוצאתית

, שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה 2671/98 בג"ץ) מנת לבסס את טענת האפליה

 .((1998) 654, 630( 3פ"ד נב)

הפסיבי, קרי: הימנעות מהפליה, אלא -ליזכות לשוויון אינה מתמצית רק בשוויון במובנו הפורמה .8

החובה תרת לשוויון במובנו המהותי. ומכאן, זוהי זכות המטילה חובות מסוג "עשה", בדמות חו

 ייצוג הולם. להעדפה מתקנת ול

עבור  ן מהותיועקרון הייצוג ההולם הוכר כעקרון מנחה בעל חשיבות מרכזית בקידום שווי .9

ות משפט רבות כך בדין הישראלי והבינלאומי ובשיט – קבוצות מיעוט וקבוצות מופלות גנרית

באופנים שונים לשם מימוש השוויון נוספות. העיקרון מחייב את המדינה ורשויות המנהל לפעול 

והבאתו לידי ביטוי בייצוג הולם לחברי אותן קבוצות, בגופים ציבוריים ובהליכי מינוי לתפקידים 

 בשירות הציבורי. 

לקדם ייצוג הולם של אוכלוסיות שהופלו בעבר  את רשויות המדינהמחייבים רבים  יקהסעיפי חק .10

ונשים ממגוון קבוצות  ה הערביתיבורי, ובהן האוכלוסייומצויות בתת ייצוג בשירות הצ

קובע כי  1959-תשי"טה א)א( לחוק שירות המדינה )מינויים(,15למשל, סעיף  ,. כךהיהאוכלוסי

יינתן  משרד ובכל יחידת סמך, ובכל המקצועות,ובקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות 

נשים הן ה נוספות ובילצד קבוצות אוכלוסיה הערבית, יביטוי הולם לייצוגם של בני האוכלוסי

א 60-ו 1א18 פיםסעי; 1951-תשי"אה זכויות האשה, )ב( לחוק שיווי1ג6)ר' גם: סעיף  חרדיםו

רשות מקרקעי ישראל, חוק ל  1ה4 ה-א ו4 סעיפיםו ;1975-תשל"ההחוק החברות הממשלתיות, ל

 .(1960-תש"ךה

ולא מתייחס  ,)ב( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע ייצוג )לא מספק( לשני המינים49סעיף  .11

יה הערבית והחובות המוטלות על יאולם הזכות לייצוג הולם של האוכלוסלייצוג הולם לערבים. 

רן של הוראות שבחוק, אינן נגזרות מהוראות חקיקה בלבד. גם בהיעד הרשויות מכוח זכות זו

 בג"ץבה הערבית, כפי שקבע בג"ץ. ין קמה זכות מכוח הדוקטרינה לייצוג הולם של האוכלוסייעדי

 ,במועצת מקרקעי ישראל תערביה היאוכלוסי, שעסק במתן ייצוג הולם להאגודה לזכויות האזרח

הכיר בג"ץ בדוקטרינה  רשות מקרקעי ישראל,וזאת עוד בטרם עוגנה הוראה לעניין הייצוג בחוק 

המשפט שעניינם שוויון וייצוג  מקורותמכלול כי לייצוג הולם של האזרחים הערבים, בקובעו 

מתן ייצוג בה הערבית, התגבשו לכלל דוקטרינה המחייבת את הרשויות יהולם עבור האוכלוסי

ודה האג 6924/98בג"ץ ) הולם לערבים בדומה לדוקטרינה המחייבת מתן ייצוג הולם לנשים

 ((2001) 39, 15( 5, פ"ד נה)לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל

ת היועץ ובהנחימעוגנת גם  לצד אוכלוסיות נוספות עבור החברה הערבית הולם ייצוגל החובה .12

הנחיה מס' וכן  (2003" )"ייצוג הולם למגזרים מסוימים 1.1503מס'  . ר' הנחיההמשפטי לממשלה

 . (2003) רכב ועדות ציבוריות מייעצות ודרכי פעולתן"שעניינה "מינוי וה 1.1502
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את חובת הייצוג באופן בוטה מפר מועצת הבריאות קרב חברי היעדר ייצוג לחברה הערבית ב .13

חומרת ההפרה בענייננו . ץ המשפטי לממשלההנחיות היועמהפסיקה ומההולם, כפי שמשתקפת 

 הקיימים ולאור הפערים הייצוג ההולםלאור מהות ותכלית הגוף בו נדרש כאמור, מתעצמת 

 . לפי משתני לאום ואזור גיאוגרפיבתחום הבריאות 

וכי אתה עצמך מינית עד היום  ,מועצת הבריאות מונו במועדים שוניםבאנו מודעים לכך שחברים  .14

בידיך כשר הבריאות וכממונה על חוק ביטוח בריאות  ,חברים ספורים בלבד. יחד עם זאת

בות ומגוונות לשם הבטחת ייצוג הולם לחברה הערבית במועצת הבריאות. סמכויות ר ממלכתי

ויש  ,זהו חלק נכבד מהרכב הוועדה .ידיך-כאמור, קרוב לשליש מחברי המועצה ממונים על

על מנת שיתרום גם לתמונה  ,ברה הערבית, אף באופן מוגברחה לשלהבטיח כי יכלול ייצוג הולם 

הגורמים והגופים המעורבים במינוי נציגים מטעמם במועצת כלל להכוללת. בנוסף יש להבהיר 

בדבר החובה להבטיח ייצוג הולם של החברה הערבית בהרכב המועצה, וכי הם נדרשים  הבריאות

יותר  הגופים שממניםדגש מיוחד יש להפנות כלפי  .לפעול באופן אקטיבי לשם קיום חובה זו

  החולים. משלתיים וקופותממנציג אחד, ובפרט הגורמים ה

 הערבית הילאוכלוסי הולם ייצוג קידוםשם ל בדחיפות לופעל נבקשךהאמור לעיל, בהתבסס על 

מתוך  20%-לא יפחת מחלקם כך ש ,ולמנות למועצת הבריאות חברים מבני ובנות החברה הערבית

כמו כן, נבקשך להנחות את כל הגורמים המעורבים במינוי נציגים מטעמם כלל חברי המועצה. 

 כחברים במועצה בדבר חובתם לפעול לייצוג הולם כאמור.

 בברכה,

 
 , עו"דגדיר ניקולא

 

  העתקים:

 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

 mishpatit@moh.gov.ilמשרד הבריאות,  )בפועל(, משפטיתהיועצת העו"ד דנה נויפלד, 

 renana.almog@moh.gov.ilגב' רננה אלמוג, מרכזת מועצת הבריאות, 

mailto:mishpatit@moh.gov.il
mailto:renana.almog@moh.gov.il

