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 8732/20בג"ץ  בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

  

 :תוהעותר

 580011567ע"ר  ,האגודה לזכויות האזרח בישראל .1

 580175545, ע"ר קו לעובד .2

כולם באמצעות ב"כ רוני פלי ו/או עביר ג'ובראן דכוור ו/או 
ו/או שרון דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק ו/או עודד פלר 

ו/או  ניקולא גדירו/או מור -גן ו/או גיל ויס -אברהם
משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או אן סוצ'יו  ו/או סנא אבן 

  ו/או רעות שאערברי 
 

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 6515417אביב -, תל75רחוב נחלת בנימין 

 03-5608165; פקס: 03-5608185טל': 
  Roni@acri.org.ilדוא"ל: 

ד- ג  -נ

 המשיבים:

 משטרת ישראל .1

 מינהל האזרחיה .2

 ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
 , ירושלים29דין -רח' סלאח א

 02-6467011; פקס: 02-6466590טל: 

 עתירה דחופה למתן צו על תנאי

 :כדלקמן לבוא וליתן טעם יםלמתן צו על תנאי, המורה למשיבוגשת בזאת עתירה מ

 ;300יגבשו ויפרסמו מתווה למניעת העומס במחסום מדוע לא  .1

 יעמדו בהנחיות משרד הבריאות, ובתוך כך: 300יבטיחו כי התנאים במחסום מדוע לא  .2

 יפעילו את הכניסה למחסום באופן רציף על מנת למנוע עומס בכניסה למחסום. .א

 כל עמדות הבידוק כדי להפחית עומס בכל הימים. את יפעילו .ב

עמדות בידוק, וזאת כדי לאפשר זרימה מהירה של עוברים ולמנוע הצטופפות  יוסיפו .ג

 בכניסה למחסום. 

 שעות ביממה.  24את המחסום  יפעילו .ד
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 את כניסת העוברים במחסום כדי להימנע מהתקהלות בכניסה למחסום. יארגנו .ה

במסלול בשעות העומס לעבור ולאנשים בעלי מחלות רקע , לזקנים לנשים יאפשרו .ו

 .מסלול ייחודי אחרבאו  ההומניטרי של המחסום

 דחוף לדיון בקשה

ת יוזכוב ותהקש ותהפגיע בשלבית המשפט הנכבד מתבקש לקיים דיון דחוף בעתירה, וזאת 

 מפאת 300של הפלסטינים העוברים בעומס כבד במחסום ולפרנסה כבוד ל ,לבריאותלחיים, 

 הגשתבעת הדברים מפורטים בהרחבה בעתירה ומלווים בתיעוד. אופן הפעלת המחסום. 

ראל וברשות הפלסטינית. ככל שביבקורונה עתירה זו עולה מדי יום מספר הנדבקים 

פלסטינים העוברים במחסום, בגוברת הפגיעה כך בעינה עומדת של המשיבים  שמדיניותם

  ן הבריאותי.והסיכועימה גם 

 מבוא

זה המכונה "מעבר רחל", ומצוי בין בית  – 300בתנאים השוררים במחסום  עוסקתתירה זו ע .1

הפלסטינים העוברים  העובדיםמנת חלקם של  ןובצפיפות והדוחק שהינ –לחם לבין ירושלים 

נמנעים מלנקוט על מנת להבטיח הגנה  שהמשיביםעניינה של עתירה זו בפעולות במחסום. 

 לבריאות ולכבוד בדרכם לעבודה בישראל.  ראויה לזכויותיהם של העובדים הפלסטינים

על מנת בסכומי כסף לא מבוטלים, כפי שיפורט להלן, לפני כשנה וחצי עבר המחסום שיפוץ  .2

הקורונה  עם התפרצות מגפתלמרות זאת, שפר את התנאים לעוברים בו. ללהקל את העומס ו

 מופעל המחסום גם כאשרהעומס.  בשעותאף מופעל המחסום לרוב במתכונת חלקית, 

הצפיפות שנוצרת בכניסה את כל המבקשים לעבור בו.  כילהוא מתקשה לה ,מלאה במתכונת

 מדובר ם.החייאת ולעיתים אף  תוכו מסכנת את בריאותם של הנכנסיםולפעמים בלמחסום 

אשר בדרכם לעבודה , רובם עובדים פלסטינים של אלפי בני אדם זכויותיהםבבפגיעה חמורה 

מפניה העיקרית  שההגנה מיתזאת בעת מגפה עולודחק, יצטופף ולההל נאלציםבישראל 

 שמירת מרחק ומניעת התקהלות.  ןהבה ידבקות דבקה ומהלהימנע מההדרך הדומיננטית ו

הוא פוגע בכבודם ר הקורונה. משב משוםאת העובדים רק הדוחק במחסום אינו מסכן ואולם,  .3

. אנשים נדחסים, י והמנטלי של העוברים בו גם אילולא היתה מגפהומשפיע על מצבם הפיז

 נרמסים ונפצעים מן הקרוסלות שבמעבר. הם סובלים מן הדוחק, מן הצפיפות המהבילה ומן

העוברים רבים מן הצחנה עת מוחצים זה לזה המונים בימי גשם וקרה ובימות הקיץ היוקדים. 

. והחקלאות, שהם מן הקשים והמסוכנים בענפי העבודה הבניין ענפיבמחסום הם עובדים ב

. הם במחסום יםקונדחעל מנת להגיע לעבודתם הם יוצאים בשעות הקטנות של הלילה 

הבניין ענף בלכך השפעה הרת גורל עליהם. יש מגיעים לעבודה כשהם מותשים ורצוצים, ו

העובדים הפלסטינים בעבודות שיעור גים מדי שנה. אף על פי שמאות פצועים ועשרות הרו

. 50%-יעורם מקרב ההרוגים בענף מגיע לכ, ש30%-הכפיים בענף הבניין בישראל הוא כ
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ואף על פי כן שיעורם מקרב ההרוגים  ,20%בחקלאות שיעורם של העובדים הפלסטינים הוא 

 שישות.. זהו, בין היתר, המחיר בחיי אדם שגובה הת 28%הוא 

נעשה בכניסה למחסום , ובמיוחד מן האחריות להמשיבים מתנערים מאחריותם לכל אלה .4

 םשהעל אף ממקום כולו בשטח השיפוט של ירושלים, ו שהואעל פי בצדו הפלסטיני, אף 

 בשליטה הבלעדית על הנעשה בו.  יםנושא

 דות הצריכות לענייןהעוב

 הצדדים לעתירה

 העותרות

, האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא ארגון זכויות האדם הגדול והוותיק 1עותרת ה .5

בישראל. מטרתה להגן על כל קשת זכויות האדם בישראל, בשטחים הכבושים ובכל מקום בו 

עתירה זו מתבססת על תצפיות חוזרות נפגעות זכויות אדם על ידי הרשויות הישראליות. 

תי מן האגודה לזכויות האזרח בישראל, ועל עדויות אוהנד ענשערך מר מ 300ונשנות במחסום 

 שאסף על יסוד קשר יומיומי עם פלסטינים העוברים במחסום.

, ומטרתה לסייע לעובדות ולעובדים 1991, קו לעובד, היא עמותה שהוקמה בשנת 2העותרת  .6

ליטים החלשים ביותר במשק הישראלי, בהם עובדים ישראלים בשכר נמוך, מהגרי עבודה, פ

 המועסקים בישראל.   ומבקשי מקלט ועובדים פלסטינים

לשמש לפה למי שזכויותיו נפגעו, בעיקר אם עותרות של ה ןהפסיקה הכירה לא פעם בתפקיד .7

למשל, בבג"ץ  ,על הפרק עומדות שאלות ציבוריות חשובות, הנוגעות לפגיעה בזכויות יסוד. כך

 :  ( נקבע2006) 346( 1סא)פ''ד , קו לעובד נ' ממשלת ישראל 4542/02

נכונים לשאת את  -רוב שבהם  -"אני נכון להניח כי העובדים הזרים 

הפגיעה בכבודם ובחירותם; וגם אם אין הם מקבלים פגיעה זו 

גם אם  ברירה. ]...[-באהבה, מקבלים הם אותה בהכנעה שבדלית

נכונים הם העובדים הזרים להיכנע לגורלם, אנו לא נסכים כי תופעת 

. אכן, שפר גורלם של העובדים הסדר הכבילה תמשיך ותשרור בקהלנו

הזרים, החלשים והפגועים שבקירבנו, ונחלצו לעזרתם אנשים טובים, 

חסד -ובזכותם של אוהבי -אלה הם העותרים שלפנינו  -מתנדבים בעם 

אלה נתמזל מזלנו ונתגלגלה זכות לידינו להגן על צלם האנוש של 

גן עליהם, על העובדים הזרים, הגם שלא ביקשו אנו נאותם עובדים. ו

 דינו של המשנה לנשיא חשין(. לפסק 5 פסקה". )זאת מאיתנו

ידי עמותת קו  על חלקן –בשנים האחרונות  שהוגשו עתירות של שורהל מצטרפתזו  עתירה .8

 בעניינים – יחדיוידי עמותת קו לעובד והאגודה לזכויות האזרח בישראל  עללעובד וחלקן 

 הקוגנטיות זכויותיהם בעניין, היתר בין, כך. פלסטינים עובדים של לזכויותיהם הנוגעים
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)פורסם בנבו,  עמותת קו לעובד נ' בית הדין הארצי לעבודה 5666/03)בג"ץ  בעבודה

 ישראל ממשלת' נ לעובד קו עמותת 7399/15זכותם לפנסיה )בג"ץ  בעניין(; 10.10.2007

קו לעובד נ'  עמותת 5918/16בג"ץ בעניין זכותם לדמי מחלה ) (;22.11.2020)פורסם בנבו, 

(; בעניין הסדר העסקתם בישראל וכבילתם למעסיקיהם תועומד ה)תלוי ממשלת ישראל

, הבריאות הסדרי בענייןו(; תועומד ה)תלוי ישראל ממשלת' נ לעובד קו 6272/20)בג"ץ 

בג"ץ ) הקורונה בתקופתזכויותיהם של עובדים הלנים בישראל  עלוהפיקוח  המגורים סטנדרט

 ((. 24.9.2020)פורסם בנבו,  קו לעובד נ' שר הבריאות 2730/20

עובדים פלסטינים שהיתר העסקתם תלוי לחלוטין בעוסקת זו, כמו האחרות, עתירה  גם .9

לע להם במעסיקיהם ובמשיבים. עובדים אלה חוששים לעמוד כעותרים ציבוריים, שמא יבו

הנוגעות משום כך, מביאות העותרות פעם אחר פעם עתירות . ופרנסתם תיפגע בדרך כלשהי

עמד על צורך לברר עתירות כאשר נסיבותיו של בפני בית המשפט הנכבד, אשר  לזכויותיהם

הנפגע העיקרי מקשות על פנייתו לערכאות, או כאשר הוא מפחד לעשות כן בשל תלות כלכלית 

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות  7647/16בג"ץ  משל,, לבמשיבים )ר'

כך שיש לברר עתירות, על . עוד עמד בית המשפט הנכבד, ((13.05.2020)פורסם בנבו, והספורט 

נמוכה. כך,  ומידת נגישותה לערכאותמוגבלים משאביה של האוכלוסייה הנפגעת שעה ש

 למשל, נפסק בעניין מדיניות משרד הפנים בעניינן של מהגרות עבודה:

"כבר נפסק, כי עתירה העוסקת בענין בעל אופי ציבורי רחב עשויה 

להידון במסגרת עתירה ציבורית באמצעות עותרים ציבוריים, גם בלא 

על אחת עותרים ספציפיים הנפגעים במישרין מהמעשה המינהלי... 

מה כך הוא, משמדובר במקרה זה בנפגעות פוטנציאליות כמה וכ

מהגרות עבודה, שמשאביהן מוגבלים ביותר, וניתן להניח שחסרים 

להן כלים של ידע, ממון והתמצאות, הנדרשים לצורך ייזום הליכי 

 פסקה, נ' משרד הפניםקו לעובד  11437/05בג"ץ ." )תביעה בענייניהן

 (.קו לעובד)להלן: עניין  (13.4.2011)פורסם בנבו,  הדין לפסק 15

 המשיבים

היא המחליטה  .וניהולו האופרטיביאחראית על הפעלת המחסום ישראל,  משטרת, 1המשיבה  .10

השליטה במידת העומס במחסום  .על איוש עמדות בידוקו בכניסהעל אופן הפעלת השערים 

  מצויה בידיה.

מבנה המחסום ועל ההיתרים המונפקים לעובדים, וכן על , המינהל האזרחי, אמון על 2המשיב  .11

 הטיפול בצידו החיצוני של המחסום ובכניסה אליו.

 300מחסום 

ומשמש  בתוך השטח המוניציפלי של ירושלים,מצוי על תוואי חומת ההפרדה  300מחסום  .12

המחסום הוקם  .ירושליםלבין בין בית לחם לאוכלוסייה הפלסטינית נקודת מעבר מרכזית 

. ומתופעל ע"י משטרת ישראל ומג"ב . הוא נמצא בשטח הפעילות של מת"ק בית לחם2005בשנת 

http://www.nevo.co.il/case/5885531
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, כולל ברחבת הכניסה הראשית אליו מצד בית לחם, ויש בו מרושת במצלמות אבטחההוא 

ת השליטה מרחוק המחסום פועל בשיטשרוולי מעבר, קרוסלות לעיכוב מכשירי בידוק ועוד. 

 ללא מגע ישיר בין הפלסטינים לעובדים והמפעילים של המחסום.  

 1/עתצלום אויר ותצהירו של האדריכל אלון כהן ליפשיץ מצורפים ומסומנים כנספח 

. זאת האחריות על הנעשה בכניסה למחסום, גם מצידו הפלסטיני, נתונה למפעילי המחסום .13

, מקום בו לרשות בשטחה המוניציפלי של העיר ירושליםהמחסום מצוי כולו  :ממספר טעמים

היה המחסום בצידו הפלסטיני מצוי בתחומי בגדה  אפילוהפלסטינית אין כל סמכות לפעול. 

המערבית, הרי ששטחים עליהם מוקמים מחסומים נתפסים בצו תפיסה צבאי והאחריות על 

 הנעשה בתחום זה היא על המשיבים ועליהם בלבד.

, ישראלהגדה המערבית לבין , כמו כל המעברים בין 300 מחסוםגבול בין מדינות. אין מדובר ב .14

בין שטח שמצוי בשליטה צבאית ישראלית לשטח המצוי בשליטה אזרחית  מעבר נקודת משמש

   בתוך המחסום ובשני צדדיו, גם זה הפלסטיני.נעשה אחריות למשיבים משכך, ל. ישראלית

 :הנוצרת בכניסה למחסום מצויה בלעדית בידיהם של המשיביםהשליטה במידת העומס בנוסף,  .15

קרוסלה אחת בלבד, הכנסה של חמישה אנשים ב שימוש, שערים חשמליים )קרוסלות(עצירת 

מספר נמוך של עמדות בידוק מאוישות, אי הצבה מראש של עמדות בידוק  הפעלתבכל פעם, 

זקנים להמסלול ההומניטרי לנשים ובכמות שהולמת את מספר העוברים במחסום, אי פתיחת 

  .ומצויים בשליטת מפעילי המחסום לעומסגורמים  כל אלה  –וכו'  בכל עת

, דרכו ישראלבין בין הגדה המערבית ל אחד המחסומים העמוסים ביותר ינוה 300מחסום  .16

נית לאחר שנים רבות של ביקורת חוזרת ונש. בוקרבלילה וב –יממה עובדים מידי  אלפיעוברים 

קיצונית ממנה סבלו הצפיפות הו כיםארוההמתנה ה ניזמאודות התנאים הקשים במחסום, 

 במחסום במסגרת השיפוץ הוטמעו. 2019שדרוג שהסתיים באפריל מהלך  החלהעוברים בו, 

 המשמש שרוולנוסף עוד מעברי בידוק וכן שני ובו כניסה שרוול  נוסףמערכות ביומטריות, 

להוריד את הלחץ במחסום ולקצר ולייעל את המעבר.  על מנתאלה נעשו כל  .מסלול הומניטריכ

מתאם הפעולות בשטחים, האלוף  צוטט מחסוםה שיפוץה סיום אודותיחסי הציבור בהודעת 

 :, כאומרכמיל אבו רוקון

"פרויקט זה מתבצע כחלק מתכנית סדורה וארוכת טווח לשדרוג  

הטמענו טכנולוגיה המעברים ביהודה ושומרון. ... גם במעבר רחל 

חדישה אשר תקל ותייעל את מעבר התושבים ותשפר את חוויתם. 

זוהי בשורה משמעותית לכל תושבי האזור, אשר מעתה יוכלו לעבור 

במהירות שיא של כארבע דקות בלבד, ואינם ייאלצו להתעכב 

מתוך:  ]כך במקור[ "כשעתיים במעבר כפי שהיה טרם השיפוץ...

  7, ערוץ 15.4.2019" תח לתנועהמעבר רחל המשודרג נפ"

 2/עהכתבה מצורפת ומסומנת כנספח 

https://www.inn.co.il/news/399436
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יש רחבת המתנה מכיוון בית לחם  300בכניסה למחסום זהו מבנה המחסום לאחר השיפוץ:  .17

(, מוצבים שני שערים השרוול)להלן: המובילה למסדרון מקורה. בכניסה למסדרון המקורה 

(, המופעלים בשליטה מרחוק על ידי קרוסלותחשמליים מסתובבים, עד לגובה התקרה )להלן: 

ארבע דלתות, שנפתחות לשמונה  השוטרים. אחרי הקרוסלות יש שני שרוולים נוספים, שבסופם

ביומטריות הממוקמות  עמדות בידוקלמובילות בהם קרוסלות. אלה שגם שרוולים נוספים, 

ע"י שוטרי מג"ב. היציאה מהמחסום גם היא דרך קרוסלות,  יםהמאוייש מול חדרי בידוק

. כל שטח המחסום מכל צידיו מצוי בשטח לירושליםלשביל המוביל משם לרחבת יציאה ו

 באחריות ישראל.מצוי שיפוט של ירושלים, וה

הדוחק , אמור להיות ערוך למעבר של אלפי אנשים תוך זמן קצר. ןהמחסום כיום, אם כמבנה  .18

עוברים פלסטינים ההמסוכן וזמני ההמתנה הארוכים כבר לא אמורים להיות מנת חלקם של ה

השפעות השדרוג, כפי שיפורט להלן, אינן ניכרות בתקופה האחרונה. המחסום  אף על פי כן,בו. 

תשתית אלא לקות במרק עמוס וצפוף באופן שמסכן את העוברים בו. הצפיפות אינה נובעת 

 המחסום. בהפעלתהמשיבים מן האופן בו מתנהלים בעיקר 

נחסמת או נעצרת התנועה  אם ;םגם בתנועת אנשים במחסו ךתנועה ערה, כדרך עם כמו בכל  .19

על מנת שתנועה תזרום ש כשםעומס רב. ל גורםנוצר צוואר בקבוק ש ,במקום מסויים בדרך

ועל כל הנתיבים להיות פנויים ללא  בו הנעיםלהיות רחב דיו כדי להכיל את כל  יובכביש, על

ותי יש אפקט משמע בידוק לכל סגירה של שרוול או מסלוללכן, גם במחסום.  ממשהפרעות, כך 

אם יסגרו חלק ממסלולי הבידוק, יהא הדבר דומה  ,למשל ,כך. מאחורש האנשים כל תעל תנוע

, עודיווצר עומס בדרך המובילה אל החסימה. ו ,ת חלק מנתיבי הנסיעה בכביש מהירלסגיר

הפעלת הקרוסלות לסירוגין ולא באופן רציף דומות למחסום בכביש שנסגר ונפתח למשל, 

 זו יוצרת פקקי תנועה. שכלסירוגין. גם פעולה 

, יכולת ההכלה של הנ"ל 15.4.2019מיום  לפי הודעת מתאם פעולות הממשלה בשטחים .20

ר הפעילו את כל חלקי המחסום ש, וכא2019 מאוד עם השדרוג באפריל ההמחסום השתפר

הינו  , אם כך,. העומס כיוםדקות ספורות התמשךוהמעבר  ,ירד מאוד בו באופן רציף העומס

, של אי פתיחת הקרוסלות ושל הימנעות מאיוש כל של אופן הפעלת המחסום ישירהצאה תו

 משמעות הדבר היא כי מפעילי המחסום יוצרים עומס באופן מכוון.. עמדות הבדיקה

מגפת אם בימים כתיקונם יוצר העומס במחסום סכנות רבות לעוברים בו, הרי שבתקופת  .21

גורמי סיכון משמעותיים להידבקות בנגיף. זאת  צפיפות ודוחק הינםהקורונה הסיכון מתעצם. 

הסיבה שהנחיות משרד הבריאות מחייבות שמירה על ריחוק בין אנשים והגבלה של כמות 

זמן ממושך. הפעלת המחסום באופן שיוצר דוחק וצפיפות, דווקא  פרקאנשים במקום מסויים ל

 של ממש. בריאותיבעת הזו, יוצרת עבור העוברים בו סיכון 

אמור בראשית הדברים, הדוחק, הצפיפות וההמתנה הממושכת פוגעים בשלומם של עוד כ .22

העוברים גם אילולא המגפה. קהל גדול של אנשים רומס זה את זה, יש מי שנפצעים מן הדוחק, 

יש מי שגפיהם נתפסות בקרוסולות והם נפגעים. המקום מהביל ומצחין. העובדים באים 

ית בשעות הקטנות של הלילה כדי "לתפוס מקום", מבתיהם בכל רחבי דרום הגדה המערב
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ומגיעים לעבודתם הקשה בבניין או בחקלאות אחרי שבילו במחסום בתנאים אלה כשהם 

 תשושים, והעבודה הופכת מסוכנת במיוחד. 

 הקורונהבתקופת  300הצפיפות במחסום 

כללי על הגדה כחלק מההתמודדות של מדינת ישראל עם התפשטות מגיפת הקורונה הוטל סגר  .23

. (הראשון הסגראו  על הגדה הסגר הראשון)להלן:  22.3.2020המערבית ועל רצועת עזה מיום 

הוחלט להתיר את כניסתם של עובדים  ,עם זאת, על מנת שענפים חיוניים בישראל ימשיכו לפעול

פלסטינים הנדרשים בענפים אלה. על כן עובדים בענפי הבניין, הבריאות, החקלאות והסיעוד, 

אלא ישארו ללון בישראל  ,ולעבוד ובתנאי שלא יחזרו לבתיהם בסוף יום העבודה ךלהמשי יכלו

רה זו, נסגרו למעבר עתי מושאוהיתריהם הוחלפו להיתרי לינה. המחסומים, ובהם המחסום 

כחודש  הוסר הסגר והעובדים שבו לעבוד מתוקף היתרים יומיים. 31.5.2020ביום  עובדים.

 הסגר השני)להלן:  , נסגרו המחסומים לתנועת פעלים פעם נוספת29.6.2020לאחר מכן, ביום 

 . 30.8.2020הם נפתחו מחדש ביום . (השני הסגראו  על הגדה

קריטריונים להפעלת מוסדות, מקומות ו כללים בישראל מונהגים 2020 החל מחודש אפריל .24

 ,הבריאות גורמי ידי על שגובשו, עבודה ושירותים שונים. אסופת הכללים והקריטריונים הללו

בשגרת המגפה.  בטוחהוהיא מהווה אמת המידה להתנהלות  ,"התו הסגול" מכונה

התחלואה והסיכון הקיים, כמו משתנים לפי היקף  הסגולהקריטריונים המרכיבים את התו 

 בבחינת והדברים, להרחיב צורך אין כי)דומה, לפי את אופיו של המקום אליו הם מתייחסים 

 ; גם בבתי המשפט נוהגים כללי "תו סגול"(.שיפוטית ידיעה

ה תלולה במספר חולי יעלי חלהשני, ה סגרלהגדה  עלבמהלך הזמן שחלף בין הסגר הראשון  .25

הקורונה בישראל ובשטחים. בתגובה, חזרה הממשלה והטילה מגבלות שונות על פעילות המשק 

והחמירה את הקריטריונים של התו הסגול. תכליתן של המגבלות היתה למנוע צפיפות 

התו הסגול להפעלת המחסומים, עם זאת, והתקהלות של מספר רב של אנשים באותו מקום. 

 לא פורסמו.  ,טריונים שעל מפעילי המחסום ליישםקרי: הקרי

תי, עובד האגודה לזכויות האזרח בישראל, את אמאז פרצה מגפת הקורונה תיעד מר מוהנד ענ .26

ביקר מדי שבוע בשעות הבוקר המוקדמות במקום, ותצפיות תי ערך אהקורה במחסום. מר ענ

שני, לאחר הסגר השני ולאחר בין הסגר הראשון לבין סגר ה –, בשעה שזה היה פתוח במחסום

תי אמר ענ .םומחסושוחח עם העוברים בשם את הנעשה בדיווח ובתמונות תיעד הוא  חגי תשרי.

למחסום ועוברים בו מדי יום,  פלסטינים שמגיעיםעם , יומיהדוק, לעתים אף יומעל קשר שמר 

במרבית הימים כי הממושך והמדוקדק העלה, תמונות. המעקב גבה מהם עדויות וקיבל מהם 

נבעה ישירות מאופן וזו יתה התקהלות של מאות אנשים לפחות, בחלק משעות העומס, יה

 הפעלת המחסום.

מפורטות שיחות שערך עם פועלים העוברים במחסום.  תי המצורף לעתירהאשל מר ענ בתצהירו .27

יצוינו שאף ואת עדויותיהם בכתב למסור חששו  –כולם, ללא יוצא מהכלל  –אלה פועלים 

עד שהמניעה  חלקם היו מנועי כניסה לישראל בעברפרטיהם המזהים, מחשש שיבולע להם. 
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את השרירות שבמשטר היטב מכירים על בשרם הם  .להיכנס שוב הוסרה וניתן להם היתר

הכניסה, ופוחדים שהמשיבים יתנכלו להם אם יעידו נגדם, יאסרו שוב על כניסתם  היתרי

ולאבד את  ",עושי צרות"תפס כיאחרים חוששים לה עו את מטה לחמם.לישראל, ועל ידי כך יגד

משום לחינם. סכן את עבודתם לממאנים לא מאמינים שתלונתם תשנה משהו, ו. יש שעבודתם

אר את שיחותיו תיאשר  ,תיאנסמכות על תצהירו של מר ענבעתירה העובדות המפורטות  ,כך

החוזרים ונשנים במחסום ובתצפיות שערך  שראו עיניו בביקוריואת ועם העוברים במחסום, 

 בין הסגר הראשון לסגר השני, ואחרי הסגר השני ולאחר חגי תשרי. 

 3ע/תי מצורף ומסומן כנספח אתצהירו של מוהנד ענ 

מן התצפיות והעדויות עולים שני כשלים מרכזיים באופן הפעלת המחסום, אשר בתמצית:  .28

של מעברי הקרוסלות  ,לסירוגין ,עלה לא רציפהגורמים לצפיפות ולעומס. הראשון הינו הפ

ללחץ גדול של אנשים בתורו מביא , אשר שבכניסה למחסום. הפעלה כזו יוצרת עומס בכניסה

בין כדי לא לאחר לעבודתם. הלחץ מוביל לעיתים אף לאלימות ידחק פנימה המבקשים לה

הכשל השני הוא מספר עמדות הבידוק המאוישות במסלולי הבידוק. להידחק פנימה. המנסים 

, נוצרת צפיפות בתוך כתוצאהככל שפחות עמדות מאוישות, קצב המעבר מואט והעומס גובר. 

 המחסום, בחלק הסגור שבו.

 נעמוד להלן על הדברים בפירוט. .29

 נכנסים העובדים בוש היוםבשבוע, ובאופן מיוחד בימי ראשון  וץ המגפה,רפמאז כמעט מדי יום  .30

זמן  בחוץ להמתין ברחבת הכניסה עליםנאלצים הפו ,השבוע סוף אחרי בישראל לינהלו לעבודה

 . איןכנס להליך הבידוקיולה לעבור בקרוסלה יוכלו, עד שתיים ויותרשעלשיכול להגיע  ,ממושך

  תם., וממילא כל המנסים לעבור ממהרים לעבודמקומות ישיבה )למעט על המדרכות( במקום

אחת למספר דקות,  ;מן התצפיות ניתן ללמוד כי לא פעם קרוסלות הכניסה מופעלות לסירוגין .31

 כנס.יהן מאפשרים לבודדים להינפתחות לזמן קצר מאוד ומפעילשהן  אואו רק אחת מהן, 

באופן הזה, המחסום בפנים מרחוק  בשליטהפעילים את הקרוסלות מכאשר מפעילי המחסום 

 . הדוחק בחוץ קשה במיוחד אך ,כמעט ריק

  :7.6.2020ביום ראשון,  ביקורוכניסה בתי את המצב באתאר מר ענמכך  .32

לפנות בוקר. כבר בשעה הזו היה תור  4:00-בערך ב הגעתי למחסום"

ארוך של עשרות פועלים. התור לא התקדם כלל משך רבע שעה, ואז 

הוחזרו ולא ומעלה  55התחיל לזוז לאט. גם באותו היום גברים בני 

הורשו לעבור. מהם למדתי שעיקר העומס הוא בחוץ, לפני הקרוסלות 

הראשונות בכניסה למסלולי הבידוק. הן מופעלות רק כל כמה דקות, 

מכניסים פנימה כמות קטנה של אנשים ואז עוצרים אותן שוב. זה 

 "יוצר לחץ גדול בכניסה.

  : הוא מעיד 25.10.2020ביקורו ביום ראשון, בעקבות  .33
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"רק קרוסלה אחת פעלה, וגם היא עבדה לזמן קצר כל כמה דקות ואז 

נסגרה. מבירור עם אנשים שעמדו בתור עלה כי הם מחכים שם מעל 

לשעה. בגלל שהכניסו קבוצה קטנה כל פעם, היה לחץ מאוד גדול. 

שמעתי מבחוץ צעקות של האנשים שנדחסו וכמעט נמחצו, בהמשך 

שהוא ראה ארבעה פועלים שהתעלפו, אחד הפועלים במחסום סיפר לי 

ם מהם חזרו הביתה והשניים האחרים המשיכו לעבודה אחרי ישני

שהם חזרו להכרה. הוא סיפר שראה את הפועלים  עוזרים להם לעמוד 

 ".על הרגלים, וגם הוא עזר להם להמשיך הלאה

את  , התנועה זרמה מחוץ למחסום ובתוכו עד שהחליטו להפעיל23.11.2020ביום שני,  .34

 רוגין:יהקרוסלות לס

הבנו מהפועלים שהתחיל להיווצר עומס מפני שסגרו את  6:10"בשעה 

הקרוסלה לכמה זמן. חיילת קראה בכריזה להכניס רק חמישה אנשים 

 בכל פעם. מרגע שסגרו נוצר עומס."

על פי שליטת  בכניסההנורא שעלול להיווצר ממחיש את הדוחק  הבאותהתמונות  רצף .12

ביום שני,  מחסום אחרי פתיחת המעברים מחדש,ל הכניסהה תכך נרא .המשיבים בקרוסלות

1.6.2020:  

שמובילות לתוך המבנה, הקרוסלות  שתיעבר  אל הכניסהמרחבת  – 7.6.2020ביום ראשון, כך 

 :מרחוק נשלטותו
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 , שבוע לאחר מכן, באותו מקום:14.6.2020ראשון, יום כך ב

 

 

 : 25.10.2020ביום ראשון, כך 
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 :1.11.2020כך גם ביום ראשון שלאחריו, ו

 

, בשעה שהמונים מתגודדים ברחבת הכניסה, כך נראה המעבר ריק בפנים, 1.11.2020, באותו היום

  משום שהקרוסלות היו סגורות:
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 :24.11.2020 שלישי, ביוםזהו העומס ברחבת הכניסה 
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 :30.11.2020ביום  גם כךו  :29.11.2020ביום ראשון,  כך

 

ים במחסום של הפועלים שעובר ומסיפוריהםתי אשערך מר ענהתצפיות  מןזאת ועוד. כאמור,  .13

לא כל  , לאחר שהפועלים מצליחים לעבור את הקרוסלות בכניסה,כי לעיתים קרובות ,עולה

ונכנס מי שעובר את הקרוסלות  כשכך קורה,מאוישים. בתוך חלל המחסום מסלולי הבידוק 

נוכחותם של אמנם, נדחק בצוואר הבקבוק שיוצרים המסלולים הסגורים. לפנים המבנה, 

. עם זאת, גם כשעמוס שם קיפהעהסיונות ימונעת את הדחיפות ונבפנים החיילים והשוטרים 

 עותי.משך זמן ממושך מהווה סיכון בריאותי משמ סגורכך בחלל  צפיפות קשה כל

  :8.11.2020יום ראשון, ב יקורו במחסוםאת שאירע בעת בתי אמר ענ מתארכך  .14

מחוץ למחסום לא היה  .הגעתי למחסום בית לחם בשעה ארבע ורבע"

נכנסתי לתוך המחסום  .עמוס עדיין ושתי הקרוסלות החיצוניות פעלו

 וראיתי שיש תור ארוך בהמתנה לבידוק בתוך השרוולים.

בפנים ראיתי שהלחץ נוצר כתוצאה מכך שפתחו רק את אחת הדלתות 

המובילות אל תוך השרוולים, רק בהמשך נפתחה עוד דלת והעומס 

 השתחרר קצת. 

בפנים פעלו רק שתי עמדות בידוק מתוך השמונה. לכן, התחיל 

כיוון מלהצטבר תור ארוך של פועלים בפנים. בחוץ לא היה עומס 

 "כל הזמן.ששתי הקרוסלות פעלו 
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תי א. כך מעיד מר ענק, כמו הקרוסלות, נפתחים ונסגרים לסירוגיןולעיתים גם מסלולי הביד .15

 באותו יום: אודות ביקורו 

שמעתי כריזה ברמקול, החיילת קראה שכל השרוולים  4:50בשעה "

פתוחים, אבל בפועל זה לא היה נכון. שרוול ארבע נפתח לכמה שניות 

ונסגרו לסירוגין. מסלולי הבידוק האחרים נפתחו  7-8ונסגר, כך גם 

היו סגורים רוב הזמן, נפתחו לזמן קצר מאוד, ונסגרו שוב, ואז ושוב 

נפתחו לזמן קצר מאוד. רוב הזמן לא נפתחו יותר מארבעה שרוולים 

 בו זמנית. 

 45בשעה חמש בערך  דיברתי עם מ"ח, פועל בניין בירושלים בן ... 

אמר שכנראה החליטו להעביר את העומס  לגבי היום הוא ...מחוסאן, 

מבחוץ אל תוך המחסום. מבחינתו זה יותר טוב מהעומס שבחוץ, 

 ות בשל נוכחות החיילים והשוטרים."מכיוון שבפנים יש פחות דחיפ

היה עמוס כדי כך, ששוטר עלה למעין התמונה הבאה מאותו היום מציגה את העומס בפנים.  .16

 תנועתם:כדי לכוון את הפועלים, במה מעל 

 

 ,נשיםעבור  כפולהמיוחדת ובעיה בכניסה ובתוך חלל המחסום הוא העומס הגדול  .17

 דחוקהשעמידה לא רק שהצפיפות מסכנת את בריאותן, אלא גם  .תןדהמבקשות להגיע לעבו

ופוגעת בכבודן. נשים רבות מנסות ומבקשות לעבור דרך קשה ברים געם מספר רב של 

, אך מסלול זה סגור רוב הזמן, והן נדרשות לבחור בין המתנה ממושכת ההומניטריהמסלול 
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בתוך קהל  להידחקדרכו, או  ויאפשרו להן לעבור ,ההומניטריפתחו עבורן את המסלול עד שי

 .הגברים במחסום

 :25.10.2020תי, אודות יום ראשון, אכך מספר, למשל, מר ענ .18

 ,וך המחסום בחזרה הביתהאחרי שנכנסתי לת ," פועל אחר סיפר לי

היא מיהרה לעבודה  .שהיתה גם בחורה שכמעט נמחצה בין ההמון

כנס בשעות העומס. ראיתי נשים שעמדו ליד המסלול יולכן נאלצה לה

ההומניטרי וחיכו שמישהו יכניס אותן, אך הן נאלצו לחכות שירד 

 כנס במסלול הרגיל."יהעומס ולה

 תי:אמר ענ, מספר 23.11.2020אודות יום שני,  .19

"בשעה שש התחילו לצאת גם נשים מהמחסום. שוחחנו עם אחת, 

היא סיפרה שהמסלול ההומניטרי לא נפתח אף  .שנעזרת במקל הליכה

כך עמוס  פעם לפני השעה שש בבוקר. סיפרה שיום קודם היה כל

שהיא נאלצה לשוב הביתה, ולנסות שוב לעבור רק בשעה שבע. עוד 

 פותחים את המסלול ההומניטרי."אישה סיפרה שלפני שש לא 

פתיחת המסלול ההומניטרי יכולה לסייע לא רק לנשים, אל גם לאנשים שבקבוצת סיכון  .20

פתיחתו . רקעמוגברת בשל נגיף הקורונה, כמו אנשים מבוגרים ואנשים שסובלים ממחלות 

 הלחץ הכללי במחסום.על יכולה להקל גם  ממילא באופן רציף

תי והעדויות אלא עלתה רק בתיעוד של מר ענופה הקורונה בתק 300הצפיפות במחסום  .21

רשת ב' של תאגיד השידור הישראל נורית יוחנן ב כתבה שלב. בתקשורתשנמסרו לו, אלא גם 

 בוקר בכל מעוכבים פלסטינים אלפי עשרות האחרון בחודשכי "דווח,  1.12.2020יום ב"כאן" 

 הדבר את תולים בישראל. לחם בבית קורונה התפרצות בצל, במחסום שעות מספר למשך

 ".נהלים אותם הם מה ברור לא אך – חדשים קורונה בנהלי

 "סתם מעכבים: "במחסום שעות מחכים פלסטינים פועליםכתבתה של נורית יוחנן,  תמליל 

 4ע/מצורפת ומסומנת כנספח  ,, "כאן"1.12.2020מיום 

 מיצוי הליכים

אופן הפעלתו ששום משיבים, וממוטלת על האחריות על הנעשה במחסום ובסביבתו ש משום .22

פניות פעם אחר פעם נערכו של המחסום הוא הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על העומס, 

 נפרט להלן.  .להוריד את העומס ואיתו את הסיכון הבריאותילמשיבים על מנת שיפעלו 

אל ראש  נערכה פנייהאחרי הסגר הראשון,  , לקראת פתיחת המחסומים24.5.2020ביום  .23

מפני הצפיפות  התריעההפנייה  )רשות מעברים יבשתיים(.המינהל האזרחי וראש רמי"ם 

מסמך היערכות יפרסמו  שני הגורמים התבקשובמחסומים לקראת חזרת העובדים לשגרה. 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=80770
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כי התנאים יבטיחו ו העובדים הפלסטינים לעבודה בישראל,לפתיחת המחסומים ולחזרת 

 .במחסומים יעמדו בהנחיות משרד הבריאות

  5ע/מצורפת ומסומנת כנספח  24.5.2020מיום  הפנייה

 והמידע ,בו נמסר שהם פועלים לפי ההנחיות ,מענה לאקוני מרמי"ם התקבל 25.5.2020ביום  .24

שהנושא  27.5.2020ביום נמסר האזרחי נמסר גם בערבית. מהמנהל  במחסומים אודות הנגיף

 בטיפול רמי"ם.

מצורפים ומסומנים  27.5.2020מיום  המינהל האזרחיומענה  25.5.2020מענה רמי"ם מיום 

 6ע/כנספח 

הסרת כי מפעילי המחסומים לא נערכו ל החששות,לאחר פתיחת המחסומים ומשהתאמתו  .25

מנע מהתקהלויות צפופות אינם יהסגר, וכי התנאים שהציב משרד הבריאות לפיהם יש לה

ראש המינהל לשר הבריאות, לפנייה נוספת  3.6.2020ביום נערכה נשמרים במחסומים, 

ועדויות על  עם תמונות ,םמידיווח אודות הנעשה במחסו נמסראש רמי"ם. בפניה רלהאזרחי ו

 ,הקודם כי בניגוד לנמסר במענה העיהתר. הפנייה מאיילמחסום בו 300מחסום ב עומס חריג

 לא נעשתה הכנה ואין שמירה על ההנחיות.

 7ע/מצורפת ומסומנת כנספח  3.6.2020מיום  הפנייה

 ,מסרה רמי"ם 300בנוגע למחסום  .יליהתקבל מענה מרמי"ם הנוגע למחסום א 7.6.2020ביום  .26

 .מרכז של הצבאוד קימשטרה ופה כי הכתובת לתלונות הן

 8ע/מצורף ומסומן כנספח  7.6.2020מענה רמי"ם מיום 

 ומסרנו ,האזרחי, לצבא ולמינהל הלמשטרפניות  נערכו  15.6.2020 וביום 11.6.2020ביום  .27

יגבשו כי המשיבים  ,תוהעותר ובפניות דרש. 300מחסום עדויות ותמונות על הצפיפות הקשה ב

העובדים הפלסטינים לעבודה לאלתר הוראות לפתיחת המחסומים ולחזרת ויפרסמו 

 בתוך כך .כי התנאים במחסומים יעמדו בהנחיות משרד הבריאותאשר יבטיחו בישראל, 

עמדות להוסיף  ;כל עמדות הבידוק כדי להפחית עומס בכל הימיםאת  : לפתוחהתבקשו

כדי לאפשר זרימה מהירה של  , וזאת300בידוק במחסומים שיש בהם עומס, כמו מחסום 

את כניסת העוברים במחסום כדי להימנע  ; לארגןעוברים ולמנוע הצטופפות בכניסה למחסום

דאוג לחיטוי ולניקיון המחסום וסביבתו, וכן של תאי ול ;מהתקהלות בכניסה למחסום

שהקרוסלות במחסומים מהוות גם בימים שבשגרה כיוון בנוסף,  השירותים, באופן תדיר.

פציעות, ובימים אלה גם משטח הדבקה אפשרי לעשרות אלפי עובדים למקום לדוחק ו

לשקול הפסקת השימוש בהן, ולחלופין  ביקשו העותרותשעוברים מדי יום במחסומים, 

 לפרסם לאלתר כללים שיצמצמו את הסיכון להדבקה מהשימוש בקרוסלות.

 9ע/פות ומסומנות כנספח מצור 15.6.2020-ו 11.6.2020פניות העותרות מימים העתק 
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בין לבין המינהל האזרחי  שלפי הסכם נטען , בו מענה מהמשטרההתקבל  17.6.2020ביום  .28

, וזאת מבלי לפרט ות הפלסטיניתבאחריות הרש מצויה הכניסה למעבר ,הרשות הפלסטינית

בו נמסר  ,מענה מהמינהל האזרחיהתקבל  8.9.2020 ביום  .באיזה הסדר מדובר ואיפה פורסם

כל שהתלונה בעניין העומס במעבר מופנית כלפי צידו הפלסטיני, העניין מטופל על ידי ככי "

 הרשות הפלסטינית ויש לפנות אליהם."

  10ע/ת כנספח ות ומסומנומצורפ 8.9.2020ומיום  17.6.2020מיום  תשובת המשיבות

ובתום הסגרים שמוטלים על הרשות הפלסטינית בזמן חגי  ,לאחר שנסתיים הסגר השני .29

והצפיפות שבה  ,עהתחו מחדש לתנופ, המחסומים נסדירהתשרי, כאשר שבו הפועלים לעבודה 

את הקורה  ואריות ,יםלמשיבפעם נוספת  תוהעותר ופנשבו ו 1.11.2020ביום  .300למחסום 

, ולאחר ששוב לא הופעלו כל מסלולי , משלא נתקבל כל מענה12.11.2020במחסום. ביום 

כי כלל חלקי  וודרש יםהמשיבת פעם נוספת אל והעותר ופנתי, אמר ענהבידוק בתצפית שערך 

 המחסום יופעלו כדי להוריד את העומס.

 11ע/מצורפות ומסומנות כנספח  12.11.2020ומיום  1.11.2020ת מיום ופניות העותר

בו נסקר המצב כפי שתועד אצלה בכל  ,משטרת ישראלהתקבל מענה מאת  22.11.2020ביום  .30

כי בכל יום קרתה  ,נדמהתי. למקרא תשובת המשטרה אמר ענבו נערכה תצפית של שיום 

הודתה  "תקלות"לאותן בנוסף  שר גרמה לאי הפעלה של כלל המחסום.תקלה כזו או אחרת א

 כך נמסר: .חסוםנועדה לווסת עומס בפנים המ כי הפעלת הקרוסלות לסירוגין ,יבההמש

"ברור, כי לא ניתן לפתוח את שערי המעבר ולאפשר אליו כניסה של 

אלפי ממתינים בו זמנית, וכי יש צורך בויסות הנכנסים. בעניין זה 

נמסר לנו כי למעבר נכנסות קבוצות של כמה מאות אנשים בכל פעם, 

ור על תנאים ממנע מדוחק בתוך המעבר עצמו וכן לשיעל מנת לה

 למען בריאות המשתמשים בו."נאותים 

שהאחריות לנעשה בצדו הפלסטיני של המחסום אינה  ,על טענתההמשטרה נוסף חזרה ב

 בידי המפעילים את המעבר.

 12ע/מצורף ומסומן כנספח  22.5.2020מענה משטרת ישראל מיום 

אף על פי זאת ו ,המשיבים ממשיכים להתנער מאחריותם על שטח הכניסה למחסוםאם כן,  .31

ועל אף שהשטחים הכבושים הם  ,שהמחסום נמצא בשטח המונציפלי של עיריית ירושלים

שיוצר  ,אחריות על אופן הפעלת המחסוםאף אינם מקבלים המשיבים בשליטה ישראלית; 

 את העוברים במחסום. צפיפות ועומס שמסכנים 

 מכאן העתירה. 
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 הטיעון המשפטי

, לכבוד ולפרנסה של התושבים הפלסטיניםות, לחיים, לבריאת יועניינה של עתירה זו בזכו  .32

פלסטינים  פועלים. רובם המכריע של העוברים במחסום הם 300לעבור במחסום  הנאלצים

בעבודות כפיים. רבים מהם עובדים בענפי הבניין והחקלאות, ענפים קשים  שעובדים בישראל

הפלסטינים תעיד העובדה, על התלות בפועלים . ומסוכנים, וזאת בשל צורכי המשק בישראל

שגם בחודשים הראשונים של מגפת הקורונה, כשהמשק הישראלי הושבת כמעט לגמרי, 

 התעקשה ישראל על שהותם של עשרות אלפי פלסטינים בישראל לצורכי עבודה.

מדי יום בדרכם לעבודתם. זמנם אינו בידם, הם חייבים במחסום אלה נדרשים לעבור פועלים  .33

בדן פרנסתם. הם נאלצים לצאת מביתם עם שחר, וולא הם יסתכנו בא ,ןלהגיע לעבודה בזמ

להעריך כמה זמן תימשך ההמתנה במחסום, ואין להם דרך כל אפשרות מפני שאין להם 

להימנע מן המעבר בשעות העומס. אליהם מתווספים פלסטינים נוספים המבקשים לעבור 

ורכי ביקור, לקבלת שירותים מטעמים רפואיים, לצבמחסום עקב שלל סיבות חיוניות: 

 וכיו"ב. 

חייהם חיוניים בכבוד, ולשמור על המעבר ההמשיבים מפרים את חובתם לספק שירותי  .34

בכך שאינם מונעים את  הם חוטאים לחובותיהםבריאותם של הנדרשים לעבור במחסום. ו

מפרים  הםהצפיפות והדוחק במחסום, ולמעשה באופן הפעלת המחסום אף יוצרים אותם. 

את כלל חלקי המחסום באופן רציף ומלא, הם נמנעים במפגיע להפעיל ם כאשר יהתואת חוב

נמנעים עקביות. הם חותרים תחת חובותיהם משהם לסירוגין, וללא  ,אלא באופן חלקי

להבין  וכך מונעים מן העוברים בו ,מלפרסם את ההנחיות להפעלת המחסום בשגרת הקורונה

המשיבים אינם ממלאים  –ועוד, ובכך העיקר . קוםיעם למגולהכיר את המצפה להם עם ה

נעשה בכניסה למחסום, אף שזו מצויה לאחריות בהימנעותם מלקבל עליהם חובתם את 

דרך לעבודה לחלום בכל אלה הופכים המשיבים את הבשטח השיפוט של העיר ירושלים. 

 . מדי יוםבלהות ולסיכון חמור עבור אלפי פועלים 

 לבריאות פגיעה בזכותעל ה

הזכות לבריאות היא נגזרת של הזכות החוקתית לכבוד, לחיים ולשלמות הגוף )על היקפה של  .35

בחוק יסוד: ((. 2008) 1( 1, פ"ד סג)לוזון נ' ממשלת ישראל 3071/05הזכות לבריאות ר' בג"ץ 

 אין פוגעים בחייו, בגופו," –של זכויות אלה פן ה"שלילי" כבוד האדם וחירותו מעוגנים הן ה

פוזיטיבית לשמירה עליהן והן החובה ה – 2כלשון סעיף ", או בכבודו של אדם באשר הוא אדם

 .4, כמצוות סעיף "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו" –

הזכות לחיים ולשלמות הגוף עמד בית משפט נכבד זה בבג"ץ בטים אלה של על הי .36

 (:2005) 479, 464( 3, פ"ד ס)שר האוצר עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' 366/03

"חובתה של המדינה היא כפולה: ראשית, מוטלת עליה החובה שלא 

( של status negativus-לפגוע בכבוד האדם. זהו ההיבט ה"שלילי" )ה

יסוד: כבוד האדם וחירותו. שנית, -לחוק 2הזכות. הוא מעוגן בסעיף 
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-היבט ה"חיובי" )המוטלת עליה החובה להגן על כבוד האדם. זהו ה

status positivus יסוד: כבוד -לחוק 4( של הזכות. הוא מעוגן בסעיף

 האדם וחירותו".

 (:1994) 365כרך ג',  פרשנות חוקתית –פרשנות במשפט ור' גם אהרן ברק 

יסוד: כבוד האדם וחירותו היא -"הזכות הפוזיטיבית המרכזית בחוק

מבחין בין החובה  היסוד-ההגנה על החיים, הגוף והכבוד. חוק

המוטלת שלא לפגוע בחיים, בגוף או בכבוד, לבין החובה להגן על 

החיים, הגוף והכבוד... החובה השנייה היא ביטוי לחובת הפעולה 

המוטלת על הזולת "להגנה" על החיים, הגוף או הכבוד. חובה 

פוזיטיבית זו מכוונת לכל רשויות השלטון. "כל רשות מרשויות 

 ".יסוד זה-לכבד את הזכויות שלפי חוקהשלטון חייבת 

להישמר מכל משמר חובה של הזכות לבריאות, ועל המעמדה המיוחד גרוס עמד על אייל פרופ'  .37

 : , מחשש שפגיעה תהא בלתי הפיכהפני פגיעה בהמ

"הבריאות חיונית כדי לאפשר לאדם לתפקד בעולם, להיות חופשי 

מבן אדם את חופש מכאב וסבל, להגשים את עצמו ואף לחיות. טול 

ועדיין תוכל להחזיר  –הביטוי, את חופש הדת, אולי אפילו את החינוך 

לו אותם. תיקון באיחור לא יפחית את עוצמת הפגיעה, אך עשוי 

להקטין את הנזק שנגרם. לעומת זאת, הפגיעה בבריאות הינה תכופות 

 בלתי הפיכה, וכל מכשול בפני מימוש הזכות פוגע בגופו של האדם ואף

" )אייל גרוס "בריאות בישראל בין זכות .עלול להוביל לסוף חייו

)יורם  438 זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראללמצרך" 

 ((.2004עורכים ) ,רבין ויובל שני

. הם ואין כל בחירה האם לסכן את בריאותם אם לא במחסום פלסטינים העובריםפועלים הל .38

עליהם להגיע לעבודה בזמן ואין להם כל  .קיום משפחותיהםתלויים בעבודה בישראל לצורך 

מנע יהפריבילגיה לההם אינם נהנים מן שליטה על הדרך שעליהם לעבור ועל משכה. 

כל אלה מטילים על המשיבים חובה כפולה ומכופלת לשמירה צטופף במחסום העמוס. המל

 בריאותם של העוברים במחסום. על 

 בזכות לכבודעל הפגיעה 

, כאשר הצפיפות נובעת מבחירה שרירותית של במתחם צפוף באופן קיצוני ממושכת המתנה .39

 – לפעיל את חלקי המחסום באופן חלקי ולא רציףלמשל,  – גוף שלטוני לנהוג בדרך מסוימת

היא משפילה ומבזה אותם, ורומסת את ליבת  .העוברים בו בכבודאסורה עולה כדי פגיעה 

  זכותם לכבוד: 

הראשון, הנמצא בעין מעגליו של כבוד האדם, הוא, "מעגל התכנים 

כאמור, זה המדבר בכבוד האנושי במובנו הטבעי והמידי. זה הוא 
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 ה, של הלבנת פנים, של בוששהכבוד שהוא היפוכם של חילול, של ביו

ועלבון, של פגיעה בצלם" )יהודית קרפ "מקצת שאלות על כבוד האדם 

שנה ) 137, 129כה  שפטיםמלפי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" 

 ((.לועזית

 ירושליםבבעתירות אשר הגיעו לפתחו בית משפט נכבד זה בעניין לשכת מינהל האוכלוסין  .40

בחוסר סבירות.  ה, לוקקחודבובצפיפות המתנה ש, עמד בית המשפט הנכבד על כך המזרחית

 לדברי הנשיא ברק:

האוכלוסין "אין מחלוקת כאמור כי תנאי קבלת הקהל בלשכת מינהל 

במזרח ירושלים הם קשים. לדעתנו אלה תנאים בלתי סבירים באופן 

קיצוני ]...[ חשיפת הקהל להמתנה ממושכת, בחוץ, ללא תנאים פיזיים 

הולמים חורגת מגבולות הסביר, ויש בה אף כדי לפגוע, בעקיפין, 

( 2, פ"ד נח)ג'ברא נ' שר הפנים 2783/03" )בג"ץ .בזכויות של התושבים

437, 441-440 (2003.)) 

בפסק דין בעתירה מאוחרת יותר, שעסקה בלשכה חדשה בירושלים המזרחית, שגם בה ו

 השופט עמית: הדוחק בלתי נסבל, ציין 

"יש להצר על כך, שרק בעקבות העתירה, ננקטו צעדים להקלה 

בצפיפות ובדוחק, שהיו כרוכים בקבלת שירות ממשרד הפנים בלשכה 

ות שצורפו לעתירה מדברות בעד עצמן, במזרח ירושלים. התמונ

כיצד יכול הלב  –וצובטות את הלב, ואין לי אלא להביע תמיהתי 

להיות גס במראה אנשים הדחוקים ונמחצים זה לזה ולשתי הסבסבות 

אבו עודה נ' מנהל אגף  1326/17" )בג"ץ .)קרוסלות( בכניסה לבניין

)פורסם בנבו,  לפסק הדין 4, פסקה לשכות רשות האוכלוסין וההגירה

26.09.2019.)) 

דברים אלה יפים לעניינו בכלל, ויש להם חשיבות מיוחדת עת מדובר בנשים העוברות  .41

במחסום ומוצאות עצמן בלית ברירה נדחסות בתוך קהל הגברים, או נאלצות לשוב על 

 עקבותיהן. חובתם של המשיבים להסדיר עבורן מסלול מיוחד.

ם תוך שמירה על זכויותיהם הבסיסיות של הפעיל את המחסוחובת המשיבים ל

 העוברים בו

חרף הפגיעות בזכויות החוקתיות, וחרף הפניות החוזרות ונשנות כפי שתוארו לעיל, המשיבים  .42

, לא נקטו ולו בצעדים מינימליים כדי למנוע את הפגיעות הנובעות מתנאי ההמתנה במחסום

. למשיבים החובה והסמכות המחסוםואף מתנערים מאחריותם לנעשה בצדו הפלסטיני של 

לשמור על הסדר הציבורי במחסום, ובכלל זאת שמירה על זכויות הפלסטינים המבקשים 

 .מכל צדיו לעבור בו
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 המסגרת. שנה 50-מ למעלה מזה ישראל של כיבוש משטר תחת נתון, המערבית הגדה שטח .43

 Law - לוחמתיתה התפיסה דיני הינה בשטחים הישראלי הכיבוש את המסדירה המשפטית

of Belligerent Occupation  - 43תקנה . ההומניטרי הבינלאומי מהדין חלק המהווים 

( תקנות האג)להלן:  1907לתקנות הנלוות לאמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה משנת 

לתו כדי להחזיר על כנם ובכל האמצעים שביכ" הכוח הכובש: לנקוט של החובה אתמטילה 

הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים  חייםוה ולהבטיח את הסדר

 ". הנוהגים במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין

לתקנות  43למושג "סדר וחיים ציבוריים" המופיע בתקנה הנכבד בפרשנות שנתן בית משפט  .44

כי יש להבטיח את צרכי האוכלוסייה בהתאם לסטנדרטים המאפיינים את החיים  ,האג נקבע

 : בריאותיהסטנדרט הובתוך גם , ם בתקופה הנוכחיתיהמודרני

: היא המתבקשת התשובה? ציבוריים וחיים סדר הבטחת מהי"

, מתוקנת בארץ בימינו הנהוגות, שלוחותיו כל על תקין ממשל הפעלת

 החיים איכות גם היתר בין אך, סעד, נוךחי, בריאות, ביטחון כולל

 ד"פ ,הביטחון שר' נ טביב 202/81 ץ"בבג שילה השופט" ).והתחבורה

   ((.1981) 629, 622( 2)לו

מעגנת את זכותם של  1949אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה משנת  .45

שבכל עת הם יזכו לטיפול גופם וכבודם, ומטילה חובה לדאוג לכך  אזרחים מוגנים להגנה על

'נבה הרביעית מטיל על המעצמה הכובשת אחריות לבריאותם של גלאמנת  56סעיף  .אנושי

-ואמצעי המגן-אמצעי את ולהפעיל להנהיג – ובמיוחדהתושבים המוגנים, ומודגש בו: "

שטחו של המחסום  ," אמנם.ומגפות מידבקות מחלות של התפשטותן כנגד הדרושים המנע

 עינה גם שם.במסופח, אך האחריות כלפי התושבים המוגנים שעוברים בו נותרת 

, הן לפי הדין הישראלי והן מתוקף החובות שמוטלות בעת הזאת חובתם של מפעילי המחסום .46

לנקוט בפעולות הדרושות על מנת למנוע את התפשטות נגיף  עליהם בדין הבינלאומי,

עקרונות בסיסיים: ריחוק חברתי  נקבעוההתמודדות עם נגיף הקורונה הקורונה. בין פעולות 

יש למנוע יצירה מכוונת של התקהלות וצפיפות ושמירה על היגיינה. בהתאם לעקרונות אלו, 

 .בתוף מבנה המחסום ומחוצה לו

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כי "כל  11במישור היחסים בין האדם לרשות, קובע סעיף  .47

משמעותם של רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק יסוד זה". 

הדברים, כי המשפט החוקתי מחייב את הרשויות להגן על כבודו של כל אדם, עימו היא באה 

ועל יתר זכויותיו המעוגנות בחוק היסוד. בעניין  ששומר על כבודולו שירות באופן במגע, ולתת 

  נפסק: קו לעובד

ככלל, משהמדינה מתירה את כניסתו של אדם בשעריה,  "...

ומאפשרת את שהייתו כאן, בין היתר לצרכי עבודה, נפרשת מעליו 

ים בישראל על כל אדם מטריית עקרונות המשפט הבסיסיים החל

 ]...[ .הנמצא בשטחה
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ואמנם, כבר נפסק, כי על עובד זר השוהה בישראל חלים העקרונות 

יסוד: כבוד האדם וחירותו, -החוקתיים הבסיסיים המעוגנים בחוק

אשר נועדו להגן על חייו, גופו, כבודו, קניינו, חירותו האישית, חופש 

-התנועה שלו לצאת מישראל, פרטיותו וצנעת חייו. במרכזו של חוק

 ]...[ירותו עומד האדם. יסוד: כבוד האדם וח

האיסור לפגוע בזכויותיו של אדם לחיים, לשלמות הגוף ולכבוד 

לפסק  36מתייחס, אפוא, לכל אדם באשר הוא אדם." )שם, בפסקה 

 הדין(.

אופן הפעלת המחסום ע"י המשיבים, ומחדלם מנקיטה בפעולות הנחוצות למנוע את העומס  .48

מלא את תפקידם לחובתם ל יםממשית, מנוגד בה העומס יוצר סכנהשתקופה כלל, ובפרט בב

  :, בהגינות, בסבירות ובכבוד כלפי כל אדם אותם הם משרתיםןתקינבאופן 

אבן פינה היא בדיני המינהל הציבורי שהרשות המינהלית, בהיותה "

חובת ההגינות חלה על  ]...[נאמן של הציבור, חייבת לנהוג בהגינות. 

בור. זוהי חובה של נאמן כלפי הרשות, בראש ובראשונה, כלפי הצי

אדם, החובה אינה חלה -הנהנה. אך בפועל, כיוון שהציבור מורכב מבני

 "רק כלפי הציבור, כגוף ערטילאי, אלא היא חלה גם כלפי כל אדם.

, פסקה 289( 1, פ"ד נב)משרד האוצרד נג קונטרם בע"מ 164/97בג"ץ )

 ((. 1998לפסק הדין של השופט זמיר ) 22

על המשיבים לשנות את יבות היתרה של הזכויות החוקתיות שעל הפרק, לנוכח החש .49

 .התנהלות המחסום לצורך הפחתת הצפיפות באופן מיידי

 סיכום 

 מינהליחוקתי, המשפט ההמשיבים מפעילים את סמכותם בניגוד לחובותיהם על פי המשפט ה .50

שמנחים אותם לפעול לא תישמע טענה, כי ענייני ביטחון הם . ריוהמשפט הבינלאומי ההומניט

, ויש בו שרוולים ועמדות להזרים על מנת לאפשר מעבר ובידוק מהירים כך. המחסום שופץ

למרבה הצער,  ובכל שעות היממה, לו המשיבים רק רצו בכך.זריזות דרכם את הנכנסים ב

המשיבים ממאנים. עליהם לכבד את זכויותיהם של כלל העוברים במחסום, ובתוך כך 

שאת כניסתם יש  –כגון נשים, מבוגרים, ואנשים בקבוצות סיכון  –גיעות באוכלוסיות פ

 דרך המסלול ההומניטרי. לאפשר 

 קבלתלאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש, ולאחר 

 תשובת המשיבים להפכו למוחלט. 
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