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 ולכבוד כבודל
 מר משה ליאון ניצב דורון תורג'מן

 ראש עיריית ירושלים מפקד מחוז ירושלים
 בדוא"ל בדוא"ל

 שלום רב,

 הודיות חמושות לשייח ג'ראח בימי הרמדאןיציות יכניסת מילהנדון: 

חמושות במטרה להגיע לשייח קבוצות יהודים בשטחים בעקבות דיווח לפיו בימים אלה מתארגנות 

 כםהרמדאן, לכאורה על מנת "לאבטח בתים יהודים בשכונה", אנו פונים אלי מהלךג'ראח ב

לאלתר יוזמה מסוכנת ובלתי חוקית זו, אשר תגביר את המתח בשכונה, לעצור בדחיפות בבקשה 

תסלים אירועים עתידיים ובפועל מהווה הפרטת סמכויות שיטור. ככל שנדרש חיזוק הביטחון 

ה, על כלל תושבי, אשר יחול  באורח שוויוני המענלכך על המשטרה והעירייה לספק שייח ג'ראח ב

 .הקמת כוחות אבטחה חמושים פרטייםולא באמצעות יהודים ופלסטינים כאחד, 

 נפרט.

קבוצות של יהודים חמושים כי ", כאן"השבת של , פורסם בחדשות 26.3.2022, שלשום .1

צפויות להגיע לשכונת שייח' ג'ראח בחודש רמדאן כדי לאבטח בתים  ,נערי גבעותבהם  ,מהגדה

ן: יהודים חמושים מתכננים סולימאן מסוודה, "לקראת הרמדאשל תושבים יהודים בשכונה )

את (. על פי הפרסום, מטרת ההתארגנות היא לשחזר "26.3.2022, כאןלהגיע לשייח' ג'ראח", 

הפעולות שבוצעו בלוד בתקופת שומר החומות, שכללו נוכחות ליד בתים של תושבים יהודים, 

 כשחלקם חמושים".

ר שרשת טכנולוגית א משטרה ועיריית ירושלים פרסו בשייח ג'ראחעוד למדנו מהדיווח, כי ה .2

קבועים כוללת מצלמות כדי לעקוב אחרי המתרחש בשכונה; כי בשכונה מתקיימים פטרולים 

את לתגבר  ההמשטרשל המשטרה ומג"ב; וכי בחודש הרמדאן, שיתחיל בעוד כשבוע, צפויה 

 לל.ובירושלים המזרחית בכבפרט  בשייח' ג'ראחכוחותיה 

גזענית, בהם לאומנית חמושים הן בנשק והן בתפיסת עולם מתנחלים כניסתם לשכונה של  .3

הרת אסון, להוביל להחרפת המתח הקיים בה עשויה להיות , השש אלי מדון נוער הגבעות

ממילא ולהסלים אירועים עתידיים. ככל שנדרש חיזוק הביטחון בשייח ג'ראח יש לספק לכך 

  .עצמה ובשוויון כלפי כלל התושבים החיים בה, פלסטינים ויהודים מענה באמצעות המשטרה

הנוטלים את החוק , הקמת כוחות אזרחיים מאורגנים חמושים הפועלים לצד המשטרה .4

אינה  ובזמנים נפיצים כמו ימי הרמדאן על אחת כמה וכמה במוקדי חיכוך רגישיםלידיהם, 

חייבות בדין   אזרחים נושאי נשק אינן. התארגנויות פרטיות של ת, פסולה ואין לאפשרהיחוק

והם נעדרים את ההכשרה והניסיון הדרושים  ןוחשבון לציבור, אין גורם המפקח עליה
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מתן ידועה קלתפקידי שיטור. מתן לגיטימציה להתארגנויות אלה, ואי מניעתן על אף שה

במונופול של המדינה להפעיל  למשטרה, משקפת השלמה עם אזלת ידה של המשטרה ופגיעה

 כוח מאורגן וחמוש. 

אזרחי המשטרה מחויבת לפעול ללא משוא פנים ובשוויון כלפי כלל נזכיר את המובן מאליו.  .5

בלוד, בנגב ועכשיו גם בשיח' ההתארגנויות האזרחיות שהוקמו ה, . לעומתותושבי המדינה

סיכון בור הערבי כאיום. יש בכך מתוך תפיסה של הצימשרתות רק את הציבור היהודי ג'ראח, 

 לפעילות שיטור. , לאומניים וגזעניים ממשי להכנסת שיקולים זרים

-שמירה, תשל"בחוק חוקרים פרטיים ושירותי . שירותי אבטחה ברישיון ספקתהחוק מתנה א .6

לא יקיים אדם משרד לשירותי שמירה ולא יארגן שירותי )א( לו כי "18, קובע בסעיף 1972

שירותי שמירה מוגדרים בחוק, בין  א אם יש בידו רישיון לכך מאת הוועדה". שמירה, אל

 ןטחונו של אדם או על רכוש", הגדרה העונה על מטרתישירותי שמירה על בהיתר, כ"

 . המדווחת של התארגנויות אלה

נועד להדק  ,פורסם לאחרונהאשר , 2022-תזכיר חוק שירותי אבטחה, התשפ"ביתרה מכך.  .7

שירותי מגדיר "לחוק . התיקון את הפיקוח על מי שמספקים שירותי אבטחהיותר  עוד

שירותים למטרת אבטחתם או שמירתם של אדם, רכוש או מקום, אשר מבוצעים כ"אבטחה" 

לא יינתנו שירותי אבטחה אלא על ידי  כי וקובע  ,..."תוך החזקה או נשיאה של כלי ירייה 

כאמור  רישיון  כי ;ניתן על ידי הרשות המוסמכת, אשר חברת אבטחה בעלת רישיון לפי חוק זה

עבירות פליליות על מתן שירותי , וכי ייקבעו התקבל אישור ממשטרת ישראליינתן רק לאחר ש

 . או על ארגון שירותי אבטחה ללא רישיון אבטחה

התארגנויות  .ןללא קבלת רישיואו לתתם חל איסור לארגן שירותי אבטחה ובמלים אחרות:  .8

אם הותרו  אפרטיות של אזרחים חמושים שמטרתן אספקת שירותי אבטחה אינה חוקית אל

יוזמיהן לא פנו לקבלת לפחות במקרה שלפנינו . נקל להניח, כי על ידי הרשויות המוסמכות

 לא קיבלו כל היתר לעסוק באבטחה.ולרשות כלשהי רישיון 

 זו. יוזמה מסוכנת ובלתי חוקיתבשל כל אלה, יש לעצור לאלתר 

 נודה להתייחסותכם הדחופה.

 בכבוד רב ובברכה,

  
 טל חסין, עו"ד

 

 היועצת המשפטית לממשלה, מיארה-עו"ד גלי בהרב :יםהעתק

 ישראלנצ"מ אלעזר כהנא, היועץ המשפטי, משטרת 


