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 עתירה מנהלית 

להיכנס  (ותהעותר)להלן:  1-7רות לעותורות למשיבים לאפשר בית המשפט הנכבד מתבקש לה

אקצא שבירושלים והשתתפות בטקסים דתיים לרגל יום -תפילה במסגד אל לצורך לישראל

  כמקובל. פרטנית, בדיקה בטחוניתבכפוף ל או במועד דתי אחר, ,הולדתו של הנביא מחמד

 

 מוקדםבקשה לקיום דיון 

, כולן 40כולן נשים מסלמיות מעל גיל ברצועת עזה.  ותהמתגורר ותפלסטיני ותתושב ןה ותהעותר

, וכולן מבקשות לחלות את פני אלוהיהן ** -, בת ה4נשואות ואמהות לילדים, למעט העותרת מס' 

אקצא, המקום השלישי בחשיבותו באסלאם ביום הולדתו של הנביא החל השנה ביום -במסגד אל

15.2.2011 . 
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, 21.12.2010פנתה אל הרשויות מבעוד מועד, עוד ביום  8, העותרת מס' כפי שיפורט בגוף העתירה

יותר מחודש וחצי לפני מועד היציאה המבוקש. מאחר ולא התקבל כל מענה, אף נשלח ביום 

התקבל סירוב ממת"ק עזה,  16.1.2011קדם עתירה מינהלית לפרקליטות דרום. ביום  13.1.20111

 . פה מפרקליטות דרום, אך טרם התקבל סירוב בכתב-בעל התקבל סירוב  סופי 1.2.2011ביום 

בזכותן של העותרות לחופש  אנושהפוגעים המשיבים פגיעה כניסה לישראל,  ותבמונעם מהעותר

למול המיעוט הנוצרי המתגורר ברצועת עזה, מיעוט הזוכה  חשודהפולחן ואף נוקטות אפליה 

 פגיעה קשה זובהתחשב ב .שיובהר להלןכפי  תושבים מוסלמיים, בניגודנרחב לחופש פולחן 

, למען תוכלנה העותרות למצות את בעתירה מוקדםמתבקש בית המשפט הנכבד לקיים דיון 

על כל פנים, אם בשל קוצר הזמן . זכויותיהן המשפטיות בטרם יחול יום הולדתו של הנביא מחמד

משפט הנכבד לפני מועד אשר נכפה על ידי המשיבים, לא תוכל העתירה להשתלב ביומנו של בית ה

גם במועד  והחג, מבקשות העותרות לדון בסוגית חופש הפולחן שנמנע מהן, כדי שתוכלנה לממש

ככל שיחליט בית המשפט לבקש את תגובת המשיבים לעתירה, נבקש כי מועד הגשתה ייקבע אחר. 

  סמוך ככל הניתן למועד הגשת עתירה זו.

 

 הצדדים לעתירה

שבות פלסטיניות המתגוררות ברצועת עזה והמבקשות להתפלל במסגד , הינן תו7-1ות העותר .1

  . 15.2.2011אקצא ביום הולדתו של הנביא מחמד החל ביום -אל

( הינה עמותה ישראלית, שמטרתה להגן על זכויות אדם עמותת גישה )להלן: 8העותרת  .2

 בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה, ביניהן הזכות לחופש התנועה.

( הינו בעל הסמכות להוצאת היתרי כניסה לישראל לצורך מעבר שר הפניםלהלן: ) 1המשיב  .3

  .מרצועת עזה ואליה

 הממונה על הצבא מכוח חוק יסוד: הצבא. הינו ( שר הבטחון)להלן:  2המשיב  .4

להנפיק אישורי יציאה מרצועת עזה, סמכות )להלן: המפקד הצבאי( הינו בעל ה 3המשיב  .5

 (. המפקד הצבאי)להלן:  1ב סמכות אותה האציל לו המשי

 

 :ואלה נימוקי העתירה

 

 התשתית העובדתית א.

 

שנה, נשואה, אם לארבע בנות ובן אחד וסבתא לארבע  **, תושבת רצועת עזה, בת 1העותרת  .6

נכדות. בביתה מתגוררים אחד מבניה עם שתי בנותיו. מאחר שנולדה עם פגם מולד, מטפלת 

 העותרת בנכדתה החולה. 
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את קרובי משפחתה בעיר לוד, אולם בשל מדיניות ישראל מאז  1ביקרה העותרת  1999בשנת  .7

 , לא יכלה עוד העותרת לבקרם.2000שנת 

העותרת אף מילאה את מצוות החג' ועלתה לרגל למכה ועתה שאיפתה היא להשלים את  .8

 אקצא, המקום השלישי בחשיבותו באסלאם. -חובותיה הדתיות ולהתפלל גם במסגד של

, נשואה ואם לשמונה. שניים מילדיה נשואים וכמה **, תושבת רצועת עזה, בת 2 העותרת .9

 ביקרה בעבר את קרובי משפחתה בעיר לוד.  2מהם לומדים באוניברסיטאות. גם העותרת 

, 80-אקצא, מקום בו נשאה תפילה עוד בשנות ה-מבקשת להתפלל במסגד אל 2העותרת  .10

 ושלווה באיזור.תפילת הודיה לאל ותפילה המייחלת לשלום 

נכדים. רוב זמנה  21-, נשואה, אם לשישה וסבתא ל**, תושבת רצועת עזה, בת 3העותרת  .11

 מוקדש לטיפול בנכדיה הרבים. 

אקצא. היא קיימה את מצוות -לפני כעשרים שנה היא ביקרה בירושלים והתפללה במסגד אל .12

לשוב ולחוות את החג' ועלתה לרגל למכה ועתה חלומה הוא לשוב ולהתפלל בירושלים, 

 החוויה הרוחנית שהעניקה לה התפילה במקום קדוש זה.

כל משפחתה מתגוררת מחוץ לרצועת  –, רווקה, ערירית **, תושבת רצועת עזה, בת 4העותרת  .13

עזה. את חייה הקדישה למען הכלל ולמרות גילה היא עדיין עובדת בעמותה לשיקום נכים 

 כאחראית על פרויקט רקמה.

להשתלמות בשיקום נכים בגדה המערבית. היא רואה את  4ים, יצאה העותרת לפני כעשר שנ .14

התפילה בירושלים כמעשה אשר גמול רב בצידו, גמול אשר יתווסף לשאר מעשיה הטובים 

 כאשר תעמוד לפני קונה ביום הדין האחרון. 

היא נכדים. את זמנה  15-, נשואה, אם לתשעה וסבתא ל**, תושבת רצועת עזה, בת 5העותרת  .15

 אקצא.-מקדישה למשפחתה הענפה וגם היא חולמת זה שנים על תפילה במסגד אל

, נשואה, אם לעשרה ילדים וסבתא לעשרה נכדים. את **, תושבת רצועת עזה, בת 6העותרת  .16

 זמנה היא מקדישה לטיפול בילדי בנותיה הלומדות באוניברסיטה. 

, זכתה העותרת 80-. בשנות ה2000ביקרה את קרובי משפחתה בעיר לוד לפני שנת  6העותרת  .17

 להתפלל בירושלים ומאז היא חולמת לשוב ולהתפלל שם. 

, נשואה, אם לארבעה ומצפה לילדה החמישי. העותרת **, תושבת רצועת עזה, בת 7העותרת  .18

. במסגרת עבודתה זו היא יצאה UNRWA-מחזיקה בתעודה בניהול עסקים והיא עובדת ב 7

. 2009, הן בשנת 2008עובדים נוספים בעמותה, הן בשנת להשתלמות ברמאללה יחד עם 

 אקצא. -במסגרת ההשתלמות, נסעו בני הקבוצה גם לירושלים ושם התפללו במסגד אל

לפני כחמש שנים יצאה לירדן דרך מעבר "ארז", גם כן במסגרת עבודתה. בעבר הרחוק,  .19

 כאשר היה זה אפשרי, עבדה העותרת בישראל בהיתר. 
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אקצא בעבר העניקה לה כוחות נפשיים ואופטימיות. לפיכך, היא מבקשת -אלהתפילה במסגד  .20

 "לטעון מחדש" את מצבריה הרוחניים. 

במכתב  8אקצא, פנתה העותרת -בשל רצונן העז של קבוצת נשים זו להתפלל במסגד אל .21

כדי לאפשר את יציאתן להתפלל בירושלים.  משלא התקבלה  21.12.2010ביום למת"ק עזה 

גם  8הלך והתקרב, פנתה העותרת  15.2.2011 –והמועד המבוקש ליציאה, יום ה  כל תשובה

 . 13.1.2011לפרקליטות דרום ב"קדם עתירה מינהלית" בנושא זה ביום 

 .1נספח ע/מצ"ב ומסומן  21.12.2010העתק מכתב עמותת "גישה"  מיום 

  . 2נספח ע/מצ"ב ומסומן  13.1.2011העתק "קדם עתירה מינהלית" מיום 

במסגרת הפניה לפרקליטות נטען כי טרם התקבל כל מענה לפניה. כמו כן, הודגשה חשיבותו  .22

של יום הולדתו של הנביא ושל התפילה בירושלים וזכותן של הנשים לממש את זכות הפולחן 

דווקא ביום זה ובמקום זה. בנוסף, נטען כי מדינת ישראל נוקטת אפליה בוטה בהתייחסה 

למים לעומת זכות הפולחן של נוצרים המתגוררים ברצועת עזה, כפי לזכות הפולחן של מס

שיפורט להלן. כדי שתוכלנה הנשים למצות את זכויותיהן המשפטיות, נתבקש מענה עד ליום 

27.1.2011  . 

, כי הגורמים המוסמכים החליטו לסרב 16.1.2011בין לבין התקבלה תשובת מת"ק עזה ביום  .23

אפשרת הכניסה מרצועת עזה לישראל במקרים הומניטריים לבקשה מאחר ובעת הנוכחית מת

חריגים, בדגש על מקרים רפואיים דחופים. כלומר, הבקשות נדחו על ידי המת"ק על הסף 

 קריטריוניות". -כ"לא

 .  3נספח ע/מצ"ב ומסומן  16.1.2011העתק תשובת מת"ק עזה מיום 

ונה שהותיר פתח לתקווה. ברם, למרות תשובה זו ולאחריה, התקבל מהפרקליטות מסר ש .24

מקוב מפרקליטות דרום, הפרקליטה המטפלת ב"קדם -בשתי שיחות שנערכו עו"ד חת

העתירה המינהלית" נמסר לח"מ כי למרות תשובת המת"ק, העניין נמצא עדיין בטיפול וכי 

. אם התשובה תהיה חיובית, יועברו שמות העותרות 1.2.2011תימסר תשובה עקרונית ביום 

 .רטניתלבחינה פ

לא השתנתה וכי בקשות  עמדתם של המשיביםמקוב, כי -מסרה עו"ד חת 1.2.2011ביום  .25

העותרות לא תיבחנה. היא הוסיפה כי תישלח גם תשובה בכתב, שעד ליום הגשת עתירה זו, 

מוגשת עתירה זו לכבוד בית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט , טרם התקבלה. לפיכך

 בע. לעניינים מינהליים בבאר ש

 

 ב. הטיעון המשפטי

מהווה פגיעה  אקצא-לתפילה במסגד אלתטענה העותרות כי הסירוב לאפשר את יציאתן  .26

 חמורה בחופש הפולחן, זכות המוכרת כזכות יסוד. זאת ועוד, הסירוב לאפשר את יציאתן

מצביע על אפליה בוטה ואסורה אשר ננקטת על ידי הרשויות בישראל, אפליה שבין מסלמים 
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כדבר לצרכים דתיים בעוד שנוצרים יוצאים  ים, כולם פלסטינים תושבי רצועת עזה.ונוצר

  שבשגרה, למסלמים לא ניתנת כל אפשרות לצאת לצרכים דתיים מרצועת עזה. 

 

 בפרט אקצא-אלבכלל וב התפילה באסלאם חשיבות. 1

ל אסלאם(. ניתן להתפלל בכ-התפילה היא אחת מחמש מצוות היסוד באסלאם )ארכאן אל .27

מקום טהור, אך מומלץ תמיד להתפלל במסגד. כבר בקראן נקבעה מצווה מרכזית זו. )ראו 

 ( 102-104; סורת הנשים, 238בין השאר: סורת הפרה, 

אקצא באסלאם. המסגד נחשב למקום השלישי -אין להמעיט בחשיבותו של מסגד אל .28

מחמד עלה הנביא ת מעמדו של המסגד נובע מכך כי על פי המסורת המסלמי. בעולם בקדושתו

 מעראג' ופגש באל ובכל גדולי האנושות-אסראא ואל-במסע פיזי ורוחני בלילת אל השמימה

 בקראן.  נזכר שמושממקום זה. כמו כן זהו המסגד היחיד 

חשיבות הביקור ואקצא, חשיבותו -ברבות מאמרות הנביא וחבריו )הצחאבה( מוזכר מסגד אל .29

אין לנסוע "מסר ששמע את הנביא אומר:  ,אבו הרירה והתפילה בו. אחד מן החשובים שבהם,

, מסגד הנביא במדינה הבמיוחד לבקר מקום כלשהו, למעט שלושה מקומות: הכעבה במכ

 ."אקצא-ומסגד אל

מסר כי שמע את הנביא אומר: " תפילת אדם בביתו מוסר אמרות הנביא נוסף, אנס ב. מאלכ  .30

וה ואקצא ש-ילות... תפילת אדם במסגד אלתפ 27היא תפילה אחת, תפילת אדם במסגד שווה 

 תפילות..."  5,000

מעמדן ההלכתי של אמרות הנביא אצל המסלמים, שני בחשיבותו רק למעמד הקראן עצמו  .31

שנחשב לדברי אלוהים חיים. לפיכך, אין להמעיט בחשיבות המקום והתפילה בו. זו איננה 

 עצמו.  אמונה עממית בלבד, אלא מעמד שנקבע מתוקף דברי הנביא

פטר ועיד -דת האסלאם לא "התברכה" במועדים רבים. החשובים מביניהם הם כמובן עיד אל .32

חשיבות מרובה  הוא חג רשמי ובעל אדחא. יחד עם זאת, גם יום הולדתו של הנביא-אל

הוא נחגג  , מאחר והולדתו של הנביא נחשבת למעשה להולדתה של דת האסלאם.באסלאם

ביום זה נהוג לדבר בשבחו של הנביא ובמסעו הארוך ת המקום. פי מסור-באופנים שונים על

 מן הפגניות ועד לקבלת הבשורה האלוהית והפצתה.

אקצא בירושלים ליום הולדתו של הנביא, יעניק לעותרות -השילוב בין תפילה במסגד אל .33

הן מן המקום הקדוש.  ,המאמינות ערך מוסף לתפילתן, ערך שינבוט הן מן הזמן המיוחד

אקצא מעניקה למתפלל גמול בעולם הבא ובעולם הזה התפילה -, תפילה במסגד אלכאמור

דווקא שם ודווקא בזמן זה מחברת את המאמינה עם מורשת האסלאם כולו ותורמת 

להתעלות רוחנית, התעלות אשר דומה במהותה להתעלות אשר חווים המאמינים רק בזמן 

  החג'. 
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ה גם בהלכה הפסוקה. כך רבני דתות שונות הוכחשיבותה של ירושלים וזכות התפילה בה ל .34

( מפי Iסלומון )להלן:  786, 781( 5, פ"ד נא)סלומון נ' משטרת ישראל 2431/95במסגרת בג"ץ 

 כבוד השופט חשין )כתוארו אז(:

"ירושלים אינה כשאר ערים שבעולם, והר הבית אינו כשאר המקומות 
 בירושלים."  

( 28.12.06, )לא פורסם מיום ן נ' מפקד מחוז ירושליםסלומו 4776/06כך גם במסגרת בג"ץ  .35

 (. קובעת כבוד הנשיאה בינייש כי:IIסלומון )להלן: 

"בכל הנוגע בהר הבית, הרי מעמדו המיוחד לבני הדתות השונות ורגישותו 
הדופן של המקום... הר הבית הוא יחיד ומיוחד לא רק -יוצאת

 חובק עולם."באספקלריה של מדינת ישראל, אלא בקנה מידה 

 

 והגישה למקומות הקדושים חופש הפולחן. 2

לחוק השמירה על המקומות הקדושים,  1חופש הגישה למקומות הקדושים מעוגן בסעיף  .36

 בזו הלשון: 1967-תשכ"ז

"המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל 
קומות המקודשים בחופש הגישה של בני הדתות אל המדבר העלול לפגוע 

 )הדגשה הוספה, הח"מ( או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות."להם 

לחוק  3בסעיף  לבני כל הדתות באותה לשון ממש, מעוגן חופש הגישה למקומות הקדושים .37

 יסוד: ירושלים בירת ישראל.

, פ"ד  מנכ"ל משרד ראש הממשלה נ' הופמן 4128/00קובע כבוד השופט חשין במסגרת דנג"ץ  .38

כי החוק נועד בראש ובראשונה להגן על  ,לפסק דינו 3בסעיף  (דנג"ץ הופמן)להלן:  ,289( 3נז)

 וכך בלשונו: ,זכויותיהם של מי שאיננו יהודי

"חוק השמירה לא אך ליהודים נברא; שמא נאמר: בעיקר לא ליהודים 
, נברא הוא לנוצרים, נברא הוא לבני כל דת נברא הוא למוסלמיםנברא. 

ת מקודשים להם בישראל. זכויותיהם של כל אלו נקבעו אחרת שמקומו
מעמדם של היהודים ביחס למקומות בחוק, לא עוד אלא בחוק יסוד. 

המקודשים להם נקבע כמעמדם של כל בני דתות אחרות למקומות 
כל בן דת והמקומות  – המקודשים להם תוך שוויון מלא וללא הפליה

 המקודשים לו." )הדגשות הוספו, הח"מ( 

-היסוד אשר בשמן מבקשות העותרות להתפלל במסגד אל-שיבותן ומעמדן הרם של זכויותח .39

ת על ות ומקובלוחופש הפולחן וכן חופש התנועה והגישה למקומות הקדושים, מוכר –אקצא 

של זכויות אלו בשיטתנו המשפטית נודעה חשיבות רבה בעיצוב המשטר  ןהכל. למרכזיות

התנועה ליהדות מתקדמת  650/88, בג"ץ IIסלומון ג"ץ )ראו בהדמוקרטי במדינת ישראל. 

  (.381, 377( 3, פ"ד מב)בישראל נ' השר לעניני דתות

, תנועת נאמני הר הבית נ' ממשלת ישראל 7128/96קובע כבוד השופט זמיר במסגרת בג"ץ  .40

' תנועת כך נ 67/93בג"ץ  לפסק דינו 8בצטטו את כבוד השופט גולדברג בסעיף  509(, 2פ"ד נא)

 כי: ,השר לעניני דתות
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לחוק השמירה על  1"בין הזכויות המהותיות, אשר נקבעו בסעיף 
המקומות הקדושים, ולפיכך ניתנות למימוש ואכיפה על ידי בית המשפט, 

על זכות זו למקומות הקדושים...  זכות הגישה, עומדת, בראש ובראשונה
 (מהוספו, הח" ות." )הדגשאין עוררין ואין היא מוטלת בספק

 לפסק דין זה כי:  8עוד נקבע בסעיף  .41

"חופש הפולחן, כביטוי של חופש הדת, הוא אחד מזכויות היסוד, כמו 
חופש הפולחן הוא היבט, או שלוחה של חופש חופש הביטוי. בעצם, 

. אדם מבטא את עצמו, בתחום האמונה הדתית, באמצעות הפולחן הביטוי
ת מאשר ביטוי של כל הדתי. ביטוי כזה חשוב לאדם ולחברה לא פחו

 )הדגשה הוספה, הח"מ( אמונה אחרת או של דעה כלשהי."

חופש הדת והפולחן עוגן גם במגילת העצמאות ולאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם  .42

מנינג נ' שר  3261/93נגזרת של כבוד האדם. )ראו: בג"ץ כוחירותו, נתפס חופש הדת והפולחן 

 (. 283(, 3, פ"ד מז)המשפטים

מכיר בזכות  443( 3, פ"ד נח)הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 10356/02בג"ץ  .43

לחופש דת ופולחן וכן לחופש התנועה  השטחים הפלסטינייםהחוקתית העוצמתית של תושבי 

 כי: 461שבאמצעותו ניתן לממש את זכות הגישה למקומות קדושים. עוד נקבע בעמ'  

מיהתו של האדם המאמין "בתחומי חופש זה ]חופש הפולחן[ מוכרת כ
להתפלל במקום קדוש. הכרה זו משתלבת בהגנה החוקתית הרחבה 
הניתנת לזכות הגישה של בני הדתות השונות אל המקומות המקודשים 

 להם."

 כדלקמן:  1948להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם,  18חופש הפולחן עוגן כבר סעיף  .44

הדת; חירות זו כוללת את כל אדם זכאי לחירות המחשבה, המצפון ו
הזכות להמיר את דתו או את אמונתו ולתת ביטוי לדתו או לאמונתו, לבדו 
או בציבור, ברשות היחיד או ברשות הרבים, דרך הוראה, נוהג, פולחן 

 ושמירת מצוות.

לאמנה הבינלאומית  )א(18חופש הפולחן מעוגן גם במשפט זכויות האדם הבינלאומי. בסעיף  .45

 זרחיות ומדיניות נקבע כדלקמן: בדבר זכויות א

לכל אדם הזכות לחופש המחשבה, המצפון והדת. זכות זו תכלול את "
החופש להיות בן דת או אמונה, לאמץ דת או אמונה שבחר, ואת החופש 
ליתן ביטוי לדתו או לאמונתו, ביחידות או בצוותא, אם בפומבי ואם 

  "ת והוראה.באורח פרטי, בפולחן, שמירת מנהגים, מצוות מעשיו

 כוללת גם את זכות הגישה למקומות הקדושים.  ותכאמור, זכות הפולחן המנויה באמנ  .46

 

 . ערך השוויון: אפליה ושיקולים זרים3

ההלכה הפסוקה, לא זו בלבד שהדגישה את חשיבותו של חופש הפולחן, אלא הדגישה את  .47

בעמ'  נאמני הר הביתג"ץ בהצורך לאפשרו תוך כדי שמירת השוויון בין בני כל הדתות. כך ב

507: 

, לכל אדם, מסלמי כיהודי" חופש הפולחן הוא זכות יסוד. הוא מאפשר 
 הדגשה הוספה, הח"מ( לעבוד את אלוהים במקום ובדרך בה יבחר."



 8 

 

 :בשל חשיבותו הופמןדנג"ץ שוב יצוטט וכן 

מעמדם של היהודים ביחס למקומות המקודשים להם נקבע כמעמדם "
ת אחרות למקומות המקודשים להם תוך שוויון מלא וללא של כל בני דתו

 כל בן דת והמקומות המקודשים לו." )הדגשות הוספו, הח"מ(  – הפליה

קבע כבוד בית משפט זה כי המחוקק רצה להתייחס בשוויון לכל הדתות  1967כבר בשנת  .48

הדתות  ולדאוג לשמירת המקומות המקודשים לכל דת ודת, בהדגשה על חופש הגישה של בני

 . (440( 1כב)פ"ד , דב נ' שר הדתות-בןהשונות. )ראו: בג"ץ 

גאוותה של מדינת ישראל על שמירת המקומות הקדושים המצויים בשטחה ועל הבטחת  .49

הגישה החופשית אליהם. אף במהלך מבצע "חומת מגן" כאשר התבצרו פלסטינים בכנסיית 

ייע לאנשי הכמורה. קובעת כבוד המולד בבית לחם, עשתה מדינת ישראל כל שניתן כדי לס

הקסטודיה אינטרנציונלה נ' ממשלת  3436/02השופטת שטרסברג כהן במסגרת בג"ץ 

 כדלקמן: 24, 22( 3, פ"ד נו)ישראל

, ולא פעם תוך קשיים ניכרים, לשמור על שוקדת בהתמדה "מדינת ישראל
המקומות הקדושים של כל הדתות הנמצאים בשטחה תוך הבטחת גישה 

 אליהם." חופשית

אתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים גדוש בכתבות על מעשי מדינת ישראל כדי לקיים את   .50

רונה התפרסמה ידיעה על ההכנות לטקס חחופש הפולחן של מסלמים ונוצרים. רק לא

ועל פתיחת האתר לכל המבקרים ללא צורך בתיאום  18.1.2011ההתגלות שנערך ביריחו ביום 

אדחא  ועיד -חות על הקלות לאוכלוסייה הפלסטינית לרגל עיד אלמראש. עוד ידיעות מדוו

 פטר. -אל

העתק ידיעה מאתר המתפ"ש המדווחת על הקלות לקראת תפילות יום השישי בחודש 

 . 4נספח ע/הרמדאן מצ"ב ומסומן 

טבילה לנוצרים ליד יריחו מצ"ב העתק ידיעה מאתר המתפ"ש המדווחת על פתיחת אתר 

 . 5נספח ע/ומסומן 

למרות שמיד לאחר מלחמת ששת הימים נחקק חוק השמירה על המקומות הקדושים וכך, .51

ה הפסוקה הדגישה את החשיבות הרבה ביחס שוויוני לבני כל הדתות באשר לגישה אל כוההל

אפליה קשה בין נוצרים ומסלמים תושבי  דהיום המקומות הקדושים, נוקטות הרשויות

לנוצרים לצאת את רצועת עזה בחגיהם, אפילו  העובדה שהמשיבים מאפשריםרצועת עזה. 

במסגרת מדיניות המעברים המצומצמת, מעידה על החשיבות שהם מעניקים למימוש חופש 

 הפולחן. דין דומה צריך להיגזר גם באשר למסלמים. 

לה כאשר בוחנים את והאפליה הבוטה בהתייחסות הרשויות למתפללות מסלמיות צצה וע .52

צרים תושבי רצועת עזה. כדבר שבשגרה, יוצאים מאות מבני העדה חופש הפולחן הניתן לנו

לחם לרגל חג -הנוצרית, הקתולית והאורתודוכסית כאחת, לביקור בן ימים מספר בבית

תושבים פלסטינים נוצרים את רצועת עזה בדרכם לחגוג את  600-המולד. השנה יצאו כ

  צרית ברצועת עזה. מן האוכלוסייה הנו 40%-מדובר ביותר מ חגיהם בבית לחם.
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שעות ביממה. מתאם  24ערך לכך על ידי פתיחת המעברים הרלוונטיים נהצבא על שלוחותיו  .53

ם טקסי בשטחים, האלוף דנגוט הצהיר כי ישראל רואה חשיבות רבה בקיו הפעולות הממשל

החג והיא לא תאפשר לחמאס למנוע מהאוכלוסייה הנוצרית הבלתי מעורבת בטרור ברצועת 

עזה לחגוג את חגם ומועדיהם. בנוסף הדגיש האלוף את הסמליות הרבה שרואה ישראל בחגי 

 כלל הדתות. 

העתק ידיעה מאתר המתפ"ש באשר ליציאת הצליינים הנוצרים מרצועת עזה לבית לחם 

   .6נספח ע/מסומן נה מצ"ב ושה

כדי לצאת לבית לחם  על הנוצרים תושבי רצועת עזה לעמוד בשני תנאים ובשני תנאים בלבד  .54

מניעה  ללאו ,35או מעל גיל  16מתחת לגיל  -לעמוד במגבלת גיל : עליהם בחג המולד

 בטחונית. 

 שבי הגדה המערבית הרוצים להתפלל בחגיהם במסגדוכך גם באשר למתפללים מסלמים, ת .55

 30, נשים נשואות מגיל 50מעל גיל לא נשואים , גברים 45אקצא: גברים נשואים מעל גיל -אל

 אכדי לצאת להתפלל במסגד אל אקצ כלל היתראינם נדרשים ל 45מעל גיל לא נשואות ונשים 

תיבדק בקשתו  או אז ,. רק מי שאינו עומד בתנאי הגיל יכול לבקש היתר מיוחדבזמן החגים

אשר לתפילות יום ששי שאינן בחגים, קריטריון הגיל עולה במקצת, הן ב באופן פרטני.

, ומי שעומד בקריטריון הגיל מורשה לצאת למסגד אל אקצה גם בימי לגברים, הן לנשים

 . שישי שאינם במועדי חג

ש באשר לקריטריון הגיל לתפילת מסלמים בחגים מצ"ב ומסומן העתק ידיעה מאתר המתפ"

  .7נספח ע/

על המפקד הצבאי בגדה דעתנו על חוקיות חזקת מסוכנות המבוססת על גיל, מבלי לתת  .56

המערבית חובה לדאוג הן לתושבים המוגנים, הן למתנחלים המתגוררים בגדה המערבית ולא 

הוועד לפיתוח חברון  4661/06להפלותם על רקע לאומיותם ודתם, כפי שנקבע במסגרת בג"ץ 

(, כך על מדינת ישראל שלא להפלות את תושבי 27.6.06)לא פורסם מיום  נ' מדינת ישראל

 רצועת עזה המסלמים בשל דתם. 

אם תכלית היציאה היא לצרכים דתיים, יש לבחון בקשות אלו באופן שוויוני, בין אם המבקש  .57

הדבר נובע בבירור גם ממבחן התוצאה, המשמש  מסלמי או נוצרי. נדמה שאין ברור מכך.

מתפללות מסלמיות תושבות רצועת עזה אינן יוצאות לקביעת אפליה. במבחן התוצאה 

להתפלל במקומות המקודשים להן ונשים נוצריות תושבות רצועת עזה, יוצאות כדבר בשגרה. 

גם אם אין כוונת אפליה מצידו של יוצר הנורמה, הרי שמבחן התוצאה הוא הקובע. )ראו: 

 (. 3839, 3826(4)2006על -, תקארגון נכי צה"ל נ' שר הבטחון 8487/03בג"ץ 

כאשר יהודים מבקשים לקיים את חופש הפולחן בתוך העיר שכם ובכך לפי נציין עוד כי  .58

דבריהם להראות נוכחות יהודית בשכם, מידי חודש בחודשו נערכות יחידות צבא המונות 

מתפללים לקבר יוסף. ואלפי מאות ילוולוכלבים  םמשורייניעשרות לוחמים ובעזרת 

מיום  2כתבת ערוץ  http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=702269ראו: ) 

26.2.10) 

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=702269
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 . האיסור גורף ובקשתן אף איננה נבחנת פרטנית ומה באשר לנשים מסלמיות מרצועת עזה? .59

, ומכך כמובן עולה ריח מדתן של העותרותר כנגזלא ניתן להבין את האיסור באופן אחר, אלא  .60

חריף של אפליה אסורה מהסוג הגרוע ביותר. שהרי משמעות הדבר היא שדתן של אותן נשים 

 ודי לחכימא ברמיזא.  לבדה הופכת אותן למסוכנות בעיני הרשויות.

, יני ערבים בישראל, נ' ראש ממשלת ישראליועדת המעקב העליונה לענ 11163/03בבג"ץ  .61

במסגרת יישובים ערביים קבע בית המשפט כי אפלייתם של , 2572, 2562( 1)2006על -תק

ולא שונה הדבר  .קביעת אזורי עדיפות לאומית, היא בבחינת "הדבר מדבר בעד עצמו"

   בענייננו. 

כ"חשודה". כך נקבע מייד הבחנה על בסיס דת או לאום, נתפשת הנחת יסוד בפסיקה כי כל  .62

 :276, 258( 1, פ"ד נד)קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95במפורש בבג"ץ 

"טיפול שונה בשל דת או לאום הוא טיפול 'חשוד' והוא לכאורה טיפול 
 מפלה."

אפליה על רקע דתי היא פגיעה גם בכבוד האדם ובכך אפליה זו מפרה את העקרונות והזכויות  .63

 אליס מילרכבר במסגרת בג"ץ במפורש המעוגנים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך נקבע 

. לפיכך, הסירוב המפלה של הרשויות לבדוק את בקשת העותרות 94(, 4פ"ד מט) 454/94

ולאפשר את יציאתן, הינו פגיעה בכבוד האדם של העותרות, שאף חשות מושפלות בראותן 

   יוצאות מידי שנה בשנה לאותם צרכים ממש.  תאת חברותיהן הנוצריו

 ביום חגן לה כי הסירוב הגורף ליציאת מתפללות מסלמיות מרצועת עזהמכל האמור לעיל עו .64

פוגע בזכותן לשוויון על רקע קבוצתי. אין צורך להכביר מילים על אודות מרכזיותו של ערך 

שדולת הנשים בישראל נ' שר  2671/98בג"ץ ב כך השוויון בשיטת המשפט הישראלית.

 : 650, 630(, 3, פ"ד נב)העבודה והרווחה

משכמו ומעלה גבוה מכל שאר עקרונות  –עיקרון מן הראשונים במלכות  "
השוויון הוא  הוא עקרון השוויון; ובשמו האחר: עקרון איסור ההפליה. –

 98/69בג"ץ "...נשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו" )השופט לנדוי ב
(; כך הוא במשפט הציבורי וכך הוא 698 [, בעמ'9ברגמן נ' שר האוצר ואח' ]

בכל נימה ונימה של חיינו בחברה. "...עקרון השוויון, הוא היה בראשית, 
 8195, 7111/95בג"ץ בו תחילת התחילות, ואידך אינו אלא פירוש והארה" )

מרכז השלטון המקומי ואח' נ' הכנסת ואח' )פרשת מרכז השלטון המקומי 
 " )הדגשה הוספה, הח"מ((; 501[(, בעמ' 10]

דין קובע בית משפט נכבד זה כי אפליה על רקע של אמונה דתית היא אפליה -בשורה של פסקי .65

דות, הרציונל יפה גם אסורה. הגם שפסקי הדין סובבים סביב אפליה של זרמים שונים ביה

, פ"ד התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' השר לעניני דתות 650/88לענייננו. כך בבג"ץ 

 :381, 377(, 3מב)

"חופש הדת והפולחן הוא מחירויות היסוד המוכרות לפי שיטתנו 
המשפטית ומהוות חלק ממנה. ביטוייה של החירות האמורה הם, כמובן, 

שה הדתיים, אולם בכך לא סגי. בין היתר, בעיקרם, בחופש ההבעה והמע
נובע מקיומה של החירות האמורה, שינהגו במאמינים בשוויון, וכי רשויות 
השלטון ירחיקו עצמן מכל מעשה או מחדל כלפי המאמינים על זרמיהם, 

 לרבות ארגוניהם ומוסדותיהם, שטעם של הפליה פסולה מתלווה אליו."

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2098/69
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207111/95
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לטונית בתוקף תפקידה הממלכתי מכאן, כי פעולה כללית של רשות ש
מחייבת גישה פתוחה והוגנת, שאינה מותנית דווקא בהזדהות עם 
השקפתו של זרם זה או אחר אלא מבטאת יחס של שוויון, אשר לו זכאים 

 כל הזרמים."

ינו ישלבי. השלב הראשון ענ-המבחן לקביעת שוני רלוונטי המצדיק את האפליה הוא מבחן דו .66

ת השוויון בשים לב לתכלית החוק, מהות העניין, וערכי היסוד של שיטת בזיהוי גבולות קבוצ

המשפט והנסיבות המיוחדות של המקרה. בעזרת פרמטרים אלו ניתן לקבוע מהו שיקול זר 

ומהו שיקול עניני ומה משקלם של שיקולים אלו. בשלב השני בוחנים האם בתוך גדרי קבוצת 

נ'  התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 11585/05בג"ץ השוויון נוהגת הרשות בשוויון.  )ראו: 

 .((19.5.09)לא פורסם, מיום  המשרד לקליטת עליה

 

 . מבחנים ואיזונים4

אינן  – זכות הפולחן וזכות הגישה למקומות הקדושים –ככל זכויות היסוד, גם זכויות אלו  .67

י ועל שלום מוחלטות והן ייסוגו מפני אינטרסים אחרים ובהם השמירה על הסדר הציבור

הציבור ובטחונו. בשל העובדה כי חופש הפולחן הוכר כזכות יסוד ועימו ההיבט של הגישה 

למקומות הקדושים ובשל העובדה כי מעמדו שווה למעמד חופש הביטוי, המבחנים שנקבעו 

בהלכה הפסוקה הם מבחנים זהים למבחני הפגיעה בחופש הביטוי. לפיכך, חזר וקבע בית 

י המבחן הראוי בהתנגשות זו שבין חופש הפולחן לשמירה על בטחון הציבור משפט נכבד זה כ

 בבג"ץ. כך כבר מבחן הסכנה קרובה לוודאי לפגיעה קשה וחמורה בשלום הציבורהוא 

, שם ביקש העותר, העומד בראש עמותת נאמני הר IIסלומון  בג"ץוכן במסגרת  Iסלומון 

העובדה כי גורמי הבטחון הביעו דעה נחרצת כי הבית, לעלות להר הבית. עתירותיו נדחו בשל 

כניסתו להר הבית עלולה בהסתברות קרובה לוודאי להצית תבערה בקרב ציבור נרחב 

שתוביל לפגיעה בחיי אדם. רק בשל עמדה נחרצת זו, נדחו העתירות. נקבע גם כי תכליתו של 

שונו, והמידע המיוחד הינה להפגין נוכחות יהודית כנגד השליטה המסלמית בהר, כל –העותר 

 סיון העבר, הם אלו שעמדו לו לרועץ. יינו המבוסס על ניהקיים בענ

 כי: IIסלומון קבע כבוד בית המשפט בבג"ץ  .68

היסוד של העותר היא רבה, לפיכך עוצמת -"עוצמת הפגיעה בזכויות
אין די בחשש ההצדקה לפגיעה האמורה חייבת להיות בהתאמה. 

בור שייגרם אם תמומש זכות עלייתו של לשלום הצי ערטילאי או רחוק
יש צורך בחשש קונקרטי המצביע על סכנה קרובה העותר להר הבית. 

 ." )הדגשות הוספו, הח"מ(לוודאי לפגיעה קשה בבטחון הציבור

 

לפיכך, גם אם יטענו המשיבים כי יציאת מתפללים מסלמים טומנת בחובה מסוכנות כלשהי,  .69

ן, הורו בתי המשפט על מציאת דרכים לאיזון בין הרי בשל חשיבותו של חופש הפולח

כך היה לדוגמא במסגרת המסוכנות הטמונה במימוש חופש הפולחן לבין בטחון הציבור. 

למרות המסוכנות שנבעה (. 6.12.05 לא פורסם, מיום) אזברגה נ' מדינת ישראל 10697בש"פ 

במסגד ליד ביתו. עוד מן העורר כחשוד כנאשם בנסיון לרצח, התאפשר לו לצאת לתפילות 



 02 

קבע בית המשפט כי עשה כן כדי לא להפלותו מול עצורים יהודים שגם הם יצאו לתפילת בעת 

 החגים. 

גם באשר למתפללים היהודים בקבר יוסף המוזכרים לעיל, המדינה יצאה מגדרה כדי  .70

ר לא למות  בקבר יוסף כנוהג רצוי בלבד. להבטיח את זכותם לחופש פולחן בקיימם תפילה

לציין כי אם ניישם את המבחנים הקבועים בפסיקה באשר לזכות הפולחן, הרי שבמקרה זה 

 עליה לסגת מפני שיקולים של בטחון הציבור.   –של זכות לקיים תפילה דווקא בקבר יוסף 

הנסיון מראה כי מתפללים יהודים בקבר יוסף חשופים לסכנת חיים. כמו כן מטרת  .71

יהודית בשכם, אחת הסיבות המרכזית שבגינה לא ניתן  המתפללים היא להראות נוכחות

. היתר לעלות להר הבית, בשל הפרובוקציה שהוא יעורר IIוסלומון  Iסלומון לעותר בבג"ץ 

למלאכת הלווי מידי  מימוש זכות הפולחן של מתפללים אלו מצריך השקעת משאבים רבים

 . פוליטי עדיין רגיש ביותר-והמצב הבטחוני ראש חודש

ת המידתיות נותנת ביטוי לחשיבותן של זכויות האדם שנפגעות וכן למרכזיות של האדם, דריש .72

בעל הזכות, אשר סופג את הפגיעה ואשר עשוי לסבול ממנה. אף כאשר קיים חשש ביטחוני, 

 יש לנהוג משנה זהירות בטרם יוחלט לפגוע בזכויותיו של הפרט, למען טובת הכלל. 

. בהיעדר מידע המידתיות הקבועים בהלכה הפסוקהבמבחני אינה עומדת  יםהמשיב מדיניות .73

 ןהאישיים, לא ניתן לקבוע כי בנסיעת ןת, ובמיוחד לאור נתוניהובטחוני ספציפי אודות העותר

 גלומה סכנה כלשהי, ובכך מתערער הקשר בין המטרה הביטחונית לבין ההגבלה. 

של המשיבים מהווה אמצעי  אף אם קיים קשר רציונאלי בין האמצעי לבין המטרה, החלטתם .74

 ןדראסטי, הרבה מעבר לנדרש, לשם מזעור סכנה ביטחונית, אשר לכאורה גלומה בשהיית

. אם לדידם של המשיבים, נשקפת סכנה התפילהת בישראל לצורך והקצרה של העותר

 ןת לישראל, על המשיב למצות חלופות בטרם ישלול את זכותושל העותר ןספציפית מכניסת

 . חןלחופש הפול

בדיקה פרטנית של , מסרבות הרשויות להקצות את המשאבים המועטים ללמרות כל זאת .75

שבע נשים אלו המבקשות להתפלל בירושלים ביום הולדתו של הנביא ולשהות בישראל שעות 

האם אין בבדיקה שגרתית זו די כדי להבטיח את האינטרסים הבטחוניים של  .ספורות בלבד

ת הפגיעה הקשה בזכותן לחופש הפולחן של הנשים וזאת למול מדינת ישראל מחד ולמנוע א

האפליה הקשה והבוטה שהן סובלות לעומת נשים נוצריות תושבות רצועת עזה העוברות 

 אותה בדיקה בטחונית של ממש? 

, מאות ואלפים, מחופש הפולחן הנוצרים והיהודיםמתפללים ה ומה מותר חופש הפולחן של .76

אקצא ביום -אופן חד פעמי להשיח עם בוראן במסגד אלשל שבע העותרות המבקשות ב

 הולדתו של הנביא מחמד? 

הוא אינו אחד משני החגים . יום פחות "פופולרי"הינו הנביא,  ו שליום הולדתזאת ועוד.  .77

קא ביום זה מפחיתה את החששות והחשובים ביותר בלוח השנה המסלמי. נדמה כי בחירה דו

 הציבורי.  מפני פגיעה כלשהי בבטחון ובסדר
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לפיכך, גם באשר לעותרות, ניתן היה, לאור התכלית שעומדת בבסיס בקשתן, למצוא אמצעי  .78

הרי אין חולק כי יציאת הנוצרים מידי שנה . ללא בדיקה פרטניתפוגעני פחות מאשר סירוב 

היה ניתן לבחון את  מוכיחה כי אין מניעה קטגורית ליציאת מתפללים מרצועת עזה. לפיכך,

 ן באופן פרטני.   בקשותיה

 . חובותיה של מדינת ישראל לתושבים פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה5

( בית המשפט העליון 30.1.08פורסם מיום  )טרם הממשלה נ' ראש אלבסיוני 9132/07 ץ"בבג .79

 של לאחר יישומה עזה ברצועת והנורמטיבי העובדתי התייחס לשינויים הנובעים מהמצב

ע מפורשות כי לישראל חובות הומניטאריות כלפי תושבי רצועת וקב "ההתנתקות" תכנית

עזה, וכי חובותיה של ישראל כלפי תושבי עזה נובעות מעצם מצב הלחימה, כמו גם ממידת 

שליטתה של ישראל במעברי הגבול ומהתלות של רצועת עזה בישראל בשל שנות הכיבוש 

 הארוכות של ישראל בעזה: 

המוטלות על מדינת ישראל ביחס לתושבי  יקריותבנסיבות שנוצרו, החובות הע"
השולט ברצועת  נובעות ממצב הלחימה השורר בינה לבין ארגון חמאס רצועת עזה

שליטתה של מדינת ישראל במעברי הגבול  עזה; חובות אלה נובעות גם ממידת
שטח רצועת  רצועת עזה; וכן מהמצב שנוצר בין מדינת ישראל לבין שבינה לבין

באזור, אשר בעקבותיו נוצרה לעת הזו  ות השלטון הצבאי הישראליעזה אחר שנ
 12)בפסקה  צועת עזה באספקת החשמל מישראל."רמוחלטת של  תלות כמעט
  לפסק הדין(.

של מדינת ישראל על המעברים כולם, ובעיקר על המעבר לישראל המלאה ברי כי שליטתה  .80

מיני כל הדתות חופש פולחן, כיבוד המוביל לירושלים, וחובתה של מדינת ישראל לאפשר למא

המינהגים הדתיים וגישה למקומות הקדושים, כל אלו מעצימים את חובתה לאפשר לעותרות 

 אקצא שבירושלים. -גישה למסגד אל

, חיים ותהעותר ןהעיקרון עולה גם מחובתם של המשיבים להבטיח לתושבים מוגנים, ובה .81

)תקנות  1907ה ומנהגיה של המלחמה ביבשה, בדבר דיני לאמנת האג 43תקינים על פי תקנה 

, וזאת ככל שקיום חיים האג(, שאף הוא קנה לו מעמד של דין מנהגי המחייב את כולי עלמא

 :כגון השליטה על המעברים –תקינים תלוי בהיבטי החיים בהם מפעילה ישראל שליטה 

בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל "
צעים שביכלתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים האמ

הציבוריים,* עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים 
  "במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין.

פרשנות מרחיבה המשתרעת על כל שטחי  בית המשפטלתיבה "הסדר והחיים הציבוריים" נתן  .82

ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלחמדודה  393/82ראו בהקשר זה בג"ץ  החיים.

 .785( 4, פ"ד לז)אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון

 כדלקמן: 1907לאמנת האג,  46לתקנה זו מצטרפת ומפרטת תקנה  .83

יש לכבד את כבוד המשפחה וזכויותיה, חיי אדם, רכוש פרטי, וכן את "
 "ין להחרים רכוש פרטי.הדת ומנהגי הפולחן. א-אמונות
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מאחר וכאמור, ישראל מפעילה שליטה רלוונטית לעניין חופש הפולחן הכולל גם את זכות  .84

הגישה למקומות קדושים עבור תושבי רצועת עזה, הרי שעליה לכבד שני סעיפים אלו, אם לא 

 מדיני הכיבוש ממש, מעצם השליטה הרלוונטית.

דורש כי בכל  החל גם מכוח דיני העימות המזוין, עיתלאמנת ג'נבה הרבי 27סעיף על כל פנים,  .85

 הנסיבות תושבים מוגנים יזכו לכבוד לאמונותיהם הדתיות ולמנהגי דתם. 

במשפט הבינלאומי ההומניטרי עיקרון זה קנה לעצמו מעמד של כלל מנהגי, המחייב את כל  .86

 ICRC Study on Customaryאומות העולם ותקף לעימות בינלאומי ופנימי כאחד )

International Humanitarian Law, Volume 1: Rules (2005), Rule 104 העיקרון .)

מכלל זה העוסק בכיבוד אמונות ומינהגים דתיים, הוא כי כיבוד זה כולל בחובו גם את עולה ה

של זכות הגישה למקומות קדושים. ניתן לשלול גישה זו רק כאשר היא מסכנת את בטחונם 

 אנשים אחרים. 

סכנה קרובה מור לעיל, ההלכה הפסוקה קבעה כי חופש הפולחן יסוג, רק כאשר מדובר בכא .87

. המשיבים לא טענו לכך ולא הרימו את נטל לוודאי לפגיעה קשה וחמורה בשלום הציבור

עליה לסגת בשל אינטרסים כלשהם. כל עוד הם  -ההוכחה, כי זכות העותרות לחופש פולחן  

העותרות, אין כל הצדקה למדיניות האיסור הגורף שהם לא בודקים בדיקה פרטנית את 

 מיישמים. 

ואכן, מדינת ישראל הפנימה את חובותיה באשר למימוש חופש הפולחן באשר לתושביה  .88

הנוצריים של רצועת עזה, אך היא ממשיכה להתעלם מאותו חופש פולחן באשר לתושביה 

 המסלמים של רצועת עזה.  

 סיכום

אקצא שבירושלים ביום הולדתו של -רות להתפלל במסגד אלמן העותרות נמנעת האפש .89

לא  שהמשיבים רואים בהן או ביציאתן;לא בשל מסוכנות  ;הנביא. לא בשל חשש קונקרטי

עמידתן בקריטריונים עלומים -, אלא בשל איבשל העובדה כי נוכחותן תצית את הר הבית

  שקבעו המשיבים לכניסתם של פלסטינים מרצועת עזה לישראל.

זכותן של העותרות לחופש פולחן מבלי לדון במידתיות ובהצדקה בשימוש בקריטריונים אלו,  .90

תוך אפליה בוטה ופסולה למול נשים נוצריות תושבות רצועת עזה, הדומות להן נמנעת מהן, 

כן, מופלות העותרות למול מסלמיות פלסטיניות תושבות הגדה המערבית,  בכל, מלבד דתן.

 .אתפלל באל אקצאשר מורשות לצאת לה

על ומדאיגות אפליה זו, על רקע השתייכותן הדתית של העותרות בלבד, מעלה מחשבות נוגות  .91

תפיסת מדינת ישראל והרשויות בה את דת האסלאם ואת מאמיניה, תפיסה הרואה בכל 

 אחת ואחד מהם סכנה פוטנציאלית מעצם אמונתו. 

להתפלל משאיפותיו ומרצונו  – גישתם של המשיבים מתעלמת מהאדם העומד בפני הרשות .92

. היא אינה הולמת את ההכרה העמוקה של שיטת המשפט לפני רצונו במקום המקודש לו
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א נוגדת את ערך השוויון וכוללת שיקולים זרים ואפליה פסולה יהישראלית בזכויות הפרט. ה

 למול הנשים הנוצריות תושבות רצועת עזה.

דינה שחוקקה את חוקי היסוד, ובמדינה להכללה כה גסה וכה פסולה, אין מקום במ .93

אבן שואבת למאמיני שלוש הדתות  -"שאיתרע" מזלה ובתוכה מצויה ירושלים 

מיליארד  3המונותיאיסטיות, מכוח ההיסטוריה העשירה שלה ומכוח החשיבות הדתית של 

 מאמינים הנושאים אליה את עיניהם. 

נושאת בתוכה גם חובה,  –עיר הקודש  –זכות זו שנתגלגלה לישראל, שבליבה מצויה ירושלים  .94

. על אחת כמה וכמה מאמינים המתגוררים החובה לפתוח את דלתותיה בפני מאמינים

ברצועת עזה, כלפיהם יש לישראל חובות מוגברות מעם שליטתה על המעברים שבין רצועת 

  עזה לישראל. 

המתגוררת תושבת מסלמית בשל החזקה, לפיה  ןסירובם של משיבים לאפשר את מעבר .95

, מהווה סכנה ביטחונית המצדיקה פגיעה כה להתפלל בירושלים ת, המבקשברצועת עזה

סביר. אין אפשרות להשיג על הסירוב ולא ניתן להפריך את חזקת  ואיננ החמורה בזכויותי

ת ושל העותר ןה"מסוכנות". בכך, מדיניותם הגורפת של המשיבים פוגעת בזכויותיה

 .ברצועת עזה תוהמתגורר

 .אחריםמדינת ישראל הזכות לבדוק את כל הבא בשעריה, בין לצרכים דתיים, בין לצרכים ל .96

עדת המסלמים באשר הם  כלאך לא ייתכן לפסול את  לפתחנו. זו איננה הסוגיה העומדת

 לחופש הפולחן  ת של הנוצרים ברצועת עזהומסלמים. לא ייתכן לכבד כיבוד מלא את זכוי

 יות ממש באשר לאוכלוסייה המסלמית. ולהתעלם לחלוטין מאותן זכו

 ובפני עורך דין בעזה ונשלח מות שנחתושל העותר יםעתירה זו נתמכת, בין היתר, בתצהיר .97

כוחה, בית -ותת לבין באולח"מ, לאחר תיאום טלפוני. בשל הקושי בקיום מפגשים בין העותר

נחתם בפני עורך משפט נכבד זה מתבקש לקבל את תצהיר העותרת ואת ייפוי הכוח שגם הוא 

 דין בעזה ונשלח בפקס.

לאור כל האמור לעיל, מתבקש כבוד בית המשפט להורות למשיבים לבחון באופן פרטני את  .98

 בקשת העותרות להתפלל בירושלים ולאחר בדיקה זו להתיר את כניסתן. 

 .דעו" ט"ושככן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב בהוצאות העותר  כמו .99

 

 , עו"ד"ר נעמי הגרד 7.2.2011

 ותב"כ העותר

 


