
 

 

 לעתירה למתן צו על תנאיאגודת מגן דוד אדום מטעם תגובה 
 

)להלן:  , אגודת מגן דוד אדום1המשיב מתכבד בזה , 7.1.2021בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 . "(העתירהה שבכותרת )להלן: "לעתיר ולהגיש את תגובת"( מד"א"

לחייב את העותר  , וכןולחלופין לגופה על הסף מכל הטעמים שיפורטו בתגובה זו, יש לדחות את העתירה

 בצירוף מע"מ כדין.   ,, לרבות שכ"ט עו"דמד"אבהוצאות 

מד"א  , צפוילעתירה קשר כל וללא, 2021לשנת  ובמסגרת תכנית העבודה של כיייאמר כבר בפתח הדברים, 

מכרז לקבלת (, 2021סוף חודש מרץ )קרי, בשבועות הקרובים ולא יאוחר מ עוד ברבעון הנוכחי ,לפרסם

שפה בלרבות  ,יידרש הזוכה להקים עבור מד"א אתר אינטרנט חדש ,בין היתר ,במסגרתוש, תקשובשירותי 

 לסעד , לפיה דין העתירה היה להידחות לגופה, הרי שבשים לבמד"אעמדת . לפיכך, מבלי לגרוע מהערבית

כל הצדקה  , שאיןהמבוקש בעתירה, העתירה הינה מיותרת והדיון בה יהא דיון תיאורטי גרידא האופרטיבי

 . לקיימו

לב"כ העותר, על מנת לנסות ולהגיע להסכמה על הגשת פנו ב"כ המשיבים יצוין, כי עובר להגשת תגובה זו, 

 תסכים להגשמ הודיע כי הוא אינואולם העותר בדבר מחיקת העתירה וייתור הדיון בה, מוסכמת הודעה 

 הודעה כאמור.

תייחס יכי ניתן היה להסתפק באמור לעיל, הרי שנוכח הטענות המועלות בעתירה ולמען הזהירות, אף שדומה 

מד"א לייחס ל הבסיס וחסר םהמקומניסיון מד"א בקצרה גם לגוף הטענות המועלות בעתירה, ובפרט ל

 ."הפליה פסולה על רקע לאום"

  , אלא אם כן צוין במפורש אחרת.הוספוזו  ובהגבת ההדגשותכל 

 

 בבית המשפט העליון
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 :התגובה נימוקי ואלה

 דבר פתח    .א

-בין תפקידיו, כאמור בחוק מגן דוד אדום, תש"י. של מדינת ישראל ארגון ההצלה הלאומי ומד"א הינ .1

, לטובת כלל ואי שלהםו, לקיים שירותי עזרה ראשונה ושירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי ל1950

 א חבר מלא בארגון הצלב האדוםוהו ,הישראליכארגון הצלב האדום משמש מד"א גם תושבי המדינה. 

 הבינלאומי. 

גזעי או  ,ללא התייחסות לשיוך אתני, פוליטי -מד"א מטפל בכל אדם הזקוק לעזרה , ומעצם מהות .2

 . כלשהו רקע על אפליהמ הימנעותו שוויון על הקפדה תוך, דתי

 לתגובה זו. "1" נספחהעתק הקוד האתי של מד"א מצורף כ

הרבים )חלק  וומתנדבי ועובדי, עומד מד"א בחזית המאבק במגפת הקורונה, כאשר שנה האחרונהב .3

, עם משבר בריאותי שלא נראה כדוגמתובהתמודדות  לילות כימיםעושים  המגזר הערבי(מהם מן נכבד 

אדרבא, חלקו של  .במסירות רבה ומתוך תחושת שליחות בתנאים לא פשוטים,, תוך סיכון חייהם

לסייע לכל תושב ותושבת מחויבותו ל דוגמא ומופתעם מגפת הקורונה מהווה בהתמודדות  מד"א

, במסגרת המאבק בנגיף הקורונה הגדיל מד"א באופן ניכר את כך. , ללא שום הבחנהישראל תבמדינ

היקף פעילותו במגזר הערבי וביצע שורה של מבצעים ייחודיים שיועדו לציבור הערבי, כגון הקמת 

ביצוע בדיקות קורונה ביישובים ערביים )שאוישו בעובדים ומתנדבים דוברי מתחמי "היבדק וסע" ל

מבצעי הסברה ומניעה עריכת ערבית(, הוספת נקודות הזנקת אמבולנסים של מד"א ביישובים ערביים, 

 שונים, ועוד.

, הן בשגרה והן ומידע אודות פעילותה מד"אשירותי הרחבה בתגובה זו, יתר פורט בפי שיכ :ודוק .4

, לרבות באמצעים דיגיטליים וברשתות במגוון דרכים ,בשפה הערביתגם  ונגשיםמ בחירום,

של  101 החירום מוקד ,בין היתר ,כך .(21-כיאה לפעילות בעשור השלישי של המאה ה) החברתיות

)הנפרד  של מד"א והמידע הטלפוני מוקד שירות הלקוחות ;מד"א פועל באופן שוטף גם בשפה הערבית

של מד"א  (אפליקציה) יישומוןה ;פועל אף הוא באופן שוטף גם בשפה הערבית ממוקד החירום(

תקופת אופן קונקרטי, בב ;בשפה הערביתגם ממשק כולל  –"מד"א שלי"  – למכשירי סמארטפון

בנושא הקורונה בשפה  לומדה פיתח ;בשפה הערבית לציבור אינספור הדרכות עביצ"א מד ,הקורונה

ניהל "מוקד קורונה" ; בשפה הערבית שונים מידע עלוני של עותקים אינספור חילקו הדפיס ;הערבית

סרטוני הדרכה ומידע בשפה הערבית מגוון  םפרסמן המוקדנים בו היו דוברי ערבית;  50% -ייעודי, ש

פוסטים בשפה הערבית בעמוד  םפרס; , כגון יוטיוב ופייסבוקברשת האינטרנט ותשונבפלטפורמות 

)ובעמודי פייסבוק של סניפי מד"א הפועלים בקרב אוכלוסייה ערבית, כגון מד"א  הפייסבוק של מד"א

 לקהל יעד )פייסבוק, אינסטגרם( החברתיות ותברשת ממומנים קמפיינים ניהל ;מזרח ירושלים(

 ,שפה הערביתסרטון הסברה במד"א הפיק , למשל, לאחרונהרק  .ועוד ;של דוברי ערבית ספציפי

  .לקורונהההתחסנות לצורך עידוד באתר יוטיוב,  קודםש הערבי, השתתפות "אושיות רשת" מהמגזרב

מן מטעם נציגי ציבור  , לרבותרבים פעילותו הענפה של מד"א בחברה הערבית לשבחיםלא בכדי זכתה  .5

. ראויים לציטוט בהקשר זה, למשל, דבריו של חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי, בעת ביקורו המגזר הערבי

 במוקד הלאומי של מד"א: 
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ענות היאני רציתי להגיע לכאן על מנת להגיד תודה. תודה על כל המאמץ וה"

המיידית בגל הראשון של הקורונה. בתחילת המשבר שיעור הבדיקות 
תגייסתם ובכל ישוב ושכונה שביקשנו אתם ה, 2%בישובים הערבים עמד על 

וסע'. בזכותכם, תוך זמן קצר, שיעור הבדיקות בחברה -נפתח מתחם 'היבדק
. ראשי הרשויות ידעו תמיד שמד"א וזה גרם לשינוי 30%-הערבית הגיע ל

שיך להתקדם נמ. הוא הכתובת ואני ראיתי את ההיענות של מד"א בשטח

שם ראשי הרשויות והציבור כולו, יחד כדי להביא מזור לאזרחים. בשמי וב
אנחנו מודים לכם מאוד, אתם עושים עבודה חיונית וחשובה, תודה לכל 

 ".העובדים והמתנדבים ולכל מי שעוזר לציבור

, בה הובאו דבריו של חבר הכנסת טיבי, מצורף 26.11.2020העתק הודעה לעיתונות של מד"א מיום 

 לתגובה זו. "2" נספחכ

על אדוקה פליה, תוך שמירה ההנה כי כן, אם ישנו גוף בישראל, הפועל ללא משוא פנים וללא כל  .6

פעילותו שירותיו ולהנגיש את  ,באופן שוטף ,דואגהעיקרון השוויון, זהו מד"א. אם ישנו גוף בישראל 

 זהו מד"א. ומשקיע משאבים רבים לצורך כך, שפה הערבית, בגם 

לעתירה(, רק בשל העובדה  22למד"א "הפליה פסולה על רקע לאום" )סע'  על רקע זה, הניסיון לייחס .7

ממכלול פעילותו מוחלטת תוך התעלמות  ,שאתר האינטרנט שלו אינו מתורגם )עדיין( לשפה הערבית

י בכלל, ובשפה הערבית בפרט )והכל תוך עיסוק אינטנסיבי בטיפול במגפת של מד"א במגזר הערב

 ם, מקומם, ואף קנטרני. הוא ניסיון צורהקורונה(, 

ללא כל קשר לעתירה( על הכנת מכרז לקבלת שירותי תקשוב, ו) מזה זמןמד"א עמל  ,מקום מכל .8

, שהזוכה בו יידרש, בין היתר, להקים עבור מד"א אתר הנוכחי הרבעון במהלך עוד להתפרסם המיועד

השאלה אם חלה או לא חלה על מד"א חובה משפטית לפיכך, . הערבית שפהב כוללאינטרנט חדש, 

שאין כל צורך לדון קונקרטית להנגיש את אתר האינטרנט שלה לשפה הערבית היא שאלה תיאורטית, 

 להלן. 'ב פרקעל כך ב .על הסף את העתירה יש לסלק, לאור זאת. ולהכריע בה לגופה

 אין יסוד לטענות העותר גם לגופן. כינטען בקצרה ובבחינת למעלה מן הצורך, להלן,  פרק ג'בבסוף, ל .9

העותר טוען, כי מידע חשוב "חסום בפני האזרחים הערבים" בשל העובדה שאתר מד"א אינו מתורגם 

לערבית. אלא שטענה זו מועלית באופן סתמי, מבלי להניח כל תשתית עובדתית לפגיעה קונקרטית 

, בכלל"א מד שירותי, ולהלן לעיל כמפורטאלמונית כתוצאה מכך, ולא בכדי. כלשהי בפלוני או ב

, במגוון רחב ביותר של דרכים, מלא באופן הערבית לדוברי ומונגשים הונגשו, בפרט הקורונה ובתקופת

, הכלרשת האינטרנט. פלטפורמות שונות בהמידע בגשת לרבות באמצעים דיגיטליים ובאמצעות הנ

מעבר לכך, העותר לא הצביע בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של מד"א ולמשאבים העומדים לרשותו. 

קרונות עעל אף מקור סטטוטורי המקים חובה לתרגם את האתר ואין יסוד לניסיון של העותר לגזור מ

ל ש מעמדה המיוחדאמירות כלליות בדבר מו ואיסור הפליה )שעליהם אין חולק(כלליים של שוויון 

 חובה פרטיקולרית כזו. אין חולק( שגם על חשיבותההשפה הערבית )

 שיתורגם גם חדש אינטרנט אתר להקים"א מד בכוונת: הסף על סילוק העתירה דין .ב
 ותיאורטית מיותרת, ועל כן העתירה ערביתל

שבועות הקרובים, ב ,קרי) עוד במהלך הרבעון הנוכחיבכוונת מד"א לפרסם, , רישא לעתירהכאמור ב .10

מכרז לקבלת שירותי תקשוב, שהזוכה בו יידרש, בין היתר, כחלק (, 2021ולא יאוחר מסוף חודש מרץ 

 .הערבית שפהל שיתורגם ,מתנאי המכרז, להקים עבור מד"א אתר אינטרנט חדש
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את אתר האינטרנט של מד"א  להנגיש צו שיורהמתן עתירה הינו המבוקש בהיחיד  האופרטיבי הסעד .11

 בעתירה המבוקש הסעד במתן צורך איןש הרי, כאמור לעיל, הצהרת מד"אלשפה הערבית. בשים לב ל

 –של מד"א לתרגם את האתר  חובתושאלות  –העותר במרכז העתירה  שהעמידמשפטית ה השאלהו

 . הופכת לתיאורטית גרידא

לא יכריע , לעתירה המעלה שאלות תיאורטיותבית המשפט הנכבד לא יידרש כלל הוא כי כידוע,  .12

שות הכרעה במקרה הקונקרטי שלפניו, ויימנע מלנקוט עמדה בשאלות בשאלות משפטיות שאינן דור

 שאינן עומדות עוד על הפרק )גם אם היו אלה שאלות שדרשו הכרעה קודם לכן, בשלב כלשהו(.

, בנבו)פורסם  7' פס, 22-סת המשמר הדמוקרטיה הישראלית נ' הכנ 1273/20ר', למשל, בג"ץ 

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש  2211/19 "מעע (;9.9.2020

עמותת פורום המזרח התיכון ישראל נ' עיריית תל  1798/20עע"מ  ;(11.11.2020)פורסם בנבו, רותם 

  .(7.1.2021)פורסם בנבו,  יפו-אביב

בית המשפט הנכבד עתירות על הסף מן הטעם שאלה התייתרו, וזאת על יסוד לא פעם דוחה : ודוק .13

 האמור בתגובות המקדמיות מטעם המשיבים.

 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ נ' משרד החינוך 5070/20בג"ץ ר', למשל, 

)פורסם בנבו,  וןמחוז הצפ -ביאן נ' משטרת ישראל  8548/20(; בג"ץ 23.12.2020)פורסם בנבו, 

בג"ץ ; (16.11.2020)פורסם בנבו,  "ר חיים סדובסקי נ' שר המשפטיםד 4967/20(; בג"ץ 10.12.2020

 .(6.1.2021פורסם בנבו, ) לביא זכויות אזרח, מינהל תקין ועידוד ההתיישבות נ' שר הביטחון 4129/20

לעתירה(, בו נמחקה העתירה בהסכמה,  18' הנזכר על ידי העותר עצמו )בסע 1.,.ע.צמ ענייןור' גם  .14

עירוניות. -לאחר שהמשיבים הודיעו כי בכוונתם להוסיף את השפה הערבית לשילוט בדרכים בין

 לעתירה קשר כל ללאמד"א עמל על הכנת המכרז האמור מזה מספר חודשים,  במקרה דנן כייודגש, 

 מצר על כך שלא השיב לפניות העותרמד"א . (להגשתה עובר העותר ידי על שנשלחו למכתבים)או  דנן

עובר להגשת העתירה )באופן שהיה יכול לייתר את העתירה מלכתחילה(, אולם הוא מבקש להדגיש, 

יחד עם . אתגרים הרבים עמם מתמודד הארגון בימים אלהובעומס ב נעשה בשגגה, שמקורהכי הדבר 

הגשת העתירה ועובר להגשת התגובה דנן,  זאת, ראוי לציין, כי ב"כ המשיבים פנו לב"כ העותר לאחר

 ודיעה העותר אולםבדבר מחיקת העתירה, על הגשת הודעה מוסכמת להסכמה  ולהגיעעל מנת לנסות 

 .כאמור הודעה תלהגשכי הוא אינו מסכים 

 על הסף. יתבקש בית המשפט הנכבד לסלק את העתירה , לעיל לאור האמור .15

לשפה  ושירותי את מנגיש"א מד גם לגופה: להידחותהעתירה  דין -מן הצורך  למעלה .ג
 לתרגם"א מד מצד חובה של קיומה ביסס לא העותר; דרכים של רחב מגווןבהערבית 

 לערבית שלו האינטרנט אתר את

הצהרה דלעיל(, הבית המשפט הנכבד יסבור )בניגוד לעמדת מד"א ועל אף ככל שולמעלה מן הצורך,  .16

 .מד"א כי דין העתירה להידחותכי יש מקום לדון בעתירה לגופה, יטען 

                                                
 (.25.2.1998, בנבו)פורסם .ע.צ. מחלקת עבודות ציבוריות מהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט נ'  – עדאלה 4438/97"ץ בג 1
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 האזרחים בפני"חסום  חשוב מידע, לערבית מתורגם אינו"א מד שאתר העובדהטוען, כי בשל  העותר .17

 הנוגעות הפיכות בלתי ולפגיעות להשלכות"להביא  עלוללעתירה( ואפילו שהדבר  7" )סע' הערבים

באופן  המועליתמדובר בטענה שגויה, ואף מקוממת, . (לעתירה 1" )סע' ומוות חיים של לעניינים

 – כלשהו אדםכלשהי לפגיעה קונקרטית כלשהי ב עובדתית תשתית ביסודהשהונחה  מבליסתמי, 

 די בכך על מנת לדחות את העתירה.. ולא בכדי

יש לדחות את הניסיון של העותר לרדד את בחינת סוגיית ההנגשה של שירותי מד"א לשפה הערבית  .18

אך ורק לשאלת תרגום האתר, תוך התעלמות ממכלול פעילותו של מד"א במגזר הערבי ובשפה 

 במגוון, מלא באופן הערבית לאוכלוסייה ומונגשים הונגשו"א מד שירותי, למעשה הלכההערבית. 

, תוך השקעת משאבים רבים לצורך האינטרנט וברשת דיגיטליים באמצעים לרבות, דרכים של רחב

 כך.

 101מוקד החירום  -, מתן שירותי חירום, הצלה ועזרה ראשונה תפקידו המרכזי של מד"אלהנוגע  בכל .19

 . של מד"א פועל מזה שנים ארוכות במספר שפות, לרבות השפה הערבית

חיוג  באמצעות הנעש "אמד של החירום לשירותי הפניותמוחלט של הרוב הש העובדה מן לגרוע מבלי .20

מד"א פיתח גם יישומון )אפליקציה( לטלפונים חכמים בשם "מד"א  ,101 חירוםה מוקדטלפוני ל

באמצעותו ניתן, בין היתר, לפנות למוקד החירום, למסור ש, שלי", הכולל ממשק בשפה הערבית

תורן מוקד במוקד החירום פרטים אישיים ורפואיים בערבית ואף לקיים שיחה כתובה )צ'אט( עם 

 ערבית. בשפה ה

בנוסף למוקד החירום, ובנפרד ממנו, מד"א מפעיל גם מוקד שירות טלפוני הפועל באופן שוטף גם  .21

ד יכול לקבל מידע על מכלול פעילויותיו ושירותיו של מד"א, לרבות מידע . הפונה למוקבשפה הערבית

בענייני עזרה ראשונה, הדרכה, מתנדבים, בנק הדם ועוד. במהלך השנה האחרונה, מוקד השירות נותן 

כאשר אדם מתקשר למוקד השירות, הוא יכול לבחור, מענה גם לשאלות הנוגעות למגפת הקורונה. 

לשוחח עם נציג במוקד בשפה הערבית. מיקום השפה הערבית בנתב השירות  באמצעות נתב השיחות,

 הינו במקום השני, לאחר השפה העברית. 

, ייעודיקורונה לאומי  מוקדיתירה מזו, בזמן שמד"א הופקד על ביצוע בדיקות קורונה הופעל על ידו  .22

ונתן  מוקד זה פעלשהוקדש למתן מידע ומענה לשאלות בנוגע להתמודדות עם מגפת הקורונה. גם 

 בשפה הערבית. שירות

לא למותר להדגיש גם את העובדה הפשוטה שמד"א פועל, לילות כימים, בתחנות ונקודות הזנקה  .23

המשרתות את יישובי המגזר הערבי וערים מעורבות, באמצעות עובדים ומתנדבים רבים דוברי השפה 

ד"א אף הוסיף והגדיל, באופן ניכר, את הערבית. זאת ועוד, כאמור, במסגרת המאבק בנגיף הקורונה מ

היקף פעילותו במגזר הערבי וביצע שורה של מבצעים ייחודיים שיועדו לציבור הערבי, כגון הקמת 

מתחמי "היבדק וסע" קבועים וניידים לביצוע בדיקות קורונה ביישובים ערביים )שאוישו בעובדים 

עריכת סים של מד"א ביישובים ערביים, ומתנדבים דוברי ערבית(, הוספת נקודות הזנקת אמבולנ

 מבצעי הסברה ומניעה שונים, ועוד.

והנגשה של  הסברה, הדרכה פעולותודוק: מד"א מבצע באופן שוטף, וביתר שאת בתקופת הקורונה,  .24

באמצעות פיתוח  ,עלונים חלוקתבאמצעות באופן פיזי,  –מידע בשפה הערבית, במגוון רחב של דרכים 

המובילים והן למדיה  האינטרנט לאתרי)הן  לתקשורת הודעות באמצעותלומדה ייחודית, 

 ובאמצעות באמצעות ראיונות של עובדים ומתנדבים דוברי ערבית באמצעי התקשורת, ,המסורתיים(
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וכיו"ב, כיאה  פייסבוק, יוטיוב כגוןפרסום שורה ארוכה של פוסטים וסרטונים ברשתות החברתיות, 

הכל, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של מד"א  .21-ה המאהבעשור השלישי של  לפעילות

יודגש, כי מד"א מקדיש משאבים רבים בהפקה, הפצה וקידום של ולמשאבים העומדים לרשותו. 

פוסטים וסרטונים אלה ברשתות החברתיות, באמצעות קמפיינים ממומנים המיועדים להביא את 

הערבית. ואכן, פוסטים וסרטונים אלה זוכים המידע, באופן אקטיבי, לקהל היעד של הציבור דובר 

לחשיפה רבה ולאלפי תגובות ו"לייקים". למותר לציין, כי הנגשת מידע באופן זה, בפרט בתקופה זו, 

יעילה בהרבה מתרגום מידע והעמדתו לעיון באופן "פאסיבי" באתר אינטרנט )וזאת, כאמור, מבלי 

 תר האינטרנט שלו לערבית(.לגרוע מן העובדה שבכוונת מד"א לתרגם גם את א

לעיתונות בשפה הערבית, שהופצו על ידי מד"א בתקופת הקורונה,  הודעותשל  דוגמאות יהעתק

 לתגובה זו.  "3" נספחמצורפים כ

  .זו לתגובה "4" נספחעלונים בשפה הערבית, שחולקו על ידי מד"א מצורפים כשל  דוגמאותהעתקי 

שקודמו על ידי מד"א  בשפה הערבית ובהנגשה לשפה הערביתשל סרטונים ופרסומים דוגמאות רשימת 

 לתגובה זו. "5" נספח, מצורפת כהללו, כולל קישורים לסרטונים עת האחרונהברשתות החברתיות ב

ית שולטים גם בשפה בכל האמור לעיל נאמר אף מבלי לקחת בחשבון את העובדה שרבים מדוברי הער .25

העברית ו/או האנגלית ויכולים לצרוך מידע גם בשפות אלה, וכן את העובדה שמידע בנוגע להתמודדות 

 –גורם המוסמך לעניין זה העם מגפת הקורונה זמין לציבור גם משורה של מקורות אחרים, ובראשם 

ה בה(, כי תפקידו של משרד הבריאות. עוד ראוי להזכיר בהקשר זה את העובדה )שגם העותר מוד

, כך שממילא על המידע בעניין זה 2020עוד בתחילת חודש מאי מד"א בביצוע בדיקות קורונה הופסק 

יצוין, כי  ביצוע הבדיקות.תיאום וכעת על אחראיות להינתן, ראשית לכל, על ידי קופות החולים, ה

בודדי קורונה בביתם במקרים החריגים שבהם מד"א עדיין מבצע בדיקות )למשל, בדיקות של מ

דוברי עובדים ומתנדבים בעקבות הפניה של קופת החולים(, הוא ערוך לעשות כן, בין היתר, באמצעות 

 ערבית.

עוד יצוין, כי בניגוד לדחיפות שמנסה העותר לשוות לעתירה, הרי שהלכה למעשה אתר האינטרנט של  .26

אודות תשלומים, סוגי קורסים המוצעים  מד"א כולל בעיקר מידע כללי אודות מד"א ומידע מינהלי

האתר ניתן, בין איקונים בולטים המופיעים בדף הבית של על ידי מד"א וכיו"ב. כמו כן, באמצעות 

הכולל את )שלו, כאמור, ממשק בערבית(, לאירועי חירום היתר, להוריד את היישומון של מד"א 

תורן המוקד במוקד עם ת בשפה הערבית, לרבו ,באמצעות האפליקציה ,לפתוח בשיחה )צ'אט(יכולת ה

וכן לגשת לעמודי הרשתות החברתיות של מד"א, כגון פייסבוק ואינסטגרם, שבהם , מד"א החירום של

 מידע בערבית. 

אין, אפוא, יסוד לטענות העותר במישור הפונקציונאלי, קרי לעניין עצם הנגשת שירותיו של מד"א  .27

רושם שמנסה ליצור העותר, מד"א מהווה דוגמא ומופת לאוכלוסייה הערבית. אדרבא, בניגוד ל

 להנגשה שוויונית של שירותים לכלל האוכלוסייה, כולל האוכלוסייה הערבית.

לצד הטענה הפונקציונאלית של העותר, שנטענה בעלמא וללא כל תימוכין עובדתיים, מעלה העתירה  .28

 מעקרונות נגזרתהערבית  לשפהאתר מד"א  שלהתרגום הנטענת  טענה עקרונית כללית, לפיה חובת

למעשה, טענה זו היא העומדת במרכז של השפה הערבית. המיוחד  וממעמדה שוויון של כלליים

 1947 עד 1922 ,ישראל ארץ על במועצה המלך לדבר 82 סימןהעתירה, תוך שהעותר מפנה בהקשר זה ל

 לטענה זו.ביתרת פרק זה נתייחס בקצרה . דנה בוש פסיקהלו"( 82 סימן)להלן: "
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ו חולק, כמובן, על החובה לנהוג בכבוד ובשוויון, על חובתו להעניק סעד לכל נזקק ללא מד"א אינ .29

אפליה ועל הצורך להנגיש את שירותיו לכלל תושבי המדינה. מד"א גם אינו חולק על חשיבותה 

עם זאת,  יחדשל השפה הערבית, בהיותה שפתו של המיעוט הגדול ביותר בישראל.  יםומעמדה המיוחד

עקרונות כלליים אלה אינם מוליכים, באופן אוטומטי, לגזירת נורמות פרטיקולריות, דוגמת החובה 

את אתר האינטרנט של מד"א לשפה הערבית. לא בכדי, העותר לא הצביע על אף מקור  תרגםהנטענת ל

 .אינו מקור כזה( 82)וסימן  סטטוטורי המקים חובה כאמור

, פקודות, בעברית ובערבית, "לפרסם הממשלההוא אך ורק בחובה של  82, עניינו של סימן ראשית .30

לפרסם, בעברית  ועיריות מקומיות רשויות", וכן בחובה של רשמיים וטפסים רשמיות מודעות

 ". הממשלה מאת צו פבתחומים שייקבעו ע" רשמיות מודעותובערבית, "

)וכמובן שאינו רשות מקומית  הממשלה מן חלק אינואך הוא אין חולק, כי מד"א הוא תאגיד ציבורי,  .31

 החובה)מהדורה ראשונה, תשנ"ו([. לפיכך,  381 המינהלית הסמכותאו עירייה( ]ר', למשל, יצחק זמיר, 

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות  4112/99בג"ץ ]ר' גם  מד"א על חלה אינה כלל 82 בסימן הקבועה

"(; בש"א עניין עדאלה)להלן: " 411, 393( 5נו) פ"ד ,יפו-אביב-תל המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית

 (1.1.2006)פורסם בנבו,  Legrand SNCגרנד אלקטריק ישראל בע"מ נ'  21178/05 )מחוזי ת"א(

 [. "(אלקטריק דנגר עניין)להלן: "

בערבית היה חל על מד"א )והוא אינו חל עליו(, הרי שחובת הפרסום  82גם אם סימן , מזו יתירה .32

. ברי, כי אתר אינטרנט "פקודות, מודעות רשמיות וטפסים רשמייםהקבועה בו חלה, כאמור, רק על "

אינו מקים חובה  82בו נקבע כי סימן , אלקטריק גרנדאינו נופל לגדר אלה ]והשווה, למשל, לעניין 

 לתרגם לעברית תצהיר שהוגש לבית המשפט בשפה האנגלית[.

לתרגם את אתר  חובהאינו מהווה, אפוא, כשלעצמו, מקור נורמטיבי שניתן להסיק ממנו  82 סימן .33

 בסימן, הערבית השפה של הגדרתהעצם מ להיגזר יכולה אינהגם מד"א לשפה הערבית. ודוק: חובה זו 

 להיזהר עלינו שומה", 427, בעמ' עדאלה ענייןבמ' חשין  השופט' כב שציין כפי. "רשמית שפה"כ, 82

 ".פלונית שפה של'רשמיותה' מ אך אופרטיביות מסקנות מהסקת

עת"מ )מינהליים אור( ב-ור' גם, למשל, פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים )כב' השופטת נ' בן .34

-ו 8, פס' מרכז ירושלים לזכויות אדם נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים 34577-01-12ם( -י

 : (23.12.2012)פורסם בנבו,  13

"על אף חילוקי הדעות בין השופטים בפרשת עדאלה, נראה כי כל שופטי 
ההרכב )כב' הנשיא ברק והשופטים חשין ודורנר( לא השתיתו את הכרעתם 
על התובנה לפיה רשמיותה של השפה הערבית גוררת, באופן אוטומטי 

  ...'רשמי'ובמישרין, חובת תרגום גורפת של כל מסמך 

עצם הקניית המעמד הרשמי לשפה כלשהי אינה גוררת, אחרות,  ובמילים
 ".בהכרח, תובנה ברורה ומיידית בדבר ההשלכות הנובעות מכך

 

, לא נקבעה הלכה כללית, החורגת מעבר לשאלה הממוקדת שנדונה בו, עדאלה ענייןבהתאם לכך, ב .35

כפי שעולה מהחלטת בית המשפט הנכבד בבקשה שעניינה השילוט העירוני בערים מעורבות. אדרבא, 



 8 

)הנזכר  3מרעי ענייןלאשר ב. שם בכךהעותר עצמו הכיר גם  2באותו עניין, לקיום דיון נוסף שהוגשה

, כי השאלה שנדונה שם )שאלת כשרותו של פתק הצבעה שעליו רשם מודה העותר, לעתירה( 16בסע' 

)ב( לחוק הרשויות 51סעיף ) סעיף חקיקה ספציפיהמצביע אות בערבית( נדונה בקשר עם פרשנותו של 

ומכל מקום, באותו מקרה כלל לא נדונה שאלה של חובת תרגום. (, 1965-המקומיות )בחירות(, תשכ"ה

המוגשים רשמיים סוגיה ספציפית של תרגום טפסים נה דונלעתירה(  18)הנזכר בסעיף  4"יאב ענייןבגם 

בקשת העותרת להורות כי  נדחתהלסניף המוסד לביטוח הלאומי במזרח ירושלים. באותו עניין אף 

לב לכך שלרשות הפונים עומדים מתרגמים  בשיםתשובות המוסד לביטוח לאומי תישלחנה בערבית, "

 ".בהתאם שירות להם וניתן והבירורים השאלותבמשרדי הביטוח הלאומי להבהרת 

ימת חובת תרגום לערבית אינה, אפוא, שאלה כללית המנותקת מן הנסיבות השאלה אם קי .36

 ענייןהקונקרטיות שבמסגרתן מועלית טענה בדבר קיומה של חובה כזו )ובכלל זה, למשל, כפי שעולה מ

בנוגע לצד מקרים קונקרטיים בהם התקבלו עתירות , קיומן של חלופות מספקות(. על כן, "יאב

אחרים נדחו עתירות בעניין זה ]ור', למשל, מן העת האחרונה, בג"ץ  במקריםלשפה הערבית, לתרגום 

 ([. 14.5.2019)פורסם בנבו, כבהה נ' שרת המשפטים  8676/18

חובה  , דוגמת מד"א,על גופים ציבוריים המטילדבר חקיקה  קיים שלא בלבד זו לאבענייננו, ודוק:  .37

 שולחן עלעניין זה ב שהונחו שונות חוק שהצעותלתרגם את אתר האינטרנט שלהם לערבית, אלא 

  5.קודמו לא, ו בחוקשכז חובה הטילל ביקשוו ,הכנסת

)חוזר  "למנכ חוזרקיים , כי יצוין)ואף שהעותר עצמו לא התייחס לכך בעתירתו( להשלמת התמונה  .38

"(, החוזרשעניינו "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות" )להלן: " 6(,7/11מס' 

המופנה לארגוני הבריאות ומוסדות הבריאות השונים. החוזר מבקש להטמיע בהדרגה סטנדרטים 

בהיבטים שונים של פעילות מערכת הבריאות. בין היתר, מתייחס החוזר  ולשונית לנגישות תרבותית

להכללת "מידע חיוני כגון זכויות בסיסיות, שירותי ליבה, כתובת לפניות" בערבית, רוסית ואנגלית 

לשאלת  דרשמבלי להי)י( לחוזר(. 3.1 באתרי האינטרנט של מוסדות הבריאות וארגוני הבריאות )סעיף

צוין, כי מד"א פעל, עוד י ותחולתו על מד"א )שאינו בגדר חוק או תקנה( מעמדו הנורמטיבי של החוזר

 תלפני פרסום החוזר, ופועל ביתר שאת לאחר פרסומו, להטמעת סטנדרטים של נגישות תרבותי

ברוח החוזר, לרבות באמצעות הנגשת שירותי מד"א לשפה הערבית באמצעים דיגיטליים  ולשונית

וברשת האינטרנט, כמפורט לעיל. הכל, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של מד"א ולתעדוף המשימות 

הרבות הרובצות לפתחו, בשים לב למשאבים העומדים לרשותו. ודוק: החוזר אינו מגדיר משאבים 

ארגוני הבריאות עצמם. מפורטות בו לבוא ממקורות תקצוב הפעולות העל יים ליישומו, כך שייעוד

יטופל גם נושא ההנגשה של אתר  2021מכל מקום, כאמור, במסגרת תכנית העבודה של מד"א לשנת 

 האינטרנט לשפה הערבית. 

, דין העתירה להידחות גם לגופה )מבלי שיש בכך כדי לגרוע מכוונת מד"א, כמפורט לעיל, אשר על כן .39

 . להנגיש את אתר האינטרנט שלו לשפה הערבית(

                                                
 (.14.8.2003, בנבו)פורסם  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל – עדאלהרמלה נ'  עיריית 7260/02"ץ דנג 2
 (.1999) 128( 2פ"ד נג) ק,סאב 'נ מרעי 12/99 א"רע 3
 (.7.1.2009, בנבו)פורסם "י נ' המוסד לביטוח לאומי אב 2203/01"ץ בג 4
-; הצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ג2015-ר' הצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ו 5

 .2012-והצעת חוק חובת הנגשה לשונית של אתרים באינטרנט, התשע"ב 2013
6 https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf 







תוכן עניינים לנספחים

שם הנספח
הספרה
בה סומן
הנספח

עמוד
ראשון

של
הנספח

13 1 הקוד האתי של מד"אהעתק 

16 2 26.11.2020העתק הודעה לעיתונות של מד"א מיום 

העתקי דוגמאות של הודעות לעיתונות בשפה הערבית, שהופצו על ידי מד"א
בתקופת הקורונה

3 19

27 4 עלונים בשפה הערבית, שחולקו על ידי מד"אהעתקי דוגמאות של 

דוגמאות לסרטונים ופרסומים בשפה הערבית ובהנגשה לשפה הערבית מהעת
האחרונה

5 39

11



העתק הקוד האתי של מד"א

"1נספח "
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עתק הודעה לעיתונות שלה
26.11.2020מד"א מיום 

"2נספח "

 16 עמוד ראשון:

15



הודעה לעיתונות
י'    כסלו    תשפ"א

2020בנובמבר     26

:א"מד של הלאומי במוקד בביקור סאלח וח"כ סונדוס טיבי ר אחמד"ד כ"ח

"אתם עושים עבודה חיונית וחשובה "

כ"וח בכנסת הציבור בריאות למען השדולה ר"יו, )תע"ל( טיבי אחמדר "ד כ"ח, המשותפת הרשימה חברי

אלי, א"מד ל"מנכ י"ע ולוו אונו בקרית א"מד של הלאומי במוקד'( ה) היום ביקרו, )תע"ל( סאלח סונדוס

אודות ללמוד מנת על, אנשיו את ופגשו במוקד מקיף סיור ערכו וסאלח טיביח"כ . הארגון ובכירי בין

.בישראל הקורונה נגיף בהתפשטות המאבק בחזית וכעומד הלאומי ההצלה כארגון א"מד שמוביל הפעילות

הארגון התמודדות לע סקירה וקיבלו ובחירום בשגרה א"מד פעילות את הכנסת חברי הכירו הסיור במהלך

א"מד פעילותבין השאר  הוצגה וסאלח טיבי כ"ח בפני. והדגימות הבדיקות ומערך הקורונה משברבמהלך 

עזרה ראשונה ופעילות, הכשרת הציבור בקורסי חדשות הזנקה נקודות פתיחת הכוללת הערבי במגזר

.המתנדבים הענפה

,הייחודים הרכב כליו נמרץ לטיפול אוטובוס, בקהילה א"מד פרויקט וסאלח טיבי כ"חהוצגו בפני , כן כמו

.במטרה להציל חיים הארגון מפעיל אותו המיוחד הטכנולוגי הציוד ואת א"מד מסוקי

,מיקום איתורהרבות שמפותחות במד"א בהן היכולת לבצע  הטכנולוגיות את הכנסת חברי הכירו, בנוסף

במגוון שפותשל מד"א  101שמעניקים החובשים והפראמדיקים במוקד  רפואית הדרכהוה וידיאו שיחות

, עלא"מד של הדם שירותי פעילותברגעים הראשונים עד הגעת צוותי מד"א לאירוע. עוד שמעו ח"כ על 

את והכירו לטובת טיפול בחולים במצב בינוני וקשה שהחלימו קורונה מחולי הפלסמה תותרומ מערך

.הלאומי החלב בנק פעילות

המיידית והענותאני רציתי להגיע לכאן על מנת להגיד תודה. תודה על כל המאמץ : "טיבי ר אחמד"ד כ"ח

אתם התגייסתם, 2%שיעור הבדיקות בישובים הערבים עמד על בתחילת המשבר  .בגל הראשון של הקורונה

תוך זמן קצר, שיעור הבדיקות בחברה ,בזכותכם. וסע'-היבדקובכל ישוב ושכונה שביקשנו נפתח מתחם '

וזה גרם לשינוי. ראשי הראשויות ידעו תמיד שמד"א הוא הכתובת ואני ראיתי את 30%-הערבית הגיע ל

שמי ובשם ראשי הראשויותבבשטח. נמשיך להתקדם יחד כדי להביא מזור לאזרחים. של מד"א  ההיענות

תודה לכל העובדים והמתנדביםאתם עושים עבודה חיונית וחשובה,  ,אנחנו מודים לכם מאוד כולו, והציבור

"ולכל מי שעוזר לציבור.

חירוםה ובמוקד הלאומי במרכז טיבי אחמד ר"ד כ"ח חברי עם היום לבקר תישמח" :סאלח סונדוס כ"ח

ומעריכה מודהאני  .משבר בימי ובמיוחד בשגרה חיים ומצילת יעילה, מקצועית עבודה שעושה א"מד של

".אפשרי זה שבזכותם היישובים בכל והמתנדבים המתנדבות, העובדים העובדות אלפיעשרות  את 16



א"למד ופועלם מזמנם הקדישו אשר, וסאלח טיבי הכנסת לחברי להודות ברצוני" :בין אלי, א"מד ל"מנכ

בריאות לקידום פעולה שיתופי בברכה מקדמים אנו. הארגון ומתנדבי עובדי את להכיר מנת על למוקד והגיע

.מין או גזע, דת הבדלי ללא מכלל קצוות האוכלוסייה אנשיםבו פועלים ש ארגון להוות וגאיםהציבור 

מהלכים נוביל, יחד כי וציפייה תקווה כולי. בעתיד גם לפעול נמשיך וכך חיים הצלת הנה א"מד של המטרה

".הערבי מגזרב מולקידו ויסייעו הציבור בריאות את יקדמו אשר

זכי הלר
דובר מד"א

052-3696444
www.mdais.org

www.facebook.com/mdaisrael
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העתקי דוגמאות של הודעות
לעיתונות בשפה הערבית,

שהופצו על ידי מד"א בתקופת
הקורונה

"3נספח "
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ةفاصحللبيان
2020مارس  30

مع المجمعات في المدن الكبرى:بالمقابل 

ستبدأ العمل متنقلة" تسافرو تفحصاثنين " ينمجمع شغلوزارة الصحة سوف تونجمة داوود الحمراء 

جميع أنحاء البالدلصل تاليوم وسوف 

نجمة داوودبباالتصال  مرهون متنقلة" السافر تفحص وت مجمعات "في ال فحصتود التأكيد على أن النجمة داوود الحمراء 

مع SMSرسالة  ة للفحص سيتلقىالطبيب ألخذ عين يصرح لهأي شخص والحصول على الموافقة.  101الحمراء 

يصل العينات،في الساعة المحددة. كجزء من عملية أخذ  المتنقلمجمع ال لتفاصيل وسيطلب منه الوصول إلى موقعا

العينات من قبل يتم أخذيليه  ،من الشخصوسيتم إجراء تحديد البيانات والتحقق  الخاصة، ارتهسيبمجمع الإلى  شخصال

فيالشخص  بقىي. طوال العملية من العدوىلحماية لكامل  لباس واقيعلى  لبسالذي ي الطبي، نجمة داوود الحمراءطاقم 

يعود مباشرة إلى منزله.ثم  سيارته،

في كورونايروس امنذ انتشار ف إجماال،مجمعات " تفحص وتسافر " في ن المواطنين م ةعين 13700ذ تم أخ اآلن،حتى 

في جميع أنحاء مواطن 44.270 من عيناتحتى االن اخذوا  نجمة داوود الحمراء ن والبراميديك فيمسعفوال العالم،أنحاء 

البالد.

يروس كورونا في إسرائيل ،اانتشار ف ي الحد منفالمستمرة  صراع"كجزء من ال :إيلي بين نجمة داود الحمراءمدير عام 

"فحص نتشغيل مجمعينجمة داود الحمراء و قررنا مع وزير الصحة والمدير العام لوزارة الصحة والوزارات األخرى

يعاني شخصالهدف هو الوصول إلى كل من قبل و أقيمتالتي  ، باإلضافة إلى المجمعات األربعة ةمتنقل "تفحص وتسافر

في فايروس كوروناالالزمة للكشف عن مرضى  فحوصاتقت ممكن ، وإجراء أكبر قدر من المن األعراض في أسرع و

خاصة وأخذ همركببمجمع الإلى  وصولى المرضى الذين لن يتمكنوا من الجميع أنحاء البالد ، وسنستمر في الوصول إل

الوطني صراعلمساعدة ال افي بذل كل ما في وسعهداود الحمراء  ةنجم ستستمرمنهم في المنزل بأمان واحتراف. عينات ال

دولة إسرائيل ".في من أجل الصحة العامة وإنقاذ األرواح  كورونا،الضد فيروس 

زكي هيلر
المتحدث باسم نجمة داود الحمراء

www.mdais.org

www.facebook.com/mdaisrael
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بيان صحفي
29/07/2020

نجمه داوود الحمراء ليوم عرفه  توصيات

الحر الشديد التي تصيب إسرائيل هذا األسبوع ، تنشر نجمه داوود الحمراء توصيات في ضوء أزمة الكورنا  وموجة

وارشادات لصوم يوم عرفه  // المدير العام لنجمة داود الحمراء إيلي بين: "قد تكون هذا العام الخطورة مضاعفة.

يجب اتباع اإلرشادات بدقة أكبر"

. نجمة داود الحمراء في كل عام تكون بحالة تأهب من خالل المضمضين 30.7عرفه يوم الخميس تاريخ  يبدأ صيام  يوم

والبرامديكم الذين سيعملون بشكل مكثف مع مجموعة من سيارات اإلسعاف وسيارات العناية المركزة والدراجات النارية

ومركبات الطوارئ األخرى في جميع أنحاء البالد.

كورنا وموجة الحر الشديد ، يجب على الصائمين اتخاذ احتياطات صارمة لتمرير الصيام بأمان.  قبل الصيامبسبب أزمة ال

، تنشر نجمه داوود الحمراء ارشادات وتوصيات ، من أجل منع حاالت الطوارئ قدر اإلمكان.  في كل عام ، تتعامل

، اإلغماء واإلرهاق ، نتيجة للحرارة الشديدة التي تسودطواقم نجمة داوود الحمراء مع العديد من حاالت الجفاف، الضعف

البالد في فصل الصيف.

يجب اخذ مزيدا من العناية والمسؤولية ، لتجنب حاالت -هذا العام ، بسبب موجة الحر الشديدة وخطر فيروس الكورونا  

العدوى بفيروس كورونا.الطوارئ الطبية واتباع إرشادات وزارة الصحة الرتداء قناع من أجل قطع سلسلة 

"هذا العام ، يمكن أن يكون الصيام خطيرا بشكل مضاعف ويؤدي إلى العديد المدير العام لنجمة داود الحمراء إيلي بين:

من حاالت الطوارئ ، إذا لم يتبع جمهور الصيام االرشادات والتعليمات بشكل صحيح ، ويرجع ذلك أساسا إلى الحرارة

يشرب الجمهور بشكل كاف قبل الصيام ،  تجنب أي نشاط بدني شاق أثناء الصيام ، كن في األماكن الشديدة. نوصي بأن

المكيفة ، ال تتجمع أو تزدحم ، وبطبيعة الحال البقاء قدر اإلمكان في األماكن المظللة والباردة. كما يجب التركيز والحفاظ

ن ، الذين هم في خطر متزايد.  طواقم نجمة داوود الحمراءبشكل كبير على السكان الذين في دائرة الخطر وكبار الس

موجودون في حاله تأهب، كما هو الحال في أي يوم آخر من السنة ، وسيأتون لعالج أي شخص مريض أو مصاب ،

بسرعة ومهنية ".

كيف بامكاننا عبور يوم الصيام بسالم : -توصيات نجمه داوود الحمراء 

ب الكثير قبل بدء الصيام ، وقلل من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين )القهوةتأكد من شر وجبة السحور:

والكاكاو والكوال ومشروبات الطاقة والشاي(.  من المستحسن أيضا تجنب شرب المشروبات المليئة بالسكر التي تزيد من

رات ، والتي تسبب امتصاص السوائلالشعور بالعطش ، وتجنب األطعمة المالحة بشكل خاص ، مثل المخلالت والمكس 20



والعطش.  األطفال الذين لم يعتادوا على الصيام وال يستريحون بما فيه الكفاية أثناء الصيام ، يجب عليهم شرب الكثير قبل

الصيام ، والبقاء في مناطق مظلله. في وجبة السحور ، يوصى بدمج جميع المجموعات الغذائية ، التي تحتوي على

رات المعقدة مع البروتينات والخضروات ، مما يخلق شعورا بالشبع لفترة أطول.الكربوهيد

توصي نجمه داوود الحمراء المرضى والكبار باستشارة الطبيب قبل الصيام ، والمرضى الذين المرضى وكبار السن:

ومرضى السرطان ، أو الكلىيعانون من الفشل الكلوي ، وأمراض القلب ، وتصلب الشرايين ، ومشاكل الشريان التاجي ، 

، أو القلب أو الكبد ، يجب أن يستمروا في تناول األدوية كمسألة روتينية.  أن المرض سيزداد سوءا بسبب التوقف عن

تناول الدواء ، وكذلك أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والصرع وفرط نشاط الغدة الدرقية أو

النقص.

: توصي  نجمة داود الحمراء بأن تستشير المرأة الحامل الطبيب المعالج قبل الصيام ، وتتبع توصيته.املالمرأة الح

بسبب تجنب الشرب أثناء الصيام ، قد تتكون حصوات الكلى في أجسامنا.  أول عالمات تلف أجهزة اختالل وظائف الكلى:

، وفي مرحلة أكثر صعوبة في التبول ، وتلف في أنظمةالجسم بسبب نقص السوائل ، هي الصداع ، عدم وضوح الرؤية 

أخرى في الجسم.  في أي حالة من حاالت الطوارئ الطبية ، يجب استدعاء طواقم ونجمه داوود الحمراء والمساعدين

. 101الطبيين على الفور على الخط  

صوم يوم عرفه خالل أشهر الصيف الحارة.  البقاء في الخارج وبدرجات الحرارة المرتفعة ،  وتجنب الشربالجفاف:

والطعام أن يهدد الصائمين. نجمه داوود الحمراء تتوجة للجميع بالتواصل مع كبار السن والتاكد على انهم بخير وان الصيام

ال يؤثر عليهم .

وجبة خفيفة.  ابدأ بمشروب فاتر )ليس حارا جدا( وشريحة من الكعكة أو شريحتين منينصح اإلفطار مع  :وجبة االفطار

الخبز بالجبن.  بعد حوالي ساعة يمكنك تناول وجبة اثقل.

زكي هيلر
الناطق الرسمي باسم نجمه داوود الحمراء

www.mdais.org

www.facebook.com/mdaisrael
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خبر صحفى

30/8/2020

باقة الغربية تتلقى سيارة عالج مكثف

محطة نجمة داود الحمراء في باقة الغربية ستشغل سيارة العالج المكثف ابتداء من اليوم

وهذا سيوفر استجابة طبية  .سيارة العالج المكثف لنجمة داود الحمراء في باقة الغربية  بدأ ، صباح اليوم )األحد( ، تشغيل

متقدمة لسكان باقة الغربية ،منطقة عيمق حيفر ،حريش والمنطقة المحيطة بها وستساعد بشكل كبير في تحسين الخدمة الطبية

في الوقت نفسه سيواصل متطوعي نجمة داود الحمراء  . 9و  6التي تقدمها نجمة داود الحمراء لمسافرين على الشارعين 

موظف 130ة تشغيل سيارة اإلسعاف االولي والتي كانت تعمل في المحطة حتى يومنا هذا كالمعتاد. أكثر من من باقة الغربي

.2008شابا متطوعا عملوا في نقطة نجمة داود الحمراء في باقة الغربية منذ إنشائها عام  50ومتطوعا من بينهم حوالي 

نسمة وسكان المناطق المحيطة بها ، وتتميز المحطة بالنشاطات 35000وتخدم المحطة سكان باقة البالغ تعدادهم أكثر من 

اإلنسانيه الفريدة التي تحرص على القيام بها لسكان المنطقة ، مثل جمع الطرد الغذائيه لشهر رمضان وأيام االرشادات في

طه الجديده والذي انتقلتالمدارس.تبرعت جمعية أصدقاء نجمة داود الحمراء في هولندا باألموال المستخدمة لبناء المح

.2016في عام   إليها

سيارة العالج المكثف الجديدة ممكنا بفضل عملية تحسين خدمة نجمة داود الحمراء والتعاون مع البلدية بقيادةأصبح افتتاح

مما تتيح تقديم من قبل مسعفين وبراميديكيم من نجمة داود الحمراء ،  السيد رائد دقه، يتم تشغيل سيارة العالج المكثف

طواقم نجمة داود الحمراء الى  العالجات لحاالت الطوارئ المركبه والمعقدة وهذا ايضا يساعد على تقصير أوقات الوصول

.حاالت الطوارئ الطبية

يةتعتبر بلدية باقه هذه الخطوة مهمة جدا ، مما يحسن من مستوى وجودة الرعا رئيس بلدية باقة الغربية السيد رائد دقه:

وسيارة العالج المكثف ضرورية لتقديم العناية المركزة وخاصة في الحاالت التي تهدد الحياة ، الطبية التي يتلقاها السكان،

وتزيد من فرص إنقاذ الحياه،والتقليل من الضرر ،انا ابارك بجهود العمل التطوعي،وبالمتطوعين الذين يعطون من وقتهم

"  .دهم ويقظتهم اثبتت انهم جديرون بذلكللمساعده و إنقاذ الحياه ،بتواج

نجمة داود الحمراء تعمل جاهدة داخل المجتمع العربي من أجل تحسين الخدمات: "مدير عام نجمة داود الحمراء إيلي بين

التي تقدمها للمواطنين وتقصير أوقات االستجابة. أشكر رئيس البلدية رائد دقه على التعاون الذي أثمر إلى وضع سيارة

."، مما سيساعد في إنقاذ الحياه   .العالج المكثف في المدينة

زكي هيلر

المتحدث باسم نجمة داود الحمراء
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صحفى خبر

26/11/2020

:الحمراء داوود نجمة مركز في صالح سندس الكنيست وعضوة طيبي أحمد الدكتور الكنيست عضو

"وهام حيوي بعمل تقومون أنتم"

وعضو الكنيست في العامة الصحة لوبي رئيس ، طيبي أحمد الدكتور الكنيست عضو ، المشتركة القائمة من أعضاء زار

نجمة عام مدير ورافقهم أونو كريات في( الخميس) اليوم الحمراء داوود لنجمة الوطني المركز ،  صالح سندس الكنيست

مع والتقيا المركز في شاملة بجولة وصالح الطيبي الكنيست عضوا وقام.  المنظمة مسؤلي وكبار بين إيلي الحمراء داود

طليعة وفي الوطنية اإلنقاذ منظمة بصفتها الحمراء داوود نجمة تقودها التي النشاطات على التعرف أجل من ، الموظفين

.إسرائيل في كورونا فيروس انتشار مكافحة

وتلقوا والطارئة الروتينية الحاالت في الحمراء داود نجمة جمعية أنشطة على الكنيست أعضاء تعرف ، الجولة خالل

.النطاق واسع التطوعي والنشاط.  والعينات الفحوصات ونظام كورونا ألزمة المنظمة استجابة عن عامة لمحة

وطائرات ،  الفريدة والمركبات المركزة العناية وحافلة ، المجتمع في الحمراء داود نجمة مشروع لهم عرض وايضا

.األرواح إنقاذ أجل من المنظمة تديرها التي الخاصة التكنولوجية والمعدات  الهليكوبتر

الحمراء داوود نجمة في تطويرها تم التي التقنيات من العديد على تعرفو على الكنيست أعضاء كان ، ذلك إلى باإلضافة

غرفة  في والعاملين المسعفون يقدمه الذي الطبي والتدريب الفيديو ومكالمات المواقع تحديد على القدرة ذلك في بما ،

مكان إلى  الحمراء داوود نجمة طواقم وصول حتى األولى اللحظات في لغات بعدة الحمراء داوود لـنجمة 101 العمليات

عالج لصالح تعافوا الذين كورونا مرضى  من البالزما تبرعات حول الحمراء داوود نجمة في الدم بنك خدمات.  الحدث

.الوطني األم الحليب بنك أنشطة ايضا عليهم وعرض وخطيرة متوسطة حالة في المرضى

الفورية واالستجابة المجهودات كل على ،شكرا شكرا القول هنا الى اتي ان اردت: طيبي احمد الدكتور الكنيست عضو* 

بلد كل في تجندتم انتم٪ 2 العربية المجتمعات في الفحوصات نسبة كانت االزمة بداية في. كورونا من االولى الموجة في

رؤساء وعرف ، تغييرا  أحدث وهذا٪ 30 إلى العربي المجتمع في الفحوصات نسبة فوصلت قصير وقت في حارة وكل

.المواطنين باسم.  "الميدان في الحمراء داوود نجمة استجابة ورأيت العنوان هي الحمراء داود نجمة أن دائما  السلطات

لجميع شكرا  ، وهام حيوي بعمل تقومون ، الشكر جزيل نشكركم كله والجمهور السلطات رؤساء وباسم عني ونيابة

".الجمهور يساعد من ولكل والمتطوعين الموظفين

23



نجمة مركز في طيبي أحمد الدكتور الكنيست عضو زميلي مع اليوم بزيارتي سعدت لقد: "صالح سندس الكنيست عضو*

.األزمات أوقات في وخاصة روتيني بشكل للحياة ومنقذ وفعال احترافي بعمل يقوم الذي الطوارئ ومركز الوطني داوود

". ممكن هذا بفضلهم البلدات جميع في ومتطوعون موظفون

كرسا اللذين ، وصالح طيبي الكنيست عضوا أشكر أن أود: * "بين إيلي ، الحمراء داود نجمة لجمعية العام المدير* 

نرحب.  ومتطوعيها المنظمة موظفي على للتعرف المركز إلى وجاءا الحمراء داوود نجمة لجمعية وعملهما وقتهما

الدين عن النظر بغض المجتمع فئات جميع من أشخاص فيها يعمل منظمة نكون بأن ونفخر العامة الصحة لتعزيز بالتعاون

مليء أنا. المستقبل في معا العمل دائما سنواصل لذا ، األرواح إنقاذ هو الحمراء داود نجمة هدف.  "الجنس أو العرق أو

".العربي المجتمع في تعزيزها في والمساعدة العامة الصحة تعزيز شأنها من خطوات معا نقود أن وأتوقع باألمل

هيلر زكي

الحمراء داود نجمة باسم المتحدث

www.mdais.org

www.facebook.com/mdaisrael
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بيان صحفي

مسعفون على دراجات نارية من نجمة داوود الحمراء سيوزعون األدوية على

دير األسد والبعنة  سكان قريتي

تعهدت نجمة داوود الحمراء بالمساعدة في توفير األدوية للمسنين والمرضى في دير األسد والبعنة، بعد اإلغالق التام منذ

. كوروناصباح امس السبت بسبب تفشي ڤيروس 

األسد او البعنة التوجه بشكل مباشر الى مكتب الشؤون االجتماعية  بالقريتين دير  يجب على كل مواطن يحتاج إلى دواء

في القرية أو الطاقم الطبي لقيادة الجبهة الداخلية المتواجد في قريتين دير األسد والبعنة ، الذين سيقومون بإرسال الطلبات

للحاالت الطارئة في نجمة داوود  راء وعندها سيقوم المسعفون على الدراجات النارية بالمساعدةإلى نجمة داوود الحم

.الحمراء بجمع األدوية ونقلها بسرعة إلى منزل المواطن

وقد رحب رئيس المجلس المحلي دير األسد السيد أحمد ذباح ورئيس المجلس المحلي السيد علي خليل بالمساعدة ، وقد

.ما نجمة داوود الحمراء وطاقم العاملين فيها على المساعدة القيمةشكروا كليه

عندما تم اإلعالن عن إغالق المجالس اإلقليمية في قرى دير: "مدير منطقة نجمة داوود الحمراء )اشر( السيد ايلي بيرتس

العمل وإحضار األدوية إلى منازل، حددنا الحاجة للمساعدة في توزيع األدوية ، وقمنا بإجراء حمالت لبدء   األسد والبعنة

هذا ، بعد أن زدنا مؤخرا الطواقم الالزمة وسيارات اإلسعاف في المنطقة ، ليتم االستجابة  .كبار السن والمرضى المحتاجين

اتباإلضافة إلى ذلك ، قمنا في األيام األخيرة بإجراء العديد من الفحوص  .في كل حالة ، وإعطاء السكان إحساسا باألمان

". وأخذ العينات والفحوصات الالزمة لسكان دير األسد ، وسيتم افتتاح نقطة فحص أخرى في قرية البعنة

بعد اإلعالن عن اإلغالق في دير األسد والبعنة، كنا مستعدين بأسرع": المدير العام لجمعية نجمة داود الحمراء ، إيلي بين

وكبار السن إلى منازلهم. هذه ليست خدمة روتينية نقدمها ، ولكن اآلن ما يمكن للمساعدة في توزيع األدوية على المرضى

لم يكن لدينا ادنى شك اننا سوف نتجند لهذه  ، عندما يتعلق األمر بالحفاظ على حياة المواطنين خاصة كبار السن والعجز

."المهمة اإلنسانية بكل طواقمنا 

زكي هيلر

المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء
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וניםהעתקי דוגמאות של על
בשפה הערבית, שחולקו על ידי

מד"א

"4נספח "

 27 עמוד ראשון:
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םימוסרפו םינוטרסל תואמגוד
הפשל השגנהבו תיברעה הפשב

הנורחאה תעהמ תיברעה

"5נספח "

 39 עמוד ראשון:
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:מהעת האחרונהדוגמאות לסרטונים ופרסומים בשפה הערבית ובהנגשה לשפה הערבית

,"פרסם ארגון 19.2.2020ביום  במסגרת דיווחים שוטפים לכלי התקשורת במתחמי "היבדק וסע

מד"א בעמוד הפייסבוק הרשמי של האגודה סרטון דיווח אודות פינוי הישראלים ששבו מספינת

התענוגות מול חופי יפן, עם חשש להידבקות בנגיף הקורונה. ניתן לצפות בסרטון בקישור הבא:

w.facebook.com/watch/?v=202525254280660https://ww

. ניתן לצפות בסרטון גם באמצעות20.2.2020על ידי מד"א ביום  YouTubeהסרטון פורסם גם באתר 

.https://www.youtube.com/watch?v=A55ZkEd6jnwהקישור הבא: 
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https://www.facebook.com/watch/?v=202525254280660
https://www.youtube.com/watch?v=A55ZkEd6jnw


  מד"א באתר  פרסם ארגון 3.3.2020ביוםYouTube 24חדשות  סרטון של כתבiגי סלדין, , בל

במוקד הלאומי של מד"א בקרית אונו, על ההיערכות לנגיף הקורונה. ניתן לצפות בסרטון

בקישור הבא:

https://youtu.be/zY3DU9h2Ros.
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https://youtu.be/zY3DU9h2Ros


  מד"א באתר  פרסם ארגון 5.3.2020ביוםYouTube סרטון עם כתוביות בערבית בנושא הכוונה

לצוותים רפואיים כיצד להתמגן טרם חשיפה לחולה קורונה מאומת. ניתן לצפות בסרטון

הקישור הבא:

https://youtu.be/d6qAgJIRofU
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https://youtu.be/d6qAgJIRofU


  מד"א באתר  פרסם ארגון 16.3.2020ביוםYouTube סרטון שאלות ותשובות בנושא נגיף

הקורונה. ניתן לצפות בסרטון בקישור הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=AkQlGDjdLv0&t=38s.
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https://www.youtube.com/watch?v=AkQlGDjdLv0&t=38s


  מד"א בעמוד הפייסבוק הרשמי של האגודה פרסם ארגון 30.3.2020-ו 23.3.2020בתאריכים

סרטון הסבר על תהליך הבדיקה הצפוי לנבדק במתחמי "היבדק וסע", יחד עם הודעה בדבר

פתיחת תחנת "היבדק וסע" באזור ואדי ערה. ניתן לצפות בסרטונים בקישורים הבאים:

tps://facebook.com/watch/?v=2233392803474253ht

https://www.facebook.com/watch/?v=2826691910763499
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https://facebook.com/watch/?v=2233392803474253
https://www.facebook.com/watch/?v=2826691910763499


   ארגון מד"א ברשת החברתית םפרס 29.3.2020ביום Instagram סרטון עם כללי בטיחות

:במניעת התפשטות נגיף הקורונה. ניתן לצפות בסרטון בקישור הבאשיסייעו

/UvmKOHPq0-https://www.instagram.com/p/B
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/https:/www.instagram.com/p/B-UvmKOHPq0


  פרסם ארגון מד"א ברשת החברתית  14.4.2020ביוםInstagram סרטון הסברה בנושא עטיית

מסכות בדרכים הנכונות. ניתן לצפות בסרטון בקישור הבא:

9qfbQC4mf-https://www.instagram.com/p/B/
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  פרסם ארגון מד"א בעמוד ה22.4.2020ביום ,-Facebook הרשמי של האגודה סרטון המבקש

מהצמים ברמדאן להישאר בבית. ניתן לצפות בסרטון בקישור הבא:

https://facebook.com/watch/?v=2492935990956637
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  פרסם ארגון מד"א באתר  3.8.2020ביוםYouTube ראיון בשפה הערבית עם חובש מד"א על

פרויקט הדפיברילטורים (מכשירי החייאה), ופריסתם ביישובים ערביים. ניתן לצפות בסרטון

בקישור הבא:

g1ESgP8zTo4https://www.youtube.com/watch?v=

47

https://www.youtube.com/watch?v=4zTo8ESgP1g


  מד"א בעמוד ה ם ארגוןפרס 26.1.2021ביום-Facebook ובערוץ ה-YouTube של הארגון סרטון

הסברה על החיסון לקורונה, ועידוד תושבים להגיע להתחסן נגד הנגיף. ניתן לצפות בסרטון

בקישורים הבאים:

https://www.facebook.com/watch/?v=1376219119405263

https://www.youtube.com/watch?v=Xuw2lXBEvUg
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https://www.facebook.com/watch/?v=1376219119405263
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  אירח ארגון מד"א  24.1.2021ביוםWebinar (סמינר רשת) בנושא שאלות ותשובות על חיסוני

קורונה, עם ד"ר בשארה בשאראת. ניתן לצפות בסרטון בקישור הבא:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=414031286368562&ref=watch_permalink

49

https://www.facebook.com/watch/live/?v=414031286368562&ref=watch_permalink

