
 

 

 

 אתגרי המאבק בהתפשטות COVD - 19 בקרב היישובים הערבים

  אוגוסט - ספטמבר

 

התחלואה שיא וספטמבר. אוגוסט במהלך הערבית בחברה ובפרט בארץ התחלואה בהיקף העליה              נמשכה

בארץ הפעילים החולים מכלל בערך 18% של לשיעור הגיע הערבית החברה בקרב מעורבות) ערים                (ללא

המאומתים החולים מסה"כ 6% ל- מעל התחלואה שיעור עלה לא בה הראשון הגל תקופת לעומת                 וזאת

מתוכם גבוהה, תחלואה רמת עם אדומים יישובים 40 ל- ספטמבר בתחילת חלקי לסגר הוביל זה מצב                  בארץ.

 29 יישובים ערבים. מאוחר יותר באמצע אותו חודש הוטל סגר כללי בארץ למשך שלוש שבועות.

ערים כולל (לא חולה 5044 על עמד הערבית בחברה הפעילים החולים מספר לאוקטובר 11 ל-                 נכון

במספר משמעותית ירידה נרשמה כן, כמו בארץ. החולים אוכלוסיית מכלל 13.2% המהווה              מעורבות),

  המקרים של נדבקים חדשים בחברה הערבית אשר עמדו על 569 נדבקים חדשים.

הערבית לחברה לסייע במטרה סייף איימן מר בראשות הערבית, לחברה הקורונה מטה אוגוסט בתחילת                הוקם

עם מלא פעולה בשיתוף וממשיך המטה של העבודה תכנית בבניית שותף המצב חדר בקורונה.                במאבקה

ביום לתוקף נכנסה גמזו פרופ' של הרמזור תוכנית כי נציין הארצי. הקורונה פרויקטור גמזו, פרופ' ועם                  המטה

סמכויות והרחבת המקומי והשלטון המרכזי השלטון בין פעולה שיתוף על נשענת התוכנית ,06/09/20               א'

אחר מקרוב עוקב המצב חדר האנושי. ההון ותגבור תקציבית ממשלתית תמיכה כנגד המקומיות               הרשויות

  העברת התקציבים ויישום התוכנית בקרב הרשויות הערביות.

הערביות המקומיות הרשויות מאבק לחיזוק חשובים מהלכים מספר הוביל המצב חדר זו, תקופה               במהלך

בשלל מענים וקידם המלצות הגיש מיפויים, ערך ארצית, בהסברה נגעו אשר מהלכים הגוברת.               בתחלואה

שרשרת קטיעת חינוך, תזונתי, בטחון בתחלואה, המאבק לייעול ערביות מקומיות רשויות צרכי כמו               סוגיות,

  ההדבקה ופיצוי עבור תקופות בידוד.

 

  1. צרכי רשויות מקומיות ערביות לייעול המאבק בתחלואה.

למאבק הערביות המקומיות הרשויות לצרכי מיפוי המצב חדר ערך המגפה, של השני הגל תחילת                עם

 בתחלואה ובהשלכות הקשות של המגפה. בהתבסס על תוצרי המיפוי חדר המצב גיבש את ההמלצות הבאות:

 

כלי1. רכישת ומימון סיירים פקחים, של תקנים תגבור כולל בקורונה למאבק אזרחי גוף בהקמת                סיוע

 רכב.

 מינוי פרויקטור לקורונה בכל רשות מקומית ותמיכה בחמ"ל חירום מקומי.2.



 

 

תשתיות3. פיתוח טכנולוגית, התייעלות מקצועי, אדם כח שיכלול ברשויות תקשורת מנגנון             הקמת

 אינטרנט וכד'.

כח4. תיגבור אפידמיולוגי, תחקור על ממונה מינוי שיכלול אפידמיולוגית, חקירות לביצוע מערך              הקמת

 אדם לצורכי מעקב אחר חולים מאומתים ומבודדים.

להפעלתו,5. וצוות טלפוני מוקד הקמת מימון מקומיים- בחמלים לתמיכה לחירום מיוחד תקציב              הקצאת

  מימון העסקת כח אדם נוסף כגון רכז מידע, רכז פניות ציבור וכד'.

 הקצאת תקציב מיוחד להרחבת ושדרוג מערכי ההסברה המקומית.6.

החולים7. למשפחות מתאימים ותמיכה מענה ואספקת אדם כח לתגבור לרווחה מיוחד תקציב              הקצאת

 והמשפחות הנזקקות החדשות שהצטרפו למעגל הרווחה.

 תמיכה במערכות החינוך המקומיות.8.

 סיוע בהקמת מרכזי בדיקות המוניים.9.

 הגברת האכיפה המשטרתית להעלאת רמת הציות.10.

אשר הקורונה פרויקטור גמזו, רוני פרופ' בפני והוצגו והפנים האוצר שרי הממשלה, לראש הוגשו אלו                 המלצות

  אימץ את הדרישות וההמלצות וקורא ליישומן.

 

 2. אתגרי פתיחת שנת הלימודים והלימוד מרחוק

ללימודים, לחזרה הספר בתי למוכנות בנוגע סקר המצב חדר ערך באוגוסט, הלימודים שנת פתיחת                לקראת

והלמידה המיוחד החינוך מסגרות הרגיל, החינוך מסגרות המלווה, הצוות החינוכי, הצוות מוכנות              נבדקה

  מרחוק. השתתפו בסקר 30 מנהלי מחלקות החינוך ביישובים ערבים.

רוב אצל ובתיכון ביניים בחטיבות המיוחד, החינוך במסגרות בגנים, פיזית מוכנות של גבוהה רמה על                 דווח

בכיתות המחסור בעיית בשל הרשויות ברוב נמוכה מוכנות רמת על דווח היסודי בחינוך זאת לעומת                 הרשויות,

מוסדות של שיפוץ תקציבי התקבלו לא שהשנה מדווחות הערביות הרשויות החינוך. משרד של המתווה                שיצר

  חינוך, בזמן שהמציאות מחייבת לא את קבלתם אלא הגדלת תקציבים אלו למען התאמתם למציאות הנוכחית.

התחייבויות, קליטה, אופן כספית, הבחינות, מכל הוראה) (עוזרי תגבור צוותי סוגיית בהסדרת צורך על                דווח

ביעדים עמידתם במערכת, ההסתגלות תגבור, צוותי איכות לגבי תהיות מעלות הרשויות רוב וכד'.               כפיפות

 והתועלת החינוכית שניתן להפיק מהצוותים.

עד נמוכה מוכנות רמת על מדווחות הערביות הרשויות של המכריע הרוב מרחוק, הלימוד לסוגיית                באשר

מסיבות והן ביישובים, התשתיות מצב במחשבים, הרב למחסור הנוגעות מסיבות הן הבחינות, מכל               נעדרת

קיבלו לא והתלמידים ההורים רוב זאת, לצד זו. לשיטה החינוכיים הצוותים של מספקת בלתי להכשרה                 הנוגעות

וחוסר בכיתות המחסור בעיות על להתגבר ניתן כי בדעה חינוך מחלקות מנהלי בנושא. ראויה                הדרכה

מול תוקשרה זה למודל ההצעה הספר. בבתי במשמרות למידה של מודל ע"י מרחוק הלמידה של                 האפקטיביות

עם בתיאום אחד, ספר בבית כרגע מיושם המודל בהתאם. והסדרתה בחינתה למען הרלוונטיים               הגורמים

 משרד החינוך וועד הורים.



 

 

משותפים דיונים קיים הארצי, ההורים וועד הערבית החינוך ועדת עם בנושא רבות התייעצויות ערך המצב                 חדר

פתיחת על החלטה גובשה ביחד ערביות, רשויות ראשי ועד ונציגי הערבית הבריאות ועדת נציגי עם יחד                  איתם

החסמים להסרת החינוך משרד מול לפעול ובמקביל החינוך משרד של המתווה לפי במועד הלימודים                שנת

ההכרזה עם בכלל הוקפאו ובהמשך אדומים, ביישובים בהתחלה הוקפאו הספר בבתי הלימודים              והמכשולים.

  על סגר כללי, עם חזרה ללמידה מרחוק.

 3. הסדרת סוגיית הפיצוי עבור תקופות בידוד.

חקירות עם פעולה שיתוף חוסר של רבה במידה המתבטאת בארץ, אוכלוסיות חוצת תופעה               ניכרת

תורם אשר דבר נמסר, אינו מאומתים חולים עם במגע שבאו אנשים זהות לגבי חיוני שמידע כך                  אפידמיולוגיות,

השונים, הממשלה למשרדי בנושא עמדה נייר והגיש לסוגיה מעמיק ניתוח ערך המצב חדר הדבקה.                לשרשרת

מאחורי העומדים למניעים מתייחס הניתוח מתאימה. חקיקה לקידום כנסת ולחברי הקורונה,             לפרויקטור

עם במגע היו אשר באנשים כלכלית פגיעה מגרימת דאגה על מובהק כמעט באופן ומצביע אלו,                 התנהגויות

עבודה ימי בגין ראוי בפיצוי המבודדים את מזכה אינה לבידוד שהכניסה כך לאור לבידוד, כניסתם בשל                  חולים

  אבודים.

ימי בשלושת השכיר. המבודד שצבר המחלה ימי חשבון על בא הבידוד ימי עבור התשלום בחוק, ההסדר                  לפי

יהיו המחלה ימי למכסת שמעבר הבידוד ימי בלבד. אחד יום עבור תשלום מקבל המבודד הראשונים,                 הבידוד

תאריך מאותו החל הבידוד ימי כך לפי ,30/09/20 ביום תוקפו פג זה הסדר מכך, יתרה המבודד. חשבון                   על

  הם על חשבון המבודדים. בנוסף, עובדים עצמאיים אינם זכאים לתשלום כלשהו עבור תקופות הבידוד.

אלו לזהות באשר מידע וימסור פעולה לשתף הציבור את שיעודד חדש הסדר מגיבוש מנוס שאין מאמינים                  אנו

המבודדים בזכאות לפגוע מבלי הבידוד ימי עבור מלא פיצוי שיכלול באופן מאומתים חולים עם במגע                 שבאו

קיצור לשקול המלצה עם בידוד, תקופות בגין עצמאיים לעובדים פיצוי יכלול זה הסדר כן, כמו מחלה.                  לדמי

 תקופת הבידוד ככל שהדבר מקובל רפואית.

 4. קידום מענה מיידי להעדר ביטחון תזונתי

למעגל מצטרפות הערבית בחברה משפחות ויותר שיותר והעובדה ומחריף, שהולך הקשה הכלכלי המצב               לאור

300,000 כ נסקרו ערבים. ביישובים התזונתי הביטחון לסוגיית רחב מיפוי המצב חדר ערך והנזקקות,                העוני

 משפחות (בתי אב) המהוות בערך 1.3 מיליון תושבים, ונמצא כי 25% מבתי האב מוגדרים כנזקקים.

שליש שני זאת, לעומת הנזקקים, האב מבתי לשליש מענה שנתן סיוע שונים ממקורות התקבל זו                 בתקופה

.₪ מיליון 25 של בשווי הינו המבוקש הסיוע היקף מענה, ללא נשארו אב בתי 50,000 המהווים האב                   מבתי

 חדר המצב הגיש בקשה למשרדי הפנים, העבודה והרווחה לחלוקת סלי מזון ביישובים הערבים.

  5. קמפיין הסברתי ופעילות תקשורתית של חדר המצב



 

 

הרשויות ומול השונים התקשורת בכלי ההסברתית ובפעילות ארצי הסברה בקמפיין ממשיך המצב              חדר

ומודעות תחלואה נתוני ומתפרסם ערבים שונים טלוויזיה בערוצי יום מידי ראיונות מקיים היתר ובין                המקומיות,

 בתדירות יומיומית.

 


