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המשיבים מונכבדיס .19.7.12 מיוס גרוגיס( א' הנשיא )כבי הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם

כדלקמן, מטעמם מעדכנת הודעה למסור

 }להלן ירושלים במדרח מאמוניח לסתחם הכניסה סידורי כזכור, עממה, - שבכותחז העתירה .1

 לטענת התעסוקה. שיחת ואת האוכלוסין רשות את חיתד בין המשמש (,,״•הממחמ׳ גם:

 הבידוק בשל זאת, סבירה. ובלתי קשה ארובה, כהמהגח בריכוז למתחם הכניסה ,העותרים

 במכונות רישוס לצורך הנכנסים אלו על ?׳ה ובכלל למתחס, נכנסים ח כלל על המוחל הביטחוני

התעסוקה. שירות של האוטומטיות ההתייצבות

 בדבר היתר, בין פירוט, נמסר 3,7.12 מיום המשיבים מטעס המעדהנת ההודעה במסגרת .2

 דמיי המתחם)במתקן של החיצוני לקיר האיטומטמת ההתייצבות מכויות את להעביר הכוונה

על* שננקטו נוספים צעדיס העומס;לצד על להקל - שהובהר בפי • צפוי זה מהלך ״כספומט׳■{.

 כל על הביטחוני, הבידוק דרך במעבר עיד מותנה לא ה הממני אל הגישה שכן המשיבים(. לדי

.בכך הברוך



 שירות מנכ״ל עם המדינה בפרקליטות התקיימת. ואשד דוות, שעליה בישיבה בהמשך .3

 לקיר ההתייצבות מכונות של להעברה התעסוקה שירות נערך הירש, בועז מר התעסוקה,

 השלמת לשם כי כזכור, היתה, התעסוקה בשירות המקצוע גורמי הערכת המתחם. של החיצתי

שחלה, משמעותית התקדמות על־אף אילם ;חודשים כארבעה של זמן פרק יידרש המהלך

הושלם. טרם המהלך

 בע״מ)אשר טלדור חברת - חברות שתי מול הליך מנהל התעסוקה שירות כי נציין זה בהקשר .4

 עבור התייצבות״ ״מכונות של להתקנה האוצר במשרד הכללי החשב אגף של במכרז ופתה

 המחשוב מערכת של והמתחזקת המפעילה )שהינה בע״ם י.ב.מ חברת מול וכן, המזינה(;

 ברחבי הפרושות הקיימות, ההתייצבות עמדות של זה ובכלל התעסוקה, שירות של הארגונית

העבודח, לביצוע הצעותיהן את הקרובים, בימים להעביר, צפויות הללו החברות שתי המדינה(.

 בתצורת מיוחד מכשיר וייצור הקיימות ההתייצבות למכונות ייחם סינית התאמה הדורשת

 את שיבצע הספק את לבחור התעסוקה שירות צפוי ההצעות, קבלת לאחר סמוך ׳•כספומט״.8

 המתואר המהלך כי הינה התעסוקה בשירות המקצוע גורמי של ההערכה כאמור. העבודה

חודשים. כשלושה של זמן פרק תוך יושלם

 ,25.7.12 מיום תגובתם במסגרת היתר ביו העותרים, על-ידי שהועלו לחששות הנוגע בכל .5

 שירות כי ספק להסרת יובהר הההייצב-ית, מכונות של ההתקנה במימון שישא הגורם בסוגיית

 התקציב במסגרת מתאים סכוס חוקצה כך, ולשם כאמור! העלות את יספוג התעסוקה

השוטף.

 דורשי ׳70 כ- מתוך כי לציין ניתן התעסוקה שירית על־ידי שנאספו חמספרייט לנתונים באשר .6

יום, בכל בממוצע ירושלים במזרח התעסוקה בלשכת הפקידים כלל אצל המתייצבים עבודה,

 לבידוק התור מן יופחת זה ומספר האוטומטיות; במכונות יתייצבו איש 150ה- כי הינה החנתה

 חודשים)ואשר מספר מזה ננקטים אשר הכניסה, במערך השינויים לאור כי יודגש הביטחוני.

 איסוף הליך (,3.7ב2 מיום העדכון והודעת לעתירה המקדמית חתגובח במסגרת דווח עליהם

 נקודות הוצאת עם צפויים עוד ואשר שננקטו, הצעדיס של לאפקטיביות באשר הנתונים

בעיצומו. נמצא המתחם, של החיצוני לקיר באמור ההתייצבות

 מתה! שם ולהקים ההמהנח באזור שינויים לערוך העותרים לבקשת המגע בכל ולבסוף: .7

 לעתירה המקדמית בתגיבה שצולן כפי בי ויזכיר נחזור - וספסלים שתייח מי מתקן שירותים.

 לפני במיסה או השרוול בתוך התקנתם המבקרים. קהל לרווחת המתתם, בתוך מצויים אלה --

העותרים( גישת לפי תתעורר)גס לא כלל וממילא מקום חוסר מפאת בעייתית הינה הסבסבות.

 ולקצר העומסים את לווסת נועדו אשר שפורטו, יפי המשיבים, על-ידי הננקטים הצעדים אט

 מרשות בי ונזכיר ישוב זאת עס פרי. ישאו אפן הביטחוני; לבידוק הוזמהנה משך את

 לגישת לצורך בהתאם דחופים. במקרים פרטני מעצה ניתן הקייס במצב שגס נמסר האוכלוסין

 להעריך יהיה ניתן בטרס נוספים, שינויי□ לעמך הנוכחית הזמן בנקודת מקום אין המשיבים,

נקיטתם. על כאמור, שהוחלט, המהלכיס השפעות את מלזיף באופן



 העומס על להקלה משמעותיים במהלכים גוקטיס המשיבים מ ומשניכר האמור, כל לאור

 של זמ!י פרק תוך ואת, מעדמת. הודעה ולמסור לשוג להם לאפשר מוצע למתחם, במיסה

הנכבד. המשפט ביה על־ידי שייקבע אחר זמן פרק בל תוך או חודשים, כשלושה

התעסוקה. שירות סמנכ״ל נזרי, יעקב מר של מטעמו בתצהיר נתמכת וו הודעה
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