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 עיריית ירושלים משרד החינוך
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 שלום רב,

 חינוך בעיסאוויה הבמוסדות  הטיפולימערך הדחוף של תגבור הנדון: 

 מכדור ספוג שירה בו שוטרבן התשע עיסא יום לאחר פציעתו הקשה של הילד מאלק  

את שעות היועצים, לאלתר  בבקשה לתגבר  השכונה  בשם ועד הורי  כם  אנו פונים אלי,  בעיסאוויה

נפשית מצוקה  נדרש בשל  תגבור זה ה.  במוסדות החינוך ב  םיהפסיכולוגים והעובדים הסוציאלי

משטרתית הנוכחות הבעקבות  עיסאוויההמאפיינים ילדים ובני נוער בטראומה סימני ו

גם כלפי  כרוכה לא פעם באלימותואשר  ,מעצריםה, מרובת בשכונה והממושכת מאסיביתה

 כמפורט להלן:קטינים, 

פועלת המשטרה בעיסאוויה בירושלים המזרחית ללא לאות וביד  2019מאז יולי כידוע,  .1

כניסות בבפשיטות יומיומיות, , בין היתר, נה מתבטאתקשה. מדיניות המשטרה בשכו

. מאות מעצריםבמתן דו"חות בסיטונות וב ,ועכדורי גומי רי רימוני גזבילבתים, ליליות 

חלקם קטינים צעירים הקרובים  ,בין העצורים והנחקרים גם עשרות רבות של בני נוער

בני אדם נעצרו בשכונה בחודשים  700-מעלה מלההערכה היא שלגיל האחריות הפלילית. 

 רובם המכריע של המעצרים לא הוביל להגשת כתבי אישום. ונים.רהאח

והחיכוך היומיומי עם הנוכחות המשטרתית הבלתי פוסקת והממושכת בשכונה,  .2

אותותיה בילדים ובבני הווים טראומה מתמשכת הנותנת מצעירים ומבוגרים, התושבים, 

 נעצרו בעצמם.ות שוטרים ואף אם לא אלימעל בשרם ישירות נוער, גם אם לא חוו 

, משרטטות לקטינים שיחות עם חברי ועד ההורים בשכונה, עם אנשי חינוך ועם הורים .3

וכלה בתלמידי   החל בגיל צעיר  ,בקרב ילדיםוקשה  עמוקה  תמונה עגומה של מצוקה רגשית  

 .מתבטאת בכל תחומי החייםואשר , תיכון
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טרופת ביעותים, על ילדים כי שנתם הורים מדווחים כי ילדיהם מתקשים להירדם,  .4

ללכת לבית הספר )כזכור, המשטרה נוהגת לפטרל בגפם ולו כדי חוששים לצאת לרחוב ש

עוד סיפרו כי בשכונה בשעות הכניסה והיציאה ממוסדות החינוך( ועל ירידה בריכוז. 

 , יריהמדמים שוטריםתפקידים   קולות רמים מקפיצים את הילדים ממקומם, על משחקי

תיהם בהתנהגותם ובתגובוהיטב פחד שניכר ועל  ,מג"בכוחות תוך חיקוי  ומעצרים

הורים מספרים על ילדה ששערה נשר, על אחרת שאושפזה במצב נפשי קשה לסביבה. 

רבים הורים ביתה, על ילדים ששבו להרטיב. למפריצת שוטרים התעוררה בלילה לאחר ש

אביו של הילד מאלק   ., לרבות לבית הספרמעידים על חששם להתיר לילדיהם לצאת לרחוב

עושה לילדים שלי בית סוהר בגלל הבעיות שיש בכפר, "אני  עיסא אמר אתמול ל"הארץ" כי  

אני מפחד עליהם, אסור להם לצאת, אסור להם אפילו לפתוח את הדלת לבד. אבל כמה 

מעיסאוויה נפגע בפניו מכדור ספוג שירו  9בן " )ניר חסון, שאני שומר עליהם לא עזר

 (15.2.2020, שוטרים

, על אי שקט בכתות, על ירידה יםמודיאנשי חינוך מדווחים על ירידה במוטיווציה לל .5

, על עייפות מתמדת בקרב החצי שנתיים, על אובדן ריכוז מבחניםה בציונימשמעותית 

פניות ללימודים. הן בקרב תלמידים והן בקרב תלמידות  ביטויי פחד ועל אי, על תלמידים

לימות, פיזיות ומילוליות, ותלמידים עסוקים ללא הרף ניכרת עלייה מובהקת בתקריות א

בנעשה מחוץ לכתות. בכתות הגבוהות, שבהן עוקבים התלמידים אחר הנעשה בחוץ 

באמצעות דיווחים ברשתות חברתיות, נקטעים הלימודים כל אימת שכוחות משטרה 

 נכנסים לכפר.

, בבית ובמוסדות יםהמבוגר הן הורים והן מורים דיווחו על תופעה של שבירת סמכות .6

החינוך. באופן לא מופרך הם ייחסו זאת ליחס המבזה, המשפיל והמבטל של כוחות 

אשר ניסו לחצוץ בין בני תלמידים חזו במורים    :השיטור כלפי מי שנתפס כמבוגר האחראי

לאפשר להם משוטרים ולא נשמעו כאשר ביקשו בזלזול נהדפו אך נוער לכוחות משטרה 

כוחות מג"ב ויס"מ התעוררו באישון ליל מפריצת ילדים  .מהומותההשתלט על נסות לל

אלה הם  לא פעם באלימות.אוזקים ועוצרים אבות ואחים גדולים,  צדוראו כילבתיהם, 

טראומתיים, בעלי השפעה שלילית חזקה על רמת הביטחון ומידת האמון אירועים 

 שרוכשים ילדים לדמויות הסמכותיות בחייהם. 

טראומות בקרב ילדים ונוער, קובעים כי  בטראומות ובפוסט העוסקים מקצוע אנשי .7

הרגשי של הדמויות המשמעותיות בחייהם,  ןתלויה בעיקר במצבהתאוששותם הנפשית 

בהתאוששות מטראומה הוא חזרה מהירה ככל גורם קריטי של הוריהם, וכי  הובפרט בז

להשיב את תחושת  בבית ולסדר יום קבוע, דבר המסייע האפשר להתנהלות שגרתית

כשהטראומה נגרמת בשל אובדן  אירוע הטראומתי. אולםההשליטה שאבדה במהלך 

מורים מאבדים כאשר כשההורים עצמם חוששים ובמצוקה, ביטחון בסביבה הקרובה, 

 אפשר.המציאות היא כאוטית, כמו זו שמאפיינת את עיסאוויה, הדבר אינו מתו סמכות
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גוף מחקר ענף מצביע על הקשר בין אלימות משטרתית לבין בריאותם הנפשית של צעירים.  .8

ילדים ובני נוער הנחשפים לכל דפוס שהוא של מגע מאיים עם כוחות משטרה, ישירות או 

בעקיפין )למשל באמצעות מגע אלים ומעצרי קרובים בסביבתם(, עשויים לסבול מפגיעות 

המפגש עם כוחות משטרה קרוב אליהם יותר, כך יגבר טיביות ורגשיות. ככל שיקוגנ

מפגש עם שוטרים הכרוך  1פוסט טראומה. הסיכון שיפתחו הפרעת חרדה ותסמיני

בפרופיילינג על רקע מוצא וגזע, גם אם אינו מסתיים במעצר, פוגע אף הוא פגיעה מתמשכת 

כרוכה השטרתית  פעילות מלכך גם חשיפה ממושכת, כמעט יומיומית,    בריאותם הנפשית.ב

כך הוא כאשר ילדים , ובוודאי בעיסאוויהכפי שקורה , כלפי הסביבהבהפעלת כוח 

 מהשכונה נפצעים, ובני נוער רבים נעצרים.

אלה, נדרשת התערבותכם הדחופה בתגבור אנשי המקצועות הטיפוליים במוסדות כל  בשל   .9

כי מדובר באוכלוסייה דלת החינוך בשכונה ובהגדלת השעות המוקצות לפעילותם. נזכיר, 

 80%-טיפולים פסיכולוגים עבור הילדים. כבעצמה אמצעים, אשר אין ביכולתה לממן 

מדד הטיפוח בבתי הספר  2העוני.ים המזרחית חיים מתחת לקו מהילדים בירושל

. כשאלה הנתונים, ראוי היה לתגבר את מערך המקצועות הטיפוליים 9-בעיסאוויה גבוה מ

במוסדות החינוך בשכונה, כמו גם בשכונות נוספות בירושלים המזרחית, כדבר שבשגרה. 

בפעילות משטרתית ממושכת במציאות המתאפיינת וודאי שיש לעשות כן שעה שמדובר 

ר סביבת חיים ציכוך יומיומי עם שוטרים, לעתים אלים ותמיד אוורסיבי, היוחבו

  נוער. טראומתית עבור ילדים ובני

לסיום נדגיש, כי גם אם תדירות כניסת כוחות מג"ב ויס"מ לשכונה פחתה מעט בשבועיים  .10

את  א כך היא(, אין בכך להוות מזור ולייתרחלוטין להאחרונים, ואפילו לו פסקה כליל )ול

במרבית המקרים הם  והנזק התקבע. הצורך בהתערבות טיפולית. הטראומה כבר נוצרה

 לא ייעלמו מאליהם.

 נודה להתייחסותכם המהירה,

   בכבוד ובברכה,

  
 טל חסין, עו"ד

 העתקים: מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך 

 ם ירושלימר משה ליאון, ראש עיריית 
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