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 לכבוד  לכבוד
 לב-מר עמר בר מר בני גנץ

 שר לביטחון הפנים שר הביטחון

 לכבוד לכבוד
 ניצב דורון תורג'מן אל"מ עופר הינדי

 מפקד מחוז ירושלים יםראש מינהלת קשת צבע
 משטרת ישראל משרד הביטחון

 בהול!

 שלום רב,

 ומחסום ענאתא סגירת מחסום מחנה הפליטים שועפאטהנדון: 

. לוחמת צה"ל נהרגה ומאבטח , ארע פיגוע ירי במחסום מחנה הפליטים שועפאט8.10.2022בשבת, 

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

לאלתר של מחסום מחנה הפליטים שועפאט  םרקע זה, אנו פונים אליכם בדרישה להורות על פתיחת

 . נפרט:ומחסום ענאתא באופן מלא

החליטה ממשלת ישראל, כי תוואי גדר ההפרדה בירושלים יפריד בין השכונות  2003בשנת  .1

סלאם לבין העיר ירושלים. -דה ודאחיית אלמחנה הפליטים שועפאט, ראס ח'מיס, ראס שחא

מתגוררים עשרות אלפי תושבי קבע פלסטינים,  ,1967-, שסופחו לירושלים בבשכונות הללו

תושבות ארעית והיתרי כניסה.  –מעמד ותיעוד ישראלי ועימם בני משפחותיהם, שלרבים מהם 

נכנסים רבבות מהם , ו, שהם בעלי מעמד חוקי בישראל, זיקה הדוקה לירושליםאלהתושבים ל

לצרכי תעסוקה, חינוך, בריאות, רווחה, תפילה, קניות, שירותים וכו'. בשעה מדי יום אליה 

כי לתושבים יתאפשר  ,תוואי הגדר באזור זה בפני בג"ץ, התחייבו הרשויות נה חוקיותשנדו

 על ההגבלהשעות באופן שיצמצם את  24ממנה דרך המחסום במשך לשוב ירושלים ולצאת ל

ועד תושבי ראס ח'מיס נ' הרשות  6193/05חיים )ר' בג"ץ המרקם באת הפגיעה חופש התנועה ו

 ((.25.11.2008) המוסמכת עפ"י חוק להסדר תפיסת מקרקעים

, המחסום סגור. כוחות הביטחון כורזים לעבר כל מי 8.10.2022מאז הפיגוע שארע בשבת,  .2

סגורות כמו מחסום מחנה הפליטים שועפאט שנסגר, . להתרחק ממנושמתקרב למחסום 

חיזמה. התושבים אינם מחסום ענאתא ודרך מחסום דרך מן השכונות לירושלים גם היציאות 

אינם מגיעים לבתי  –רובם לומדים בירושלים  –יכולים לצאת לעבודה בירושלים, והתלמידים 

 הספר. אין יציאה אף לצרכי בריאות או כדי לרכוש אספקה.
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מחנה הפליטים שועפאט , בסביבות השעה שלוש בצהריים, נפתח מחסום 10.10.2022יום, ה .3

גם דרך ענאתא  באופן חלקי למעבר של מספר כלי רכב מעת לעת, ומאז נסגר ונפתח לסירוגין.

  לא מתאפשרת יציאה רציפה.

עת . כוחות צבא ומשטרה פועלים כסגרהמשמעות היא שעל תושבי השכונות הוטל, דה פקטו,  .4

על או  סגרם(, ואולם הודעה רשמית על אסל-חיית אלאבשכונות )בעיקר, למיטב ידעתנו, בד

לא נמסרה, ואף לא פורסם כל מנגנון רשמי לצורך קבלת היתרים ליציאה  מיםסגירת המחסו

לצרכים דחופים או הומניטאריים. פניות שהגיעו אלינו ביומיים האחרונים הופנו למתנ"ס 

לסייע באמצעות העירייה ביציאה במקרים דחופים, כמו טיפול רפואי  השכונתי, שם מנסים

 מציל חיים.

מניעה גורפת שכזו של חופש התנועה, ופגיעה אנושה בקשת רחבה זכויות אדם של עשרות אלפי  .5

לא בהוראה בעל פה של גורמים בכירים  –אינו יכול להתרחש מעצמו  סגרתושבים, אינה כדין. 

וודאי שלא על ידי נעילת מחסום למשך ימים. החוק מתווה דרכים  –ולא של גורמים בשטח 

לעשות זאת, ולמיטב ידיעתנו אף אחת מהן לא ננקטה. אפילו היתה הפעולה בסמכות, הרי שהיא 

התוצאה היא פגיעתה האנושה בזכויות אדם של עשרות אלפי תושבים.  בשלאינה מידתית 

 הרשויות אינן רשאיות לעשות זאת.ו בשל הפיגוע, תושביםרבבות של  תקולקטיבי ענישה

ולהפעילו מחנה הפליטים שועפאט אשר על כן, נבקשכם להורות לפתוח לאלתר את מחסום  .6

, ולאפשר מעבר בכל שעות היממה –על כל המעברים הרגליים ונתיבי התנועה שבו  –באופן מלא 

 מחסום ענאתא. כן יש לפתוח לתנועה מלאה את . רציף ממנו לירושלים ובחזרה

תשובתכם לאלתר, שכן בשל הפגיעה האנושה בזכויות אדם של רבבות ניאלץ, את  נבקש לקבל .7

 בלית ברירה, לשקול לפנות בעתירה בהולה.

 בברכה,

  

 טל חסין, עו"ד עודד פלר, עו"ד

 : מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינההעתק


