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 לכבוד 

 ניצב יורם הלוי

 ירושליםמפקד מחוז 

  ישראלמשטרת 

 5898988-02: בפקס

 !דחוף

 

 היהודי רובעה דרך חרם אלשריףלאל מתפללים מעבר מניעת :הנדון

 

ובתוכה הנחות את השוטרים המוצבים סביב העיר העתיקה לדחופה  בבקשה אליך פונים אנו .0

צורך אקצא דרך הרובע היהודי ל-לאפשר את מעברם של מתפללים לאלחרם אלשריף ולמסגד אל

היות , בין היתר, הדחיפות בפנייתנו זו באה .תפילות יום השישי בחודש הרמדאןהשתתפות ב

אשר צפויה למשוך אליה , ומחר מתקיימת התפילה האחרונה והחשובה ביותר בחודש הרמדאן

 . מתפללים רבים

יום מדי מספר עדויות לפיהן המשטרה מציבה לאגודה לזכויות האזרח הגיעו בשבועות האחרונים  .6

מחסומים בכניסה לרובע היהודי וכי היא מונעת מפלסטינים הרמדאן  חודשמאז תחילת שישי 

פרסומים בעיתונות . לרובע ולעבור דרכו לאלחרם אלשריף ,בין ברכב ובין ברגל, יכנסלה

 .הפלסטינית מתארים תמונה דומה

בזמן שליהודים ולתיירים אין כל . לאומי/הפליה פסולה על בסיס אתניהתנהלות זו משקפת  .6

יהודי נאסרת כניסתם של פלסטינים בלבד לרובע ה, מגבלות כניסה לכל חלקי העיר העתיקה

דרך הרבעים בצע עיקוף ולהיכנס והשוטרים המוצבים בכניסות לרובע היהודי מפנים אותם ל

 . האחרים בעיר העתיקה

 אשר אלו בעיקר)המעבר דרך הרובע היהודי משמש מזה שנים רבות מתפללים מוסלמים רבים  .4

הרמדאן במהלך כל השנה ובחודש  אלשריף לאלחרםהמבקשים להגיע ( העיר מדרום מגיעים

, המעבר דרך הרובע היהודי אינו רק נוח ומהיר יותר עבור חלק מהמתפללים המוסלמים. בפרט

בעוד הכניסות האחרות כוללות מדרגות והליכה . ביותראלא שעבור חלקם זוהי הדרך הנגישה 

או הליכה בדרכים עם מרובות מעבר דרך הרובע היהודי אינו דורש עליה במדרגות , מרובה

הפרקטיקה , כתוצאה מכך. ומאפשר להגיע ברכב סמוך לכניסה לאל אקצהים שיפועים חד

גם בחופש הפולחן  הלכה למעשה החדשה המונעת כניסת מוסלמים דרך הרובע היהודי פוגעת

 . חולים ונכים, ביניהם קשישים, של מוסלמים רבים

 01.3.03כי ביום שישי , המתקשה בהליכה התלוננה בפנינו 26 בתתושבת בית צפאפא , לדוגמה, כך .5

הגיעה כמנהגה מלווה בבנה כדי להשתתף בתפילת יום שישי וביקשה להיכנס ברכב דרך הרובע 

השוטרים בשער יפו ביקשו למנוע את כניסתם לרובע היהודי אולם לאחר שהוסבר מצבה . היהודי
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רים שהוצבו בתוך הרובע היהודי אסרו אלא שהשוט. של הקשישה הסכימו לאפשר את כניסתם

 דוד המלך שער בקרבת היהודי לרובע שמחוץ באזורבתוך הרובע ואף לא  הרכב את לחנותעליהם 

 . לחזור על עקבותיהם מבלי להתפללהקשישה ובנה נאלצו , כתוצאה מכך. "ציון"

קדים וחסר ת ביצוע פרופיילינג מבישמימושה של הפרקטיקה החדשה מחייבת , זאת ועוד .3

כדי למנוע את , כך. הפוגע בזכותם לכבוד של תושבי ירושלים הפלסטינים בכניסות לרובע היהודי

המעבר מפלסטינים בלבד עוצרים השוטרים בכניסות לרובע היהודי רק את מי שנחזה להיות 

מי שנראה כיהודי או כתייר נכנס ללא כל הגבלה והוא אינו מעוכב לבדיקת תעודת זהות או . ערבי

שיש , "חשודים"התנהלות זו מדביקה לכל הפלסטינים באשר הם תווית של . שאלה אחרת כל

 . מהרובע היהודיצורך להרחיקם 

כי מניעת המעבר , עולה בבירור בית צפאפאבחורים צעירים מ מעדות אחרת של שני, לדוגמה, כך .1

כאשר . דרך הרובע היהודי למוסלמים הינה גורפת ואחת היא אם המעבר מבוצע ברכב או ברגל

רכובים על קטנוע לכניסה לרובע היהודי התבקשו על ידי השוטרים  3.6.03..0 ביוםהגיעו השניים 

ם חשבו כי האיסור הוא השניי. להציג תעודת זהות ולאחר עיון בתעודות נאסרה כניסתם לרובע

שבו וביקשו להיכנס , אך ורק על הכניסה ברכב ולאחר שהחנו את הקטנוע מחוץ לרובע היהודי

ה כשהם מותשים עגם הפעם נמנעה כניסתם והם נאלצו לבצע עיקוף של כחצי ש. ברגל דרך הרובע

 . כדי להגיע לתפילות באל אקצה, רמדאןוהחום במצום 

אין כל מקור חוקי . התנהלות זו הינה חסרת סמכות, מעבר לפגיעה בזכויות המתוארת לעיל .2

לאומי במתן גישה למקום מסוים ומניעה גורפת של -שמתיר הבחנה בין אנשים על בסיס אתני

 . כניסת אוכלוסייה מסוימת למקום למשך ימים שלמים ללא כל חשד קונקרטי

 ,פולחןה חופש קיום את תאפשר ,המתפללים קהל את תתשרשהמשטרה  במקוםכי , מצער לגלות .9

בדומה לאופן שבו פועלת המשטרה ביחס , חגםשל מתפללים מוסלמים ב הגישה הסדרי על תקל

ופוגעת בזכויות היסוד של  קשיים שמערימהפוגענית  להתנהלות עדים אנו, למתפללים יהודים

 . לחופש פולחן ולכבוד, הערבים לחופש תנועה

 תפילה בו מתקיימת אשר, הקדוש רמדאן חודש של האחרון שיש יום ולקראת, האמור כל לאור .01

 כי מבקשים אנו, והארץ העיר רחבי מכל ליםלמתפ של רב מספר אליה שמושכת וחשובה קדושה

 ברובע גם למוסלמים חופשית גישה ותתאפשר לאלתר הפרקטיקה המתוארת לעיל תבוטל

 . בירושלים העתיקה בעיר היהודי

 , בכבוד רב

 ד "עו, נסרין עליאן 
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