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  לכבוד

   שמוליק ברקסגן ניצב 

  מפקד יחידת המעברים 

  משטרת ישראל 

  5915512-02: בפקס

  לכבוד

  תחאוכהשוקי מר 

  ב עוטף ירושלים "מפקד מג

  5915418-02: בפקס

  

  ,שלום רב

  מיס'סגירת מחסום ראס חפנייה דחופה בנושא  :הנדון

  14.3.12מכתבנו מיום :      סימוכין

  

מיס לתנועת 'למנוע את סגירתו של מחסום ראס חדחופה בקשה שנית בפונים אליכם בהננו  .1

 פ שועפט.צ בעניין מחסום מ"התחייבויותיכם לבגאור אי קיום וזאת ל, תושבי השכונה

החלו בפירוק מצלמות האבטחה   בימים האחרונים,למיטב הבנתנו .כפי שנפרט להלן, הסמוך

 .בימים הקרובים ת ההחלטה על סגירת המחסוםמיס וזאת במסגר'ראס חסביב מחסום 

 ראס ר ועד התושבים באזור" יו,מיל סנדוקה'גמידע שנמסר לנו ממר פנייה זו מגיעה על רקע  .2

פירוק ונענה כי , בעקבות פירוק המצלמותטחון ילגורמים במשרד הבאשר פנה  ,מיס'ח

אף ביום חמישי אולי , בימים הקרובים לסגור את המחסוםהמצלמות החל לאור ההחלטה 

 . הקרוב

. פ.משכונות  הגדר ההפרדה באזור מחנה הפליטים שועפט ניתקה את תושבי, כידוע לכם .3

מדובר . מיס ממרכז חייהם שבירושלים'שחאדה וראס ח-ראס א, דחיית אל סלאם, שועפט

בתושבים הנושאים ברובם תעודות זהות ישראליות ומתגוררים בתוך השטח המוניציפאלי של 

מיס במעברם ' תושבי שכונת ראס ח15,000- מיס משרת כיום את כ'מחסום ראס ח. ירושלים

פ .וזאת בנוסף למחסום מ, 'למוסדות רפואיים וכו, לבית הספר, בדרכם לעבודהלירושלים 

 . שועפט המשרת את יתר תושבי השכונות הללו

וסמכת הרשות המ' וועד תושבי ראס חמיס נ 6193/05צ "בפסיקת בית המשפט העליון בבג .4

בו נדונה שאלת תוואי הגדר , )25.11.2008ניתן ביום  (י חוק להסדר תפיסת מקרקעים"עפ

, נקבע כי הפגיעה של תוואי הגדר בתושבים הינה מידתית, באזור מחנה הפליטים שועפט

 .שועפט. פ.הפעלת מחסום מאופן בנוגע להתחייבויות המדינה בכפוף ל, וזאת

לבנות את המחסום באופן פ שועפט היו .ין מחסום מהתחייבויות אלו של המדינה בעני .5

כך שיובטחו זמני המתנה קצרים ,  איש במהלך שעות העומס5,000שיאפשר מעבר של 

כן התחייבה המדינה כי המחסום ימנה שמונה  .) לפסק הדין24פיסקה  (וסבירים במחסום
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, מיוחדות אחרותמתוכן שניים אשר ייוחדו לתלמידים ולאוכלוסיות , שרוולי כניסה רגלית

 כי מאז שניתנו ההתחייבויות האלו, נדגיש. ) לפסק הדין13פיסקה  (וכן ארבעה נתיבי תחבורה

נראה כי כעת על . אשר במהלכן חל גידול ניכר של האוכלוסייה באזור, עברו מספר שנים

 . איש במהלך שעות העומס5,000 - ולאפשר מעבר של למעלה מ, המחסום להתרחב

אלא הוא מעולם לא , המעבר לא הורחב כפועל יוצא של גידול האוכלוסיהש, לא זאת בלבד .6

 2מתוכם ,  שרוולי כניסה רגלית8במקום  –הגיע לגודלו הייעודי כפי שהתחייבה המדינה 

אשר בהם גם  ( שרוולי כניסה רגלית בלבד2ישנם , ייחודיים לתלמידים ולאוכלוסיות אחרות

 1,  לכלי רכבקבועיםנתיבים  2 ישנם , נתיבי תחבורה קבועים4 במקום ;)עוברים התלמידים

 למעבר  אשר פתוח אך ורק1עוד ו,  בשבתותפועלפתוח עד לשעות הערב ולא נוסף ה

  .06:40-08:00 בין השעות אוטובוסים של תלמידים

 שליד בית 1949-י"התש, חוק להסדר תפיסת מקרקעים לשעת חירוםהלפי  ועדת הערעור .7

קבעה לעניין הקשר בין מחסום  ,ד לעיל"אשר אליה התייחס פס, יפו-אביב-תלמשפט השלום ב

תוכל ) מחסום שועפט(רק כאשר יופעל במלואו מסוף המעבר  ,מיס'שועפט למחסום ראס ח

וע ( מיס'ניתן יהיה לסגור את מחסום ראס ח, כלומר, הגדר להבנות לאורך דרך משה דיין

ניתן ביום ,  משרד הביטחון– ות המוסמכתהרש' תושבי הכפר שועפט נ 405/04) א"ת(

 . ) לפסק הדין24פסקה , 31.5.2005

 בשטח אינו עולה בקנה אחד עם הרי כי כל עוד המצב, ובהתאם לקביעות לעיל, אשר על כן .8

 מיס במחסום'להתיר את המשך תנועת תושבי שכונת ראס חעליכם , ההתחייבויות שניתנו

 . מיס'ראס ח

פ .מחסום מ בנוגע ל בהתחייבויותיכםכםטרם עמידת, בעת הזומיס 'סגירת מחסום ראס ח .9

אשר תלויה , פגיעה קשה ובלתי מידתית בחופש התנועה של האוכלוסייה תהווה, שועפט

לקבל טיפול , להתפרנספגיעה בזכויותיהם של התושבים , וכיוצא בכך, במעבר במחסום

  .'וכו,  לבקר את קרוביהם,להתפלל במקומות הקדושים, ללמוד, רפואי

מיס ותתירו את המשך מעבר 'נבקש כי תמנעו מסגירת מחסום ראס ח, לאור האמור לעיל .10

 .צ"עד לעמידתכם בהתחייבויותיכם לבג וזאת לכל הפחות, תושבי השכונה במחסום

 .קבלת התייחסותכם בדחיפותנודה ל .11

  ,בכבוד רב

  
  ד"עו, נסרין עליאן

  

   יםהעתק

  02-5428039: בפקס, השר לביטחון פנים, מר יצחק אהרונוביץ

  03-6976218: בפקס, שר הביטחון, מר אהוד ברק

  03-7766339: בפקס, משרד הביטחון, ראש מנהלת קשת צבעים, אלוף משנה עופר הינדי

  02-9703764: בפקס, המנהל האזרחי, ק עוטף"רמת, ל עופר מיטל"סא
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  03-6976746: בפקס, משרד הביטחון, לשכת היועץ המשפטי, ד אלון יפרח"עו

  02-5391176: בפקס, משטרת מחוז ירושלים, היועץ המשפטי ממלא מקום ,מיכאל פרנקנבורגד "עו


