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 ירושלים עיריית ראש, ברקת ניר מר :לכבוד

 

 

 .בירושלים וההגירה האוכלוסין רשות של' עוז' יחידת שלוחת סגירת: הנידון
 

 

 ,העיר ראש אדוני

 עמוקה השפעה בעל לנושא לבך תשומת את להסב כדיב ,ירושלים עיריית כראש ,אליך פונים אנו

 .תושביה חיי ואיכות צביונה, ירושלים העיר של עתידה על

 פי-על. מסיבית חוקית בלתי הגירה תופעת עם האחרונות בשנים מתמודדת ישראל מדינת, כידוע

 מרכזיות ערים. מסתננים 60,000-למעל  בישראל כיום נמצאים וההגירה האוכלוסין רשות נתוני

 של ישירהה המשמעות. זו אוכלוסיה של גבוהים אוכלוסיה ריכוזימתמודדות עם  הארץ ברחבי

 במצב התדרדרות, כפי שמדווחת משטרת ישראל הפשיעה ברמת דרסטית עלייה היא זו מציאות

מצבם העגום . השכונות צביון של היסוד מן ושינוי השכונות תושבי בביטחון חדה ירידה, רווחהה

 . של שכונות ותושבי דרום תל אביב, כפי שעלה לאחרונה לכותרות ידוע כיום לכל 

גודלה של העיר, מורכבות אוכלוסייתה, והיותה . מורגשת להיות זו תופעה חלהה בירושלים גם

מוקד משיכה למהגרי עבודה ולתיירים דתיים מכל בדתות, הופכת את העיר ירושלים למוקד 

מתפתחים  העיר בלב, נחלאות שכונת ים כגוןבאזורמשיכה גדול עבור אוכלוסיית המסתננים. 

 במימדים נמצאת עדיין התופעהכעת . חוקיים בלתי שוהים של ם ביותריימשמעות יםריכוז

 .בעיר המתבצעת סדירהה האכיפה לפעילות תודות היתר בין וזאת, יחסית סבירים

 רשות של' עוז' יחידת הוא  חוקיים בלתי זרים שוהים כנגד האכיפה עלהאחראי  וףהג, כיום

 כחלק ובעיצומים עבודה ךבסכסו' עוז' יחידת נמצאת ייםכחודש מזה .וההגירה האוכלוסין

 סגירת הוא זו מרפורמה כחלק שננקטו הצעדים אחד. היחידה שעוברת ברפורמה מהמאבק

 בלתי שוהים כנגד הסדירה האכיפה הפסקת שמשמעותה ,'עוז' יחידת של הירושלמית השלוחה

, כאשר קדמה 2009שלוחת ירושלים של יחידת עוז קיימת במתכונת זו משנת  .בירושלים חוקיים

שלוחת ירושלים  20.5.12 -לה יחידה של משטרת ההגירה במחוז ירושלים. מאתמול, יום ראשון ה

של יחידת עוז סופחה למרחב מרכז ברשות האוכלוסין וההגירה והפקחים ישלחו למשימות אכיפה 

גם פקחי יחידת האכיפה נגד מעסיקים למרחב מרכז ופעילותם  באזור המרכז. כמו כן יסופחו

 העיר בו מצב תיצור זו מציאותבירושלים תצומצם כמעט עד לכדי הפסקה מוחלטת בפועל . 
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 למצב בדומה. חוקיים בלתי שוהיםמסתננים ו עבור מקלט לעיר מאוד קצר בזמן תהפוך, ירושלים

 זרה אוכלוסייה של לריכוזים הבירה מרכזב שלמים אזורים במהרה יהפכו, אביב-תל בדרום

. בראשה העומד שאתה ,ירושלים עיריית על וביטחוני תברואתי, כלכלי נטל שתהווה חוקית-בלתי

 העמוסות כתפיהם על יפלו שכזו ממציאות המשתמע וכל בריאות שירותי, רווחה כגון סוגיות

 .בעירייה השונים הגורמים של ממילא

 נושא העירייה ראש בתור כי אמונה ומתוך, ודחיפותה חשיבותה מפאת וז סוגיה בפניך מעלים אנו

 החלטהבטל ל תעשה את מירב המאמצים על מנת כי ובטוחים סמוכים אנו. ללבך קרוב זה

 .ירושלים תושבי כלל של וביטחונם רווחתם למען זו אומללה

 .עניין בכל רשותךל לעמוד נשמח, ישראלית הגירה מדיניות בקידום העוסק' איתן' בארגון אנו

 ,בברכה

 אורלי יוגיר 

 יושבת ראש "איתן". 

 

 

 

 


