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 ףוחד

  2020באוגוסט  17

 כבודל

 טפס"ר נסים טוויטו

 מפקד מחוז ירושלים

 שראלישירותי כבאות והצלה ב

 @gov.il102nissimt.  בדוא"ל

 שלום רב,

 מת ההפרדהולשכונות ירושלים אשר מעבר לחוצוותי כיבוי כניסת כבאיות הנדון: 

 17.2.2020סימוכין: מכתבנו מיום 

בשכונות דלקות נוספות שפרצו אנו פונים אליך שוב, בדחיפות, בנושא שבנדון בעקבות 

אף  לא הגיעו כבאיות ישראליות הןהפלסטיניות אשר מעבר לחומת ההפרדה, אשר גם אלי

  שהוזעקו על ידי תושבים, כמפורט להלן:

השייכת תושבים  70,000-שכונה בת כ, בעקבות רצח של תושב כפר עקב, 25.7.2020ליל ב .1

, הוצתו בשכונה שתי מעבר לחומת ההפרדהוממוקמת שטח המוניציפלי של ירושלים ל

כשפרצה  קהשהדירה היתה ריאף בניין מגורים רב קומות. גבוהה בקומה בדירות, אחת מהן 

התושבים הזעיקו את שירותי הכיבוי  בבניין שהו באותה עת דיירים רבים.פה, יהשר

וככל הנראה המתינו במחסום לליווי כוחות  הישראלים, אך אלה לא נכנסו לשכונה

דיירי הבניין חילצו עצמם הביטחון. מעדויות שגבינו ומפרסומים בכלי התקשורת עולה כי 

)ניר חסון,  , אשר כיבו את השריפה וי של הרשות הפלסטיניתצוותי כיבבסיוע תושבים ו

, כי היתה מעבר לגדר ההפרדה המשטרה לא נגיעה לחקור זירת רצח במזרח ירושלים

 (.27.7.2020הארץ,  

בפניך על חדלונם של שירותי כבאות והצלה מלספק אין זו הפעם הראשונה בה אנו מתריעים  .2

מעבר לגדר ש בשכונות הפלסטיניות של ירושליםמענה דחוף ויעיל לשריפות הפורצות 

במחנה פליטים  הרעיבפברואר השנה פנינו אליך בעקבות שורת הצתות שאכבר ההפרדה. 

שועפאט והשכונות הסמוכות לו, אשר גם בהן הזעיקו תושבים את כוחות הכיבוי  

על  אבסורד להזכיר כי (. פת שוב הפניההישראלים, אך אלה לא הגיעו )לנוחותך מצור

שירותי הכבאות וההצלה לספק שירות שוויוני לכלל האוכלוסיות והשכונות בירושלים, 
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בפרט נוכח חיוניות השירות והסכנות הברורות בשל התמהמהות באספקתו או אי אספקתו 

 כלל.

בנושא, , אנו נאלצים לפנות אליך שוב עד עצם היום הזה נענההקודם לא ומכתבנו מאחר  .3

 לשאלות הבאות: דחופההולבקש את התייחסותך 

ההפרדה? לגדר מהי מדיניות כניסת כבאיות וצוותי כיבוי לשכונות ירושלים אשר מעבר  .א

 ככל קיים נוהל שעוסק הן במדיניות והן בהוצאתה לפועל נבקש לקבלו לידינו.

של כוחות הכיבוי המתנה את כניסתם הנחיה, בין בנוהל ובין בפרקטיקה,  מתהאם קיי .ב

 ביטחון )משטרה או צבא(. כוחות בליווי לשכונות אלה 

לדעת מהו שכאמור נבקש לקבלו, נרצה ככל שהדברים אינם מעוגים במסמך כתוב,  .ג

מנגנון התיאום בין כוחות הכיבוי לכוחות הביטחון אשר מבטיח הגעה מהירה ויעילה 

כונות אלה, ומהי מסגרת הזמן שבה על כוחות הכיבוי להגיע הצלה לששל כוחות כיבוי ו

 לאירועי דלקות.

  נודה לתשובתך הדחופה.

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד

 sish@102.govilנציב שירותי כבאות והצלה, במייל: רב טפסר דדי שמחי, העתק: 


