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 2021באפריל  19

 ולכבוד    לכבוד

 רב ניצב קובי שבתאי                     תת ניצב דורון תורג'מן

     מפקד מחוז ירושלים    מפכ"ל

 משטרת ישראל                             למשטרת ישרא

 

 שלום רב,

 

 הנדון: הסרת החסימות והפסקת האלימות המשטרתית בשער שכם בלילות רמדאן

 

אנו פונים  ירושלים המזרחית, האגודה לזכויות האזרח ועמותת עיר עמיםמ םשמם של תושביב

בדחיפות בדרישה להסרת החסימות המשטרתיות חסרות התקדים ברחבת באב אל עמוד כם אלי

. החלטת מבלים במקוםהמופנית אל ה הקשהרמדאן ולרסן את האלימות המשטרתית בלילות 

רמדאן מסממניו המובהקים והחברתיים של  –מישיבה והתכנסות רגות מדהלחסום את  המשטרה

תורמת , וערבי החודשובשמחת מבלים , מייצרת עימותים וחיכוכים, פוגעת בנטולת כל הצדקה –

והכל כמפורט של תושבי ירושלים המזרחית במשטרה ובנציגיה,  דר האמוןיעלהרחבת השסע וה

 להלן:

נדבך מרכזי בתרבות מהוות וההתכנסות בהן הטריבונות המקיפות אותה שער שכם,  רחבת  .1

כך עבורם. מקום מפגש מסורתי ו, בזהות תושביה הפלסטינים של העיר המזרח ירושלמית

ערב רב של משפחות,  – מבליםים הרמדאן, בהם נוהגבפרט בלילות כך בכלל, בשגרה, ו

 . ודש, להתרועע ולציין את החמקוםלהתאסף ב –צעירים, זקנים וטף 

 הטריבונותהישיבה על השנה, מטעמים תמוהים, החליטה המשטרה לחסום את אפשרות  .2

תחילה תלתה המשטרה אקט לעשות בהן שימוש. מבלים והציבה מחסומים המונעים מה

זה בצורך למנוע התקהלות בקורונה, הסבר אבסורדי נוכח התקהלויות פורים, פסח וחגיגות 

לצורך לשמור  על מעבר במהרה שר הוסב אוהעצמאות שעברו ללא כל מפרע ברחבי ישראל, 

רמדאן, ולאפשר "זרימה טובה יותר של הולכי רגל לעיר חופשי לעיר העתיקה בלילות 

מאות צעירים פלסטינים התעמתו עם שוטרים בשער שכם; קה" )ר' ניר חסון, העתי

במידה ניכרת, ואשר  מבליםאלא שגם בשנים צפופות ב. (18.4.2021הארץ,  חמישה נעצרו,

השנה פחת מספרם בעשרות אלפי בני אדם, בין היתר בשל הגבלת כניסת פלסטינים מהגדה, 

עדויות שנאספו מתושבי ירושלים המזרחית מעלות כי לא ננקטו אמצעים כה קיצוניים, ו

 כל צורך. םבהגם השנה אין 
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הבוקר, בראיון ליומן הבוקר של קול ישראל, סיפק מפקד מרחב קדם בעיר, תנ"צ סמי  .3

מרציאנו, הסבר נוסף לחסימות: לדבריו, הוחלט שלא לאפשר ישיבה על המדרגות מאחר 

בלגאן", "מעשנים נרגילות ושותים", ללא כל מלאות צעירים משועממים" ש"עושים "שהן 

על תהומות הבורות  המעידת זו מפוקפקאובזרווציה ברמדאן ובתפילות. , לדבריו, עניין

התרועעות רמדאן ומנהגיו. חודש , של ירושלים ה הפלסטיניתיאוכלוסיכלפי הוהניכור 

לקבוע מיהו אדם מאמין לא בסמכות המשטרה רמדאן, וציון חברתית הינה נדבך מרכזי ב

כל זיקה לתפילות אלא רק למסורת למבלים גם אם אין חודש את הציין וכיצד יש ל

 ולמנהגים החברתיים המאפיינים אותו. 

חסימת המדרגות, אשר מלווה בכוחות משטרה באופן שניתן היה לצפותו בנקל מייצרת  .4

אלימות משטרתית בלתי גוררים ורם בתש, מדי לילה מתוגברים, עימותים וחיכוכים

מידתית ושימוש ברימוני הלם, מכת"זיות ובפרשים. סרטונים המתפרסמים ברשתות 

בפניו של עצור פלסטיני, רימוני הלם  חובט באגרופו שוטר, בין היתר, החברתיות מתעדים

  ופרשים וסוסים שועטים לצד חומות העיר העתיקה. נורים אל עבר המון נמלט

עוררת חשש רמדאן, נטולת הצדקה, ומבחודש משטרתית זו היא חסרת תקדים  התנהלות .5

ל אמדיניות היד הקשה שמפנה המשטרה נטול תכלית לוישיר המשך היא מהווה י כבד כ

בצלאל  מדיניות המלובה בקריאות תגרנות של חברי הכנסת ;תושביה הפלסטינים של העיר

סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, אשר הפציעו אתמול ברחבת שער שכם ודרשו מהמשטרה 

להשליט בכוח "ריבונות ומשילות" בחלקיה הכבושים של העיר, תוך התעלמות מוחלטת 

 תת לכך יד.לאל למשטרה  של תושביה.ומרגשותיהם ממועדיהם  ,מזהותם, מתרבותם

 

רמדאן לאלתר להסרת החסימות בשער שכם במהלך לילות פעול ל כםבשל האמור לעיל נבקש

 בעיר המזרחית.המציינים את החודש ולדילול הנוכחות המשטרתית החמושה בקרב 

 

 

 

 ,בכבוד רב ובברכה

 

 
 טל חסין, עו"ד

 

 

 

 

 

 המשפטי לממשלההעתקים: ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ 
 מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים        
 עו"ד איילת אבישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראל         

      

 

https://twitter.com/haim_goldberg/status/1383690774932443136?s=19

