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 הקדמה

 מחויבת, הרחבה בהגדרתה, הרפואית הקהילה

 ביותר הגבוהים לסטנדרטים מוסרית מבחינה

 בכל ומטפלת, ואוניברסאליות מקצועיות של

 או פנים משוא ללא לטיפול הזקוקים אלה

 מספר, לכך בניגוד כי מדגים זה ח"דו. אפליה

 בתחום הפועלים ממשלתיים-לא ארגונים

 ישראלי-הערבי הסכסוך במסגרת הרפואי

. הללו העקרונות את עקבי באופן מפרים

 אלו שארגונים הרפואה לשירותי במקביל

 גם הם, מרשים בהיקף לעתים, מספקים

, פוליטית לסוגיה הרפואה את הופכים

 ישראל את להכפיש כדי בה ומשתמשים

 ודוחותיהם טענותיהם. ישראלים להפלותו

, ומתודולוגיות מקצועיות נורמות מפרים

 ותורמים הצדדים בין המתח את מחריפים

 .הסכסוך להמשך

 ארגונים חמישה כיצד דגיםמ זה ח"דו

 זכויות בנושא טענות יםממפרסה ,רפואיים

, הקיימות ראיותאת ה תואמות אינן אשר אדם

 את מסלפים או מגמתי באופן מציגים

 בלתי עדויות על מסתמכים ולבסוף, המציאות

 הפרשנות, לרוב. לדיווחיהם כבסיס מאומתות

 הארגונים של צבאיתהו משפטיתה, הפוליטית

 בסיס כל נעדרת או ביותר מעוותת הינה

 לתחום מחוץ לחלוטין שהיא כיוון, עובדתי

 1.הרפואי התמחותם

 

 

 

                                                           

 המנחים שלהתנהלות זו לחלוטין אינה עומדת בקווים 1 
 חקירה לזכויות אדם. למידע נוסף ראה:-מסגרות ועדות

                   Gerald M. Steinberg, Anne Herzberg, 
t Practices for Human Besand Jordan Berman, 

Finding-Humanitarian NGO Factd Rights an 
(Martinus Nijhoff, 2012).                                           

 

, רפואיות בסוגיות להצהרותיהם בנוסף

 של רחב במגוון גם עוסקים אלו ארגונים

, ישראלי-הערבי לסכסוך הקשורים נושאים

 ההומניטארית בעבודתם שימוש תוך

. ישראליות-אנטי עמדות כפלטפורמה להבעת

, הרפואה מתחום לחלוטין חורגות אלה פעולות

 מומחיות בעלי הם הארגונים חברי בו

  .מסוימת

 יוצאאחד  מלבד, ח"בדו הנידונים הארגונים

 הפוליטיות במטרות בגלוי תומכים, הכלל מן

 כרופאים אמינותם את ומנצלים, הפלסטיניות

 והנרטיב היום סדר לקידום כטקטיקה

 מינוחים מנצלות אלו קבוצות. הפלסטיני

 על כמומחים שלהן המוניטין ואת רפואיים

 ומשפטיות פוליטיות קביעות לקבוע מנת

 .מומחיות להם אין בהם בנושאים
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" ההילה" אפקט, ממשלתיים-לא ארגונים

  "הכפולה הילה"ה ואפקט

העוסקים  ממשלתיים-לא ארגונים של היכולת

 פוליטיים בנושאים להשפיע בתחום הרפואה

 במסגרתו", ההילה אפקט" של ביטוי היא

 עקרונות כמקדמים הנתפסים ארגונים

 חוקרים. עומדים בפני ביקורת אינם חיוביים

 רווחת גישה ישנה" כי מציינים ווילטס כגון

 מורכבים ממשלתיים-לא שארגונים הטוענת

 טובתל הפועלים אלטרואיסטיים מאנשים

 מורכבות שממשלות בעוד, הציבור

 זו גישה לקבל אין...אנוכיים מפוליטיקאים

, לכך בדומה 2...."ודאית יסוד כהנחת

 מפי והצהרות דוחות" כי הדגים שטיינברג

 אוטומטי באופן מתקבלים שכאלו ארגונים

, דיפלומטים, עיתונאים ידי-על ביקורת ובלי

 כוח כמכפילי פועליםו ,ואחרים אקדמיה אנשי

 נובע הדבר". הארגונים של היום סדר בקידום

 כללי באופן נתפסת" הארגונים שקהילת מכך

 של' והצרים האנוכיים' לאינטרסים כחלופה

), דמוקרטיות כולל( ממשלות, מדינות

 3."פוליטיות ומפלגות לאומיים-רב תאגידים

 העוסקים שארגונים מדגים בליטגם החוקר 

                                                           
2            The ", "Introduction )ed.( ,eter WillettsP
-Conscience of the World: The Influence of Non
 in the UN System OrganizationsGovernmental 

(Washington, DC: Brookings Institution Press, 
1996);                                  

                                  ראה גם:
   Willetts, "The Impact of Promotional Pressure 
e Pressure Groups in th", Groups in Global Politics

ystem: The Transnational Relations of S Global
 OrganizationsGovernmental -Oriented Non-Issue

(Macmillan: Palgrave, 1982)    

3 Gerald M. Steinberg, "The Centrality of NGOs in 
Promoting Anti-Israel Boycotts and Sanctions", 

 ),2–1(21 , Vol.Jewish Political Studies Review
(Spring 2009).                                                            

 תמיכה"ל זוכים אדם בזכויות

 4."הרחב מהציבור אינסטינקטיבית

 לרוב משתמשים ממשלתיים-ארגונים לא

 אדם זכויות אמנות בסיס על שנוסחו במונחים

 מלחמת שלאחר בשנים אומצוו בינלאומיות

 עולם באי לכל ההכרזה דוגמת, השנייה העולם

 כאשר גם, באופן זה .האדם זכויות בדבר

 מקומי, ספציפי קמפיין מקדמים ארגונים

 המקרה את להציג ביכולתם, במחלוקת ושנוי

המוסר  של וכהפרה, ודחיפות חשיבות כבעל

 דחיית, כתוצאה מכך. הרווחות הנורמותו

 של הקיצונית ולעיתים הפרטית נדה'האג

 הכללים של דחייה משמעה אלו ארגונים

 .המודרנית והאתיקה החברתיים

 המספקים לאלו מובטחת נוספת אמינות מידת

 הנובעת אמינות - רפואיים וסיוע עזרה

 הם שהאחרונים הפופולארית מההנחה

 המסוגלים ומוסריים אובייקטיביים רופאים

 ובכך - ובמומחיות בחוכמה בעיות לאבחן

 כתוצאה. הכללי" ההילה אפקט" את מכפילים

 הארגונים", הכפולה ההילה" מאפקט

 בנוגע ביקורת בפני עומדים אינם הרפואיים

 לדיוק בנוגע או שלהם המובנות להטיות

 .שלהם הדוחות ולאמיתות

 היעדר על גם מפצה" ההילה" אפקט

 העומדים בנושאים הארגונים של המומחיות

 משפט, צבא בהם ,קמפייניםה של במרכזם

 הם לה בהערכה הכרה מתוך. ודיפלומטיה

 מעוותים נרטיבים מקדמים הארגונים, זוכים

 טענותחלק מ. מאומתות שאינן והצהרות

 בקלות) הפרכה או( לאימות ניתנות ארגוניםה

 בדיקה ללא מפורסמות , אךהתקשורת ידי-על
                                                           

4 Robert C. Blitt, "Who Will Watch the Watchdogs? 
International Human Rights Nongovernmental 

Buffalo  ons and the Case for Regulation"Organizati
 263., p.(2005) ,10, Vol.Human Rights Law Review
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 ההרפוא ארגוני בכירי, מזאת יתרה .קפדנית

 התקשורת גופי בפני דעתם להביע מוזמנים

 אינם אשר נושאים על, ביותר הנכבדים

 . מומחיותם בתחומי

 של רחב ממגוון תרומות מגייסים גם הארגונים

 מאפקט כתוצאה לרוב, מכובדים מוסדות

, בהמשך שיוצג כפי". הכפולה הילה"ה

 םשמקור אלו כולל - זה ח"בדו הארגונים

 מקבלים - ועזה  המערבית הגדה, בישראל

 קרנות, אירופיות מממשלות משמעותי מימון

, לדוגמא. ם"האו של וגופים בולטות פרטיות

 התרומות ממחצית למעלה של מקורן

 לזכויות רופאים בארגון 2011 בשנת שהתקבלו

 .זרות בממשלות הוא ישראל-אדם

 הזו הארגונים רשת של הפוליטית ההשפעה

, זוכים הם לה התקשורתית מהחשיפה חורגת

. עצמם הפוליטיים ההליכים על ומשפיעה

 בגישה משתמשים" ממשלתיים-לא ארגונים

 לשאת, יום סדרי על להשפיע בכדי שלהם

 מפגשים ולקיים, שונים באירועים דברים

 ם"האו בכירי עם רשמיים-ולא רשמיים

 המצוטטים מסמכים להגיש וכדי, ודיפלומטים

 רשמי מעמד 5."סופיים חות"בדו בהמשך

-רב וגופים ם"האו ידי על לארגונים שניתן

 להצטרף לארגונים מאפשר 6אחרים לאומיים

 עם קשרים ליצור, רשמיים רומיםולפ

 במילים. דיונים על ולהשפיע דיפלומטים

 לקבוצות מאפשרת רשמית הכרה, אחרות

 .בינלאומיים החלטות למקבלי גישה שוליים

                                                           
5   Ann M. Florini, "Who Does What? Collective 

Action and the Changing Nature of Authority", 
State Actors and Authority in the Global -Non

, ed. Richard A. Higgott, Geoffrey R.D. System
Underhill, and Andreas Bieler (London: Routledge, 
2004), p.199.                                                              

6 Steinberg, "The Centrality of NGOs in Promoting 
Anti-Israel Boycotts and Sanctions",p.7.                   

                                                 

 להציג לארגונים מאפשרת ההכרה, זאת ועוד

 ם"האו לגופי בכתב או פה-בעל" עדויות"

 שהן כפי מתקבלות אלה" עדויות. "השונים

. מתועדות לעובדות והופכות ם"האו במוסדות

 שנכתב לשמצה הידוע גולדסטון ח"דו, לדוגמא

 משותף ח"דו מצטט 2009 -ב בעזה הלחימה על

 ישראל-אדם לזכויות רופאים ארגון של

 לולהכ 7,הפלסטינית הרפואי הסיוע והסתדרות

  לו אשר בנשק השימוש" כי ספקולציה

 בריאות על ארוך לטווח השפעה פוטנציאל

 נראה, דומה באופן 8."לחששות גורם הנפגעים

 העוסקים האירופי האיחוד של דוחות שני כי

 של לעיתונות הודעה מצטטים בירושלים

 עם בשיתוף( ישראל-אדם לזכויות רופאים

 הדרישה" כי הטוענת 9)מיזאן-ואל עדאלה

 לשכונות ייכנסו ישראלים שאמבולנסים

 בליווי רק ירושלים במזרח פלסטיניות

 לעיכובים" רבים במקרים גורמת" משטרתי

 חיי את פוטנציאלי באופן המסכנים מיותרים

 דוחות, זאת עם 10."ירושלים מזרח תושבי

 המקרים את מציינים אינם האירופי האיחוד

                                                           
7            Sebastian Van As et al., "Independent Fact-

finding Mission into Violations of Human Rights in 
the Gaza Strip During the Period 27.12.2008 – 

Israel  –Physicians for Human Rights   ,18.01.2009"
 April( Society Relief  Medical   and Palestinian

2009), 
http://www.phr.org.il/uploaded/FullFactFindReport.

.pdf 

8        "Report  of the  United  Nations  Fact-Finding 
United Nations , "Mission on the Gaza Conflict

September 25, 2009), para. (  Human Rights Council
1258,                                                        
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/do

 .48.pdf-12-HRC-cs/12session/A 

 , ראה:2012באוגוסט,  NGO Monitor ,5"עדאלה",  9
monitor.org.il/article/_27-http://www.ngo. 

: , ראה2011במאי,  NGO Monitor ,16 מיזאן",-"אל -ו
l/article/_168monitor.org.i-http://www.ngo. 

        10  "EU Heads of Mission: Cover Note",2009, 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/10_ 
01_11_eu_hom_report_on_east_jerusalem.pdf  

http://www.phr.org.il/uploaded/FullFactFindReport.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/FullFactFindReport.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_27
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_27
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_168
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_168
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/10_%2001_11_eu_hom_report_on_east_jerusalem.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/10_%2001_11_eu_hom_report_on_east_jerusalem.pdf
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 הותקפו ישראלים אמבולנסים בהם הרבים

 11.ירושלים במזרח רפואי טיפול להגיש בדרכם

 השערות נוספות מציגות גם הן דוגמאות

 תחליףכ מהקשרן שהוצאו בסיס חסרות

 .לדיוקים עובדתיים

 דרבן אסטרטגיית

-הלא מהארגונים רבים של הפוליטית ההטיה

 מחקר במרכז העומדים הרפואיים ממשלתיים

 אסטרטגיית"ב השתתפותם של ביטוי היא זה

 להכפשתה הבינלאומי הקמפיין", דרבן

 הארגונים בפורום שגובש, ישראל של ובידודה

, גזענות נגד ם"האו ועידת של ממשלתיים-הלא

, סובלנות-ואי קסנופוביה, גזעי רקע על פליהא

 נערכה הועידה". דרבן וועידת"כ הידועה

 הכרה תוך, אפריקה בדרום 2001 בספטמבר

 האדם זכויות בתחום בשיפורים סימלית

 הזו המוסרית הסמליות, זאת עם. במדינה

 חלקם. פוליטיים ארגונים ידי-על" נחטפה"

 את השוו אחרים, אנטישמית ספרות הפיצו

 כדי לישראל אפריקה בדרום האפרטהייד

והאשימו  12,ישראל של הלגיטימיות את לשלול

 נגד גזעניים פשעים"ב את מדינת ישראל

 רצח של פעולות]ו[ אתני טיהור כולל האנושות

-הלא הארגונים פורום, זה בסיס על 13."עם

                                                           

 ניר חסון, " שני אמבולנסים נרגמו באבנים בכפר 11 
 :ראה. 2010בנובמבר,  6 ,הארץעיסוויה במזרח ירושלים",  
 http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1228562 . 

12  Tom Lantos, "The Durban Debacle: An Insider's 
View of the World Racism Conference at Durban", 

, Tufts Fletcher School of Law and Diplomacy The
University Vol.26(1), (Winter/Spring 2002),            
http://www.lantosfoundation.org/news/PDFs/Durba

                                                                         n.pdf 

13 NGO Forum Declaration and Programme of 
NGO Forum, World Conference Against Action, 

Xenophobia and Racism, Racial Discrimination 
Durban, South Africa, August ( Related Intolerance

27-Sept 1, 2001) Article 426, 
http://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR

                                                  2001/NGOFORUM/ 

 בין, הקוראת הצהרה פרסם ממשלתיים

 מחייבות וסנקציות אמברגו הטלת"ל, השאר

 הקשרים כל של מלאה הפסקה, ומקיפות

, סיוע, חברתיים, כלכליים, דיפלומטיים(

 כל בין) צבאיים ואימונים פעולה שיתופי

 14."וישראל המדינות

 הלוחמה לתוכנית הפכה המסכמת ההצהרה

 נגד ממשלתיים-לא ארגונים של הפוליטית

 כחלק. האחרון בעשור הוחרפה אשר, ישראל

 את מאשימים ארגונים", דרבן אסטרטגיית"מ

 פשעי", "אדם זכויות של הפרות"ב ישראל

 וטוענים", האנושות כנגד פשעים"ו" מלחמה

 לטיפולים גישה מפלסטינים מונעת ישראל כי

, לבריאות זכותם את מפרה, רפואיים

 בקרב הנמוכים הבריאות למדדי ואחראית

 הנרטיב, בזמן בו. הפלסטינית האוכלוסייה

-ל מעל כי המראה מהמציאות מתעלם ההז

 חולים בבתי טופלו פלסטינים 200,000

; 2012 בשנת ישראלים אזרחים לצד ישראלים

 היתרי פרמס את עקבי באופן להדיהג ישראל

 לתושבי הניתנים רפואיים לצרכים הכניסה

 מספקת ישראל 15;הסגר מדיניות למרות, עזה

 ללא טיפול או מסובסד רפואי טיפול לעתים

 הפלסטינית החיים תוחלת; פלסטיניםל עלות

 תמותת שעור כיו, העולמי לממוצע מעל היא

 16.האזור מדינות מרוב נמוך הוא התינוקות

 בנושא העולמי הבריאות ארגון של ח"דו

 92%-מ למעלה כי מציין מעזה חולים הפניות
                                                           

14 , Article 425.Ibid 

"התיאום בתחום הבריאות באיו"ש ובעזה  מנחם אדוני,  15
 23 ,תיאום פעולות הממשלה בשטחיםנמשך ואף מתחזק", 

 : ראה ,2013בינואר 
he/Cogat.aspx-10737-http://www.cogat.idf.il/901  

16  "Behind the Headlines: The Israel Humanitarian 
The Israel Ministry of Foreign  " Lifeline to Gaza,

   , May 25, 2010,Affairs
http://www.mfa.gov.il/MFA/HumanitarianAid/Pale

-stinians/Israeli_humanitarian_lifeline_Gaza_25
2010.htm  -May 

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1228562
http://www.lantosfoundation.org/news/PDFs/Durban.pdf
http://www.lantosfoundation.org/news/PDFs/Durban.pdf
http://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFORUM/
http://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFORUM/
http://www.cogat.idf.il/901-10737-he/Cogat.aspx
http://www.cogat.idf.il/901-10737-he/Cogat.aspx
http://www.mfa.gov.il/MFA/HumanitarianAid/Palestinians/Israeli_humanitarian_lifeline_Gaza_25-May-%20%202010.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/HumanitarianAid/Palestinians/Israeli_humanitarian_lifeline_Gaza_25-May-%20%202010.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/HumanitarianAid/Palestinians/Israeli_humanitarian_lifeline_Gaza_25-May-%20%202010.htm
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 ידי-על אושרו הפלסטיניות מהבקשות

  17.ישראל

 המוטות בטענות שימוש נעשה, עדיין

 לובי פעולות לקיים כדי המעוותים והנרטיבים

 ישראל את לגנות אירופה לממשלות הקוראות

 משיכת, חרם( BDS-ה קמפיין את לקדם וכדי

 מבין. ישראל נגד) וסנקציות השקעות

 התוכנית ,זה במחקר הנבדקים הארגונים

 הסתדרותו בעזה הנפש לבריאות הקהילתית

 רשמי באופן אימצו הפלסטינית הרפואי הסיוע

 סיוע ארגוןה ואילוBDS, 18-ה קמפיין את

. בקמפיין תמיכה הביע לפלסטינים רפואי

 היו ישראל-אדם לזכויות רופאים ארגון מנהיגי

 קריאות בכללןו, דומות ביוזמות מעורבים

 .בישראל הרופאים התאחדות על עולמי לחרם

 רפואיים ממשלתיים-לא ארגונים של טענות

-ה בקמפיין אחרים פעילים ידי-על גם מנוצלות

BDS .לזכויות רופאים של ציטוטים, לדוגמא 

דה "-ו גבולות ללא רופאים, ישראל-אדם

 בהצעת הופיעו) בריטי רפואי עת כתב" (לנסט

 מבקשתו, BDS-ב התומכת מדיניות

 האמריקנית הציבורית הרפואה מהתאחדות

 הציע]ל... [כלכליים ארגונים"ל לקרוא

 המבקשים לאלו כיבוש-נטול לחשבון אפשרות

 בחברות נכסיהם את מלהשקיע להימנע

 אפרטהייד-בסגנון במדיניות התומכות

 19."פלסטין של הכבושים בשטחים

                                                           
17       "WHO monthly reports on referral of patients  

  World Health Organization", from the Gaza Strip                                    
-http://www.emro.who.int/pse/publications

reports.html-referral-who/monthly  

18                "Palestinian Civil Society Call for BDS", 
                            July 9, 2005,  ,BDSmovement.net  

                          http://www.bdsmovement.net/call   

 במשרדי קייםעותק של הצעת מדיניות זו  19
 NGO Monitor   . 

 השתמשו ממשלתיים-לא ארגונים

 של הסלמתו במהלך גם דרבן באסטרטגיית

, 2006( בעזה אירועיםה דוגמת - הסכסוך

 היישום). 2006( ובלבנון) 2012, 2008-9

 גם שכלל, דרבן אסטרטגיית של הראשון

 הקשורות מוכחות ובלתי מומצאות האשמות

 במהלך 2002 באפריל היה, רפואיים לנושאים

. נין'בג הפליטים במחנה מגן חומת מבצע

 בתגובה לפעול לצבא הורתה ישראל ממשלת

. נין'בג שמקורן פלסטיני טרור התקפות לסדרת

 טרוריסטים, בלבד 2002 מרץ בחודש

 ופצעו ישראלים אזרחים 150 רצחו פלסטינים

 בערב בנתניה פארק במלון הפיצוץ כולל, מאות

 ונפצעו אנשים  29נהרגו בו) במרץ 27( פסח

130. 

 למנוע במטרה לאזור נכנס ל"צה כוחכאשר 

 מספר, הללו הרצחניות הטרור פעולות את

 אמנסטי גם בהם, פוליטיים ארגונים

 בדבר שווא האשמות הפיצו, אינטרנשיונל

 הריסות תחת"ש ,דהיינו. ישראלי" טבח"

 נמצאות רואים שאנו והפצצות הבולדוזרים

 מספר, למעשה 20".אזרחים של רבות גופות

 מהן 48 כאשר ,53 היה ההריסות תחת הגופות

 מספר ספג  הישראלי הצבא. לוחמים גופות היו

 לנוע ההחלטה בעקבות) 23( דותאב של רב

 של בנפש דותאב למנוע מנת על לבית-מבית

  21.אזרחים

 Human ארגון, המבצע לאחר קצר זמן

Rights Watch )HRW (מוטה ח"דו פרסם 

 שלא" ראייה עדויות" על המבוסס ומגמתי

 בדבר בסיס חסרות האשמות וכלל ,אומתו

                                                           
20   , BBC NewsJenin 'massacre evidence growing'", 

April 18, 2002,                                                            
   http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/1937048.stm  

 -(תל המלחמה השביעיתעמוס הראל ואבי יששכרוף,  21
 .258-257עמ'  ),2004אביב: ידיעות אחרונות, 

http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html
http://www.emro.who.int/pse/publications-who/monthly-referral-reports.html
http://www.bdsmovement.net/call
http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/1937048.stm
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 גישה חסימת, רפואיים םצוותי נגד תקיפות"

 אמבולנסים על התקפות, רפואי טיפול לקבלת

". הומניטארי סיוע של מניעה, רפואה וצוותי

 טען HRW, אמינות ראיות של היעדרן למרות

 : כי

 ורכבי צוותי של המעבר את חסם ל"צה

... ,נין'בג הפליטים למחנה הרפואיים החירום

 חולים וגם אזרחים, לוחמים בהם, פצועים

. דחוף רפואי לטיפול גישה חסרי היו במחנה

 חולים ובתי אמבולנסים של התפקוד רמת

 מירי סבלו ואמבולנסים מוגבלת הייתה נין'בג

 על ישירות תקיפות....ל"צה חיילי מצד נשנה

 רפואי לטיפול גישה ומניעת רפואיים צוותים

 דיני של חמורות הפרות מהווים לפצועים

 .המלחמה

 פלסטינים של טענות על התבססות תוך

 מדיםלמ הקשור מידע או ניתוח וללא מהאזור

 כי באומרו כזב טענות מעלה HRW, הצבאיים

 באזור היו שלא בזמן התרחשו ל"צה פעולות

 תקיפות התקיימו או פלסטינים לוחמים

  22.דםמצ

 הופרכו HRW של הפוליטיות ההאשמות

 רפואיים וצוותים ל"צה ידי-על פרטנית בצורה

 חטיבהב רופא, צנגן דוד ר"ד 23.םישראלי

 סיפק, במבצע מעורבת שהייתה המרחבית

                                                           
22   Human Rights , "Jenin: IDF Military Operations"

Watch, Israel, The Occupied West Bank And Gaza 
        ,Strip, and the Palestinian Authority Territories

May 2002 Vol. 14(3) (E),                                           
http://www.hrw.org/reports/2002/israel3/israel0502
.pdf  

לניתוח מעמיק על הכשלים המתודולוגיים וההטיה  23
 , עיינו ב:HRWהאידיאולוגית בפרסומי 

Sarah Mandel, "Experts or Ideologues? A                
       Systematic  Analysis  of  Human  Rights  Watch’s  

NGO Monitor Monograph Series ",Focus on Israel 
 (September 2009),                                                      

                      monitor.org/hrw.pdf-http://www.ngo   

 הסתירות את המדגימים מפורטים הסברים

 רפואיות פעולות לבין פלסטיניות" עדויות" בין

 במכוון פגע לא ל"שצה רק לא. ל"צה של

 אף הקפידו ל"צה חיילי, "רפואיים במתקנים

 שידענו אף, החולים בית למתחם להיכנס שלא

 שמרנו. מבוקשים לכמה מקלט משמש שהוא

 החולים לבית וחמצן חשמל, מים אספקת על

 גנרטור בהקמת וסייענו, הלחימה אורך לכל

". נפגעה בעיר החשמל שמערכת לאחר חירום

 שניתן הרפואי הטיפול את תיעד גם צנגן

 24.מהם נמנע כי טענו מכן שלאחר לפלסטינים

 את תיעד, נוסף ישראלי רופא, ויסקין סמי ר"ד

 מחבלים להעברת באמבולנסים השימוש

 הסותרות נוספות וראיות, ופצצות פלסטינים

 ויסקין. וארגונים דומים HRW האשמות את

 לא פלסטינים אזרחים של מותם" כי ציין

 הכוחות של אש לחילופי נקלעו אשר חמושים

 אך, טראגי מצב זהו. מכוון לא היה הלוחמים

 כל, מלחמה של נמנעת בלתי תוצאה זאת עם

 מאמצים מקיים ל"צה, במקור. המלחמות

 האזרחים בקרב דותהאב למזעור מתמשכים

 של חייהם במחיר אף לעיתים, הפלסטינים

 אזרחיות דותאב, מנגד. ישראלים חיילים

    25".ברורה בצורה מכוונות הן ישראליות

                                                           
, בדצמבר 17, מעריבדוד צנגן, "שבעה שקרים על ג'נין",  24

D-http://www.news1.co.il/archive/003-: ראה. 2002
37-22-00.html?tag=15-1858  

25 Sami Viskin, "Shooting at ambulances in Israel: a 
 , March 11,The Lancet ,"cardiologist’s  viewpoint 

2003, 
http://image.thelancet.com/extras/02art8008web 
.pdf  

http://www.hrw.org/reports/2002/israel3/israel0502.pdf
http://www.hrw.org/reports/2002/israel3/israel0502.pdf
http://www.ngo-monitor.org/hrw.pdf
http://www.news1.co.il/archive/003-D-1858-00.html?tag=15-22-37
http://www.news1.co.il/archive/003-D-1858-00.html?tag=15-22-37
http://www.news1.co.il/archive/003-D-1858-00.html?tag=15-22-37
http://image.thelancet.com/extras/02art8008web.pdf
http://image.thelancet.com/extras/02art8008web.pdf
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 ישראל (רל"א) -רופאים לזכויות אדם

 מבנה ארגוני

 26ישראל (רל"א)-ארגון רופאים לזכויות אדם

כעמותת זכויות אדם  1988הוקם בשנת 

נאבקת למען זכויות אדם בכלל ישראלית "ה

והזכות לבריאות בפרט, בישראל ובשטחים 

כאקט הארגון מנהל מרפאות " 27."הכבושים

של סולידאריות עם האוכלוסייה הנפגעת 

פונים, מול " בה"; מייצג ומחאה כנגד הפגיעה

רשויות המדינה, במטרה להגן על זכותם 

"; ומנהל לבריאות ועל זכויות האדם שלהם

מאבקים עקרוניים מול רשויות המדינה, "

לשינוי מדיניות הפוגעת בזכויות האדם ובזכות 

 ". לבריאות של פרטים וקבוצות

רל"א מקבל מימון משמעותי ממגוון רחב של 

סוכנויות ממשלתיות, תורמים פרטיים וקרנות 

 (אשר חלקן מקבלות בעצמן מימון ממשלתי

בהיקף נרחב). על פי הדו"חות הכספיים של 

 5.4התקבלו תרומות בסך  2011הארגון, בשנת 

) בקירוב מיליון דולרים 1.4מיליון שקלים (

מיליון שקלים.  8.7מתוך תקציב כולל של 

ממשלתיים כוללים את האיחוד התורמים ה

 28.אביב-האירופי, נורבגיה, ספרד ועיריית תל

טיאן אייד תרומות מקרנות התקבלו מכריס

(גרמניה),  EED(בריטניה), דיאקוניה (שבדיה), 

  30.ומדיקו אינטרנשיונל 29קרן פורד ישראל

                                                           
רופאים "הארגון אינו מקושר לארגון הבינלאומי  26

 , שהוקם בבוסטון."לזכויות אדם

ים לזכויות רופאמטרות והיסטוריה",  -אודות העמותה" 27
   זמין ב: , ללא תאריך,ישראל-אדם

 http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=79  

 31 ,ישראל-רופאים לזכויות אדםדוחות כספיים,  28
 :זמין ב. 2011בדצמבר 

http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/
0111073.pdf-2012-99-2011/117 

להעברת מענקים" של  שותפותקרן פורד ישראל היא " 29
הקרן החדשה לישראל וקרן פורד. על פי הקרן החדשה 

מייסדת ונשיאת רל"א,  31,ד"ר רוחמה מרטון

מתראיינת באופן תדיר בתקשורת 

הבינלאומית ומפרסמת מאמרים בכתבי עת 

רן  כוללים את רפואיים. חברי צוות נוספים

 32,, והדס זיו2010כהן, מנכ"ל הארגון מאז 

מנכ"לית הארגון לשעבר וכיום מנהלת 

המחלקה  33.הפעילות הציבורית של רל"א

לחזק את במטרה " 2010-הציבורית הוקמה ב

הקשר עם הציבור בישראל, בדגש על הקהילה 

הרפואית, ולהגביר את מאמצינו בסינגור 

 34."בינלאומי

 סינגור פוליטי

ימות של רל"א משקפת בבירור הצהרת המש

 את סדר היום הפוליטי של הארגון:

עמותת רופאים לזכויות אדם היא עמותה לא 

ממשלתית ללא כוונות רווח, המתנגדת לכיבוש 

ופועלת לסיומו ורואה בו מקור וסיבה להפרת 

 35.זכויות אדם

                                                                                
לישראל, "המלצות להעברת מענקים נבדקות ומאושרות 

ידי חבר המנהלים של הקרן החדשה לישראל". בין -על
, אישרה הקרן החדשה לישראל מענקים 2011-2006השנים 
 דולרים לרל"א.  1,145,530בגובה 

 .שם שם, 30

   31 "Occupation’s  44th  Year:  PHR  Israel  Founder", 
                                                    N.D,          ,I-PHR   

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=190&Ite 
                                                                 mID=1139 

גם כחברה בגוף המייעץ של התוכנית שימשה מרטון 
הארגון נדון בדו"ח הקהילתית לבריאות הנפש בעזה, 

 .המלא בשפה האנגלית

הדס זיו, "המנכ"לית היוצאת של רל"א, מסכמת  32
. 2010בדצמבר,  5, ישראל-רופאים לזכויות אדםתקופה", 

 זמין ב:
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=86&Item

ID=943 

, ללא שם", מטרות והיסטוריה -"אודות העמותה 33
זמין ב:  תאריך,

://www.phr.org.il/default.asp?PageID=79http 

 .שםית היוצאת של רל"א, מסכמת תקופה", "המנכ"ל 34

 , שם.שם 35

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=79
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2011/117-99-2012-0111073.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2011/117-99-2012-0111073.pdf
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=190&Ite
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=190&Ite
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=86&ItemID=943
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=86&ItemID=943
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=79
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=79
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שאינה משתמעת  ,לאור מטרה פוליטית זו

לשני פנים, רל"א דורש מכלל חברי הארגון 

האג'נדה הנ"ל. אנשי הארגון עושים  את לאמץ

 1500-שימוש בכינוי "רופאים", בעוד מחצית מ

מאנשי המפתח כלל אינם וכמה חברי הצוות 

מודעה של  36.אנשי מקצוע מתחום הרפואה

הכריזה כי  2003 בפברוארהארץ רל"א בעיתון 

וד אך ורק עם רופאים המתנגדים "הארגון יעב

חשוב לציין כי מבחינת רל"א,  37.לכיבוש"

נראה ש"התנגדות לכיבוש" היא יותר מרק 

העביר רל"א  2009-צורת ביטוי. לדוגמא, ב

פלסטינים -הדרכת עזרה ראשונה לפעילים פרו

כהכנה להפגנות האלימות נגד גדר ההפרדה 

כי כמו כן, חולקו חוברות בהן נכתב  38.בבילעין

ההדרכה ניתנה כ"הבעת סולידאריות עם 

 39.מאבקם נגד הכיבוש הישראלי"

ד"ר יורם בלשר, נשיא ההסתדרות הרפואית 

בישראל (הר"י), ביקר את רל"א על העברת 

ההדרכה, "רל"א הוכיח כי הוא ארגון פוליטי 

קיצוני במסווה של ארגון רפואי". בתגובה 

, לכך, יו"ר חבר המנהלים של רל"א, דני פילק

דחה את העמדה כי רופאים צריכים לנהוג ללא 

משוא פנים ואמר: "בכך שאינו מביע התנגדות 

לכיבוש, בלשר עצמו נוקט בעמדה פוליטית 

                                                           
 .שםמטרות והיסטוריה",  -"אודות העמותה 36

37 "Israel Medical Association Accuses PHR-Israel  
of Politicization", NGO Monitor Digest 1, no. 5 

-http://www.ngo(March 11, 2003), 
monitor.org/article.php?id=928 

38            2" Palestinians, 1 IDF Soldier Hurt in Anti-
separation Fence Protest", Haaretz, May 2009, 

-idf-1-palestinians-http://www.haaretz.com/news/2
-protest-fence-separation-anti-in-hurt-soldier

5511.276 

39 Cnaan Lipshitz, "Top  Doctor  Slams  Group’s  First  
Aid Course for West Bank Protestors", Haaretz, 

-http://www.haaretz.com/news/top July 2009, 
-west-for-course-aid-first-s-group-slams-doctor

1.279761-protestors-bank 

התנגדות -פוליטי. אי-בעודו טוען כי הוא א

לכיבוש היא פעולה פוליטית מאחר שהיא 

 40.תומכת בקיום הכיבוש"

לבילעין , צוות רל"א חזר 2011בפברואר,  17 -ב

בכדי לערוך "יום רפואי" לציון "שש שנים 

חברי מועצת  41.למאבק נגד גדר ההפרדה"

רל"א רפי ולדן, חסן מתאני ורוחמה מרטון 

לקחו חלק באירוע. מרטון סיפקה נרטיב 

ציינה כי צוות רל"א היה מעוות של ההפגנות ו

 שם כדי

להראות לתושבי בלעין הנפלאים, לעצמנו 

איתם במאבקם הבלתי  ולעולם כולו שאנחנו

אלים, מאבק הנתקל באלימות בלתי פוסקת 

מצד זרועות הביטחון. ירי של אש חיה, של 

כדורי גומי, מעצרי מנהיגים פוליטיים ומעצרי 

לא יצליחו  -ילדים ונוער באמצע הלילה 

להפסיק את המאבק על החרות ועל האדמה 

  42.עיןהגזולה של ביל

חרות, כפי שמוצג במקרה זה ובדוגמאות א

המומחיות הרפואית של רל"א נוצלה למטרות 

פוליטיות, ואינה מבוססת על אמות מידה 

 רפואיות בלבד.

 עינויים - טענות רפואיות

, רל"א האשים שוב ושוב את 90-מאז שנות ה

הסתדרות הרפואית בישראל וחבריה 

בהשתתפות פעילה בעינויים שבוצעו לכאורה 

                                                           
40  , Ibid.Ibid 

"המרפאה הניידת של רופאים לזכויות אדם תגיע  41
שנים למאבק נגד גדר ההפרדה", רופאים  6לבילעין השבת: 

ב:  . זמין2011בפברואר,  17ישראל, -לזכויות אדם
-mobile-israel-http://www.phr.org.il/uploaded/Phr

17.2.2011.pdf-Heb-biliin-clinic 

 , שם.שם 42

http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=928
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=928
http://www.haaretz.com/news/2-palestinians-1-idf-soldier-hurt-in-anti-separation-fence-protest-1.276551
http://www.haaretz.com/news/2-palestinians-1-idf-soldier-hurt-in-anti-separation-fence-protest-1.276551
http://www.haaretz.com/news/2-palestinians-1-idf-soldier-hurt-in-anti-separation-fence-protest-1.276551
http://www.haaretz.com/news/top-doctor-slams-group-s-first-aid-course-for-west-bank-protestors-1.279761
http://www.haaretz.com/news/top-doctor-slams-group-s-first-aid-course-for-west-bank-protestors-1.279761
http://www.haaretz.com/news/top-doctor-slams-group-s-first-aid-course-for-west-bank-protestors-1.279761
http://www.phr.org.il/uploaded/Phr-israel-mobile-clinic-biliin-Heb-17.2.2011.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/Phr-israel-mobile-clinic-biliin-Heb-17.2.2011.pdf
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מרבית  43.ידי כוחות הביטחון הישראלים-על

-העבודה בנושא זה נעשתה בשיתוף ארגון לא

ועד וה -שלתי ישראלי נוסף לסינגור פוליטי ממ

ועד והציבורי נגד עינויים בישראל. (לרל"א ול

הציבורי נגד עינויים יש תורמים משותפים, 

בהם האיחוד האירופי, ספרד והקרן החדשה 

 לישראל). 

 , רל"א והועד הציבורי נגד עינויים1993בשנת 

"המאבק  בנושאאביב -ארגנו כנס בתל

הבינלאומי נגד עינויים והמקרה של ישראל". 

פורסם ספר שיצא לאור בשנת בעקות הכנס 

זכויות  אדם, אתיקה רפואית  -עינויים, 1995

, בעריכתם של מרטון וניב והמקרה של ישראל

ההקדמה  44.גורדון, לשעבר מנכ"ל הארגון

 אותו כ"חלק מהקמפיין הגדירהלספר 

המתמשך נגד מדיניות העינויים השיטתית של 

כוחות הביטחון הישראלים"; מרטון האשימה 

כי "רופאים ישראלים  התבכ יאה תואובפרק 

רבים אינם עומדים בדרישות והחובות של 

בדומה לכך,  45. אמנת טוקיו [נגד עינויים]"

מאשים את הסגל הרפואי  1999דו"ח משנת 

 2004-ודו"ח מ 46,ב"שיתוף פעולה עם עינויים"

                                                           
43       Antony Lerman, "Israel’s  Doctors  Must  Allay  

, December 22, 2009, The Guardian ",FearsTorture 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/de

.allegations-torture-doctors-palestinian-c/22/israel 

44              Neve Gordon and Ruchama Marton, eds.,  
       l Ethics and theTorture: Human Rights, Medica 
         international: Conference on the case of Israel 

         struggle  against  torture  and  the  case  of  Israel  : 
                     ).    (London: Zed Books, 1995 Papers  

גורדון, בדומה לחברי הנהגה אחרים ברל"א, אינו רופא 
במקצועו ואין לו רקע רפואי. מאז עזב את רל"א, הפך 
גורדון לדמות מקטבת באקדמיה בישראל. כפרופסור 

גוריון, הוא צבר לעצמו -למדעי המדינה באוניברסיטת בן
 2009באוגוסט,  20 -מוניטין שלילי כשפרסם מאמר דעה ב

תחת הכותרת "חרם על ישראל",  L.A Times -בעיתון ה
בו הוא טוען כי "הדרך היחידה לבלום את אפנת 

 ידי לחץ בינלאומי מאסיבי".  -האפרטהייד בישראל היא על

45 .33p., Ibid 

46          Hadas Ziv, "Torture in Israel and Physicians' 
Physicians for Human ", Involvement in Torture

מאשים רופאים ב"לקיחת חלק בפועל 

 47.בעינויים"

לאחרונה, דו"חות המאשימים צוותים 

רפואיים בהשתתפות בעינויים שימשו 

בת הפעילות הציבורית של חהתשתית להר

רל"א ושותפיו. פעילות זו כוללת את נייר 

"עינויים בישראל  2009-העמדה של רל"א מ

ודו"ח   48ומעורבות רופאים בביצועם"

רל"א  לש שנכתב בשיתוף 2011קטובר מאו

גד עינויים, "להקדים תרופה נועד הציבורי ווה

בו הארגונים מאשימים רופאים   49,למכה"

ישראליים ב"עינויים והתעללות" ומוסדות 

ועד הציבורי נגד ורל"א וה 50.בפלסטינים

עינויים מגנים רופאים ישראלים על "היעדר 

לגבי תיעוד [של עינויים]", "שתיקה כהסכמה" 

עינויים, "החזרה חמה" של הקורבן לידי 

מעניו, העדפה "לשרת את החקירה במקום 

-לשמור על הסודיות הרפואית של המטופל" ו

  51."שיתוף פעולה בין רופאים לבין חוקרים"

עד הציבורי נגד והטענות הגורפות של רל"א והו

בסיס העינויים מקורן במחקר פגום ביותר. 

                                                                                

, July 2009, Israel-Rights 
http://www.phr.org.il/uploaded/PositionPaperTortu
e.pdf  

מאהר תלחמי, "לשבור את הרוח והגוף אסירים ועצירים  47
. זמין ב: 2004בדצמבר  1, שם ,פלסטינים בידי ישראל"

 www.phr.org.il/uploaded/1%20decb%2004.doc 

בישראל ומעורבות רופאים בביצועם", הדס זיו, "עינויים  48
זמין ב:  ,2009יולי שם, 

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=91&Item
ID=193  

אירית בלאס וענת ליטוין, "להקדים תרופה למכה"  49
-(הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ורופאים לזכויות אדם

). זמין ב: 2011ישראל, אוקטובר 
http://www.stoptorture.org.il/files/report07_0.pdf 

בין מוסדות אלו: שירות הביטחון הכללי של ישראל  50
(שב"כ), ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), ושירות בתי 

 הסוהר בישראל (שב"ס).  

 .30עמ'  ,שם 51

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/dec/22/israel-palestinian-doctors-torture-allegations
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/dec/22/israel-palestinian-doctors-torture-allegations
http://www.phr.org.il/uploaded/PositionPaperTortue.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/PositionPaperTortue.pdf
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=91&ItemID=193
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=91&ItemID=193
http://www.stoptorture.org.il/files/report07_0.pdf
http://www.stoptorture.org.il/files/report07_0.pdf
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 סס הדו"ח מורכבי העיקרי עליו מתבהראיית

מעדויות שנמסרו מפי האסירים עצמם ולא על 

ידי משקיפים בעלי -הערכות שבוצעו על

מומחיות בתחום הרפואה. בנוסף, העדויות 

אנשים הכלואים תחת אישומי  -18נאספו מ

מחברי טרור, אשר חלקם גם הורשעו בהמשך. 

הדו"ח מודעים לכך שמרבית הטענות 

ימות בשל הפטור המופיעות בו אינן ניתנות לא

מ"תיעוד שמע ווידאו... במהלך חקירות [של] 

חשודים בהפרות ביטחונית". על אף העדויות 

הבעייתיות, רל"א והוועד הציבורי נגד עינויים 

משמעי על כך שאנשי -עומדים  באופן חד

מפעילים אלימות פיזית ביטחון ישראלים "

 וכי 52באופן שיטתי" ונפשית נגד נחקרים

אנשי רפואה מעורבים, באופן "באופן תדיר 

 53."פעיל או סביל, בעינויים או בהתעללות

בדו"ח לא מופיעה הגדרה מילונית או משפטית 

למושגים "עינוי" או "התעללות" על אף 

ש החוזר במושגי מפתח אלו. מלבד השימו

 םעל המתייחס לצרכים הביטחוניי-עדר מבטיה

מפקפק  הלגיטימיים של ישראל, הדו"ח אינו

כלל באמינותם של עצירים החשודים בטרור, 

ומתעלם מהאפשרות שהם מעלים טענות 

 כוזבות. 

עדר התיעוד" רל"א והועד לדוגמא, בפרק "הי

מקרה של הציבורי נגד עינויים מביאים את ה

 המכונה "א.ר": 19צעיר בן 

, סיפר א"ר לעורך הדין מטעם 12.10.10ביום 

ל האיזוק המכאיב הוועד נגד עינויים שביקֹרו ע

והסימנים שהותיר, ואף ניסה, מבעד לאשנב 

הביקור, להראות לו את סימני האיזוק 

שבידיו, אך בשל תנאי הביקור התקשה עורך 

הדין לראותם בבירור. בתיקו הרפואי של א"ר 

                                                           
 .11עמ'  ,שם 52

 .8, עמ' שם 53

אין כל תיעוד לפגיעות אלה,שנותרו ככל 

הנראה על אמות ידיו חודשים רבים לאחר 

 54.האיזוק

מהתיאור לעיל, אנשי הוועד  כפי שברור

הציבורי נגד עינויים לא ידעו ממקור ראשון על 

הפגיעה לכאורה שנגרמה לא"ר, והם גם לא 

בדקו את אמינות טענותיו. במקום זאת, 

"סופר" לעורך הדין על "האיזוק המכאיב", 

" (הדגשה ככל הנראהשנותרו ועל הסימנים "

אינה במקור). בהמשך הדו"ח, רל"א והוועד 

הציבורי נגד עינויים סיפקו הערכות רפואיות 

נוספות המבוססות רק על הצהרות מטעם 

האסירים, וללא כל תיעוד ואימות של טענות 

 אלו:

סובל "עוד סיפר א"ר בתצהירו, כי הוא 

מכאבים בכליות" שהם לדבריו תוצאה 

ממחלה קודמת אך הוחמרו מאוד עקב המכות 

מחלתו  שספג. על אף שתיקו הרפואי מציין את

הקודמת, הוא איננו מציין כי קיימת החמרה 

שסיבותיה הן, לדברי המטופל, עינויים או 

 55.התעללות

מקרה בולט נוסף הוא המקרה של ת"ס, תושב 

מעצרו לווה פי הדו"ח, "-רמאללה. על

ננשך על [הוא] באלימות ברוטאלית, ובין היתר 

על  56."ידי כלב שהתלווה לחיילים בעת המעצר

ידי מספר רופאים ישראלים -עלאף שטופל 

ברשומה הרפואית מפורטת גם כן הפציעה ו"

הארגונים טענו באופן נחרץ כי  -"והטיפול בה

היה צורך לדווח על המקרה "לגורם חיצוני 

בשל הפציעות החשודות. עם זאת,  57כלשהו"

                                                           
 .32, עמ' שם 54

 , שם.שם 55

 .36, עמ' שם 56

 .37, עמ' שם 57
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ידי בית החולים בו טופל ת"ס, -כפי שנקבע על

 "לרופאים לא הייתה דרך לקבוע את מקור

מלבד סדר יום פוליטי כלשהו, לא   58.הנשיכה"

היה לרופאים יסוד להניח שהנשיכה התרחשה 

  מוצדקות בזמן המעצר.לא בנסיבות 

בנוסף ל"עדויות" ו"המקרים", הדו"ח מציג גם 

המלצות לא עקביות, ומתעלם מהקשר הטרור 

פעולות כוחות הביטחון. רל"א  בעת בחינת

והוועד הציבורי נגד עינויים ממליצים 

להפיץ בציבור להסתדרות הרפואית בישראל "

" באופן נחרץ וברור את התנגדותם לעינויים

לספק הגנה מרבית לאנשי צוות רפואי ו"

הרוצים לערער על דרישות מערכת ביטחון 

ו/או לדווח על עינויים או התעללות 

ידי -ם זאת, כפי שצוין עלע. 59"בכלואים

ההסתדרות הרפואית בישראל בתגובתם 

לדו"ח, הר"י כבר החלה פועלת להטמעת 

צעדים אלו בשיתוף עם משרד הבריאות, עוד 

הם של רל"א. המדיניות של יקודם להאשמות

הר"י מגנה באופן ברור עינויים בהתאם 

לאמנות הבינלאומיות הרלוונטיות, זמן רב 

של רל"א והוועד הציבורי לפני שפורסם הדו"ח 

  .60נגד עינויים

למרות הכשלים הברורים בדו"ח, הארגונים 

מאיימים על קהילת הרופאים בישראל 

בתביעה משפטית בפורומים בינלאומיים, 

                                                           
58 Dan Even, "Report: Israeli doctors failed to report 

abuse of prisoners and detainees," Haaretz, 
-http://www.haaretz.com/print, November 4, 2011
-report-to-failed-doctors-israeli-edition/news/report

.936091.3-detainees-and-prisoners-of-abuse 

 אירית בלאס וענת ליטוין, "להקדים תרופה למכה",  59
 .59עמ' 

; וגם "נייר עמדה: איסור השתתפות רופאים 62, עמ' שם 60
 ההסתדרות הרפואית בישראלבחקירות ובעינויים", 

), זמין ב: 2007(דצמבר, 
http://www.ima.org.il/MainSite/ViewCategory.aspx

?CategoryId=1112 

יכולים, בשל ומזהירים שאנשי רפואה "

המתרחשת תדיר על ידי  מודעותם לאלימות

גורמים אלו, להיות אחראים בגין סיוע לפשע 

 61."ייםהעינו

 הקמפיין הבינלאומי נגד רופאים ישראלים

קמפיין  עורךישראל -רופאים לזכויות אדם

בינלאומי על בסיס ההאשמה שרופאים 

פעל  2009-ישראלים שותפים לפשע העינויים. ב

רל"א להדחתו של יורם בלשר מתפקידו כנשיא 

). WMAההסתדרות הרפואית העולמית (

דו"ח נוסף פעילים הפיצו מכתב בו הם ציטטו 

יים וחסר בסיס מאת הוועד הציבורי נגד עינו

 בישראל: 

דו"ח מפורסם מאד של הוועד הציבורי נגד 

, המבוסס על עדותם 2007-עינויים בישראל מ

של תשעה גברים פלסטינים שעונו בין השנים 

מציג תמונה המשקפת את האופן  2006-2004

בו רופאים ישראלים הפכו לחלק בלתי נפרד 

ויומיומי של חקירות בהן מתבצעות עינויים. 

ם לדו"ח אך לא ) בהר"י הודו כי הם מודעי5(

 -עשו דבר בעניין. לאחרונה, במהלך פגישה ב

שהתקיימה בתל אביב שבועות  10.12.2008

אחדים לאחר מינויו של ד"ר בלשר לנשיא 

ההסתדרות הרפואית, רל"א שוב ביקשו (ללא 

הצלחה) מההסתדרות הרפואית בישראל 

להתמודד עם הטענות העולות בדו"ח ושאר 

 הראיות הקיימות בנושא. 

הטיעונים חסרי הבסיס מדו"ח זה,  רקעל ע

 - מחברי המכתב טענו כי

, ההסתדרות תחת הנהגתו של ד"ר בלשר

הרפואית בישראל בחרה בחירה פוליטית לפני 

שנים רבות, להעלים עין מנושא העינויים 

בישראל המעורבות המוסדית של הרופאים 

                                                           
 .24, עמ' שם 61

http://www.haaretz.com/print-edition/news/report-israeli-doctors-failed-to-report-abuse-of-prisoners-and-detainees-1.393609
http://www.haaretz.com/print-edition/news/report-israeli-doctors-failed-to-report-abuse-of-prisoners-and-detainees-1.393609
http://www.haaretz.com/print-edition/news/report-israeli-doctors-failed-to-report-abuse-of-prisoners-and-detainees-1.393609
http://www.ima.org.il/MainSite/ViewCategory.aspx?CategoryId=1112
http://www.ima.org.il/MainSite/ViewCategory.aspx?CategoryId=1112
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בה. זהו נושא הנמצא בבסיסו המוסרי של 

מקצוע הרפואה, ומנהיגותו של ד"ר בלשר 

לרופאים בישראל ובעולם היא מבישה מבחינה 

 62.אתית

 63מדינות" 43-רופאי מ 700על המכתב חתמו "

-(בהם רוחמה מרטון מרופאים לזכויות אדם

ישראל) ונשלח להנהגת ההסתדרות הרפואית 

רל"א גם פרסם "נייר  2009.64העולמית במאי 

(שמוזכר לעיל) ובו שוב  2009עמדה" ביולי 

העלה טענות על כך ש"רופאים בישראל 

מעורבים בביצוע עינויים", וכן דחה את תגובת 

ות הרפואית בישראל על כך ההסתדר

שהרופאים המדוברים "מכחישים בתוקף כל 

מעורבות בחקירות, עינויים או אישורים 

רפואיים לכל אלו" ועל כך שהדו"ח אינו 

מתחשב בשום עדויות מלבד אלו של 

 65.האסירים"

למרות שבהמשך לזאת טען בכיר ברל"א כי 

מרטון חתמה על המכתב באופן פרטי, 

ת בישראל ניתקה את כל ההסתדרות הרפואי

                                                           
62 Derek  Summerfield,  et  al.,  “Letter  to  WMA  Chair  

re  Blachar  as  President,”  February  2,  2009,  
http://www.boycottima.org/ 

63 Sarah  Boseley,  “Doctors  Demand  Yoram  Blachar  
Resign  as  Ethics  Chief  over  Israeli  Torture,”  The  
Guardian, June 21, 2009, 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/21/doct

resign-blachar-yoram-torture-israeli-ors 

64 Judy Siegel-Itzkovich,  “IMA  Threatens  to  Sue  
British  Doctor  for  Torture  Accusation,”  The  
Jerusalem Post, August 10, 2009, 
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id
=151407 

65                     Ziv, "Torture in Israel and Physicians' 
Involvement in Torture", pp. 7, 31-37.                        

משרד הבריאות הישראלי הגיב גם הוא ואמר כי  מנכ"ל
"אין זה ברור באם טענות אלו כלל מוכחות, והנחתי 

הבסיסית היא שאם יש אמת בטענות אלה, מדוברים 
במקרים יוצאי דופן או חריגים, ולא בתופעה כוללת בקרב 

 ).46-, pp. 44Ibidנותני שירותי הבריאות בישראל" (

. במכתב שכתב בלשר 2009-קשריה עם רל"א ב

 לרל"א נכתב

ידי הארגון [שלך] הוא רב. -הנזק שנגרם על

הפצרנו בהנהלת העמותה להימנע משימוש 

בזירה הבינלאומית ומהטלת דופי ברופאי 

. החלטנו לנתק את כל ישראל, אך לשווא

ן קשרינו עם הארגון, ואני מקווה שתפעלו בעניי

   66.לפי צו מצפונכם

 

 מסקנות והמלצות

כפי שדו"ח זה מציג בפירוט, האשמות בדבר 

 - התנהגות רפואית בלתי הולמת בישראל

בתוכה הפרות של עקרונות מוסריים,  הכוללת

סטנדרטים של זכויות אדם ונורמות משפטיות 

בינלאומית הקשורות לאספקה של טיפול 

מהוות רכיב מרכזי  - רפואי וגישה אליו

ישראלי. -בלוחמה הפוליטית בסכסוך הערבי

שנבחנו מדגימות שלמרות  הרבותהתקריות 

ממשלתיים -תפקידם המרכזי של ארגונים לא

בעלי מומחיות בתחום הרפואה (לדבריהם) 

"דוחותיהם"  - בהפצת האשמות מסוג זה

חורגים לגמרי מנושא הרפואה, ועוסקים בידע 

משפט הבינלאומי. לעיתים צבאי וניצול שפת ה

של הארגונים,  "עובדתיות"קרובות, הטענות ה

המבוססות ברובן על "עדויות ראייה", אינן 

 מאומתות, חסרות בסיס עובדתי, סותרות

 או מציגות מצג שווא.  אחת את השנייה

במקרים אלו ורבים נוספים, הפעילות 

והקמפיינים הפוליטיים של הארגונים הם חלק 

ת ישראל מאסטרטגיית דרבן, שמציבה א

כמטרה ברורה על בסיס הפרות מוסריות 

                                                           
סתדרות הרפואית ו"רופאים דן אבן, "חשש: נתק בין הה 66

 11, הארץלזכויות אדם" יפגע בתפקוד מערכת הבריאות", 
. זמין ב: 2009באוגוסט, 

http://news.walla.co.il/?w=//1536041 

http://www.boycottima.org/
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/21/doctors-israeli-torture-yoram-blachar-resign.
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/21/doctors-israeli-torture-yoram-blachar-resign.
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=151407
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=151407
http://news.walla.co.il/?w=//1536041/
http://news.walla.co.il/?w=//1536041/
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ומשפטיות לכאורה. הארגונים שנבדקו במחקר 

זה הם בין התורמים העיקריים לאסטרטגיה 

זו, המתמקדת באופן בלעדי בהאשמות נגד 

ישראל תוך התעלמות מהקשר הטרור 

וההשפעה על ישראלים. במקום לספק טיפול 

אליות רפואי על בסיס של אוניברסאליות וניטר

הפכו לשחקנים  ןפוליטית, קבוצות אלו ונציגיה

 מרכזיים בסכסוך הפוליטי.

התמקדנו בחמישה ארגונים  המלאבמחקר 

 ללא רופאים ממשלתיים רבי השפעה:-לא

 רופאים; לפלסטינים רפואי סיוע; גבולות

 הסיוע הסתדרות; ישראל-אדם לזכויות

 הקהילתית והתוכנית; הפלסטינית הרפואי

ארגונים אלו עוסקים  67בעזה. הנפש לבריאות

רבים, ומשקפים את האופנים  נושאיםב

השונים בהם מתרחשת ה"רשלנות" שלהם. 

רופאים ללא גבולות הוא אחד מהארגונים 

הבינלאומיים החזקים ביותר, בעל סדר יום 

 ישראלים-מגוון הכולל לעיתים קמפיינים אנטי

תוך הפרה של מחויבותו לניטראליות.  -

 בעזה הנפש לבריאות הקהילתית התוכנית

הם  הסתדרות הסיוע הרפואי הפלסטינית ו

ארגונים פלסטינים המקדמים את המטרה 

-והנרטיב הפלסטינים כמו גם חרם אנטי

ישראלי תוך התבססות על טענות רפואיות. 

רופאים לזכויות אדם הוא ארגון אופוזיציוני 

דיניות פוליטי המבקש לשנות את המ

הליך דמוקרטי באמצעות הישראלית, אך לא 

ידי ניהול קמפיינים פוליטיים מחוץ -כי אם על

סיוע  הארגוןמקצוע הרפואה.  וניצוללישראל 

ארגונים המ הוא אחד רפואי לפלסטינים

קמפיין הגלובלי בותורמים גם הם אירופיים ה

באמצעות ותורמים לו להשמצת ישראל 

                                                           
כפי שצוין לעיל, הפרקים על שאר הארגונים זמינים  67

 monitor.org.il-http://www.ngo: באתרבדו"ח המלא 

האשמות בדבר התנהגות רפואית בלתי 

 הולמת.

, תופעה זו רחבה אלודוגמאות מלבד 

. עוד יותר והשפעתה הכללית משמעותית

בנוסף לרופאים ללא גבולות, ישנם ארגונים 

המחזיקים  נוספים ממשלתיים גלובליים-לא

של  פעילותם בתחומיםבכוח פוליטי מתוקף 

-סיוע הומניטארי וזכויות אדם. ארגונים לא

ממשלתיים "מעצמתיים" כדוגמת אוקספם 

 -י אינטרנשיונל ואינטרנשיונל, אמנסט

Human Rights Watch באופן משתמשים 

תדיר בטענות לא מבוססות הקשורות לנושא 

הבריאותי, זאת כחלק מניסיונותיהם 

הטלת סנקציות להמקיפים להביא 

 ת על ישראל.ובינלאומי

ממשלתיים פוליטיים -בדומה לכך, ארגונים לא

מקומיים (ישראלים ופלסטינים), המתמקדים 

ר יותר, משתמשים באותן דרכי בסדר יום צ

הפעולה והשפעה. ארגונים דוגמת בצלם, הוועד 

הציבורי נגד עינויים בישראל, גישה, עדאלה, 

מוסאווה וכן המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, 

חק, הטוענים כי הם מקדמים -אל מזאן ואל

את נושא זכויות האדם, משתמשים כחלק 

מהליך זה בהאשמות רפואיות לא מאומתות 

 או שקריות.

משתקפת בשכיחות הדיווחים  פעילותהעוצמת 

התקשורתיים הנלקחים לרוב ישירות 

מהודעות לעיתונות של ארגונים או מתוך 

דיווחים הכוללים  - ראיונות עם בכירי ארגונים

האשמות שאינן מאומתות או האשמות כזב 

בנוגע להפרות ישראליות של הזכויות 

של הרפואיות והזכויות הבריאותיות 

גם, כתבי עת מקצועיים הפלסטינים. כפי שהוד

(כתב עת רפואי  BMJ -לנסט" וכדוגמת "דה 

בריטי) מתעלמים מסטנדרטים מקצועיים 

ומדעיים בכך שהם חוזרים על טענותיהם 

http://www.ngo-monitor.org.il/
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הבלתי מאומתות של ארגונים פוליטיים 

קשרים הדוקים איתם; התנהלות ב ומחזיקים

 כפיגם לתקשורת הכללית.  "מתורגמת"זו 

, בגלל שההשערות וטענות הכזב הללו שנטען

ידי רופאים וארגונים הטוענים -מתבצעות על

למומחיות רפואית, עיתונאים מקבלים אותן 

 . ןמבלי להטיל בהן ספק או לאמת

כמו כן, עיתונאים חוזרים ומפרסמים ללא 

ביקורת הצהרות של ארגונים וצוותי רפואה 

ות בנוגע למשפט הבינלאומי, טקטיקות צבאי

נושאים אשר  - פוליטית אזורית הודינאמיק

אינם במסגרת מומחיותם ואין הם יכולים 

 לספק בהם תובנות ייחודיות.

הרבות של הליך זה מדגימה דוגמאות הבחינת 

את ההשפעה השלילית של אפקט "ההילה 

ממשלתיים -ארגונים לא המאפייןהכפולה" 

ועדת גולדסטון שעסקה  לדוגמא,רפואיים. 

האזינה לעדות  2009-בעזה בבסכסוך 

אנטישמית במסווה של תצפיות פסיכולוגיות 

 לבריאות הקהילתית התוכנית מפי שני בכירי

. במקרים רבים אחרים אתרי בעזה הנפש

תקשורת הסירו חומרים או חזרו בהם 

ממאמרים שהתבססו על טענות מעוותות של 

העלה סרטון וידאו  CNN-ארגונים: אתר ה

מבוים של הפעיל ד"ר מאדס גילברט ולאחר 

מכן הסירו; כתב העת "דה לנסט" פרסם 

 -Global Health"באתר האינטרנט שלו 

Network"  סיוע פרסום של מייסד ארגון

 28, ד"ר סווי אנג חי, למשך רפואי לפלסטינים

דיוקים עובדתיים"; -יום עד שהוסר "בשל אי

לגבי מותו של חולה  טענות שווא של רל"א

סרטן בעזה פורסמו באמצעי תקשורת בישראל 

ובנורבגיה. כל הדוגמאות הללו מדגימות כי 

הסתמכות על טענות של ארגונים פוליטיים 

פוגעת באמינותם של עיתונאים ועורכים, וכן 

של דיפלומטים, רופאים ואחרים העושים 

 ארגונים.השימוש בהצהרות 

ם המאפשרים התורמים, המממנים והתומכי

לארגונים לנהל לוחמה פוליטית נגד ישראל 

נושאים באחריות כבדה על פעילות הארגונים 

מממנים מספקים תמיכה ההמוענקים שלהם. 

של מאמצים  הקטגוריהכלכלית תחת 

הומניטאריים ופעילות רפואית, ולא לשם 

תקיפות פוליטיות ודמוניזציה. אף על פי כן, 

ע ממשלתי בהם סוכנויות סיו, מממניםה

מתעלמים בדרך כלל מהנזק  ,וקרנות פרטיות

 ומאפשרים לו להימשך. 

וריקה של זכויות אדם ניצול השפה והרט

מדים הפוליטיים של הסכסוך בהקשר המ

ישראלי היא תופעה הולכת וגוברת, -הערבי

החותרת תחת האוניברסאליות של ערכים 

חשובים אלו. כפי שהודגם במחקר זה, "הזכות 

. פוליטיותהפכה לנשק למטרות לבריאות" 

בניגוד לטענות ארגונים כמו רל"א ופעילים 

קיצוניים כמו מאדס גילברט, רופאים אינם 

שחקנים פוליטיים מטבעם, המחויבים לבחור 

צד בסכסוך. זוהי הצדקה חלשה לניצול שלהם 

את מקצוע הרפואה לקידום סדר יום צר, 

וניסיון להסיט את תשומת הלב מכך שהם 

ורגים מהנורמות המוסריות אליהן הם עצמם ח

מחויבים. למעשה, פעילות פוליטית שכזו 

מפרה את המחויבות הבסיסית של רופאים 

ואחרים המספקים סיוע רפואי לערכים 

 הומניטאריים וזכויות אדם אוניברסאליות. 
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העוסקים בנושאים ממשלתיים -לארגונים לא

 רפואיים ובריאותיים:

המנחים  יש לכלול במסגרת הקווים )1

לפעילות רפואית והומניטארית איסור על 

קידום עמדות ניצול האשמות לצורך 

 .וסדרי יום פוליטיים 

ארגונים  על בעת פרסום הצהרות לציבור, )2

ממשלתיים רפואיים לדייק באמינות -לא

 העדויות שלהם ולא לעסוק בהשערות.

ממשלתיים לא יעלו טענות -ארגונים לא )3

בנוגע לנושאים שאינם בתוקף מומחיותם, 

לרבות בעניינים משפטיים, צבאיים 

 ופוליטיים.

מדים פעילים מוכרים העוסקים במ )4

ישראלי -הפוליטיים של הסכסוך הערבי

לא ייקחו חלק במשימות רפואיות או 

 הומניטאריות באזור.
 

 ממשלתיים:-למממני הארגונים הלא

 ואנשים פרטייםממשלות, קרנות על  )5

-המסייעים לקמפיינים של ארגונים לא

ממשלתיים לפקח באופן מתמשך וברמות 

שונות לפני, במהלך ולאחר נתינת המענק. 

פיקוח שכזה צריך להתבצע באופן עצמאי 

 ושקוף.

מידה בנוגע לאחריותיות צריכות האמות  )6

לכלול קווים מנחים מוסריים המונעים 

קבוצות המנצלות מסגרות מימון עבור 

רפואיות על מנת לעסוק בלוחמה פוליטית 

 ותעמולה.

יש צורך גם בביקורת על מימון נוכחי. יש  )7

להפסיק מידית כל מימון המועבר 

לארגונים המשתמשים בו להעלאת טענות 

כזב חסרות בסיס והשתתפות בקמפיינים 

 ).BDS -ישראליים (כמו קמפיין ה-אנטי
 

 רפואיים:לתקשורת ולכתבי עת 

יש לבצע בדיקה מדוקדקת, זהירה  )8

-ועצמאית לטענות שנתקבלו מארגונים לא

 ממשלתיים.

כתבי עת רפואיים להתמקד ברפואה, על  )9

ולא להיכנס לסוגיות פוליטיות שאינן 

בתחום מומחיותם, או להשתתף 

 בקמפיינים פוליטיים.

יש לבחון מחדש קשרים קיימים עם  )10

ממשלתיים על מנת להבטיח -ארגונים לא

 .  את עמידתם בסטנדרטים המקצועיים
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