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שלום רב,

דחוף-הנדון :הצבת מחסומים בשכונת שיח' ג'ראח בירושלים המזרחית
בשם עמותת שיח' ג'ראח ,הריני לפנות אליכם בדרישה להסיר באופן מיידי את כלל המחסומים
המוצבים במספר כניסות לחלק המערבי של שכונת שיח' ג'ראח כמו גם בתוך השכונה .והכל כמפורט
להלן:
 .1מזה יותר משבועיים ,הציבה המשטרה מספר רב של מחסומים בשכונה אשר מגבילים את
תנועתם החופשית של התושבים הפלסטינים ביציאה והכניסה לשכונה ומונעים את תנועתם
החופשית של הנ"ל בין החלקים והכבישים השונים בתוך השכונה עצמה .המחסומים גם מונעים
כניסה של מבקרי משפחות פלסטיניות או תומכים במאבקם נגד הפינוי הכפוי המתבצע שם.
 .2המחסומים הוצבו בחלקם לפני ובחלקם אחרי כניסתו של חבר כנסת איתמר בן גביר והצבת
לשכת מאולתרת עבורו בשכונה .המתנחלים ,תומכיהם ,כולל חבר הכנסת איתמר בן גביר
ותומכיו ,נעים ללא כל מגבלות לתוך השכונה ,החוצה ממנה ובתוכה.
 .3נכון לכתיבת שורות אלה ,מוצבים בשכונה לא פחות מ 10 -מחסומים אשר מנתקים אותה כלל
מהאזורים הסמוכים ומבתרים אותה לחלקים חלקים ,אשר המעבר בינם כמעט ואיננו אפשרי
עבור התושבים הפלסטינים .חלק מהאזורים בשכונה חסומים באופן מוחלט לתנועת תושבים
פלסטינים .להלן מפה עליה מסומנים המחסומים כפי שהם מוצבים בשכונה:
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להלן מספר תמונות להמחשת המצב:
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 .4נציין ,כי בחלוף הימים וככל שלשכת ח"כ איתמר בן גביר מתרחבת ,כפי שמופיע בתמונות להלן,
כך עולה מספר המחסומים ,וההגבלות על תנועת התושבים הפלסטינים והמבקשים לבקר
בבתיהם ו/או לתמוך במאבקם מתרחבות.
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 .5אין ספק כי הצבת המחסומים כמתואר לעיל פוגעת בחופש התנועה של תושבי השכונה
הפלסטינים וכל מי שמבקש לבקר אצלם ,בין אם למטרות חברתיות ובין אם לצורך הבעת
תמיכה במאבקם כנגד פינויים הכפוי ובכלל .אין צורך להכביר מילים אודות הזכות לחופש
התנועה כזכות יסוד חוקתית המבטיחה חופש תנועה לכל התושבים והאזרחים ללא הגבלה על
בסיס מקום מגורים ו/או על בסיס גיאוגרפי ו/או על בסיס לאום .המחסומים הנ"ל פוגעים לאין
שיעור בניהול היומיום של תושבי השכונה הפלסטינים ,בקיום קשריהם המשפחתיים ,בגישה
למרחבים הציבוריים בשכונה ובאזור בכלל ,בעיסוקיהם ובהגעה למקומות עבודה ומסחר,
בגישה למסגרות חינוכיות ,בהגעה למוסדות בריאות ,רווחה ,דת ועוד (ראו :בג"ץ  96/5016חורב
נגד שר התחבורה ,פד"י נא(.))1997( 1 ,)4

 .6המצב הקיים מהווה גם ענישה קולקטיבית לכלל תושבי השכונה הפלסטינים ופגיעה בזכותם
לכבוד .זאת נוכח הסלקטיביות הגזענית נגדם ,כשבמקביל מתאפשרת תנועתם החופשית של
התושבים היהודים המזוהים עם קוצבות ימין ותומכי ח"כ בן גביר .מדובר במדיניות אסורה
של תיוג אתני וגזעי (( )Racial profilingראו לעניין זה :בג"ץ  19/4455עמותת טבקה נ' משטרת
ישראל (( )25.1.2021להלן :עניין טבקה)).
 .7הלכה פסוקה היא ,כי אין פוגעים בזכות יסוד חוקתיות ללא חקיקה ראשית מפורשת העומדת
בתנאי פיסקת ההגבלה .חקיקה מעין זו לא קיימת בנסיבות ענייננו .יודגש כי סמכות כללית
המאפשרת למשטרה להציב מחסומים אינה רלבנטית כאן שכן הסמכות חייבת להיות מפורשת
וקונקרטית ,אשר מפרטת את הנסיבות שבהן ניתן לפגוע בחופש תנועה על בסיס תושבות
מקומית (לעניין זה ראו :בג"ץ  6824-07ד"ר עאדל מנאע נ' רשות המסים ,פ"ד סד(479 )2
(.))2010
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 .8בנוסף ,גם הדרישה מתושבי השכונה הפלסטינים ,בתור שכאלה ,להציג תעודה מזהה כל אימת
שהם מבקשים לנוע אף היא חסרת סמכות .פסק הדין בעניין טבקה דן בסמכותו של שוטר
לדרוש מאדם ,על רקע צבע עורו ,להזדהות באמצעות הצגת תעודה מזהה מבלי שקיים חשד
סביר שאותו אדם ביצע עבירה וקבע ,כי אין לשוטר סמכות כאמור ועל כן דרישת ההזדהות
הינה בלתי חוקית.
 .9מכל מקום ,הצבת כ 10 -מחסומים הינה פעולה קיצונית ביותר ולכן ההחלטה בעניין היא לא
לתכלית ראויה  -בשל פגיעתה החמורה ביותר בזכויות יסוד חוקתיות  -והיא גורפת ובלתי
מידתית.
לאור כל האמור לעיל ,הנכם מתבקשים בזאת לפעול לאלתר להסרת כלל המחסומים בשכונה
ולאפשר תנועה חופשית של תושבי השכונה הפלסטינים וכל מי שחפץ לבקר אותם ,אם זה למטרות
חברתיות או כאות הזדהות עם מאבקם כנגד האיום של פינוי כפוי.
לדחיפות הנושא נודה למענה תוך  48שעות ,שאם לא כן ניאלץ לשקול פניה לערכאות בעניין.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
suhad@adalah.org
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