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 ולכבוד         לכבוד

 משה ליאוןמר       ניצב מוטי כהן, מ"מ מפכ"ל

 ראש עיריית ירושלים        משטרת ישראל

 בדואר אלקטרוני    בדואר אלקטרוני

 

 שלום רב,

 

 ביום כיפורבירושלים חסימת שכונות פלסטיניות מהימנעות הנדון: 

 

הימנע מחסימת השכונות הפלסטיניות בבירה במהלך יום כיפור, דחופה לשה קאנו פונים אליכם בב

 כמפורט להלן:ות לשכונות אלה, זאת לאחר שכבר הבוקר הונחו בטונדות בצדי הכניס

מדי שנה, לקראת כניסת יום כיפור, נחסמות שכונותיה הפלסטיניות של ירושלים בבטונדות  .1

עם רכב. הבוקר כבר אליהן כך שנבצר מתושביהן לצאת ולהיכנס , משטרתיים במחסומיםו

 שכונות הפלסטיניות. ל ותהובלו מחסומי בטון ייעודיים והונחו בצדי הדרך בכניס

 

בקשת כמענה להמשטרה מסרה , ש2019ביום כיפור החסימות בירושלים ע בדבר דיממ .2

מחסומים  100-, עולה כי למעלה משהגישו שלום עכשיו והתנועה לחופש המידע חופש מידע

 , בדרכים בתוך העיר המזרחית נפרשו לקראת יום זה בשכונות ירושלים המזרחית

בין בית  כך, למשל, נחסמה צומת נווה יעקב במעברים בין מזרח העיר למערבה. ובמעבר

ובכך כלא  –חנינא לעטרות, מחסום הפליטים שועפאט נחסם למעבר לכיוון משה דיין 

אלף תושבי ירושלים המתגוררים במחנה ובשכונות הסמוכות לו, היציאות  90-במחנה כ

הדרומיות והצפוניות לעיסאוויה וממנה נחסמו אף הן, ובטונדות הוצבו בכניסות לשכונות 

זוהי כמובן רשימה חלקית מחסום משטרתי.  בבכניסה לבית צפפא הוצצור באהר וסילוואן. 

 ביותר.

 
נועדו לשמור על הסדר הן כי  ,נאמרהחסימות אשתקד בתגובת המשטרה לתקשורת בנושא   .3

למנוע חיכוכים הציבורי ועל שלומם, ביטחונם ובטיחותם של כלל האזרחים )יעל פרידסון, 

 (.Ynet  ,8.10.2019, העם ערביי ירושלים: מפתח החסימות בביר

 
עם זאת, עליה  .איננו מזלזלים כמובן בחובת המשטרה לשמור על שלום הציבור ובטיחותו .4

חסימת  ., יהודים וערבים כאחתמשרתים את כלל הציבורשאכן ם, לנקוט באמצעים מידתיי

, בין אם מתאפשרת יציאה מהן בדרך פתלתלה השכונות הפלסטיניות, בין אם לחלוטין

ובין תוך השארת פתח צר אשר אינו מתאים למעבר אמבולנסים וכבאיות, פוגע  ועוקפת, 
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לחופש התנועה ולבריאות. מעדויות תושבי שכונות של תושביהן בזכותם החוקתית 

מקרים שבהם בו במהלך יום כיפור נתקלהם כי לא אחת , ירושלים המזרחית עולה

לא נדיר הוא שבו על עקבותיהם לאחר שנתקלו במחסום, וכי לשכונה  ושהוזעק יםבולנסאמ

לא בטונדה שבעצמם תייע בטרקטור כדי להסיט להסנאלצים המחזה לפיו התושבים 

 פשרה כניסת רכבי כוחות הצלה וחירום לשכונה.יא

 
בחקיקה ובדין, אלא ונזכיר, כי האיסור על תנועת כלי רכב במהלך יום כיפור אינו מעוגן  .5

, אשר הולכת ונשחקת אף בקרב הציבור היהודי. בשנים מהווה תוצר של מוסכמה חברתית

האחרונות גוברת בהתמדה תנועת כלי רכב ביום כיפור בתוך הערים בישראל וביניהן, ולא 

זכור לנו שנתקלנו בכל מחסום או בטונדה שנועדו למנוע זאת, אף שמדי מוצאי יום כיפור 

הציבור על תאונות דרכים שאירעו במהלכו. בשל כך, מהווה חסימת השכונות מתבשר 

 אף אפליה פסולה על רקע לאום.והדרכים בירושלים המזרחית 

 

 נודה לתשובתכם הדחופה על מנת לשקול את המשך צעדינו.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה, שנה טובה,       

         

 טל חסין, עו"ד        

 

 

 

 

 

 

 

 

 yoamash@police.gov.il איילת אלישר, יועמ"ש מחוז ירושלים, משטרת ישראל, בדוא"ל העתקים:

 ניצב דורון ידיד, מפקד מחוז ירושלים, בדוא"ל   

 

 

 

           


