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 לכבוד 
   ויינשטיין יהודה מר    פריינטי יוסי ניצב

  לממשלה המשפטי היועץ   ירושלים מחוז מפקד
  המשפטים משרד    ישראל משטרת

  ירושלים     ירושלים
(14-8595955)   (14-0407111 ) 
  -ד ח ו ף  –          

 שלום רב, 

 היום - דרישה למניעת מצעד "צועדים לשער שכם" : הנדון

, ירושלים סופגת מדי יום קריאות ופגיעות החטופים שנרצחו, יום הלוויתם של 177714מאז יום 

לאומניות קשות במערבה על ידי קבוצות מסיתות ותוקפניות. הפגנה ראשונה הובילה למהומות במרכז 

ירושלים, במהלכן נפגעו עוברי אורח ערבים, ובמשך שעות צעדו מאות מפגינים תוך השמעת קריאות 

ו בדרכם. עובדים ערבים במרכז העיר הותקפו בתושבים ערבים שנקרהסתה וקריאות לפגיעה ממשית 

פיסית, גם בתחום הרכבת הקלה, נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים ופעילים מנגד הוכו, וחלקם אף פונו 

 לטיפול בבתי החולים בעקבות תקיפות אלו. 

פלסטינים שהותקפו ומנעו חלק מהחילצו אמנם כוחות המשטרה הגדולים שפעלו במרכז העיר 

, ואף חלק מהפורעים נעצרו, אולם לדאבוננו, לא נמנע לחלוטין הגיע אל העיר העתיקהלפורעים מה

המשך הפגיעה וההסתה משך הימים הרבים שחלפו מאז. אף דוכני להב"ה המשיכו לפעול באזור ללא 

 מפריע. 

המצעד  .03:81היום בשעה אתמול בשעות הלילה נודע לנו מהפייסבוק על מצעד המתוכנן להתקיים 

 ה "צועדים לשער שכם", וכפי שיוזמיו מתארים במילותיהם: מכונ

נצעד כולנו עם דגלי ישראל מכיכר ציון לשער שכם בירושלים.  15:81בשעה  14.7 -"ביום שני ט"ז תמוז

  נאמר לערביי מזרח ירושלים: "אנחנו כאן בעלי הבית!"

https://www.facebook.com/events/8648191568662947 ..מכאן פנייתנו הדחופה אליכם 

למניעתו של מצעד זה, עוד בטרם קיומו. על פי בירור טלפוני ראשוני שערכנו ידית נבקשכם לפעול מ

כנדרש. אמנם הובהר לנו כי המשטרה נערכת אל מול המצעד, אך בעינינו אין בכך  אין למצעד זה רשיון

די באווירה הקשה הקיימת בימים אלו בירושלים. לדידנו, על המשטרה לעשות הכל כדי למנוע 

מהמצעד אף לצאת לפועל, ולא רק לפעול מול מוביליו תוך כדי התרחשותו. אין לנו ספק שבידי 

את, כפי שהיא נוהגת לא אחת במחאות אחרות, אף לגיטימיות. בוודאי המשטרה הכלים לעשות ז

שיכולה המשטרה ולו להודיע באמצעים העומדים לרשותה כי מדובר במצעד לא חוקי, ובכך לפחות 

 למנוע מחלק מהמשתתפים הפוטנציאלים להגיע אליו.  

וע שפעולות כאמור הזכות למחות והזכות להפגין הינן מנשמות אפנו. אך בימים אלו, כאשר יד

מובילות לפגיעה פיסית קשה בחפים מפשע, ולאווירת איום ופחד במרכז ירושלים, נדמה כי ראוי 

לפעול בכל דרך אפשרית למניעתן מראש. פעולות אלו אינן מתמצות בפגיעה ברגשות או בחשש לפגיעה 

והאירועים הקודמים בשלום הציבור, אלא מובילות לסכנה ברורה ומיידית על רקע האווירה הקיימת 

 לו בימים אלו של פגיעה בחייהם ובשלום גופם של רבים. 

  המיידית. נודה לתגובתכם 

 בכבוד רב,

 
 אשרת מימון, עו"ד 
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