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 לום רב,ש

 לצורכי התושבים באזור כפר עקבדחוף מענה הנדון: 

שמעבר הירושלמיות תושבים בשכונות נוספים על רבבות הקשיים מערים משבר הקורונה 
 שירותים ברמה מספקת.נעדרים ממתן כתיקונם שגם בימים , שבוודאי ידוע לגדר ההפרדה

ואנו מודים על , חסומים הקיימיםבמ של התושבים מעבר לשמירת המעבר החופשי כנדרש
מזמנת תקופה זו מצוקה כלכלית ניכרת באזור השכונות מעבר עמדת העיריה שעמדה על כך, 

 . , כפי שנפרט להלןלגדר

מטאר -אמיס, ואלסמיר ,תושבי השכונות כפר עקב 60,000-כם של פניה זו באה בשמ
באזור זה כבר ניכרת מצוקה כלכלית קשה, וכן צורך מתגבר שבחלקה הצפוני של הגדר. 

. דחופים ומתן מענה לצרכים רפואיים ,היגיינה במרחב הציבוריחיטוי ובפעולות ניקיון, 
אך ברור באזור. שפועלות קהילתית רבות מספק לראות התארגנויות מקומיות התנדבותיות 

אינן מפחיתות מחובתה של העיריה ליתן שירותים כנדרש, ורק גם התארגנויות אלו כי 
  מזמנות אפשרות לפעולה מתואמת ראויה, לטובת רבבות התושבים. 

 :נכון לעת זו ,הובאו בפנינו על ידי התושביםכפי שולהלן תמצית הצרכים הדחופים כעת 

 ,מזון מחלקתעיריית ירושלים ידוע לנו כי  – חלוקת מזון למשפחות נצרכותהרחבת  .1
גם  ,ידועאך  .משפחות באזור 300-לפעמים בשבוע  3 ,באמצעות המינהל הקהילתי

, ועומד על לערך פי מזה המסופק כי הצורך הוא גדול הרבה יותר ,לגורמי העיריה
, להרחבת החלוקה כנדרשבהתאם עול נבקשך לפ משפחות נזקקות. 800 -כל שלושה, ש

נמסר כי , שארוחותאספקת לואף כעצת התושבים, לפעול לאספקת מוצרי יסוד ולא 
 . אינן מספיקות

מאז פרוץ המשבר נמסר לנו על ידי תושבי האזור ומנהיגיו, כי  –י המרחב הציבורי חיטו .2
, וכי עיריית ירושלים לא נקטה כל פעולה של חיטוי מקומות ציבוריים באזור כפר עקב

 . מורלשם ביצוע חיטוי כא העירייה לא סיפקה את החומרים והציוד הנדרש

בהיעדר שירותים, נדרשים התושבים לסיועם של  –לצוותי מתנדבים ציוד מגן ספקת א .3
לחיטוי מבני ציבור, מבני בין היתר צוותי מתנדבים אלו פועלים . צוותי מתנדבים רבים

כל עוד לא נעשה החיטוי כנדרש על ידי מגורים, מעליות, אזורי חנויות מזון ועוד. 
 העיריה, מתבקשת אספקתו של ציוד מגן לצוותים המתנדבים.

הים יותר בבתיהם בימים אלה, דווקא משום שהתושבים שו –תברואה התגבור מערך  .4
צוותי הטאטוא הוצאו על אף זאת, המקומי. ובשכונות, נמסר לנו כי גדל ייצור האשפה 

כן ו ,באזורפינוי האשפה של תדירות , הגברת הנדרשת הגברת מערך התברואה לחל"ת.
 . כמובן תוך מתן הגנה כנדרש לפעולה אהחזרת צוותי הטאטו

לכל  יום או יומיים בשבועת המים לאזור זו מתקיימת אספק –אספקת מים הרחבת  .5
אף בימים ון ממשי לבריאות התושבים, סיכמובילה לזו  אספקה מזערית .)!( היותר

כלי מ תושבים רבים נאלצו לקנות ,כךכתוצאה מכתיקונם, וקל וחומר שבימים אלה. 
ספוראדיים. נדרשת התערבותה יפים גבוהים מאוד מסוחרים פרטיים מים בתערו מים

אל מול רשות המים  ,מובאות לאזורכמויות המים הגדלה ניכרת של של העיריה לה
אף אם נדרשת לכך יצירתיות בירוקרטית מוגברת לאור  הישראלית וחברת מקורות.
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עיקר ההגנה המסופקת , בימים בהם חוזית הקיימת כיום לאספקה זוהמורכבות ה
התערבות  ,תמוגברת ידיים ושטיפ ההיגיינא הנחיות וה לתושבים מול משבר הנגיף

 . העיריה בעניין הכרחית

נדרש תיאום מול רשויות הבריאות, משרד הבריאות  –תיאום מול רשויות הבריאות  .6
מענה ייחודי, בין היתר לחולים כרוניים, המתקשים ברכישת וקופות החולים, במתן 

תרופות ונדרשים לשם כך ליציאות רבות. תושבי השכונות מבקשים כי יינתן מענה 
 ים הנדרשיםפחית את תדירות הביקור, באופן שישל חולים אלו בתרופות לצורך המוגבר

 בקופות החולים ובבתי המרקחת.

על מנת בשבועות האחרונים תושבים בשכונת כפר עקב פועלות ההתארגנויות כפי שציינו, 
אין בכך כדי להפחית מחובתה של העיריה לתת מענה לצרכים השונים. אולם ברור ש

השירותים ומענה לצרכים הבסיסיים הקיימים והרשויות הישראליות לפעול למתן 
 בירושלים המזרחית בכלל, ובשכונות אלו בפרט. 

בין תושבי שכונות אלו, שהשכילו ברת התיאום הזדמנות להגנאמר כי לטעמנו נוצרה כעת 
באופן  , למתן השירותים והצרכים הנדרשיםהעירייהלהתארגן באופן מעורר כבוד, לבין 

 . נשמח לסייע בתיאום כזה ככל שיידרש.המיטבי
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