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הגיש הודעת מעדכנת  מתכבדות העותרות ל, 22.3.2021ד מיום בהתאם להחלטת בית המשפט הנכב

 מטעמן כדלהלן:

, "מעבר רחל", המצוי בין 300עניינה של עתירה זו בדוחק ובתנאים הקשים השוררים במחסום  .1

 לעובפעולות שהמשיבים נמנעים מלנקוט על מנת להבטיח הגנה ראויה  ,ירושליםלבין בית לחם 

 סטינים לבריאות ולכבוד בדרכם לעבודה בישראל.זכויותיהם של העובדים הפל

הללו  22.3.2021כפי שעלה מתגובתם המקדמית של המשיבים ומעמדתם בדיון שהתקיים ביום  .2

רואים את אחריותם למתרחש במקום, אך ורק מעת שהעובדים חוצים את הקרוסלות 

, ולכן מרגע המתחם שודרגשבכניסה, עוברים במתחם הפנימי, ויוצאים לירושלים. לדידם, 

ההמתנה הממושכת מכיוון . קצר, ועוברים במהירותנכנסים לתוכו הם שוהים בו זמן עובדים ש

 שמקורם במבנה הפיזי –והסכנה לנדחסים, טרם הכניסה למתחם הצפיפות , בית לחם, והדוחק

 –מחסום קרוסלות והצוואר בקבוק ובמדיניות ההפעלה של הבאמצעות שתי קרוסלות היוצר 

 ניינם, והם ממאמנים להתייחס אליהם כלל. אינם מע

 ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד כדלהלן: 22.3.2021בתום הדיון ביום  .3
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 שמענו את טיעוני הצדדים ועיינו בתמונות שהוגשו על ידי הצדדים."

זכה לשדרוג משמעותי ביותר, ועל כך יש לברך. כפי  300אין חולק כי מעבר 
הקרוסלות שבתחילת המסלול נובע מכך שהוסבר לנו, העומס לפני שתי 

שבתקופת הקורונה הקרוסלות נסגרות מעת לעת על מנת לשמור על הריחוק 
 הנדרש בימי קורונה.

סבורים כי ראוי לבחון את טענות העותרות בימי שגרה. אשר על כן,  ואנ
, ובהתאם לכך נראה כיצד 5.10.2021העותרות יגישו הודעת עדכון עד ליום 

 "ול בעתירה.להמשיך הטיפ

לשוחח עם  ,כו העותרות לערוך תצפיות במחסוםמאז הדיון בעתירה המשילהלן,  כפי שיפורט .4

של  המצורףבתצהירו  יםמפורטהדברים  .ולתעד את הנעשה בו תושבים פלסטינים שעוברים בו

אף על  כי ,עולהוהעדויות מן התצפיות  .תי מן האגודה לזכויות האזרח בישראלאמר מוהנד ענ

שהן הגם מאבק בקורונה, ואשר למאז הדיון בעתירה חלו התפתחויות ושינויים בהנחיות בשפי 

המשיבים ממשיכים להפעיל בימים רבים את  נגיף,ההחיילים במחסום והן הפועלים חוסנו נגד 

מנת חלקם של העוברים  עודם דוחקוהעומס וה ,לסירוגין ואת עמדות הבידוק הכניסה למחסום

 תי את הדברים:אמר ענכפי שמסכם  במחסום.

"הסיורים והשיחות שערכתי מלמדים על דוחק חוזר ונשנה בכניסה למחסום 
ובתוכו, על הפעלה שרירותית של הקרוסלות ומעברי הבידוק באופן שיוצר 
עומס, על אירועים חוזרים שבהם פועלים מתעלפים ונפצעים, על נשים 

ם שעל מנת להגיע שנאלצות להצטופף בין גברים, ובעיקר על רבבות פועלי
בשעות הבוקר לעבודה, בעיקר בענף הבניין, יוצאים מביתם באמצע הלילה, 

 נדחקים זה לזה ומגיעים לעבודה כשהם עייפים." 

, ונבקש כי בית המשפט הנכבד יעיין בתצהיר המפורט שבו להלן את עיקרי הדבריםנביא 

 אירועים ועדויות נוספים.

 13ע/מצורף ומסומן כנספח  ענאתישל מוהנד המפורט תצהירו 

בחודשים שמאז הדיון העומס במחסום תלוי בהתנהלות מפעיליו וזו עדיין אינה עקבית. בימים  .5

 אואחת למספר דקות, או רק אחת מהן,  ;מופעלות לסירוגיןעודן קרוסלות הכניסה שתי רבים 

 הצפיפות במקרים אלה כנס.יהן מאפשרים לבודדים להינפתחות לזמן קצר מאוד ומפעילשהן 

  .ולעיתים מסוכנתבחוץ קשה 

  :12.4.2021 ביום ביקורוכניסה באת המצב ב ענאתיתאר מר מכך  .6

העומס היה כבר בשיאו והיה צפוף  .בבוקר 5:30הגעתי למחסום בשעה "
מאוד בחוץ. פועל בניין מיטא סיפר לי שלקח לו יותר מחצי שעה להיכנס 

גם בשרוולים הוא אמר ש .בכניסה הראשית בגלל העומסולצאת מהמחסום 
שהוא יוצא מהבית כל יום  הוא סיפרהזרימה היתה מאוד איטית. בפנים 

לפנות בוקר כדי להספיק ולהגיע  4:00לעבודה בירושלים בערך בשעה 
הדרך מהבית עד ו, 7:30מתחיל לעבוד בשעה  אמנםלעבודה בזמן. הוא 

ל העומס דקות, ובכל זאת הוא לפעמים מאחר בגל 45-כ אורכתלמחסום 
 פגע. יבמחסום. הוא חושש להכנס כאשר המחסום צפוף, מפחד לה

לא הצלחתי להיכנס  אני אף .גם בחוץ וגם בפניםבבוקר הזה העומס הורגש 
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פנימה לתוך המחסום כי כל הזמן הצטברה כמות גדולה של פועלים שביקשו 

  ."להיכנס

 כך נראתה הכניסה למחסום באותו הבוקר:

 

 . כעדותו של מר ענאתי:היה עומס כבד 27.4.2021ביום גם  .7

 אחריהיה עומס רב בתוך המחסום  .בבוקר 4:15הגעתי למחסום בשעה "
פעילים וכי  הבידוק הבנתי מהפועלים שעברו שלא כל שרוולי .הקרוסלות

בשרוולים הפעילים מכניסים את הפועלים בקצב מאוד איטי. המצב הזה 
ת שתי הקרוסלות בכניסה הראשית , ואז התחילו לסגור א4:53עד לשעה  נמשך

דקות בכל פעם, ובתור בחוץ  12-20למחסום. הקרוסלות נסגרו לפרקי זמן של 
 ".קשה נוצרה צפיפות

 נראתה הכניסה למחסום: סדרת התמונות הבאה ממחישה איך
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 :יוםבאותו העוד הצפיפות לעיתים יוצרת סכנה של ממש, כך קרה  .8

ד הפועלים התעלף בתוך ההמון הדחוק. האנשים הצליחו אח 5:13בשעה "
הפועלים השכיבו  .הוא היה מעולף, חסר הכרהלהוציא אותו משם בקושי, 

אף אחד לא ידע איך לטפל בו. היו שהביאו קצת מים, אבל אותו על הרצפה, 
ואחרים התקשרו לאמבולנס הפלסטיני שהגיע אחרי חצי שעה בערך. 

  ".האמבולנס פינה אותו לבית החולים בבית לחם

 וכך קרה שוב באותו היום:

שוב הפועלים הוציאו אותו  .עוד פועל התעלף בתוך ההמון 6:30שעה ב"
תוך חמש  הגיעד והזמינו אמבולנס, הפעם האמבולנס החוצה, השכיבו אותו בצ

  ".אותו דקות ופינה

 

 בתצהיר מתוארים אירועי התעלפות ופציעה נוספים.
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החל העומס בשעה חמש כאשר התחילו להפעיל את הקרוסלות באופן לא  1.6.2021ביום גם  .9

 :רציף

אחת מהקרוסלות, ואז התחיל העומס בחוץ, וגם  סגרושוב  5:00בשעה "
עומס גדול, למרות שלא ראיתי הבדל  הצטברבתוך המחסום עצמו 

. 5:30לעומת השעה  4:45משמעותי בכמות האנשים שנכנסה בשעה 
 .5:10-ה ביוהשני 5:00ההבדל היחיד היה סגירת קרוסלה אחת בשעה 

מרגע שסגרו את שתי הקרוסלות למשך יותר מחמש דקות רצופות, 
 ".ובגדול –מס והתחיל הע

 :בתמונות ומסהע נראה כך

 

, ואיתה העומס כפי 5:30ההפעלה של קרוסלות הכניסה לסירוגין החלה בשעה  16.6.2021ביום  .10

  :תמונות מאותו היוםבשניתן לראות 
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  :לתנאים הקשים השוררים במחסום בימים רגיליםהעומס היה חריג אף ביחס  4.7.2021ביום  .11

רב. פתחו את הקרוסלות  עומס כבר היהמוקדם מאוד בבוקר, והגעתי "
. מהקרוסלות ושוב סגרו פתחו אחת מכן לאחרלפחות מדקה וסגרו שוב. 

בחזרה.  לצאת ולא הצלחתיבגלל הלחץ של האנשים נתקעתי בפנים, 
ובפנים רק שתי  בכל פעם הקרוסלות בחוץ היו סגורות כמעט רבע שעה

כל פעם באנשים  13 -. הכניסו קבוצות קטנות, כפעולל קרוסלות המשיכו
. זה לא התחילו לפתוח עוד קרוסלות בפנים 4:45סגרו שוב. רק בשעה אז ו

 5:30בשעה  ולא הצלחתי לצאת... עדיין עמוס מאוד מאוד עזר ועדיין היה
 ".ירד העומס 7:15. רק בשעה 6:00-מאוד עמוס. גם ב היה עדיין

 :באותו היום כך נראה התור מחוץ למחסום
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  :6:00לאחר שסגרו את הקרוסלות בשעה , 16.8.2021 יוםבהעומס כך ו .12
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 שוב היה עומס גדול, והקרוסלות בכניסה פעלו לסירוגין:  3.10.2021יום בבוקר  .13

. הכניסה היתה עמוסה מאוד, רק קרוסלה 4:45הגעתי למחסום בשעה "

ניתן היה לראות שבפנים המחסום ריק. הפועלים סיפרו אחת פעלה, מבחוץ 

כנס יי הבדיקה סגורים. בגלל הדוחק לא הצלחתי להשהרבה משרוול

 .בעצמי למחסום

 ".הקרוסלות פעלו כל הבוקר לסירוגין והעומס הלך והתגבר

 בוקר:אותו כך נראתה הכניסה ב
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בעיית העומס אינה מסתכמת וכפי שעולה מן התיאור לעיל, כפי שפורט בהרחבה בעתירה,  .14

ופעילים, העומס  מאוישיםבתוך חלל המחסום לי הבידוק לא כל מסלו כאשר .למחסום בכניסה

 . המחסוםמתחם חלל תוך עובר ל

 :27.4.2021ביום  , למשל,היהכך 

הבנתי . בבוקר, היה עומס רב בתוך המחסום לפני השרוולים 4:15בשעה "

מהפועלים שעברו שלא כל השרוולים פעילים וכי בשרוולים הפעילים 

  ".ד איטימכניסים את הפועלים בקצב מאו

 וכך נראה התור לבידוק:

 

 :4.7.2021כך גם ביום ו .15
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 -. הכניסו קבוצות קטנות, כפעולרק שתי קרוסלות המשיכו לבפנים  ... "

התחילו לפתוח עוד  4:45סגרו שוב. רק בשעה אז ו ,בכל פעםאנשים  13
 ".קרוסלות בפנים

 

 ,נשיםעבור  כפולהיוחדת ומבעיה בכניסה ובתוך חלל המחסום הוא עומס בעתירה,  כאמור .16

, המסלול ההומניטרימסוכנת ופוגענית.  הידחקות בין המון גברים .תןדהמבקשות להגיע לעבו

 לא נפתח באופן קבוע ולא תמיד מתאפשר לנשים לעבור דרכו.  שאמור לשמש אותן,

עדות בעניין חנה בר"ג, אשר גבתה גב' להודעה זו מצורף תצהירה של פעילת מחסום ווטש,  .17

לא  ששת מאוד שאם תמסור פרטים אישייםמכרה. האישה, מפרנסת יחידה של משפחתה, חומ

בנוסף לחשש מאבדן הפרנסה, קיים קושי בעדויות אודות הטרדות תורשה להיכנס לישראל. 

מובא  על כןמיניות. נשים, בוודאי מחברה מסורתית, חשות בושה ואינן מגלות את שעוברות. 

 :גב' בר"גשל האישה מפיה של סיפורה 

היו במחסום  ,חג הקורבןלשהיה היום השלישי , 22.7.2021, ביום חמישי"

לעבור נאלצו היה סגור. הנשים  –ההומניטרי  –המון פועלים ומעבר הנשים 

 ני. המו"כמו החול ביםגדוש "היה כפי שתיארה לי והתור  ,במעבר הגברים

 ה, לא הייתה להלהגיע לעבוד . בגלל שהיתה חייבתעברו באותו יום פועלים

 הגברים. עם היא נדחקה בתור , וכמו נשים אחרות גם ברירה

ככה בין  דחקיהיא סיפרה שהיא ונשים אחרות נלחצו בתור. היה קשה לה

שלהן, והתבטאו כלפיהן בגסות  באיברים אינטימייםהמון גברים, שנגעו 

אחרי שהתקדמה בתור נכנסה לקרוסלה, שיש בה מקום באופן מיני. 

עוד ארבעה גברים. היא נדחפה אל עימה אבל נדחקו לתוכה  ,אחתלאישה 

 ".שכאבה גם אחרי שבועמכה קשה ביד,  בלהיהדלת המסתובבת וק

 14ע/תצהירה של גב' חנה בר"ג מצורף ומסומן כנספח 
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, והם אינם תוצאה של קשים מנשוא 300התנאים במחסום כאמור בעתירה ובהודעה זו  אם כן, .18

 הצפיפות. לו היו, הרי שדרך התמודדות זו אינה אלא מוסיפה על הסכנה(מגפת הקורונה )ואפי

שלומם את  יםמסכנוהדוחק הנוראים, שהם תוצאת המבנה ומדיניות ההפעלה של המחסום, 

  בכבודם. ים, ופוגעוהנכנסות בריאותם של הנכנסיםאת ו

תירה לשמיעה ולקבוע את הע בעתירה הוציא צו על תנאי כמבוקשבית המשפט הנכבד יתבקש ל
 בהמשך לכך.

 2021 באוקטובר 5

_______________ 

 רוני פלי, עו"ד

 ב"כ העותרים


