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מר משה ליאון,
ראש עיריית ירושלים
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שלום רב,
הנדון :פעילות מסכנת חיים על ידי כוחות הביטחון בשכונת עיסאוויה ,ירושלים
מאז יוני  2019ועל אף פניות רבות בעניין שנעשו ,בין היתר ,ליועץ המשפטי לממשלה ,לראש
עיריית ירושלים ,ועוד ,ממשיך מחוז ירושלים של משטרת ישראל ,ככל הידוע לנו בהוראתו
ועל דעתו של מפקד המחוז בלבד ,ניצב דורון ידיד ,במשטור יומיומי חונק ואלים של שכונת
עיסאוויה שבירושלים ,על יותר מ 20,000 -תושביה וילדיה .פעולות המשטור האלים נעשות
באופן יזום ,ולא במענה לפעילות לא חוקית כלשהי של מי מתושבי השכונה.
פנייתנו זו לא באה שוב נגד הפגיעה הבוטה המתמשכת ברבבות תושבי השכונה .אנו
נאלצים לפנות הפעם ובדחיפות לאור העובדה המדהימה כי גם בימים אלה ,של התנהלות
ייחודית הנדרשת אל מול נגיף הקורונה ,ממשיכה פעילות המשטרה הדורסנית בשכונת
עיסאוויה ,כקודם.
עדויות רבות שהצטברו אצלנו מהשבוע האחרון ,גם באמצעים חזותיים ,מגלים תמונה
קשה של המשך ההתעמרות בתושבי השכונה ,של המשך יצירת חיכוך מכוון ושיטתי של
עשרות שוטרי יס"מ או מג"ב הנכנסים חמושים לשכונה עם התושבים .גם בשבוע האחרון
המשיכה המשטרה להציב חסימות ביציאות מהשכונה וכן בלבה ,לבצע בידוק שרירותי
ברכבים ובכך הוסיפה להוביל לפקקי תנועה ,להתקהלויות ולהתגודדות של עוברי אורח
רבים ברחוב .פעילות כוחות השיטור כוללת עיכוב שרירותי של תושבים לצורך בדיקת
תעודות זהות ו/או חיפוש גופני ,מגע פיזי עם עוברי אורח ברחוב כאשר השוטרים מתקרבים
אליהם ולעתים אף באים איתם במגע פיזי כדי לסלק אותם בכוח מהרחוב .הכוחות מכים
ודוחפים תושבים ,מנסים לפשוט על בתי מגורים ,יורים גז ,רימוני הלם וכדורי ספוג ללא
הבחנה לעבר התושבים ובתי המגורים .מספר גדול של חיילים ושוטרים עומדים ברחובות,
ותועדו גם בכניסה לבתים .רק בעשרת הימים האחרונים נעצרו כ 20-תושבי עיסאוויה,
מרביתם קטינים ,תוך עימותים אלימים שנוצרו עקב כניסת הכוחות החמושים .אחד
מהפעילים בשכונה הוכה על ידי השוטרים ,רק משום שניסה לדבר על לבם.
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ראו למשל את התמונות שלהלן ,מתוך הסרטונים המצויים בידנו ,של ריבוי הכוחות
והחיכוך הקרוב המתבצע מול התושבים בימים האחרונים ,ללא כל אמצעי הגנה:

טל.
02-6579623
פקס
02-6233696

www.ir-amim.org.il
oshrat@ir-amim.org.il

עיר עמים מודה לארגונים ,המדינות והא/נשים התומכים בפעילותה למען עתיד מוסכם והוגן לירושלים.
עיקר המימון מקורו בישויות מדיניות זרות .לתמיכה בעיר עמים לחצו כאן
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וכן את תמונתו של אחד הנערים שהוכה ולאחר ששוחרר הובא כך להדסה עין כרם לטיפול
רפואי ,שוב ללא כל אמצעי הגנה נדרשים:

מעבר לפגיעה בכך בהתנהלות הנדרשת אל מול הנחיות ההימנעות מהתקהלות של משרד
הבריאות ,נבצר מבינתנו כיצד יכולה משטרת ישראל להמשיך בפעילותה זו בחוסר רגישות
משווע ,ואף נאמר בערלות לב ,אל מול החרדה והחשש שמצויים בקרב כולנו בימים לא
שגרתיים אלה .ייקשה לדמיין את חייהם הבלתי נסבלים של יותר מ 20,000-תושבי
השכונה ,שבימים אלה שבהם כולנו נדרשים להסתגלות יומיומית ,להנחיות זהירות,
לאחריות ולסולידריות ,הם נאלצים להוסיף ולחיות תחת מתקפה שוטפת מצד הרשויות.
גם בימים כתיקונים ,הפעלת שיטור אלים זה באופן יומיומי ,שיטתי ,כלפי אלפי בני אדם,
שאין לרובם המוחלט כל יד בפעילות לא חוקית ,הטלת אימים וירי כדורי ספוג ,גז ורימוני
הלם ,אינה לגיטימית .אך הפעם אף נאמר ,כי לא ייתכן כי היא תמשיך בימים קשים
וחריגים אלה .בימים אלה שבהם אנשים מסתגרים לרוב בבתיהם ,נדרשות הרשויות
לרגישות ,לסיוע ,לתמיכה ככל הניתן .תושבי עיסאוויה לא זוכים לכל סיוע כזה ,והם אף
זוכים ליחס קשה ,פוגע ,חסר אחריות ,ושרירותי בימים אלה.
נבקש את התערבותכם המיידית להפסקת כל הפעילות המשטרתית היזומה בעיסאוויה.
אם לא בימים כתיקונם ,לפחות בימים חריגים אלה ,ולו משום הסכנה הבריאותית הנוספת
עקב כך.
בכבוד רב,

אשרת מימון ,עו"ד
מנהלת מחלקה לפיתוח מדיניות
העתקים:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות mankal@moh-health.gov.il
מוקד קשר משרד הבריאות נגיף הקורונהCall.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.IL ,
גלעד ארדן ,השר לביטחון פניםsar@mops.gov.il ,
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