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 ולכבוד לכבוד

 תת ניצב דורון תורג'מן רב ניצב קובי שבתאי

 ירושליםמפקד מחוז  מפכ"ל

 משטרת ישראל משטרת ישראל

 שלום רב,

 הנדון: הסרת החסימות המשטרתיות בשייח ג'ראח 

שייח ג'ראח בלאלתר את המחסומים שהציבה המשטרה  הסירבדחיפות בדרישה לאנו פונים אליכם 

במסגרתו נחסמת שכונה, ל הבאיםשנאלצים לעבור הסלקטיבי המשטרתי ולבטל את הבידוק 

, . התנהלות המשטרהאו שאינם נמנים על הציבור הדתי יהודי כניסתם של מי שאינם מתגוררים בה

ובכבודם ורווחתם של תושבי השכונה  בחופש המחאה ,ללא כל הצדקה בחופש התנועהופוגעת קשות 

  כמפורט להלן:הפלסטיניים, אשר מוטרדים ללא הרף על ידי שוטרים, 

שעל  –שייח ג'ראח הות השבועית עם תושבי דרמדאן הפכה הפגנת ההזחודש  מהלךב .1

  12.4.2021כבר התרענו בפניכם ביום באחרונה ה האלימות המשטרתית הקשה המופעלת ב

למפגן הזדהות ומחאה יומי. מדי ערב מגיעים לשכונה, אשר צווי פינוי  – וטרם  זכינו למענה

הודים ופלסטינים, לעתים משפחות שלמות, אשר יעשרות מתושביה, רבים מאיימים על 

לא פעם, שרים וקוראים קריאות מחאה. , מתרועעיםמתהלכים בה, שוברים בה את הצום, 

פרשים, ללא כל סיבה גלויה לעין, מפזרת המשטרה את המחאה והמוחים תוך שימוש ב

 .מתפוגגת ימים ארוכיםתלויה באוויר ואינה רימוני הלם ובבואש, אשר צחנתו ב

את כניסתם לשכונה של מי החלה המשטרה למנוע כליל , 7.5.2021אלא שמאז יום שישי,  .2

שאינם דייריה. במקום הוצבו מחסומים, וכל  המבקש לעבור נדרש להציג תעודת זהות. מי 

השכונה מספרים, כי הם מוטרדים ללא הרף תושבי  .אינו מתגורר בשכונה משולח לדרכוש

: "אנחנו לא יכולים לזוז. כל פעם שאני יוצא מהבית אחד מהםכך דיווח על ידי שוטרים. 

או נכנס לשכונה שוטרים שואלים אותי איפה אני גר, לאן אני הולך. כבר כמה ימים אני לא 

אם  – ל. כשביקשתי לצאת אמר לי שוטר במחסוםגיכול לחזור הביתה עם הרכב, רק בר

 ".. יש עלינו מצוראתה יוצא אין לך לאן לחזור

שונה לחלוטין מפגינה משטרת ישראל ליהודים חובשי כיפה. אלה זוכים למעבר חופשי  יחס .3

ובלי כל הפרעה מסתובבים בה תוך שירה,  ,לשייח ג'ראח גם בלי להציג תעודה מזהה

, לרבות הטחת קללות וקריאות כמו בתושביה הפלסטיניםמתמדת ריקודים והתגרות 

היינו עדים לכניסתם לשכונה של עשרות  "נגרש אתכם מפה". ביום שישי אחר הצהריים
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צעירים דתיים, מצוידים בתרמילי גב גדולים, ללא שעברו כל בדיקה. באותה שעה ממש 

חסמה המשטרה את כניסתם לשכונה של עשרות מפגינים, תוך שהיא מיידה לעברם רימוני 

ירים, לא הייתה כל סיבה לאלימות. המפגנים שרו שהלם. סרטונים מההפגנה מלמדים כי 

קראו קריאות בהן "יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים", "כיבוש כן, שלום לא" ו"לא 

בעקבות ירי הרימונים נפצעו בגפיהם שני . , וההפגנה כולה התנהלה בנחתלגירוש משפחות"

 ופונו לבית החולים. מפגינים

ניתן היה  שגוי, אךהפעם הראשונה במהלך רמדאן שהמשטרה מפעילה שיקול דעת אין זו  .4

לצפות כי אחרי פארסת חסימת הטריבונות בשער שכם בתחילתו, ונוכח המתיחות הגואה 

שלווה וברוגע. ייתכן בעיר, היא תפגין איפוק ביחסה לביטויי מחאה והזדהות המתנהלים ב

כי ההסבר למדיניות הפסולה, קצרת הראות, של המשטרה בשייח ג'ראח טמון בהבטחה 

בן גביר, אשר מאז שנכנס לתפקידו עושה כל שביכולתו על מנת ר איתמ ריהטשניתנה לח"כ 

בתמורה ליציאתו מהשכונה )בה התנחל לחרחר מדון ולפגוע בתושבים פלסטינים, כי 

פרסום ראשון: גבר )ירון אברהם, ותת הנוכחות השוטרים בקודם לכן( ערב בהפגנתיות 

, חדשות אם לא תעזוב את שייח ג'ראח  יירו טילים על ירושלים –נתניהו איים על בן גביר 

12 ,7.5.2021 .) 

יום גביר הובטחה נוכחות משטרתית קבועה במקום. ואכן, ב ןעוד למדנו מהכתבה, כי לב .5

והחלו  עזב חבר הכנסת את השכונה, המשטרה נכנסה אליה בכוחות מתוגבריםשישי בבוקר 

, ואשר רק מגבירות את המתח המשתולל ור אין מאוםחסימות אשר בינם לבין שלום הציב

  בעיר.

בשל האמור לעיל נצפה כי החסימות המשטרתיות בשכונה יוסרו לאלתר, וכי תיפסק הטרדת 

 תושביה. 

 נודה לתשובתכם המהירה על מנת לשקול את המשך צעדינו.

 ,בכבוד רב ובברכה

 
  סיוון תהל, רכזת שטח חופש המחאה עו"דטל חסין, 

 העתקים: מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים

  עו"ד אילת אבישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראל

 


