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          7.4.2020 

 לכבוד

 5655966-02 סימן טוב, בפקס:-מר משה ברמנכ"ל משרד הבריאות, 

 6300234-03, 6306046-03, רמ"ג אלי בין, בפקס: מנכ"ל אגודת מגן דוד אדום

 

 שלום רב,

 

 נגשת מתחמי בדיקות לאיתור חולי ונשאי נגיף קורונה ביישובים הערבים בגליל העליוןה הנדון:

 

ומעיליא, הריני לפנות אליכם בדרישה להנגיש מתחמי  ישובים ג'ש )גוש חלב(, פסוטהבשם תושבים מהי

את מהנימוקים המפורטים זו הקורונה החדש בקרבת מקום מגוריהםבדיקות לאיתור חולי ונשאי נגיף 

 להלן:

 

התחתון, ים בגליל ביישובים הערבהניידים פריסת מתחמי "היבדק וסע" לאחר ונים ובימים האחר .1

פנו אלינו תושבים מהכפרים ג'ש, מעיליא ופסוטה בתלונה כי באזור הגליל העליון אין נגישות כלל 

 לביצוע בדיקות איתור חולים ונשאי נגיף הקורונה החדש. 

 

ממוקמים היישובים ג'ש )גוש חלב(, מעיליא ופסוטה בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי  .2

 (149,3 –; פסוטה 255,3 –; מעיליא 3,090 –תושבים )ג'ש  9,500 -בסה"כ כמתגוררים בגליל העליון 

 (.25.8.2019, 2018אוכלוסייה ביישובים )נתוני למ"ס: 

 

יון ור הגליל העלזכי אין מתחמי בדיקה כלל בא ( נמסר101למוקד מד"א )של תושבים מפניות  .3

, המרוחק מהיישובים ור זה הינו בכפר ירכאזוב ביותר לאוכי המתחם הקרובסמוך ליישוביהם 

ביישוביהם העלתה כי  נות הבדיקות בקופות החולים הפועלותבדיקת זמיכן  וכמ בגליל העליון.

  קופות החולים אינן מבצעות בדיקות כאמור באותם יישובים או בסמוך להם.

 
בין ירכא להמרחק בין היישובים הנ"ל ביותר עבורם. אך  הקרוב ינושמתחם הבדיקה בירכא הכך  .4

 25 -ליא כעימרוחקת ממאינו מספק נגישות מהירה וסבירה עבור תושבי אותם יישובים. ירכא 

 ק"מ מירכא.  50 -כ מרוחקתק"מ וג'ש  40 -ק"מ; פסוטה מרוחקת כ

 
להענקת ל לאיתור חולים ונשאים הן מיותר להדגיש את חשיבות זמינות מתחמי הבדיקות הנ" .5

ולי חמפני מגע עם התרעה תושבים החייבים בבידוד ביתי או לזיהוי טיפול רפואי מיידי לחולים והן 

 בדיקות אלו הפך לאמצעי היעיל ביותר כדי להיאבק בהתפשטות הנגיף.ביצוע קורונה. 

 
 

 

 



 

 2 

 יתר על כן, תושבי יישובים אלו חסומים מקבלת מידע אודות חולים, נשאים, נבדקים ומבודדים .6

גבל רק ליישובים מום אלו פרסום נתוני. המפורסמים כמעט מידי יום על ידי משרד הבריאות

גם לתושבי יישובים אלו אין כל גישה לא רק לבדיקות אלא ולכן ושבים. ת 5,000שבהם מעל 

  ים.לנתונ

 

שה להעביר לנו את מקור המניעה ית בדרוש משרד הבריא", פנינו ליועמ6.4.2020כי אתמול, ציין נ .7

תושבים אך טרם קיבלנו כל  5,000ום נתונים עבור יישובים שבהם פחות מ סהמשפטית מפני פר

 מענה.

 
ם לים האודות נבדקים, מבודדים וחו ום נתוניםספרואיתור חולים ונשאים  ,יצוע בדיקותב .8

בהם לא  ות אלוקיים חשש כבד כי בנסיבכן ל .האמצעיים העיקריים למאבק בהתפשטות הנגיף

הסיכון  אז, ם.לא יהא מענה עבורל, "שירות הנהל נגישות למידע או "קיים לתושבי היישובים הנ

הוביל לפגיעה ממשית לתהא גבוהה מאוד דבר העלול בלתי מבוקרת של הנגיף הירה ובהתפשטות מ

  בזכות לבריאות, לשלמות הגוף ואף לחיים.

 

 :האמור לעיל, הנכם נדרשיםלאור  .9

 

 ;ל בגליל העליון"בקרבת היישובים הנם ונשאים לאיתור חולילהציב מתחמי בדיקה  .א

 5,000 -ולים, מבודדים גם עבור יישובים עם פחות מעל פרסום נתוני נבדקים, חלהורות  .ב

 תושבים.

 

 

 שעות. 24דחיפות הנושא, נבקש התייחסותכם תוך לאור 

 

   

                                                                                            
 

 

 רב,בכבוד         

 הר, עורכת דיןזסאוסן                     

 

 

 

 

 

 


