
 

נשנה את העולם? - מפגש ראשון 
אורחת: שרה טנקמן מ״קרן בריאה״

 
 

פתיחה

 
 

ּפָאּפ / ד״ר שגית ארבל-אלון
 

ִּילוֹן ַאּתְ ִמְתַקלֶֶּפת ֵמֵעֶבר לַו
ְמַסנֶּנֶת

נִי ָעשַׂ רוּךְ ׁשֶ בָּ
ה ִאׁשָּ

 
ְפֲעִרי עוֹד ֶרגַע ּתִ
בְִּהּסוּס ֶאְפרוִֹחי

ֶאת גּוֵּפךְ
רוֹת ַאַחר ֵעינַיִךְ ּתָ

ְקָרה ּתִ ה בַּ נְֻקדָּ
ַהְרֵחק ֵמֵעינֵי

יַלְּדוֹת ַהּמְ
כְֵּאב ָערֹם

ִמּתוֵֹכךְ



הרפואה המגדרית - לקראת המובן מאליו, מאת מרק גלזרמן
 

״… אחד מעקרונותיה המרכזיים של הרפואה המגדרית: להצביע על ההבדלים הפיזיולוגיים

והפתופיזיולוגיים בין גברים לנשים, הבדלים שהתפתחו לאורך מיליוני שנות אבולוציה כדי לשפר את סיכויי

ההישרדות של האדם וקיימים בחלקם גם היום, לרוב ללא תועלת משמעותית. עצם קיומם של הבדלים

אלה, הנוגעים לכל מערכות הגוף, מצריך התייחסות רפואית שונה לגבר ולאישה. 

התייחסות שונה זו באה לידי ביטוי בחקר של מחלות המופיעות בשני המינים אך ביטויין עשוי להיות שונה.

מכיוון שכך, אבחון המחלה דורש מודעות מיוחדת לשוני זה, ולעיתים גם כלים שונים. חשוב להבין מדוע

מחלות מסוימות מופיעות בשכיחות שונה בשני המינים ולפעמים גם בדרגת חומרה שונה. חשוב לחקור

כיצד תרופות שונות פועלות על שני המינים ובאיזו מידת חומרה מופיעות תופעות לוואי של אותן תרופות

בגבר ובאישה…

נושא נוסף המעסיק את הרפואה המגדרית היא סוגיית המגדר בקרב המטפלים, והכוונה היא לקשרי

הגומלין בין מין המטפל למין המטופל והשפעתם על תהליכי האבחון והטיפול…

גם הליך האבחון תלוי לא מעט בהתאמת כלי האבחון לגבר ולאישה, וגם למין המאבחן יש השפעה על

תוצאות האבחון. לאור כל זאת, מבקשת הרפואה המגדרית להניע שינוי דרמטי בעולם הרפואה, ליצור

מילון מחלות חדש ולהציע שיטות אבחון וטיפול שונות לרוב המחלות אצל האישה ואצל הגבר.״ 



לימוד בצוותא
 

שמות ב, יא–יז
 

ה וַיֵֵּצא ֶאל ֶאָחיו, וַיְַּרא בְִּסְבלָֹתם. וַיְַּרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמכֶּה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו. וַיִֶּפן כֹּה ֶֹ ל מׁש ַּ יִָּמים ָהֵהם וַיִּגְד ״וַיְִהי בַּ
ְצִרי, וַיְִּטְמנֵהוּ בַּחוֹל. וָכֹה, וַיְַּרא כִּי ֵאין ִאיׁש, וַיַּךְ, ֶאת ַהּמִ

ר ְמךָ לְִאיׁש שַׂ ה ַתכֶּה ֵרֶעךָ? וַיֹּאֶמר ִמי שָׂ ע: לָּמָ ִּים; וַיֹּאֶמר לָָרׁשָ ים ִעְבִרים נִצ נֵי ֲאנָׁשִ נִי וְִהנֵּה ׁשְ ּוֹם ַהׁשֵּ י וַיֵֵּצא בַּ
ְצִרי? ר ָהַרגְּתָ ֶאת ַהּמִ ה אֵֹמר כֲַּאׁשֶ וְׁשֵֹפט ָעלֵינו? ַהלְָהְרגֵנִי ַאּתָ

ה ִמּפְנֵי ה. וַיְִּבַרח מֹׁשֶ ׁש לֲַהרֹג ֶאת מֹׁשֶ ָבר ַהזֶּה וַיְַבּקֵ ַמע ּפְַרעֹה ֶאת ַהדָּ ָבר. וַיִּׁשְ ה וַיֹּאַמר: ָאֵכן נוַֹדע ַהדָּ ִּיָרא מֹׁשֶ וַי
ַמלֶּאנָה ֶאת ָהְרָהִטים ְדלֶנָה וַּתְ בֹאנָה וַּתִ נוֹת, וַּתָ ַבע בָּ ב ַעל ַהבְֵּאר. וּלְכֵֹהן ִמְדיָן ׁשֶ ב בְֶּאֶרץ ִמְדיָן וֵַיּׁשֶ ַפְרעֹה וַיֵּׁשֶ

ְק ֶאת צֹאנָם״. ָען, וַיַּׁשְ ּוֹׁשִ ה וַי קוֹת צֹאן ֲאִביֶהן. וַיָּבֹאוּ ָהרִֹעים וַיְגְָרׁשוּם. וַיָָּקם מֹׁשֶ לְַהׁשְ
 
 

 ויקרא י"ט, ט"ז
 

ם ֵרֶעךָ ֲאנִי ה'" "לֹא ַתֲעמֹד ַעל דַּ
 
 

מסכת אבות, פרק ג משנה ד
 

הוּא [שמעון בן עזאי] ָהיָה אוֵֹמר:
ָבר, ִהי ַמְפלִיג לְָכל דָּ ִהי ָבז לְָכל ָאָדם, וְַאל ּתְ ַאל ּתְ

ֵאין לוֹ ָמקוֹם. ָעה, וְֵאין לְךָ ָדָבר ׁשֶ ֵאין לוֹ ׁשָ ֵאין לְךָ ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
 
 

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף פה עמוד א
 

וְִאי ֲאַמר לֵיּה: ָאְסיָיךְ ֲאנָא    ואם אומר לו (החובל לנחבל) ארפאך אני
ֵמית ֲעלַי כְַּאְריָא ָאְרָבא   אומר לו (הנחבל לחובל) דומה אתה עליי כאריה אורב ֲאַמר לֵיּה: דָּ

ַמגָּן (בְַּמגָּן)   ואם אומר לו (החובל לנחבל) אביא רופא המרפא בחינם וְִאי ֲאַמר לֵיּה: ַמיְיִתינָא ָאְסיָא דְּ
וֵה  אומר לו (הנחבל לחובל) רופא בחינם שווה חינם ַמגָּן (בְַּמגָּן) ַמגָּן ׁשָ ֲאַמר לֵיּה: ָאְסיָא דְּ

וְִאי ָאַמר: ַמיְיִתינָא לָךְ ָאְסיָא ַרִחיָקא   ואם אומר לו (החובל לנחבל) אביא לך רופא מרחוק
ֲאַמר לֵיּה: ָאְסיָא ַרִחיָקא ֵעינָא ָעוַירא  אומר לו (הנחבל לחובל) רופא מרחוק - עין עיוורת

 
 

תלמוד בבלי, מסכת נדרים דף פ עמוד ב
 

מעיין של בני העיר, חייהן וחיי אחרים – חייהן קודמין לחיי אחרים,
בהמתם ובהמת אחרים – בהמתם קודמת לבהמת אחרים,
כביסתן וכביסת אחרים – כביסתן קודמת לכביסת אחרים.



מדיניות ובריאות
 

מתוך מסמך של משרד הבריאות, שוויון בבריאות בכל מדיניות: 
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HEIAP.pdf

 
שוויוניות בבריאות (health in Equity) שוויוניות בבריאות (health in Equity) מבטיחה שלכל אדם ואדם
(Organization Health World ,2016) .תינתן הזדמנות שווה לממש את מלוא פוטנציאל הבריאות שלו

 
אי-שוויון בבריאות:

הבדלים בין אנשים בחשיפה לסיכונים בריאותיים, ברמת הפגיעות של בריאותם, בתוצאי הבריאות
ובהשלכות חברתיות-כלכליות של תוצאים אלו; הפערים קשורים למגוון

משתנים - מגדר, מעמד חברתי-כלכלי, לאום, אתניות, דת ודתיות, מקום מגורים ומשתנים רבים נוספים.
הפערים לרוב עמוקים ומורכבים יותר כאשר כמה משתנים

מופיעים במשולב )לדוגמה: אתניות, מעמד חברתי כלכלי ומגדר).
שלושה מאפיינים מבדילים בין מצב ”טבעי“ של הבדלים או שוני במצב הבריאות )הבדלים טבעיים יכולים

לבוא לידי ביטוי למשל על רקע גיל או מין(, לעומת הבדלים שאינם
טבעיים: כאשר מדובר בהבדלים שיטתיים בבריאות, קרי הבדלים שאינם מחולקים באופן אקראי

והמייצרים מגמה עקבית של פערים בין אוכלוסיות; כאשר פערים נוצרים
על ידי תהליכים חברתיים, להבדיל ממנגנונים ביולוגיים; וכאשר מקובל לראות את הפערים כלא-הוגנים

מכיוון שהם נוצרים על ידי מצבים ועל ידי ”הסכמים“ חברתיים שאינם
מתיישבים עם התפיסות הרווחות בדבר הוגנות בחברה.

 
אי-שוויון בשירותי בריאות:

פערים בשירותי בריאות יכולים לבוא לידי ביטוי בהבדלים בין אוכלוסיות או בין אזורים בהיקף ובזמינות של
המשאבים המושקעים )למשל בתקצוב, בתשתיות פיזיות, בכוח

אדם ובמכשור רפואי( ובמידת הנגישות של שירותי הבריאות )למשל, במידה שבה השירותים נגישים
כלכלית, פיזית ותרבותית לכל אדם ובמידה שבה אוכלוסיות שונות נענות

לטיפול(. ההיקף והאופי של המימון של מערכת הבריאות, המבנה שלה, פריסת השירותים, נגישותם
וכדומה - כולם משפיעים על פערים בין אנשים וקבוצות שונות, בזמינות

ובנגישות לשירותי בריאות.
                                                                      

מדרש תנחומא, פרשת וירא סימן ג
 

ָחלָה, לְִמיֵדי ַר' ֲעִקיָבא ׁשֶ ה בְַּתלְִמיד ֶאָחד ִמּתַ ַמֲעשֶׂ
רוֹ. וְלֹא נִכְנְסוּ ֲחָכִמים לְַבּקְ

רוֹ. וְנִכְנַס ַר' ֲעִקיָבא לְַבּקְ
כִּבֵּד וְִרבֵּץ לְָפנָיו - ָחיָה.   ִביל ׁשֶ וִּבׁשְ

י, ֶהֱחיִיָתנִי!  ַמר לוֹ: ַרבִּ
יָָצא ַר' ֲעִקיָבא וְָדַרׁש:

ִמים. ר ֶאת ַהחוֹלֶה, כְִּאלּוּ ׁשוֵֹפךְ דָּ ֵאינוֹ ְמַבּקֵ כָּל ִמי ׁשֶ



צדק כהוגנות, ג'ון רולס
 

תפיסת הצדק שאותה אני רוצה לפתח יכולה להיות מנוסחת בצורת שני העקרונות הבאים:
ראשית, לכל אדם שמשתתף בפעילות מסוימת או מושפע ממנה יש זכות שווה לכמה שיותר חירות שאין בה

כדי להגביל את חירותו של הזולת;
ושנית, מקרים של אי-שוויון הם שרירותיים אלא אם כן סביר לצפות שהם יתרמו תרומה לטובת הכלל,

ובהינתן שהתפקידים והמשרות שכרוכים בהם או שמתוכם הם נובעים, פתוחים בפני כולם באותה מידה.
על פי העקרונות הללו מושג הצדק מורכב משלושה רעיונות אחרים: חירות, שוויון, וגמול עבור שירותים
שתורמים לטובת הכלל… פעילות נחשבת לצודקת או להוגנת, אם כן, כאשר היא מקיימת את העקרונות

שהמשתתפים היו יכולים להציע זה לזה להסכמה הדדית.
 
 

פרשת גבריאל תירוש, מאת יצחק שלו
 

״…המהלכים בעיר ומגיעים לבית חולים אינם משערים  (אלא אם כן כבר שהו באותו מוסד) איזה עולם
מיוחד קיים מאחורי הכותל המבדיל בין חדר החולים לבין הרחוב. במרחק פסיעות ספורות בלבד ִמַממלכת
הבריאים המשוטטים על פני המדרכות וממלאים את בתי העסק ובתי הקפה בהמולה של חיים שוקקים –
משתרעת לה ממלכה חשאית, מבוצרת היטב ומתנהלת לפי חוקים שונים לחלוטין מחוקי ארץ הבריאים.
דומה שאף חוקי הטבע, הפועלים בכל מקום, משמעות אחרת להם כאן. צבע אחר כאן לאור היום ולחשכה.
השחר המופיע כאן בחיוורון שכמותו שאין מוצאים במקומות אחרים, ובשעת דמדומים שומע אתה מן אנחה
ארוכה החולפת מקצה אולם המיטות ועד קצהו, שכמותה אין שומעים בשום שעת דמדומים שבעולם.
בראשונה עמדתי כאן על טיב שלטונו המחלט של הרופא, שלטון שהמשמעת אשר בה מתמלאות פקודותיו
אין לה דוגמא בארץ הבריאים.... ואף זאת ראיתי בראשונה, שלחיוכן המאיר של אחיות הפונות אל אדם
סובל בברכת "בוקר טוב מה שלומך?" נתייחדו סגולות של ריפוי שכמותן אין למצוא בשום תרופה הנמכרת

בבתי המרקחת שבארץ הבריאים.״
 



אסיף
 
 

* / יונה וולך
 

ִביבוֹ יֵׁש ֵעִצים יִת עוֵֹמד וִּמּסְ ַהבַּ
יִת ֲאנִי לֹא בְִּפנִים בַּ וֲַאנִי לֹא בַּ

נִים כָָּכה ָחלְפוּ ַהְרבֵּה יִָמים וְִהְצַטבּרוּ לְׁשָ
כֹּל זֶה וְַאנִי ִהנְנוּ לְִרגִָעים ְמזִֹהים

 
ים כְִּאלוֹ מוָּבלִים ַאַחר כָּךְ ְאנְַחנוּ ַמְרגִּיׁשִ

ם יְִהיֶה לָנוּ נִָעים ֲאנְַחנוּ עוֹד נִכָּנֵס לְׁשָ
ֵאיךְ נַָתנּוּ כָָּכה לֲַעשׂוֹת ֵמַעְצֵמנוּ עוְֹבִרים

ִבים ׁשָּ וְּבֶעֶצם ֲאנְַחנוּ רוִֹצים לְִהיוֹת ֵאלֶּה ׁשֶ
 

ׁש לְִהיוֹת ֲארוּגִים ֲאנְַחנוּ רוִֹצים לְִהיוֹת ּפֹה ַמּמָ
ִּים י ְחּתִ ּפַ ֲאנְַחנוּ לְכֹּל זֶה ְקרוִֹבים ֲאִפילוּ ִמׁשְ

ֲהֵרי ָהיִינוּ ֲאדוֹנִים ּפֹה לִזְַמנִּים ֲאֻרכִּים
נוּ ֵאי ַאֲחֵרי ֲהָבלִים לֹא ָהיָה ָהלַךְ ָאז לִבֵּ ֵאיךְ ׁשְ

 



ֲאנִי ְצִריָכה ְקָצת זְַמן ָאנָּא ַהֵבן אוִֹתי ׁשֶ
ּיֵי ַהּפְִריָחה ב ֶאת ְסכו לְַחׁשֵּ

ם עוֹד ִאם יֵׁשָ
ֲאנִי ֵמֵאיָמה נוֶֹבלֶת וְׁשֶ
וּבֶֹקר לְבֶֹקר ְמִקיָאה

וְלַיְלָה לְלַיְלָה יְַאיֵּם גַַּעת
אוֹל יַגִּיַע אוֹל לַׁשְּ וְַדַעת ׁשְ

ּי עוֹד לְִברֹא ִמלִּים בְַּצלְִמי וְּבָדִמי וְֵאין לִי ִסכּו
ָמה ֶהן נְׁשָ וְלֵָתת בָּ

י אוָֹתּה ַאַבֵקׁש ַאלְּתִ ַאַחת ׁשָ
ָמה ךָ נְׁשָ ּתְ י ּתִ ךָ בִּ ְבּתְ ׁשִ

כִיִתי בְּזָכְִרי אוִֹתי ַאַחת בָּ
י י ְמאוּם לֹא ָחַסְרּתִ ָאז ִהְתּפַלַּלְּתִ ׁשֶ

כְּלוּם לֹא אֶֹבה ה ׁשֶ וְַעּתָ
ֹן אוִֹתי וְַרֵחם י נְִרַמס ָאנָּא ח ַהכֹּל בִּ

ְרֶכם יַָמי ַטֲהֵרם בַּ
לֵם בּוָֹכה ֲעלֵי בַָּבת ְּ כְַּבת גַּד

ָאנָּא ִאם ּתוַּכל

כח / חביבה פדיה
 

ְ ָאנָּא בְּרֹך
ָאנָּא בְּכַֹח

י ְצרוָּרה יר נְַפׁשִ ּתִ ּתַ
ָאנָּא גְַּעגּוִּעים וְֶהְמיָה

יָּם ים לִי יוֵֹתר ִמן ַהּקַ רוּׁשִ דְּ
ֶאכְסֹף ׁשֶ

וּכְלוּם לֹא יָבוֹא
ׁש לֹּא ַאְפִסיק לְַבּקֵ ֲאָבל ׁשֶ

י ּפַַעם ְטהוֹרוֹת נַָּתּתָ בִּ י ִמלִּים ׁשֶ ָאנָּא ַהֲחזֵר בִּ
וְאַֹמר

ָאנָּא ַרֵחם
ּוֹם וְלֹא ָמָחר ּוֹם ַהי ַהי

גַּם ִאם ֶאְתַמְהֵמּהַ ר ׁשֶ ָאנָּא בַּשֵּׂ
בּוֹא ָאבוֹא

ן ָאנָּא ָבִרים ַעְצִמי ֶאּתֵ וַּבדְּ
זְכֹר אוִֹתי

יךָ לִי וָלֹא ר ִאַחלְּתִ ַעל ֲאׁשֶ
ר ָאָדם ֲאנִי וֵָמת ַעל ֲאׁשֶ

ר ִקירוֹת ַהגּוּף נֶֶפׁש ַמכָּה ַעל ֲאׁשֶ
ָעֵקר רוָֹצה ּתֵ

ַמכָּה ַעְצָמּה צוֹוַַחת
ְ רוּך ָאנָּא בָּ

ֵרךְ ָאנָּא ָאנָּא בָּ
ֲאנִי ֲעִריִרית ַהֵבן אוִֹתי ׁשֶ

ֵאין לִי לְִמי לְגַלּוֹת ַמֲחלִָתי ׁשֶ
גּוִּפי הוּא ֲאנִי זְַּמן ׁשֶ י בַּ לֹּא ֵהַבנְּתִ ׁשֶ

י י נְַפׁשִ י לֹא יַָדְעּתִ ֵהַבנְּתִ וּכְׁשֶ
כִי כִּי יַכֶּה לֹא ָמָצאִתי מוָֹצא לַבֶּ

כִּי ֵאין


