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דחוף!
שלום רב,
הנדון :קדם בג"ץ בעניין הסגירה של מחסום שועפאט ומחסום ענאתא
 .1ביום  8.10.2022אירע פיגוע ירי במחסום שועפאט .בעקבות הפיגוע ,מחסום
שועפאט נסגר למעבר ,וכך גם מחסום ענאתא .מחסום ענאתא נותר סגור עד היום,
גם להולכי רגל וגם למעבר כלי רכב .באשר למחסום שועפאט ,בשלב זה המחסום
אינו סגור לחלוטין ,אבל קיימות הגבלות קשות ביותר על היציאה ממחנה הפליטים
שועפאט דרך המחסום וקיים גם קושי להיכנס למקום .ההכבדות הקשות האלה
על המעברים של התושבים במחסום שועפאט פוגעות בצורה אנושה בחיי היומיום
של המוני אנשים ובנגישותם לשירותים חיוניים ,כפי שיפורט להלן.
 .2מחסום שועפאט מצוי בתוך שטחה המוניציפלי של ירושלים ,בין מחנה הפליטים
שועפאט שבירושלים לבין שכונת שועפאט .ממזרח למחנה הפליטים שועפאט
ולענאתא ,בגדה המערבית ,מצוי מחסום ענאתא .כאמור ,שני המחסומים האלה
נסגרו בעקבות הפיגוע שאירע ביום  .8.10.2022תוצאת הדבר היא שכל התושבים
התלויים במחסומים האלה – תושבי מחנה הפליטים שועפאט ,תושבי ראס ח'מיס,
תושבי ראס שחאדה ,תושבי דחייאת א-סלאם ותושבי ענאתא ,כ 140,00-אנשים
בסך הכל – נותרו כלואים בתוך שכונותיהם.
מפה של האזור מצורפת ומסומנת א.
 .3לפי העדויות שהתקבלו בארגוננו היום ,בשלב זה לא נמנע לחלוטין המעבר במחסום
שועפאט ,והמחסום נפתח ונסגר לסירוגין ,אולם גם כאשר המחסום פתוח ,המעבר
במחסום הוא קשה ומכביד עד כדי כך שהלכה למעשה ,אין לתושבים אפשרות
סבירה להיכנס למחנה הפליטים ולצאת ממנו ושירותים חיוניים ובסיסיים נמנעים
מהם.
 .4כך ,למשל ,נמסר לנו כי היציאה ממחנה הפליטים שועפאט דרך מחסום שועפאט
אורכת כשלוש או ארבע שעות .אנשים רבים מנסים לעבור במחסום ,אך לבסוף
הם מתייאשים וחוזרים לבתיהם .גם אחרי ההמתנה הארוכה הזאת ,המעבר עצמו
במחסום הוא קשה וישנם דיווחים רבים על יחס משפיל וברוטאלי מצד הגורמים
המאיישים את המחסום .בחורים רבים הוכו על ידי אנשי הביטחון בעת מעברם
במחסום.
 .5הכניסה למחנה הפליטים שועפאט דרך מחסום שועפאט גם היא קשה ,בשל העומס
הרב שנוצר במקום וההמתנה הממושכת למעבר במחסום .כמו כן ,גם עתה
המחסום לעתים נסגר לחלוטין .מי שמבקש להיכנס למחנה הפליטים שועפאט אינו

יכול לדעת אם יתאפשר לו לצאת בהמשך ,ולכן אנשים רבים נמנעים מלכתחילה
מלהיכנס למחנה ,על מנת שלא ייכלאו שם.
 .6כתוצאה מההכבדות האלה על המעבר במחסום שועפאט ,גם נמנע מאנשים חולים
לצאת ממחנה הפליטים לצורך קבלת טיפול רפואי ולצורך ניתוחים .גם מעברם של
אמבולנסים במחסום אינו מתאפשר ככלל .רק במקרים בודדים הצליחו
אמבולנסים להיכנס למחנה הפליטים ,וגם זאת רק אחרי המתנה ממושכת ואחרי
שנערכו חיפושים באמבולנס.
 .7כך ,למשל ,למוקד להגנת הפרט נמסר כי תושב מחנה הפליטים שועפאט ניסה
במשך מספר ימים לצאת ממחנה הפליטים לצורך קבלת טיפולי דיאליזה בבית
החולים הדסה ,אך הדבר נמנע ממנו ,כיוון שלא התאפשר לאמבולנס להיכנס
לשכונה .הדבר התאפשר ,לבסוף ,רק לאחר התערבות של חבר כנסת.
 .8בשל החסימה ,גם לא נכנסים ספקים למחנה הפליטים שועפאט עם סחורה ומזון
והדבר עלול להביא למשבר הומניטארי .גם האשפה אינה מפונה מאז יום
.8.10.2022
 .9הילדים המתגוררים במובלעת הסגורה אינם הולכים לבית הספר ,בגלל הקושי
להעביר אותם במחסום ובגלל החשש שלא יוכלו לחזור הביתה לאחר הלימודים.
גם ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד ומבוגרים עם מוגבלויות ,המקבלים
טיפול מחוץ למחנה הפליטים או הולכים למסגרות טיפוליות שם ,אינם יכולים
להגיע לטיפולים שלהם ולמסגרות שלהם מזה מספר ימים והפגיעה בהם קשה.
 .10כאמור ,מחסום ענאתא נותר סגור עד היום ,גם למעבר כלי רכב וגם למעבר הולכי
רגל ,והפגיעה בתושבי ענאתא היא קשה ביותר.
 .11אם כן ,הסגירה של מחסום ענאתא וההגבלות הקשות על המעבר במחסום שועפאט
פוגעות בצורה קשה ביותר בכ 140,000-אנשים חפים מפשע ומונעות מהם שורה
של זכויות בסיסיות וחיוניות ,בהן הזכות לחיים ולשלמות הגוף ,הזכות לכבוד
והזכות לחופש תנועה .פגיעה כזאת אינה מידתית ואינה יכולה לעמוד.
 .12פנינו בעניין זה למפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל וכן לראש העיר ירושלים
ביום  ,9.10.2022אך עד כה לא התקבלה תשובה לפנייתנו.
 .13על כן ,נבקש את התערבותכם הדחופה בהפסקת הפגיעה בתושבים ובהשבת המעבר
הסדיר והשוטף במחסום שועפאט ובמחסום ענאתא.
 .14אם העניין לא יוסדר בימים הקרובים ,ניאלץ לפנות לבית המשפט בעניין בדחיפות.
בכבוד רב,
תהילה מאיר ,עו"ד

