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 עתירה למתן צו על תנאי 

 :כדלקמן לבוא וליתן טעם יםמוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המורה למשיב

שמעל  למחסום מכבים,סירא ולכפר בית הסמוך  הולכי הרגללגישה לגשר  יאפשרומדוע לא  .1

 ;שעות היממהמשך כל  443כביש מספר 

 :ובכלל זהמכבים רדת נוסעים במחסום הולולהעלאת יסדירו מקום בטוח מדוע לא  .2

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

 ;בכביש המהיר

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

 ;בתנועה

 אמצעים להאטת התנועה בסמוך למחסום. הצבת .ג
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 :העתירה נימוקי ואלה

 מבוא

 בין 443, אשר ממוקם על כביש בהסדרי התנועה בסביבות מחסום מכביםעתירה זו של  עניינה .1

ובסיכון הנגרם לפלסטינים שחוזרים לישראל דרך המחסום  כפר בית סירא ליישוב מכבים,ה

עניינה של עתירה זו בפעולות . המשיביםכתוצאה מהתנהלותם של  443ולנהגים בכביש 

נים העוברים פלסטי לחייהם שלנמנעים מלנקוט על מנת להבטיח הגנה ראויה  שהמשיבים

 . 443עובדים השבים מעבודתם בישראל, ולחיי הנהגים בכביש  במחסום מכבים, מרביתם

הזכות לחיים והזכות לכבוד, : מן הצד האחד זכויות יסוד כבדות משקל עומדותעתירה זו ב .2

עתירה זו הינה מן העתירות אשר הפתרון  ומהצד השני עומד שיקול בירוקרטי שאינו מוסבר.

בסיכון כלשהו ואף לא  או הליכים מורכבים, ואינו כרוך בתפשוטלפגיעה המתוארת בהן הוא 

יטול את האחריות ולפתוח את לולמרות כל זאת נמנעים המשיבים מ .בהוצאה כספית ניכרת

 .ממההגישה למעבר הולכי הרגל משך כל שעות הי

הגישה לגשר הולכי  בהחלטתם התמוהה של המשיבים לחסום אתעניינה של עתירה זו הוא  .3

ת בהן המחסום אינו פעיל, אשר בגינה מי שמבקש לשוב בשעוהרגל הסמוך למחסום מכבים 

בריצה, תוך סיכון  443בסוף היום מישראל לביתו בגדה המערבית נאלץ לחצות את כביש 

 משמעותי לחייו ולחיי הנהגים בכביש.

 הצדדים לעתירה

העותרת, האגודה לזכויות האזרח בישראל, היא ארגון זכויות האדם הגדול והוותיק בישראל.  .4

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

עתירה זו מתבססת על תצפיות במחסום מכבים זכויות אדם על ידי הרשויות הישראליות. 

ה לזכויות האזרח בישראל ועל עדויות שאסף על יסוד קשר יומיומי שערך מוהנד ענאתי מהאגוד

 עם פלסטינים העוברים במחסום.

לשמש לפה למי שזכויותיו נפגעו, בעיקר אם על עותרת של ה ההפסיקה הכירה לא פעם בתפקיד .5

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

 :( נקבע2006) 346( 1פ''ד סא), ו לעובד נ' ממשלת ישראלק 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 שבקרבנו, ונחלצו לעזרתם אנשים טובים, 

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

מזלנו ונתגלגלה זכות לידינו להגן על צלם האנוש של אלה נתמזל 

אנו נגן עליהם, על העובדים הזרים, הגם שלא ביקשו אותם עובדים. ו

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



 
 

וחלקן  עותרתה ידי עלחלקן  ,בשנים האחרונות שהוגשו עתירות של לשורה מצטרפתזו  עתירה .6

, היתר בין, כך. פלסטינים עובדים של לזכויותיהם הנוגעים בעניינים –ות ע"י עמותות אחר

עמותת קו לעובד נ' בית הדין הארצי  5666/03)בג"ץ  בעבודה הקוגנטיות זכויותיהם בעניין

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

קו לעובד נ' ממשלת  עמותת 5918/16; בעניין זכותם לדמי מחלה )בג"ץ ((22.11.2020) ישראל

 6272/20; בעניין הסדר העסקתם בישראל וכבילתם למעסיקיהם )בג"ץ ((21.12.2020) ישראל

והפיקוח  המגורים סטנדרט, הבריאות הסדרי בענייןו; ((21.9.2022) ישראל ממשלת' נ לעובד קו

קו לעובד נ' שר  2730/20)בג"ץ  הקורונה בתקופתזכויותיהם של עובדים הלנים בישראל  על

 האגודה לזכויות האזרח 8732/20)בג"ץ  300ובעניין הצפיפות במחסום  ((24.9.2020) הבריאות

 . ((3.1.2022) נ' משטרת ישראל בישראל

שהיתר העסקתם תלוי  פלסטיניםהעובדים אוכלוסיית הב עוסקתזו, כמו האחרות, עתירה  גם .7

כעותרים, שמא יבולע  התייצב בחזיתלחלוטין במעסיקיהם ובמשיבים. עובדים אלה חוששים ל

העותרת פעם אחר פעם עתירות הנוגעות  המשום כך מביא. ופרנסתם תיפגע להם בדרך כלשהי

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

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

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

. עוד עמד בית המשפט ((13.05.2020) (לפסק דינו של השופט מלצר 37-36 פסקאות)והספורט 

ומידת מוגבלים משאביה של האוכלוסייה הנפגעת ירות, שעה שכך שיש לברר עתעל הנכבד 

נמוכה. כך, למשל, נפסק בעניין מדיניות משרד הפנים בעניינן של מהגרות  נגישותה לערכאות

 עבודה:

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

בלא  להידון במסגרת עתירה ציבורית באמצעות עותרים ציבוריים, גם

על אחת עותרים ספציפיים הנפגעים במישרין מהמעשה המינהלי... 

כמה וכמה כך הוא, משמדובר במקרה זה בנפגעות פוטנציאליות 

מהגרות עבודה, שמשאביהן מוגבלים ביותר, וניתן להניח שחסרים 

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

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

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

, באמצעות רשות על הפעלת המחסום וניהולו האופרטיבי אחראי, משרד הביטחון, 1 המשיב .8

אחראי על הצבת הוא ההפעילות של המעבר ושעות א המחליט על וה .היבשתיים המעברים

 ., ולכן אחראי על הגישה לגשר הולכי הרגלהשער המסתובב לפני הגשר

, המינהל האזרחי, אמון על מבנה המחסום, וכן על הטיפול בצידו החיצוני של המחסום 2המשיב  .9

 לסטיניעל התכנון והבניה של הכביש בצידו הפכמו כן, אמון המינהל האזרחי  ו.ובכניסה אלי

העלאה של נוסעים ונתיב להשתלבות לשל המחסום ובסמכותו לתכנן מרחב בטוח להורדה ו

 .הכביש
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 דות הצריכות לענייןהעוב

 וסביבתו, והסיכון התעבורתי בו מכביםמחסום 

. מעבר כלי הרכב , ליד הכפר בית סירא, בסמוך לקו הירוק443מחסום מכבים מוצב על כביש  .10

בו מיועד לישראלים ומופעל ע"י הצבא. המעבר הרגלי מיועד לפלסטינים ומופעל ע"י רשות 

, עוברים נתוני רשות המעברים המפורסמים באתר האינטרנטהמעברים היבשתיים. לפי 

ימי ראשון עד ב המחסום פעיל פלסטינים לתחומי ישראל. 3,000-יותר ממידי יום  במחסום

 . 11:30-5:00 חמישי בין השעות

. לבידוק מתפצלים במחסום לארבעה נתיבים מערבממזרח ל כלי רכב ישראלים שנוסעים .11

. , בכביש בינעירוני מהיר בן שני נתיביםהנוסעים ממערב למזרח נוסעים ללא צורך להאט

כעורק תנועה מרכזי המחבר בין אזור השפלה וגוש מודיעין והוא משמש "התנועה בכביש ערה 

את אחד משני עורקי התנועה  443מהווה כביש מס'  ,1 'לבין אזור ירושלים. לצד כביש מס

  .((29.12.09) אבו צפייה נ' שר הביטחון 2150/07)בג"ץ  "המרכזיים המובילים לעיר הבירה

המחסום יש מגרש עפר בו ניתן להעלות ולהוריד נוסעים. רכבי הסעות  בצידו הצפוני של .12

מכיוון מערב פונים שמאלה מהנתיב השמאלי של הכביש המהיר וחוצים המבקשים להגיע אליו 

הם  שבדרכם מערבהלכן כלי הרכב את הנתיבים של הבאים ממזרח מיד לאחר הבידוק, 

ניתן להעלות ולהוריד נוסעים בבטחה.  בו המקום היחידמגרש העפר הינו . בתחילת נסיעה

מסוכנת. בנוסף, אין נתיב  םוהעצירה בהבצידו הדרומי של המחסום יש שוליים צרים בלבד, 

 לכיוון מערב. כדי לשוב לפניית פרסהמקום  איןהשתלבות בכביש המהיר ו

יאה קיים גשר להולכי רגל לרוחבו של הכביש המהיר. היצ ,בצידו הפלסטינימזרחית למחסום,  .13

, אשר ממנה ניתן לעבור מכיוון הגדה לכיוון מהמחסום לכיוון מגרש החניה סגורה בקרוסלה

  צד הישראלי.ב למי שמגיע ממגרש העפר . כאשר הקרוסלה נעולה אין גישה אל הגשרישראל

 :('פ' )הכיתוביות הוספו ר Govmapלהלן תצלום אויר של המחסום וסביבתו מאתר 

 

 מעבר כלי רכב

 הולכי רגלמעבר 

 גשר הולכי רגל

 מגרש עפר

 קרוסלה
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לעבודה  היוצאים מידי בוקר עובדים, הםמרבית הפלסטינים שעוברים מידי יום במחסום  .14

בדרכם  וחוזרים לבתיהם בגדה המערבית בשעות אחר הצהרים. בבוקר, בבניין או בחקלאות,

רכבי ההסעה.  לכיווןהם יכולים לעלות על הגשר ולחצות את הכביש המהיר בבטחה  לעבודה,

הורדה של לעדר מפרץ חניה מסודר להעלאה ויהבלעומת זאת כאשר המחסום אינו פעיל, 

עדר נתיב השתלבות בכביש וסימונים לנהגים יבצידו הפלסטיני של המחסום, ובה נוסעים

 :כיצד יסתכנובו עליהם לבחור שוהפועלים במצב  אחרים שיש להאט, מצויים נהגי ההסעות

בעצירה בשולי הדרך שמא רגלית של כביש מהיר או  בחצייהיעצרו במגרש העפר ויסתכנו האם 

  השתלבות.השתלבות חזרה בנסיעה בכביש מהיר ללא נתיב בו

המעבר הרגלי לגדה המערבית מתאפשר רק בצידו הצפוני של הכביש. בצד הדרומי יש אמנם  .15

מדרכה, אך היא משמשת את הכוחות שבודקים את כלי הרכב, והמעבר לפלסטינים משם אסור. 

רכבי ההסעות מורידים את הנוסעים במגרש העפר, הולכי הרגל נדרשים לחצות את כאשר לכן 

מתחילים מיד כלי הרכב הנוסעים ממזרח  לבתיהם בגדה המערבית.הכביש המהיר כדי לחזור 

לכיוון מערב כלי של נתיבי הכביש  בחציהלכן  ,במחסום את נסיעתם לאחר שעצרו לבדיקה

לא לכיוון מזרח . לעומת זאת, כלי הרכב המגיעים ממערב הרכב נוסעים במהירות נמוכה

עדר תמרורי אזהרה או מתקני האטה, יבנוסף, בהבמהירות גבוהה.  נדרשים לעצור, ונוסעים

שעות הערב. הם גם באחר הצהרים ו שחוצים את הכביש בני אדםאלפי לאינם מצפים הנהגים 

 כלי רכב שמעלים ומורידים נוסעים בשולי הכביש.לעצירה של  אינם מצפים

 ה, כפי שצולמ17:00-15:00 בין השעות 14.6.2022כך נראתה חזרתם של עובדים הביתה ביום 

 ע"י נציגי האגודה לזכויות האזרח:

 

באתר "שיחה  המכתבה שפורסמה לאחרונ .אינה תיאורטיתשיוצרת מבנה המחסום הסכנה  .16

מקומית" עולה כי בחמש השנים האחרונות ארבעה פלסטינים נדרסו למוות ונהג ישראלי נהרג 

מתרחשת בסמוך למחסום בממוצע תאונת בשנים האחרונות  .בתאונת דרכים בקרבת המחסום

לרכב  443יא נגרמת בשל התנגשות בין רכב הנוסע מזרחה בכביש הרכים בכל חודש. לרוב ד



 
 

פרסה בלי פניית פלסטינים, המנסה להשתלב בחזרה בכביש המהיר או לבצע  עובדיםהסעות של 

יה רגלית ים בחציעובדרוצים לסכן את ה אינםנהגי ההסעות ש .נתיב בטוח לעשות זאת

, מסתכנים לא אחת בדוח משטרתי על עצירה ומורידים אותם בצידו הפלסטיני של המעבר

 .בשולי הכביש

אתר  מחדל מחסום מכבים: "כמה אנשים צריכים למות עד שמישהו יתעשת?", יובל אברהם

 1מצ"ב ומסומן נספח ע/ 17.1.2022, שיחה מקומית

הראות לקויה, הכביש חלק והחשכה יורדת מוקדם. יכולתם של  כאשרחורף, בהסכנה מתגברת  .17

  נהגים להבחין בהולכי רגל אשר חוצים את הכביש יורדת באופן משמעותי.

 מיצוי הליכים

פעלו יש, כדי (רמי"ם) יבשתייםהמעברים הרשות למתפ"ש ול העותרת תהפנ 26.1.2022ביום  .18

 לפתוח את ה העותרתדרש הי. בפניםהפלסטינים שעוברים במחסו עובדיםטחונם של הילמען ב

גשר למעבר הולכי רגל משך כל שעות היממה, אם באמצעות הפעלת המחסום באופן הגישה ל

רציף ואם באמצעות התקנת קרוסלה ביציאה מהגשר שתאפשר חציה בטוחה גם כאשר 

להורדת נוסעים בצידו בטוח  מתחםלבנות בנוסף צוין בפנייה כי יש  המחסום לא פעיל.

לסמן את אזור המחסום בשלטים , והפלסטיני של המחסום ונתיב השתלבות בכביש המהיר

 המתריעים מפני חציית הולכי רגל ומכוניות המשתלבות בתנועה.

להתבצע באופן אמצעים הכרוכים בבינוי אינם יכולים יה הובהר כי העותרת מכירה בכך שיבפנ .19

אישור התכניות והתקציבים הדרושים להבטחת למיידי לקידום ומיידי, אך יש לפעול באופן 

 ,. לעומת אלו, פתיחת גשר הולכי הרגל באופן רציף אינה דורשת הליכי תכנון ובינויאמצעים אלו

 .משך כל שעות היוםבאופן מיידי  יש לפתוח אותוועל כן 

 2פניית האגודה לזכויות האזרח מצ"ב ומסומנת ע/

 התקבל מענה ממתפ"ש ובו נכתב "יש לפנות לרמי"ם בנושא". 27.1.2022ביום  .20

 3מענה מתפ"ש מצורף ומסומן ע/

התקבל מענה מרמי"ם שבו נמסר, כי בכל הנוגע למעבר כלי רכב יש לפנות  9.2.2022ביום  .21

יה ילצה"ל. עוד נמסר: "בבדיקה מול פקמ"ז נמצא כי בכוונתם לפעול לסגירת אפשרות הפנ

ע"ג כלי רכב הבאים ממערב... לפיכך, יתבטל הצורך בחצייה רגלית של הציר לצידו  שמאלה

 השני...".

 4ם מצורף ומסומן ע/"מענה רמי

שהוא, כאמור, המרחב  ,את הגישה למגרש העפר םיה שמאלה לבאים ממערב חוסיביטול הפנ .22

לאחר הורדה של נוסעים, וכן המקום הבטוח היחיד לעשות כן. לכן, להחוקי היחיד להעלאה ו

שהרשויות השונות הטילו את האחריות זו על זו, ומשום שהתוכנית שפורטה במענה רמי"ם 

לשר  13.2.2022ביום הופכת את המצב המסוכן ממילא למסוכן אף יותר, פנתה העותרת 

כותו מתנערות מאחריותן לנושא, עליו סמהרשויות המצויות תחת  כךוביקשה שבשל  ,הביטחון

יה נוספת בעניין ילפעול בעצמו להסדרת הבטיחות במקום. משלא נתקבל כל מענה, נשלחה פנ

 .11.8.2022ביום 



 
 

 5פניות העותרת לשר הביטחון מצ"ב ומסומנות ע/

 עד להגשת העתירה. מענה לכל ולא זכ אלו ותניפ

 הטיעון המשפטי

 , הנאלציםלכבוד ולפרנסה של התושבים הפלסטיניםלחיים, ת יועניינה של עתירה זו בזכו  .23

פלסטינים שעובדים  עובדים. רובם המכריע של העוברים במחסום הם מכביםלעבור במחסום 

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

 . וזאת בשל צורכי המשק בישראל

בריאותם של הנדרשים חייהם וולשמור על  בטוחמעבר ת חובתם לספק המשיבים מפרים א .24

שעות החל מבמניעת הגישה לגשר הולכי הרגל . 443ושל הנהגים בכביש  לעבור במחסום

הצהרים הם גוזרים על הפלסטינים המבקשים לשוב לבתיהם אחרי יום עבודה סיכון חיים יום 

 יומי. 

. מנגד ניצב גשר, שכל הזכות לחייםניצבות זכויות יסוד, הראשונה בהן היא  כך, מן הצד האחד .25

הם הציבו המשיבים מחסום, יחיי אדם, ובינ בטיחות בכביש ועלהשמירה על מטרתו היא 

. הם אינם 11:30אחרי השעה  גשרל הגישהאינם מאפשרים את העלומות הם ומסיבותיהם 

אין איך להסביר התנהלות זו  חד כיווני במעבר.אינם מציבים שער אף פותחים את המחסום, ו

 ובהתנערותם לחובותיהם.בטיחותם של הפלסטינים ללחייהם ואלא באדישותם של המשיבים 

 המסגרת. שנה 50-מ למעלה מזה ישראל של כיבוש משטר תחת נתון המערבית הגדה שטח .26

 Law of – הלוחמתית התפיסה דיני הינה בשטחים הישראלי הכיבוש את המסדירה המשפטית

Belligerent Occupation – לתקנות  43תקנה . ההומניטרי הבינלאומי מהדין חלק המהווים

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

לתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר ובכל האמצעים שביכ" ל הכוח הכובש לנקוטע

הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים במדינה, חוץ אם  חייםוה

 ". נבצר ממנו הדבר לחלוטין

לתקנות  43למושג "סדר וחיים ציבוריים" המופיע בתקנה הנכבד בפרשנות שנתן בית משפט  .27

ים רכי האוכלוסייה בהתאם לסטנדרטים המאפיינים את החיוכי יש להבטיח את צ ,האג נקבע

 : , ובתוך כך גם בתחבורהם 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, חינוך, 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  .28

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

השבים מיום עבודה, חולים השבים מטיפול רפואי, בני משפחה  עובדים העמדתם של .אנושי



 
 

לגדה המערבית דרך מחסום השבים מביקורי קרובים ואחרים שנדרשים לצאת לישראל ולשוב 

 חוטאת לחובותיהם הבסיסיות ביותר של משיבים. ,, בסיכון כה גבוהמכבים

י שתוארו לעיל, המשיבים חרף הפגיעות בזכויות החוקתיות, וחרף הפניות החוזרות ונשנות כפ .29

שעות ההפעלה ההסדר הנוכחי הקיים עקב הסכנה הנובעת מ למניעת הכרחייםבצעדים לא נקטו 

. למשיבים החובה והסמכות לשמור ךכאף מתנערים מאחריותם להם , ושל המחסוםהמוגבלות 

, ובכלל זאת שמירה על זכויות ועל בטיחותם של הולכי הרגל והנהגיםעל הסדר הציבורי 

 .מכל צדיו הפלסטינים המבקשים לעבור בו

עדר הסבירות זועק בעיקר בשל קיומו של אמצעי חציה בטוח, אשר המשיבים, מסיבותיהם, יה .30

. התנהלות זו מהווה גם הפרה ועד למחרת בבוקר 11:30שעה המהחל מונעים את הגישה אליו 

 11סעיף כבוד האדם וחירותו, בו נקבע ב :ודחוק יס לפישל החובה המוטלת על רשות ציבורית 

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

של כל אדם, עימו ועל חייו הדברים, כי המשפט החוקתי מחייב את הרשויות להגן על כבודו 

יותיו המעוגנות בחוק ועל יתר זכו לו שירות באופן ששומר על כבודוהיא באה במגע, ולתת 

 היסוד. 

לפתוח את הגישה על המשיבים לנוכח החשיבות היתרה של הזכויות החוקתיות שעל הפרק,  .31

העלאה והורדה של  ובמהלכי תכנון שיאפשרללא דיחוי לגשר הולכי הרגל לאלתר ולהתחיל 

 .נוסעים באופן בטוח

 סיכום 

חוקתי, המשפט על פי המשפט הפעיל את סמכותם בניגוד לחובותיהם מסרבים לההמשיבים  .32

 גשר שבחציית כביש מהיר הוביל לבנייתהסיכון  .ריוהמשפט הבינלאומי ההומניט מינהליה

להולכי רגל, וניתן היה להנגישו משך כל שעות היממה לו המשיבים רצו בכך. למרבה הצער, 

במחסום,  כדי לשמור על חייהם של בני האדם שנאלצים לעבורלא  –המשיבים אינם עושים דבר 

 ולא לטובת בטיחותם של הנהגים בכביש.

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

 המשיבים להפכו למוחלט. 

 2022 באוקטובר 19

___________ 

 רוני פלי, עו"ד

 ב"כ העותרת


