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מניעת מעבר ממחזיקי היתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ .שועפאט

 .1הריני לפנות אליך בשם המוקד להגנת הפרט )להלן :המוקד( ,ארגון זכויות אדם ,המטפל
בין השאר ,בזכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית אל מול הרשויות בישראל.
 .2בין כלל תושבי ירושלים המזרחית שהמוקד מטפל בעניינם ,ישנם עשרות תושבים המצויים
בהליכי איחוד משפחות עם בני זוגם או ילדיהם מהגדה המערבית )להלן :המוזמנים(,
ומתגוררים עימם בשכונות המצויות בסמוך למחסום מחנה הפליטים שועפאט )להלן :מ.פ.
שועאפט( בתחומה המוניציפאלי של העיר ,אך בצידה המזרחי של חומת ההפרדה.
 .3כידוע ,בשל מגבלות חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג ,2003-רבים
ממוזמנים אלו שעניינם נבחן לפני ולפנים ואושר על ידי גורמי הביטחון ומשרד הפנים,
מחזיקים ברשותם היתרי שהייה בישראל בלבד .היתרים אלו אינם מקנים למוזמנים כל
מעמד או זכות בישראל מעבר להיתר שהייה ותנועה בה .עם זאת ,היתר השהייה כשמו כן
הוא ,והוא אמור להקנות לבעליו אפשרות מינימאלית להמשיך ולקיים עם בני משפחתו ,את
התא המשפחתי בישראל .אפשרות אמיתית לקיומו של תא משפחתי בישראל באופן סביר,
חייבת לכלול בתוכה זכות לחופש תנועה מלא למוזמן ובני משפחתו על כל המשתמע מכך.
 .4דא עקא ,מהמידע שבידינו עולה ,כי באופן עקבי הנכם מונעים ממוזמנים המתגוררים
בשכונות העיר הנמצאות בצידה המזרחי של חומת ההפרדה ובסמוך למחסום מ.פ שועאפט,
מלעשות שימוש במחסום זה בדרכם לחלקים אחרים של העיר הנמצאים בצידה השני,
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ה"ישראלי" .תחת זאת הנכם אונסים אותם לעשות שימוש במחסומים אחרים המרוחקים
מביתם מרחק רב ,ובפרט מחסום קלנדיה.
 .5הפגיעה שפוגעת מניעה זו באותם מוזמנים ובני משפחותיהם הינה קשה ובלתי מידתית.
נבקש להמחיש את גודל העוולה שגורמת מניעה זו לאנשים תמימים כה רבים ,באמצעות
דוגמה מחיי היומיום .מוזמן המתגורר באחת משכונות העיר המצויות בסמוך למחסום מ.פ.
שועפאט וממזרח לו ,ומבקש לעבור לצידה המערבי של חומת ההפרדה על מנת ללוות את
ילדו לבדיקה בבית החולים ,יידרש לעבור חוויה מפוקפקת של נסיעה בת כשעה על מנת
להגיע לצידה השני של החומה .בשל עומסי תנועה שהינם עניין שבשגרה באזור זה ,תתארך
הדרך במקרים רבים אף מעבר לכך.
 .6בשל מניעה זו אנוסים בני זוג והורים וילדים לבחור מידי יום ביומו בין שתי רעות חולות:
להיפרד איש מעל אחיו בתקווה כי הפרידה הכפויה לא תארך יתר על המידה או לבחור
בנסיעה משותפת בת כשעה ויותר על מנת להגיע ,לנקודת היציאה לדרך ,בצידו השני של
מחסום מ.פ .שועפאט.
 .7סירובכם לאפשר למוזמנים ששהותם בישראל אושרה על ידי כל הרשויות הנוגעות בדבר
ובפרט משרד הפנים וגורמי הביטחון ,לעשות שימוש במחסום הסמוך לביתם בדרכם
לחלקים אחרים בעיר ,הינו בבחינת התעללות של ממש באותן משפחות שסדר יומן נפגע
קשות כתוצאה מסירוב זה.
 .8לאור הפגיעה הקשה והבלתי מידתית בחופש התנועה של אנשים תמימים כה רבים ,נבקשך
לנקוט בצעדים שיבטיחו כי למוזמנים המתגוררים בשכונות המצויות בתחומי העיר – ואשר
פרטיהם על כתובות מגוריהם מצויים ממילא בידי משרד הפנים ובידי גורמי הביטחון –
יתאפשר מעתה ואילך לעשות שימוש במחסום הסמוך לביתם.
 .9להתייחסותך המהירה והעניינית אודה,
בכבוד רב,
בנימין אחסתריבה ,עו"ד

העתקים:
תא"ל מוטי אלמוז ,ראש המנה"ז
אל"ם אלי בר און ,יועמ"ש גדמ"ע
גב' חגית ויס ,מנהלת לשכה אזורית רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול משרד הפנים
בירושלים המזרחית.

