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           13.10.2022 

 

 

 

 שלום רב,

 

 ת הסמוכות לופליטים שועפאט והשכונוהסגר על מחנה ה הנדון:

על מחנה פליטים שועפאט,  ואשר הוטל כלל מגבלות התנועההריני לפנות אליכם בזאת בבקשה להסיר את 

, כמו כן הנכם נדרשים להימנע מניתוקי חשמל וענאתא.מיס 'דאחיית אל סלאם, ראס שחאדה, ראס ח

 . לבאזורים הנ" אזרחיתהאוכלוסייה הבקרב מדמיע זת בואש ושימוש ברימוני גז הת

; מהם נגישות לשירותי חינוך ותמונע ין היתר,לחופש תנועה, ובתושבים בזכויות ה ותעפוגהפעולות הנ"ל  

ניהול חיי יומיום ב ותפוגעו למקומות עבודה ותעסוקה; לקבלת טיפולים רפואיים, חלקם מצילי חיים;

 תקינים וסדירים. 

דאחיית אל סלאם, , טאליטים שועפבערב, הצבא מטיל סגר על מחנה הפ 8.10.2022 -מיום שבת ה .1

לאזורים והיציאות  הכניסותכלל  .וקולקטיבית בצורה גורפתוענאתא מיס 'ראס שחאדה, ראס ח

ותושבי האזור אינם מורשים לצאת ממנו לכל , נסגרו םתושבי 130,000 -הנ"ל, בהם מתגוררים כ

ים הנ"ל סובלים מניתוקי נאסרה. כמו כן, ולפי מידע שנמסר לנו, התושבאליו כניסה גם המטרה ו

ל ידי גופי הבטחון, מהתזת בואש על הבתים ושימוש בגז מדמיע באזור צפוף יזומים, ע חשמל

והזבל אינן מורשות להיכנס  אשפהבנוסף, משאיות איסוף  ת.ביותר וכלפי אוכלוסייה האזרחי

  ממשיך להיערם בכבישים.

 לכבוד

 מר דורון תורג'מן

 מפקד מחוז ירושלים במשטרה

 5898988-02בפקס: 

  MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL דוא"ל:

 לכבוד

 ח"כ בנימין גנץ

 שר הביטחון

  4721-323-073: פקסב

 nbctf@mod.gov.il דוא"ל:

 

  

 לכבוד

 מיארה-בהרב גליעו"ד 

  היועצת המשפטית לממשלה

 6467001-02בפקס: 

 לכבוד

 יהודה פוקס מר

 המפקד הצבאי של הגדה המערבית

 9689-539-076: בפקס

  lyoayosh@idf.i דוא"ל:

mailto:MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL
mailto:nbctf@mod.gov.il


 

2 

 

מהם או להיכנס לצאת  אפשרות הלכה למעשה, האזורים הנ"ל הפכו להיות תחת מצור ללא .2

 אליהם. 

חולים,  ;עבודתם מהתושבים אינם יכולים לפקוד את מקומות 30,000 -ככתוצאה מהמצור הנ"ל,  .3

 ; מכשור רפואיכולל סופניים, אינם יכולים לקבל שירותי בריאות בבתי חולים ומרפאות בירושלים

ישים הופך למטרד ערם בכבהזבל הנו בבתים אינו מופעל כסדרו כתוצאה מניתוקי החשמל;

כתוצאה מהמצור גם צוותי חירום רפואיים והצלה אינם יכולים  בריאותי ותברואתי מסוכן.

תושבי כתוצאה ממניעת הגם מחסור במצרכי אוכל וחלב החל להיות מורגש בקרב להיכנס לאזור. 

 .כניסת סחורות אליהן

ים מחשש כי אלה תלמיד 12,000 -כ בתי הספר נאלצו לסגור את שעריהם בפניבשל המצב השורר,  .4

הבואש וכן מחמת הפסקות החשמל ייפגעו כתוצאה מהפשיטות של הצבא, הגז המדמיע, 

  המתמשכות.

אישה שילדה במחסום כאשר נמנע  על , בין היתר,במהלך הימים האחרונים דווח בכלי התקשורת .5

 ם שנמנע מהםתושבי על מספר לא מבוטל שליע לבית חולים בירושלים בשל המצור; ממנה להג

 ליזה וילדים עם צרכים מיוחדים שמנועים מלהגיע למסגרות חינוכיות. להגיע לטיפולי דיא

האזרחית ובוודאי  הבאוכלוסייהביטחוניים האחרונים אינם יכולים להכשיר פגיעה האירועים  .6

ט בניגוד הן למשפט הישראלי והן למשפהדבר הינו קולקטיבים. אינה מצדיקה הטלת עונשים 

לאמנת ג'נבה  33ולסעיף  ענישה קולקטיבית זו מהווה הפרה בוטה לעקרון שלטון החוק. הבינלאומי

, לזכות לחופש התנועהולא מידתית העניין הפרה בוטה  בתוכה, בנסיבותמגלמת הרביעית, והיא 

תנאי המחיה באזור צפוף זה, המאכלס לשלמות הגוף, לחיים, לתנאי מחיה הולמים ולכבוד. 

קמ"ר, שבין כה קשים הם, הולכים ומחמירים מידי יום  2 -תושבים בשטח של כ 130,000 -ככאמור 

 .והופכים לבלתי אנושיים

לבסוף נציין, כי אמנם ביממה האחרונה נפתח באופן חלקי אחד המחסומים והותרה יציאה  .7

להפר  ממשיכותו עדיין חמורות מאודבשל כך השלכות הרבות וההמגבלות על התנועה  ךמהאזור, א

 את זכויות התושבים באופן לא מידתי.

 

מעל את כלל מגבלות התנועה ואת המצור  , לאלתר,כם מתבקשים בזאת להסירלאור האמור לעיל, הנ

לאפשר מעבר , וענאתאמיס 'דאחיית אל סלאם, ראס שחאדה, ראס חמחנה הפליטים שועפאט, 

ים, להימנע מניתוקי חשמל, להימנע סחורות, לאפשר תנועה חופשית של התושבים לניהול חיים תקינ

 ף ובאופן בלתי מובחן.גז מדמיע באזור כה צפובנע משימוש ממהתזת בואש, ולהי

 לדחיפות הנושא, אודה למענה מיידי.

 

 בכבוד רב,        

 סוהאד בשארה, עו"ד


