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 לום רב,ש

 בימי הקורונה (300מחסום בית לחם )מחסום פעילות הנדון: 

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

 ש רמי"םראאש 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

 בכניסה והדוחק הקשה הצפיפות את למנוע מנת על לפעול ולבקש אליכםלפנות ו לשוב הריני

 שתי, אי הפעלת כנסת עובדים בצורה איטית אל המחסוםמה כתוצאה שנוצרים, 300 למחסום

פעילות. הצפיפות והדוחק  בידוקהמחסום ומחסור בעמדות  של הראשית כניסההקרוסלות ב

 .הקורונה בתקופת ךמכ ויותר ונןשכתיק בימים, לרבות הפועלים, העוברים את מסכנים

בית לחם )מעבר  םלמחסו פעם נוספת הגיע נציג האגודה לזכויות האזרח 25.10.2020ביום  .1

. הכניסה למחסום אחר הנעשה בומקרוב וב , על מנת לעקלפנות בוקר 3:30רחל( בשעה 

אחת משתי בשעה זו היתה עמוסה מאוד, ופועלים שעמדו שם ספרו שרק עכשיו הפעילו את 

, אף שהמחסום אמור להיות ות בכניסה הראשית אל המחסום שנשלטת מרחוקהקרוסל

  שעות ביממה. 24פעיל 

במהלך שהותו הוא ראה  במחסום כארבע וחצי שעות. שההנציג האגודה לזכויות האזרח  .2

ה לא יקות פתחו את אחת הקרוסלות, את השנידדוחק נוצר למעשה במכוון. כל כמה שה

שעה בצפיפות  בחוץ יום כלל. משיחות עם פועלים במקום, היו בהם שהמתינובאותו הפעילו 

מצא בלב הדוחק הגדול ששרר שם. מחוץ למחסום יכנס, בפרט מי שחשש להיוחצי כדי לה

לשמוע צעקות של האנשים שנדחסו וכמעט נמחצו, בהמשך נמסר לנציג האגודה ניתן היה 

שלפחות ארבעה פועלים התעלפו בגלל הדוחק העצום. שנים מהם חזרו הביתה והשניים 

 האחרים התאוששו והמשיכו לעבודתם.  

מהפועלים שעברו במחסום נמסר לנציג האגודה שלא רק שקרוסלה אחת כלל לא פעלה ועל  .3

עומס בלתי נסבל בכניסה למחסום, אלא שבתוך המחסום עצמו רק ארבע עמדות כן נוצר 
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היו מאוישות ופעילות, וזאת על אף שידוע שימי ראשון שבמחסום שמונה ה מתוךבידוק 

 הם הימים העמוסים ביותר. 

, לפחות 25.10.2020להדגיש את השפעת העומס על נשים שעוברות במחסום. ביום  ראוי .4

תוך מגע פיזי  לעבור נאלצה להידחק בין המוני גברים ונמחצה ביניהםאישה אחת שניסתה 

. בנוסף, בכל הזמן בו שהה נציג בינה לבין גברים רבים שנוצר כתוצאה מהצפיפות הקשה

האגודה במחסום, המסלול ההומניטרי לא נפתח, אף שהיו נשים שעמדו וחיכו לידו בתקווה 

 הגברים במחסום. ולא בלחץ בין כל ,שיתאפשר להן לעבור דרכו

 25.10.2020-להמחשה: תמונות שצולמו ע"י נציג האגודה ב
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הוא הגיע נציג האגודה לזכויות האזרח פעם נוספת למחסום.  26.10.2020ביום למחרת,  .5

לפנות בוקר, אז תנועת העוברים במחסום היתה דלילה. כל עוד היו מעט  4:00הגיע בשעה 

התחיל אז עבדו כל הזמן.  הראשית הקרוסלות בכניסה שתי 5:25אנשים יחסית, עד לשעה 

 שמופעלות כאמור מרחוק התחילו להפעיל את הקרוסלותהאראים במחסום עומס, ה
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 לפני השעה, דקות 10כעבור ר שרק הגביר את העומס בכניסה למחסום. דב, בלבד לסירוגין

ת בכניסה , דווקא אז השביתו את אחת מהקרוסלוהצפיפות בחוץ התגברהכאשר  ,6:00

אל עמדות הבידוק שבתוך בנוסף, ת רבה. כך היה משך קרוב לשעה. ונוצרה שוב צפיפו

 הכניסו חמישה אנשים בלבד, בחוץ העומס הפך בלתי נסבל. בכל פעםהמחסום הכניסו 

עמדו זמן רב בכניסה למסלול ההומניטרי  כנס לישראלישביקשו להשתי נשים וזוג קשישים  .6

  כנס.יהגיע קצין מת"ק ואיפשר להם לה  6:10מחץ. רק בשעה יהכדי שיוכלו לעבור בלי ל

אף  זאת היה עומס גדול בכניסה למחסום, , שוב1.11.2020ביום ראשון  בשבוע שלאחרי, .7

 כפי שניתן ללמוד מן התמונות:. פעלוששתי הקרוסלות 
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מסרתם כי האחריות על העומס בצידו הפלסטיני של המחסום  שבסימוכין במענים שלכם אלינו .8

במידת  . ראשית, השליטההזו הטענה את לקבל בידינו איןרובצת על כתפי הרשות הפלסטינית. 

של מפעילי המחסום. עצירת  םהבידי מצויה בלעדיתבכניסה למחסום  העומס הנוצרת
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ם בכל פעם, העמדת מספר הקרוסלות, הפעלת קרוסלה אחת בלבד, הכנסה של חמישה אנשי

נמוך של עמדות בידוק מאוישות, אי הצבה מראש של עמדות בידוק בכמות שהולמת את מספר 

העוברים במחסום, אי פתיחת המסלול ההומניטרי לנשים וזקנים בכל עת הם שמובילים 

 לא ניתן להטיל את האחריות על מי שלא מחזיק בידיו את השליטה.ליצירת העומס. על כן 

גם מהבחינה וף, השטח בו נוצר העומס הוא שטח בתפיסה צבאית לטובת המחסום, בנוס .9

  הפורמלית השטח הוא באחריות ישראלית וכך גם הנעשה בו.

אין המדובר בגבול רגיל בין שתי מדינות. מדובר במעבר בין שטח שמצוי בשליטה ולבסוף,  .10

 צבאית ישראלית לשטח המצוי בשליטה אזרחית ישראלית.

הדוחק מהווה סכנה עבור העוברים במחסום בכל , במכתבינו שבסימוכין התרענוחזרנו ושפי כ .11

 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 שני מטר לפחות בין אדם לאדם ומניעת התקהלותהמתבטא שמירת  חברתי

 עטיית מסיכות. ו

אנו פונים ומתריעים פעם נוספת. מדובר בסכנה של ממש לבריאותם של העוברים ובהעדר  .12

יאלץ נמצד מפעילי המחסום להקל את הצפיפות במידה ניכרת ואפקטיבית פעולה ממשית 

 צעדינו המשפטיים.לשקול המשך 

, והצפיפות שנוצרת כי האחריות על העוברים במחסום מוטלת על הרשויות הישראליות ,כיר שובנז

כי התנועה  ,להבטיח הרשויותעל  על כן הפעלת המחסום.אופן בכניסה למחסום היא פועל יוצא של 

 מן:קערך כדליעל מפעילי המחסום לה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.ו מהירה תהיהים חסומבמ

 .300 םמחסוב העומסוה למניעת מתו לגבש .א

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

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

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

 ולמנוע הצטופפות בכניסה למחסום. 

 שעות ביממה.  24ם להפעיל את המחסו .3

 .כניסה למחסוםבמהתקהלות  מנעילהכדי  לארגן את כניסת העוברים במחסום .4

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

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

 כבודן.

 בימים גם מהוות ביניהם 300בכלל ובמחסום  םמיחסובמ 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 הסיכוןכללים שיצמצמו את לאלתר לפרסם 
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 על מנת שנוכל לשקול המשך צעדינו.הדחופה בתכם נודה על תשו

 ,הבברכ

  
 רוני פלי, עו"ד

 : יםהעתק

 יועמ"ש איו"ש, אל"ם עאסם חאמד


