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לכבוד
עו"ד אורי שוורץ ,יועמ"ש
הלשכה המשפטית במשרד הבריאות
באמצעותOri.Schwartz@moh.gov.il :

דחוף !
שלום רב,
הנדון :פרסום נתונים מפורטים אודות חולי קורונה לפי לאום בערים מעורבות וביישובים
מתחת ל 5,000-איש
הרינו לפנות אליכם ולבקש לפרסם נתונים יומיים במסגרת "דו"ח הנתונים לפי ישוב בישובים
ערבים ומעורבים" ,ובהם פילוח חולי הקורונה לפי לאום בערים מעורבות .כן נבקש לפרסם נתונים
מפורטים אודות חולי קורונה גם ביישובים שבהם מתגוררים מתחת ל 5,000-תושבים .נעמוד על
הדברים להלן:
 .1מאז התפרצות נגיף הקורונה דואג משרד הבריאות לפרסם מדי יום "דוח נתונים לפי ישובים
ערבים ומעורבים" .דוח זה מספק תמונת מצב עדכנית ביחס לחברה הערבית ומפרט נתונים
לפי שם היישוב ,גודל האוכלוסייה ,מספר הנבדקים ,מספר החולים שהתגלו ומספר
המחלימים .כן כולל הדוח את שיעור הגידול בחולים.
 .2על אף חשיבותו הגדולה של המסמך הנ"ל ,לא ניתן לקבל תמונת מצב אמיתית ביחס למספר
הריאלי של חולים בקרב החברה הערבית ,וזאת בשל היעדר פילוח נתונים על פי לאום בערים
המעורבות בארץ (עכו ,ירושלים ,חיפה ,יפו ,רמלה ,לוד ,נוף הגליל ועוד) .על כן ,כל הערכה
ביחס לחברה הערבית הינה הערכת כללית ולא מדויקת.
 .3בנוסף ,בסוף הטבלה בדוח מופיעה באופן קבוע שורה ,ובה מידע מסכם אודות מספר החולים
והבדיקות ביישובים שמספר התושבים המתגוררים בהם הוא מתחת ל 5,000-איש ,בלי לפרט
באלו יישובים מדובר ,ומה המידע הספציפי לגבי כל יישוב ויישוב .הנתונים אינם מפורסמים
לגבי יישובים בהם מתגוררים עד  5,000תושבים בין שהם ערבים ובין שבהם יהודים .לדוגמה,
לא מפורסם נתונים לגבי מיעליא ,בו מתגוררים כ 3,000-תושבים; לגבי כפר יעבץ ,בו
מתגוררים כ 644-תושבים; לגבי יעף ,בו מתגוררים כ 380-תושבים; ולגבי פסוטה בו מתגוררים
כ 2,900-תושבים .אין בנמצא נתונים על שיעורי החולים והבדיקות ביישובים אלה ,אף על פי
שידוע לנו כי ישנם בהם חולים.
 .4דווקא ביישובים קטנים או קהילתיים ,שבהם חולקים התושבים מרחב משותף מצומצם ,יש
חשיבות לפרסום ,אשר מאפשר לעקוב בקפידה אחר הגידול בקצב הנדבקים ובתנודות

המספריות .פרסום נתונים אלה יכול להביא לגילוי מוקדם של מקרי הידבקות ובתוך כך גם
לבלימה של המשך התפשטות המחלה.
 .5על כן ,נבקשכם לפרסם מידע מפולח לפי לאום בערים המעורבות ואת מלוא המידע הקיים
בידיכם בנוגע למקרי הידבקות גם ביישובים שמספר תושביהם קטן מ 5,000-איש בכדי
שתתאפשר קבלת תמונת מצב ריאלית בזמן אמת.
 .6נודה על התייחסותכם לדברים.
בכבוד רב,

עביר ג'ובראן דכוור ,עו"ד

סנא אבן ברי ,עו"ד
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