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דחוף!

שלום רב,
הנדון :מחאה חריפה כנגד בחינת אפשרות לשלילה גורפת של מעמד בישראל
מתושבי ירושלים המזרחית ,המתגוררים בשכונות ירושלים
שמעבר לחומת ההפרדה
 .1הריני לפנות אליך בשם המוקד להגנת הפרט (להלן :המוקד) ,ארגון זכויות אדם,
המטפל ,בין השאר ,בהגנה על זכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית ובני
משפחותיהם ולבקש את תשומת ליבך ותגובתך הדחופה לדברים הבאים.
 .2אתמול ,ביום  ,25.10.2015פורסם באתרי התקשורת השונים כי באחת מישיבות
הקבינט המדיני-ביטחוני שכונסה בשבועיים האחרונים ,הודעת כי אתה שוקל
שלילה גורפת של מעמד תושבּות הקבע בישראל מתושבי ירושלים המזרחית,
המתגוררים בשכונות שנמצאות מעבר לחומת ההפרדה.
 .3אם יש אמת באותם דיווחים ,אנו מבקשים להביע בזאת מחאה חריפה וזעזוע עמוק
על עצם העלאת הצעה פסולה זו .מדובר בהצעה ,שטוב לה שלא נבראה משנבראה,
הצעה אשר אינה עולה בקנה אחד עם החוק הישראלי ועם הדין ההומניטארי
הבינלאומי ועומדת בסתירה מוחלטת לערכיה של מדינת ישראל כמדינה
דמוקרטית .נפרט.
 .4כידוע לך ,תושבי ירושלים המזרחית ,ובכללם אלו המתגוררים בשכונות שמעבר
לחומת ההפרדה ,הינם ילידי הארץ הזאת ובניה .אין מדובר בזרים שבאו מן החוץ,
אלא במי שישראל סיפחה את עירם אליה בשנת  .1967עוד ידוע ,כי ישראל ,אשר
חפצה בשטחה של ירושלים המזרחית ואינה מעוניינת בתושביה ,מתייחסת אליהם
לאורך כל השנים כזרים מן החוץ ,שאת מעמדם ניתן לשלול כעניין של מה בכך.
 .5תושבי ירושלים המזרחית מנגד ,המּוכרים כתושבים מּוגנים על פי הדין
ההומניטארי הבינלאומי ,נאלצו בעקבות סיפוח השטח בו הם חיים ,ועל מנת שלא
לאבד את זכותם בעיר מולדתם ,לקבל את מעמד הקבע מידי ישראל ,מעמד אשר
אובדנו משמעו גירושם מביתם וממולדתם והותרתם מחוסרי מעמד בעולם כולו.
 .6זאת ועוד .בשנת  2003אישרה הממשלה את תוואי חומת ההפרדה סביב ירושלים,
ובכלל זה את תוואי החומה שהוקמה באיזור בו ממוקמות השכונות שאת בחינת
שלילת מעמד תושביהן הודעת כי בכוונתך לשקול.
 .7ביולי  2005התקבלה בממשלה החלטה מס'  ,3783אשר עסקה בהיערכות משרדי
הממשלה השונים ועיריית ירושלים למתן שירותים בשכונות הירושלמיות,
שבעקבות הקמת חומת ההפרדה נותרו מעברה האחר.

 .8עתירות שהגישו תושבי קבע המתגוררים באותן שכונות כנגד תוואי חומת ההפרדה
נדחו ,בין השאר ,נוכח התחייבות המדינה לצמצם את הפגיעה בזכויותיהם של
אותם תושבים ככל הניתן (ר' בג"ץ ( 6193/05ועד תושבי ראס חמיס נ' הרשות
המוסמכת עפ"י חוק להסדר תפיסת מקרקעים).
 .9ברם ,ישראל לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי תושבי השכונות שמעבר לחומת
ההפרדה וכלפי בית המשפט ,והזניחה את הטיפול באותן שכונות ותושביהן במשך
שנים רבות .בהתנהלותה זו ,אחראית ישראל באופן ישיר להידרדרות מצבן של
אותן שכונות ומצב תושביהן ,על כל המשתמע מכך.
 .10על רקע התנהלותה הכושלת של ישראל כלפי תושבי השכונות שמעבר לחומת
ההפרדה ,התנערותה רבת השנים ממצבם הקשה והתעלמותה ממחויבויותיה כלפי
תושבי המקום ,מתוקף היותם תושבי קבע בישראל ותושבים מּוגנים על פי הדין
ההומניטארי הבינלאומי ,הרי שההצעה הנוכחית לשלילת מעמדם של תושבי
השכונות ,באם הועלתה ,הינה בבחינת חטא על פשע.
 .11לאור כל האמור לעיל ,נבקשך לשוב בך מכוונתך לשקול שלילה גורפת את מעמדם
בישראל של תושבי קבע ,המתגוררים בשכונות ירושלים המזרחית המצויים מעבר
לחומת ההפרדה.

בכבוד רב,
דליה קרשטיין
מנכ"לית
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