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 לכבוד

 מר ניר ברקת 

 ראש עיריית ירושלים

 עמודים( 2)6206106באמצעות פקס 

 לכבוד

 רב ניצב יוחנן דנינו

 מפכ"ל משטרת ישראל

 עמודים( 2) 8625005באמצעות פקס 

 

 -ד ח ו ף  -        שלום רב,

 

 תחת משטור וענישה קולקטיביתשכונות ירושלים המזרחית הנדון: 

של  תקדים חסרמשטור מצויה שכונת עיסאוויה תחת הייתה ודש ימים משך למעלה מח

רשויות האכיפה, שוב בניצוחו של מפקד מחוז פני כשבועיים החלו ל .שונותרשויות אכיפה 

בשכונת  , הפעםדומהירושלים במשטרת ישראל, ניצב יוסי פריינטי, במבצע אכיפה נרחב 

שהן נעשות בחסות החוק, אינן עולות אף אלה, פעולות סילוואן שבירושלים המזרחית. 

 . , ומכאן פנייתנו הדחופה אליכםבקנה אחד עם מנהל תקין ושוויוני

 

לפעולות  יםהגיעה רשות הטבע והגנים בליווי כוחות משטרה ומג"ב רב 25/0/01ביום 

במקום, ניקוי פסולת, גרמו להרס רב בחסות צווי הריסה בסילוואן. פעולות אלו, 

. מאז אותו יום, החל גם של התושבים במקום בתיהםצמוד לון מסוכן מדריצירתו של ול

נרחב של רשויות שונות , מבצע "מבצע אכיפה"על ידי המשטרה במקום כמה שמכונה 

עד  , משך כשבועיים ימיםותמאז יום ההריס בתוך הכפר. הפועלות באופן נרחב ויומיומי 

כיפה השונות, שפעולותיהן רשויות הא, נמצאת שכונת סילוואן תחת מצור של היום

 מתבצעות בכל יום עד השעות הקטנות של הלילה: 

 

כל כמה מאות מטרים מוצב צוות שוטרים ומג"ב, בליווי בוחני רכב, בליווי כוחות ב

שב"כ, ואלו עוצרים לבדיקות כמעט כל רכב שעובר על פניהם. תושבי סילוואן מספרים 

ל ידי הצוותים השונים, שאף מורידים על מספר פעמים ביום שהם נדרשים לבדיקות ע

, ואף בגין ליקויים באמתלות שונות , פרטיים וציבוריים,פעמים רבות כלי רכב מהכביש

 . השכונה. את כל פעולות המשטרה מלווה מסוק שחג מעל קלים

 

תושבי השכונה, אנשים  21-למעלה מ "המבצע"במהלך זה נעצרו כתיבת מכתב עד ליום 

 . בגין עבירות שביצעו לכאורה בעבר, בלבד 31ם, שהצעיר בהם בן יותר ממחציתם ילדי

 

למשטרה ולבוחני הרכב מצטרפות עוד רשויות אכיפה רבות, בכללן אלו של העיריה, 

ארנונה, אגרת טלוויזיה, לרבות חובות תושבים, שונים לחובות קיומם של  ותואלו בודק

 הוצאה לפועל, רשות המסים, רישוי עסקים ועוד. 

 

ולות האכיפה הרבות אינן יוצאות נגד המפרים חוק, אלא נגד כל תושבי סילוואן, תוך פע

הפרת כל סדרי חייהם. התחבורה הציבורית עמוסה, בשל בדיקות חוזרות של כלי 
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התחבורה הציבוריים, תלמידים בדרכם לבית הספר ובחזרה נחשפים לכל פעולות אלו, 

בגדר חשודים, כולם אכיפה כבדה זו, חשים התושבים כי הם תחת עסקים נסגרים, ועוד. 

"מבצע האכיפה" נדמה כעונש קולקטיבי לכפר כולו, השני במספר אלא אם יוכח אחרת.  

 בירושלים המזרחית, וכאיתות ליד קשה ומשתקת שהוחלט לנקוט כלפיהם. 

 

ת מחסור שחיות גם כך תח ,מתח נוסף ומיותר בשכונותמקור לפעולות אלו אינן אלא 

תשתיות ושירותים יומיומיים מצד הרשויות. יכולנו לצפות כי מבצע משותף של רשויות 

מבצע למען שיפור חייהם של התושבים ולא לפגיעה נוספת בהם. וביל דווקא בסילוואן י

, (אמיתית)לניקויה מפסולת , הרעועים לתיקון כבישי סילוואןלמשל כזה יכול היה לפעול 

, ולא כפי שנעשה חסרים משחקים לילדים, לבניה נוספת של בתי ספרמגרשי  ם שללבניית

 כעת. 

 

גם בימים כתיקונם, חיים בסילוואן תחת פעולות אכיפה רבות, אך בשבועות האחרונים 

 בלשון התושבים.  ,יש ממש "תחושת מלחמה של ישראל בנו"

 

בישראל, יודע  אך כל מי שמכיר את המציאות עילה לפעולתן.קמה יאמרו כל הרשויות כי 

הן שבועות , כאשר משך פעולה שגרתית ושגורה של רשויות אכיפת החוקכי אין המדובר ב

גם אם באצטלה של . מסוימתעל תושבי שכונה  אופן יומיומיוביחדיו ן תמטילות חית

ון בוטה, אנטי דמוקרטי, לא סביר ולא אכיפת חוק, ברור הוא כי אין מדובר אלא בנסי

 של כל תושבי השכונה. ושרירותית תוך ענישה קולקטיבית , מידתי, של דיכוי

 

סילוואן של הרשויות בהמפלה בהקדם לעצירת התנהלותן כם נבקש את התערבותלכן, 

לא לא תושבי ישראל,  ןמשל היו תושביהבפרט, ובשכונות בירושלים המזרחית בכלל, 

עלינו לדמיין ייקשה כי אם נתינים הנתונים למשטר צבאי נוקשה. תושבי ירושלים, 

שכונות אחרות, אם בעיר אחרת ואם במערבה של ירושלים, שיהיו נתונות למשטור כזה 

 משך שבועות, ואין ראש העיריה נזעק להגן על תושביו בפני התנהלות כאמור .

 

 

 בכבוד רב, 

 

 אשרת מימון, עו"ד

 מנהלת פיתוח מדיניות

 

 

 

 העתקים:

 8100666משטרת ישראל, באמצעות פקס ניצב יוסי פריינטי, מפקד מחוז ירושלים, 

 )בדוא"ל( ד"ר דוד קורן, יועץ ראש עיריית ירושלים לענייני ערבים

 


