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 לכבוד 

 סא"ל עלאא סעד

 דחוף רמת"ק עוטף ירושלים

 שלום רב,

 התעמרות מתמשכת בתושבי מחנה פליטים שועפאט והשכונות הסמוכות שמעבר לגדרהנדון: 

 13.10.22; מענה מיום 13.10.2022ומיום  10.10.2022 נו מיוםיסימוכין: מכתב

אנו נאלצים לפנות אליכם שוב, בדחיפות, בדרישה לפתוח לאלתר את כל מסלולי המעבר במחסום 

ליצור מסלול המאפשר מעבר דחוף במחסום ; מחנה הפליטים שועפאט הן להולכי רגל והן לכלי רכב

תלמידים אשר יוצאים מעבר מהיר וחלק ל לאפשרורפואי, הנזקקים לטיפול  חולים קשיםל

ו המוחלט של מהלך החיים שיבושההתעמרות השיטתית והנמשכת בתושבים, ולמוסדות הלימוד. 

, לוקה בחוסר סבירות תמידתי האינ – מזה שבועותההפרדה  התקין בשכונות אשר מעבר לגדר

ה של רבבות בני אדם, והכל כי מדובר בענישה קולקטיבית פסולה ואסורכבד חשש  תקיצוני, ומעורר

 כמפורט להלן:

 

. לוחמת צה"ל נהרגה רע פיגוע ירי במחסום מחנה הפליטים שועפאטי, א8.10.2022שבת, ביום  .1

כמותו נסגר מחסום ומאבטח נפצע. מיד לאחר מכן נסגר המחסום לתנועת הולכי רגל וכלי רכב. 

לסירוגין, לא כל מסלוליו פעלו, פ שועפאט "בימים העוקבים נפתח ונסגר מחסום מ ענאתא.

תלמידים למוסדות החינוך בירושלים, נותר סגור.  יםונתיב התחבורה הציבורית, דרכו עובר

של המחסום, מאוד הבידוק הקפדני שעבר כל מי שמבקש לצאת לירושלים, והפעלתו החלקית 

ארוכות )עד חמש יצרו פקקי ענק במחנה וביציאה ממנו, ותושבים דיווחו על המתנה של שעות 

-וכולטיפולים רפואיים,  ( ביציאה. כתוצאה מכך נמנע מרבבות בני אדם לצאת לעבודה!שעות

  תלמידים הלומדים במסגרות חינוך עירוניות ופרטיות מחוץ למחנה נותרו בבית. 7,000
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בעקבות הפיגוע הוחמרו אף נהלי בדיקת העוברים במחסום. בתגובה לתקשורת אשר סיקרה  .2

עים במחנה הפליטים ובשכונות הסמוכות לו, אמרו גורמי ביטחון כי המצב יישאר על את האירו

גם במחיר סבלם של חפים מפשע" )ר', למשל, כתבתו של סולימן מסוודה "כנו ככל שיידרש, 

הנחת העבודה של משטרת ישראל לפי פרסומים, (. 11.10.2022בחדשות הערב של "כאן" מיום 

כאילו בכך יש להצדיק התעמרות  – מסתתר במחנהיצע את הפיגוע עודאי תמימי שבכי  הייתה

 ברבבות.

נורה ונהרג, שעה שביצע פיגוע ירי סמוך למעלה אדומים, אולם הלחץ תמימי  19.10.2022ביום  .3

מי מיוממעקב יוו. כהכבד והגזרות החדשות שהוטלו על תושבי השכונות אשר מעבר לגדר לא שכ

 חר המתרחש בהן עולה התמונה הבאה:שעורכת האגודה לזכויות האזרח א

שבו לפעול. במרבית הבקרים פעלו רק נתיב התחבורה במחסום לא כל מסלולי המעבר  .א

לאמור סתירה )זאת ב הולכי רגל ומסלול אחד לכלי רכבלעמדת בידוק אחת הציבורית, 

בהם נפתחו שהספורים  גם בבקרים. (13.10.2022במכתבו של יועמ"ש מחוז ירושלים מיום 

אחד מהם, על אף העומס כלי רכב, שעתיים לאחר מכן נסגר ל םשני מסלולי 06:00ה שעב

 .נתיביםשלושה  ,להולכי רגלות שתי עמדות בידוק נזכיר, כי במחסום קיימהניכר. 

עמדת בידוק, ועתה נבדקים תושבים המבקשים לצאת לירושלים נוספה מחסום לפני ה .ב

 ובשנייה נבדקת המכונית.ברכבם פעמיים: בראשונה נבדקת זהותם 

צמצום המעברים והבדיקות המדוקדקות שעובר כל אדם וכלי רכב, נוצרים במחנה בשל  .ג

ולצאת לירושלים.  מחסוםהלצלוח את ונוסעים המבקשים מדי בוקר פקקי ענק של מכוניות 

 בימים קשים במיוחד מגיעים הפקקים למרחק חצי קילומטר בתוך המחנה.

שבי המחנה אשר עובדים בירושלים ובסביבותיה נאלצים לצאת כתוצאה מכך, רבבות מתו .ד

 בבוקר ולהמתין כשעתיים, לעתים אף יותר, לחציית המחסום. 04:00מביתם בשעה 

אף שהסעות תלמידים עוברות בנתיב הציבורי  .מצבם של התלמידים אינו טוב יותר .ה

רחבה הצמודה בשל הפקקים הקשים לא מצליחים רכבי ההסעות להגיע ליעדם, ב .במחסום

למחסום, ומזה מספר ימים יוצאים התלמידים לבתי הספר באיחור ניכר, בן שעה ויותר. 

. 8:45-ו 8:30אתמול, למשל, עזבו אחרונות ההסעות את המחנה בשעות שלשום ו

בעקבות הפיגוע אף החלו בדיקות  הגיעו לבתי הספר באיחור של שעתיים.התלמידים 

 נבדקים כלי הרכב עצמם. תלמידים בתוך רכבי ההסעות וכן

אינו טוב יותר. אלה מאות רבות, מצבם של תלמידי החינוך המיוחד, שמספרם עומד על  .ו

רכבי לא הצליחו לסגירת המחסום ימים העוקבים אולם ב ,מביתםישירות זכאים להסעות 

. בימים האחרונים אף הם םההסעה לפלס את דרכם בשכונות המחנה, והם נותרו בבית

 .ללימודיםור ניכר יוצאים באיח

ילדים ובני נוער, אשר אינם  7,000-חמור במיוחד מצבם של התלמידים בחינוך הפרטי, כ .ז

, אינו רשאי 16בגיל מי שאין ברשותו תעודת זהות, שכידוע מונפקת רק זכאים להסעות. 

 הם הזדהו באמצעות תעודת לידה.לסגירת המחסום לעבור במחסום, אף שעד 
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וכח ההכבדה הניכרת על המעבר במחסום והפגיעה הקשה במרקם ניתן היה לצפות, כי נ .ח

מעבר מיידי של חולים הזקוקים אשר יאפשר מנגנון תכונן המשטרה החיים התקין, 

חולי בהעדרו של מנגנון כזה, . , כפי שדרשנו במכתבינו הקודמיםלטיפולים רפואיים דחופים

חמצן, כמו גם נשים שנתקפו בצירי דיאליזה, חולי סרטן וחולי ריאות הצמודים למחוללי 

לידה, נתקעים אף הם שעות בפקקים ביציאה מהמחנה. תיאומים פרטניים שמבצע 

לירושלים, ואשר בעקבותיהם מותרת יציאתם המיידית  ,המתנ"ס עבור חלק מהחולים

אינם מהווים פתרון לאלפי החולים הקשים אשר דרים בשכונות המחנה ונדרשים לטיפולים 

 כופים, לא פעם טיפולים מצילי חיים.רפואיים ת

תושבים אשר אין ברשותם תעודת זהות אינם רשאים נסגר המחסום זאת ועוד. מאז  .ט

הותר להם לעשות כן, והם מוחזרים לאחור. אז שיון נהיגה, אף שעד ילהזדהות באמצעות ר

ואשר אין ברשותם היתר שהייה על גבי  ,מכוח איחוד משפחותבשכונות תושבים החיים 

, אינם רשאים לצאת לירושלים. זאת, אלא באפלקציית אלמונסק של המינהל האזרחי נייר

עד אף שואלא רק באמצעות האפליקציה, למרות שישראל הפסיקה לנפק היתרי נייר 

 בלחיצת מקש על מחשב.של היתר  ובדקו השוטרים את קיומלסגירת המחסום 

להוסיף את היחס הנוקשה, המשפיל והאדנותי שלו זוכים תושבים מצד אנשי לכל אלה יש  .י

כוחות הביטחון, אשר נצפה היטב בדיווחים בכלי התקשורת ובסרטונים אשר הגיעו לידינו. 

כי שוטרים שברו  ,בין היתר, הלינו תושבים אשר ניסו להזדהות באמצעות רישיונות נהיגה

על עקבותיהם. הולכי הרגל זוכים במחסום  את תעודות הפלסטיק, והורו להם לשוב

לצעקות ולגידופים, ולסירוב מעבר שרירותי )ר' למשל בכתבתו של סולימאן מסוודה 

 למכתב(. 2בסעיף המוזכרת 

דומה כי יש לשוב ולהזכיר את המובן מאליו. במחנה הפליטים שועפאט ובשכונות הסמוכות  .4

אלף בני אדם,  100-מתגוררים למעלה מ – סאלם-ראס ח'מיס, ראס שחאדה ודחיית א -אליו 

רבבות מהם תושבי קבע בישראל. השכונות עצמן סופחו לירושלים, והן חלק משטחה 

 המוניציפלי.

התחייבה המדינה במסגרת עתירות לבג"ץ אשר תקפו את חוקיות הקמת הגדר,  2005כבר בשנת  .5

שעות באופן  24דרך המחסום במשך  ממנה ולשוב לירושלים לצאתיתאפשר  לתושביםכי 

 ועד 6193/05)ר' בג"ץ  החיים במרקםהפגיעה  ואת התנועה חופש על ההגבלהשיצמצם את 

((. 25.11.2008) 'מיס נ' הרשות המוסמכת עפ"י חוק להסדר תפיסת מקרקעיםחתושבי ראס 

 עוד התחייבה המדינה בעתירה זו כי בשעות הבוקר המוקדמות, בהן יוצאים התושבים

איש  5,000למקומות עבודתם בירושלים ותלמידים למוסדות החינוך, יתאפשר "מעבר של 

 התחייבה תלמידים מעברבעניין  לפסק הדין(. 24בשעה במהלך שעות העומס" )שם, סעיף 

 באמצעות מהמחנה לצאתהחינוך  למוסדות הסעותמשמשים לה רכבכלי הל לאפשר המדינה

 חברת 300/17להם קדימות )בג"ץ  וליתןומצמת, הנתיב הציבורי במתכונת בידוק מצ

 ((. 5.2.2018) פנים לבטחוןהאוטובוסים טור ענאתא נ' המשרד 

ומדיניות היד הקשה, המתבטאת בפגיעה אנושה בזכויות התחייבויות המדינה קרסו אלא ש .6

 התושבים לבריאות, לחופש התנועה, לחינוך ולכבוד, נותרה על כנה בחסות טיעונים ביטחוניים

ימים טחון פנים יהנחייתו של השר לבתוך התעלמות אופיינית מ, שתמימי נהרג גם לאחר
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ולאפשר לתושבים לשוב לשגרת יומם )יהושע  ,להקל את הבידוק במחסוםספורים לאחר הפיגוע 

אחרי העימותים: בר לב הורה להקל את הבידוק בריינר, יניב קובוביץ, ג'קי חורי ויהונתן ליס, 

 (. 13.10.2022, הארץ, במחסום שועפאט

בלתי נסבלת זו, אשר לא יעלה על הדעת כי תתרחש בכל מקום אחר, הנה תוצר של ניתוק פגיעה  .7

ה ומתיחות שכיחאין זה הפיגוע הראשון בירושלים, השכונות מהעיר באמצעות גדר ההפרדה. 

וקיומו קיומה של החומה , בהם לא נצפתה התנהגות דומה. חלקה המזרחיגם באזורים אחרים ב

ושבים, אשר אין לה כל ברבבות תשל מחסום מאפשרים התעמרות יומיומית, שיטתית ונמשכת 

 של חפים מפשע.ואשר מעלה חשש כבד לענישה קולקטיבית  ,צידוק

 והבידוק המעבר מסלולי כל של המלאה פתיחתםתורו על  כיעל כן אנו שבים ודורשים  אשר

די יכי תאפשרו לתלמידים לצאת למוסדות החינוך בזמן ולתלמ ;חנה הפליטים שועפאטמ במחסום

כי יותר מעבר במחסום  ;החינוך הפרטי להזדהות, ככל שיש בכך צורך בכלל, באמצעות תעודות לידה

יכונן כי כן ושל תושבים באחמ"ש ללא דרישת היתר נייר וכי הם יזוהו באמצעות האפליקציה, 

 לכך, מטעמים רפואיים ואחרים.  יםבמחסום למי שנזקק מיידימנגנון אשר יאפשר מעבר  לאלתר

 .הדחופה לתשובתכם נודה

 בברכה,

 
 טל חסין, עו"ד עודד פלר, עו"ד

 מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים :יםהעתק

 מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה


