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לכבוד
ניצב דורון תורג'מן
מפקד מחוז ירושלים
משטרת ישראל

מר משה ליאון
ראש העיר ירושלים

דחוף
שלום רב,
הנדון :סגירת מחסום מחנה פליטים שועאפט ומחסום ענתות
 .1בשם המוקד להגנת הפרט )להלן :המוקד( ,ארגון זכויות אדם ,אשר שם לו
למטרה בין השאר ,להגן על זכויותיהם של תושבי השטחים ותושבי ירושלים
המזרחית ,הנופלים קורבן להתעמרות או קיפוח על ידי רשויות המדינה
בערכאות ,אבקש את תשומת לב כלל הנמענים לאמור להלן.
 .2אתמול ,ביום ה ,8.10.2022-אירע פיגוע ירי במחסום שועאפט .עקב הירי נהרגה
חיילת ונפצע מאבטח בשירות המשטרה .בעקבות הפיגוע משטרת ישראל סגרה
את מחסום מחנה הפליטים שועאפט ואת מחסום ענתות באופן מוחלט ,כך שאין
כניסה או יציאה ממחנה הפליטים שועאפט.
 .3מחנה הפליטים שועפאט מצוי בתוך שטחה המוניציפאלי של העיר ירושלים,
אולם מצוי בצידה האחר של גדר ההפרדה .בשכונה חיים עשרות אלפי תושבים.
תושבי השכונה הינם תושבי ישראל ואזרחיה וכן בני משפחתם ,השוהים כדין
בישראל באמצעות היתרי מת"ק.
 .4סגירת המחסומים מהווה למעשה הטלת סגר על השכונה ועל תושביה ,על כל
המשתמע מכך .נכון למועד כתיבת שורות אלה ,התושבים הנמצאים בתוך מחנה
הפליטים שועאפט כלואים בשכונתם ,ותושבי המחנה אשר שהו בעת סגירת
המחסום מחוץ לשכונה מנועים מלחזור לביתם ולמשפחתם.
 .5ויובהר ,כי בהתאם למידע שנמסר לנו מפניות של תושבי המחנה ,הסגר שהוטל
על השכונה הינו מוחלט .סטודנטים ,תלמידים ,פקידים ,פועלים וחולים ,איש
אינו רשאי לצאת או להיכנס למחנה.
אבו עודה ,תושב השכונה ,מלמדת כי
 .6כך ,פנייה שקיבלנו במשרדנו ממר
לא ניתנה לו האפשרות לצאת הבוקר למקום עבודתו; לבנו אשר בעת סגירת
המחסום שהה בירושלים מחוץ למחנה ,לא מאפשרים לשוב לביתו; והוא חושש

כי אמו ,אישה מבוגרת וחולה אשר מחר בבוקר אמורה להגיע לבית החולים
הדסה בשביל לעבור טיפול דיאלזה ,לא תוכל לקבל את הטיפול.
 .7כגופים האחראים יחד ולחוד למחסומים המופעלים והמוצבים במחנה הפליטים
שועפאט שבתוך שטחה המוניציפאלי של העיר ירושלים ,אנו פונים אליכם יחד
ולחוד – המשטרה ,משמר הגבול ועיריית ירושלים – בבקשה לקבלת מענה ענייני,
בהיר וזריז לתלונותיהם של תושבי ישראל ואזרחיה ובני משפחתם השוהים כדין
בישראל ,וחיים במחנה הפליטים שועאפט.
 .8לא ייתכן כי מי שחי כדין בתחומי מדינת ישראל ,תנועתו תוגבל באופן מפלה
ושרירותי .לא ייתכן כי הרשויות המופקדות על שלומם של תושבי שכונות אלו
יתעמרו בהם ויטילו על תושבי אותן שכונות ובני משפחתם השוהים בישראל
כדין ,מגבלות שונות ופוגעניות.
 .9אין זה סוד כי גם בימים שבשגרה מזניחות הרשויות את השכונות שבנדון
והשירותים העירוניים הבסיסיים הניתנים בהן מוגבלים מעיקרא בהיקפם עד
למאוד .לפיכך ,ולאור ההזנחה רבת השנים ואי האפשרות לקבלת שירותים
סבירים בתוככי השכונות שבנדון ,יש לאפשר חופש תנועה למי שבדרכו בין היתר,
למקום עבודה ,לטיפול רפואי ,לתור שהוזמן אליו במשרד הפנים ,לרכישת מזון
ועוד כיו"ב.
 .10אם כן ,סגירת המחסומים לתנועה פוגעת בצורה קשה ביותר ברווחתם של תושבי
המחנה ,בפרנסתם ,בחירותם ובזכויות היסוד שלהם לחופש תנועה ,לחינוך,
לבריאות ,לכבוד ,לקניין ולחופש העיסוק .מדובר בפגיעה חריפה וגורפת בחפים
מפשע ,הורים וילדים ,עד כדי הפסקה מוחלטת של שגרת החיים של התושבים.
פגיעה זו אינה מידתית ואינה מותרת .כידוע ,ענישה קולקטיבית היא אסורה על
פי הדין.
 .11כרשויות האחראיות לחייהם ,שלומם ,בריאותם וחייהם התקינים והסדירים של
כלל תושבי שכונות אלו ,מוטלת עליכם יחד ולחוד החובה לפעול בעניינם של
תושבי השכונות ,וליתן מענה סדור וענייני לצרכי התושבים.
 .12לאור כל האמור ,אנו דורשים כי תצא מטעמכם הבהרה ברורה ומיידית למפעילי
המחסומים במחנה הפליטים שועפאט ,לפיה ככלל יש לאפשר את מעברם של
כלל תושבי השכונות שבנדון ,השוהים בישראל כדין ,בין שכונתם שמעבר
לחומת ההפרדה ליתר חלקי העיר ירושלים.
 .13למענה ענייני בהיר וזריז לפנייה זו ,נודה.
בכבוד רב,
עלמא אלימלך ,עו"ד
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