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 ט"ז בתמוז, התש"פ                 
 2020יולי   08                
 291206920סימוכין:                 
 )במענה: ציין סימוכין(                 

 
 לכבוד 

 ד"ר תא"ל טריף בדר, קצין רפואה ראשי, צה"ל 
 הערבית בהסתדרות הרפואית    פרופ' בשארה בשאראת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה

 אביב -פרופ' ח'יתאם מוחסן, אפידמיולוגית, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל
 ד"ר סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת 

 ד"ר מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה 
 פרופ' פהד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת 

 ועץ למנכ"ל שירותי בריאות כללית לענייני החברה הערבית ד"ר זאהי סעיד, י
 פרופ' זאהר עזאם, מנהל האגף הפנימי, המרכז הרפואי רמב"ם

 פחם וואדי עארה, מכבי שירותי בריאות-גב' אנעאם ג'נדר, אחות מנהלת מרחב אום אל
 ד"ר ריאד מג'אדלה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי השרון 

 מאן, מנהלת חדרי לידה וסיכון גבוה, בית החולים האיטלקי בנצרת ד"ר עביר סלי
 ד"ר ח'יתאם חוסיין, מנהלת היחידה למניעת זיהומים, המרכז הרפואי רמב"ם 

 ד"ר חוזימה חמאיסי אבו סיביה, מומחית למחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית, מחוז צפון 
 הגליל ומרכז ועדת בריאות ארצית בחברה    ד"ר מוחמד ח'טיב, מנהל מרכז המחקר החברתי באגודת 

 הערבית                                
 ד"ר רסמיה אבו רביעה, אחות חוקרת ומקדמת בריאות בחברה הבדואית 

 ד"ר סוניה חביב, סגנית רופא מחוז חיפה, משרד הבריאות
 משרד הבריאות, ד"ר פרחאן אלסאנע, סגן רופא מחוז דרום

 פא לשכה לענייני מזרח ירושלים, משרד הבריאות ד"ר אמין קונבר, רו
 ד"ר נעים אבו פריחה, יו"ר אגודת הרופאים הערבים בנגב 

 ד"ר נהאיה דאוד, מרצה בכירה בבריאת הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 גב' נדא עליאן, אחות מנהלת תחום קידום בריאות, תכניות התערבות, שירותי בריאות הציבור,  

 משרד הבריאות                         
 גב' נור עבד אלהאדי, דוקטורנטית וחוקרת תקשורת סיכונים ובריאות, בית הספר לבריאות הציבור,  

 אוניברסיטת חיפה                                    
 עו"ד מועאוויה כבהה, מנהל תחום תכניות התערבות, משרד הבריאות )מרכז הוועדה( 

 תחום צמצום פערים, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות, )מרכז הוועדה( מר גידי פרץ, מנהל
 
 

 שלום רב 
 
 

 תיקון  -הערבי ועדה מקצועית מייעצת למיגור ומניעת התפשטות מגפת הקורונה במגזר  -כתב מינוי הנדון: 
 
 

נגיף   כולל במדינת ישראל, ומתוך הבנה שהמחלה  בעקבות התפרצות  הקורונה ברחבי מדינות רבות בעולם, 
בהתפשטות   העלייה  ולאור  ישראל  במדינת  האוכלוסיות  בכלל  החברתי  הבריאותי,  החיים  במרקם  פוגעת 
במגזר הערבי, הנני ממנה אתכם כחברי ועדה מייעצת שתבחן, תמליץ ותסייע ביישום  דרכי התערבות מידיים  

 התפשטות נגיף הקורונה בחברה הערבית.  למניעת
 

הוועדה תפעל באופן ישיר אל מול ד"ר שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות במשרד הבריאות ומנהלת  
 מכלול ישובים ואוכלוסיות במשל"ט הקורונה המרכזי. 
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 :מטרות הוועדה
 
 רונה בחברה הערבית.מתן יעוץ והצעת פתרונות בהתאם לנתונים ומפת התפשטות הקו .1
הסברה,   .2 הבאים:  בתחומים  הערבית  האוכלוסייה  מול  אל  לעבודה  פעולה  ותכנית  עמדה  ניירות  הכנת 

נוספים   ונושאים  סביב מגפת הקורונה  הערבית  החברה  של  ייחודיים  צרכים  ההדבקה,  קטיעת שרשרת 
 ככל שיעלו. 

בית ובהתאם להנחיות ולמדיניות  קביעת ויישום תכנית התערבות בתיאום עם כלל הגורמים בחברה הער .3
 משרד הבריאות. 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 פרופ' חזי לוי 
 
 
 
 

 מר אבי בן זקן, סמנכ"ל בכיר לתכנון ובינוי מוסדות רפואה ומנהל משל"ט קורונה, משרד הבריאות העתק: 
 , משרד הבריאות פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור             
 , משרד הבריאות ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה ד"ר            
                           ד"ר שלומית אבני, מנהלת אגף תכנון מדיניות ומנהלת מכלול ישובים ואוכלוסיות במשל"ט קורונה,                                                   

 יאות הבר משרד                                           
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