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19/03/2020 
 

 : התמודדות החברה הערבית עם התפשטות נגיף הקורונה נייר עמדה
 

כלל האוכלוסיה בישראל, הן בשל מאפיינייה  יותר מ החברה הערבית פגיעה לנזקי מגיפת הקורונה

מסמך זה מפרט את הסוגיות  הספציפיים והן בשל יחסיה עם רשויות המדינה בתור מיעוט לאומי מופלה.

הייחודיות המגבירות את הסיכון להתפשטות נגיף הקורונה בחברה הערבית, והצעות מדיניות ליצירת מענים  

 מתאימים.

 

 מבוא

בלה הממשלה והיא עוד צפויה לקבל שורה של החלטות שעיקרן יבמטרה לשמור על בריאות הציבור כולו, ק

בשל המאפיינים הייחודיים של  מניעת התקהלויות ואירועים ציבוריים והגברת הריחוק בין האזרחים. 

 החברה הערבית, עלול להיות מצב בו חלק מההנחיות לא מיושמות במידה מספקת בחברה זו. 

 

בין מאפיינים אלה ניתן למנות את: הרכב האוכלוסיה הבנוי ממשפחות גדולות הכוללות מבוגרים וצעירים 

המנהלים חיים חברתיים ובאים במגע מתוך כלל האוכלוסיה  ילדים וצעירים    שיעור גדול שלהחיים בקרבה;  

תיים וחברתיים והקושי לוותר עליהם; תרבות קרוב עם מספר גדול של בני גילם; ריבוי אירועים משפח

; אמונה דטרמיניסטית לפיה "הכל כתוב מלמעלה"  גם בתקופות משברביטוי ידי הבאה לקולקטיביסטית 

 ובמידה מסויימת גם ניכור וחוסר אמון במוסדות השלטון ולכן גם נכונות פחותה לציית להוראותיו. 

 

להיתפס כצעדים הסותרים את סגנון החיים ולכן עלולה להיות נטיה להפרן. אם  עשויות ההוראות בשל כך, 

יסכן הדבר באופן ממשי את חייהם של רבים, במיוחד קשישים, חולים כרוניים וכל מי שמצוי  -כך יהיה 

להפסקת שמחות, הלוויות, בקבוצות הסיכון לסיבוכי קורונה. בנוסף, יש לציין כי אם המשטרה תיאלץ לפעול  

ממילא( בין האזרחים למשטרה ואף  םתפילות המוניות וכדומה, עלול הדבר להעלות את המתח )הקיי

 הצלת חיים בחברה הערבית. על להידרדר לעימותים שרק יקשו על המאבק בקורונה ו

 

 קשים סוגיות המגבירות את הסיכון להתפשטות נגיף הקורונה בחברה הערבית וצעדי מניעה מתב

 

רבות מהמשפחות בחברה הערבית הן משפחות  חברה הערבית:קרב קבוצות רבות בסגנון החיים ב .1

סמיכות זו, של סבים וסבתות לילדיהם  ., ובהן ילדים רבים גדולות אשר גרות בסמיכות פיסית

כך, למשל, ילדים שמשחקים בחצר הבית נרחבת תוך זמן קצר. עלולה לגרום להדבקה ולנכדיהם 

מבלי שהם מודעים בנגיף  סבא וסבתא ולהדביקם  עלולים לפגוש בהמשך היום את  עם ילדים אחרים  

  לכך.

, כמעט בכל של מגע תכוף בחיי היומיום, הכולל נישוקים וחיבוקים ולחיצות ידייםההרגל בנוסף, 

 הקורונה.  לקדם הדבקה בנגיףעלול גם כן מפגש, 

 

   צעדי מניעה מתבקשים:

)באמצעות סרטונים בכיכובם של אנשי מקצוע ערבים  הסברה ייעודית לחברה הערבית  •

הימנעות מקשר פיסי ההימנעות ממגע, המתמקדת בחשיבות  כגון רופאים, אחיות וכד'(

 שעשויים להיות בסיכון גבוה. עם קרובי משפחה ומכרים 

פנייה לראשי הרשויות, אשר עליהם להוביל את ההסברה ברמת היישוב בנוגע לחשיבות   •

 ממגע. ההישארות בבית וההמנעות 
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החברה הערבית רגילה לחוש שולית  :אמון ברשויות, ניכור וחוסר ל ההנחיותעהקפדה חלקית  .2

הערבית לומדים בעיתות חירום, ושההוראות לא חלות עליה. עם חלוף הזמן יותר חלקים בחברה 

בין  להפנים את ההנחיות החדשות, אך ישנם יישובים אשר עדיין לא ממלאים אחר ההנחיות.

 הסיבות שניתן למנות לכך:

הדמות המרכזית המובילה את ההסברה לכלל אזרחי   -חוסר אמון בהסברה הממשלתית   •

מרבית האזרחים המדינה היא ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו. נתניהו נתפס בקרב 

הערבים כמי שרוצה ברעתם, וכמי שמקדם את האפליה וההסתה כנגדם. תפיסה זו 

גורמת לכך שהאזרחים הערבים, יותר מהאזרחים היהודים, מגיבים להנחיות הנאמרות 

 על ידי ראש הממשלה באטימות ובזלזול. 

 ומחשבה כי "המחלה הזאת מגיעה מלמעלה, ואין מה לעשות".   פטאליזם •

 אירועים מרובי משתתפים )כגון: שלבחשיבות הרבה  שכרוךתרבותי -חברתי גורם •

, אשר במקרים מסוימים נתפסים הערבית  בתרבות  הללו  חתונות, תפילות וניחום אבלים( 

 יותר מהקפדה על הנהלים.   כחשובים

לפיהן התפשטות הקורונה אינה מגפה )תוך   קונספירציה בתיאוריות אנשים של אמונה •

 על כך שעדיין לא מתו מהנגיף בישראל( ותפיסה של "לי זה לא יקרה". ביסוס הטענה 

 

   צעדי מניעה מתבקשים:

ידי אנשי מקצוע ופוליטיקאים המקובלים על החברה הערבית כגון חברי כנסת -הסברה על  •

 ערבים וראשי רשויות מקומיות ערביות. 

אזרחי המדינה   –התייחסות לחברה הערבית במאמצי ההסברה גם בשפה העברית  •

הערבים צורכים את עיקר התוכן החדשותי שלהם בתוכניות ובאתרים בשפה הערבית. על  

וכן להתייחס המסרים המפורסמים לציבור לכלול דמויות מקצועיות מהחברה הערבית, 

 לסוגיות הספציפיות של חברה זו.

הגדול של האזרחים הערבים בקרב בעלי התפקידים במערכת הבריאות פרסום השיעור  •

צעד אשר יגביר את האמון של החברה הערבית  –ומתן במה ציבורית לאנשי מקצוע אלה 

במערכת, לאור תחושת השייכות וההזדהות המוגברת שתיוותר, ויחדד את הצורך 

 במלחמה במגפה. 

 

החשש מהידבקות בנגיף גורם, הן החברה היהודית והן בחברה  שמועות, "פייק ניוז" והיסטריה: .3

הערבית, לחרושת שמועות ולהיסטריה ברשתות החברתיות. החברה הערבית, בה האמון ברשויות 

 המדינה נמוך, פגיעה במיוחד לשמועות מסוג זה.

כך, מקרים של אנשים בעלי תסמיני שפעת הופכים במהרה בוואטסאפ ל"חולי קורונה"  

 בים ביישוב מסוים וישנם איזכורים של אנשים אשר לא פועלים בהתאם להנחיות הבידוד. המסתוב

יצירת היסטריה וניכור ביישובים שבהם נטען כי ישנם תושבים החולים בקורונה. מאידך,   השלכות:

 הפיקוח החברתי והחשש מפני "שיימינג" מעודד אנשים להיכנס לבידוד ולהישמע להנחיות. 

 

   בקשים:צעדי מניעה מת

הסברה ברשתות החברתיות בנוגע לנזקים הנגרמים כתוצאה משיימינג ומפרסום  •

שמועות לא מבוססות תוך הדגשה כי שיימינג מכוון ופרסום "פייק ניוז" אף מהווה 

 עבירה פלילית. 
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רבים מבתי העסק בחברה הערבית פועלים לפי ההנחיות. עם זאת, "בתי בתי עסק:  פעילות .4

נשים מגיעים אליהם לעישון נרגילה, וכן מספר לא מועט של מסעדות נרגילות", בתי עסק אשר א

 מוסיפים לפעול בחלק מהיישובים הערביים, ללא אכיפה של הרשות המקומית או המשטרה. 

ככלל, עד כה הרשויות המקומיות הערביות לא לוקחות חלק פעיל באכיפת ההנחיות וזאת בשונה 

 יריות בערים המעורבות. מרבות מהרשויות המקומיות היהודיות ומהע

 סיטואציה זו עלולה להוביל ל: 

הזנחת היישובים הערביים בכל הנוגע לאכיפת ההנחיות ולהתפשטות נרחבת יותר של נגיף  .1

 הקורונה ביישובים אלה בהשוואה ליישובים היהודיים. 

צעד זה עלול לגרום   –כניסת המשטרה וכוחות ביטחון ליישובים הערביים לצורך אכיפה  .2

 וכים בין גופי האכיפה לאזרחים הערבים. לחיכ

 

   צעדי מניעה מתבקשים:

פעילות יזומה של הרשויות המקומיות הערביות לצורך אכיפת ההנחיות וסגירת בתי  •

 ידי הרשות המקומית.-עסק המשמשים לפנאי המוסיפים לפעול על 

 

אירועים כגון חתונות, תפילות וניחום אבלים נתפסים במקרים  אירועים מרובי משתתפים: .5

רבים מהאזרחים הערבים אינם מצייתים מסויימים כחשובים יותר מהקפדה על הנהלים, ובשל כך  

להנחיות משרד הבריאות האוסרות על התקהלות של אנשים ומנחות מהו המרחק שצריך להישמר 

 : מיוחד לאירועים אלה, בהםיש לשים לב ולתת מענה בין אדם לאדם. 

במיוחד לפני חודש רמדאן, מספר החתונות בחברה הערבית עולה באופן   – חתונות •

 והחגיגות משמעותי. ומכיוון שאי אפשר לסמוך על מזג האוויר ההפכפך, רוב החתונות 

מעלה משמעותית את באולמות סגורים, דבר אשר  ותמתקיימכוללות מאות משתתפים ו

עדיין מוקדם לדעת כיצד, אם בכלל, יתנהלו  הקורונה. נגיףההידבקות ב סיכויי וסיכוני

האחרונים, שבהם היתה הנחיה נכון לימים ך , אחתונות בחברה הערבית בתקופה זו

ת חתונובכמה יישובים ערביים התקיימו   -אנשים  100-האוסרת על כינוס של למעלה מ

שלפיו ביטול קיום החתונות נובע, במידה רבה, משיקול כלכלי    בהשתתפות מאות אנשים.

משמעו הפסד כלכלי עצום לזוג המתחתן ולמשפחה   –החתונה והאירועים סביבה 

החשש מההפסד הכלכלי גובר לעתים  גם בעת המשבר הנוכחי,  המממנת את האירועים.

 מהסכנה לבריאות. על החשש 

. ניחום האבלים בקרב  והמוני אירוע קולקטיבי הואאבל בחברה הערבית  –  ניחום אבלים •

נשים(. התבוננות נשיקות )בעיקר בקרב יבוקים וח כולל לחיצות ידיים,נשים וגברים 

של ניחום אבלים, מכרים   רבים  מקריםב  גם בתקופה זו,בשטח במספר יישובים מלמדת ש

נכון להקפיד על ההנחיות )אשר וזאת מבלי  יפים להגיע לנחם את המשפחה האבלהמוס

למרות שזהו הדפוס השכיח, אנשים(.  10-אוסרות על התקהלות של למעלה מלרגע זה 

ם טילים. אנשים ממעבא  ניחוםטקסים ואופן שבו מתבצעים  ב  חל שינויבחלק מהיישובים  

, אך עדיין לא מספיק, בעיקר כתוצאה מקריאות אנשי ציבור ושייח'ים  במגע, וזאת בעיקר

 לנחם.  ו  מבקרים להגיעעצם פתיחת אוהל/בית לניחום אבלים מזמינה  בקרב נשים.

המשיכו להזמין מתפללים  האימאמים עד לפני ימים אחדים, חלק מ –במסגדים תפילות  •

ומופתים בחלק ניכר ממדינות בשבועיים האחרונים, שייח'ים  לתפילות במסגדים.

מוסלמיות קראו למאמיניהם להתפלל בבתים וללא להגיע למסגדים וגם ברשות 

שינויים אלה לא  .דקות 10-הפלסטינית חייבו שייח'ים לקצר את תפילת יום השישי ל

ישנה הקפדה על הנחיות משרד הבריאות  –וככלל פסחו על החברה המוסלמית בישראל, 

וישנה הקפדה על רווח בין  זמנית-מתפללים בו 10-יסתם של יותר מנאסרת כנבמסגדים: 
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; ומבוטל זמן ההמתנה מסגד במהלך התפילהאסורה הכנסת ילדים קטנים לו;  המתפללים 

 על מנת לקצר את משך השהות במסגד בשעת התפילה ככל שניתן.  שלפני התפילה

באופן ההתנהלות של תפילות, ביום שישי האחרון עדיין חשוב לציין כי לצד השינוי החיובי  

 נרשמו מקרים של תפילות המוניות בהשתתפות מאות אנשים ביישובים ערביים. 

 

   צעדי מניעה מתבקשים:

בחברה הערבית לצורך הסברה על נגיף הקורונה   לפורום של אימאמים הקייםקיום מפגש   •

)מוטב להזמין לפגישה אנשי   ועל החשיבות להפסיק את התפילות ההמוניות במסגדים

  .(דת בכירים שידברו במפגש ושישתמשו במוטיבים דתיים והסברים דתיים

וזאת  גברת ההסברה בחברה הערבית תוך התמקדות בשלושת סוגי האירועים הללוה •

   בשפה ערבית ברורה ופשוטה.

ובקשה שלא להקים בתי אבל. את המהלך  בנושאאיתור משפחות אבלות לצורך הסברה  •

 צריכות להוביל הרשויות המקומיות הערביות.

לזוגות לקראת הסברה הגברת האכיפה באולמות אירועים ביישובים הערביים לצד  •

 התפשטות הנגיף במקומות צפופים. לסכנה בדבר להנחיות ו בנוגענישואין 

 ביישובים הערביים. הנחיות ברורות וקפדניות דרך השלטון המקומי  פרסום •

על ראשי   ., פניה לראשי רשויותפנייה לקהל הרחב ע"י רופאים ערבים בכיריםבמקביל ל •

על קיום  ההישארות בבית, לאיסורבנוגע לחשיבות הרשויות להוביל את ההסברה 

  .בתקופה זו הזמנת אנשים לאירועים לאיסור עלאירועים מרובי משתתפים ו

 

 : , לפי גוף אחראיצעדים עיקריים שיש לנקוט למניעת התפשטות נגיף הקורונה בחברה הערבית –סיכום 

 

 משרדי הממשלה: 

נחוצים להתמודדות עם קשר עם ראשי רשויות ערביות ומנהיגים מקומיים, על מנת לתת להם כלים  •

מוכרחים להיות חלק    –הרשימה המשותפת    ,לומרכ   –נבחרי הציבור הערבים    המשבר ברמה הקהילתית.

אם אכן   –מקבלת ההחלטות ברמת המדינה. בין אם כמרכיב רשמי או לא רשמי, בין מבחוץ או מבפנים  

מגפת הקורונה מתפתחת לכדי אסון טבע בממדים חדשים לאנושות, אי אפשר לקבל את הרעיון 

 גיבוש ובביצוע צעדי ההתמודדות עם האסון.שהמיעוט הערבי, הפגיע כל כך למגפה, לא יזכה לייצוג ב

הימנעות ממגע, נישוקים  סברה ייעודית לחברה הערבית המתמקדת בנושאים הייחודיים לה, כגון:ה •

 וחיבוקים )גם של קרובי משפחה(, הנחיות התנהלות באירועים רבי משתתפים )כגון חתונות, אבל(.

וע ופוליטיקאים המקובלים על החברה הערבית ידי אנשי מקצ- על מובליםעל מאמצי ההסברה להיות 

 כגון חברי כנסת ערבים וראשי רשויות מקומיות ערביות. 

קיום מפגש לפורום של אימאמים הקיים בחברה הערבית  -משרד הבריאות בשיתוף עם משרד הפנים  •

לצורך הסברה על נגיף הקורונה ועל החשיבות להפסיק את התפילות ההמוניות במסגדים )מוטב להזמין 

 לפגישה אנשי דת בכירים שידברו במפגש ושישתמשו במוטיבים דתיים והסברים דתיים(. 

אזרחי המדינה הערבים צורכים את   –ית  ברהעהתייחסות לחברה הערבית במאמצי ההסברה גם בשפה   •

עיקר התוכן החדשותי שלהם בתוכניות ובאתרים בשפה הערבית. על המסרים המפורסמים לציבור  

 . לכלול דמויות מקצועיות מהחברה הערבית, וכן להתייחס לסוגיות הספציפיות של חברה זו

בנוגע לנזקים הנגרמים כתוצאה משיימינג ומפרסום ובכלי התקשורת הסברה ברשתות החברתיות  •

 שמועות לא מבוססות תוך הדגשה כי שיימינג מכוון ופרסום "פייק ניוז" אף מהווה עבירה פלילית. 
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 מקומיים: ומנהיגים ערביות ראשי רשויות 

ההסברה בשטח בנוגע לחשיבות  על ראשי הרשויות להוביל את –פרסום הנחיות ברורות וקפדניות  •

ההישארות בבית, לאיסור על קיום אירועים מרובי משתתפים ולאיסור על הזמנת אנשים לאירועים  

 בתקופה זו.

 איתור משפחות אבלות לצורך הסברה בנושא ובקשה שלא להקים בתי אבל.  •

הגברת האכיפה באולמות אירועים ביישובים הערביים לצד הסברה לזוגות לקראת נישואין בנוגע  •

 בדבר התפשטות הנגיף במקומות צפופים. להנחיות ולסכנה 

של הרשויות המקומיות הערביות לצורך אכיפת ההנחיות וסגירת בתי עסק המשמשים פעילות יזומה  •

 ידי הרשות המקומית.-לפנאי המוסיפים לפעול על 

 במקרה הצורך, על ראשי הרשויות לבקש את עזרת המשטרה באכיפת התקנות, לטובת בריאות הציבור.  •

 

 כנסת ומנהיגים ארציים: חברי 

 .מנעות ממגע והתקהלויותיסברה ומתן דוגמא אישית אודות החשיבות של הה •

 


