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 לכבוד

 סעיד קאסם

 רת"ח תשתיות

 r.infra@mnz.gov.ilבדוא"ל 

 שלום רב, 

 דחוף 
 

 שלום רב,

 תקופת מגפת הקורונה במסאפר יטאבלצורך בידוד  זמניים מבנים הצבתהנדון: 

 האזרחי  המינהלאל ראש  5.4.2020מיום  פנייתנו

  21.4.2020מיום  סגן בר יהודה קצין פניות ציבור תשובת

 

לאפשר הצבת דחופה  בבקשה אליך פונים אנובשל התפרצות של מחלת קורונה ברום הר חברון, 

שם להשתמש בהם  לתושבים לאפשר כדיבדרום הר חברון וזאת  יטא מסאפר באיזור נייםמבנים זמ

 מגפת הקורונה.  בתקופתבידוד  לצורך

 ופוגעתשל התושבים לבריאות ולכבוד,  םפוגע בזכות יטא מסאפר באיזורמקומות בידוד  העדר

 בפרט, ובגדה המערבית בכלל.  יטא במסאפרבמאמצי התושבים למנוע התפשטות המחלה 

"שינוי מדיניות בנוגע לקהילות  שכותרתו במכתבהאזרחי  המינהל ראשאל  נינופ 5.4.2020 יוםב

משבר החמור בו מצויות קהילות קטנות ב לטפל וביקשנו ",COVID-19בתקופת מגיפת  Cבשטח 

 לרבות, ארעיים במבנים ומתגוררותומנותקות בגדה המערבית, אשר אינן מחוברות לתשתיות 

רשויות האזור נמסר כי  לפנייתנו מענה. בזמניים בידוד מבני והקמת למים קהילות אותן חיבור

פועלות ביתר שאת לשם מתן סיוע הומניטארי במקרים בהם נדרש הדבר, ושלמקרים פרטניים יש 

 מכאן פנייתנו אליך:   לפנות לרת"ח תשתיות.

-כבהם מתגוררים  כפרים קטנים של קהילות רועים פלסטיניות 12 ישנם במסאפר יטא .1

, כל בני המשפחה במבנים ארעיים בעלי חלל אחד ותמתגורר המשפחות. רוב תושבים 1560

, בישראל בעלי היתרים לעבודהבמסאפר יטא מתושבי הכפרים  65-כ. ישנים וגרים ביחד

  הפלסטינית. הרשותהנחיות לפי ימים  14-לכנס לבידוד ישים להנדרהם וכששבים הביתה 

 בפרט, התפרצה בימים האחרונים מחלת הקורונה.בדרום הגדה בכלל ובדרום הר חברון  .2

איש נדבקו במחלה בדרום ההר, מחציתם נדבקו בשבוע האחרון. רוב הנדבקים  40-קרוב ל

 יםמרכז מהוות הסמוכה לה. יטא וסמוע יטא בעיירה סמוע והשארעיירה מתגוררים ב

 .אפר יטאמסשל הכפרים הקטנים בדרום הר חברון, ובהם הכפרים ב יםומסחרייים עירונ
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. עתה, כאשר לצורך הצטיידות במזון וצרכים חיוניים ןתושבי מסאפר יטא פוקדים אות

במקרה של חשיפה לחולי דואגים תושבי הכפרים הסמוכים ש, התפרצה בהן המגיפה

 קורונה הם לא יוכלו להיכנס  לבידוד בהתאם להנחיות.

 בכפרים התושבים 38-ל אך ובפרט למבוגרים בה, ,האוכלוסיההסיכון מהקורונה הוא לכלל  .3

הללו, החולים במחלות כרוניות הסיכון גדול יותר. בכפרים שבמועצת מסאפר יטא 

מתגוררים חולי לב, חולי סוכרת וחולי כליות. גם בימים כתיקונם קשה לחולים הללו 

 לשמור על בריאותם אך בעת הזו זה כמעט בלתי אפשרי. 

אלה למצות את כל הדרכים המיטביות למניעה לקהילות  שתאפשרעל מנת  אנו פונים אליך .4

מרכיב עיקרי במניעת ההדבקה הוא שמירה על ריחוק כידוע, של התפשטות הנגיף בקרבן. 

זה חשוב  אמצעיבבידוד של מי שנדבק בנגיף או היה בסמוך לחולה מאומת.  שהייהחברתי ו

השפעה קריטית  במיוחד על מנת להגן על קבוצות הסיכון אשר הידבקות בנגיף הינה בעלת

 .לעיל שפירטנו כפי בכפרים המתגורריםעליהם, 

על כן אנו פונים אליך כדי שתאפשר בניה אד הוק, במקרה הצורך, של מבנים ארעיים  .5

 לצורכי בידוד בכפרים במסאפר יטא.

 

 בברכה,

 

 רוני פלי, עו"ד

  יםהעתק

 יועמ"ש איו"ש, אל"ם עאסם חאמד

 פרקליטות מחוז ירושלים, אזרחי –עו"ד יצחק ברט 


