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  יםמקדמית מטעם המשיבתגובה 

 

מוגשת בזאת תגובה מקדמית מטעם , 14.12.20מיום  וד השופט קראכבבהתאם להחלטת  .1

 לעתירה שבכותרת, כדלקמן. יםהמשיב

 

לבוא וליתן  ים, כי בית המשפט הנכבד יורה למשיביםעניינה של העתירה בבקשת העותר .2

במעבר  לטענת העותרים קיים , אשריגבשו ויפרסמו מתווה למניעת העומסטעם מדוע לא 

יעמדו בהנחיות משרד הבריאות לתקופת  עבר רחלוכן מדוע לא יבטיחו כי התנאים במ ,רחל

 הקורונה.

 

לות וזאת מהטעם כי לא נפל פגם בהתנה ,נו כי דין העתירה להידחותיטע יםהמשיב .3

עבר המשיבים. אדרבא, כפי שיובהר להלן, מאז שהושלמו פעולות נרחבות היקף לשיפוץ מ

, בחלקו הישראלי של המעברפרק הזמן למעבר  משמעותי באופן קוצר, 2019בשנת רחל 

 משעות לדקות בודדות. 

 

תדיר באופן בצדו הישראלי מנוטר  המעבר, מספר השוהים במרחב ןהלכפי שיפורט ל

שיקולים  ביתר שאת בשלזאת משיקולים ביטחוניים, ובתקופה זו ובאמצעים טכנולוגיים, 

ובהתאם למספר של בריאות הציבור, נוכח ההתמודדות עם מגפת הקורונה. לפיכך, 

 עברבצדו הישראלי, מתוזמנת כניסת העוברים בשערי המ מעברהאנשים השוהים במרחב ה

מהלך זה, מעצם טיבו, עשוי בשעות העומס  עבר.המכך שלא תיווצר התקהלות במרחב 

 . לעניין זה יצוין, כי המעבר בצדו הפלסטיני,של המעבר "צדו הפלסטיני"ליצור התקהלות ב

(, כך שאין כלל Aמצוי בסמיכות לשטח העיר בית לחם ומשיק לבתי התושבים בה )בשטח 
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ד הפלסטיני, אינו מצוי , כי אזור הכניסה למעבר מהצעוד יצויןנוכחות ישראלית בצד זה. 

 בתחומי צו התפיסה של המעבר. 

 

נתק בתיאום ובעבודה  חל 23.11.20 -ל 21.5.20בתקופה שבין כי יוזכר , בהקשר זה

. ואולם, בעת האחרונה, ("פהרשהרשות הפלסטינית )להלן: הביטחונית השוטפת מול 

לפי הנמסר מגורמי המשיבים, בכוונתם  ובאופן הדרגתי, חוזר התיאום הביטחוני לסדרו.

תוגבר מעורבותם בנושא, לפנות בעת הקרובה לגורמים הרלוונטיים ברש"פ ולבקש כי 

בצדו הפלסטיני תנוטר  עברתנועת האנשים בממצדם פעולות על מנת לוודא שוינקטו 

יות לעניין זה יצוין, כי במספר הזדמנובעבר.  במספר הזדמנויות נעשה שהדבר ותוסדר, כפי

שונות בעבר, הציבה הרשות הפלסטינית סדרנים למען השלטת הסדר במקום וארגון 

 הכניסה למעבר מצידו הפלסטיני.

 

מצדו הישראלי,  עברלצד האמור, יש להדגיש כי המשיבים אמונים על המתנהל בשטחי המ

-, שמשיק לבתי העיר ביתעברוטענות העותרים בדבר העומס החל בצדו הפלסטיני של המ

הן  –הן עיקר העתירה  – , ואין בו כאמור נוכחות ישראליתA, שנמצאת ברובה בשטח לחם

 רש"פ.ה לפתחה של

 

 בהוצאות. יםהיא כי דין העתירה להידחות, תוך חיוב העותר יםמשכך, עמדת המשיב .4

 

 הכל כפי שיפורט להלן. 

 

 עיקרי העובדות הצריכות לעניין

 

 רקע

 

ידי תושבים פלסטינים בתחום מדינת ישראל וביישובים -בעקבות פעולות טרור שבוצעו על .5

( מאז פרוץ האירועים האזוראו  שטחי האזורהישראליים באזור יהודה והשומרון )להלן: 

להקים גדר ביטחון  2002, החליטה ממשלת ישראל בתחילת שנת 2000האלימים בספטמבר 

ולמנוע את מעברם החופשי של תושבי האזור לשטחי ישראל בין ישראל לבין שטחי האזור, 

 הנמצאים ממערב לגדר.

 

תנועה בין תוכננו ונבנו עשרות מעברים אשר יאפשרו את  ,גדר הביטחוןכחלק מהקמת  .6

  ישראל.שטח לעבודה ב טיניםכניסת פלסשטחי האזור לישראל, לרבות לצורך 

 

החלים מעת לעת במדיניות הכניסה לישראל עקב נכון להיום, ובשים לב לשינויים 

 טיניםעובדים פלס 80,000-ל התפרצות נגיף הקורונה, עוברים בכלל המעברים מידי יום מעל

  .לעבודה בישראלבדרכם 

 



מעברים אשר הוקמו במטרה לאפשר כניסת עובדים  13-עתירה זו, מתמקדת באחד מ

מעבר ייעודו המרכזי של (. כאמור, מעברהפלסטינים לישראל, הוא "מעבר רחל" )להלן גם: 

 . לעבודה בירושלים טיניםלאפשר את כניסת העובדים הפלס הוארחל 

 

סיס בל נכנסו לירושלים עהעובדים אשר נבנה בהתאם להיקף ו 2003בשנת מעבר רחל הוקם  .7

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

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

 

 להלן תצ"א הכולל תיאור של המעבר עובר לביצוע פעולות השדרוג: 

 

 

 )הקו האדום מסמן את המעבר בין צדו הישראלי לצדו הפלסטיני של המעבר(  

 

ההיתרים אשר ניתנו לפלסטינים לצרכי עבודה הגידול בהיקף  לאורו ,בחלוף השנים .8

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

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

 .כל אדםו של למעבר משלוש שעותבמעבר ארך לעיתים למעלה 

  

רמת השירות  לאור מצב הדברים המתואר, הוחלט במערכת הביטחון להרחיב ולשפר את .9

. מהלך זה כלל השקעה כספית בהיקפים של מאות בפרט ובמעבר רחל ,של המעברים

, מיליון ש"ח )!(25-הושקעו למעלה מלבדו מעבר רחל , ובפרויקט השדרוג של "חשיוני לימ

 והכנסת טכנולוגיות מתקדמות. וח האדםהגדלת כ ,התשתיתשיפור לטובת 



הרחבה , וכללו 2019והסתיימו בשנת  2017עבודות השדרוג של מעבר רחל החלו בשנת  .10 

  .והתאמה של המעבר לצרכי התושבים

 

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

מאפשרת תהליך זיהוי ה ,"ספיד גייט" מכונהקדמות ובמרכזם מערכת "זיהוי מהיר" המת

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

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

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

 .המעברשודרג חדר השליטה על ו המעבר ועד לנתיבי הבידוק;

 

 להלן תצ"א הכולל תיאור של המעבר לאחר ביצוע פעולות השדרוג:

 

 

 

הביא לשיפור משמעותי בחיי העוברים בו. עובר לביצוע השדרוג, משך שדרוג המעבר  .11

מעת שהושלם הליך שדרוג מעבר רחל ולאור הגדלת שעות.  3-ההמתנה במעבר היה מגיע ל

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

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

  .משמעותית

 

גדל משמעותית מעבר רחל עוברים ב, היקף הועם סיום שדרוג המעבר ולאור הצלחתבנוסף, 

, מה 07:00-05:00המגיעים בין השעות , 14,000-ל יוםהעוברים בו מידי  אנשים 9,000-מ



מכניסת זמן המעבר אשר אף בהן  – , בפרט בימי ראשוןשהוביל ליצירת "שעות עומס"

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

 

נתיבי כל  יםפועל ככללשעות ביממה, ובשעות העומס,  24פועל  מעבר רחלעוד יודגש, כי  .12

. מטבע הדברים, ייתכנו מצבים בהם בשל תקלות או אילוצי כוח הבידוק ועמדות הזיהוי

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

 בשעות העומס.המעבר עמדות  לאת כ

 

למען שלמות התמונה, יצוין כי אופן פתיחת השרוולים נעשה בהתאם למצב הקיים בשטח, 

זאת  כן בשעות היום ובהיעדר עומס, ייתכן מצב לפיו לא יפעלו כל נתיבי הבידוק. עם-ועל

כאמור, מדיניות המשיבים היא להפעיל את כל נתיבי הבידוק ועמדות הזיהוי בשעות 

 העומס.  

 

 במהלך תקופת הקורונה ואגב נתק בתיאום הביטחוני מול הרש"פ  300תנועת אנשים במחסום 

 

עם ועד היום  2019מדינות העולם ובכלל זה ישראל, מתמודדות מאז חודש דצמבר כידוע,  .13

ועד  ,נכון להיום מגפה כלל עולמית כתוצאה מהתפרצות והתפשטות של נגיף הקורונה.

לקטוע הדבקה והתפשטות הנגיף היא  למניעת הדרךלהשלמת חיסון האוכלוסייה בישראל, 

", קרי ריחוק חברתישמירה על "ידי שימוש במגוון כלים לרבות -שרשראות הדבקה על

  ת.הכללי האוכלוסייה בקרבצמצום מגע 

 

המעברים , נדרש היה לבצע התאמות במדיניות הקורונה במסגרת ההתמודדות עם נגיף .14

על הוראות הבטיחות והריחוק החברתי לצורך הקפדה שינויי באורחות התנהגות, ו

כניסת  למנוע מדיניהדרג ההחלטות  נוכחהמתחייב. אתגר זה אף הועצם פעמים רבות 

  מהתפשטות המגיפה.בשל חשש  ,ישראלבלעבודה  עובדים פלסטינים

 

האמור, הוא הצורך בניטור תדיר של מספר האנשים השוהים במתחם המעבר של  פועל יוצא .15

בכל נקודת  םחעוברים בשערי המתצמצום ובקרה על היקף כניסת הבצדו הישראלי, לצורך 

בעת הליך עוברים במעבר של האת החשיפה להדבקות מנת להקטין ככל הניתן -, עלזמן

 לצד שימור בריאותם של כוחות הביטחון המפעילים את המעבר. הזיהוי והבידוק,

 

באמצעים טכנולוגיים של מספר השוהים במרחב  מתבצע באופן תדיר ניטור נוכח האמור, .16

ניטור זה נעשה כעניין שבשגרה משיקולים ביטחוניים, יוער כי המחסום בצדו הישראלי. 

מטעמים של בריאות הציבור וכללי השמירה על ריחוק  ,ביתר שאת בתקופה הנוכחיתאולם 

 . חברתי

 

בצדו הישראלי, מתוזמנת כניסת  עברלפיכך, ובהתאם למספר האנשים השוהים במרחב המ

. תזמון כניסת העוברים עברמכך שלא תיווצר התקהלות במרחב ה עברהעוברים בשערי המ

ידי פתיחה וסגירה לסירוגין של שתי עמדות הקרוסלה הממוקמות בפתח -מתבצע על



, נסגרות הקרוסלות עברמצדו הישראלי. כאשר נצפה עומס או התקהלות בחלל המ עברהמ

 עוברים לשטח ישראל.  מעברלמעבר, עד אשר השוהים בחלל ה

 

לצורך הקטנה של חשיפת העוברים במתחם מדובר בהליך שגרתי, אשר נועד כאמור 

 .דבקויותילה

 

הרי שכאמור לעיל, בתקופה שבין לצד ההתמודדות המתוארת עם התפשטות נגיף הקורונה,  .17

 עבודה השוטפת בין ישראל לבין הרש"פ. לאור האמור,חל נתק ב 23.11.20ועד ליום  21.5.20

ובשל השינוי שחל בפעילות הרש"פ בצדו הפלסטיני של המעבר, מחוץ לחלקו הישראלי של 

 ריחוק חברתי.שמירה על אי ו , וכן צפיפות, עומססדר וארגוןלעיתים חוסר ישנו  עברהמ

 

לגורמים  המשיבים לפנות בכוונתהתיאום הביטחוני מול הרש"פ, עם חידוש , בימים אלו .18

ברש"פ ולבקש כי ינקטו מצדם פעולות על מנת לוודא כי תנועת האנשים במעבר הרלוונטיים 

 בצדו הפלסטיני תנוטר ותוסדר, כפי שנעשה בעבר. 

 

 יםעמדת המשיב

 

 לעמדת המשיבים, דין העתירה להידחות וזאת מהטעם כי לא נפל פגם בהתנהלות .19

 התמודדות עם התפשטות נגיףהן בימי שגרה, הן נוכח התאמת פעילות המעבר ל המשיבים,

 הקורונה. 

 

קוצר , 2019כפי שפורט לעיל, מאז שהושלמו פעולות נרחבות היקף לשיפוץ מעבר רחל בשנת  .20

 שעות לדקות בודדות בלבד 3-מפרק זמן של כפרק הזמן למעבר במעבר,  משמעותיבאופן 

אשר במהלכן נערכות הבדיקות הביטחוניות הנדרשות לצורך אישור כניסת הבאים לשטח 

. זאת אף בשעות העומס, אף בעת הנוכחית אגב התנהלות התואמת את הריחוק ישראל

והגעתם בחלון  בכמות העוברים במעבר מידי יום החברתי המתחייב, ואף העלייה אשר חלה

 .זמנים צפוף

 

העותרים לפיה חלים ליקויים בעבודת המשיבים לתפעול המעבר משכך, אין ממש בטענת 

 בצדו הישראלי בתקופת הקורונה, קל וחומר בעתות שגרה.

 

מספר השוהים במרחב המעבר בצדו הישראלי מנוטר באופן תדיר וזאת משיקולים כאמור,  .21

ובהתאם למספר ביטחוניים, ובתקופה זו אף משיקולים של בריאות הציבור. לפיכך, 

האנשים השוהים במרחב המעבר בצדו הישראלי, מתוזמנת כניסת העוברים בשערי המעבר 

 . עברכך שלא תיווצר התקהלות במרחב המ

 

העומס בצדו הפלסטיני של המעבר, נובע  משכך, אין ממש גם בטענת העותרים לפיה

שעות  24א פועל אדם בצדו הישראלי או בשל טענתם השגויה לפיה המעבר ל-מאילוצי כוח

 ביממה. 



מדיניות המשיבים היא להפעיל את כל נתיבי הבידוק ועמדות הזיהוי  כפי שפורט לעיל

מטבע הדברים, ייתכנו מצבים בהם בשל  .הקיימות בשעות העומס, וכך נעשה על דרך הכלל

תקלות או אילוצי כוח אדם בלתי צפויים, נסגרות עמדות לפרקי זמן קצרים, אך כאמור 

ייעול תהליך המעבר, נעשים מאמצעים להבטיח כי כלל עמדות המעבר יפעלו בשעות  לטובת

 העומס.

 

תפעולו  שעות ביממה, אולם החל ממועד שדרגו ונוכח יעילות 24בנוסף, מעבר רחל פועל 

החלו הבאים בשערי המעבר לאחר את מועד הגעתם אליו, שכן פרק הזמן לצורך מעברם 

ונית, אין מניעה כי אדם יגיע למעבר בשעות המתאפשרות התקצר משמעותית. מבחינה עקר

 שעות ביממה.  24בהתאם להיתר הניתן לו, שכן כאמור, המעבר פתוח 

 

להמשך ויודגש כי לצד ההתמודדות עם אתגרי הקורונה, המשיבים רואים עצמם מחויבים  .22

 בפרט, ובמסגרת זאת מתן שירות לכלל האוכלוסייה העוברת במעברים בכלל ובמעבר רחל

ולהפעיל את כלל נתיבי הבידוק באופן מלא בשעות העומס, להקפיד על נוכחות  ךלהמשי

מנת ליתן מענה לבעיות המתעוררות ולצרכים -גורמים רלוונטיים בשעות אלו, על

ויובהר, כי מדיניות זו של המשיבים היא עניין שבשגרה ואין בטענות הומניטאריים. 

 , כדי ללמד כי המשיבים לא פועלים באופן המתואר. המועלות בעתירה זו

 

התקהלות האנשים בצדו הפלסטיני של המעבר, כאמור, עיקר עניינה של העתירה הוא ב .23

כפי שפורט  .האחריות לתפעולו של אזור זה מוטלת על גורמי הרש"פולעניין זה הובהר כי 

בכוונת המשיבים לפנות מול הרש"פ, התיאום הביטחוני עם חידוש , בימים אלולעיל, 

מנת לוודא כי תנועת -לגורמים הרלוונטיים ברש"פ ולבקש כי ינקטו מצדם פעולות על

 האנשים במעבר בצדו הפלסטיני תנוטר ותוסדר, כפי שנעשה בעבר. 

 

לצד האמור, יש להדגיש כי המשיבים אמונים על המתנהל בשטחי המעבר מצדו הישראלי, 

הן  –הן עיקר העתירה  –דבר העומס החל בצדו הפלסטיני של המעבר וטענות העותרים ב

 לפתחה של הרש"פ.

  

אשר לטענת העותרים בדבר האחריות על שטחי המעבר בצדו הישראלי והפלסטיני, יובהר  .24

כי צדו הפלסטיני של המעבר מצוי בסמיכות לשטח העיר בית לחם אשר ממוקמת כמעט 

עוד ומשיק לבתי התושבים בה, ועל כן אין כלל נוכחות ישראלית בשטח.  Aכולה בשטח 

 כן, לא למותר לציין-כמו שטח זה אינו מצוי בתחום שטח צו התפיסה של המעבר. כי יובהר,

סדרנים למען השלטת הסדר במקום  "פ, הציבה הרשבעבר כי במספר הזדמנויות שונות

 המשיבים נכונים לאפשר תיאום זה גם כעת. , וכי וארגון הכניסה למעבר מצידו הפלסטיני

 

לאפשר לנשים, זקנים ולאנשים בעלי מחלות רקע לעבור במסלול לבקשת העותרים  אשר .25

 של מעבר לטובת פועל ההומניטארי המסלול כי יובהרהומניטארי או מסלול ייחודי אחר, 

, ואוכלוסיות אחרות, בהתקיימותן של נסיבות הומניטאריות המוגבלויות בעלי אוכלוסיית



אינו מהווה  עבר של אישה במעברכי עצם המ לעניין זה יצוין, .זאתאחרות המצדיקות 

 כשלעצמו נימוק להצדקת כניסתה במסלול ההומניטארי.

 

ה דנן פנתה למשיבים עובר להגשת העתיר 1בשולי הדברים יוער, כי בעוד שהעותרת  .26

בפני המשיבים אין והעלתה את טענותיה, אשר קיבלו מענה התואם את המפורט לעיל; 

פנה לרשות והעלה טענותיו עובר להגשת העתירה, ומכאן שבכל  2העותר אינדיקציה לכך כי 

 הנוגע לטענותיו בעניין זה, הרי שלא מיצה הליכים עובר להגשת עתירה זו.

  

 סיכום

 

הפלסטינית  הרואה עצמה מחויבת למתן שירות הולם עבור האוכלוסיימערכת הביטחון  .27

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.

 

נוכח כל המפורט לעיל, יטענו המשיבים כי דין העתירה להידחות וזאת מהטעם שלא נפל  .28

 ות.פגם בהתנהלות המשיבים, ותוך חיוב העותרים בהוצא

 

 "עיםקשת צב" תנהל, ראש מעופר הינדים י אל"יד-נקרא ואושר עלבתגובה זו האמור  .29

על תצהיר במועד הגשת  ומטעמים טכניים לא ניתן היה להחתימא, . דא עקיקוד מרכזבפ

 הנכבד בימים הקרובים.יוגש לבית המשפט  . תצהיר כאמורתגובהה
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