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ולכבוד
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ראש עיריית ירושלים
בדוא"ל

שלום רב,

הנדון :פתיחת מוקדים לבדיקת קורונה בשכונות שמעבר לחומת ההפרדה
אנו פונים אליכם בבקשה לפתוח תחנות לבדיקת הידבקות בנגיף הקורונה בשכונות ירושלים
המזרחית אשר מעבר לחומת ההפרדה – מחנה הפליטים שועפאט והשכונות הסמוכות לו ראס
חמיס ,ראס שחאדה ודחיית א-סלאם ובכפר עקב הצפוניות ,וכן בשכונה הדרומית ביר עונה.
מאפייני השכונות האלה ,שבהן מתגוררים רבבות בני אדם ,ויכולת ההדבקה המרשימה של
מחייבים התייחסות נפרדת לתושביהן והקמת מרכזי בדיקות סמוכים ונגישים למקום
מגוריהם ,כמפורט להלן:
 .1בימים האחרונים פעלו משרד הבריאות ועיריית ירושלים במרץ מעורר הערכה לפתיחת
מתחמי בדיקות בעיר ,אשר יספקו מענה גם לתושבי שכונות ירושלים המזרחית .כך,
התבשרו התושבים ביממה האחרונה כי הוקמו מרכזים לבדיקת קורונה בשכונות שועפאט,
בית צפפה ,ג'בל מוכבר ובשייח ג'ראח.
 .2אלא שבכך אין די .למעלה מ 120-אלף תושבים מתגוררים בשכונות ירושלים המזרחית
אשר מעבר לחומת ההפרדה ,בצפון העיר ובדרומה .תושבים אלה ,ככל התושבים האחרים
בישראל ,חשופים לסכנת הדבקה בנגיף אשר רק מתעצמת נוכח צפיפות המגורים הקשה
בשכונות מגוריהם .אלה מתאפיינות בבנייה רוויה של בניינים רבי קומות ודירות הסמוכים
זה לזה ,ואשר שוכניהם חולקים את אותה מעלית ואותו חדר מדרגות.
 .3על מנת להגיע למתחמי הבדיקות שנפתחו עתה בירושלים המזרחית ,ייאלצו תושבי
השכונות שמעבר לגדר לעבור את המחסומים המוצבים דרך קבע בכניסות אליהן (מחסום
מחנה הפליטים שועפאט ,מחסום קלנדיה ומחסום המנהרות או מחסום וולאג'ה שאותם
חוצים תושבי ביר עונה) .המציאות מלמדת ,כי לעתים תכופות הם יעוכבו במחסומים
ויידרשו להציג מסמכי זיהוי ,ואחרי שיצלחו ,אם יצלחו ,מכשול זה הם ייאלצו לפלס את
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דרכם ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית אשר פעילותה צומצמה מאוד למרכזי הבדיקות -
יחידים ,זוגות ומשפחות שלמות על ילדיהן.
 .4זהו תרחיש בלתי סביר ,המסכן את התושבים ,את כל מי שבא עמם במגע ואת כלל תושבי
העיר ,ומעלה מאוד את ההסתברות להפצת נגיף הקורונה הלאה והלאה .מאפייני ההדבקה
בנגיף ,מספרם העצום של תושבי השכונות אשר מעבר לחומה ,ודרך החתחתים המתוארת
שיהיה עליהם לעבור על מנת להיבדק  -מחייבים מענה נגיש וקרוב יותר עבורם .הן בשבילם
והן לטובת תושבי העיר כולם.
אשר על כן ,נבקשכם לפעול לאלתר להקמת מרכזי בדיקות קורונה בשכונות שמעבר לחומה בין
באמצעות הפעלתם בסניפים מקומיים של קופות החולים ,בין באמצעות פתיחת מתחמי
בדיקות יי עודיים או הצבת ניידת בדיקות ,ובכל דרך אחרת שתימצאו לנכון ואשר תנגיש את
הבדיקות לרבבות התושבים.
נודה להתייחסותכם הדחופה.

בכבוד רב ובברכה,

טל חסין ,עו"ד

העתק :הרופא המחוזי מחוז ירושלים ,משרד הבריאות
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