שני נפגעים מקליעים "תועים" .המשטרה מערימה קשיים על פיצוי נזקי רכוש מקליעים
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השכונות הירושלמיות שועאפט וענאתא שמעבר לגדר ההפרדה נמצאות להלכה בריבונות ישראלית אך
בפועל פעילות המשטרה שם מינורית .התוצאה היא בניה בלתי חוקית בהיקפים גדולים שמגדילה את מספר
הערבים בירושלים ופגעי רעש ותברואה .לאחרונה התגבר זרם הקליעים שזולגים לעבר פסגת זאב
כתוצאה מירי בנשק משועאפט ,לא ברור אם מדובר בירי מכוון אל פסגת זאב או כדורים "תועים" שמצאו
דרכם לפסגה.ביום שני השבוע נפגעו שניים מקליעים שזלגו מעבר לגדר .בשעות אחה"צ נפגעה אישה
במשטרה ומעריכים כי מדובר בקליע תועה שנורה משכונת
מקליע כשהלכה ברחוב בשכונת נווה יעקב.
שועאפט שמעבר לגדר ההפרדה .האישה חשבה בתחילה כי נחבלה בראשה ולכן הגיעה למרפאה בנווה
יעקב .לשם הוזעק צוות מד"א וזה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים הדסה עין כרם .בבדיקת  CTהתגלה
הקליע בראש והוא נשלף על ידי הרופאים .מבית החולים הדסה עין כרם נמסר כי היא סובלת משבר
בגולגולת ,מצבה יציב ,והיא בהכרה מלאה .בשעות הערב של יום שני הגיע קליע "תועה" לחצר בית ברח'
ציון גרמי בפסגת זאב מזרח .באותה עת ישבו בחצר שני אחים שאחד מהם נשרט מהקליע ,צוות מד"א
שהגיע למקום בחן את השריטה אך לא היה צריך לפנות את הנפגע .לאורך יום שני נשמעו קולות ירי ממחנה
הפליטים ומשכונות אחרות במזרח ירושלים ,במסגרת חגיגות קבלת תעודות הבגרות של הנערים הערבים,
וייתכן שזהו המקור של הירי .בשבועות האחרונים היו מספר מקרים של פגיעות רכוש כתוצאה מהקליעים
שהגיעו מהשכונות הערביות .באחד המקרים קליע פגע ברכב של עומר בפסגת זאב מזרח ,הוא פנה
למשטרה להגיש תלונה ועם טופס התלונה ניגש למס רכוש לקבל פיצוי .שם אמרו לו שלא כתוב באישור
המשטרה כי מדובר בפעולת איבה ולכן לא ניתן לשלם על הפגיעה שעלות תיקונה הגיעה לכ.₪ 1,500 -
כשחזר למשטרה נאמר לו כי מכיוון שלא רואים את הקליע לא ניתן לכתוב שמדובר בפעולת איבה .במוסך
אמרו לו כי כדי למצוא את הקליע צריך לפרק את האוטו....במקרה נוסף של פגיעת קליע ברכב שוב לא
נכתב באישור התלונה כי מדובר בפעולת איבה וכשחזר בעל הרכב למשטרה נאמר לו כי אינם יכולים
לדעת מה מקור הקליע .סגנית ראש העיר יעל ענתבי פנתה בעניין למפקד מחוז ירושלים במשטרה" :כידוע
לך משטרת ישראל אינה פועלת באופן שוטף בשכונות הירושלמיות שועאפט וענאתא שמעבר לגדר
ההפרדה .כתוצאה מכך הפרות החוק הרבות באזור כוללות בין היתר ירי נק"ל מידי יום כאשר קליעים
מגיעים לעיתים לשכונת פסגת זאב .אני מבקשת כי משטרת ישראל תתחשב במצב ותאפשר לתושבים
שרכושם נפגע מהירי לקבל פיצויים בגין נזקי איבה .נוצר מצב אבסורדי בו בגלל חוסר יכולת המשטרה
להתמודד עם הירי ,התושבים ניזוקים ואף מטורטרים ע"י המשטרה לחינם .אבקש התערבותך הדחופה
לתיקון הליקוי".
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