
1 
 

 8732/20בג"ץ              בבית המשפט העליון
 20.12.21קבוע:          גבוה לצדקהמשפט הבשבתו כבית 

 
 
 האגודה לזכויות האזרח בישראל .1

 קו לעובד .2

 רוני פלי ואח'ב"כ עוה"ד  ידי-על
 מאגודה לזכויות האזרח

 6515417, תל אביב, 75נחלת בנימין רחוב 
  roni@acri.org.ilדוא"ל: 

 ת ו ה ע ו ת ר               5608165-03; פקס: 5608158-03: פוןטל
 

 נ ג ד
 

 משטרת ישראל .1

 המינהל האזרחי .2

 באמצעות פרקליטות המדינה,
 , ירושלים29דין -רח' צלאח א

 י ם בה מ ש י             6467011-02; פקס: 3925590-073טל: 
 
 

 הודעה מטעם המשיבים לקראת דיון

 

 .20.12.21מוגשת בזאת הודעה מטעם המשיבים, לקראת הדיון הקבוע ליום  .1

 

 תלבוא ולת ים, כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבותעניינה של העתירה בבקשת העותר .2

מעבר "ב קיים ותלטענת העותר , אשרמתווה למניעת העומסיגבשו ויפרסמו טעם מדוע לא 

של  הלאפשר כניס כדימעברים אשר הוקמו  13-באחד ממדובר  .(המעבר)להלן גם: " רחל

 עובדים פלסטינים לישראל. 

 

 מטעמהכפי שפורטו בתגובה המקדמית  –רקע, ותמצית עמדת המדינה  .א

 

סיס בל נכנסו לירושלים עהעובדים אשר נבנה בהתאם להיקף ו 2003בשנת מעבר רחל הוקם  .3

עמדות זיהוי  12נתיבי בידוק ביטחוני ועוד  היתרים. בהתאם לאמור, כלל המעבר שלושה

 חיילים. ידי-באופן פרטני עלאשר נבדקו באים בשטחי המעבר, של ה

 

סטינים לצרכי עבודה ההיתרים אשר ניתנו לפלהגידול בהיקף  לנוכח ,בחלוף השנים .4

 2016בשנת . כך, החלו להיווצר עומסים על כלל המעברים ועל מעבר רחל בפרטבישראל, 

בשעות הבוקר ותהליך הבידוק והזיהוי  נשיםא 9,000-כמידי יום עברו דרך מעבר רחל 

 ו של כל אדם.למעבר משלוש שעותבמעבר ארך לעיתים למעלה 
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 ,רמת השירות של המעברים במערכת הביטחון להרחיב ולשפר אתבנסיבות אלו, הוחלט  .5

בפרט. מהלך זה כלל השקעה כספית בהיקפים של מאות מיליוני ש"ח,  ובמעבר רחל

שיפור מיליון ש"ח, לטובת  25-הושקעו למעלה מלבדו מעבר רחל ובפרויקט השדרוג של 

 והכנסת טכנולוגיות מתקדמות. וח האדםהגדלת כ ,התשתית

 

, וכללו הרחבה 2019והסתיימו בשנת  2017עבודות השדרוג של מעבר רחל החלו בשנת  .6

  והתאמה של המעבר לצרכי התושבים.

 

טכנולוגיות נתיבים בעבר; שולבו  3מול ם, לנתיבי 8-כך למשל, הוגדלו כמות נתיבי הבידוק ל

שרת תהליך זיהוי מאפה ,"ספיד גייט" מכונהמתקדמות ובמרכזם מערכת "זיהוי מהיר" ה

הליך השדרוג . בצע זיהוי פרטני מול חייל, כפי שבוצע בעברמהיר ואוטומטי ללא צורך ל

 הורחבה ות";אנושי"זיהוי  הפועלות לצד עמדות ,"ספייד גייט"מערכות  28כלל הכנסת 

בכניסה לצדו הישראלי של הקרוסלות הממוקמת בין  העוברים במעבר,מבואת הכניסה של 

 .המעברשודרג חדר השליטה על ו נתיבי הבידוק;המעבר ועד ל

 

הביא לשיפור משמעותי בחיי העוברים בו. עובר לביצוע השדרוג, משך שדרוג המעבר  .7

מעבר רחל ולאור של שדרוג השעות. מעת שהושלם הליך  3-ההמתנה במעבר היה מגיע ל

בפרק הזמן למעבר הגדלת כמות הנתיבים וייעול הליכי הבדיקה, חל שיפור משמעותי 

כך ששעות הגעת העוברים למעבר התאחרו, שכן פרק זמן שהותם במעבר  ,אנשים במעבר

  .התקצר משמעותית

 

עוברים במעבר רחל גדל , היקף הועם סיום שדרוג המעבר ולאור הצלחת, על כך נוסף

-5:00מגיעים בין השעות ש, 14,000-ל יוםהעוברים בו מידי  אנשים 9,000-משמעותית מ

זמן המעבר  במהלכןאשר אף  – , בפרט בימי ראשון, מה שהוביל ליצירת "שעות עומס"007:

 . דקות בלבד 4-רך כואועד יציאתו לשטח ישראל,  לנתיב הבידוקמכניסת העובר 

 

נתיבי כל  יםפועל ככללשעות ביממה, ובשעות העומס,  24פועל עוד יודגש, כי מעבר רחל  .8

בהם בשל תקלות או אילוצי כוח ש. מטבע הדברים, ייתכנו מצבים ועמדות הזיהויהבידוק 

אדם בלתי צפויים, נסגרות עמדות לפרקי זמן קצרים, אך מדיניות המשיבים היא להפעיל 

 את כל עמדות המעבר בשעות העומס.

 

העתירה  דיןשלפיה עמדתם הוצגה בתגובה המקדמית מטעם המשיבים, על רקע האמור,  .9

בהקשר זה, המשיבים עמדו על לא נפל פגם בהתנהלות המשיבים. משום ש ,להידחות

פרק בועל הקיצור המשמעותי  ;2019בשנת עבר רחל לשיפוץ מ שבוצעונרחבות הפעולות ה

 משעות לדקות בודדות. , בחלקו הישראלי של המעברהזמן למעבר 

 

בצדו הישראלי מנוטר  המעברמספר השוהים במרחב עוד עמדו המשיבים בתגובתם על כך ש

 ביתר שאת בשלתדיר באמצעים טכנולוגיים, משיקולים ביטחוניים, ובתקופה זו באופן 

כמו כן, משיקולים ההתמודדות עם מגפת הקורונה.  במסגרתשיקולים של בריאות הציבור, 
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הים במרחב בהתאם למספר האנשים השו עברמתוזמנת כניסת העוברים בשערי המאלה, 

מהלך זה, מעצם טיבו,  המעבר.כך שלא תיווצר התקהלות במרחב  בצדו הישראלי, המעבר

. לעניין זה צוין, כי של המעבר "צדו הפלסטיני"עשוי בשעות העומס ליצור התקהלות ב

מצוי בסמיכות לשטח העיר בית לחם ומשיק לבתי התושבים בה  המעבר בצדו הפלסטיני,

כי אזור צוין בתגובה המקדמית, עוד  (, כך שאין כלל נוכחות ישראלית בצד זה.A)בשטח 

  הכניסה למעבר מהצד הפלסטיני, אינו מצוי בתחומי צו התפיסה של המעבר.

 

אמונים על המתנהל בשטחי הם המשיבים הדגישו בתגובתם המקדמית כי לצד האמור, 

, עברבדבר העומס החל בצדו הפלסטיני של המ ותטענות העותרי כו ;מצדו הישראלי עברהמ

 , ואין בו כאמור נוכחות ישראליתAלחם, שנמצאת ברובה בשטח -שמשיק לבתי העיר בית

 .ות הפלסטיניתרשה הן לפתחה של –הן עיקר העתירה  –

 

ות והחלטתו של בית המשפט מטעם העותרדיון בעתירה, הודעת העדכון ה .ב

 לאחריה

 

נערך דיון בעתירה לפני הרכב של בית המשפט הנכבד. בתום הדיון, התקבלה  22.3.21ביום  .10

 החלטה כדלקמן:

 

 "שמענו את טיעוני הצדדים ועיינו בתמונות שהוגשו על ידי הצדדים.

  

ביותר, ועל כך יש לברך. כפי זכה לשדרוג משמעותי  300אין חולק כי מעבר 

שהוסבר לנו, העומס לפני שתי הקרוסלות שבתחילת המסלול נובע מכך 

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 5.10.2021עדכון עד ליום העותרות יגישו הודעת 

 .להמשיך הטיפול בעתירה"

  
הלינו הן הודעה מעדכנת מטעם העותרות, שבמסגרתה  5.10.21בהמשך לכך, הוגשה ביום  .11

רואים את אחריותם למתרחש במקום, אך ורק מעת שהעובדים חוצים על כך שהמשיבים "

ברים במתחם הפנימי, ויוצאים לירושלים. לדידם, המתחם את הקרוסלות שבכניסה, עו

שודרג, ולכן מרגע שעובדים נכנסים לתוכו הם שוהים בו זמן קצר, ועוברים במהירות. 

לחם, והדוחק, הצפיפות והסכנה לנדחסים, טרם הכניסה בית ההמתנה הממושכת מכיוון 

קבוק ובמדיניות שמקורם במבנה הפיזי היוצר באמצעות שתי קרוסלות צוואר ב –למתחם 

" אינם מעניינם, והם ממאנים להתייחס אליהם כלל –ההפעלה של הקרוסלות והמחסום 

אף על פי שמאז הדיון בעתירה חלו "כמו כן, העותרות טענו כי  להודעה המעדכנת(. 2)סעיף 

התפתחויות ושינויים בהנחיות באשר למאבק בקורונה, והגם שהן החיילים במחסום והן 

חוסנו נגד הנגיף, המשיבים ממשיכים להפעיל בימים רבים את הכניסה למחסום הפועלים 
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" עודם מנת חלקם של העוברים במחסום קואת עמדות הבידוק לסירוגין, והעומס והדוח

 להודעה המעדכנת(. 4)סעיף 

 

 לאור העדכון שהגישוחלטה של בית המשפט ובמסגרתה צוין כי "ניתנה ה 12.10.21ביום  .12

העותרות, לרבות הצילומים המדברים בעד עצמם, היומן יקבע מועד לדיון בהקדם ככל 

 .; ולקראתו מוגשת הודעה זו20.12.21. דיון כאמור נקבע ליום "שניתן

 

הנתונים העדכניים בנוגע למעבר רחל מלמדים כי המשיבים פועלים בצורה  .ג

  להתנהלותם במעבר; וכי אין כל עילה למתן צו שיפוטי ביחס סבירה ביותר

 

על רקע האמור בהודעה המעדכנת מטעם העותרות, נבקש להתייחס להלן לנתונים  .13

; וכן לעדכן את בית המשפט הנכבד שנאספו בנוגע לתנועה במעבר רחלעדכניים עובדתיים 

 . בנוגע להחלטות שהתקבלו כדי להמשיך ולטייב את הפעילות במעבר

 

נבקש להדגיש כי אין באמור להלן כדי לגרוע מעמדתם העקרונית  תייחס לנתונים,שנלפני  .14

; ואין תפעול המעברבשל המשיבים, כפי שפורטה בתגובתם במקדמית, שלפיה אין כל פגם 

כל הצדקה למתן צו שיפוטי שיחייב את המשיבים לשנות את אופן התפעול של המעבר או 

ך הרחבה נוספת שלו )מעבר לשיפוץ הנרחב להשקיע משאבים כספיים עצומים לצור

 (. 2019שהושלם רק בשנת 

 

נוסף על כך, נבקש לחזור ולהדגיש כי מעבר רחל הוא מעבר ביטחוני שמהווה חלק מגדר  

שבבסיסה שיקולים ביטחוניים מובהקים. בנסיבות אלו, הפעולות שנוקטים  –הביטחון 

גורמי הצבא כדי לשפר את רווחתם של העוברים במעבר, כפופות לאילוצי ביטחון. בתוך 

כך, ייתכנו מצבים חריגים, שבהם אירועים ביטחוניים או התראות ביטחוניות יעוררו צורך 

בע הדברים משליך על מהירות המעבר. כמו כן, דבר שמט –בהליכי בידוק מעמיקים יותר 

לעתים, הערכת המצב הביטחונית העדכנית מחייבת סגירה של חלק מנתיבי המעבר לפרק 

פריטים של אמצעי  182להמחשת העניין, יצוין כי במהלך השנה האחרונה, נתפסו זמן קצר. 

ל תפיסה כזו, לחימה )נשק קר(, שהעוברים במעבר ניסו להחדיר לשטח מדינת ישראל. כ

מחייבת סגירה של נתיב המעבר שבו נתפס אותו כלי נשק, עד להגעת כוחות ביטחון למקום, 

תוך הבטחת השמירה על הביטחון והסדר בשטח המעבר, ומעצר של החשוד. בצד האמור 

יובהר, כי לא מדובר באירועים שגרתיים; וכי ככלל, בכל בוקר פועלים במעבר כל נתיבי 

 הזיהוי, כדי לאפשר מעבר מהיר ככל הניתן. הבידוק ועמדות 

 

מבוססים על בדיקות מדגמיות עיתיות  , אשרהנתוניםאחר הדברים האלה, נפנה להצגת  .15

 . , באמצעות מצלמות האבטחה שבמעברידי הגורמים הרלבנטיים במעבר-שנערכו על
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 –מלמדים בבירור כי משך הזמן למעבר הוא סביר בהחלט הנתונים שנאספו, כפי שיובהר, 

גם אם מתייחסים לפרק הזמן שחולף ממועד ההגעה למעבר בצד הפלסטיני )עוד לפני 

  הכניסה למתקן( ועד ליציאה ממנו.

 

, של היקף כניסות בעלי היתרי במסגרת איסוף הנתונים, בוצע ניתוח סטטיסטי, יום יומי .16

(, 7:00-5:00ה' בין השעות -בימים א' –כניסה לישראל במעבר רחל בשעות העומס )דהיינו 

. ניתוח זה העלה, כי בשעות העומס עברו 2021החל מחודש מרץ עד לחודש אוקטובר 

עוברים בכל שרוול(. יובהר, כי בימים  6-5תושבים לדקה בשרוולי הבידוק ) 42בממוצע 

שאינה  ,מסוימים עברו מעט תושבים, באופן שמביא מטבע הדברים לירידה בממוצע

 מלמדת על רמת התפעול של המעבר. 

 

חולף מההגעה של משך הזמן שמלמדות כי נוסף על האמור, נערכו בדיקות מדגמיות אשר  .17

למעבר, בצד כולל זמן ההמתנה מחוץ  –דקות  12-17תושב למעבר ועד ליציאה ממנו הוא 

ועד ליציאה לשטח ישראל, הוא כארבע  מתקןל. זמן המעבר מרגע הכניסה הפלסטיני

  .דקות בלבד

 

יובהר, כי הבדיקות המדגמיות נערכו בימים אקראיים, גם בימים שבהם התרחשו תקלות 

שהובילו להשבתה של , אירעה תקלה טכנית 17.11.21. כך לדוגמא, ביום במעבר טכניות

במעבר. במסגרת הבדיקה המדגמית שנערכה ביום זה, התמקדו  מנתיבי הבידוקאחד 

. כעבור פחות מרבע שעה, 5:47שהגיע לצד הפלסטיני של המעבר בשעה  אדםהדוגמים ב

, ויצא מהמעבר בערך בשעה 6:01נכנס דרך הקרוסלה של המעבר בערך בשעה  אותו אדם

באותו בוקר אירעה תקלה טכנית במעבר, משך הזמן לעבור מהצד על אף ש –. דהיינו 6:06

דקות. עוד יצוין, כי בשעות העומס שביום  25-היה קצר מ –הפלסטיני לצד הישראלי 

 תושבים פלסטיניים במעבר בכל דקה.  54-, עברו כ17.11.21

 

נוסף על הבדיקות המדגמיות הנ"ל, נערכו בשטח המעבר סיורים של גורמים בכירים,  .18

במהלך שעות העומס. מכלל הסיורים שנערכו במקום, עלתה באופן ברור ההבנה כי פרק 

מההגעה לצד הפלסטיני ועד ליציאה בצד  –הזמן שבו תושב פלסטיני עובר במעבר רחל 

 דקות. 25לא עולה על  –הישראלי 

 

מפקד פיקוד המרכז קיים סיור במעבר, שבמהלכו הוא נפגש עם  2.12.21כך, ביום  בתוך

התושבים הפלסטיניים, שוחח עמם, והתרשם מהסדרי המעבר באופן בלתי אמצעי. בתום 

בכלל ד פיקוד המרכז על שורה של צעדים למען טיוב הפעילות במעבר, וקהסיור, הורה מפ

תיבי המעבר באופן מלא; לווסת באופן מיטבי את הדגיש את החשיבות לפתוח את כלל נזה 

התנועה כדי לצמצם עומסים בצד הפלסטיני של המעבר; ולוודא הימצאות של נציג מת"ק 

במעבר באופן שוטף. נוסף על כך, מפקד פיקוד המרכז הורה לערוך סקר שביעות רצון עיתי 

  במעברים, כדי לעקוב אחר אופן ההפעלה שלהם.
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ה כי כן, המשיבים מודעים לכך שישנם פלסטינים רבים שמעוניינים להיכנס מידי יום הנ .19

לעבוד בישראל. מטבע הדברים, שעות העבודה של רוב העובדים דומות באופן יחסי, ולפיכך 

נוצר עומס בשעות מסוימות. המשיבים נוקטים פעולות משמעותיות כדי לתפעל את  –

גם בשעות העומס. דומה כי העותרות לא מבקשות שהמשיבים  –המעבר בצורה מיטבית 

יפעלו לצמצום מספר הפלסטינים שיכולים לעבור במעבר מידי יום; וגם לא שהמשיבים 

של העובדים.  יםהפרטני נות, בניגוד לרצושונותלשעות  עובריםהשל יפעלו לוויסות 

על סגירה של  ותמלינ ותמקריאת ההודעה המעדכנת, יכול להתקבל הרושם שהעותר

קרוסלות הכניסה למעבר לפרקים, בטענה כי סגירה כאמור יוצרת עומס גדול מחוץ למעבר. 

למנוע עומס גדול מידי כדי  –הוא הכרחי אולם לשיטת המשיבים ויסות הכניסה למעבר 

ך המעבר. לעניין זה יודגש, על רקע טענות העותרות בעניין זה, כי הצורך למנוע עומס בתו

 בתוך המעבר רלבנטי גם במנותק מהגבלות הנוגעות לנגיף הקורונה.  גדול מידי

 

גם שיקולים בטיחותיים וגם שיקולים ביטחוניים מחייבים ויסות מושכל של העומס ודוק: 

הן לטובת הפלסטינים שעוברים בו, הן לטובת כוחות הביטחון שמתפעלים  –בתוך המעבר 

 אותו. 

 

 ודםנוגעים להתפשטותו של נגיף הקורונה עמכל מקום, למרבה הצער, שיקולים ש 

רלבנטיים; ולעניין זה יובהר כי נתוני התחלואה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית עדיין 

על לצורך הקפדה  המעבריםבמדיניות יש עוד צורך בהתאמות שנערכו  ,כךלפי 1.גבוהים

 )כפי שפורט בתגובה המקדמית(.  הוראות הבטיחות והריחוק החברתי המתחייב

 

בלי לגרוע מהאמור, יוער כי המשיבים מודעים לכך שייתכנו תקלות נקודתיות במסגרת  .20

. לפיכך, כל תושב הזמנים קצרבמסגרת אנשים אלפי  תפעול מורכב של מעבר שעוברים בו

יכול לפנות  –פלסטיני שמבקש לעבור במעבר ונתקל בתקלה נקודתית או בעומס חריג 

נהל האזרחי, שמעביר את התלונה לכלל הגורמים הרלוונטיים, יהציבור במלמוקד פניות 

לענין זה יובהר, כי במהלך התקופה  לרבות נציגי המת"ק שנוכחים בשטח המעבר.

, לא התקבלה כל פנייה ביחס לעומס בשטח העותרותהמתוארת בהודעה המעדכנת מטעם 

 המעבר.

 

-המשך מעקב על הנעשה במעבר, ומניעת תקלות ככל הניתן, תתנוסף על האמור, לצורך  .21

אלוף עופר הינדי, ראש מנהלת קשת צבעים בפיקוד המרכז )אשר אמון, בין היתר, על תחום 

המעברים היבשתיים באיו"ש(, הביע את נכונותו לקיים פגישות עיתיות, שיתואמו לבקשת 

ם יהיו טענות כאלו; ומציאת העותרות, לצורך שמיעת טענותיהן לעניין המעברים, א

 פתרונות במידת האפשר. 

 

יצוין, כי כדי לשפר את המענה שניתן לנשים שמעוניינות לעבור במעבר, הוחלט, לאחר  .22

דרך  –את מעברן של נשים עם היתר כניסה לישראל בשעות העומס בחינת הנושא, לאפשר 

 המעבר ההומניטארי. 

                                                           
 .5.7%, ממוצע הבדיקות החיוביות ברשות הפלסטינית היה 2.11.21להמחשת העניין, יצוין כי בשבוע שחל ביום  1
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בדבר העומס בצד הפלסטיני של המעבר, יוזכר כי המעבר בצדו העותרות של אשר לטענות  .23

(, כך Aהפלסטיני, מצוי בסמיכות לשטח העיר בית לחם ומשיק לבתי התושבים בה )בשטח 

שאין כלל נוכחות ישראלית בצד זה. עוד יצוין, כי אזור הכניסה למעבר מהצד הפלסטיני, 

הצבה של כוחות קבועים  –)ובנסיבות אלו  מעבראינו מצוי בתחומי צו התפיסה של ה

 . במקום תחייב תפיסה של מקרקעין נוספים(

 

ואכן, במספר הזדמנויות שונות בעבר, הציבה הרשות הפלסטינית סדרנים למען השלטת 

 הסדר במקום בהתאם לאחריותה, וארגון הכניסה למעבר מצידו הפלסטיני.

 

ת העדכנית, הצבה של כוחות ישראלים בצדו בהתאם להערכת המצב הביטחוני זאת ועוד:

הפלסטיני של המעבר תוביל לסיכון משמעותי לחייהם. להמחשת העניין יצוין, כי ביום 

ידי -את המעבר של העוברים בקרוסלות, עליר דלהסת שניסתה לוחמנדקרה  29.6.15

וע תושבת שהגיעה מצידו הפלסטיני של המעבר. על רקע האמור, עמדתם של גורמי המקצ

משמעית, ולפיה מטעמים ביטחוניים ומעשיים, לא יוצבו חיילים דרך קבע -בצבא היא חד

 בצידו הפלסטיני של המעבר. 

 

בלי לגרוע מהאמור יצוין, כי על אף שכמפורט לעיל גם זמן ההמתנה בצד הפלסטיני אינו 

מסים חורג מגדר הסביר, המפקד הצבאי נכון לבחון צעדים שיהיה בהם כדי לצמצם את העו

 ולשפר את תנאי העוברים, גם בצד זה של המעבר. 

 

בטרם סיום, נתייחס להלן בתמצית לסעדים שהתבקשו במסגרת העתירה, על רקע כלל  .24

 האמור לעיל.

 

". 300יגבשו ויפרסמו מתווה למניעת העומס במחסום העותרות מבקשות כי המשיבים " 

ובע מהעובדה שישנם פלסטינים רבים שמעוניינים נ 300כפי שפורט לעיל, העומס במחסום 

להיכנס מידי יום לעבוד בישראל; ומהעובדה ששעות העבודה של רוב העובדים דומות 

באופן יחסי. דומה כי העותרות לא מבקשות שהמשיבים יפעלו לצמצום מספר הפלסטינים 

וברים לשעות שיכולים לעבור במעבר מידי יום; וגם לא שהמשיבים יפעלו לוויסות של הע

שונות, בניגוד לרצונות הפרטניים של העובדים. הסעד שמבקשות העותרות בהקשר זה הוא 

ידי המשיבים לצורך -כללי באופיו; ואל מול סעד כללי זה, המענה המפורט שניתן על

 מניח את הדעת.  – 300התמודדות סדורה עם העומס במחסום 

 

 300יבטיחו כי התנאים במחסום המשיבים "שהסעד השני המבוקש במסגרת העתירה הוא  

מספר היבטים, ולהלן מציינות העותרות ". בתוך כך, יעמדו בהנחיות משרד הבריאות

 נתייחס אליהם כסדרם:

 

 כפי שהוסבר לעיל, –הפעלה של המעבר באופן רציף כדי למנוע עומס בכניסה למעבר  (א)

כדי למנוע עומס גדול מידי בתוך המעבר. לעניין  –ויסות הכניסה למעבר הוא הכרחי 

זה יודגש, על רקע טענות העותרות בעניין זה, כי הצורך למנוע עומס גדול מידי בתוך 
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; והוא נעוץ בשיקולים המעבר רלבנטי גם במנותק מהגבלות הנוגעות לנגיף הקורונה

 . עוברים במעבר ולעובדים בובטיחותיים וביטחוניים הנוגעים ל

 

בשעות כפי שפורט,  –הפעלה של כל עמדות הבידוק כדי להפחית עומס בכל הימים  (ב)

. מטבע הדברים, ייתכנו מצבים העומס, ככלל פועלים כל נתיבי הבידוק ועמדות הזיהוי

שבהם בשל תקלות או אילוצי כוח אדם בלתי צפויים, נסגרות עמדות לפרקי זמן 

 ניות המשיבים היא להפעיל את כל עמדות המעבר בשעות העומס.קצרים, אך מדי

 
תוספת של עמדות בידוק כדי לאפשר זרימה מהירה של עוברים ולמנוע הצטופפות  (ג)

 8-ל 3-הוגדלו כמות נתיבי הבידוק מ 2019פי שהובהר, רק בשנת כ –בכניסה למחסום 

ד גייט", ות "ספיימערכ 28נתיבים. כמו כן, הליך השדרוג של המעבר כלל הכנסה של 

י "אנושיות"; הורחבה מבואת הכניסה של העוברים במעבר, הפועלות לצד עמדות זיהו

הממוקמת בין הקרוסלות בכניסה לצדו הישראלי של המעבר ועד לנתיבי הבידוק; 

ולשיטת ₪; מיליון  25 הושקעושדרוג המעבר ב ושודרג חדר השליטה על המעבר.

המשיבים אין מקום לבצע שדרוג נוסף בחלוף שנתיים בלבד ממועד השדרוג האחרון, 

בפרט לא בשים לב לנתונים המעודדים ביחס לפרק הזמן שחולף מהרגע שבו תושב 

-12פלסטיני מגיע לצד הפלסטיני של המעבר ועד לרגע שבו הוא יוצא מהצד הישראלי )

בנסיבות אלו, אין כל הצדקה למתן צו שיפוטי שיחייב  ומס(.דקות, גם בשעות הע 17

ת בידוק; ובהקשר את המשיבים להשקיע כספים רבים נוספים לצורך תוספת של עמדו

הרשויות אינן יכולות לפעול במנותק זה, נבקש להפנות להלכה המושרשת שלפיה 

ת התקציביות להתחשב במגבלו -ואף חייבות  -מאילוצי ושיקולי תקציב, והן רשאיות 

במסגרת שיקול הדעת המסור להן, כחלק ממילוי חובותיהן כלפי הציבור )לעניין זה, 

 .((1993) 43( 3, פ"ד מז)ברנד נ' שר התקשורת 3472/92ראו למשל את שנקבע בבג"ץ 

 
 שעות ביממה.  24מעבר רחל אכן פועל  – שעות ביממה 24הפעלה של המחסום  (ד)

 
 –ארגון של כניסת העוברים במחסום כדי להימנע מהתקהלות בכניסה למחסום  (ה)

; ות הפלסטיניתההתנהלות בצידו הפלסטיני של המעבר מונחת לפתחה של הרש

הצבה של כוחות ישראליים בצידו  –ובהתאם להערכת מצב ביטחונית עדכנית 

 הפלסטיני של המעבר תוביל לסיכון משמעותי לחייהם. 

 

אפשר לנשים, לזקנים ולאנשים בעלי מחלות רקע לעבור בשעות העומס במסלול ל (ו)

 7:00עד לשעה  5:30 מהשעה פועל המעבר ההומניטארי -ההומניטרי של המחסום 

כאמור עומס על קרוסלות הכניסה. לבהתאם לכמות העוברים באותו יום ו ,בבוקר

ברם של זקנים, ; ומעבשעות העומס לעיל, מעברן של נשים יתאפשר במעבר ההומניטרי

ואנשים בעלי מוגבלויות, או מקרים חריגים ופרטניים נוספים, יתאפשר כפוף לפנייה 

 וקבלת אישור מקצין המת"ק שיהיה נוכח במעבר ההומניטרי. 

 

סוף דבר: לנוכח כלל האמור לעיל, עמדת המשיבים היא כי דין העתירה להידחות, תוך חיוב  .25

 העותרות בהוצאות. 
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הפלסטינית  הרואה עצמה מחויבת למתן שירות הולם עבור האוכלוסיימערכת הביטחון  

העוברת במעברים, לרבות במעבר רחל. לאור האמור, פעלה מערכת הביטחון לשדרוג 

המעברים, תוך השקעה כספית לא מבוטלת אשר הביאה לשיפור משמעותי בתנועת 

ע וציהצורך לבתדיר, תוך איזון בין  האוכלוסייה הפלסטינית במעברים. המשיבים פועלים

ביטחוני לצד מגבלות השעה, לבין הצורך בשמירה על רמת השירות הניתנת לעוברים  בידוק

 במעברים.

 

עיון בהודעה המעדכנת מטעם העותרות, מלמד כי טענותיהן העיקריות מתייחסות לעומס 

של הרשות  בצד הפלסטיני של המעבר. כפי שהובהר, המתרחש בצד זה מונח לפתחה

הפלסטינית; ואין כל מקום למתן צו שיפוטי של בית המשפט הנכבד אשר נותן הוראות 

 למשיבים ביחס למרחב האמור.

 

כי המפקד הצבאי אינו מקל ראש בסוגיה מושא בבירור מהמפורט לעיל עולה מכל מקום, 

העתירה, והוא פועל להבטחת רווחת התושבים העוברים במעבר, בהתחשב במכלול 

יקולים הצריכים לעניין, ובהם גם שיקולים ביטחוניים, שמחייבים לבצע בידוק ביטחוני הש

 אפקטיבי של העוברים. 

 

לשם כך, הושקעו בשנים האחרונות סכומי כסף אדירים לשיפור התנאים במעבר, הוחלט 

לאפשר ו; לאייש בשעות העומס את כלל עמדות הבידוק ;לפתוח אותו בכל שעות היממה

הנתונים העובדתיים . גם במבחן התוצאה, בשעות העומס ר בשרוול ההומניטרילנשים לעבו

; ומשך ברוכים ביותר שננקטו לצורך טיוב המעבר נשאו פירות השונות כי הפעולותמלמדים 

)אף אם מחשבים אותו מרגע ההגעה לצד הפלסטיני, ועוד לפני הכניסה הזמן הכולל במעבר 

  מניח את הדעת. -לצד הישראלי( 

 

בלי לגרוע מהאמור, המשיבים מכירים בכך שתמיד יש אפשרות להשתפר עוד, ולפיכך הם 

; הן בנוגע לטיפול נקודתי בפניות פרטניות –מבהירים כי הדלת פתוחה לפני כל מאן דבעי 

 הן בנוגע להצעות ייעול במישור הרוחבי.

 

התנהלות בנסיבות אלו, המשיבים סבורים כי אין כל הצדקה להתערבות שיפוטית ב 

 התנהלות סבירה ביותר, ואף למעלה מכך.  –המשיבים בנוגע למעבר רחל 
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 שי כהן

 גן במחלקת הבג"ציםס

 בפרקליטות המדינה

 




