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 לום רב,ש

 עם החזרה לשגרה (300מחסום בית לחם )מחסום פעילות נדון: ה

 אל ראש המינהל האזרחי וראש רמי"ם 24.5.2020נו מיום פניית
 25.5.2020מענה רמי"ם מיום 

 ראש רמי"םאש המינהל האזרחי ור ,אל שר הבריאות 3.6.2020נו מיום פניית
 7.6.2020מענה רמי"ם מיום 

 8.9.2020תשובת המינהל האזרחי מיום  11.6.2020מיום נו יתיפנ
 1.11.2020פנייתנו מיום 

את העוברים בו הן  ת, אשר מסכנ300פונה אליכם פעם נוספת בנוגע לצפיפות הקשה במחסום  הריני

 .ך בתקופת הקורונהונן ויותר מכבשל הצפיפות והדוחק בימים שכתיק

בית לחם )מעבר  םלמחסו פעם נוספת הגיע נציג האגודה לזכויות האזרח 8.11.2020ביום  .1

הקרוסלות בכניסה למחסום פעלו באופן רציף, אך בתוך  .לפנות בוקר 4:15בשעה  רחל(

הצטבר עומס משום שרק אחת מהדלתות היתה פתוחה לכיוון מסלולי הבידוק, המחסום 

כל השרוולים  פעלתהאי  .פעיליםמתוך השמונה היו  (שרוולים)ורק שניים מהמסלולים 

מהפועלים שעברו במחסום נמסר  העביר למעשה את העומס מהכניסה למחסום לתוכו.

שההמתנה בתוך המחסום עצמו היתה צפופה מאוד בשל מיעוט מסלולי לנציג האגודה 

 . הבידוק ושהדוחק שנוצר במבנה היה רב

 ך תוך זמן קצר א ,שרוולים פתוחים הארבע אז היו,  8-7 פתחו שרוולים מספרנ 4:40בשעה  .2

שני מסלולים בכל פרק  ,לסירוגין 4-3 אתו 8-7 לפתוח את מסלולים עברו מפעילי המחסום

כריזה במחסום שכל  נשמעה, 4:50בשעה דקות, ובהן הצטבר עומס.  10-זמן. כך זה נמשך, כ

, ונסגרארבע נפתח לכמה שניות  מספר בפועל זה לא היה נכון , שרוול השרוולים פעילים אך

, חו מעת לעתפתנחלקם  רוב הזמן.סגורים  השרוולים היו שאר .8-ו 7 שרוולים מספר גם כך

לקראת השעה  רוב הזמן לא נפתחו יותר מארבעה שרוולים בבת אחת.. פתחונסגרו ושוב נ

ל לכמה דקות  כבכניסה , התחילו לסגור את שני המסלולים גברזרם האנשים כאשר  5:30

 המחסום., כך העומס התרכז בתוך פעם
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קרא אמנם לאנשים לשמור על הסדר מעל העוברים בו  שוטר שהוצב במעין מגדל במחסום .3

וצר צוואר בקבוק שיצר אך בפועל נלמסלולים שהתפנו, ם וכיוון את הבאי ,עטות מסיכותלו

צפיפות קשה בחלל הסגור של המחסום. זמן ההמתנה במבנה הצפוף והסגור היה ארוך 

  והלחץ התגבר בשעות העומס.

 :8.11.2020ביום  תמונות מהצפיפות במחסום
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הדוחק מהווה סכנה עבור העוברים במחסום בכל , במכתבינו שבסימוכין התרענושחזרנו ופי כ .4

 שלושעת, הסיכון להימחץ ולהתעלף קיים תמיד. אך בעת הזו הסיכון מהצפיפות גבוה פי כמה. 

ריחוק  :לשגרה לחזרה הבריאות משרד הכריז עליה המדיניות בבסיס עומדות מרכזיות הנחיות

, שמירה על היגיינה המתבטא שמירת שני מטר לפחות בין אדם לאדם ומניעת התקהלות חברתי

 עטיית מסיכות. ו
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לה שוטפת אין די בהפע –אין די בפתיחה של אחד הגורמים לדוחק, יש לטפל בכולם. לעניינינו  .5

של הקרוסלות בכניסה, יש להפעיל ולאייש את כל מסלולי הבידוק )השרוולים( ואת כל עמדות 

 הבידוק, ואם לא די באל להוסיף עמדות נוספות ומסלולים נוספים. 

מדובר בסכנה של ממש לבריאותם של העוברים ובהעדר פעולה ממשית  נבהיר שוב, כי .6

יאלץ לשקול המשך נת הצפיפות במידה ניכרת מצד מפעילי המחסום להקל אואפקטיבית 

 על כן אנו שבים ומבקשים כי תנקטו בפעולות הבאות: צעדינו המשפטיים.

 .300ם מחסוב מתווה למניעת העומס לגבש .א

 הנחיות משרד הבריאות, ובתוך כך:ב יעמדו םחסומיבמ התנאיםלהבטיח כי  .ב

 פתיחת כל עמדות הבידוק כדי להפחית עומס בכל הימים. .1

, וזאת כדי לאפשר זרימה מהירה של עוברים 300הוספת עמדות בידוק במחסום   .2

 ולמנוע הצטופפות בכניסה למחסום. 

 שעות ביממה.  24להפעיל את המחסום  .3

 בכניסה למחסום.מהתקהלות  מנעילהכדי לארגן את כניסת העוברים במחסום  .4

 באופן תדיר. ,תאי השירותיםשל וסביבתו, וכן חסום ניקיון המלדאוג לחיטוי ול .5

לאפשר לנשים לעבור במסלול ההומניטארי של המחסום, וזאת על מנת לשמור על  .6

 כבודן.

 בימים גם מהוות ביניהם 300בכלל ובמחסום  םחסומיבמ שהקרוסלות היותבנוסף,  .ג

 אלפי לעשרות אפשרי הדבקה משטח גם אלה ובימים, ופציעות לדוחק מקום שבשגרה

, ולחלופין השימוש בהן הפסקת לשקול נבקש ים,חסומעובדים שעוברים מדי יום במ

 .בקרוסלות מהשימוש להדבקה הסיכוןלפרסם לאלתר כללים שיצמצמו את 

 נודה על תשובתכם הדחופה על מנת שנוכל לשקול המשך צעדינו.

 ,הברכב

  
 רוני פלי, עו"ד

 יועמ"ש איו"ש, : אל"ם עאסם חאמדהעתק


