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 כבודל לכבוד
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 ! דחוף

 שלום רב,

 אזרחי ותושבי המדינה הערביםשל חולי הקורונה  מסלוליאי פרסום הנדון: 

 31.3.2020 : מיום פנייתנו

 

תושבי  הערביםאת מסלולי חולי הקורונה  באופן מיידילפרסם  שוב לפנות אליכם ולדרוש והרינ

ורונה ובמפת החשיפה לנגיף הק עבריתהערבית ושפות הואזרחי המדינה באתר משרד הבריאות ב

  .בישראלהערבי בקרב הציבור  לבצע בדיקות קורונה יזומותשל משרד הבריאות; והמקוונת 

, טרם פורסמו מסלולי חולי הקורונה 31.3.2020ועל אף פנייתנו אליכם מיום  על אף חשיבות הנושא 

המחלה בקרב המלאים של תושבים מיישובים ערבים. חוסר במידע מגביר את סיכויי התפרצות 

שהיו חשופים לאותם חולים לא מודעים שהם צריכים רבים תושבים . יםיישובים וכפרים ערב

להיות בבידוד, והם אינם זכאים להיבדק בבדיקת קורונה. אלו שכבר נבדקו ואינם מראים סימני 

 הדבקה ממשיכים להדביק עוד תושבים ביישוב שלהם. 

 ערבים ותושבים מקרי הידבקות של אזרחים 200לפחות לפי פרסומים בתקשורת, עד כה דווחו  .1

  .כפרים וערים ערביותהמתגוררים ב

עולה כי כמעט ואין נתונים אודות  בערבית רד הבריאותאתר משב נושלעדכנית מבדיקה  .2

עפ"י  הנתוניםן ללה .כפרים ערבים ומקומות החשיפה להםיישובים ומקורונה המסלולי חולי 

  :בדיקה עצמאית שקיימו הח"מ
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עיר/ כפר 
 ערבי 

מספר 
 חולים

)לפי 
טבלת 

היישובים  
של משרד 
 הבריאות( 

ההודעה באתר משרד 
הבריאות בעברית אודות 

 מוקדי חשיפה לחולים 

ההודעה באתר משרד 
הבריאות בערבית אודות 

 מוקדי חשיפה לחולים 

מפת מקומות חשיפה 
לחולי קורונה בעברית 

מתוך אתר משרד  –
 הבריאות 

בין השעות  29.3.2020 15 טמרה
17:00-16:30  

  ירקות סמארה
 אנואר, טמרה

 29.3.2020  בין השעות
מרפאה  17:30-16:30

של קופת חולים 
כללית; דר מייסרה 

 דואהדה, טמרה
 

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
 בעברית

אין מידע על מקרי 
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בטמרה 

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות  לא נמצאו תוצאות  6 סחנין
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בסחנין
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות  לא נמצאו תוצאות  4 מע'אר

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה במע'אר

בין השעות  1.4.2020 2 דבוריה 
מחלקת כלנית  19:00-7:00

בבית האבות יוקרה 
 דבוריה

בין השעות  28.3.2020
מסעדת פיצה  22:00-2:00

 אלמרג' דבוריה
בין השעות  29.3.2020

כפר  18:30-18:40
 השעשועים דבוריה

בין השעות  30.3.2020
סופר משהדאוי  9:00-9:55

 דבוריה
בין השעות  30.3.2020

חנות קינג  21:50-22:10
 סטור דבוריה

-9:00בין השעות  1.4.2020
קופת חולים כללית  9:30

 דבוריה
 

מעודכן בערבית. המידע אינו 
מופיע רק מקרה חשיפה אחד 

בין השעות  30.3.2020ביום 
סופר משהדאוי  9:00-9:55

 דבוריה

 מקרי חשיפה 7

בין השעות  28.3.2020 2 כסיפה 
 פארם כסיפה 18:00-19:00

בין השעות  16.3.2020
מועצת  10:00-11:00

 כסיפה, כסיפה
בין השעות  19.3.2020

מרפאת כללית  8:00-16:00
 כסייפה א', כסיפה

בין השעות  16.3.2020
מרפאת  08:00-13:00

 כסיפה, כסיפה 
 

אינו מעודכן בהשוואה למידע 
בעברית. מקרה החשיפה 
האחרון שמופיע הוא ביום 

-10:00בין השעות  16.3.2020
 מועצת כסיפה 11:00

חשיפה אחת: פארם 
 28.3.2020כסיפה מיום 

-18:00בין השעות 
19:00 
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אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות נמצאו תוצאותלא  4 אכסאל 
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה באכסאל 
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 אל סייד

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה באל סייד 

בין השעות  17.3.2020 8 טייבה
קופת חולים  16:00-19:00

 מכבי
בין השעות  17.3.2020

קופת חולים  08:00-14:00
 מכבי

בין השעות  18.3.2020
קופת חולים  14:30- 08:00
 מכבי

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
 בעברית

אין מידע על מקרי 
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בטייבה  

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 3 יפיע 
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה ביפיע. 
מידע על מיקומי מופיע 

חשיפה מיישוב יהודי 
 סמוך מגדל העמק

מסעודין 
-אל

 עזאזמה

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה במסעודין 

 אלעזאזמה.
מופיע מידע על חשיפה 

 בבאר שבע
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות  לא נמצאו תוצאות 1 עראבה 

בקרבת חולי  חשיפה
 קורונה בעראבה

בין השעות  4.3.2020 7 רהט
מרכז רפואי  19:00-20:00

"אלחיאה", דר' סעיד 
 אזבארגה

בין השעות  29.3.2020
קופת חולים  16:30-17:30
 לאומית רהט

בין השעות  25.3.2020
ביוטי סנטר  10:00-17:00

 רהט

אינו מעודכן בהשוואה למידע 
בעברית. מקרה החשיפה 

שמופיע הוא ביום האחרון 
-16:30בין השעות  29.3.2020

 מועצת כסיפה 17:30

שלושה מקרי חשיפה 
בקרבת חולי קורונה 

 ברהט 

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 שפרעם
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בשפרעם
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 נאעורה

בקרבת חולי חשיפה 
 קורונה בנאעורה

בין השעות  13.3.2020 9 נצרת 
מתחם ביג  16:00-15:00

פאשן חנויות דיזל ללין 
 קאטוף נצרת

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
בעברית אשר לא השתנה מאז 

 פנייתנו הראשונה

אין מידע על מקרי 
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה מנצרת.
מופיע מידע על חשיפה 

 יעבנוף הגליל ויפ
ירושלים 
 המזרחית

)מידע  10
שאספו 
 הח"מ(

  בין השעות 13.3.2020
מסגד   13:00-11:30

בשועפט )מעל קופת חולים 
 מכבי(

 

אין מידע על אף מקרה  
חשיפה באף שכונה 

 פלסטינית בירושלים 
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 –שבלי 
אום אל 

 גנם

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 10
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בשבלי אום אל 
גנם. מופיע מידע על 

 חשיפה בדבוריה
-ג'סר א

 זרקא 
מקרה חשיפה בודד  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 21

 בקופ"ח לאומית
בין השעות  29.3.2020 13 ג'ת 

 לאנא פארם 16:00-13:00
מעודכן בהתאם למידע 

 בעברית.
אין מידע על מקרי 
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בג'ת
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 8 דיר חנא 

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה בדייר חנא

ביר אל 
 מכסור

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 5
חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה ביר אל מכסור. 

אום אל 
 פחם

בין השעות  31.3.2020 22
קניון אלראם  8:00-9:00

 אום אלפחם 
בין השעות  31.3.2020

קופת חולים  9:35-10:05
כללית סניף מחאג'נה אום 

 פחם-אל
 29.3.2020 10:30-10:45 

 בין השעות מכולת תאוואם
בין השעות  29.3.2020

פירות  10:00-10:30
 וירקות אבו חסאן 

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
 ת. בעברי

שני מקרי חשיפה 
 פחם -בקרבת אום אל

באקה אל 
 גרביה

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 11
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה באקה אל 

 גרביה
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 2 עילבון

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה בעילבון

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות תוצאותלא נמצאו  2 ג'ולס
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בג'ולס.  מופיע 
מידע על חשיפה בירכא 

 וג'דיידה אלמכר
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 7 מע'אר

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה במע'אר

על מקרי אין מידע  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 2 בוקעאתא
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בבוקעאתא
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 3 ג'לג'וליה

חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בג'לג'וליה.  
מופיע מידע על חשיפה 

 בכפר סבא
בסמת 
 טבעון

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 2
חשיפה בקרבת חולי 

בבסמת טבעון.  קורונה 
מופיע מידע על חשיפה 

 בטבעון וברמת ישי
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כפר 
 יאסיף 

בין השעות  25.3.2020 2
מרפאה  15:00-14:30

 עצמאית רופ"ח כללית
24.3.2020 14:30-13:30 

 הוסטל סראב כפר יאסיף

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
 בעברית 

אין מידע על מקרי 
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בכפר יאסיף.  
מופיע מידע על חשיפה 

 בג'דיידה מכר ובירכא
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 חורפיש

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה בחורפיש   

טובא 
 זנגריה

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בטובא זנגריה. 
מופיע מידע חשיפה 

 בראש פינה
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 2 עין מאהל

חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בעין מאהל. 
מופיע מידע חשיפה 

 בנוף הגליל ובדבוריה
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 אבו גוש

חשיפה בקרבת חולי 
קורונה באבו גוש. 
מופיע מידע חשיפה 
בקרית יערים, אריאל 

 וירושלים
כפר 

 קאסם 
בין השעות  25.3.2020  3

מרכז רנטגן  19:30-18:30
 80אריג' רח' אסולטני 

בין השעות    2.4.2020
סופר מרקט  15:30-13:30

קטן מתחת לבין רח' חאלד 
 בן וליד

בין השעות  4.4.2020
סופרמרקט  19:30-17:30

 שלו רח' חאלד בן אל וליד
השעות  בין 5.4.2020

סופרמרקט  20:00-19:00
 שלו רח' חאלד בן אל וליד

בין השעות  29.3.2020
קופת חולים  17:30-17:00

 לאומית
בין השעות  2.4.2020

-דרייב אין 12:40-12:30
 משטח בדיקת קורונה

מופיע מקרה חשיפה  הדף אינו זמין בערבית
 אחד 

מקרי אין מידע על  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 בענה
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בבענה
אבו 

 רובייעה
 לא מופיע על המפה לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 

בין השעות  2.4.2020 3 טירה
מאפיית  14:00-14:45

 אחים סמארה
בין השעות  1.4.2020

סופר מרקט  22:30-23:30
 סיטי מרקט

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
 בעברית.

מופיעים שני מקרי 
 חשיפה 

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 2 כפר קרע
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בכפר קרע. 
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התפשטות מגפת הקורונה אינה פוסחת על לאום ומוצא. הזנחת החברה נחזור ונדגיש, כי  .3

הערבית אשר נמצאת בסכנת הידבקות מוגברת נוכח ההזנחה בפרסום המידע אודות מוקדי 

 ותעלולים להיות הר תיולוגיודמאפיהיחשפות לחולי קורונה מאומתים, והעדר ביצוע בדיקות 

 ערבית בפרט. אסון על כלל האוכלוסייה בישראל ועל החברה ה

 מבקשים באופן דחוף:פונים אליכם ו, אנו לאור האמור לעיל .4

 לפרסם ברבים בשפה הערבית והעברית את מסלולי חולי הקורונה הערבים.   .א

מופיע מידע חשיפה 
 בחריש

בועיינה 
 נוג'ידאת 

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בבועיינה 

 נוג'ידאת
-ג'דיידה 

 מכר
בין השעות  30.3.2020 2

מאפיית  21:45-21:30
 אריאל ג'דיידה מכר

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
 בעברית

מקרה חשיפה אחד 
 בג'דיידה מכר

מג'דל 
 שמס

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה במג'דל שמס
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 2 כפר כנא

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה בכפר כנא

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 עספיא
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בעספיא
-דיר אל

 אסד
בין השעות  27.3.2020 1

מרכז קניות  13:00-13:00
 דבאח

בין השעות  20.3.2020
סופרמארקט  12:00-12:30
 דבאח

מעודכן בהתאם למידע הזמין 
 בעברית

מקרה חשיפה אחד 
 אסד-בדיר אל

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 נחף
חשיפה בקרבת חולי 
קורונה בנחף. מופיע 
מידע על יישובים 
סמוכים כרמיאל ודיר 

 אלאסד
מידע על מקרי אין  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 תל שבע

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה בתל שבע

אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 2 שפרעם
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בשפרעם
אין מידע על מקרי  לא נמצאו תוצאות לא נמצאו תוצאות 1 קלנסווה

חשיפה בקרבת חולי 
 קורונה בקלנסווה

אין מידע על מקרי  נמצאו תוצאותלא  לא נמצאו תוצאות 1 עראבה
חשיפה בקרבת חולי 

 קורונה בעראבה
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לציבור הערבי לקבל שירות של ולאפשר בדק וסע" הישל "לפתוח מוקדים נוספים  .ב

 ת מקום מגוריהם.בקרבהקורונה  ותבדיק

 הציבור הערבי, במיוחד מהכפרים  בקרבויזומות וגברות מתקורונה לבצע בדיקות  .ג

על מנת להגן עליהם מפני סכנת והערים הערבים שיש בהם  חולי קורונה מאומתים 

 הידבקות והדבקה.

לעדכן את המידע באופן שוטף ובזמן אמת אודות חולי קורונה מאומתים באתר  .ד

יידוע האוכלוסייה ולהבטיח הקפדה של  והערבית, משרד הבריאות בשפה הערבית

 הערבית בערבית בדבר ההוראות המשתנות.

 בכבוד רב, 

 

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד  סנא אבן ברי, עו"ד


