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נמחקה העתירה נגד עיריית כפר סבא על הסרת
שלט נגד גזענות בביה"ח מאיר
בתיווך בית המשפט הוחלט כי הנהלת בית החולים תיפגש עם ארגונים חברתיים בדרכים למניעת
הפרדה בין יהודיות וערביות במוסד הרפואי .השופט :ההחלטה להסיר את השלט היתה סבירה
לי ירון 03:06 11.07.2016

בית המשפט המחוזי בלוד הורה אתמול למחוק עתירה נגד עיריית כפר סבא ,שהסירה שלט שקרא
למניעת הפרדת יולדות ערביות ויהודיות בבית החולים מאיר בכפר בעיר .במהלך הדיון אמר השופט
כי העירייה הפעילה שיקול דעת סביר בהחלטתה.
העתירה הוגשה על ידי עמותת "זזים — קהילה פועלת" ועמותת "רופאים לזכויות אדם — ישראל"
בדרישה להורות על השבת שלט החוצות ,שנתלה בחודש מאי.
כמו כן ,בתיווך בית המשפט  הגיעו שתי העמותות להסכמה עם בית החולים מאיר ועיריית כפר סבא,
כי בתוך  60יום יפגשו על מנת לקדם צעדים למניעת תופעת הפרדת היולדות.
בכך ,הסכימו הצדדים לבקשת השופט למחוק את העתירה .לאור זאת ,השלטים שהוסרו על ידי
עיריית כפר סבא לא יוחזרו בינתיים ,אך בפסק הדין נאמר כי לצדדים נשמרה הזכות להעלות את
טענותיהן בהמשך.
על השלט הופיעו תצלומים של שתי כפות ידיים של תינוקות מסומנות בתגית לידה — האחת יהודייה
והאחרת ערבייה .פחות מ 24שעות לאחר תלייתו החליטה העירייה להסיר אותו מכיוון שלטענתה
"כאשר מבוצעים פרסומים שמטרתם לפגוע או להכפיש או לפגוע ברגשות הציבור ,עליה להתערב
ולמנוע את הפרסום הפוגעני".
במהלך הדיון בבית המשפט אמר השופט יעקב שינמן כי החלטת העירייה להסיר את שלט החוצות
היא החלטה סבירה הנתונה במסגרת שיקול הדעת הנתון לרשות מקומית .כמו כן ,בית המשפט קבע
כי הצדדים יקבעו ביניהם מפגש "שיכול לייעל ולעזור לפתרון הבעיה של ההפרדה ,ככל שהיא קיימת
או תתקיים" .על פי ההחלטה ,מנהל בית החולים וצוותו יפגשו עם נציגי העמותות תוך  60יום כדי
לשמוע את דעותיהם והצעותיהם" .תופעת ההפרדה בבתי החולים ,ככל שהיא קיימת ,היא תופעה
שיש למגרה על דעת כל הצדדים" ,נכתב בפסק הדין.
מעמותת זזים נמסר כי" :פגישה כזו תייצר הזדמנות לפעול בשטח נגד תופעת הפרדת היולדות ,יחד
עם בית החולים ,וזה הדבר החשוב באמת".
עמותת רופאים לזכויות אדם מסרה כי "הסכמנו להצעה להיפגש עם בית החולים לדיון בצעדים למיגור
גילויי גזענות ואפליה בקרב ממסדים וצוותים רפואיים .הכחשת העובדות היא אחת התגובות
הראשונות של צוותי רפואה כאשר מעמתים אותם עם התנהלותם הגזענית ,ואנו רואים בפגישה שכזו
דרך לסדוק מגננה זו על מנת להביא לשינוי" .עוד נמסר מהעמותה כי ״ההחלטה של העירייה מנוגדת
להלכות ברורת של בג"ץ .השופט לא קיבל את טענת העירייה כאילו מטרת השלט היתה פרובוקציה.
ההחלטתו משקפת את הכרת בית המשפט כי העותרות מבקשות לפעול יחד עם בית המשפט למיגור
תופעת ההפרדה .העותרות הבהירו שהשלט הוא אמצעי על מנת לגרום לפעולה למיגור ההפרדה ואכן
הוא השיג את מטרתו״.
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