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 בררנים בירושלים המזרחיתהאכיפה המבצעי : הנדון

 

אנו פונים אליך בבקשה להתערבותך הדחופה על מנת להביא להפסקת מבצעי אכיפה  .1

שאין , בשכונות ירושלים המזרחיתת בשילוב רשויות שונושעורכת משטרת ירושלים 

 .שבוצעו בשכונותלהם כל קשר לאכיפת העבירות 

הביטחון .2 בתחושות להידרדרות עדים אנו האחרונים ירושליםבהאישיבחודשים

כךשבמקוםשהמשטרהירושליםהמזרחיתהפוניםאלינותושבי.המזרחית מליניםעל

 .ופןמפלהכלפיהםופועלתבאקטתבידקשהוהיאנ,תעמודלשירותם

הקימה,אירועיזריקותאבניםבחציהשנההאחרונההתרחשובהןבכלהשכונות,כידוע .3

 המשטרה כבר לשכונלמחרת בכניסות ותמחסומים אכיפה, במבצעי והחלה שחלקים,

שבוצעו העבירות באכיפת קשורים אינם מהם גדולים כך. אכיפת, המבצעים כוללים

 תנועהדוחות וקבדיקות, רכבנסות ,בוחני הכנסהגביית מס לאומי, ביטוח עיריית,

מבצעיםאלונמשכולמספרימיםרצופיםלתקופותשונות.ועודהוצאהלפועל,ירושלים

שכונה .בכל שועפט הפליטים במחנה נמשכו רצופיםיםעצהמבובסילואן ,שבועיים

 .עאסוייה-באלמבצענוסףהחלבבוקרמאתמולו

,ולאבשוםמקוםאחרבארץ,מיםבאופןבלעדיבירושליםהמזרחיתמבצעיםאלומתקיי .4

לעו קצינימשטרתהמחוזאף.התעמרותבסוגמסויםשלתושביםנראהכימדוברבכן

 ישירות זאת ב-אומרים במשטרתYNET-בפרסום בכיר גורם ידי על נאמר מהיום

 ירושלים באלעל מהבוקר האכיפה כי-מבצע "עאסוייה הו: ממבצעיהמבצע חלק א

בעיר מחדש הסדר להשלטת ירושלים משטרת של התנועה כבר. היו דומים מבצעים

המבצעהמדוברקיבלדגשחזקבמיוחדבעקבותהמארבשנטמן,במקומותנוספיםבעיר

האחרון שישי ביום לסטודנטים לכך". נוסף נציגי, בין אתמול שהתקיימה בפגישה

מפקדהמשטרהשנכחב עאסוייה-אלהתושביםלבין מדוברבמבצע, נאמרמפורשותכי

 .אכיפהמוגברשנועדללמדאתהתושביםלקחעלרקעתקיפתהסטודנטיםבסוףהשבוע
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אךלאליזוםמבצעים,תפקידהשלהמשטרהלאכוףאתהחוקבמקומותבהןהואמופר .5

איחוקיותמהלךזהבולטתגםלאור.שאינםקשוריםבעבירותשבוצעו,משיקוליםזרים

ועלכןהםמהוויםאכיפהמפלה,כךשמבצעיםמעיןאלואינםמבוצעיםבמקומותאחרים

 .כלפיהתושבים

 .6 המשפט הסכנהבית ואת בררנית אכיפה של החוקיות אי את כי בעבר הבהיר העליון

החוק לשלטון מייצרת שהיא השופ. כבוד של דבריו את נזכיר זה זמירלעניין יצחק ט

 :305,289(3)נגראשעירייתבארשבע'זקיןנ6396/93צ"בבג

זהשהיאמבדילהלצורך" במובן אכיפהבררניתהיאאכיפההפוגעתבשוויון

או,אדםדומיםאוביןמצביםדומיםלשםהשגתמטרהפסולה-אכיפהביןבני

לאכיפהבררניתדוגמהמובהקת.עליסודשיקולזראומתוךשרירותגרידא

היא כלל-בדרך, פלוני, כנגד לאכוףחוק החלטה כנגד, אתהחוק ולאלאכוף

פלמוני דת, של שיקולים בסיס על מין, או לאום עוינות, של יחס מתוך או

גםאםאינושיקול,דיבכךששיקולכזה.אישיתאויריבותפוליטיתכנגדפלוני

יחיד , המכריע השיקול דומיננטי)הוא החוקבקב( את לאכוף החלטה .לת

במובן החוק בפני שוויון של העיקרון את חריף באופן נוגדת כזאת אכיפה

זה עיקרון של הבסיסי החוק. היאהרסניתלשלטון היאמקוממתמבחינת;

 ."היאמסכנתאתמערכתהמשפט;הצדק

 .7 אכיפה מבצעי לערוך חוקי זה ישירהאין הצדקה ללא מסוים ציבור כלפי מיוחדים

ועניינית , האכיפה באמצעי להשתמש ניתן שלא התושביםובודאי התנהגות על .כעונש

התערבותך הדחופה להפסקת מבצעים פסולים אלו באופן מיידי נודה ל, אשר על כן

  .ולאכיפה שוויונית של החוק

 .נודה לתשובתך בהקדם האפשרי  .8
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