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 לכבוד 

 פרופ' חזי לוי

 אשקלון  –זילי מנהל בית חולים בר

 hanhala@bmc.gov.il  בדואר אלקטרוני :

 א.נ.,

 שלום רב,

 חולים ברזיליבית  םשנכנס למתח 18  אוטובוסקו הנדון : נוהל הורדת נוסעים ערבים מ

בעקבות פרסום ברשתות החברתיות השונות ובתקשורת לגבי קיום נוהל של הורדת  ךאנו פונים אלי
, ומניעתם מלהישאר באוטובוס ברזילי שנכנס למתחם בית חולים 18אוטובוס מקו נוסעים ערבים 

 בבית החולים.במהלך הסיבוב 

ר נטלו על עצמם לקדם  עמותת סיכוי, היא  ארגון משותף ליהודים וערבים, אזרחי המדינה, אש
מול משרדי   1991שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים  והיהודים בישראל.  אנחנו פועלים משנת 

הממשלה, השלטון המקומי והציבור, כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות כלפי האזרחים 
 .הערבים, ולקדם שוויון וחברה משותפת

 התפרסמה באתר האינטרנט "שיחה מקומית"לנושא ש הנ"ל, ותשובתכםבעקבות הפרסום 

נוהל זה של הורדת נוסעים להימנע מלפעול לפי אנו פונים אליכם בבקשה  ,המאשרת את קיום הנוהל
והוצאת נוהל חדש לפיו אין מורידים נוסעים מהאוטובוס שנכנס למתחם בית ערבים מהאוטובוס, 

 החולים, וזאת ללא קשר לסוג תעודת הזהות שהם נושאים.

מהווה והורדת נוסעים ערבים רק בשל היותם ערבים הינה התנהלות מבזה ומשפילה,  נו סבורים כיא
שאינה ראויה למוסד ציבורי כמו  שיכולה להיתפס כגזענית ופוגעת בכבודו של אדם,סלקציה פסולה 

, הן בשל היותו מוסד שנותן שירות מציל חיים שמבוסס על עיקרון כיבוד חיי האדם בית החולים
 הזולת, והן בשל היותה הפרדה פסולה על רקע של לאום.ו

לנסוע באוטובוס ולהישאר עליו לאורך כל המסלול קיימת זכות לנוסעים הערבים  אנו מדגישים כי
ואין כל הצדקה להורדת הנוסעים הערבים בלבד ולהכריחם להישאר בשער בית  ,כמו כל נוסע אחר

 החולים, עד שהאוטובוס מסיים את הסיבוב שלו במתחם בית החולים.

נותן שירות אזור שחיים בו ערבים ויהודים, ובלמיטב ידיעתנו, בית חולים ברזילי ממוקם לבסוף, ו
מעובדי בית החולים הינם ערבים, ועל גדול חלק ה שבנוסף לז, לכל תושבי האזורמציל חיים וחיוני 

הוא אמור לתת שירותי שוויוני ושווה לכל קהל מבקריו והנכנסים לתחומו ולהתייחס אליהם כן 
המפלה, ולהוציא הנחייה  את הנוהל לבטלבית החולים אנו סבורים כי על לכן, ו .בכבוד ללא הבדל

הכניסה לבית החולים הינה חופשית ואין מורידים אנשים מהאוטובוס לפיה  ברורה לצוות העובדים
 בגלל השתייכותם הלאומית.

 נודה לקבלת תשובתכם.

 בכבוד רב,

 חנאן מרג'יה, עו"ד
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