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דחוף !
שלום רב,
הנדון :אי פרסום מסלולי של חולי הקורונה הערבים

הרינו לפנות אליכם ולדרוש לפרסם באופן מיידי את מסלולי חולי הקורונה הערבים ,תושבי
ואזרחי המדינה ,באתר משרד הבריאות בשפות הערבית והעברית ובמפת החשיפה לנגיף הקורונה
המקוונת של משרד הבריאות .כן נשוב ונדרוש לבצע בדיקות קורונה יזומות בקרב הציבור הערבי
בישראל .בשל המחסור במידע אודות מסלולי חולי קורונה מאומתים מכפרים וערים ערביות,
הרבה תושבים שהיו חשופים לאותם חולים אינם מודעים שהם צריכים להיות בבידוד ,והם אינם
זכאים להיבדק בבדיקת קורונה.
אי פרסום המסלולים של חולי הקורונה בקרב החברה הערבית בישראל פוגע בזכות הציבור לדעת
ובזכויותיו לבריאות ולחיים .כמו כן ,התנהלות זו מסכנת את החברה הישראלית בכללותה ,ואת
החברה הערבית בפרט .נעמוד להלן על הדברים בפירוט:
 .1לפי פרסומים בתקשורת ,עד כה דווחו לפחות  38מקרי הידבקות של אזרחים ותושבים ערבים
המתגוררים בכפרים וערים ערביות ,חמישה מתוכם התגלו אתמול באזור נצרת .זאת בנוסף ל
 10חולים לפחות מירושלים המזרחית .אף על פי שהמספר הכולל של הידבקויות כפי שמדווח
מעת לעת בתקשורת עומד נכון לכתיבת שורות אלו על  4,695מקרים מאובחנים.
 .2מבדיקה שלנו באתר משרד הבריאות בערבית עולה ,כי כמעט שאין נתונים אודות מסלולי חולי
הקורונה מכפרים ערבים ומקומות החשיפה להם .להלן הנתונים ,כולל אלה שבדקנו בעצמנו:
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עיר/
ערבי

טמרה

ההודעה באתר משרד מפת נתוני קורונה בעברית –
הבריאות בעברית אודות אתר משרד הבריאות
מוקדי חשיפה לחולים

כפר מספר חולים
(טבלת
היישובים
מאתר ,Ynet
למעט ירושלים
ונצרת)
 23.3.2020בין
6
השעות 13:30-14:00
 קוסמטיקאית בשם
עביר הנדי ,טמרה
 23.3.2020 בין
השעות 11:30-12:00
מכולת ג'אד מרקט,
טמרה.
29.3.2020
בין השעות 19:30-19:00
מרפאת ד"ר אבו רומי
מוסטפא ,טמרה.

אין מידע על מקרי חשיפה
בקרבת חולי קורונה בטמרה.

דיר חנא

5

סחנין

5

מגאר
דבוריה

4
2

כסיפה

2

אכסאל

1

אל סייד

1

טייבה

1

יפיע

1

אין מידע על מקרי חשיפה
קורונה
חולי
בקרבת
באכסאל.
אין מידע על מקרי חשיפה
בקרבת חולי קורונה באל
סייד.
חשיפה בימים:
 16-18.3.2020בקופת חולים
מכבי בטייבה.
אין מידע על מקרי חשיפה
בקרבת חולי קורונה ביפיע.

מסעודין אל1 -
עזאזמה

אין מידע על מקרי חשיפה
קורונה
חולי
בקרבת
במסעודין אל -עזאזמה
אין מידע על מקרי חשיפה
קורונה
חולי
בקרבת
בעראבה.

עראבה

 16.3.2020בין השעות
 08:00-13:00מרפאת
כסייפה.
 16.3.2020בין השעות
 11:00-13:00מועצת
כסייפה.
 19.3.2020בין השעות
 8:00-16:00מועצת
כסייפה.

1

אין מידע על מקרי חשיפה
בקרבת חולי קורונה בדיר
חנא.
אין מידע על מקרי חשיפה
בקרבת חולי קורונה בסחנין.
היישוב אינו מופיע.
אין מידע על מקרי חשיפה
קורונה
חולי
בקרבת
בדבוריה.
חשיפה אחת :בקופ"ח כללית
כסיפה א' מיום 16.3.2020
בין השעות .8:00-13:00
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עיר/
ערבי

רהט

כפר מספר חולים
(טבלת
היישובים
מאתר ,Ynet
למעט ירושלים
ונצרת)
1

ההודעה באתר משרד מפת נתוני קורונה בעברית –
הבריאות בעברית אודות אתר משרד הבריאות
מוקדי חשיפה לחולים

אין מידע על מקרי חשיפה
בקרבת חולי קורונה ברהט.
אין מידע על מקרי חשיפה
קורונה
חולי
בקרבת
בשפרעם.
אין מידע על מקרי חשיפה
קורונה
חולי
בקרבת
בנאעורה.

שפרעם

1

נאעורה

1

נצרת

(מידע  13.3.2020בין השעות
5
 15:00-16:00מתחם ביג
מהתקשרות
פאשן חנויות דיזל ללין
אתמול)
קאטוף נצרת.
אין מידע על אף מקרה
(מידע  13.3.2020בין השעות
10
שכונה
באף
חשיפה
שאספו הח"מ)  11:30-13:00מסגד
בשועפט (מעל קופת חולים פלסטינית בירושלים.
מכבי).

ירושלים
המזרחית

אין מידע על מקרי חשיפה
בקרבת חולי קורונה מנצרת.

 .3נדגיש ,כי המידע שמופיע באתר משרד הבריאות בערבית אודות מקומות שהותם של חולי
קורונה מאומתים הוא חלקי ואינו שלם ,וכמעט שאין בו נתונים אודות יישובים ערבים .לצורך
קבלת מידע האתר בערבית מפנה לאתר בעברית .גם המפה של מוקדי החשיפה לחולי קורונה
אינה מתורגמת לשפה הערבית.
 .4העדר פרסום מסלולי חולי קורונה מכפרים ויישובים ערבים מונעת חשיפת מידע חיוני וחשוב
למספר רב של אזרחים ותושבים ערבים שצריכים היו להיכנס לבידוד ,דבר שיכול למנוע את
התפשטות המחלה גם בערים וכפרים ערבים .כך למשל ,בשבועיים האחרונים התגלו  5מקרים
של חולי קורונה בשכונת בית צפאפא בירושלים המזרחית .חלק מאותם חולים ביקרו בקופת
החולים בשכונה .התושבים ששהו בקרבת אותם חולי קורונה לא קיבלו עדכון ממשרד
הבריאות שהם חייבים להיכנס לבידוד .כמו כן ,משרד הבריאות לא פירסם את מסלולי
החולים ,ולא התריע אף לא בפני התושבים שהיו במרפאה באותה עת שהם חייבים להיכנס
לבידוד .חלק מתושבי בית צפאפא התארגנו וניסו להודיע לתושבים שהיו במרפאה באותו יום
אודות החשיפה שלהם לחולים .באופן דומה המסלולים של שאר החולים הפלסטינים
מירושלים המזרחית – מכפר עקב ,העיר העתיקה ושועפאט – לא פורסם ,וזאת בשונה מן
הנעשה במקרים של גילוי חולה מאומת בקרב החברה היהודית בירושלים.
 .5אי פרסום המסלולים של חולים ערבים מיישובים ערבים במדינה יש בו אולי כדי להסביר את
מספר הבדיקות המועט בקרב הציבור הערבי ואת מספר חולי הקורונה הקטן שהתגלה עד כה
בכפרים ובערים ,חולים שלרוב עברו בדיקה רק לאחר שהופיעו אצלם תסמיני המחלה .אי
פרסום מסלולי החולים פוגע בזכות של אותם תושבים ואזרחים לגשת לבדיקת קורונה ,עוד
טרם הופעת התסמינים ,היות ואין כל אסמכתא או מידע שהם נחשפו לחולה קורונה .כמו כן,
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העדר מידע חיוני זה מוביל לכך שאותם אזרחים ותושבים אינם יודעים שהם חייבים להיכנס
לבידוד ,דבר שהוכח שיש בו כדי למנוע את התפשטות המחלה.
 .6ביום  25.3.2020פנינו למנכ"ל משרד הבריאות בדרישה לפתוח מוקדי "היבדק וסע" בערים
הערביות ,ולהבטיח כי הסדרי פתיחת מוקדים בריאותיים לטיפול במגפת הקורונה יאזנו בין
שיקולים דמוגרפיים ,כלכליים ,חברתיים ופריפריאליים .ביום  29.3.2020שבנו ופנינו אל
מנכ"ל משרד הבריאות והתרענו בפניו ,כי ריכוז המשאבים הרפואיים ביישובים היהודים,
בעוד היישובים הערבים נזנחים ונותרים ללא הקצאה של השירותים החיוניים ,יוצר עיוותים
קשים בפריפריה ,ומביא לפערים האמורים בריכוז נתוני ההידבקות ,בביצוע בדיקות לגילוי
הנגיף ובבדיקות אפידמיולוגיות .אתמול ,30.3.2020 ,התבשרנו כי לעת עתה ייפתח מוקד אחד
בערערה במשולש ,וכי נוכח מספר חולי קורונה בטמרה ,יוצב שם מוקד "היבדק וסע" נייד
שיכול לנדוד בין ערים וכפרים ערבים .אין בכך די.
 .7התפשטות מגפת הקורונה אינה פוסחת על לאום ומוצא .הזנחת החברה הערבית אשר נמצאת
בסכנת הידבקות מוגברת נוכח אי פרסום המידע אודות מוקדי היחשפות לחולי קורונה
מאומתים ,והעדר ביצוע בדיקות אפידמיולוגיות עלולים להיות הרי אסון ולפגוע בכלל
האוכלוסייה בישראל ובחברה הערבית בפרט.
 .8לאור האמור לעיל ,אנו פונים אליכם ושבים ומבקשים באופן דחוף:
א .לפרסם ברבים בשפה הערבית והעברית את מסלולי חולי הקורונה הערבים.
ב .לפתוח מוקדים נוספים של "היבדק וסע" ולאפשר לציבור הערבי לקבל שירות של בדיקת
הקורונה בקרבת מקום מגוריהם.
ג .לבצע בדיקות קורונה מתוגברות ויזומות בקרב הציבור הערבי ,במיוחד מהכפרים ומהערים
הערבים שיש בהם חולי קורונה מאומתים ,על מנת להגן מפני סכנת הידבקות והדבקה.
ד .לעדכן את המידע באופן שוטף ובזמן אמת אודות חולי קורונה מאומתים באתר משרד
הבריאות בשפות הערבית והערבית ,ולהבטיח הקפדה של יידוע האוכלוסייה הערבית בערבית
בדבר ההוראות המשתנות.
בכבוד רב,

עביר ג'ובראן דכוור ,עו"ד

סנא אבן ברי ,עו"ד
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