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לכבוד
מר ציון שטרית
מנהל אגף התברואה
עיריית ירושלים
בפקס02-6298112 :
ובדוא"לshzion@jerusalem.muni.il :
שלום רב,

דחוף-הנדון :הזנחה והעדר טיפול במפגעים בשכונת ענתא החדשה
הרינו לפנות אליכם בעניין מפגעים תברואתיים ,בטיחותיים ובריאותיים חמורים בשכונת ענתא
החדשה בירושלים ,ובכלל זה אי הספקת שירותי ניקיון בסיסיים והעדר טיפול במכת החולדות
שתקפה את השכונה ,והכל כפי שיפורט להלן:
 .1בעקבות תלונות רבות שהגיעו אלינו מצד תושבים לגבי מצבה של שכונת ענתא החדשה,
הגיעו נציגי האגודה לזכויות האזרח לסיור בשכונה ונחשפו למפגעים קשים שחוסר הטיפול
בהם פוגע ברווחת התושבים ושגרת חייהם.
 .2כפי שעולה מהסיור בשטח ,בשכונה מספר מפגעים תברואתיים ובטיחותיים שאינם
מטופלים על ידי העירייה ,זאת למרות פניות חוזרות ונשנות בעניין:
א .איסוף אשפה :שירותי איסוף האשפה פועלים בצורה חלקית ביותר ,במיוחד בכל הנוגע
לאיסוף זבל בסמטאות השכונה .מכיוון שאין מכולות זבל גדולות וכמעט בכלל מיכלי
איסוף זבל ,נאלצים התושבים להטריח עצמם באיסוף האשפה מביתם ופינויה בכוחות
עצמם ברכביהם הפרטים או בהליכה ברגל של כמה מאות מטרים עד מיכל איסוף
האשפה הקרוב ביותר .אם לא די בכך שהתושבים לא מקבלים שירותי ניקיון בסיסים
והם מפנים את הזבל בעצמם ,במצבי קיצון כשהזבל ברחובות עולה על גדותיו ,תושבי
השכונה שוכרים פועלי ניקיון על חשבונם הפרטי על מנת שינקו את הרחוב הראשי.
ב .תשתיות עירוניות :התשתיות בשכונה מוזנחות באופן המקשה על שגרת חייהם של
תושבי השכונה .הכבישים הסלולים ישנים ,מלאי בורות וחלקם גם חשוכים בערב,
מכיוון שהתאורה בחלק מהרחובות לא עובדת .בהיעדר סלילת כבישים ובניית
מדרכות ,נכפה על הולכי הרגל לצעוד בכבישים מסוכנים ובדרכים לא סלולות.
ג .מכת חולדות :בחודשים האחרונים מכת חולדות תקפה את השכונה .ככל שעובר הזמן
ולא ננקטות פעולות להדברה או להרחקה של החולדות ,הן מתרבות ומציפות את
רחובות השכונה ואת הבתים .ניסיונות התושבים לטפל בבעיה בכוחות עצמם עלו
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בתוהו .כידוע ,מגע ישיר או עקיף עם חולדות עלול לגרום למחלות זיהומיות קשות.
בהקשר למפגע זה ,נציין כי ביום  20.7.2015נשלח מכתב לעיריית ירושלים על ידי
האגודה לזכויות האזרח בו נתבקשתם לטפל במפגע זה .בתגובה לכך עיריית ירושלים
ציינה כי ישלח צוות הדברה תוך יומיים ,אך על פי טענת תושבי השכונה לא בוצעה
הדברה בזמנו.
מצ"ב המכתב שנשלח למר אמנון מרחב ביום 20.7.2015
מצ"ב מכתב ממר ציון שטרית לאגודה לזכויות האזרח מיום 22.7.2015
 .3לסיכום ,היעדר מתן שירותים בסיסים אלה ואי טיפול במפגע זה אשר נמשך שנים על גבי
שנים בשכונה הם סכנה לשלום ולבריאות הציבור .ההזנחה הרבה בשכונה אינה דין שמיים,
וחובת העירייה היא לטפל במפגעים אלו כחלק ממתן שירותים לכל השכונות בעיר.
 .4אציין כי בחודשי החורף פנינו למוקד פניות הציבור בעירייה בבקשה לטפל בעמודי תאורה
לא תקינים בשכונה .על פנייה זו קיבלו התושבים מענה חלקי ,כאשר חלק מעמודי התאורה
תוקנו ,אך נדרש זמן רב ואינספור פניות טלפוניות למוקד פניות הציבור על מנת שהעיירה
תחל עבודתה בשכונה .כולי תקווה כי פנייתנו תענה בהקדם ,תוך טיפול ראוי במפגעים
המסוכנים.
 .5לאור האמור ,נבקש כי תפעלו באופן מיידי לטיפול בכלל המפגעים התברואתיים
והבטיחותיים :הצבת מכלי אשפה; איסוף האשפה באופן סדיר; סלילת כבישים ומדרכות
להולכי רגל; הדברה דחופה ומעקב וטיפול באופן שוטף במכת החולדות.

נודה לאישור קבלת מכתב זה.
בכבוד רב ובברכה,
ספיר סלוצקר עמראן ,עו"ד
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