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 רב,  שלום

 -בהול-

 ופגיעה בחופש העיתונות המשך הפגיעה בעיתונאים  : הנדון

 באירועים האחרונים בירושלים

 למפקד מחוז ירושלים 23.7.2017סימוכין: מכתבנו מיום 

 

אנו פונות אליך שלושה ימים בלבד לאחר פנייתנו הראשונה בעניין שבנדון למפקד מחוז ירושלים, וזאת 

משום שגם מאתמול בערב ועד לרגעים אלה ממש נוהגת המשטרה באלימות נגד עיתונאים המסקרים 

ירושלים, מונעת מהם את הכניסה לעיר העתיקה ואף העתיקה בעיר בשער האריות באת האירועים 

 עיכבה אחד מהם. 

 להלן הארועים המוכרים לנו, כולם מהיממה האחרונה:

, עמדו עיתונאים וצלמים ליד שער האריות, סיקרו את 25.7.2017בתום התפילה האחרונה אמש,  .1

לעבר העיתונאים והחל להכות  . בשלב מסויים באירוע פנה כוח מג"בוצילמו אותן ההפגנות במקום

כמה מהם. בסרטון המתעד את הארוע ניתן לראות שלושה שוטרי מג"ב הדוחפים את הצלם פאיז 

רמלה, מכים אותו ולבסוף לוקחים אותו איתם. זאת, למרות שניתן לראות בבירור כי הוא נשא  אבו

אי. את הסרטון ניתן מצלמה בידיו ועיתונאי נוסף אמר וחזר ואמר לשוטרים כי מדובר בעיתונ

 https://goo.gl/6GpX7Nלמצוא כאן: 

ניתן ללמוד שהשוטרים השליכו רימוני הלם לעבר קבוצת  "שיחה מקומית"אתר הל שפרסום מ .2

קודס, -זית אלויהעיתונאים ותקפו אותם באלימות. גם העיתונאית והצלמת פאטמה אלבקרי מטל

שעמדה בצד הדרך ותיעדה את פיזור המתפללים, נפגעה אתמול פגיעה ישירה מרימון הלם שהושלך 

כתבת של רשת  ל,עוד אתמו. https://goo.gl/Lwbe54לעברה. את תיעוד האירוע ניתן למצוא כאן: 
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ה כאשר תיעדה את פיזור המתפללים בבאב נט נפצעה מרימון הלם שנורה לעבר ראש-ג'זירה-אל

 חוטה שבתוך העיר העתיקה. היא נחבלה חבלה קשה בראשה וסובלת מכוויות בגופה.

להיכנס אמש בעיר העתיקה, לא הורשה  הוא מתגורראם  אפילובכליו מצלמות, נמצאו בנוסף, מי ש .3

ודתם ולסקר את גם היום ממשיכה המשטרה למנוע מעיתונאים לעשות עב. י העיר העתיקהבשער

האירועים בעיר העתיקה בירושלים; המשטרה מנעה מצלם רשת הטלוויזיה סקאי ניוז בערבית 

אירוע מעצר, ודרשה לראות את החומרים המצולמים לפני הרחקתו של הצלם מהשטח. לסקר 

ויזית שמסיה ורוניה ג'ויחאן מטלהעיתונאיות דאנה אבו בנוסף, הורחקו מאזור שער האריות 

קודס -העיתונאית ליאלי עיד, כתבת טלוויזית אלמשער האריות גם . בדומה להן הורחקה פלסטין

 החינוכית.  

לנו עיתונאים ישראלים מדווחים  –בשעות הצהריים  26.7.2017יום ד',  – בשעה זו ממש מדווחים .4

שכוח המשטרה שמוצב בשער האריות לא מאפשר לעיתונאים וצלמים להיכנס לעיר העתיקה. גם 

 יהודים ללא מצלמות ולתיירים להיכנס באין מפריע. -המשטרה לאפשר לישראליםממשיכה עכשיו 

סתם של כי למשטרה אין סמכות למנוע כני ומבהירותבשל הצטברות המקרים הללו, אנו חוזרות  .5

עיתונאים לתחומי העיר העתיקה. לא יעלה על הדעת שפעם אחר פעם פוגעת המשטרה בעיתונאים 

השמירה על הביטחון והסדר הציבורי ובעבודתם ומונעת הלכה למעשה את סיקור אירועי היום. 

לא אמורה להתבצע במחשכים ורחוק מעיני התקשורת. המשטרה אינה רשאית לנצל את הכוח 

 ול באלימות כדי שהתנהלותה לא תסוקר.שבידיה ולפע

לפני ימים ספורים פנינו למפקד מחוז ירושלים בבקשה שינחה באופן מיידי את השוטרים בשטח,  .6

כי חובתם היא לדאוג לכך שעיתונאים יוכלו לבצע עבודתם ולא למנוע מהם לעשות כן, וכן שינקוט 

 ונאים ולהתנכלות להם. בצעדים הנדרשים בכל אותם מקרים בהם יש חשד לפגיעה בעית

לפגוע  השוטרים ממשיכיםמלמדים כי ואירועי היום בשער האריות אתמול בערב  האירועים .7

 םשוטריה כלל אתלאלתר  להנחות שיש כך על חוזרות אנו ,כן על. צילום ובצוותי בעיתונאים

את באופן ממצה את הפגיעות בעיתונאים ו לחקור וכן ,ובעבודתם נאיםובעית הפגיעה את להפסיק

  ובימים האחרונים. מניעת הסיקור בשבוע האחרון

 על מנת שנוכל לשקול את המשך צעדינו המשפטיים. הבהולהנודה על תשובתך  .8

 

 רב, בכבוד

 , עו"דרוני פלי ד"נסרין עליאן, עו

 :העתקים

 6467001-02ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה 

 02-5428118,  ניצב רוני אלשיך, מפכ"ל המשטרהרב 

 02-5898988,ניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים

 03-6951145 מועצת העיתונות נשיאתכב' השופטת בדימוס דליה דורנר, 


