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לכבוד
משה בר-סימן טוב
מנכ"ל משרד הבריאות
בדוא"ל mankal@moh.health.gov.il :

בהול !
שלום רב,
הנדון :פערים עמוקים בנתונים ובשירותים בחברה הערבית
בעקבות נתונים שהולכים ומצטברים אודות היעדר כמעט כליל של בדיקות קורונה בחברה
הערבית הרינו לפנות אליך בדרישה בהולה לקיים בדק בית ולהורות על פריסה של השירותים
הרפואיים בהתאם ,ולכלול בין היתר בדיקות קורונה בחברה הערבית כפי שיפורט להלן:
 .1לפי פרסומים בתקשורת ,עד כה דווחו רק  38מקרי הידבקות של אזרחים ותושבים ערבים,
וזאת אף על פי ש המספר הכולל של הידבקויות כפי שמדווח מעת לעת בתקשורת עומד נכון
לכתיבת שורות אלו על  3,865מקרים מאובחנים.
 .2הפער הקיים מעיד ,בין היתר ,על ריכוז המשאבים הרפואיים ביישובים היהודים ,בעוד
היישובים הערבים נזנחים ונותרים ללא הקצאה של השירותים החיוניים .עובדה זו יוצרת
עיוותים קשים בפריפריה ,ומביאה לפערים האמורים בריכוז נתוני ההידבקות ,בביצוע
בדיקות לגילוי הנגיף ובבדיקות אפידמיולוגיות .כל אלה פוגעים באוכלוסייה הערבית ,זו
הנזקקת לטיפול וזו המצויה בסכנת הידבקות ,והם עלולים להיות הרי אסון על כלל
האוכלוסייה ועל החברה הערבית בפרט.
 .3נזכירך ,כי כבר ביום  25.3.2020פנינו בבקשה לפתיחת מוקדי "היבדק וסע" בערים הערביות,
ולהבטיח כי הסדרי פתיחת מוקדים בריאותיים לטיפול במגפת הקורונה יאזנו בין שיקולים
דמוגרפיים ,כלכליים ,חברתיים ופריפריאליים .במכתבנו הדגשנו ,כי התפשטות מגפת
הקורונה אינה פוסחת על לאום ומוצא וכי אנו חוששים שהפריסה של מוקדי "היבדק וסע"
אינה לוקחת בחשבון את הפערים הגיאוגרפיים ,החברתיים והכלכליים כראוי .בתוך כך
ביקשנו כי תינתן עדיפות בפתיחת מוקדים ובפיתוח שירותים נוספים בקרב יישובים ערבים
(למשל ,נצרת ,אום אל-פחם ורהט) ,וכי תושבים ערבים יוכלו לקבל את שירות בדיקת הקורונה
להם הינם זקוקים והמגיעים להם בקרבת מקום מגוריהם ובשפתם.
 .4יש לשים לב לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות ,אשר סובלות גם בימים שגרתיים מהפלייה קשה
בשירותי בריאות ובמחסור בלתי נסבלת בהם .בתוך כך ,אוכלוסיית הכפרים הלא מוכרים
בנגב ,אשר סובלה מהיעדר תשתיות של מים ,חשמל ,ביוב ודרכים ,ומהיעדרם של שירותים
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רפואיים זמינים .בתוך כך עוד ,האוכלוסייה בירושלים המזרחית ,המתגוררת בצפיפות אדירה
וסובלת גם היא מהזנחה בתשתיות בכלל ,ותשתיות חירום ותשתיות רפואיות בפרט.
 .5על כן ,אנו חוזרים ומבקשים כי בנסיבות חמורות אלו ,תינתן עדיפות לבדיקות ביישובים
הערבים ,בפתיחת מוקדים ובפיתוח שירותים נוספים בקרב יישובים ערבים ,וכי אזרחים
ו תושבים ערבים יוכלו לקבל את שירות בדיקת הקורונה להם הינם זקוקים והמגיעים להם
בקרבת מקום מגוריהם ובשפתם .כן נבקש להבטיח הקפדה של יידוע האוכלוסייה הערבית
בערבית בדבר ההוראות המשתנות ,וקיום בדיקות אפידמיולוגיות בציבור הערבי על מנת להגן
על האזרחים והתושבים הערבים מפני סכנת הידבקות והדבקה.

בכבוד רב,

עביר ג'ובראן דכוור ,עו"ד

סנא אבן ברי ,עו"ד

האגודה לזכויות האזרח בישראל (ע"ר) | جمعية حقوق المواطن في اسرائيل | )The Association for Civil Rights in Israel (ACRI

2

