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בניגוד להחלטת הגורמים המקצועיים בעיריית ירושלים, החליט ברקת
 אלף תושבים100להימנע מפתיחת תחנת טיפת חלב בסילוואן שתשרת 

ניר חסוןמאת 

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, החליט לדחות את עמדת הגורמים המקצועיים בעירייה
ולהימנע בשנת התקציב הקרובה מפתיחת תחנת טיפת חלב בסילוואן, שנועדה לשרת

 התושבים שמתגוררים ברובע7,000אוכלוסייה של כמאה אלף תושבים. לעומת זאת, 
היהודי בירושלים יזכו השנה לטיפת חלב מעיריית ירושלים.

בניגוד לשאר חלקי הארץ, בירושלים טיפות החלב הן בבעלות ובניהול העירייה. כמו
בשירותים אחרים, גם בשירותי הבריאות לפעוטות, קיים פער משמעותי מאוד בין מזרח

למערב ירושלים.

 אלף250 תחנות טיפות חלב, הרי שלרשות 25בעוד שלרשות הציבור היהודי בעיר עומדות 
תושבי מזרח העיר עומדות ארבע תחנות טיפות חלב בלבד. רבים מתושבי מזרח העיר

מתקשים לנייד את ילדיהם למרחקים רחוקים כדי לקבל טיפול והתוצאה היא כיסוי חיסוני
נמוך ומעקב בריאותי לוקה בחסר אחר חלק ניכר מילדי מזרח העיר.

גורמים מקצועיים במנהל הקהילה בעיריית ירושלים המליצו באחרונה לראש העיר לפתוח
 אלף תושבים המתגוררים100 ל-70טיפת חלב בשכונת סילוואן, שאמורה היתה לשרת בין 

בשכונות הקרובות - העיר העתיקה, ראס אל עמוד, אבו טור וג'בל מוכבר. ההמלצה הגיעה
לאחר דיונים משותפים לתושבי סילוואן ולגורמי המקצוע בעירייה, שנוהלו בחסות המרכז
הבין-תרבותי לירושלים. במקביל המליצו גורמי מקצוע גם על פתיחת תחנה ברובע היהודי

 התושבים המתגוררים במקום.7,000בירושלים, לאספקת שירותים לכ-

 החליט ראש העיר ברקת לדחות את ההמלצה2010ביום חמישי, בעת דיוני התקציב לשנת 
על סילוואן ולקבל את ההמלצה על הרובע היהודי. יש לציין כי תקציבית, עלות התחנה

בסילוואן, היא גדולה יותר מאשר זו שברובע היהודי. "אני לא מבין למה בשכונה של ראש
העיר יש טיפת חלב ואצלנו אין, למה לו מגיע ולי לא, הילדים שלי שונים מהילדים שלו? אחר

כך הוא עוד אומר שירושלים מאוחדת", אומר פחרי אבו דיאב, תושב סילוואן, "עוד מעט
חמאס יפתחו טיפות חלב ואנחנו נלך לשם. מה שמעניין אותנו זה הבריאות של הילדים שלנו

ואם אין מהעירייה, נחפש דרכים אחרות".

"הצורך הדחוף בפתיחת טיפת החלב בסילוואן מוסכם על שני הצדדים ולהפתעתי הרבה
ברגע האחרון מישהו הוציא את זה מהתקציב", אמר חגי אגמון, מנהל המרכז הבין-תרבותי.
חברת מועצת העיר מטעם מרצ, לורה ורטון, תקפה את ההחלטה ואמרה: "היה צריך לשקול

את העניין לפי הצרכים ולא לפי שיקולים זרים של העדפת אוכלוסייה אחת על אחרת. זו
החלטה שנובעת משיקולים של אפליית הציבור הערבי ואני מקווה שנצליח לשנות אותה".

מהעירייה נמסר בתגובה כי "העירייה פועלת לשיפור השירותים הניתנים לתושבי שכונת
סילוואן ובמסגרת זו הוחלט תחילה להשקיע באופן חסר תקדים בבניית מבני ציבור שהיו
חסרים במשך שנים רבות לטובת התושבים, כאשר בשלב השני בכוונת העירייה לפתוח

במקום סניף של טיפת חלב".
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