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 2020 ביולי 20
 לכבוד

 איילת אלישר, גב' 

 היועצת המשפטית משטרת ישראל

 yoamash@police.gov.il בדוא"ל: 

 שלום רב,

 ניתנו לבעלי עסקים בירושלים המזרחיתששגויות, מטעות ומזיקות הנחיות משטרתיות  נדון:ה

שוטרי מחוז הנחיות השגויות והמטעות אשר נתנו בסוף השבוע את החון בקשה לבאנו פונים אליך ב

בעלי עסקים בירושלים המזרחית, בהן הורו על סגירה גורפת של חנויות ובתי עסק ביום שבת, ירושלים ל

אשר לוו באיום במתן קנסות, חרגו מההגבלות שקבעה הממשלה על פתיחת בתי  . הנחיות אלה,ביולי 18

ניתנו בחוסר סמכות חזרה בה מההחלטה לסגור מסעדות, ממשלה עסק בסוף השבוע, לא תוקנו אף כשה

 , כפורט להלן:ובני משפחותיהם נזק כלכלי כבד למאות סוחריםוהסבו 

ממשלה על שורת הגבלות שעניינן סגירת בתי עסק לפנות בוקר, החליטה ה, 17.7.2020יום שישי, ב .1

יתאפשר שירות איסוף , בהן שונים במהלך סופי שבוע, ועל סגירה כללית של חדרי כושר ומסעדות

החלטת הממשלה החריגה מתוכה שורת בתי עסק, ום. י ומשלוחים בלבד, ללא ישיבה במקעצמ

מכירת מוצרי היגיינה, ן הוא בעיסוקעיקר , חנויות שמקומות למכירת מזון, בתי מרקחתובהם 

. ההגבלות (17.7.2020ממשלה מיום לטת ההח) לתיקון מוצרי תקשורת ותחנויות אופטיקה ומעבד

 ום. היבאותו  17:00שעה מורות היו להיכנס לתוקף בא

כי בעקבות התקוממות מסעדנים, לפני כניסתן לתוקף של ההגבלות הודיע ראש הממשלה, שעה  .2

ף השבוע בסו, וכי 21.7.2020ימים, עד ליום שלישי,  ההגבלות העוסקות במסעדות יידחו במספר

 יוכלו המסעדות להמשיך ולארח סועדים. 

שניתן בהחלטת הממשלה להמשיך ולהפעיל בתי עסק שונים, הסתובבו האמור למרות ההיתר  .3

שוטרי מחוז ירושלים ביום שישי בין סוחרי העיר המזרחית, ובפרט בין בעלי עסקים בעיר 

. 18.7.2020בשבת, עסקים להפעיל עליהם דין, והודיעו להם כי נאסר -העתיקה וברחוב סלאח א

 הטלת קנסות. רורפתיחת החנויות בשבת תגכי להם נאמר עוד 

בערבית, עליה  טמזרחית הודעת טקסהבירושלים סוחרים לבמקביל, נשלחה במהלך יום שישי  .4

 חתום השוטר הקהילתי שאדי, שאומרת כך: 

ועד יום ראשון בשעה  18:00"הודעה חשובה: ברצוני להביא לידיעתכם כי מהיום בשעה 

הרבעים והשכונות להיות סגורות בשל התפשטות הקורונה. , על כל החנויות בכל 05:00

. 0505074564יש להישמע להוראות. לפרטים נוספים יש לפנות לשוטר תימור בטלפון 

 שאדי, שוטר במשטרה הקהילתית". .תודה על שיתוף הפעולה
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עלי בבעל פה לה, בהודעה זו, כמו גם בהנחיות השגויות שנתנו שוטרים, ככל הנראה מתחנת הקישל .5

ואף לא נשלח להן  בעיר המזרחית, לא פורטו ההחרגות שנקבעו בהחלטת הממשלהרבים עסקים 

כתוצאה מכך לא תיקון בעקבות ההחלטה להותיר את המסעדות פתוחות במהלך סוף השבוע. 

 מסעדות וחנויות אשר לא היו אמורות להיסגר מלכתחילה.רבות של נפתחו בשבת עשרות 

של עסקים  גורפתסגירה שנטלו לעצמם שוטרי מחוז ירושלים להורות על והחירות התנהלות זו,  .6

ומסעדות בירושלים המזרחית בסוף השבוע, בסתירה להחלטת הממשלה ולתיקון לה שבא 

בעקבות מחאת בעלי המסעדות, לוקה בחוסר סמכות ואינה חוקית. השלכותיה הן פגיעה קשה 

עלי משפחותיהם, דווקא ביום שבת, יום בחופש העיסוק ובפרנסתם של מאות בעלי עסקים וב

 מרכזי בירושלים המזרחית.קניות 

בשל אלה, נבקש כי ייבדקו לאלתר אופן קבלת ההחלטות והוצאתן לפועל על ידי שוטרי מחוז ירושלים, 

 וכי יופקו הלקחים הראויים על מנת שהמקרה לא יישנה.

 להתייחסותך המהירה.נודה 

 ד רב ובברכה,ובכב

 

 טל חסין, עו"ד

 בדוא"לראש עיריית ירושלים, משה ליאון, העתק: 


