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מגזין נקודת מבט

מגזין למאבק בתופעת הגזענות

עכשיו זה מדעי גזענות 
פוגעת בבריאות 

מאמרים וכתבות
עמ' 15

 עובד שירות המדינה ננזף 
 בגין התבטאות גזענית

גזענות בראי הפסיקה
עמ' 19

עובדי שירות המדינה לקחו 
חלק בקמפיין שיווקי למען 

עתיד משותף ושוויוני בישראל
עמ' 7

01.08.21 | כ"ג אב תשפ"א

 הפנתר
השחור

 מרדכי כהן, מנכ”ל משרד הפנים היוצא, 
מדבר על הקשת הדמוקרטית המזרחית, על צדק 

חלוקתי, על גזענות ועל הקשר בין הילדות בפריפריה 
לפרויקט הדגל אותו הוביל במשרד הפנים.
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הפנתר השחור

פעילות היחידה הממשלתית לתאום 
המאבק בתופעת הגזענות

עובדי שירות המדינה בקמפיין 
למען עתיד שוויוני בישראל

מאמרים וכתבות

 מרדכי כהן, מנכ”ל משרד הפנים 
היוצא בשיחה על גזענות, צדק חלוקתי והמהפך שהוביל 

במשרד הפנים.

 "על קוצים ופרחים"
 מסמך הנועד לתת כלים בידי הממונים המשרדיים, הטיפול 

 בתלונות הציבור ומערכת ממחושבת חדשה 
לניהול התלונות. 

שאלנו את עובדי המשרדים מה עלינו לעשות בשביל 
 לבנות עתיד משותף ושוויוני בישראל, 

תשובות העובדים מרגשות.

עכשיו זה מדעי גזענות פוגעת בבריאות 
המרכז לבקרת מחלות בארה”ב הכריז על גזענות כגורם 

 סיכון לבריאות הציבור. בואו ללמוד על הקשר שבין 
גזענות לבריאות.

חייבים להתמודד עם הגזענות במקומות העבודה 
ד”ר גליה בונה, מנהלת תחום הכשרות ופיתוח ידע ביחידה 
הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, 

על ההזדמנות לשינוי עומק במרחבי העבודה.

 "תגידו תודה שהביאו אתכם מהג'ונגל", 
 "אני מגייס רק עובדים יהודים", 

 "אם זו הייתה משפחה רוסית הייתם משלמים" 
 החטא ועונשו- בואו ללמוד על המחיר של התבטאויות 

גזעניות במשרדי הממשלה והגופים הציבוריים. 

גזענות בראי הפסיקה

צוות 
העיתון

 מר אורי צור, עורך ראשי
 ממונה למניעת גזענות 

 רשות האכיפה והגבייה

 ד”ר גליה בונה, 
 היחידה הממשלתית לתאום המאבק גזענות

משרד המשפטים

 הגב’ רמה לוי, 
 ממונה למניעת גזענות, 

משרד הפנים

 עו”ד רגינה שוראשי, 
 ממונה למניעת גזענות

רשות האוכלוסין וההגירה

 מר אלון גליקמן
 ממונה למניעת גזענות

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

קרדיט וזכויות יוצרים
צילום עמוד שער וכתבה מרדכי כהן - דוברות משרד הפנים

WWW.MOOTAGOC.COM - עיצוב עיתון וגרפיקה 
orit@eca.gov.il -פניות למערכת העיתון בכתובת הבאה

 מה על
הפרק?



פגשנו את מרדכי כהן, מנכ”ל משרד הפנים 
היוצא לשיחה מרתקת על הילדות בחצור 
הדרישה  על  ה-70,  שנות  של  הגלילית 
המדינה  קרקעות  בנושא  חלוקתי  לצדק 
ועל הקשר בין הילדות בפריפריה לפרויקט 
הדגל אותו הוביל כמנכ”ל משרד הפנים 
הגזענות:  בתופעת  גם  לטפל   שעתיד 

פרויקט אשכול רשויות מקומיות. 

 מראיין: אורי צור, 
ממונה למניעת גזענות, רשות האכיפה והגבייה

הפנתר 
השחור.
בין אשכולות 

ברשויות המקומיות 
לגזענות



שלום לך מר מדרכי כהן ותודה שפינית מזמנך 
היקר. ספר לנו קצת על חווית ההתבגרות בתור ילד 

ביישוב פריפריאלי בצפון הארץ של שנות ה-70. 
החוויה הייתה מורכבת כיוון שהחיים בחצור הגלילית בתור ילד היו מחד 
ותוססים אבל מהר מאוד התגלו כבועה מקומית. חצור היא  מלאים 
עיירה קטנה, קהילתית מאוד עם מאפיינים של חברה מסורתית. הכל 
מוקף ירוק, מרחבים, בית כנסת קהילתי. מאוד שונה מהתדמית של 
עיירות הפיתוח בדרום המדברי. אבל הירוק מסביב לא בהכרח שיקף 
את המציאות במלואה; את סטירת הלחי היינו חוטפים דווקא כשהיינו 
יוצאים מהיישוב ובאים במגע עם היישובים שמסביב; מצד אחד חצור 
הייתה מאוד קטנה וצפופה אבל בחוץ המרחבים והקרקעות הם אין 
ולקיבוצים.  האזוריות  למועצות  דבר  של  בסופו  ששייכים  סופיים, 
הסיפור  אותי;  העסיק  מאוד  זה  ילד  ובתור  לעין  בולט  מאוד  היה  זה 
שסיפרו לנו היה שהשטחים מיועדים לחקלאות, אבל כשאתה גדל, 
שלי  הכנסות  שמייצרת  קרקע  של  אדיר  בנכס  שמדובר  מבין  אתה 
ולקרוביי לעולם לא יהיה סיכוי ליהנות מהם. לשמחתי, אבא שלי היה 
אדם מאוד ביקורתי וממנו בפעם הראשונה שמעתי על המושגים צדק 
חברתי וצדק חלוקתי. אז עוד היה לי קשה להבין את המושגים האלה, 

היום הם מלווים אותי בכל צעד וצעד.”

הפנימייה  של  הראשית  המטרה 
הייתה להצמיח טכנאים איכותיים 
לבזק, הם לא דיברו אתנו על ערכים 
ודו קיום, זה לא עניין אותם אם אתה 
ערבי או יהודי, עניינה אותם התוצאה; 
אבל דווקא הגישה המעשית הזו היא 

שהובילה לשוויון אמיתי

”

”
איך היו המפגשים עם המועצות האזוריות 

והקיבוצים השכנים?

מורכבים. אתה מטייל בסביבה הקרובה ופוגש ילדים מהקיבוצים 
שחיים בתנאים מאוד שונים מהתנאים שאתה מורגל אליהם. לא 

אחת טיילתי בשטחים שמקיפים את הקיבוצים והרגשתי כמו נטע 
זר, היו שואלים אותי מי אתה ומה מעשייך כאן; תחושת אי שייכות. 
המרחב הוא אומנם מרחב ציבורי פתוח אבל התחושה הייתה שונה, 
ההסתכלות עלי בתור ילד הייתה שונה מהמשבצת שהורגלתי אליה; 
ממשבצת של ילד מוערך נפלתי למשבצת של ילד שחוששים ממנו. 

זו תחושה קשה. 



אז איך משנים?

להבין  צריך  מקומיות;  רשויות  אישכול  פרויקט  לתמונה  נכנס  כאן 
רשויות   257 אפשרי,  בלתי  הוא  המקומי  השלטון  של  שהמבנה 
מקומיות, שליש מהן עם פחות מ-10,000 תושבים. כמה הכנסות יש 
לאותן רשויות? איזה סיכוי יש להן לתת שירותים איכותיים לתושבים? 
בטח בהשוואה לרשויות גדולות עם מקורות מימון עצומים. ואז הבאנו 
את רעיון האשכולות והחשיבה האזורית- בואו נייצר שיתופי פעולה 
לגודל  יתרון  ניצור  אזורי,  לאשכול  אותן  נאגד  המקומיות,  ברשויות 
ונשביח את השירותים לאזרח. ונעשה עוד דבר שמאוד מתכתב עם 
פעילות היחידה לתיאום המאבק בגזענות- האיחוד יפיל את המחיצות, 
כי כשיש שיתופי פעולה בין רשויות זה בין קהילות ואז הם עובדים 

ויהודים. יחד, ערבים 

את הקשת; לתחושתי התרומה של הקשת לצדק חלוקתי בקרקעות 
או הדרישה לחינוך שוויוני הייתה אדירה, אבל הרגשתי שהיא הולכת 
בצורה חריפה מידי על ההיבט של הזהות המזרחית; די חששתי לעסוק 
בשיח של הזהות, זה טוב עד לנקודה מסוימת אבל זה גם עלול להוביל 
מסלולים  להם  לפתוח  במקום  הללו  הקבוצות  את  שמקבע  למאבק 
ופחות  צודקת  משאבים  בחלוקת  יותר  לעסוק  רצינו  אנחנו  אחרים,  
לעסוק בזהות המזרחית; זה נכון שמזרחים מופלים בישראל על רקע 
היותם מזרחים, אבל הפתרון, לתפיסתי, לא נע סביב העמקת הזהות 
הגזענות  הרי  כי  המובנית  הבעיה  בשורש  טיפול  ע”י  אלא  המזרחית 
בישראל לא מופנת רק כלפי מזרחים; ערבים, יוצאי ברית המועצות, 
הרצון  הגיע  ומכאן  הבעיה  בשורש  לטפל  צריך  הלהטב”ית,  הקהילה 

שלנו לפרוש; הקשת המשיכה בפועלה ואנחנו המשכנו בדרכנו. 

בין השנים 2004-2012 ממלא מרדכי כהן מספר 
תפקידים בקרן רש”י לרבות בתפקיד סמנכ”ל הקרן 

ובשנת 2012 ממלא את תפקיד מנהל השלטון המקומי 
במשרד הפנים. בשנת  2016  מתמנה למ”מ מנכ”ל 

משרד הפנים ובהמשך מקבל את המינוי בפועל, אותו 
הוא ביצע עד לאחרונה;

כיצד העובדה שגדל בפריפריה החברתית וההכרות 
המוקדמת שלו עם הרשויות המקומיות השפיעה על 

כניסתו לתפקיד? 

רוצה  אני  מה  של  ברורה  תפיסה  עם  לתפקיד,  מגובש  מאוד  הגעתי 
לעשות במשרד הפנים ורציתי לקדם שינויים מבניים גדולים ברשויות 
המקומיות; בסופו של דבר לאזרח יש חוזה עם המדינה ולא עם הרשות 
המקומית, אבל שמנתחים את הנתונים, הרשות המקומית שבה גדלת 
בוגר  דרכך כאזרח  דבר אחר על המשך  יותר מכל  זו שתשפיע  היא 
במדינה והמצב הזה בעייתי כי המבנה של הרשויות המקומיות כמעט 
ייחשף  חלשה  מקומית  ברשות  שנולד  מי  מוביליות;  מאפשר  ולא 

למערכת חינוך פחות טובה ויקבל שירותים נלווים ירודים; 
היכולת שלו להתנייד בסולם החברתי היא קטנה; זה הנתונים אומרים. 

ואת זה רציתי לשנות. 

בשנת 1981 סיים מר כהן את לימודיו בישיבה הדתית 
שבחצור ועבר לפנימייה חילונית טכנולוגית בירושלים. 

ספר לנו על חווית השינוי.

ההורים כעסו עליי מאוד. הגעתי מבית מסורתי והם מלכתחילה לא 
אהבו את העובדה שהלכתי ללמוד בישיבה הדתית בחצור, שנתפסה 
וכעת  בתור ילד  חונכתי  עליה  המסורתית  מהתרבות  יותר  כנוקשה 
נתפסה  מהבית,  הרחק  דאז,  בזק  של  חילונית  לפנימייה  המעבר 
בעיניהם כמהלך קיצוני יותר; הם ראו בכך סטייה מהחיים המסורתיים 
ומהערכים עליהם גדלתי אבל בתחושה שלי זה היה מהלך מתבקש; 
הרגשתי  חנק,  של  בתחושה  אותי  השאירה  הגלילית  בחצור  הילדות 
שככל שאשאר בחצור לא אוכל לעולם לממש את הפוטנציאל שבי 
חברתית  במוביליות  גדול  קושי  שקיים  העובדה  כי  מעניין,  נתון  וזה 
אבל  אז,  לי  מוכרת  הייתה  לא  הארץ  ברחבי  השונות  בפריפריות 
כנראה בתחושה הפנימית הרגשתי זאת בצורה משמעותית. בפנימייה 
דתיים,  חילוניים,  בדואים,  ערבים,  איתי  יחד  למדו  הטכנולוגית 
מסורתיים, קיבוצניקים ותלמידים מהערים; זו הייתה חוויה עוצמתית 
החברה  של  הגוונים  לכל  בחיי  לראשונה  להיחשף  לי  אפשר  זה  כי 
הישראלית בתנאי מעבדה ובתוך מבנה שאפשר לכולנו להיות שווים; 
כולנו  וחילוניים;  דתיים  או  וערבים  יהודים  אין  ועניים,  עשירים  אין 
תלמידים, ישנים באותן מיטות ונמדדים על הצלחה בלימודים בלבד; 
שם למדתי לראשונה בחיי את העובדה שכולנו שווים; לא רק ברמת 
על  למדתי  הערבי,  מהמגזר  חברים  הכרתי  מעשי;  באופן  התיאוריה, 
ההורים שלהם, על הדאגות שלהם, הפחדים שלהם. המטרה הראשית 
של הפנימייה הייתה להצמיח טכנאים איכותיים לבזק, הם לא דיברו 
איתנו על ערכים ודו קיום, זה לא עניין אותם אם אתה ערבי או יהודי, 
עניינה אותם התוצאה; אבל דווקא הגישה המעשית הזו היא שהובילה 
לשוויון אמיתי; חיינו את הדו קיום במלוא מובן המילה. בהמשך הבאתי 

את הגישה הזו לידי ביטוי כשנכנסתי למשרד הפנים. 

ספר לנו על היוזמה החברתית הראשונה שלך

במהלך התואר הראשון הקמנו יחד מספר סטודנטים את תא הסטודנטים 
צ”ח )צדק חברתי( שהורכב מסטודנטים יהודים וערבים שדגלו בשוויון, 
תוססת  מאוד  תקופה  הייתה  זו  חלוקתי.  וצדק  חברתית  מוביליות 
וממש בסמוך להקמת התא, הוקמה בשנת 1996 הקשת הדמוקרטית 
המזרחית. לאחר התייעצויות בינינו, תא הסטודנטים שלנו חבר אליהם. 
מצאנו בקשת מכנה משותף רחב, אבל לא חלף זמן רב והחלטנו לעזוב 



חשוב שאני יכול לתת לילדים שלי; תשאפו להגיע למסגרות שיש בהן 
מגע עם אנשים וקהילות מגוונות. התרומה ההדדית היא אין סופית. 

יכול לשתף אותנו בדוגמה של אשכול רשויות 
שהובילה להפלת מחיצות בין ערבים ויהודים? 

חצור  את  שכולל  אשכול  זה  כדוגמה.  מזרחי  גליל  אשכול  בוודאי. 
שמונה,  קריית  זנגריה,  טובה  את  והתחנכתי,  גדלתי  שבה  הגלילית 
מדעים  במרכז  יחד  לומדים  כולם  ומטולה;  המעלה  יסוד  קיבוצים, 
של  האקדמאי  העוגן  שהוא  חי  בתל  שנמצא  מצוינות  מרכז  לנוער, 
של  ממקום  קיום  דו  לא  זה  אותם,  מחבר  המשותף  הלימוד  האזור. 
ערכים, זה דו קיום מעשי, בשטח; הם לומדים יחד, גדלים יחד ויהפכו 

העתיד.  למדעני  יחד 

בחודש יולי האחרון סיים מר כהן את תפקידו 
כמנכ”ל משרד הפנים וביצע חפיפה למנכ”ל הנכנס. 

איזה תובנות אתה יכול להעביר למנכ”ל הנכנס 
לטובת חיזוק החיים המשותפים בישראל? 

נוקשה  מאוד  קו  הפנים  במשרד  הובלנו  אנחנו  הבית,  בתוך  ראשית 
של גיוון תעסוקתי; במשרד יש נשים וגברים, ערבים ויהודים, דרוזים, 
יוצאי אתיופיה, חילונים ודתיים. ניתוח הנתונים של השנים האחרונות 
צריכים שגם  לפני שמטיפים לאחרים,  על מהפך של ממש;  מצביע 

הבית שאתה מנהל ינהג באותה צורה ועל זה הקפדנו במשרד. 
מעבר לכך צריך לחזק את פרויקט האשכולות ולעשות את הקפיצה 
הבאה; לא רק אשכולות באופן מבני אלא גם באופן שגרתי וספונטני; 
הרשויות צריכות לרצות לשתף פעולה מתוך מטרה משותפת והמדינה 
צריכה לעודד את זה, היא צריכה להעביר סמכויות ומשאבים לאותם 

דיברה על כך בנאום  ולחזק אותם; לשמחתי השרה שקד  אשכולות 
בבית הנשיא ואני מקווה שהיא תאמץ את הגישה והחזון ושהממשלה 

כולה תיתן לה גיבוי.

אנחנו נמצאים חודש וחצי אחרי הפרעות הקשות 
שהתאפיינו בעיקר בערים המעורבות והציפו 

את הפערים הקשים שבין האוכלוסייה היהודית 
והערבית בישראל; עושה רושם שתהום פעורה בין 

הקהילות והדבר ישפיע גם על ההתנהלות בשנים 
הבאות; איך אתה חושב שהמדינה צריכה לפעול 

בשביל לגשר על הפערים ולהוביל לשוויון או 
שותפות גדולה יותר בעתיד?

אתחיל בזה שהממשלה כשלה, הכתובת הייתה על הקיר, כולם ראו 
והבין  שניתח  רוה”מ  במשרד  צוות  הוקם  עליה;  דיברו  וכולם  אותה 
מספק,  פיקוח  ללא  הערביות  לרשויות  זורמים  גדולים  שתקציבים 
השילוב  מהעוגה;  נתח  שרוצים  עבריינים  לגורמים  בחלקם  שזולגים 
של תקציבים גדולים למספר מצומצם של גורמים הוא בעייתי וחייבים 
לפקח על התהליך; חשוב להגיד, הרוב המכריע של ערביי ישראל הם 
אזרחים שומרי חוק שמעוניינים בהשתלבות אמיתית, אבל יש מיעוט 
הוא  קטלני.  הוא  ביניהם  והשילוב  עבריינים  גורמים  שפוגש  לאומני 
יוצר אלימות בלתי נסבלת, רציחות על בסיס יומי, כולם ראו את זה 
וכולם התריעו על כך; אפילו ראשי הרשויות בשלטון המקומי הערבי 
הזהירו מכך ואף ציינו שבסופו של דבר זה יגלוש לערים המעורבות; 
לא הקשיבו להם ולצערי לא נעשה די בנושא. לא אספו את הנשק, לא 
בלמו את ההתנהלות העבריינית; זו משימה ראשונה במעלה, לפקח 
בצורה מחמירה על הרשויות, למנוע מהגורמים העבריינים להשתלט 
את  ולחזק  להעמיק  צריך  לכך  מעבר  הנשק.  את  ולאסוף  עליהן 
שיתופי הפעולה באמצעות האשכולות ולהשקיע בדחיפות גם בערים 
לרשויות  922 שהעבירה תקציבים משמעותיים  המעורבות; החלטה 
המקומיות הערביות פסחה על הערים המעורבות; יש כעת הזדמנות 
החלטת  בדחיפות  לקדם  צריך  ערביים;  ציבור  נבחרי  עם  לשותפות 
הקהילות  בין  השותפות  את  ולחזק  המעורבות  לערים  גם  ממשלה 
הערבית  החברה  נפש;  חשבון  לקיים  צריך  נוסף,  ודבר  אלו.  בערים 
חשבון  לעשות  צריכה  הכללית  החברה  נפש,  חשבון  לעשות  צריכה 
ולפעול  ובראשונה המדינה צריכה לעשות חשבון נפש  ובראש  נפש 
על מנת לסייע לרשויות המעורבות; אסור שהפורענות תרים ראש כי 

היא מאיימת על כלל החברה הישראלית. 

איך זה מתכתב עם המאבק בתופעת הגזענות?

למעלה מ-80% מהרשויות המקומיות הן הומוגניות; רשויות מקומיות 
של חרדים, של ערבים ויהודים, הכל בנפרד; ביום יום אין מפגש רציף 
שאפשר  במסלול  אותי  הובילו  החיים  לשמחתי  הללו.  הקהילות  בין 
לי ללמוד על בשרי את הערך המוסף של החיים המשותפים, למדתי 
לא  הקהילות,  בין  המחיצות  את  שהפילה  חינוכית  במסגרת  וגדלתי 
ממקום ערכי אלא ממקום מעשי, הצורך של חברת בזק דאז בטכנאים 
טובים לכלל הקהילות בארץ הוליד פנימייה בה חיו כולם באופן שוויוני 
ורציף, ערבים ויהודים, חילונים ודתיים, קיבוצניקים ותלמידים מהערים, 
כולם למדו וחיו יחד באופן אינטנסיבי במשך 4 שנים. זהו הטיפ הכי 

תכניות לעתיד?
למלא אנרגיות, לצבור כוחות, לנתח,  לעבד את מה שעבר עלי בעשור 

האחרון ולסמן את האתגר הבא.



 עתיד משותף
ושוויוני בישראל 

והמהומות  חומות"  "שומר  מבצע  בעקבות 
שהתרחשו בערים המעורבות  יצאנו לשאול 
"מה  השונים  הממשלה  משרדי  עובדי  את 
משותף  עתיד  לבנות  בשביל  לעשות  עלינו 

בישראל?" ושוויוני 

הנה חלק מהתשובות שקיבלנו...

המרכז למיפוי ישראל

 מר מוחמד בדארנה, ביקורת תכניות לצורכי רישום 

אנחנו כחברה עברנו כמה וכמה משברים , משבר שפוגע 
באופן שווה במגזר הערבי והיהודי כאחד. אני מאמין שהגרעין 
של כל אדם הוא טוב , והסחת הדעת אשר הוא עובר , היא מה 

שמתסיסה את הזירה תמיד , אין אב שרוצה שהבן שלו יהיה 
מעורב בהתפרעות או קטטה. ובכל זאת ראינו הרבה אנשים 

 אשר השתתפו באירועים, הכו, שרפו והשחיתו; 
אני רואה בחינוך שבבית ובבית הספר שחקן מרכזי בבניית 

העתיד המשותף והשוויוני בישראל .

””

””
מר ערן זלצברג, מנהל תחום הכנסות וגבייה

בחודש מאי עברה המדינה גל אלימות מהקשים שחווינו. 
האירועים ברחובות הערים המעורבות נראו כאילו נלקחו 

ממדינה השרויה בכאוס מוחלט. הדברים האלה צריכים להוות 
לנו תמרור אזהרה. משהו בסגנון של  “עצור – תהום לפניך”. 

כי עוד רגע אנחנו נופלים לתהום ואנחנו לא נצליח לעצור את 
הנפילה הזו. אנחנו, יהודים וערבים, נמצאים כאן יחד כבר 

עשרות, אם לא מאות שנים. אנחנו חייבים להבין שאין לנו 
 ברירה אחרת מלבד בנייה של עתיד משותף ושוויוני. 

פשוט אין ברירה אחרת. 

””

””



רשות האוכלוסין וההגירה

”

גב’ ראדיה חוסיין-  ראש צוות אשרות ומעמד בלשכת עכו ”

אני מאמינה שהצעד הראשון שיש לעשותו הוא שינוי התפיסה 
הרווחת אצל הרוב , והובלת הכלל להבין כי אנחנו לא יכולים 

להתקיים כחברה בלי האחר, וכי עלינו כחברה להתחיל להכיר 
את האחר/השונה על ידי ההבנה כי גם השונה הוא אדם בעל 

זכויות ומעמד ולהסיט את המיקוד שלנו בחיים לעשייה חיובית, 
היכרות הדדית, הורדת מחסומים, הפגת פחדים ובניית אמון 

הדדי בציבור הרחב בישראל. לאחר השינוי הבסיסי הזה, ניתן 
להתחיל ולבנות גשרים שיחברו בין הקצוות שיובילו בסופו של 

 יום לחברה מאוחדת וחזקה ואף לשיוויון המיוחל, כי האחר 
הוא אני.

”

מר ניר שווגר,  מנהל לשכת משנה מעלות 

השגת האמון ההדדי הוא תהליך ארוך הבנוי מרבדים שונים, 
חברתיים, כלכליים, תרבותיים וחינוכיים, שייבנו בשותפות 

ותוך הבנה של המגזרים השונים. אלו יכולים להיבנות רק מתוך 
אמונה משותפת לעתיד טוב יותר לדורות הבאים.

”
המשרד להגנת הסביבה

עו”ד אימאן סיף, לשכה משפטית המשרד להגנת ”
הסביבה ועו”ד לימור גתי,  סגנית בכירה ליועצת 

המשפטית בהודעה משותפת

בשביל שינוי צריך שהרוב הדומם שתומך בשלום, בדו קיום, 
בחברות, בשכנות, באחווה ובשלווה – ישמיע קולו ויוקיע 
מקרבו את המיעוט הקיצוני משני הצדדים. עלינו לומר די 

למסרים קיצוניים ומפלגים, די לחיפוש אשמים והטלת 
אחריות הדדית. מסרים כאלה מרחיקים אותנו מחיי שכנות 
משותפים ומעמיקים את הפילוג וההסטה. במקום להילחם 
בחושך, יש להגביר את האור. אין דרך אחרת. יש לתת את 

הדגש על העובדה שכולנו בני אדם שבסך הכל רוצים לחיות 
בשקט ובשלווה ביחד. יש להפיץ אור, להדגיש את החברות, 

החיבור, הסובלנות, האהבה והקבלה. רק כך יגיע השלום 
שכולנו מייחלים לו.

”

orit
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משרד המשפטים

”

 עו”ד אורלי פיטוסי, ”
 פרקליטה בפרקליטות מחוז דרום- פלילי; 

לדעתי בניית עתיד משותף ושוויוני בישראל בין יהודים לערבים, 
מתחיל ונגמר בכבוד האחר כאדם, תוך כיבוד המסורת, הדת 
המנהגים של האחר ולימוד אורחות חיו. כיבוד זכויות האחר 

לחירות מחשבתית, חופש בחירה, חופש תנועה וחופש הביטוי, 
תוך התחשבות ברגשות האחר. גם אם השקפותינו הפוליטיות 
שונות, מחובותינו להותירם לחבר הפוליטיקאים ולעצור שיח 

מביש ולא מכבד

 עו”ד מיי אלחג’וג, 
 פרקליטה בפרקליטות מחוז דרום- פלילי; 

בניית עתיד משותף בחברה מגוונת מבחינה תרבותית, חברתית 
ודתית אינה משימה קלה, אך בהחלט אפשרית. אני מאמינה 
שקבלת האחר השונה הוא אחד הערכים החשובים שיתרמו 

לקדם עתיד משותף. מה שמייחד אותנו בתור חברה זה המגוון 
התרבותי.. אנו צריכים ללמוד ליהנות מהטוב של מגוון זה, 

ולצד זה להתעלות על המחלוקות וההבדלים שלא יקדמו אותנו 
כחברה, כי בסופו של יום נשארים כאן ונחיה ביחד לטוב ולרע. 

”

”

מר אחמד חמודה, דסקאי אירופה אגף חו”ל

 גיוון תורם לא רק לקירוב בין המגזרים אלא גם מעלה את 
המקצועיות של העובדים במשרד. אנחנו מרוויחים מכך שיש 

שונות ומגוון דעות, זה תורם ליצירתיות וכולם מרוויחים.

משרד התיירות

”

”

מר ילמה אשטו, מרכז התקשרויות ורכש אגף חו”ל 

משרד התיירות פועל לקידום כל המגזרים, זה חלק 
מהעבודה שלנו בשיווק תיירות בחו”ל. חשוב לחשוף לשאר 

אזרחי ישראל את העובדה שיש גיוון במשרדי הממשלה 
ושכולנו עובדים יחד.

”

 הגב’ קטי גורדון, דסקאית אסיה באגף חו”ל ”

צריך לחשוף את התרבויות השונות כדי שאנשים יכירו יותר. 
חשוב להכיר את המנהגים, המאכלים השונים, המשמעות של 
החגים. למשל כשהייתה פעילות במשרד בנושא צום הרמדאן 

למדתי מזה המון. 



עו״ד איה בן פורת ממונה )יעוץ משפטי( וממונה על 
 השוויון המגדרי

כדי לבנות עתיד משותף ושיוויוני צריך היכרות בלתי 
אמצעית ולראות את מי שמולך ללא הסטיגמות והמטענים 
אלא את תכונות האופי האישיות של כל אחד ואחת מאתנו

עו״ד ואיל ג’יג’יני מנהל  מחלקה בכיר )בפועל(, לשכה 
משפטית

כדי לבנות עתיד משותף ושיוויוני  בישראל צריך לרצות, 
להקשיב, להבין את הצד שני ולבנות את העתיד. אישית אני 
חושב שיש רצון טוב, צריך רק להקשיב ולהוציא לפועל, כל 

אחד ממקומו, בדברים קטנים כגדולים.

”

”

רשות האכיפה והגבייהמשרד התקשורת

מר אורן כהן, סגן המבקר ומר ערן עלמני, ביקורת פנים 

לדעת לקבל ולהכיל את האחר, סובלנות וסבלנות, להכיר את 
השונות בכדי למצוא דרכים לשיתופי פעולה. לבקר ולהוקיע 

את ההסתה מכל המגזרים השונים. 

””

””
””

””

הגב’ ננסי זכאכ אבו אלנסר, ביקורת פנים

הממשלה נדרשת לתמוך בארגונים הפועלים לקיום שוויוניות 
בין אזרחים ופועלת בתקיפות נגד תופעות של גזענות 

ואפליה. יש לחשוב על קידום פרויקטים לשיתופי פעולה בין 
כלל המגזרים, שיסייע לקרב ולהכיר את האחר, ליצור קשרים 
ולקדם עתיד אופטימי. לפעול יחד ולנסות ליצור קול משותף 
של כלל הציבור החולקים על ארץ זו. לצאת בתוכנית אירוח 

או הידברות בין כלל המגזרים, להכרת התרבות והייחודיות 
של כל צד וכן לקדם הצעות חקיקה לקידום שוויוניות. 



מר יהושוע סקירה, מנהל רכש ולוגיסטיקה ומר ריאד 
אבוערישה, סגן אחות אחראית ויו”ר ועד עובדי הסיעוד 

ופארא

הקשר שלנו נרקם במהלך העשייה היומיומית ביחד ולמען 
מטופלי וצוות המרכז, כל אחד בתחום עיסוקו. האתגרים 

המשותפים לימדו אותנו להכיר מקרוב אחד את השני, דבר 
שהוביל גם לעשייה משותפת מחוץ לגבולות בית החולים. 

במרוצת השנים ביצענו מספר פעילויות הן בעבודה והן 
בקהילות בהן אנו מתגוררים לרבות הקמת מחלקת קורונה, 
הקמת קבוצת קט-רגל שמורכבת מכל הסקטורים )מנמ”ש, 

סיעוד ורופאים(, תוך דאגה לגיבוש הקבוצה והשתתפות 
בתחרויות עובדים. הובלנו ביחד פרויקטים לטובת גיבוש 
ורווחת כלל הצוותים במרכז בכל מעגל החיים )שמחות 

ואבל(. נרתמנו לסיוע עבור משפחות עובדים שזיהינו צורך 
– חוצה מגזרים. כיום, אנו מוצאים עצמנו עובדים בשיתוף 

 פעולה מלא, בכבוד הדדי, אכפתיות וסיפוק רב., 
כי רק ביחד ננצח

המרכז הרפואי לבריאות 
הנפש מעלה הכרמל

השירות המטאורולוגי 

””

””

””

””

””

””

 מר אברהם מלצר, מרכז )תפעול ותמיכה המרכז המבצעי( 

אני בעד כל הזמן לחיות בשלום, עם כל בן דת אחרת. מקווה 
שיהיה איחוד וגיבוש במדינה.

מר וסים חביש, מרכז )תפעול ותמיכה המרכז המבצעי(

קודם כל צריך להאמין באנושות. אנחנו בסופו של דבר 
משפחה שחיה תחת אותה קורת גג, ואלו שהם לא יהודים הם 

כרבע מהמדינה. צריך לחיות בדו קיום ועם הרבה כבוד. אני 
כדרוזי חושב שצריך דו קיום ולכבד אחד את השני ללא הבדל 

גזע מין ודת”.



”

הגב’ סיגלית הרוש, מרכזת כ”א בהוראה וממונה על גיוון ”
תעסוקתי ומניעת גזענות והגב’ מרי יוסף, סגנית בכירה 

)הון אנושי ומנהל(

לדבר, לשתף, להקשיב, להכיר, להכיל, להבין.
רק האור יוכל לחושך, רק האהבה תוכל לשנאה. למדנו לעוף 

באוויר כציפורים, לשחות בים כדגים, אך עדיין לא למדנו 
ללכת על כדור הארץ כאחים ואחיות. בואו נחלום ללא 

גבולות, נממש ללא פחד ונצעד יחד לעתיד מואר ומשותף.

 המנהל לחינוך התיישבות פנימייתי 
ועליית הנוער

משרד הבינוי והשיכון

”” עו”ד לוי לידור בונן, מנהל מחלקה בכיר, לשכה 
משפטית

שנה כמו זו שעברה על כולנו, בה היו אינספור שיחות על 
המצב, היא שנה מאתגרת ללא ספק. 

דווקא שנה כזו מעמידה את השאלה מה עלינו לעשות כדי 
לבנות עתיד משותף, בפוקוס שלא היה כמותו בעת האחרונה. 

קטונתי מפתרונות לאומיים, משאלות גורליות של עתיד 
העמים היושבים כאן זה לצד זה, אבל אני בהחלט כן יודע 
לומר מה עלינו כבני אדם, שעובדים וחיים יחד זה לצד זה, 

לעשות. דווקא ההתמקדות בעבודה וביצירה המשותפת, 
גורמת לנו, לטשטש את השוני, ולהדגיש את הדמיון בינינו. 

אבל מעבר לכך שאנחנו מדגישים בדרך כלל את מה שדומה, 
הדבר הכי חשוב בעיני הוא לא להתעלם ממה ששונה. לא 

להחביא את זה ולא להתעלם. לא לעצום עיניים אל מול 
השוני והקונפליקט. דווקא כן לדבר על הדברים. לדעת איך 

להימנע משתיקות רועמות בפינת הקפה, ולאט ובזהירות 
לאוורר את אירועי השעה, להקשיב. ולהגיב בכנות אבל גם 

ברגישות לדעותיו של האחר.

הינה יסוד לכל  עתיד משותף, וחיונית מכל עת, וביתר שאת 
כעת, לקיומו של שוויון, גם אם הוא חברתי. בתקווה שיבואו 

עלינו שנים רבות של שוויון, אהבה וסובלנות. 

””

””

עו”ד עלאם דיאב, מנהל מחלקה בכיר, לשכה משפטית

אחי, חברי לעבודה-לידור, מפליג ומפליא לספר בחשיבות 
החיים ביחד, העבודה המשותפת ואיסור התעלמות ממה 
ששונה. אני אחתום על כל דבריו אלה, כולם. אך אוסיף, 

התעלמות מהשונה אינה מקדמת ערכים של שוויון, וקבלתו 
של האחר כן מקדמת אותנו, הן מבחינת ערכים והן מבחינת 

חברה, ומעל הכל, מקדמת אותנו כבני אדם חופשיים וברי 
דעת. קבלת האחר, גם אם הוא שונה, מעשירה אותנו כבני 

אדם בערכים ותכונות שהינם על תרבותיים, מגדריים או 
דתיים. קבלת האחר מדגישה ומקדמת ערכים של שוויון, 

אהבה, חמלה וסובלנות. חברה כזו,  שחבריה וחברותיה 
מקבלים ומקבלות את האחר והאחרת, מתעלה על עצמה בכל 

עת, מחשלת את עצמה לנוע קדימה. לא ממניעים לאומיים, 
תרבותיים או, חס וחלילה, נקמה מהאחר, אלא מערכים של 

רווחת כלל החברה. הרי חברה כשמה כן היא !  אחרי שאמרתי 
זאת, אני מאמין שקבלת האחר והאחרת, או השוני שבהם/ן, 
הינה יסוד לכל  עתיד משותף, וחיונית מכל עת, וביתר שאת 
כעת, לקיומו של שוויון, גם אם הוא חברתי. בתקווה שיבואו 

עלינו שנים רבות של שוויון, אהבה וסובלנות. 

””



מר הינו נזיר, ממונה מעברי גבול צפוניים, בית מכס 
מעברי גבול ומר שלומי ניסים, בודק בכיר, מעבר גבול 

ראש הנקרה.

עלינו לחתור ללא לאות וללא מורא ופחד ליצירת אזרחות 
ישראלית צודקת ושוויונית, מאחדת ומכילה. אזרחות המכירה 

בשונות ובייחודיות של שלל מרכיביה, יש בכך יופי ועוצמה. 
אזרחות יציבה ואיתנה כמילותיה של מגילת העצמאות. 

עלינו להכיר באופן הוגן, מכבד ויסודי אחד את השני, לחזק 
את המשותף ולנטרל את המבדל, המפלג והמשסה. לאמץ 

ערכים דמוקרטיים נעלים וקודים חברתיים צודקים ושוויוניים 
המעצימים את אחדותנו, שייכותנו, אזרחותנו וערבותנו 

ההדדית למרות השונות. 

רשות המיסים )מכס ומע”מ(

””

””

המרכז הרפואי וולפסון

מר יעקב נסימוב, אח אחראי במחלקה לרפואה דחופה 
והגב’ מאיסה אבו נאר, סגנית אחראית מחלקה לרפואה 

דחופה בהצהרה משותפת

 אנחנו צוחקים ועושים שטויות יחד, אנחנו עצובים ברגעים 
הקשים, אנחנו יחד  במשמרות הקשות של הלילה שכולם 

כבר ישנים, אנחנו מצילים חיים ביחד והחברים הכי טובים! דו 
קיום אמיתי!

””

””

הגב’ שירלי סגל, אחות מלר”ד ומר עבד מחאג’נה, 
אחראי מיון מהלכים

עלינו לדעת לקבל את האחר ואת השונה, ללמוד להכיל 
אותו ואת צרכיו ואת תרבותו מעבר להכרה בלבד. להבין 
שיש דעות שונות ותרבויות שונות ולדעת להכיר ולהכיל 

את האדם באשר הוא אדם ולאפשר לכל אדם לחיות 
באמונתו וחירותו. כל זה יישמר וישקע על ידי חינוך 
והשקעה בילדינו, דור העתיד שיגדל למציאות טובה 

ומקבלת יותר למציאות של תקווה ושוויון.

המרכז הרפואי שמיר

”

”



מאמרים
וכתבות.



עכשיו 
זה מדעי. 

גזענות 
פוגעת 

בבריאות

הכריז  בארה”ב,  מחלות  לבקרת  המרכז 
הציבור,  לבריאות  סיכון  כגורם  גזענות  על 
והשיקו אתר המציג מידע מחקרי על הקשר 

לבריאות. גזענות  בין 

שהייתה  פרופורציונאלית  הלא  להשפעה  התייחסה  ההצהרה 
את  שהבליט  דבר  בארה”ב,  מסוימות  קהילות  על  הקורונה  למגפת 
די  כזו שלא מקבלת  ידועה, אך  וקיומה של מגפה  חוסר השוויוניות, 

“גזענות”. הציבור:  בריאות  על  ומשפיעה  התייחסות, 

המרכז  ה  ראשת  ולנסקי,  רושל  ד”ר  בהצהרה  מסבירה  גזענות, 
בסיס  על  מסוימת  קבוצה  של  אפליה  רק  לא  היא  מחלות  לבקרת 
על  המשפיעים  המבניים  החסמים  גם  אלא  עורה,  צבע  או  חזותה 
היכן  יעבדו,  במה  יגורו,  היכן  וקובעים  שונה,  באופן  אתניות  קבוצות 
החברתיים  לגורמים  ועוד.  ישתייכו  קהילות  לאילו  ישחקו,  ילדיהם 
ונפשית,  פיזית  בריאות  על  טווח  ארוכות  השפעות  ישנן  הללו 
בריאים.  לחיים  האפשרות  את  אנשים  ממיליוני  מונעים   והם 
מערכות,  הכוללת  כשיטה  מוגדרת  גזענות  ובריאות”,  “גזענות  באתר 
מדיניות, פרקטיקות ונורמות, המייחסת ערך ומשפיעה על הזדמנויות 
בהתבסס על חזות או צבע עור, ומייצרת יתרונות וחסמים באופן לא 

הוגן. 

נתוני הבריאות בארה”ב מראים כי קבוצות מיעוטים אתניות סובלות 
מאחוזים גבוהים יותר של מחלות ומוות מסיבות שונות, בכללן סכרת, 
לחץ דם גבוה, השמנת יתר, אסמה, מחלות לב – בהשוואה ללבנים. 
ארבע  פי  נמוך  הינו  אלה  קבוצות  של  החיים  תוחלת  לכך,  בנוסף 

אמריקאים.  לבנים  של  החיים  מתוחלת 
ההצהרה מציינת את התפקיד שיש ל למרכז לבקרת מחלות במאבק 

בגזענות, ופורטת את האופן שבו הם מתחייבים למלא אותו: 

1

2

3
4

המשך מחקר ולמידה של הגורמים החברתיים 
המשפיעים על בריאות, הרחבת מאגר הידע 

 לגבי האופן שבו גזענות משפיעה על בריאות, 
  ופתרונות לבעיה זו.

השקעה בקהילות של מיעוטים שנפגעו באופן 
לא פרופורציונלי מקורונה, כולל השקעה 

 בתשתיות.

הגדלת הגיוון בתוך המרכז לבקרת מחלות 
 ויצירת אווירה מכילה ומעצימה לכל.

השקת האתר “גזענות ובריאות” כחלק 
מהמחויבות לשמש קטליזטור של דיון ציבורי 

ומדעי בנושא, ולמעקב אחר ההתקדמות 
ביישום התכנית. 

https://www.cdc.gov/healthequity/racism-disparities/index.html


חייבים להתמודד 
 עם הגזענות 

במקומות העבודה.
לנו  יש  לשקוע,  מתחיל  שהאבק  עכשיו 
ולנסות  להדחיק  הלאה,  לעבור  בחירה: 
לשכוח את שהיה, או לנצל את ההזדמנות 
ומרחבי  עצמנו  של  לבחינה   ללמידה, 
שיכולים  עומק  ולשינויי  שלנו,   העבודה 

לייצר מציאות אחרת

חטיבת דובר משטרת ישראל

ד”ר גליה בונה
17.06.2021

פורסם במקור באתר גלובס



האירועים האחרונים בחברה הישראלית הציפו רגשות רבים במקומות 
מחודשת  ומחויבות  אחווה  ביטויי  ועד  וכעסים  ממתחים   - העבודה 
וכבר  קדימה,  ומושכים  חזקים  ולרע, החיים  לטוב  לחיים משותפים. 
יש תחושה שהמשבר מאחורינו, שעוברים הלאה והתחושות יידחקו 
או יתפוגגו. "כל משבר הוא הזדמנות" הינה מנטרה ידועה, ונכונה גם 
במקרה זה. אבל הזדמנויות כאלה צריך לנצל לטובה, כי אם לא נעשה 

זאת, משברים נוספים הם רק עניין של זמן.

האוכלוסיות  בין  ביותר  הנרחבת  המפגש  זירת  הם  העבודה  מקומות 
המגוונות המרכיבות את החברה בישראל. כתוצאה מכך, כאשר ישנם 
"בחוץ", הם זולגים  מתחים סביב סוגיות חברתיות ופוליטיות בוערות 
ויחסים בין העובדים;  למקומות העבודה: הם משפיעים על תחושות 
הם מהווים טריגר להתבטאויות והתנהגויות פוגעניות, ומצד שני, גם 
עבודה  מקומות  לכך,  בנוסף  משמעותיות.  ושיחות  חיוביות  למחוות 
מהווים פעמים רבות "מיקרו-קוסמוס" שמשקף את החברה הכללית. 
בתור שכאלה, ניתן דרכם ללמוד ולהבין תופעות רחבות יותר, אבל גם 
- להיות "מעבדה" לשינוי: להתנסות ולראות אם אפשר לייצר מציאות 
תהליכים   - וכך  העבודה.  מקום  של  המרחב  בתוך  כל  קודם  אחרת, 
חיוביים שיקרו בתוך מקום העבודה יוכלו גם לזלוג החוצה, ולהשפיע 

על החברה הכללית.

המתיחות הפנים ישראלית הציפה את הצורך להתמודד עם תופעת 
הגזענות באופן אמיץ, מעמיק ומתמשך. הצורך הזה אינו חדש, אלא 
 15%   ,2020 בשנת  ממנו.  להתעלם  יותר  קל  כתיקונם  שבימים 
עסקו  בגזענות  למאבק  הממשלתית  ביחידה  שקיבלנו  מהתלונות 
בתעסוקה. היקף התלונות לגבי שוק התעסוקה מעיד על קיומן של 
לעיתים   - בשטח  המתקיימות  ומבזות  מפלות  מדירות,  פרקטיקות 
באופן בוטה וישיר, ולעיתים באופן מוסווה ועקיף. מה עוד שגם נתון 
זה מצביע על קצה הקרחון בלבד, שכן ברוב המקרים הנפגעים אינם 
מתלוננים, מסיבות רבות - החל מחוסר ראיות ועד חוסר רצון להיות 
להניח  ניתן  אלו,  כגון  מתוחים  בימים  בוודאי  "נפגע".  של  במעמד 
שישנם עובדים שחווים, על רקע שיוכם הקבוצתי, סוגים שונים של 
ומהירים  קצרים  ביזוי  או  עוינות  השפלה,  )ביטויי  "מיקרו-אגרסיות" 
יומי(  ויום  - אשר מתרחשים באופן שגרתי  - כגון בדיחות או הערות 

בטוח. ולא  נח  לא  נעים,  לא  למקום  שהופכים את מקום העבודה 

המושג "גזענות" הוא מושג קשה. הוא טעון ברגשות חזקים, בהיסטוריה 
ובפוליטיקה, ובנוסף לכך יש סביבו עמימות ובלבול: מה זה בעצם? לא 
בכדי, כמעט בכל פעם שהמושג גזענות נזרק לחלל האוויר, מה שמגיע 
אחרי זה אותו ויכוח חוזר ונשנה: "זה כן גזענות", "זה לא גזענות". ויכוח 

דרך  מוביל את השיח אל אותה  הוא תמיד  למדי, שכן  הינו עקר  זה 
ללא מוצא, ומסיט את הדיון מהשאלה המתבקשת: מה צריך לשנות 
אתו,  במגע  באים  או  בו,  שעובדים  אנשים  ישנם  אם  שכן   ? בארגון 
שאינם מקבלים את ההזדמנויות, הזכויות או היחס השוויוני והמכבד 
שמגיע לכל אדם, משהו צריך להשתנות. ועם זאת, אי אפשר לקפוץ 
לפתרונות ללא הבנה של הבעיה. ללא הבנת עומק של גזענות - המושג, 
ומכחישים  מסווים  שמתחזקים,  והמנגנונים  ההשלכות,  התופעות, 
אותה - הפתרונות עלולים להיות לא מותאמים. לכן, העובדה שהוויכוח 
"זה כן גזענות, זה לא גזענות" חוזר על עצמו בכל כך הרבה גרסאות 
ומרחבים, כנראה מסמנת לנו שיש פה דבר שצריך להתעכב עליו רגע, 

להבין אותו, כדי שנוכל להתקדם לשאלה "מה עושים?"

מתוך הכרה בצורך הזה, פיתחנו ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק 
למאבק  ארגוני  מדריך  "ההלפר":  את  המשפטים,  במשרד  בגזענות 
גוף  לכל  הידע שפיתחנו  את  להנגיש  הינה  המדריך  בגזענות. מטרת 
מוסדות  גזענות:  של  ומניעה  למיגור  מאורגן  באופן  לפעול  שיבחר 
ארגונים  ציבוריות,  ורשויות  מקומיות  רשויות  ציבור,  מוסדות  מדינה, 

וכד‹. עסקים  חברתיים, 

המדריך מציע מודל לתהליך כולל ומעמיק שיסייע לארגון, וגם לאדם 
את  ולתכנן  שלו,  בהקשרים  גזענות  של  הסוגיה  את  לבחון  הפרטי, 
הפעולות הארגוניות הנכונות לו - ליצירת שינוי. תהליך זה יכול לסייע 
לארגון להשתחרר מגזענות, וגם להגביר רגישות חברתית באופן כללי.

עכשיו שהאבק מתחיל לשקוע, יש לנו בחירה: לעבור הלאה, להדחיק 
ולנסות לשכוח את שהיה, או לנצל את ההזדמנות ללמידה, לבחינה של 
עצמנו ומרחבי העבודה שלנו, ולשינויי עומק שיכולים לייצר מציאות 

אחרת.

הכותבת היא מנהלת תחום הכשרות ופיתוח ידע ביחידה הממשלתית 
לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים

האירועים האחרונים בחברה 
הישראלית הציפו רגשות 

רבים במקומות העבודה 
ממתחים וכעסים ועד ביטויי 

אחווה ומחויבות מחודשת 
לחיים משותפים. 

”

”



גזענות בראי 
הפסיקה

 ערכה: עו"ד רגינה שוראשי, 
 הממונה על מניעת גזענות,
רשות האוכלוסין וההגירה



התבטאויות בלתי ראויות, פוגעניות 
ובעלות אופי גזעני מהוות עבירות משמעת

הפליה בקבלה לעבודה בניגוד 
להוראות חוק שוויון הזדמנות בעבודה

פרסום אמירות גזעניות ופוגעניות 
בפייסבוק ובקבוצת וואטס-אפ

בד”מ 20/40 נציבות שירות המדינה נגד ש.ח

הנאשם שימש כסגן אחראי משמרת בצוות כיבוי אש, ברשות הארצית 
לכבאות והצלה. 

ביום 7.9.2020 הורשע הנאשם, על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, 
בעבירות לפי סעיפים 17)1(, )2( ו-)3( לחוק שירות המדינה )משמעת(, 

התשכ”ג – 1963.
הנאשם השליך לעבר המתלונן ביצה אשר נשברה על ראשו ובהמשך 
אתכם  שהביאו  תודה  “תגידו  אתיופי  ממוצא  שהינו  למתלונן  אמר 

יהודים”. מהג’ונגל בספק אם אתם 
להסכמה  בהתאם  הבאים,  המשמעת  אמצעי  הוטלו  הנאשם  על 

הצדדים בין  שהושגה 
נזיפה חמורה.	 
פסילה מרשות הכבאות וההצלה עד גיל 67.	 
הפקעת מחצית משכורת קובעת.	 

כי  טענה  המדינה,  שירות  בנציבות  המשמעת  אגף  מטעם  התביעה, 
היא רואה בחומרה את מעשיו של הנאשם בכך שהתבטא באמירות 
גזעניות כלפי לוחם אש ממוצא אתיופי המשרת תחת פיקודו. מצופה 
מהנאשם כמפקד בעל וותק רב שנים שינהג בסטנדרט התנהגות גבוה.
עמדתם  כלל  בדרך  זה,  מסוג  בתיקים  כי  התביעה  ידי  על  נטען  עוד 
היא פיטורים, אך דבר זה לא התבקש, נוכח העובדה שהנאשם פרש 
משירות המדינה. ביה”ד למשמעת של עובדי המדינה ציין בגזר הדין כי 
“אין מקום להתבטאויות גזעניות בשירות המדינה. המדינה לא תגלה 
ומבזה  גזענית  בצורה  מתבטאים  אשר  המדינה  עובדי  כלפי  סבלנות 
כלפי אדם באשר הוא בכלל, וכלפי חבריהם לעבודה בפרט. על אחת 
כמה וכמה מתחדדים הדברים, כשמדובר במערכת יחסים של מנהל-

עובד, כפי שהיה במקרה שבפנינו.
התבטאות גזענית יש בה בכדי לפגוע בכבודו של האדם, בערך העצמי 
שלו, יש בה בכדי לגרום לאותו אדם להרגיש נחות יותר, פחות טוב, 

והכל בשל צבע עורו, או ארץ מוצאו, או השתייכותו הדתית”.

 

סע”ש )ת”א( 18-07-51504 איהב אבו קעוד נגד אלי 
אינסטלטוב בע"מ

שיחה  התקיימה  הנתבעת,  מנהל  לבין  יפו,  תושב  ערבי  התובע,  בין 
תמלולה:  ולהלן  שהוקלטה 

אלי: הלו?
איהב: הלו?

אלי:כן
איהב: נתנו לי את המספר שלך. אתה צריך עובדים לאינסטלציה?

עם  הרבה  עובדים  אנחנו  כי  יהודים  עובדים  צריך  אני  אבל  כן,  אלי: 
הזה. הדבר  עם  בעיה  לי  יש  הביטחון.  משרד 

איהב: טוב, תודה
אלי: בסדר? תודה לך. ביי.

יכולה להיות  כי לאור תוכנה של השיחה המוקלטת לא  ביה”ד קבע 
מחלוקת כי התובע לא התקבל לעבודה רק משום שאינו יהודי. כמו כן, 
ביה”ד ציין כי לא שוכנע שבמועד פנייתו של התובע, לנתבעת לא היה 
צורך בעובדים שלא יוכלו לקבל אישור בטחוני מהלקוח או כי לנתבעת 

היה באותה העת רק פרויקט אצל לקוח שדרש אישור בטחוני.
התביעה התקבלה ונפסקו לתובע פיצויים בסך 40,000 ₪ וכן תשלום 

הוצאות לרבות שכ”ט עו”ד בסך 7,500 ₪.

בד”מ 20/113 נציבות שירות המדינה נגד ש.נ

עובד הנהלת בתי המשפט המועסק כפקיד עזר בבית המשפט המחוזי, 
הורשע על פי הודאתו בעבירות לפי סעיפים 17)1(, )2( ו – )3( לחוק 
בעלות  והתבטאויות  פרסומים  בגין  וזאת  )משמעת(  המדינה  שירות 

אופי גזעני ופוגעני 

עמיר  דאז  הביטחון  שר  של  תצלום  שלו  הפייסבוק  בדף  1.פרסום 
אתיופים”.  מלא  “אתיופים  כתב  ומעליו  הפוכה  משקפת  עם  פרץ 
ובמועד אחר, פרסם תצלום של אישה כהת עור ומעליו כתב “אם היא 

יצילנו”. ו”השם  ז”ל”  כולנו  מתעטשת 

“יגאל  2. שליחת הודעה בקבוצת הווטסאפ של עובדי בית המשפט 
איך זה שהכושון עובד חיוני ואתה לא?”.

מהסוג  “האמירות  כי  קבע  המדינה  עובדי  של  למשמעת  הדין  בית 
התייחסות  כי  לומר  צורך  אין  גנאי.  לכל  ראויות  הנאשם  שהשמיע 
לאדם ברבים, בקונוטציות שלילית, על רקע ארץ מוצאו או צבע עורו 

הבריות”. בעיני  ולהשפלתו  לביזויו  להביא  עלולה   –
על הנאשם הוטלו אמצעי המשמעת הבאים: 

נזיפה חמורה	 
הפקעת מחצית משכורת	 
הורדה בדרגה אחת למשך שנה.	 
פסילה לקידום לתפקיד ניהולי או לתפקיד בכיר יותר למשך שנה.	 

התבטאויות בלתי ראויות, פוגעניות 
ובעלות אופי גזעני מהוות עבירות משמעת

בד”מ 19/46 נציבות שירות המדינה נגד ר.ש 

הנאשמת, עובדת משרד העלייה והקליטה, המשמשת כגזברית מרחב 
בעבירות  הודאתה  פי  על  הורשעה  “הנאשמת”(,  )להלן:  תקווה  פתח 
לפי סעיפים 17)1(, )2( ו – )3( לחוק שירות המדינה )משמעת( וזאת 
בגין התבטאויות בלתי ראויות כלפי הממונה עליה )האישום הראשון( 
אמרכלית  כלפי  גזעני  אופי  בעלות  ופוגעניות  בוטות  והתבטאויות 

)האישום השני(. המחוז 

על פי עובדות האישום הראשון – הממונה על הנאשמת לא אישרה 
בקשה כספית להשלמת תשלום עבור סל קליטה למשפחה חרדית היות 
והבקשה לא חושבה כראוי. הנאשמת התבקשה לתקן את החישוב אך 
התיקון לא בוצע. במסגרת שיחה טלפונית הטיחה הנאשמת בממונה 

)שעלתה מרוסיה(”אם זו הייתה משפחה רוסית היית משלמת”. 

תזכורת  הודעת  שלחה  האמרכלית   - השני   האישום  עובדות  פי  על 
לבעלה  מסרון  לשלוח  רצתה  והנאשמת  שארגנה  עיון  ליום  בנוגע 

 - כתבה  בהם  לאמרכלית,  הגיעו  המסרונים  ובטעות 
 



“זאת ההודעה ששלחה  הרגע האמרכלית 
כנראה לכל העובדים

כלבה  
אישה שהייתה מוכה

התגרשה
התחתנה עם עירקי

היא לבנה הוא שחור
איכסה”

בית הדין למשמעת ציין כי הנאשמת ייחסה לממונה מתן החלטות לא בשל 
שיקולים ענייניים, אלא מחמת העדפות פסולות הקשורות למוצאה כעולה 
מרוסיה. ובאשר לכתיבת הביטויים הפוגעניים כלפי אמרכלית המחוז, ציין 
ביה”ד למשמעת כי אף שהמסורנים לא היו אמורים להגיע לידי האמרכלית 

יש בהם ביטוי ברור לרעיונות גזעניים בהם עשתה הנאשמת שימוש. 

מקום  לה  שאין  עולם  בתפיסת  לקתה  “הנאשמת  כי  קבע  הדין  בית 
יכולות להסכים  ואין המסגרות החברתיות של השירות  בשירות הציבורי, 
כבוד  ושמירה על  ראוי שריסון עצמי  בין כתליהם.  עם התדרדרות השיח 

המדינה”.  בשירות  עבודה  של  היסוד  מאבני  יהיו  לעבודה  העמיתים 

ביה”ד הטיל על הנאשמת את אמצעי המשמעת הבאים: 
נזיפה חמורה	 
הפקעת מחצית ממשכורתה 	 
הורדה בדרגה אחת למשך שנה.	 

האם הביטוי “ערס” הוא גזעני או לא?

תע”א 09-3816 מישל מלכה  ועמותת שיח חדש למען 
השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל נגד התעשייה 

האווירית לישראל בע”מ

התובע, מר מישל מלכה )להלן “התובע”(, הגיש מועמדות למשרת פרמדיק 
מר  דחופה  רפואה  תחום  ראש  בראשות  פרמדיקים  של  הפנימי  במערך 
“הנתבעת”(. התובע  )להלן  גילי בראון בתעשייה האווירית לישראל בע”מ 
התקשר לברר אודות מועמדותו ובמענה לשאלתו נמסר לו על ידי בראון כי 

המשרה אינה אקטואלית עוד. 

בחלוף כחודשיים, התובע שלח בשנית את קורות חיו, אך תוך שינוי שמו 
ל”מאיר מלכיאלי”. הפעם התובע זומן לראיון באופן מידי. התובע התבקש 

להעביר שמות ממליצים, ובתגובה לכך חשף את זהותו האמתית.

חברו של התובע העיד במסגרת ההליך כי כאשר מסר את קורות חיו של 
התובע לידי בראון, הוא ציין לעברו “מה זה השם הזה? מי זה הערס שהבאת 

לי לעבודה”.

בית הדין קבע כי התובע הופלה לרעה מחמת מוצאו והופר בעניינו סעיף 2 
לחוק שוויון ההזדמנויות ואף פסק לטובתו פיצוי בסך של 50,000 ₪. 

בית הדין ציין  בפסק דינו  כי “מבלי להיכנס לניתוח תרבותי או לשוני 
נרחב, נראה כי “ערס” הינה מילת גנאי המקושרת להתנהגות וולגארית 

ומזוהה יותר- גם אם לא רק – עם זהות מזרחית סטריאוטיפית” במקרה 
נוסף – 

סע”ש 15-03-42003 כהן דניאל נגד איתן מעצבי שיער 
בע”מ 

באופי  בהתחשב  הדברים  את  ששקלנו  “לאחר   - כדלהלן  קבע  הדין  בית 
המיוחד של יחסי עובד-מעסיק, אנו סבורים שהביטוי שנאמר על ידי איתן 
פעמיים )“ערס קטן”( הוא ביטוי העלול לבזות אדם בשל מעשים או תכונות 
גנאי  “אידיוט” אלא במילת  כגון  “סתם”  אין מדובר בקללה  לו.  המיוחסות 
שמטרתה לייחס לאדם שיוך קבוצתי מסוים על מנת להשפילו או לרמוז 

נחיתותו”. על 



פעילות  היחידה 
הממשלתית 

לתאום המאבק 
בגזענות



היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות הוקמה במסגרת החלטת ממשלה 
מספר 1958 ותפקידה למנוע ולמגר גזענות ממסדית - במשרדי ממשלה ומוסדות 
ציבור - על רקע צבע עור, מוצא, לאום, דת וכלפי כלל הקבוצות בישראל, באמצעות 

שינוי מדיניות ופרקטיקות ארגוניות, לקידום שוויון וחוסן חברתי במדינת ישראל.

דברי ראש היחידה, עו”ד אווקה )קובי( זנה:

1.מתחילת השנה טיפלנו בלמעלה מ-270 תלונות חדשות.

2.פרסום דוח שנתי על הפעילות הממשלתית במניעת גזענות ואפליה 
וקיום אירוע שנתי לציון היום הבינלאומי למאבק בגזענות

3.הקמה וניהול פורום ארגוני חברה אזרחית בו חברים למעלה מ- 40 
ארגונים מקשת החברה הישראלית במסגרתו מתקיים שיתוף ציבור 
בנושאים הרלוונטיים לפעילות היחידה בפרט ולמאבק בגזענות בכלל. 

4.על רקע משברים חברתיים בעל מאפיינים גזעניים, ערכנו מפגשי 
המועצה  הממשלה,  במשרדי  גזענות  למניעת  הממונים  עם  חירום 
בעקבות  אזרחית  חברה  ארגוני  פורום  בגזענות,  למאבק  המייעצת 

שונים.  עשייה  בתחומי  פעלנו  אלה  ישיבות 

פותח  החומות”,  “שומר  מבצע  בעקבות  החברתי  המשבר  רקע  5.על 
כלים  לממונים  להקנות  בכדי  ופרחים”  קוצים  “על  המסמך  והופץ 

מתוחים. בזמנים  מכבד  עבודה  מרחב  ליצירת 

6.המשכנו לעבוד על הנגשת היחידה לחברה הערבית:  ישיבת המועצה 
המייעצת ליחידה התקיימה בעיר טייבה בשותפות עם ראש העירייה, 
בהעלאת  השאר,   בין  עסקה,  והישיבה  ציבור  ונציגי  מועצה  חברי 

המודעות לפעילות היחידה בחברה הערבית והבנת הצרכים. 

7.המשכנו לעבוד על החוק שיסדיר את פעילות וסמכויות היחידה. 

8.מערכת מחשוב חדשה לטיפול בתלונות: שמחים לעדכן שבחודש 
מאי 2021 החלה לפעול מערכת ממוחשבת חדשה לטיפול בתלונות. 
תלונה  כל  אודות  המידע  כל  את  אוטומטי  באופן  תרכז  המערכת 
גורמי  הפונים,  זהות  לרבות  סטטיסטיים,  נתונים  קבלת  ותאפשר 

התלונות.  לסגירת  והעילות  הטיפול 

בהשתתפות  בגזענות  המאבק  לפעילות  מצב  הערכת  כנס  9.קיימנו 
מגזריים.  רב  מקצוע  גורמי 

עברו  שטרם  גזענות  למניעת  לממונים  הכשרה  קורס  10.קידום 
הכשרה. הקורס בשיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה ויתקיים 

 .2021 אוקטובר  חודש  בתחילת 

מחצית הראשונה של שנת 2021 הייתה לא 
פשוטה.  מגפת הקורונה והמשבר החברתי  על 
רקע מבצע “שומר החומות” העלו את הצורך 
המרכזי במיגור  גזענות ואפליה לקידום החיים 
המשותפים בישראל. במסגרת קיום ישיבות 
חירום לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית, 
בחרנו  להשמיע מסר ברור הקורא להימנע 

מאלימות וגזענות מכל סוג. 

””

””

מוזמנים לעקוב אחר פעילות היחידה בעמוד הפייסבוק : בקישור הבא  | אתר הבית של היחידה הממשלתית לתאום המאבק בגזענות: בקישור הבא
antiracismunit@justice.gov.il  ;מוקד טלפוני 3406* | כתובת אלקטרונית לפניות

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_justice_anti_racism
https://m.facebook.com/%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%91%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA-552235925276497/


””

חברים, גזענות””

אז תפסיקו לשנוא 

אני שחור, לבן ואסייתי.

היא

טיפשית.

אבל כולם אוהבים אותי.

ותתחילולאהוב.

מגזין למאבק בתופעת הגזענות




