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במאבק  שותפים  
נגד הקורונה
מה ניתן ללמוד  
מצוותי הרפואה 

-המעורבים
ויהודים בעת ערבים 

משבר הקורונה



כולנו בסירה אחת



'אמבולנס של תקווה': 'חלק א
צפייה בסרטון



:השאלות הבאותעל ( בפאדלטאו  )אט 'חשבו והשיבו בצ

?מה ראיתי בסרטון

?שראיתיאני חושב על מה מה 

?  למה לא–אם לא הפתיע ? מה שראיתי בסרטון הפתיע ולמההאם 

בעקבות הסרטון: 'חלק א/

מענה על שאלות



בעקבות הסרטון: 'חלק א/

מסרים מרכזיים

הסרטון מדגים כיצד שני אנשים מקבוצות שונות מתחברים למטרה  
שמשרתת את כולם ומסכנים את עצמם במובן מסוים למענה

מבקשים להיות יחד  )אפשר לראות שיש קשר חזק ואמיתי בין שניהם 
(במשמרת

הקשרים הללו והעבודה המשותפת מחדדים את נקודות הדמיון בין חברים  
"כולנו באותה סירה"–ביניהןבקבוצות שונות על פני השונה  

לשותפות בין קבוצות במקרה של צוותי רפואה  במהלך השיעור נתייחס 
ערבים ויהודים בעת משבר הקורונה ובכלל–מעורבים 



נכיר את  
יחסי השותפות

של צוותי רפואה 
ערבים ויהודים  

במשבר הקורונה

נבחן את  
הגורמים  

המאפשרים  
שותפות לצד אלה 

שמעכבים אותה

?מה נעשה בשיעור
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נדון באפשרות  
של הרחבת  
השותפות בין 

יהודים לערבים 
לתחומים נוספים



שותפות  
(Collaboration)

מצב בו שני אנשים 
יחדאו יותר עובדים 

כדי ליצור או להשיג  
הדבראותו את 

(מילון קיימבריג)

הגדרת המושג שותפות ומרכיביו  –' בחלק  /
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שותפות אזרחית

על ערכי יסוד של החברה המקובלים על כלל הסכמה 
, ערך האדםשוויון, "(שפות שונות"גם אם ב)הקבוצות שבה 

זהות קבוצתית ולכידות  טיפוח , כבודו וחירותו, קדושת חייו
תפיסה ; השונותוסובלנות לדתות ולאמונותכבוד , חברתית

.  מעורבת ופעילה, אחראית, אזרחות מושכלתהמעודדת 

(2016, כלכליסט, מרדכי קרמניצר)

הגדרת המושג שותפות ומרכיביו  –' בחלק  /



עיון בכתבה הבוחנת את השותפות במערכת הבריאות  –'גחלק  / 
בישראל  

ח שבחן את שילובה של "הכותבת מציגה דובה , 2017משנת כתבה לפניכם 
.  החברה הערבית במערכת הבריאות הציבורית בישראל בימים שבשגרה

בפדלט את  /ט'בצ/ורשמו לעצמכם( ניתן גם לקרוא יחד)את הכתבה קראו 
:התשובות לשאלות הבאות

לקדם  /שעולים בכתבה יכולים לחזק( מסרים, התנהגויות, ערכים)הדברים מה 
?שותפות

שעולים בכתבה  ( מסרים, התנהגויות, ערכים)הדברים מה 
?מעכבים שותפות/שמחלישים



כתבה בנושא השותפות במערכת הבריאות

התעסוקהבשוקהיחסימחלקםגדולשבההרפואייםהמקצועותשלל על הבריאותבמערכתהערביםשל חלקם
האוכלוסייהביןהתעסוקהבשיעוריגדול פערקיים,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוניפיעל .הציבוריובמגזר

.בהתאמה81.2%לעומת52.7%—בישראלהיהודיתהאוכלוסייהלביןהערבית
יציביםנחשביםאלהשמקצועותהעובדההןהבריאותבמקצועותלבחירהערביםשדוחפותהמרכזיותהסיבות

מעמד ,בהםלאוחזיםויציבקבועעבודהומקוםפרנסההמבטיחדבר,העבודהבשוקתמידייםונחיצותביקושובעלי
החברהלגבולותמחוץתעסוקהלמציאתהזדמנות,למקצועהערביתהחברהמצדודחיפה"הכוונה",ויוקרה

,בהיי־טקהערביםשיעור)ביטחוניאוחברתירקעעל ,היי־טקכמו,אחריםמקצועותשלילתוגם,הערבית
.(בלבד3%הוא,למשל

ערביםלאזרחיםמאפשרתהבריאותמערכת,בישראלאחריםתעסוקהמענפיבשונהכיהיאח"הדומסקנת
הערכהשורריםהבריאותבמוסדותכי,ח"מהדועולהעוד.בכיריםלתפקידיםולהתקדםמלאבאופןלהשתלב

.הרבותהמשותפותהעבודהומשעותהאישיתמההיכרותהנובעיםחברותקשריואףטוביםעבודהקשרי,הדדית
נמצאתשהפוליטיקההעובדה,ח"הדומחברתלדעת,הןהזההדו־קיוםאתשמאפשרותהמוצלחותהאסטרטגיות

מטרהשל קיומהוכן,מחיצותוהסרתהיכרותהמאפשרתוהשוויוניתהמשותפתהמערכת,במקצועלתחוםמחוץ
.בחוליםטיפול —נעלהמשותפת

לבנייתבדרך ,הבסיסואולי,ביותרחשובנדבך הםעבודהמקומותכילכך והוכחהעדותמהווההבריאותמערכת"
העבודהבאמצעות".ח"הדוקובע,"ומורכבתמסוכסכתבמציאותבריאהחברהוליצירתתקיניםמשותפיםחיים

גםטוביםויחסיםאמוןולבנייתהמחיצותלהפלתשיובילו,הדדיתוהערכהאמיתיתהכרותליצורניתןהמשותפת
."החייםבשארתחומי

אמיתישינויתחולל "נוספיםעבודהלמקומותהבריאותמערכתשמציגההמודל העתקתכיסבוריםח"הדומחברי
."להםמחוצהגםמשותפיםחייםותאפשר

(2017, דה מרקר, רוני לינדר)



עיון בכתבה הבוחנת את השותפות במערכת הבריאות  –'גחלק  / 
בישראל  

מסרים מרכזיים

השותפות שאנחנו רואים בימי הקורונה נשענת על שותפות אמיתית בימים  
שבשגרה

ישנם מרכיבים שמקדמים שותפות וכאלה שיכולים לעכב אותה

:עולות מספר שאלות, לאור זאת

?בשגרה ובמצבי משבר, מה היתרונות של שותפות כזו עבור כולנו

?באילו פחות? באילו תחומים אחרים אתם חושבים שתיתכן שותפות כזו

?מה ניתן לעשות על מנת ששותפות כזאת תקרה בעוד תחומים
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דיון

6
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ששותפות כזו  ראינו 
מביאה עימה יתרונות  

,  ומדגישהעבור כולנו 
במיוחד בימי משבר  

כי כולנו  , הקורונה
ערבים ויהודים  

"סירהבאותה "

נחשפנו לשותפות  
אמיתית ואמיצה בין  

יהודים וערבים  
בתחום הרפואה  
בימים שבשגרה  

ובימים של משבר  
הקורונה

כמה  שאלנו עד 
שותפות כזו קיימת  

חיים נוספים  בתחומי 
ומה לדעתנו נדרש  

להרחיבה  לעשות כדי 
ולהנות מהיתרונות  

הטמונים בה

סיכום השיעור

13



מטלת סיכום/

".  הרפואהאומרים תודה לגורמי "כנסו לדף הפייסבוק 
:  ה ורשמו/ה ערבי/ה והשני/ת יהודי/האחד, שני אנשיםבחרו 

אם היית עומד מולו מה היית רוצה  ? מה תפס אתכם אצלם? בחרתם דווקא בהםמדוע  
?לדעת לגביו

.  אמירת תודה ברוח השיעור שעברנו עכשיו( באורך פסקה)נסחו בכמה מילים 
עבודתם לא רק מצילה חיים אלה גם מקדמת שותפות בין  וכיצד ה מדוע /לוהסבירו 

קבוצות

:שתפו את מה שכתבתם
בפייסבוק•
בווטסאפ כיתתי•
אט'בצ•



!להתראות בשיעור הבא


