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 שכונה תחת משטור וענישה קולקטיבית -עיסאוויה  

 2013בינואר  20

 

אף שהן שעל תקדים,  חסרמשטור שכונת עיסאוויה תחת משך יותר מחודש ימים הייתה 

 נעשו בחסות החוק,  אינן עולות בקנה אחד עם מנהל תקין ושוויוני. 

 

עקבות תהלוכות הזדהות עם , ב13/12/12מאז יום , עיר עמים על פי עדויות שהגיעו לידיעת

לכל תחומי שירד , מבצע אכיפה חסר תקדיםתחת  השכונהתושבי  ועציר תושב המקום, חי

 :, לרבות גורמים מן העיריהחייהם, והכל בניצוח רשויות רבות

 

 40-50-כ ולדברי התושבים, בכל יום במהלך החודש האחרון, נכנס - משטרה ומג"ב .1

ה, חלקם בכלי רכב, אחרים ברגל, בכל שעות היום. שוטרים וחיילי מג"ב לתוך השכונ

משך . מבני המקום עם מספר עצוריםמהשכונה  והשוטרים, הם יצא ובכל פעם שנכנס

. חלקם שוחררו בתנאים מגבילים וחלקם שכונהתושבי ה 100-נעצרו יותר מ כחודש

מבלי תושבים מבוגרים רבים בשכונה זומנו לחקירה במשטרה, גם עדיין עצורים. 

בתנאים  ושוחררים ובפני שופטהובאו לאחר חקירתם, חלקם . בגין מהבפניהם שפורט 

 שעות.  24בטרם תמו  ושוחררחלקם מגבילים, ו

 ושוטרים רבים בצדי הכביש, עצרמשך כל יום במהלך החודש האחרון  ועוד עמד

 אקראית תושבים לחיפוש, לבירור, והכל תוך השפלה וחדירה לפרטיותם.

כלי רכב אזרחיים באמתלה  ולדברי התושבים, מספר פעמים נכנס – יםשב"כ ומסתערב .2

. מסתערביםככלי רכב ובהם התבררו נוספים שרכב כלי  ונכנסשל טעות, ולאחריהם 

לדברי התושבים, לאחר נסיעה מתמשכת ופתלתלה בשכונה, שמטרתה התגרות וליבוי 

 חלקם.  והצעירים במקום, נעצר

מחסומים יומיומיים ובהם הוצבו בחודש האחרון סאוויה הכניסות לעי 4-ב - בוחני רכב .3

הורדו כל יום את כלי הרכב העוברים, ואלו אשר בחנו ב ,ניידת משטרה ובוחני רכב

 מהכביש, לדברי התושבים אף בגיל ליקויים קלים.

אלו נכנסו לדברי התושבים,  – פקחי בניה מטעם העיריה ופקחי רשות הטבע והגנים .4

תלו צווי הריסה על מספר בתים, אף לשכונה, מספר פעמים  במהלך החודש האחרון

, ואף ביצעו הריסות של בתים ושל כאלו שמתנהל עליהם הליך משפטי קיים להכשרתם

 . מפעלים קטנים, ושל שדות ובהם אף עצי פרי בני שנים רבות

בליווי  ,אנשי החברה מספר פעמים לשכונהלדברי התושבים, נכנסו  – הגיחוןחברת  .5

את וחסמו של בתים רבים, ככל הנראה בעלי חובות, , ופירקו מדי מים משטרה

 יהם. צינורות

שכונה לנכנסו נציגי רשויות אלה  – ומחלקת רישוי עסקים של העיריהרשות המסים  .6

דקדקניות בדיקות ערכו . לדברי התושבים, הם מספר פעמיםבמהלך החודש האחרון 

מקיפות לבעלי העסקים במקום. בשל החשש הגדול של בעלי העסקים מבדיקה מוטה ו
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לסגור עסקיהם גם אם הם מנוהלים העדיפו , רבים מבעלי העסקים שהייתה במקוםבאווירה 

צווי פינוי לעסקים  5מחלקת רישוי העסקים של העיריה אף תלו נציגי באופן תקין לחלוטין. 

 ת תחבורה ציבורית. קטנים ובמגרשים המשמשים לחניי

 

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

, כאשר משך חודש שלם הן מטילות פעולה שגרתית ושגורה של רשויות אכיפת החוקהמדובר ב

לות מחאה סמיכות הפעולות האמורות לפעו. על תושבי שכונה אחת אופן יומיומיוביחדיו ן תחית

מעצר תושב השכונה ובני משפחתו, צריכה לעורר דאגה רבה בדבר חופש  ןבגי ,של תושבי השכונה

גם אם באצטלה של אכיפת . בעיר ירושליםהביטוי והמחאה של מי שחיים תחת שלטון ישראל, 

חוק, ברור הוא כי אין מדובר אלא בנסיון בוטה, אנטי דמוקרטי, של דיכוי מחאה, תוך ענישה 

 לקטיבית של כל תושבי השכונה. קו

 

בשום שלב לא ידוע לנו כי נזעק ראש העיריה, שתושבי . שכונת עיסאוויה הינה שכונה בירושלים

ייקשה עלינו לדמיין שכונה בעיר אחרת שנתונה ו, לסייע להם בדבר. תושבי עירעיסאוויה הינם 

תושביו בפני התנהלות גן על למשטור כאמור משך יותר מחודש, ואין ראש העיריה נזעק לה

 . כאמור

------------------------ 

 

, בדרישה להתערבותו, הסתיים המשטור האמור, בעניין ימים ספורים לפני פנייתנו לראש העיריה

 , ניצב יוסי פריינטי. וזאת לאחר פגישת נכבדי השכונה עם מפקד מחוז ירושלים

 

קרטיות של פעולת הרשויות המתמשכת בלב אנו נוסיף לבחון ולבדוק את משמעויותיה האנטי דמו

 שכונה בירושלים המזרחית, שתושביה תושבי ישראל.

 


