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ביום שלישי סייר ח"כ מוטי יוגב בבית השבעה ,יחד עם הגרעין התורני בנווה יעקב אלי גורודוצר תושב בית
השבעה ,בניין שבו מתגוררים יהודים בבית חנינא ,סיפר ליוגב" :מעולם לא עברנו כ"כ הרבה אירועים" מספר
"היו פה אירועים רבים של בקבוקי תבערה לבתים ,אבנים וניסיונות של פגיעה בנפש ורכוש .אנו מתגוררים
כאן עשרות שנים ביחסי שכנות טובים עם הסביבה ,אבל בזמן האחרון המצב נעשה בלתי נסבל .בתור
אזרחים במדינה אנו דורשים שהרשויות יספקו לנו את הביטחון ונוכל להמשיך לחיות את חיינו".חברי הגרעין
התורני נווה יעקב שבאים לחזק את המקום ולהתפלל בו לעתים ספגו אבנים והתפרעויות והגישה למקום
נחסמה" .אנו מעריכים את כוחות הביטחון אבל אנו בטוחים שניתן לעשות הרבה יותר לפעול ביד קשה
ולהחזיר את השקט למקום".יוגב נסע אח"כ ברכבת הקלה והדגיש את הצורך ש"שירותי הביטחון ומשטרת
ישראל ייערכו בהיערכות שונה בכדי להשיב את הביטחון לכל שכונות מזרח ירושלים .הטרור בירושלים חייב
להיפסק".בעקבות סיורו של יוגב בפסגת זאב עם חברת המועצה יעל ענתבי לפני כחודש תתקיים בשבועות
הקרובים וועדה מיוחדת בכנסת שתדון בנושא שכונות התפר ומחנה הפליטים שועאפט.בעקבות הסיור עם
ענתבי הקים יוגב את ה"פורום לביטחון מזרח ירושלים" בשיתוף ראש העיר ניר ברקת ,מפקד המחוז ונציגי
השכונות במזרח ירושלים.לדבריו של יוגב ,הפיתרון לאלימות הגואה בירושלים מצוי בתגבור המשטרה על
ידי כוחות צבא" :צריך לתגבר את משטרת ירושלים בראש ובראשונה בכוחות משטרה ומג"ב מיוחדים
ואיכותיים היודעים להתמודד עם מכלול האירועים .במידה וחסרים למשטרה כוחות מיוחדים ,יועיל עד מאד
אם יזכירו לפורעים הערבים בירושלים את הכומתות האדומות של הצנחנים"לצד זאת טוען ח"כ יוגב כי
המאמצים הרבים אותם משקיעים כוחות המשטרה במעצר הפורעים מאבדים את ערכם כאשר מערכת
המשפט ,הפרקליטות ושופטי בית המשפט משחררים ב"דלת מסתובבת" או פוסקים פסקי דין מצחיקים,
כלשונו ,ולא מרתיעים"על הפרקליטות לגבש תביעות מרתיעות כנגד ראשי ארגוני המחבלים בירושלים,
הפוליטיים והמבצעיים וכן לגבש אמצעי הרתעה לקטינים דרך זימון והטלת קנס על הוריהם" ,הוסיף יוגב" ,כל
זאת על מנת לחזק את ביטחון ירושלים המאוחדת ולמנוע טרור ופיגועים".במקביל ,נפגשה ענתבי השבוע
עם שר הבינוי והשיכון ,אורי אריאל במטרה ליצור לחץ על פוליטי על השר לביטחון פנים ,שר הביטחון ועל
ראש הממשלה לתת פתרון מקיף לפעולות באזור .השבוע הגיעו למשרדה של ענתבי שני תושבים ממחנה
הפליטים שועאפט ומשכונת ראס חמיס שמעבר לגדר ההפרדה .התושבים סיפרו על שלטון הפחד שקיים
במקום על מצבורי נשק ומצבורי סמים ועל נערות יהודיות שמגיעות מידי פעם למקום לצורך קניית סמים.
כשענתבי שאלה אותם לפשר היריות העוצמתיות בסוף שבוע שעבר ,ענו השניים כי ביום שישי היו בחירות
של אירגון התנזים ומכיוון שאחד התושבים זכה בבחירות ,מצאו לנכון לחגוג לו בירי .במהלך הירי ,ניצלו חלק
מהיורים את ההזדמנות להיפרע מאחד התושבים וירו לו ברגליים .יש לציין שחלק מהתושבים מעבר לגדר
ההפרדה ,לפי דבריהם ,מעדכנים את המשטרה ,אך המשטרה נותנת להם בדרך כלל משימות בשלט רחוק
במקום להכנס למקום ולעשות סדר .נציין כי במהלך היריות ,הגיעו שוב מספר קליעים לבתים בפסגת זאב.
התושבים שהגיעו לענתבי ,ביקשו סיוע כדי ללחוץ על כוחות המשטרה להכנס לתוך השכונות שמעבר
לגדר ההפרדה ולעשות סדר .מפכ"ל המשטרה ,דנינו ,התייחס ביום שלישי השבוע לנושא הביטחון
בירושלים ואמר בין היתר" :לא ניתן להתעלם מאירועי הפרות סדר ,ידויי אבנים ,ירי זיקוקים ובקבוקי תבערה,
המאפיינים אותן בהר הבית ,באזורים שונים בעיר ובסביבתה .אירועים אשר החלו בתקופת מבצע "שובו
אחים" וששיאם היה בתקופת "צוק איתן" ,איתם התמודדנו הרחק מהעין הציבורית ואני חייב לומר בהצלחה
לא מבוטלת" .אולם מאז סיום המבצע ,האירועים ,למרות הירידה במספרים ובהיקפים עדיין מתרחשים ואנו
מתייחסים אליהם בחומרה רבה .תושבי ירושלים זכאים לרמת ביטחון אישי גבוהה ,לא פחות מזו שהייתה
בטרם מבצע "צוק איתן" ,הנושא נמצא בראש סדר העדיפות של משטרת ישראל" .מאז החלו האירועים
לפני מספר חודשים ,תוגברה ירושלים באלפי שוטרים מרחבי הארץ ,לרבות היחידות המיוחדות ויחידות
העילית שלנו .כולם לטובת משימה אחת – החזרת הבטחון האישי לתושבי העיר ,וכשאני אומר מעשים:
בימים אלו אנו מתמקדים בתכנית כוללת אשר משלבת טכנולוגיה חדשנית ,אמצעי איסוף מודיעינים והקמת
יחידה משטרתית מיוחדת לטיפול באירועים ,בצד כמובן ,שינויי חקיקה מתבקשים לאור גילם הצעיר של מדיי
האבנים" .לתכנית זו ,שותפים השר לבטחון פנים ומשרדו .התכנית הוצגה לראש הממשלה אשר אישר
אותה והמבחן יהיה בביצועה ובהקצאת המשאבים לאלתר .צריך להבין שהמשימה היא לאומית .שותפים
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רבים לה :צה"ל  -אשר אחראי על איו"ש העוטף את ירושלים ,השב"כ  -האחראי על האיסוף וסיכול של
הגורמים המסיתים והמבצעים ,הרשות המקומית ,וכמובן בראשם משטרת ישראל .משימה זו היא משימה
לאומית וכך צריך לראות אותה" .דנינו סיפר כי ראש הממשלה החליט לתגבר את מחוז ירושלים במאה
שוטרי יס"מ נוספים ובזירוז החבילה הטכנולוגית שתסייע לעצור מתפרעים שונים.בפסגת זאב עדיין כאמור
עדיין יש תחושת חוסר ביטחון כתוצאה מקולות הבומים ,קולות המואזין הגוברים וזריקת האבנים הן על
הרכבת ,הן על אוטובוסים והן על מכוניות פרטיות .רק במוצאי שמחת תורה הותקף באבנים רכב של
משפחת אברהמי שנסע בכביש  20בואכה לבית חנינה וחלונותיו התנפצו .במזל גדול ,לא היו נפגעים.בעיות
אלה משליכות כמובן על נושאי התחבורה .פחות אנשים נוסעים בכביש  ,20פחות אנשים משתמשים
ברכבת הקלה .בחוה"מ סוכות ,עקב הדלדלות מספר הרכבות התקינות ועקב הביקוש הרב לרכבת באזור
מרכז העיר ,הוחלט להפעיל את הרכבת לפסגת זאב רק לסירוגין והנוסעים מפסגת זאב הורדו בצומת
הגבעה הצרפתית להמתין לרכבת נוספת ,דבר שגרם לטרטור הנוסעים ולבלבול רב בקרב הנוסעים ובקרב
המאבטחיםכך קורה שחזרנו מספר צעדים אחורה כאשר רוב התנועה מתנקזת שוב ליציאה אחת דרך עוזי
נרקיס והגבעה הצרפתית.
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