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 02-5898921באמצעות פקס: 

 שלום רב,

   שועפאט פליטיםבמחסום מחנה  תלמידיםהמתן קדימות להסעות : הנדון

 20.2.2019מכתבנו מיום 

 28.2.2019כם מיום בתמכ

הריני לפנות אליך , (2019-2020בבתי הספר בירושלים )תש"פ לקראת פתיחת שנת הלימודים  .1

נתיב התחבורה ב תלמידיםההסעות למעבר מתן קדימות להבטיח  תבקשומ ,בנושא שבנדון

 6:00בין השעות ) בשעות הבוקר העמוסותבמיוחד  במחסום מחנה פליטים שועפאטהציבורית 

חב'  300/17בבג"ץ  בפסק הדיןהמשיבים ם להתחייבות בהתאוזאת  ,(בוקרב 8:00ועד 

)פורסם  משטרת ישראל ואח' –האוטובוסים אבו טור ענאתא ואח' נ' המשרד לביטחון פנים 

 .(5.2.2018 בנבו,

בנתיב הלנו, בין היתר, אודות העיכובים במעבר הסעות התלמידים בסימוכין שבמכתבנו  .2

במיוחד בשעות הבוקר  ,מחנה פליטים שועפאט לירושלים מחסוםמ ,התחבורה הציבורית

בנתיב אי איוש העמדה השנייה הצדדית  היתהסיבה העיקרית לעיכובים הי .העמוסות

 צדדית תחילת שעות העומס במחסום. באותה עמדה 6:00התחבורה הציבורית, החל מהשעה 

, )מצומצמת( שעובר בדיקה ביטחונית רגילה ציבוריתה התחבורהשל  אוטובוסהעוצר היה 

מתן קדימות למעבר הסעות התלמידים  שאפשר, דבר אותו נתיבלתנועה בפריעה בצורה שלא ה

 .מהנתיב

בהעדר . פקקים במחסוםללעומסים כבדים ורם בשעות העומס גהצדדית  העמדהאי איוש   .3

כל הבדיקות  לתנועה. נחסם הראשי נתיב התחבורה הציבורית ,מסלול בדיקה צדדי

חסימת התבצעו על המסלול עצמו. התחבורה הציבורית  ם שלאוטובוסיהשל  הביטחוניות

כל אפשרות פיזית למתן קדימות בתור להסעות של  מנעהנתיב התחבורה הציבורית 

כתוצאה התלמידים היו מגיעים , לעיל 300/17ץ לפי ההתחייבות המשיבים בבג" התלמידים

שפיע ים מההמתנה הארוכה במחסום, דבר שהספר, כשהם עייפים ומותשבאיחור אל בתי ה

 על תפקודם היומיומי ויכולתם להתרכז.

ניתנה התחייבות למתן  300/17בג"ץ במסגרת כי  , בין היתר,במכתב התשובה שבסימוכין נמסר .4

 היות  לא נדרשים לעצור במחסוםהסעות התלמידים  , וכיתלמידיםקדימות לאוטובוסים של 
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פתיחת עמדת בידוק צדדית היא "יוזמה ונת חלופית. יחד עם זאת, בדיקתם נעשית במתכו

 לשיקול דעת המשטרה בלבד.  והיקף הפעלתה נתון ונים על המעבר"מאשל הגורמים המקומית 

בשעות הבוקר  אשר מבטיח מתן קדימות להסעות התלמידים חלופי פתרוןבהעדר כל  .5

בבוקר, החל מהשעה  דדית מתחילת שעות העומסהפעלת עמדת הבידוק הצ , איהעמוסות

 ות שניתנה בפני בית המשפט העליון.הפרת ההתחייבמשמעותה  ,6:00

 יךל, אני פונה אשנת הלימודים בבתי הספר בירושלים ולקראת פתיחת ,לאור האמור לעיל .6

בנתיב התחבורה הציבורית  מתן קדימות למעבר הסעות התלמידים להבטיח ומבקשת

זה על ידי הפעלת עמדת הבידוק הביטחונית  אם ,6:00המאוחר החל מהשעה  לכל במחסום,

 . קיום ההתחייבות הנ"ל כל דרך אחרת המבטיחהבהצדדית בנתיב או 

, אנו נשקול במחסום סעות התלמידיםהמות לידתן קעיכובים במאו /במידה ויהיו שיבושים ו .7

 את צעדינו המשפטיים, לרבות פנייה לערכאות המתאימות.  

 אודה! ,בהקדםך המהיר ותשובתך לטיפול .8

 

 ,כבוד רבב 

  

  , עו"דדכוור-עביר ג'ובראן
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