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א.נ,.
הנדון :דרישה להוספה מיידית של מתחמי "דרייב אין" ביישובים ערביים
אנו פונים אליכם בשם עמותת סיכוי  -העמותה לקידום שוויון אזרחי ,אגודת הגליל  -האגודה
הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות והוועדה הארצית לבריאות בדרישה להוספה מידית של
מתחמי "דרייב אין" ביישובים ערבים מרכזיים ברחבי המדינה.
בהתאם לפרסומים מיום ( )13.7.2020בכלי תקשורת שונים ,החל מהיום מד"א יחל בביצוע בדיקות
קורונה ברכב פרטי בשיטת "דרייב אין" .בשלב הראשון יוקם מתחם בתל אביב ,אליו אפשר יהיה
להגיע ברכב ,והדגימה תילקח מהנבדק מבלי שיצטרך לצאת מהמכונית .בהמשך יוקמו חמישה
מתחמים נוספים בי-ם ,חיפה ,ב״ש ,ראשל״צ ופתח תקווה.1
עיון ברשימת היישובים שבהם יוקמו מרכזי "דרייב אין" מראה כי היישובים הערביים כולם ,כולל
יישובים גדולים ומרכזיים כמו נצרת ,אום אלפחם ,סח'נין ויישובים אחרים ,נעדרים מהרשימה,
ומעלה ספקות באשר לנגישות של האזרחים הערבים לשירות בסיסי וחיוני זה ,במיוחד בימים אלה
בהם אזרחי המדינה בכלל ,והאזרחים הערבים המתגוררים ביישובים צפופים ופריפריאליים בפרט,
מתמודדים עם ימים קשים וסכנה ממשית לבריאותם ולחייהם .לא יעלה על הדעת ,כי זכותם של
האזרחים הערבים לבריאות וחיים ממשיכה להיפגע ולהישחק על אחת כמה וכמה במצבי חירום.
כאמור ,רוב האזרחים הערבים גרים בפריפריה  -בצפון או בדרום ,באזורים שבהם המרחק לבית
החולים הקרוב גדול יותר מאשר במרכז .אפילו בהשוואה ליישובים יהודיים באותו אזור ,המרחק
הממוצע לבית החולים הקרוב ליישוב ערבים כמעט כפול (כ 22-ק"מ מיישובים ערביים ,כ 14-ק"מ
מיהודיים ,לפי נתוני מרכז טאוב) .בנוסף ,המחקרים מראים כי אף איכות שירותי הבריאות הניתנים
לאוכלוסייה הערבית ,במיוחד בצפון ,נמוכה יותר מאיכות השירותים הניתנים לאוכלוסייה
היהודית.
בהקשר זה חשוב להדגיש את החשיבות להוספה ותגבור של מתחמי "דרייב אין" בנגב ,לאור
הנסיבות המיוחדות של הכפרים הלא מוכרים ,המרחק שלהם ממרכזי שירותים חיוניים ,העדר
תחבורה ציבורית ,והעדר הנגישות לשירותי בריאות בסיסיים ביותר בתוך אותם הכפרים.

 1ממחר :מד"א יחל בבדיקות קורונה ברכב פרטי בשיטת "דרייב אין" מצ"ב קישורhttp://bit.ly/3a0rHS7 :

אחד ההסברים הוא שהדרך לבית החולים הקרוב מתארכת ,גם כי בתי החולים הציבוריים מוקמים
ביישובים יהודיים בלבד ,וגם כי קווי התחבורה הציבורית ביישובים הערביים המובילים אליהם
אינם יעילים .למשל ,בטמרה ובכאבול אין קו ישיר לבית החולים הקרוב בנהריה  -אף שמדובר
במרחק של חצי שעה נסיעה".2
בצל מציאות עגומה זו נחיצות הקמת מרכזי "דרייב אין" בישובים הערבים עולה ,ואף ביתר שאת
נוכח ההנחיות החדשות של משרד הבריאות המטילות הגבלות נוספות על התניידות האזרחים,3
והנחיות משרד התחבורה המדללות את התחבורה הציבורית ומפסיקות אותה בשעות הערב וסופי
השבוע.4
לאור האמור ,אנו דורשים להקים לאלתר מרכזי "דרייב אין" נוספים בישובים הערבים גדולים
ומרכזיים ,המהווים מרכזי שירותים ליישובים הסובבים אותם ,באופן שייתן מענה ראוי ,הולם,
שוויוני ,ומיידי לכלל אזרחי המדינה.
להתייחסותכם הדחופה ,נודה.
בברכה,

סמאח אלח'טיב-איוב

אחמד שייח' מוחמד

רכזת פרויקט תכנון

מנכ"ל

מדיניות שוויונית

אגודת הגליל

ד"ר מוחמד ח'טיב
יו"ר הוועדה הארצית לבריאות

המחלקה למדיניות שוויונית,
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העתק:
מר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר.
גב' קרן טרנר אייל ,מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
מר מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים.
ד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד הרווחה.
מתניהו אגלמן ,מבקר המדינה.
הרשימה המשותפת.
" 2גם בבריאות  -לא סופרים את האזרחים הערבים" ,דה מרקר ,פורסם  17.3.2020מצ"ב קישור:
http://bit.ly/2vwjyWE
 3הנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם תחלואה מנגיף הקורונה החדש ,מיום  17.3.2020מצ"ב קישור:
http://bit.ly/3d9lAN8
 4הודעה לעיתונות של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית "תפוסק פעילות התחבורה הציבורית בשעות הערב ובסופי
השבוע" ,מיום  17.3.2020מצ"ב קישור:
http://bit.ly/2IPUFIy
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