
מחסום 300

בוקר רגיל במחסום 300 בבית לחם. לא צפוף מדי אך הממתינים עדיין צריכים סבלנות כדי לעבור. אני סופרת
בדרך כלל כ- 5000 אנשים העוברים במחסום בין 4 לפנות בוקר  ל- 7 בבוקר.

מחסום 300 עבור פלסטינים רבים הוא השער לירושלים ולערים אחרות בישראל  שם הם עובדים, מבקרים בבתי
חולים, פוגשים קרובי משפחה או הולכים לתפילת יום השישי. כדי לעבור, הפלסטינים זקוקים להיתרי מעבר.
קיימים היתרים מסוגים רבים. היתרי עבודה, היתרי תפילה, היתרי בריאות, היתרי בית-ספר, היתרי לימודים

והיתרי מבקרים. חלקם תקפים משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעה מסוימת בערב. חלקם תקפים במשך 24
שעות.

ההיתרים ניתנים על ידי המנהל האזרחי, המהווה חלק מן הצבא הישראלי. משמעות הדבר היא שהצבא הישראלי
מחליט האם אדם מטופל הינו חולה מספיק כדי לקבל טיפול מיוחד בבית-חולים בירושלים. הצבא מחליט, אם
קשיש פלסטיני יוכל להתפלל בירושלים. הצבא גם מחליט אם מותר לאם לבקר את בתה בירושלים, שילדה זה

עתה את ילדתה הראשונה. לעיתים קרובות מאוד, בקשות להיתרים נדחות ללא הסבר.

ביום עבודה רגיל, אנשים מתחילים לעמוד בתור כדי לצאת לעבודה בישראל בסביבות 4 לפנות בוקר. תור ארוך
העובר דרך מסדרון ארוך עשוי מוטות. הפלסטינים קוראים לו "הכלוב". בקצה התור חייל פותח או סוגר את השער
המסתובב לפי פקודות המגיעות ממקום אחר. בסביבות השעה 5 לפנות בוקר, המסדרון נעשה צר יותר ואנשים

מתאספים בשוליו. עבור כל אלו שרצו להגיע לירושלים בשעה סבירה, כבר מאוחר מידי. אנשים עם היתרי בריאות
יכולים לנסות ולעבור בשער ההומניטארי. לפעמים הוא פתוח ולפעמים סגור. חסרי הסבלנות או אלה המפחדים
לאבד את עבודתם אם יגיעו מאוחר מדי, מטפסים על גג המסדרון, מחליקים פנימה דרך חור בגג וממשיכים לנוע

מתחת לגג על המוטות התומכים עד שהם מגיעים לחלק הקדמי. אם השער המסתובב בקצה המסדרון נפתח,
חלק מן האנשים יכולים לעבור, והם רצים לצדו השני של המחסום.

התחנה הבאה גלאי מתכות. צמחים מלאכותיים תלויים על חומת הבטון.  אנשים מסירים את החגורות והמעילים
שלהם כדי שיעברו בדיקה. לפעמים החייל הנמצא בתפקיד צועק, לפעמים הוא (או היא) לא שמים לב. אחרי גלאי
המתכות ישנו שער מסתובב נוסף. לפעמים הוא נסגר בפתאומיות, כיוון שהחיילים החליטו שהאנשים לא נבדקו

ביסודיות מספקת,או מכל סיבה אחרת. אחרי השער המסתובב השני מגיע השלב המכריע:

 בדיקת תעודות זהות, בדיקת היתרים, בדיקת טביעות אצבעות. תמונות של ירושלים ושל נצרת תלויותעל חומת

הבטון. אנשים ממהרים. לחלק מהם יש עדיין דרך ארוכה לפניהם לנתניה או לתל אביב. הם דוחפים על אף
שהחיילים צועקים עליהם בגלל זה.                                                      החיילים בתאים הם צעירים ולעתים קרובות
עצבניים בשעה זו של הבוקר. כשהמקום מתחיל להיות צפוף מדי, החיילים פותחים דלת נוספת ונותנים לאנשים

לעבור בלי לקחת טביעות אצבעות.

אנחנו נמצאים בשטח ישראלי עכשיו. (על פי החוק הבינלאומי זו אינה טריטוריה ישראלית מכיוון שהקו הירוק נמצא
מספר קילומטרים בהמשך).                                                                                         אני עומדת באופן קבוע בצד הזה
של המחסום, לא רחוק מאנשי שירותי הביטחון החמושים. לעתים הם מתבדחים על האנשים שעוברים את בדיקות

ההיתרים, עם חגורות על הצוואר שלהם, כיוון שלא היה להם זמן ומקום לחגור אותן בחזרה. רוב הזמן אנשי
הביטחון מתעלמים ממני אבל לעתים הם מבקשים ממני לעזוב את הבניין ולעמוד בחוץ, במקום בו אינני יכולה

לראות מה קורה באזור תעודות הזהות. אני שואלת מדוע אבל עד כה טרם קיבלתי תשובה.


