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 שלום רב,

 

 443פלסטיניים בכביש  כלי רכבתנועת על בקשה לקבלת נתונים על הגבלות הנדון: 

לקבלת מידע ונתונים על הגבלות על  1998-הרינו לפנות אליכם בבקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

 . 443רכב פלסטינים בכביש כלי תנועת 

 

ות מדגמיות שמהן בדיק 443על פי מידע שנמסר לנו ממשרד המשפטים, כוחות הצבא ערכו בכביש  .1

 לקבל את המידע הקיים. . נבקש 443תנועת כלי רכב פלסטיניים בכביש אינדיקציה לגבי  ניתן לקבל

 

 רכב פלסטינים בכביששל כלי  התנועהפועלות מספר נקודות בידוק המסדירות את  443בכביש  .2

 נקודת בידוק בית סירא )עלייה וירידה( (1)

 תחתא )עלייה וירידה(-נקודת בידוק בית ע'ור א (2)

  מסבח )נקודת ירידה(-נקודת בידוק ח'רבת אל (3)

 טירה )נקודת ירידה(-נקודת בידוק הכביש בא (4)

 

 נבקשכם למסור את המידע הבא לגבי כל אחד מהמחסומים שפורטו לעיל: 

 

 : 2010-2016בשנים  התנועה בהםנתונים אודות פעילות המחסומים והיקף  .3

 )במידה וקיים מידע חלקי, נבקש לקבל אותו(

במידה ושעות הפעילות שונו במהלך ? בכל מחסום בכל אחת מהשנים שעות הפעילות היו המ .א

השנים )הורחבו/צומצמו( נבקש לדעת מועד )חודש ושנה( בהם ארע כל שינוי בשעות הפעילות 

 וי זה.וכן מה הייתה הסיבה לשינ

כיום, באלו שעות במהלך היום מאויש כל מחסום בכוחות צבא ובאלו שעות מופעל המחסום  .ב

 באמצעות מערכת אוטומטית?
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 בכל מחסום בשעות בהן ישנו איוש אנושי?  כיום מה מספר החיילים המוצבים .ג

 ( ושעות הלילה19-16(, אחר הצהריים )9-6כיום בפילוח לפי שעות הבוקר )מהו נפח התעבורה  .ד

 (,  או לפי כל פילוח אחר אשר קיים אצלכם? 22-19)

הרכב העוברים בממוצע כלי במידה ואין נתונים לגבי נפח תעבורה מדויק, נבקש לקבל את מספר  .ה

 ביום בכל אחת מהן, לפי פילוח שעתי. 

, מה זמן התגובה הממוצע לפתיחת מחסום בשעות הלילהבמידה ומופעלת מערכת אוטומטית,  .ו

 ?  מכונית למחסוםהחל מהגעת 

, שבגינן לא 2016-2010בשנים מה מספר התקלות הטכניות במערכת הזיהוי הטכנולוגי שאירעו  .ז

כמה תקלות התרחשו, המועד שבו נתגלתה כל תקלה ומשך  – בנקודות הירידההמעבר התאפשר 

  ?הזמן שעבר עד שתוקנה

 2016-2010אנא העבירו לידינו תוצאות של כל בדיקה, מדגם, תצפית או מעקב שנעשו בשנים  .ח

 לגבי כל אחד מהנתונים או יותר שבוקשו לעיל. 

 

 נתונים לגבי בידוק הרכבים בנקודות המעבר: .4

מה זמן ההמתנה הממוצע של מכונית בכביש מהרגע שהגיעה לסמוך לנקודת הבידוק ועד לאחר  .א

 דוק? שעברה את הבי

, החל מהרגע שהחל ועד לאחר שהמכונית עברה את וצע בכל מחסוםממה משך הבידוק המ .ב

 ?הבידוק

 האם הבידוק נעשה מדגמית או שמתבצע בידוק בכל מכונית שמגיעה אל נקודת הבידוק? .ג

מה כולל בידוק שגרתי? האם נבדק הרכב באופן יסודי? האם הנוסעים ברכב מתבקשים לצאת  .ד

 ? האם מתבקשים להציג תעודת זהות?ממנו לצורך הבידוק

האם קיימים נהלים, הנחיות או כל מסמך אחר העוסק באופן ביצוע בידוק בטחוני במחסומי  .ה

 נבקש לקבלם.  –? במידה שכן 443העליה והירידה לכביש 

 2016-2010אנא העבירו לידינו תוצאות של כל בדיקה, מדגם, תצפית או מעקב שנעשו בשנים  .ו

 תונים או יותר שבוקשו לעיל. לגבי כל אחד מהנ

 

 : נתונים לגבי בידוק גופני של נשים, נערות וילדות במעברים .5

 ( בלבד:2016אנא מסרו המידע המבוקש בפרק זה לגבי השנה האחרונה )

 אם נשים, נערות וילדות עוברות בידוק גופני במעברים?ה .א

 האם הבידוק הפיזי מתבצע במקום שמיועד לצורך כך או גלוי לעיני כל?  .ב

 מי עורך את הבידוק הפיזי לנשים, נערות וילדות? חייל או חיילת? .ג

 הנשים, נערות וילדות בידוק גופני במעברים? עוברות /ןבשלה /הסיבותמה הסיבה .ד
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  ?חרונהבשנה הא מה מספר הנשים, נערות וילדות שעברו בידוק גופני במעברים .ה

  –מתוך מספר זה 

לאחר מייד ששוחררו לדרכן ומה מספר הנשים, נערות וילדות שעברו בידוק גופני במעברים   .1

 הבידוק?

שהועברו להמשך טיפול/ ומה מספר הנשים, נערות וילדות שעברו בידוק גופני במעברים   .2

 בדיקה נוספת? 

 

 נתונים לגבי מעבר ביתוניא:  .6

לתנועת  ו/או הפרות הסדר שהתרחשו מאז סגירתו של מעבר ביתוניא מה מספר מקרי אירועי הירי

 ? כלי רכב פלסטינים ועד היום, לפי פילוח של חודש ושנה או לפי כל פילוח אחר שנמצא ברשותכם

 

על פי תצפיות שערכנו, נסגרו נקודת המעבר הרגלית ומגרש החנייה בתחנת דלק דור אלון. נקודה זו  .7

שימשה למעבר אנשים שביקשו להחנות את רכביהם במגרש החניה במקום ולעבור רגלית בנקודת 

-אלה לנסוע עד לנקודות המעבר בית סירא ובית ע'ור א םמסבח. כעת נאלצים מבקרי-ח'רבת אל

 מנת להחנות את רכביהם ולעבור רגלית.  תחתא על

 בתחנת דלק דור אלון?  ית ומגרש החניה נקודת המעבר הרגל נבקש לדעת מדוע נסגרה .א

 מתי? -האם ישנה כוונה לפתוח אותה מחדש? אם כן .ב

 

, עמותות הפועלות לקידום מטרה ציבורית, 1999-תשנ"טה ,)ב( לתקנות חופש המידע6להזכירכם, לפי תקנה 

 גודה לזכויות האזרח, פטורות מאגרת בקשת חופש מידע. ובהן הא

נודה על קבלת  יום מיום קבלת הבקשה. 30אבקשך להזכיר כי על פי חוק עליך לענות לבקשה תוך כן 

 .תשובתכם בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק

 בכבוד רב,

 שרונה אליהו חי, עו"ד
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