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 שותפים במאבק נגד הקורונה 
 ערבים ויהודים  -צוותי הרפואה המעורביםמה ניתן ללמוד מ

 בעת משבר הקורונה

 
 רציונל

העובדה שכולנו, כלל הקבוצות בחברה הישראלית באופן בולט את    ממחישמשבר הקורונה  
שיתוף הפעולה והערבות ההדדית בין "באותה סירה". דבר זה בא לידי ביטוי בצורה חזקה ב

עוד ועוד כתבות   ותעול ,ערבים ויהודים. ככל שמתארך המשבר - המעורבים צוותי הרפואה 
 , נראה כי. בין המגזרים ובמובנים מסוימים אף חריגה אמיתיתהמשקפים שותפות וסיפורים 

 . פועלת לטובת כולנו (הצלת חיי אדם) שותפות גורל ועבודה לאור מטרה משותפת
 

איתם   לפניכם בוחן סוגיה זו תוך היחשפות לפועלם של צוותי הרפואה, לאתגריםש שהמפג
  מברר ממה מורכבת שותפות   מפגש. הבשותפות ביניהם וליתרונות הכרוכים    הם מתמודדים

כיצד ניתן להעתיק אותה בצורה קונסטרוקטיבית לעוד מרחבים אזרחיים בחיינו  ?זו
מדגישה כי כולנו, יהודים וערבים, "בסירה אחת" מול משבר הקורונה  ? ובעיקר המשותפים

 ובכלל.

 
 היחידה ת ו מטר 

  - המעורביםשל גורמי הרפואה וחשיבותם מרכזיותם , יחשפו לפועלם חניכיםה . א
, תוך הפנמה כי קיימת תלות הדדית הכרחית בעת משבר הקורונה ערבים ויהודים

 בינינו. 

מערכת מידונו באפשרות של העתקת השותפות בין יהודים לערבים  חניכיםה .ב
 בריאות לתחומי חיים אזרחיים אחרים. 

החניכים יחשפו לדמויות ספציפיות מצוותי הרפואה בזמן משבר הקורונה, בחברה הערבית   . ג
 והיהודית, ויוקירו להם תודה על פועלם. 

 
 .חטיבה עליונה קהל יעד: 

 
 Zoomדק' באמצעות  45-60 משך: 

 
 חומרים נוספים למדריך נמצאים בנספחים 
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  תקציר: 
 
 מתודה תוכן זמן שלב

 בסרטוןבתמונה  צפייה  דק' 10 פתיחה -חלק א'

 שיעור לופתיח 

 

 

 סרטון+דיון

 סטקט הגדרה לשותפות  דק' 5 גוף -חלק ב'

 תבמערכהיכרות עם השותפות  דק' 20 גוף -חלק ג' 

ומבט בימים שבשגרה.  הבריאות

לתחומים אחרים בהם  

מתקיימת/יכולה להתקיים שותפות  

 דומה  

 טקסט+דיון

היכרות עם דמויות ספציפיות דרך   דק' 10 סיכום   -'דחלק 

   דף הפייסבוק וסיכום

  סיכום+  תרגיל

 
 

 דקות(  10)  המערך  פתיחת  צפייה בסרטון +  – חלק א' 
 

שמשמש כטריגר המחבר דק'(  2)שאורכו סרטון ב ההקדמה, בצפיינפתח ללא  פגשהמ

 -"אמבולנס של תקווה"לצפות בסרטון  חניכיםלנושא המפגש. מבקשים מה חניכיםאת ה
 לינק לסרטון  -' 12כתבה ששודרה בחדשות 

 

 שאלות הבאות: ב חניכיםהדנים עם 

 ?בסרטוןראיתי  מה .1

 ?שראיתימה אני חושב על מה  .2

 למה לא?  –האם מה שראיתי בסרטון הפתיע ולמה? אם לא הפתיע  .3

 

 

 : בדיון נקודות שחשוב להדגיש

 ,דתיים( מתחברים למטרה שמשרתת את כולםשניהם שני אנשים מקבוצות שונות ) .1

 שניהם מסכנים את עצמם במובן מסוים לטובת אותה מטרה.ו

  .מבקשים להיות יחד במשמרת(ניכר קשר חזק ואמיתי בין שניהם )מוזכר בכתבה שהם  .2

הקשרים הללו והעבודה המשותפת מחדדים את נקודות הדמיון בין חברים בקבוצות  .3

למעשה המשבר ממחיש לכולנו שאנו "באותה הסירה" אל  .ןשונות על פני השונה ביניה

 מול המשבר ובכלל.

לבסוף, ניכרת מרכזיותם של חברי צוות רפואי )רופאים, אחיות, מנהלות מחלקות, אנשי  .4

 נספח ג'( נוספות במד"א( מהחברה הערבית, בטיפול במשבר הקורונה )דוגמאות 
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את נושא השיעור והוא שותפות בין קבוצות. אומרים שלפני  חניכיםבשלב הזה מציגים ל

 ל מוגדרת שותפות. כלבשנצלול לעומק חשוב שנבין איך 

 

 דקות(   5)   הגדרת המושג שותפות ומרכיביו    – חלק ב' 
 

 מהי שותפות עבורם? כיצד הם מגדירים שותפות?  - שואלים את החניכים 
 : ( בשתיהןאו להשתמש    אחת שותפות )ניתן לבחור  המושג  של    ה הגדר את ה   לחניכים מציגים  

 
 

 דקות(   20)   השותפות במערכת הבריאות בישראל – ' ג חלק  
 

 קרא בפני החניכים את הקטע הבא )הכתבה המלאה מצורפת בנספח ב'(

 

 
 

 

 חלקם של הערבים במערכת הבריאות על שלל המקצועות הרפואיים שבה גדול מחלקם
 המרכזית לסטטיסטיקה, היחסי בשוק התעסוקה ובמגזר הציבורי. על פי נתוני הלשכה 

 קיים פער גדול בשיעורי התעסוקה בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית 
 בהתאמה.  81.2%לעומת  52.7% —בישראל 

 מסקנת הדו"ח היא כי בשונה מענפי תעסוקה אחרים בישראל, מערכת הבריאות 
 ים. עוד עולהמאפשרת לאזרחים ערבים להשתלב באופן מלא ולהתקדם לתפקידים בכיר

 מהדו"ח, כי במוסדות הבריאות שוררים הערכה הדדית, קשרי עבודה טובים ואף קשרי 
 חברות הנובעים מההיכרות האישית ומשעות העבודה המשותפות הרבות. 

 האסטרטגיות המוצלחות שמאפשרות את הדו־קיום הזה הן, לדעת מחברת הדו"ח, 
 המערכת המשותפת והשוויונית העובדה שהפוליטיקה נמצאת מחוץ לתחום במקצוע, 

 טיפול  —המאפשרת היכרות והסרת מחיצות, וכן קיומה של מטרה משותפת נעלה 
 בחולים. 

 ( 2017)רוני לינדר, דה מרקר, מתוך:

 

 

(, שותפות  ןבנישואילדוגמה שותפות בינאישית )  -מגווניםתחומי חיים בא לידי ביטוי ב ו  מאוד המושג שותפות רחב
ובתוכן מרכיבי   הגדרותמספר  לפניכם מגזרית, שותפות אזרחית.-(, שותפות ביןבעסקיםלדוגמה משפטית ) 
 השותפות: 

 
 אותו הדבר כדי ליצור או להשיג את  יחדשני אנשים או יותר עובדים  בו מצב - ( Collaborationשותפות ) 

 . ( קישור למקור -)מילון קיימבריג' 
 
 

, הסכמה על ערכי יסוד של החברה המקובלים על כלל הקבוצות שבה )גם אם ב"שפות שונות"(   -שותפות אזרחית 
וסובלנות לדתות כבוד  ,  זהות קבוצתית ולכידות חברתית אדם, קדושת חייו, כבודו וחירותו, טיפוח  ערך ה  שוויון 

)מרדכי קרמניצר,  .אזרחות מושכלת, אחראית, מעורבת ופעילההשונות; תפיסה המעודדת  ולאמונות
 . ( ישור למקורק - 2016כלכליסט, 

 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/collaboration
file:///C:/Users/rogak/Downloads/קישור%20למקור
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 הקריאה דיון אחרי 

קשר בין "אמבולנס התקווה" לשותפות שמשתקפת מהכתבה. ואולי  בדיון זה נרצה לייצר 

אף לטעון לקשר של סיבה ותוצאה. כלומר השותפות שאנו רואים בימי הקורונה יושבת על 

שותפות אמיתית בימים שבשגרה. בנוסף, נרצה לקחת את זה צעד אחד קדימה ולנסות  

ניתן להעתיקה לתחומים כיצד היכן עוד במרחב האזרחי שותפות כזאת קיימת ולחשוב 

   אזרחיים נוספים.

 : שאלות מנחות לדיון

 מה היתרונות של כולנו משותפות שכזו בשגרה ובמצבי משבר? .1

 שותפות כזאת כבר מתקיימת?בחיים האזרחיים של כולנו באילו תחומים אחרים  .2

אינה יכולה לשותפות כזאת יהיה מאוד קשה להתקיים? או  באילו תחומים .3

 להתקיים?

 לעשות על מנת ששותפות כזאת תקרה בעוד תחומים?  ניתןמה  .4

 
 -2דוגמאות אפשריות לשאלה 

נבחרת ישראל בכדורגל משחקים שחקנים ערבים בוהישראלית  ליגה  בבקבוצות    –בספורט  
 בתפקידי מפתח ואף מייצגים של המדינה בחול )מונאס דבור בגרמניה ודיא סבע בסין(.

 

 
 

 : תרגיל סיום + סיכום – '  ד חלק 
 

בנספח ג'(.  -הפייסבוק )קישור לדף  ""אומרים תודה לגורמי הרפואה  כנסו לדף הפייסבוק

 :  ושתפובחרו שני אנשים, האחד/ת יהודי/ה והשני/ה ערבי/ה 

מדוע בחרתם דווקא בהם? מה תפס אתכם אצלם? אם היית עומד מולו מה היית רוצה לדעת  

 לגביו? 

ירו לו/ה  נסחו בכמה מילים )באורך פסקה( אמירת תודה ברוח המפגש שעברנו עכשיו. הסב

 מדוע כיצד עבודתם לא רק מצילה חיים אלה גם מקדמת שותפות בין קבוצות. 

 שתפו בפייסבוק של היישוב, המועצה וכו'. 

 

 

 : למנחה דגשים

כלפי החברה  מנוגדיםתחום הרפואה מזמן הזדמנות משמעותית לסטראוטיפים  •

 הערבית. מדוע? 

o  ניתן למצוא בעלי תפקיד מהחברה הערבית בעלי מומחיות גדולה ומעמד גבוה -  

הכללי שיש כלפי  הסטראוטיפמנהלי מחלקות ובתי חולים. דבר זה נוגד את 

 החברה הערבית ככאלה עם מסוגלות נמוכה בדר"כ. 

o   לא בכל מקום יהודי מפקיד את חייו בידי ערבי. למעשה אנו רואים בעולם

 סי הכוח המקובלים בין יהודים לערבים. הרפואה שינוי ביח
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 : והדגשת מסרים סיכום 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
לשותפות אמיתית ואמיצה בין יהודים וערבים בתחום הרפואה בימים שבשגרה ובימים  נחשפנו  המפגשבמהלך 

. פירקנו את השותפות למרכיביה והפרדנו בין אלה שמקדמים לאלה שמעכבים. ראינו שאחד הקורונה  של משבר
. עבודה שנעשית באופן שוויוני תוך מתן  העבודה לאור מטרה משותפת הגורמים המקדמים המשמעותיים הוא 

ברורה, במיוחד  כבוד הדדי. בנוסף, ראינו עד כמה שותפות שכזו מביאה עימה יתרונות עבור כולנו ומדגישה בצורה  
 , אל מול הקורונה ובכלל במדינת ישראל. "באותה סירה"בימי משבר הקורונה, כי כולנו ערבים ויהודים 

לבסוף שאלנו עד כמה זה קורה בתחומי חיים נוספים ומה לדעתנו נדרש לעשות כדי להרחיב את השותפות לעוד  
 תחומים. 

האישיים שלנו כך נרוויח כולנו ונהנה   חייםאפילו בשנדע לקיים מרכיבים מקדמים אלה בעוד תחומים, ככל  
    מהיתרונות הרבים הטמונים בשותפות אמיתית, בדיוק כפי שאנו נהנים ממנה בתום הבריאות בימי משבר הקורונה. 
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 תמונה של צוות אמבולנס – 'א נספח
 

 
 
 

לינק   -(בעקבות התמונה 12בחדשות פתיחה לשיעור )מתוך כתבה ששודרה  סרטון 

 לסרטון 
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 כתבה   -'בנספח 

 
 -בנושא השותפות מערכת הבריאותקטע 

 
 הבריאות על שלל המקצועות הרפואיים שבה גדול מחלקםחלקם של הערבים במערכת 

 היחסי בשוק התעסוקה ובמגזר הציבורי. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
 קיים פער גדול בשיעורי התעסוקה בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית 

 בהתאמה.  81.2%לעומת  52.7% —בישראל 
 שדוחפות ערבים לבחירה במקצועות הבריאות הן העובדה שמקצועות הסיבות המרכזיות 

 אלה נחשבים יציבים ובעלי ביקוש ונחיצות תמידיים בשוק העבודה, דבר המבטיח פרנסה 
 ומקום עבודה קבוע ויציב לאוחזים בהם, מעמד ויוקרה, "הכוונה" ודחיפה מצד החברה 

 ת החברה הערבית, וגם שלילתהערבית למקצוע, הזדמנות למציאת תעסוקה מחוץ לגבולו
 מקצועות אחרים, כמו היי־טק, על רקע חברתי או ביטחוני )שיעור הערבים בהיי־טק, 

 בלבד(.  3%למשל, הוא  
 מסקנת הדו"ח היא כי בשונה מענפי תעסוקה אחרים בישראל, מערכת הבריאות 

 עולהמאפשרת לאזרחים ערבים להשתלב באופן מלא ולהתקדם לתפקידים בכירים. עוד 
 מהדו"ח, כי במוסדות הבריאות שוררים הערכה הדדית, קשרי עבודה טובים ואף קשרי 

 חברות הנובעים מההיכרות האישית ומשעות העבודה המשותפות הרבות. 
 האסטרטגיות המוצלחות שמאפשרות את הדו־קיום הזה הן, לדעת מחברת הדו"ח, 

 משותפת והשוויונית העובדה שהפוליטיקה נמצאת מחוץ לתחום במקצוע, המערכת ה
 טיפול  —המאפשרת היכרות והסרת מחיצות, וכן קיומה של מטרה משותפת נעלה 

 בחולים. 
 "מערכת הבריאות מהווה עדות והוכחה לכך כי מקומות עבודה הם נדבך חשוב ביותר, 

 ואולי הבסיס, בדרך לבניית חיים משותפים תקינים וליצירת חברה בריאה במציאות 
 קובע הדו"ח. "באמצעות העבודה המשותפת ניתן ליצור הכרות מסוכסכת ומורכבת", 

 אמיתית והערכה הדדית, שיובילו להפלת המחיצות ולבניית אמון ויחסים טובים גם בשאר 
 תחומי החיים". 

 מחברי הדו"ח סבורים כי העתקת המודל שמציגה מערכת הבריאות למקומות עבודה 
 ים גם מחוצה להם".  נוספים "תחולל שינוי אמיתי ותאפשר חיים משותפ

 ( 2017)רוני לינדר, דה מרקר,  
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, היא מנהלת מחלקת הזיהומים בבית חולים רמב"ם בחיפה, ועומדת בראש מחלקת  45ח'תאם חוסיין,  
(, סיימה את לימודי הרפואה שלה  8-וחצי ו 10הקורונה החדשה בבית החולים. היא אם לשתי בנות ) 

שנה. אם מדברים על קו האש, היא הראשונה   20באוניברסיטה העברית, ועובדת כרופאה כבר 
 בקו האש מול הקורונה.    שנמצאת שם.

"זאת תקופה מטורפת. כבר חודש אני עובדת שבעה ימים בשבוע, ולא חוזרת הביתה לפני שבע 
קורונה. בתקופה האחרונה,  בערב, לעתים הרבה יותר מאוחר. אין לי סדר יום קבוע כמו לפני משבר ה

אין יום שדומה לשני. יש ימים שאני לא מספיקה לאכול או חוטפת משהו קטן תוך כדי שאני עומדת  
ליד המוניטור עם האחות ובודקת משהו. כל יום יש הוראות חדשות ממנהל בית החולים והחלטות על  

המנהל האדמיניסטרטיבי,  דרך פעולה. יש פגישה של שעה עם צוות 'משבר הקורונה', שכולל את 
רופאים, תחזוקה הנדסאית, מנהל מחלקת הסיעוד ועוד תפקידי מפתח. אחרי זה ריצות בלי הפסקה,  

 בדיקות, התייעצויות. אין לי רגע אחד לחשוב אפילו על פחד.
"אני מתגעגעת לבנות שלי, אבל האחריות שלי מאוד גדולה. כולם מחכים להוראות שלי, אני לא יכולה  
להישבר. כולנו לומדים את הנושא. כל עניין המגיפה הוא חדש. עם החולה הראשון כל הצוות לא ישן 

 בכלל, היינו ממש בלחץ. לאט לאט, כשהבנו מה צריך לעשות נרגענו 
  10"עבדתי מאוד קשה כדי להגיע לתפקיד שלי. ידעתי שאני צריכה בתור ערביה להיות טובה פי 

חתי את עצמי. בבית החולים מעריכים את העבודה שלי, במיוחד  מהיהודים. השקעתי המון, הוכ
המנהל והצוות. גם החולים מעריכים. יש ביניהם סקפטיים ברגע שהם מבינים שאני ערביה, אבל מהר  

 מאוד הם מתחילים להעריך אותי. 
עובדים ביחד  "בבית החולים אין הבדל בין ערבי ליהודי. בתוך הקהילה הקטנה של בית החולים אנחנו  

  כדי לטפל בכולם, בלי הבדל דת, גזע ומין.
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