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 שלום רב,

 – מענה לצרכי השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית אל מול נגיף הקורונהמתן הנדון: 
 היום ולקראת הרמדאן שיחל עוד כשבוע

התפשטות נגיף הקורונה בקרב אוכלוסיית מזרח  לעאיג דמצטבר מידע מבימים האחרונים 

מאובחנים ואנשי חולים  40לפחות , ידוע על אן למשלוסילוב. שם ה מהירוקצב הדבק ירושלים

בתנאי הצפיפות הקשה בהם חיים רבים  .1רפואה מזהירים מהתפרצות נרחבת במזרח ירושלים

רחב נבירושלים המזרחית, לצד העוני החמור וקשיי הנגישות למידע, קיים חשש להיקף הדבקה 

הניתן . על אף זאת, לצערנו המענה הניתן בירושלים המזרחית מתעכב לרוב ומגיע לאחר זה וגדל

 יה הישראלית, כפי שנפרט להלן:ילאוכלוס

בניגוד למידע  – באתר משרד הבריאות הרשמיגם על נתיבי הדבקה מועט וחלקי מידע  .1

ירושלים, משרד הבריאות לא פרסם כל מידע לגבי בהמתפרסם לגבי אזורים ישראלים 

באתר משרד גם נתיבי הדבקה ומקומות בהם שהו נשאים בשכונות הפלסטיניות של העיר. 

מקומות בשכונות עשרות הבריאות בערבית המפרט נתיבי הדבקה יש מידע מפורט על 

בשכונות מצוינים מקומות כאלו , ופחות מחמישה הישראליות בהם שהו נשאים

רק מסומנים מפה באתר הבריאות שבה מסומנים מוקדי חשיפה לקורונה בהפלסטיניות.  

לעשרות מקומות בשכונות ישראליות של שלושה מקומות במזרח ירושלים בהשוואה 

 העיר.

כי עולה ערכנו מבירור ש - בבידוד ומקומות בהם שהו נשאיםאישי צורך העדר מידע על  .2

האוכלוסייה הישראלית, משרד הבריאות אינו מעדכן את תושבי אל מול בניגוד לנעשה 

הועלה כבר בפני משרד זה נושא . י המחלהבמידה ושהו בקרבת נשאירושלים מזרח 

 .על ידי גורמי בריאות שונים במזרח העיר, אך לא נעשה דבר בענייןהבריאות 

ודרישת התאמתם לבידוד במהלך  למי שנדרשים להיות בבידוד בתי מלון/אכסניותהעדר  .3

נדרשים לבידוד. כפי ה לפלסטיניםהמיועד אין מלון במזרח ירושלים  עד היום -  הרמדאן

שערכנו, "מלון עץ הזית" המצוי בירושלים המזרחית מאוכלס כולו שגם עלה מבירור 

בתי מלון או מקומות נציין כי כמעט במבודדים יהודים, רובם חרדים משכונות סמוכות. 

אחרים שייועדו כנדרש לפלסטינים, צריכים גם להיות ערוכים לבידוד שייתכן ויימשך אל 

נו כי ישנם בתי מלון רבים הפנויים ידוע לתוך הרמדאן, הצפוי להתחיל בעוד כשבוע. 

 לשמש לצורך זה. 

לאור העוני  –מקומות בדיקה מעטים, תלויי שייכות לקופת חולים ושאינם נגישים  .4

הקשה במזרח ירושלים, ומחסור בתחבורה ציבורית, בשכונות בהן מבוצעות בדיקות רק 

חים באותה טהפלסטיניות שאינם מבועל ידי סניף קופת חולים מקומי, תושבי השכונות 

כך למקום לשם נאלצים לנסוע או שהם בשכונת מגוריהם  אינם יכולים להיבדקקופה, 
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רק קופת חולים  ,סניפים של כל קופות החולים שבה י אןוכך למשל בשכונת סילו. מרוחק

מתושבי השכונה שאינם מבוטחי כללית  88%כללית מבצעת בדיקות אבחון לקורונה. כך 

, אמנם נפתחה עמדת בשכונת כפר עקבגם  ינם יכולים לקבל בדיקה ליד מקום מגוריהם.א

מתושבי השכונה  20,000-, אך מעל לואנו מברכים על כך בדיקה של קופת חולים כללית

  מבוטחים בקופות חולים אחרות, והם נדרשים לעמדות בדיקה נוספות במקום. 

 

אנו קוראים לכם לפעול במהירות ובדחיפות למתן המענה כאמור לצרכי ירושלים  

 המזרחית.  

שוטף תיאום ל -כבר היום, ובוודאי לקראת הרמדאן הקרב  - קוראים עוד אנו 

 . שכונות במזרח העירהועדי לבין נציגי  עיריית ירושלים משרד הבריאות ובין 

נציגי תיאום ושיתוף של תושבי מזרח ירושלים בתכנון וקבלת ההחלטות בימים אלו. יש צורך ב

לתושבי שכונותיהם  ומחויבות, תושיה, מסירות ועדי השכונות מצויים במידע הרב, מלאי יוזמה

פגישות עמם באופן שוטף ומכבד, לזיהוי הצרכים והמענים הנדרשים, אפשרי . ולקהילותיהם

כפי  ,פגיעה בצוותי מתנדבים המסייעים לאוכלוסייהום כזה ימנע גם תיאוחיוני בימים אלה. 

 באופן שהוביל להרתעות רבה מהמשך הסיוע.  ,2שאירע לא אחת

, כפי שתקופה זו , כי אם מתוך שותפות גורל קרובהכוחנותאין מקום בעת הזו לפעול מתוך 

 .מזמנת לנו

 

 בכבוד רב,
 

 אשרת מימון, עו"ד
  מנהלת פיתוח מדיניות 

 

 
 
 
 
 
 

 : יםהעתק
 Vcorona@knesset.gov.ilעופר שלח, יו"ר הוועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם נגיף הקורונה ח"כ 

  vmar@knesset.gov.ilח"כ עאידה תומא סלימאן, יו"ר הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, 
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