
תגובה מקדמית מטעם המשיבים

בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד, המשיבים מתכבדים להגיש את התגובה המקדמית  .1

לעתירה מטעמם.

עניינה של העתירה בבקשת העותרת כי בית המשפט הנכבד יוציא מלפניו צו על תנאי המורה  .2

כדלקמן:

"1. מדוע לא יאפשרו גישה לגשר להולכי הרגל הסמוך לכפר בית סירא 
ולמחסום מכבים, שמעל כביש מספר 443 כל שעות היממה;

2. מדוע לא יסדירו מקום בטוח להעלאת ולהורדת נוסעים במחסום 
מכבים ובכלל זה:

א. הסדרת מגרש בטוח להורדת נוסעים בצידו הפלסטיני של המחסום, 
וכן נתיב השתלבות בכביש המהיר;

ב. סימון אזור המחסום בשלטים המתריעים מפני חציית הולכי רגל 
ומכוניות המשתלבות בתנועה;

ג. הצבת אמצעים להאטת התנועה בסמוך למחסום."

מחסום מכבים מוצב על כביש 443, בסמוך למכבים-רעות. במחסום מעבר לכלי רכב,  .3

המופעל על ידי הצבא, ומעבר להולכי רגל, המיועד לפלסטינים בעלי היתרי כניסה, והמופעל 

על ידי רשות המעברים היבשתיים. 

המשיבים יבקשו לעדכן כי לאחר הגשת העתירה נערך סיור במחסום מכבים על ידי  .4

הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבים. במסגרת הסיור נבחנו, בין היתר, טענות העותרת 

בעניין בטיחות מעבר העובדים בדרך חזרתם לאזור יהודה ושומרון והפתרונות הקיימים 

במקום.  
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לעמדת המשיבים  נמצא כי ישנו מענה לקשיים אשר מעלים העותרים בעתירתם, על ידי כך  .5

שרכבי ההסעות יורידו את העובדים כבר בתוך תחומי איו"ש ולאחר שעברו את המחסום, 

וכל זאת באזורים המאפשרים את הורדת הנוסעים בבטחה ומבלי להעמידם בסיכון.   

יחד עם זאת, המשיבים יבקשו לעדכן כי בהמשך לסיור האמור, הוחלט לפעול למתן מענה 

נוסף כמבוקש בעתירה, על ידי הקמת קרוסלה חד-כיוונית, אשר תאפשר גישה מהירה 

לגשר הולכי הרגל מעל כביש 443, וזאת בחזרתם של העובדים הפלסטינים אל תחומי 

איו"ש. ואכן, לאחרונה הוקמה קרוסלה ליד נקודת הבידוק, ובסמוך למגרש העפר בו עולים 

העובדים על רכבי ההסעות, דרכה יכולים עתה העובדים לעבור בחזרה לכיוון הגשר. 

תצלום אווירי של מחסום מכבים וסימון מיקום הקרוסלה מצורף ומסומן מש/1.

כך, יכולים עתה רכבי ההסעות להוריד את העובדים במגרש העפר בו הם ממילא אוספים  .6

את העובדים בשעות הבוקר, ובאמצעות הקרוסלה יוכלו העובדים לחזור לתחום איו"ש 

ולהגיע בבטחה לגשר הולכי הרגל. כל זאת ללא צורך בחציית הכביש וללא סיכון לביטחון 

העובדים. 

בשים לב לאמור, הרי שניתן מענה ממשי לסעד המבוקש בעתירה, וזה התייתר. אי לכך,  .7

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מחיקת העתירה, תוך שמירת טענות הצדדים. 

לצורך חיסכון בזמן שיפוטי, נאמר כבר בשלב זה דבר באשר לסוגיית ההוצאות: כאמור,  .8

המשיבים סבורים כי לקשיים אשר פורטו בעתירה היה מענה בדמות הורדת העובדים בתוך 

תחומי איו"ש ובהמשך למחסום, וזאת ללא צורך לעצור את הרכבים באזור המחסום. לצד 

זאת, על אף הפיתרון הקיים, ומתוך רצון לסייע ככל הניתן לרווחתם של העובדים, הוחלט 

להקים קרוסלה שתאפשר מעבר רגלי גם באזור המחסום, בחזרה לתחומי איו"ש. בנסיבות 

המפורטות לעיל, המשיבים סבורים כי אין מקום להורות על פסיקת הוצאות כנגד המדינה.   

האמור בתגובה זו נתמך בתצהירו של תא"ל עופר הינדי, ראש מנהלת קשת צבעים בפיקוד  .9

מרכז. 

י"א בטבת התשפ"ג היום,

4 בינואר 2023

קובי עבדי, עו"ד

סגן במחלקת הבג"צים

בפרקליטות המדינה
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