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 2723/19בג"צ                                      בבית המשפט העליון בירושלים
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 

               בעניין:
 

 (580361202 עמותת עיר עמים )ע"ר .1

 ד"ר אילן אזרחי ת.ז  .2

 פרופ' רחל אליאור ת.ז  .3

 נעמי בלוך פורטיס ת.ז  .4

 יונתן ודעי ת.ז  .5

  אליעזר יערי ת.ז .6

 הרב תמיר ניר ת.ז  .7

 ד"ר אריאל פיקאר ת.ז הרב  .8

 ת.ז  אליס שלויפרופ'  .9
 באמצעות עו"ד איתי מק

 , ירושלים745, מרכז כלל, משרד 97מרח' יפו 
 02-5877744פקס:  02-5877766טל': 

 ים/ותהעותר
  -נגד -             

 , מפקד מחוז ירושלים דורון ידידניצב  .1
 במשטרת ישראל

 משטרת ישראל .2
 פרקליטות המדינה, משרד המשפטיםע"י  
 , ירושלים29דין  -מרח' סלאח א 
 02-6467011פקס:  02-6466591/0טל':  

 .   עיריית ירושלים3
 , ירושלים1כיכר ספרא 

 02-6296014פקס:  02-6297998טל: 
 (580111441עמותת עם כלביא )ע.ר  .4

  9547153ירושלים , 47נג'ארה רח' מ
  02-6520165/050-7969477טל: 

 המשיבים             
 

 

 עתירה דחופה לצו על תנאי

 

מוגשת בזה עתירה לכב' ביהמ"ש בה הוא מתבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים 

 ומורה להם ו/או למי מהם להתייצב וליתן טעם:  1-2

תיקה בירושלים ביום מדוע לא ימנעו את מעבר מצעד "ריקוד הדגלים" ברובע המוסלמי בעיר הע

 חודש הרמדאן.של עשרת הימים האחרונים החל ב, 2.6.2019

 

 

 ובקשה לקיום דיון דחוף פתח דבר

 

מצעד "ריקוד הדגלים" )להלן: לאפשר ל, 1-2המשיבים  החלטתעתירה דחופה זו מוגשת לאור  .1

האחרונים של יחולו עשרת הימים שעת ב, 2.6.2019לעבור ברובע המוסלמי, ביום  "(המצעד"

 חודש הרמדאן.
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, שהסתכמו האחרונותת שהתקיימו בשנים ות קודמיובהמשך להתדיינו מוגשתזו  עתירה .2

בשנים  :אך גם בשונה מכך, 4243/17ובבג"צ  4416/16בבג"צ , 3079/15בפסקי הדין בבג"צ 

קודמות, השופטים הנכבדים התירו בתנאים ובמגבלות את מעבר המצעד ברובע המוסלמי. 

הרמדאן,  לראשונה המצעד אמור להתקיים במהלך עשרת הימים האחרונים של חודש השנה

 ולכן מעבר המצעד ברובע המוסלמי בלתי אפשרי.

 אנושה, קיום המצעד ברובע המוסלמי במועד זה יפגע פגיעה בהרחבה בהמשךכפי שיפורט   .3

, מוסלמיםוסוחרים מתפללים , תושבים, מבקרים רבבותבחופש הפולחן והתנועה של 

  .בחג ובמסורת הנהוגה ברובע

קבעו  – 4416/16בבג"צ הכרעתם בפסק הדין בבדיון ו בבימ"ש זה, השופטים הנכבדיםכך גם  .4

על אף ההתנגדות הנחרצת של  .שלא ניתן שמעבר המצעד ברובע המוסלמי יחפוף לחג הרמדאן

, כב' השופטים הורו על מעבר המפגין האחרון 1-2המשיבים שזכתה לגיבוי מצד  4המשיבה 

 לפני כניסת החג.ברובע המוסלמי 

בענייננו, עומדת בסתירה לכך שבשנים האחרונות הם סירבו  1-2המשיבים  החלטת ,כן כמו .5

 במהלך הרמדאן. ברובע המוסלמי "סיבוב השערים" קיום את לאשר

ש הרמדאן, והמסורת בעניין הקדושה המיוחדת של עשרת הימים האחרונים של חוד .6

 :(ב-א 1נ/)מסומנים בהתאמה  הנהוגה בהם ברובע המוסלמי, מצ"ב לעתירה

נשיא ביה"ד מכתבו של היועמ"ש של בתי הדין השרעיים, עו"ד מוחמד דיק, על דעתו של 

 ;השרעי לערעורים, כב' הקאדי עבד אל חכים סמארה

ראש החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון , פרופ' הלל כהןוכן חוות דעת של 

החברה הפלסטינית ואת  ערבים-חוקר יחסי יהודים, אשר העברית באוניברסיטה

 ;בירושלים

מבקרים ומתפללים ורבבות תושבים  ,במהלך עשרת הימים האחרונים של חג הרמדאן .7

 מתחםלשהות בתוך הרובע המוסלמי כדי להשתתף בתפילות בלהגיע ומוסלמים נוהגים 

חלק מהמתפללים מגיעים לרובע המוסלמי מדי יום חגוג. ול )מתחם הר הבית( אלאקצא

שוהים באופן רצוף בתוך  והמבקרים רבים מהמתפלליםומחדש ולקראת זמני התפילות, 

 .הרובע המוסלמי וגם ישנים בו. רבים נשארים ימים שלמים בתוך מתחם ההר עצמו

שצפויה בחופש התנועה, הפולחן והעיסוק של בעלי  החמורהלאור זאת, לנוכח הפגיעה  .8

, ובוודאי גם לאור ניסיון העבר המוסלמים העסקים, התושבים, רבבות המבקרים והמתפללים

 מצעדהמעבר  לאפשר את 1-2החלטת המשיבים  ומראות ההסתה והגזענות הנלווים למצעד,

ינה מבצעת את חודש הרמדאן, אשל במהלך עשרת הימים האחרונים  ברובע המוסלמי

  האיזונים שנקבעו בפסיקה ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.

אינה מאזנת נכון בין זכויות חופש  1-2החלטת המשיבים כפי שיפורט בהרחבה בהמשך,  .9

המבקרים ורבבות התושבים, הסוחרים, הביטוי וההפגנה של המפגינים במצעד, לבין זכויות 

ההחלטה אינה מעשית ; להם הקדושבחג יבתו בסבברובע המוסלמי ומתפללים המוסלמים, הו

ע"י והסדרי האבטחה הנהוגים ברובע המוסלמי ובסביבתו, הייחודיים לנוכח תנאי השטח 

י 1-2המשיבים  במטרה לדלל את תנועת עוברי האורח שאינם משתתפים במצעד  מצעד ִמדֵּ

; ההחלטה גם מתעלמת מהמציאות הקשה שבה חלק מהמפגינים ואינם מתגוררים ברובע

במהלך המשתתפים במצעד נוהגים באלימות פיזית ומילולית, אשר בטח שאין לה מקום 
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מתחם ל ובסמוךהקדוש ביותר לציבור המוסלמי  עשרת הימים האחרונים של החודש

המשתתפים ן אלימות מצד חלק מה מביטויי)מצ"ב דיסק ובו סרטונים  הבית הר/אלאקצא

 .שנים האחרונות(בבמצעד 

מתפללים ו/או בדרך צמים,  מוסלמים שרבבות בעתבלתי אפשרי לקיים מצעד מסוג זה  .10

לתפילה ו/או מבצעים קניות ברובע ו/או נערכים לארוחת שבירת הצום ו/או מבקרים את בני 

 .כנהוג בחג זה וחבריהם משפחותיהם

באופן שיתאפשר מימושה המהותי זכויות, בין במקרה בו ניתן לאזן הלכה למעשה, אין מדובר  .11

זכויות חופש מימוש כדי לאפשר את ברור כי באחרת, אלא בלי לפגוע מהותית משל האחת, 

בעשרת הימים האחרונים של  ברובע המוסלמי הביטוי וההפגנה של המפגינים במצעד

, ורבבות ושבים, הסוחריםהרמדאן, יש צורך לבטל או להקפיא זמנית את זכויות הת

המבקרים והמתפללים המוסלמים, ברובע המוסלמי ומחוץ לו בחג הקדוש להם. קיימים די 

 והותר מסלולים חילופיים בהם יכול לעבור המצעד על מנת להגיע ליעדו הסופי, רחבת הכותל.

לאפשר את מעבר המצעד ברובע המוסלמי,  1-2של המשיבים החד משמעית לנוכח ההחלטה  .12

ל מנת לאפשר למשיבים להיערך בהתאם להכרעת כב' ביהמ"ש בהליך שבכותרת, ולמנוע ע

עתירה זו מוגשת ללא דיחוי  (4243/17בבג"צ למשל ע"י המשיבים כפי שהועלתה )טענת שיהוי 

וטרם המשטרה הודיעה לעותרים ולציבור על מכלול התנאים והמגבלות שייקבעו למצעד 

 למועד. בסמוךוצפויים להיקבע כבכול שנה רק 

של לשכת  באירוע איפטארנשיאת בימ"ש נכבד זה, כב' הש' אסתר חיות, אשתקד כך בירכה   .13

עם הצומות של הדתות המאמינות  לצום הרמדאן מכנה משותף "עורכי הדין במחוז צפון: 

היהדות, הנצרות והאסלאם. מטרת הצום בכל הדתות היא עינוי הגוף לצורך  –ל אחד בא

נפש והוא סמל לענווה ולהבנה כי כל בני האדם הם בשר ודם ושווים בפני התעלות וחשבון 

חדיף[ כי הנביא מחמד אמר ש"הדת היא אהבה והאהבה היא  –מובא בחדית' ]נקרא  .האל

הדת". ואכן, הצומות והחגים הם בעלי מסרים אוניברסאליים שנועדו לעודד רוח של סלחנות 

שיית הטוב ולבטא רגשות אחווה, נתינה ואהבה כלפי הזולת ולגרום לבני האדם לדבוק בע

 ."בקהילה ובמשפחה

יאפשרו  1-2מעבר המצעד ברובע המוסלמי במהלך חג וצום הרמדאן, דומה לכך שהמשיבים  .14

 למוסלמים לקיים תהלוכה פוליטית ברובע היהודי במהלך צום יום הכיפורים.

בבג"צ שטיין בפסק הדין נשיאה )בדימוס( הש' אליקים רובינמשנה לכפי דבריו של כב' ה .15

שאכן יהיה זה על מנת ". יום ירושלים אמור להיות יום של שאלו שלום ירושלים ": 4416/16

בין מועד של חפיפה  השנה יום של שלום, על המשיבים להפנים את הנסיבות המיוחדות

 לחודש הרמדאן. המצעד

 ביותר בעתירה. ל קביעת דיון דחוףכב' ביהמ"ש מתבקש להורות ע, לאור האמור לעיל .16
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 ואלה נימוקי העתירה:

 

 הצדדים .א

 

מפלגתית העוסקת במורכבות החיים -היא עמותה ישראלית בלתי, 'עיר עמים', 1 עותרתה .17

בראש מעייניה מעמידה  'עיר עמים'ושוויונית.  תקינה במגמה שירושלים תהיה עירובירושלים 

והפלסטיני, עיר הדואגת לרווחתם  הישראלי, העמים שני ולקיםח את ירושלים כעיר הוגנת בה

במהלך השנים  .על קודשיהם ונכסיהם ההיסטוריים והתרבותיים תושביה כל של כבודםול

, בדרישה שתוגבר ברשויות החוקחזרו ופנו לגורמים הרלוונטיים  ונציגיהעותרת ה ,האחרונות

 אלימות והסתה במהלכו יעשו כל המאמצים על מנת למנוע עבירותיו במצעד אכיפת החוק

  .העברייניםולמיצוי הדין עם 

יליד ותושב שכונת רחביה בירושלים, בן למשפחה בת שלושה , ד"ר אילן אזרחי, 2העותר  .18

איש חינוך, מומחה בתחום הקשרים בין ישראל ליהדות התפוצות.  .דורות בירושלים

 אקטיביסט בתחום קידום הפלורליזם והקהילתיות בירושלים.

למחשבת ישראל באוניברסיטה  חוקרת ומלמדת בחוגהינה , פרופ' רחל אליאור, 3 העותרת .19

 ילידת ירושלים. והעברית, 

ערך והגיש את "יומן" ) שימש במגוון רחב של תפקידים בערוץ הראשון, אליעזר יערי, 4העותר  .20

 שנים 12קרן החדשה לישראל', ובמשך 'היה מנכ"ל ה (."מבט שני" וניהל את חטיבת התכניות

פרסם מספר ספרים . הקדיש עצמו לקידום החברה האזרחית בישראל ולארגוני זכויות האדם

 .כולל "מעבר להרי החושך" על שכונת צור באהר בירושלים

, יונתן ודעי, הוא פעיל חברתי ויזם בתחום התרבות בירושלים. מעורב במאבקים כגון 5העותר  .21

 תועוד. מארגן אירועים של תרבות יהודי צדק ליהודים יוצאי תימן, כשרות אלטרנטיבית

 בכלל ושל יוצאי מדינות ערב בפרט.

 –הינה מנהלת עונת התרבות בירושלים ופסטיבל מקודשת , נעמי בלוך פורטיס, 6העותרת  .22

לשעבר  .ארגון שמוקדש כולו לירושלים ולכוחה של אמנות ככלי לשינוי תודעה ושינוי חברתי

רקדנית בעברה ומורה . תפה של להקת המחול בת שבעמנהלת כללית ומנהלת אמנותית שו

 לניהול תרבות ואמנות.

רב קהילת 'אחו"ה בכרם'  ,ירושליםב תושב בית הכרםהינו תמיר ניר, הרב , 7העותר  .23

סגן ראש עירית ירושלים לשעבר )סיעת ו בירושלים, מורה בתיכון המשלב כ.א.ן כפר אדומים,

 .'ירושלמים'(

 .מנהל מרכז המחקר של מכון שלום הרטמן בירושלים ד"ר אריאל פיקאר, הינוהרב , 8העותר  .24

ופעילה חברתית. זכתה באות יקירת העיר  אשת חינוך הינה ,, פרופ' אליס שלוי9העותרת  .25

(. 2007) תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה – על מפעל חיים ( וכלת פרס ישראל1997ירושלים )

הקימה את המחלקה לאנגלית  " בירושלים, ניהלה את התיכון הדתי לבנות "פלך

ריון, כיהנה כרקטור ויו"ר מועצת המנהלים של מכון שכטר למדעי גובאוניברסיטת בן 

 היהדות. מייסדת שדולת הנשים.
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עשיה עם נשי ונשי ציבור בירושלים, א /ותמגוון רחב של התושבים /ןהנם 2-9העותרים/ות  .26

לא ומעורבות חברתית בעיר, שעניינו של מעבר המצעד ברובע המוסלמי בזמן הרמדאן 

 תיישב עם תפישתם את העיר ואת מהותה ואופן ניהולה הראוי.מ

ושמירת הסדר הציבורי ממונה על אכיפת החוק ינו הגורם ה, מפקד מחוז ירושלים, ה1המשיב  .27

 קיום המצעד ומסלולו.את  בתנאים או לאשר הסמכות לשלול, לאשרלו נתונה ו ,במחוז

, הינה הגורם האחראי על אכיפת החוק וקביעת המדיניות 1, הממונה על המשיב 2המשיבה  .28

קבע את פקודת  ,2מפכ"ל המשיבה  המגבלות עליו.הטלת חופש ההפגנה וההגנה על לגבי 

 בדבר "רישוי אספות ותהלוכות". 12.01.06מטא"ר מס' 

 4הינה הרשות המוניציפאלית אשר בשטחה מבקשת המשיבה  , עיריית ירושלים,3המשיבה  .29

  לקיים את המצעד.

ברובע המוסלמי  מדי שנה , עמותת "עם כלביא", הינה מארגנת ויוזמת המצעד4המשיבה  .30

"לפעול במישור הציבורי, הפוליטי, בעיר העתיקה. לפי תעודת רישום העמותה, מטרתה: 

פי תורת ישראל, בדרך -על -ישראל בארצו התרבותי והחברתי להגשמת רעיון תחיית עם 

 .לאומית"-הציונות הדתית

 

 במהלך עשרת הימים האחרונים של הרמדאן מסורת הנהוגה ברובע המוסלמיה .ב

 

בהתאם לשריעה האסלאמית תחילתו של חודש הרמדאן נקבעת לפי הירח. מצופה שחודש  .31

ר כי המצעד צפוי להתקיים או בסמוך ליום זה, ולכן ברו 6.5.2019הרמדאן השנה יתחיל ביום 

 השנה במהלך עשרת הימים האחרונים של חודש הרמדאן.

הימים האחרונים של חודש הרמדאן מהווים תקופת שיא בלוח השנה כפי שיפורט להלן,  .32

אמוני עם המשפחתי, -בהם משתלב הדתי, ירושלמי בפרט-האסלאמי בכלל והאסלאמי

 –התרבותי והכלכלי וחשיבותם לפרט ולקהילה עצומה. הרובע המוסלמי בעיר העתיקה 

 הוא המוקד של החוויה האישית והקולקטיבית. -ומסגד אלאקצא שבקצהו 

, 24.3.2019היועמ"ש של בתי הדין השרעיים, עו"ד מוחמד דיק, במכתבו המצ"ב מיום  כתבכך  .33

ביה"ד השרעי לערעורים, כב' הקאדי עבד אל חכים  נשיאעותרים על דעתו של שנשלח ל

על הקדושה המיוחדת של עשרת הימים האחרונים של חודש הרמדאן, והמסורת  ,סמארה

  :הנהוגה במהלכם ברובע המוסלמי

לחודש הרמדאן ישנה קדושה ייחודית ומיוחדת בדת האיסלאם.  .3

תפללים לאחר שבירת הצום בנוסף למצוות הצום ביום, המוסלמים מ

בערב תפילות "אלתראוויח", הייחודיות לחודש רמדאן בלבד. וכן הם 

נמצאים במסגדים בהמוניהם לצורך תפילות אלה, זמן ממושך לאחר 

 ת הצום.רארוחת שבי

לעשרת הימים האחרונים של חודש הרמדאן קדושה נוספת,  .4

 דועוד, באחוהמוסלמים מגבירים את התפילות במסגדים עוד יותר. 

מהלילות בעשרת הימים האלה נמצא הלילה הקדוש ביותר בכל 

לילות וימות השנה, שנקרא "ליילת אלקדר", ובו מאמץ התפילות 
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ומספר האנשים במסגדים מוגבר ביתר שאת. יצוין כי אותו לילה 

 שווה ערך ליותר מאלף חודשים.

ורים, כב' הקאדי עבד אל חכים עו"ד מוחמד דיק, על דעתו של נשיא ביה"ד השרעי לערע לכן, .34

בחודש קדוש ומבורך זה, ולאור שהות המוסלמים בהמוניהם במסגדים, סיכם כי: "סמארה, 

ישנו צורך להתחשב ברגשותיהם של המוסלמים, ויש לאפשר להם אווירה רוחנית נוחה 

 ."לצורך קיום מצוותיהם

בחוות  ,העברית באוניברסיטהראש החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון , כהן הלל' פרופ .35

פרופ' כהן הסביר . סקר את מקורות קדושת חודש הרמדאן באסלאם, ומנהגיו ,המצ"ב דעתו

כי עשרת הימים האחרונים של הרמדאן הם בעלי חשיבות מיוחדת עד כי ספרי המסורות 

פרק מיוחד להנהגות הראויות בימים אלו, וכי בין המנהגים  יםהאסלאמיות מקדיש

ההתמסרות לתפילה ולימוד. מאמינים מוסלמים  –אלאעתכאף  –בימים אלו  המרכזיים

ברחבי העולם משתדלים לפנות ימים אלו מעבודה ומכל עיסוק. יש בהם השוהים את כל 

 עשרת הימים במסגד.

מאמינים והדבקים בדת האסלאם בירושלים מקיימים את אלאעתכאף ה ,כהן' פרופלפי  .36

. בעשרת הימים האחרונים של החודש משאירים פרנסי אלאקצא את שערי במסגד אלאקצא

ההר והמסגד פתוחים ברציפות לאורך כל שעות היממה, בשונה מהנוהל היומיומי על פיו 

נסגרים שערי המסגד והמתחם לאחר תפילת הלילה. זאת על מנת לאפשר לאנשים לקיים את 

במסגד וחלקם באים בשעות אחר מנהג אלאעתכאף המושך אלפי אנשים, חלקם ישנים 

 הצהרים, הערב והלילה להתפלל תפילות רשות.

ברובע המוסלמי, לפי פרופ' כהן, תנועת המתפללים והסוחרים  במיוחד מבחינת עומס התנועה .37

בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן בצירים המרכזיים של הרובע המוסלמי עולה על 

פים רבים, לעתים רבבות, מגיעים למתחם התנועה בתקופות אחרות של השנה, כאשר אל

אלאקצא / הר הבית גם כדי להשתתף בסעודות סיום הצום המתקיימות בו, ובכלל זה המוני 

 מאמינים מערי הגדה המערבית ומהישובים הערבים בישראל. 

משפחות ה: מנהגים המשפחתיים בחודש הרמדאןאת הדעת גם הפרופ' כהן תיאר בחוות  .38

ו גם בבתים כדי לסעוד יחד בסיום הצום, וכן נהוגים ביקורים בין בני להתכנס יחדינוהגות 

משפחה, בעיקר ביקורי אחים את אחיותיהם הנשואות. סמטאות ושווקי ירושלים מתמלאים 

 .בימים אלו במשפחות הפוסעות בשעות הערב לבתי קרוביהם

של הרמדאן הם  כן, פרופ' כהן הסביר את החשיבות הכלכלית של החג: הימים האחרונים-כמו .39

גם הימים הקודמים לחג סיום הצום, עיד אלפיטר. זוהי אחת מתקופות השיא של תנועת 

דין -המסחר בעיר העתיקה של ירושלים ובמרכז המסחרי שמצפון לחומה )רחובות צלאח א

זהרה, הארון אלרשיד וסביבותיהם(. אנשים קונים הן לצרכי סעודות -סולטאן סלימאן, א

 תיות והן עבור החג המתקרב ושווקי העיר העתיקה הומים מאדם.סיום הצום המשפח

חלקם גם שמארבעה בעלי חנויות ברובע המוסלמי,  (2נ/)מסומנים  מצ"ב תצהיריםבנוסף,  .40

את המסורת הנהוגה במהלך הרמדאן ברובע  מתאריםאשר , ברובע המוסלמי מתגוררים

במצעד, פרטיהם המזהים המשתתפים מצד )לבקשתם ולאור חששם מהתנכלויות  המוסלמי

 :הושחרו(
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 סוחר א' )חנות ברחוב אל וואד(:

בזמן הרמדאן הרבה אנשים מגיעים לרחוב והמצעד ישבש ויפריע. זה לא  .3

 ילך ביחד.

הרוב באים לתפילות אבל יש גם הרבה שקונים שנפסיד על זה הרבה  .4

 כסף אם יהיה מצעד.

איך נעשה את זה אני גר בעיר העתיקה וגם אני צריך להגיע להתפלל.  .5

במצעד אם תמיד בו אשתי והילדים מפחדים ולא יוצאים ורואים 

 טלוויזיה.

מדי שנה מגיעים כל יום, לא רק ביום שישי, יש כאן ברובע המוסלמי  .6

עשרות אלפי אנשים. לאן יזרקו אותם במצעד? המשטרה סוגרת את 

 הדרכים באזור של הרובע המוסלמי אז איך אנשים יצאו בזמן המצעד?

 כולם יהיו כלואים פה בתוך הרובע המוסלמי.

 

 :אל וואד( ובברח)חנות באזור האכסנייה האוסטרית,  סוחר ב'

ברמדאן מגיעים המוני אנשים בכל יום וביום שישי עוד יותר. האנשים  .2

בעיקר באים להתפלל אבל חלק מהם גם קונים. זה בין הזמנים הכי 

 יקנו. טובים מבחינת החנות שלי ואם יהיה מצעד לא

בלילה כדי לנצל כל דקה למכירות.  1ברמדאן אני נשאר עד אפילו  .3

 המצעד יעשה נזק גדול כי אנשים לא יבואו לקנות.

יש כאלה שבאים והולכים אבל יש כאלה שנמצאים ממוקדם בבוקר ועד  .4

 לאן הם ילכו בזמן המצעד? לאן הם יעלמו? –הלילה 

 לא רק המבקרים.גם לי המצעד יפריע כי גם אני הולך להתפלל,  .5

 מי שמגיעים למצעד לא עוברים בשקט. הם עושים בלאגן. .6

 

 :)חנות ברחבה הפנימית באזור שער שכם( סוחר ג'

בימים האחרונים של הרמדאן מגיעים לכאן הרבה אנשים להסתובב  .2

גם הרבה פלסטינים מהשטחים. מי שמגיעים כבר קונים  ולהתפלל. יש

 אצלנו. אני בעצמי גם מתפלל.

בערך, אחרי זה אוכלים  15:30-בערך, ב 12:30תפילות בשעות יש  .3

, ואנשים כל הזמן מסתובבים בעיר העתיקה 18:30או  18:00בסביבות 

 ברובע המוסלמי בין לבין התפילות.

.... 

בטח שזה לא יכול להיות ברמדאן. גם בלי רמדאן הם עושים בלאגן בזמן  .5

ש כאן כל כך הרבה המצעד. לא מתאים שיבואו לעשות בלאגן בזמן שי

 מתפללים ואורחים בגלל הרמדאן.

הרמדאן זה הזמן שחשוב לי לחנות שהרבה אנשים עושים קניות. אם  .6

 יהיה מצעד ייפגע לי העסק.
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 :)חנות ברחבה הפנימית באזור שער שכם( 'דסוחר 

בבוקר עד חצות או אחת בלילה.  8:00ברמדאן אני נשאר פתוח משעה  .2

ל ולהסתובב בזמן הרמדאן ואני מוכר למי הרבה אנשים מגיעים להתפל

שמגיעים. יש אנשים רבים שלוקחים חופש ברמדאן ורק נמצאים ברובע 

 המוסלמי, מתפללים ומסתובבים.

אני גר בעיר העתיקה ובעצמי צריך להגיע להתפלל. מה נעשה אם יסגרו  .3

את רחוב אל וואד? איך נגיע? בזמן המצעד אשתי והילדים לא יוצאים 

 מפחדים.מהבית, 

ברמדאן אני מוכר בלי הפסקה, זה לא יום רגיל, אלה רווחים שחשובים  .4

 לי לכל השנה.

זה לא מצעד של כמה שעות. המצעד עושה בלאגן ומבריח אנשים לפני  .5

ואחרי. מה יעשו ברמדאן עם כל המתפללים והאורחים כאן ברובע 

 המוסלמי? לאן הם ילכו? יוציאו את כולם בשביל המצעד?

סרטונים שצולמו בשער שכם וברובע המוסלמי, במהלך חודש הרמדאן, הממחישים מצ"ב  .41

 היטב את אווירת החג המיוחדת ואת העומס החריג של המבקרים והמתפללים בזמן זה.

דווקא לעבור ברובע המוסלמי מסוג זה מעוניינים לאפשר למצעד  1-2הנה כי כן, המשיבים  .42

מתפללים ו/או בדרך , שוהים שם, הגדה המערביתמוסלמים, כולל רבים מ רבבות במועד שבו

לתפילה ו/או מבצעים קניות ברובע ו/או נערכים לארוחת שבירת הצום ו/או מבקרים את בני 

 .משפחותיהם וחבריהם

 

 בעניין המצעד 1רקע על ההליכים המשפטיים הקודמים של העותרת  .ג
 

התירו בתנאים ובמגבלות את בשנים קודמות, השופטים הנכבדים כאמור, וכפי שיפורט להלן,  .43

 מעבר המצעד ברובע המוסלמי.

נתבקש כב' ביהמ"ש להגביל את תוואי מצעד "ריקוד הדגלים" כך שלא יעבור  3079/15בבג"צ  .44

לעתירה  .זכתה לביקורת השופטים הנכבדים, בדיון ובפסק הדין 2המשיבה . ברובע המוסלמי

"צורפה לעתירה קלטת ים שדנו בתיק )צורפו צילומי וידיאו אשר זעזעו את השופטים הנכבד

שופטי ביהמ"ש  .(שבה תועדו גילויי אלימות מילולית מן העבר, ואכן היה קשה לצפות בה"

תפרעים אלימים, מילולית או העליון הנכבדים הנחו את המשטרה ל"אפס סובלנות" כלפי מ

תוך שנקבע כי  ,ם-הן למארגנים והן למשטרת מחוז י, הוציאו למעשה "כרטיס צהוב"פיסית, ו

 . המתרחש במצעד הבא ישליך על אישור המצעדים בעתיד

לים" כך נתבקש כב' ביהמ"ש להגביל את תוואי מצעד "ריקוד הדג, כאמור, 4416/16בבג"צ  .45

במהלך שלא יעבור ברובע המוסלמי, זאת על רקע החפיפה עם מועד תחילת חודש הרמדאן. 

להסכים לשעת סיום מוקדמת של המצעד. על  את המשיביםהדיון, כב' השופטים ניסו לשכנע 

אף ההתנגדות הנחרצת של מארגני המצעד שזכתה לגיבוי מצד המשטרה, כב' השופטים הורו 

)בשנים קודמות המצעד הסתיים  19:30על מעבר המפגין האחרון ברובע המוסלמי עד השעה 
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יש מקום לאפס  יבנוסף, כב' השופטים חזרו והדגישו כ בד"כ בשעות המאוחרות של הלילה(.

 . סובלנות כלפי מתפרעים אלימים, מילולית או פיסית

 נתבקש כב' ביהמ"ש לבטל את ההחלטה לאשר ברגע האחרון חריגה קיצונית  4243/17בבג"צ  .46

 3079/15נהוג משך שנים )והובא בבג"צ היה בעבר ו על ידי המשטרהשאושר  ממסלול המצעד

 1לעותרת המסלול העתירה הוגשה יום לפני המצעד מאחר שרק אז נודע . (4416/16-ו

 .(מפרסומים בתקשורת)

לאור לוח הזמנים הקצר השופטים הנכבדים דחו את העתירה מבלי לקיים דיון בה, בשים לב  .47

להתחייבות המדינה כי אישור מסלול המצעד המעודכן נעשה בהתאם להנחיות בג"צ וכי 

המצעד יהיו לפרקי זמן קצרים בלבד, מבלי שהדבר יהיה כרוך  ההגבלות אשר יוטלו בזמן

השופטים הנכבדים שוב חזרו על קביעתם כי חזקה על משטרת בנוסף,  בסגירת חנויות.

תמלא את התפקיד המוטל עליה בצורה מיטבית, ותפעל בהתאם לחובתה למנוע שישראל, 

ם, במהלך המצעד, כפי ולעצור גילויים של אלימות מילולית ופיסית או מעשי ונדליז

 שהתחייבה במסגרת העתירות הקודמות.

אמנם יצרו הד ציבורי ובכך הובילו להפחתה מסוימת בקריאות בג"צ ל שלוש העתירות .48

המצעד וגם להגברת חופש התנועה של התושבים שקודם משך החמורות, הובילו לקיצורו של 

ת וההסתה שעדיין נותרה נמנעה כמעט לחלוטין, אבל כל אלו מזקקים את תופעת האלימו

מביטויי האלימות  המצ"ב )ראו סרטונים חלק אינהרנטי ממעברו של המצעד ברובע המוסלמי

 מצד חלק מהמפגינים במצעדים בשנים האחרונות(

הטילו ספק אם אכן יחול ערב הרמדאן באותו  1-2המשיבים  4416/16בג"צ ביודגש כי בהליך  .49

ן. כך גם, עד לאחר הביקורת החריפה של השופטים היום, והיו מוכנים לקחת סיכון בעניי

למניעת לא נקטו בצעדים ממשיים  1-2המשיבים , 3079/15הנכבדים בדיון ובפסק הדין בבג"צ 

לוקה  1-2המתואר מעיד כי שיקול הדעת של המשיבים . במצעדמצד המשתתפים אלימות ה

 4יד חופשית למשיבה  הנטייה שלהם היא ליתןלולא התערבות כב' ביהמ"ש, , וכי בחסר

 , ולהעדיפם על זכויות התושבים, המתפללים והסוחרים ברובע המוסלמי.ולמשתתפים במצעד

 השנה לראשונה המצעד אמור להתקיים במהלך עשרת הימים האחרונים של חודשמאחר ש .50

מעבר המצעד ברובע התנאים והמגבלות שנקבעו בשנים הקודמות לא רלוונטיים, והרמדאן, 

. כך למשל, במהלך כל שעות היום תתקיים ברובע המוסלמי השגרה לתי אפשריהמוסלמי ב

או איחור של שעת ( 4416/16בבג"צ )כפי שנקבעה המיוחדת של חג הרמדאן, ולכן הקדמה 

 המצעד לא יתנו מענה ממשי. 

 
 מיצוי הליכים .ד

 

כי ימנעו את מעבר המצעד ברובע  ו, וביקש1-3 למשיבים 11.2.2019ביום ו פנ יםהעותר .51

 המוסלמי במהלך חודש הרמדאן.

דוחה את דרישת העותרים בנימוק  2המשיבה , הודיע כי 2, יועמ"ש המשיבה 28.2.2019ביום  .52

"מארגני האירוע טרם פנו למשטרת ישראל בבקשת רישיון לקיום האירוע השנה, כדלקמן: 

אים וההגבלות שייקבעו על ידי משטרת אולם כבר עתה ניתן לומר, כי בכפוף למכלול התנ

ישראל כמקובל ותוך שימת לב לחפיפה הצפויה בין מועד האירוע ושלהי חודש הרמדאן, נכון 
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המוסלמי, כפי שנעשה זה עשרות  עלעת הזו, אין כוונה למנוע באופן גורף מעבר הצעדה ברוב

 נדחית". –. לאור האמור בקשתך שלא לאשר את מעבר המצעד ברובע המוסלמי בשנים

אינה  3, לפיו המשיבה 3, העותרים קיבלו מענה מהמשנה ליועמ"ש המשיבה 18.2.2019ביום  .53

 עשרת הימים האחרונים של הרמדאן. ברובע המוסלמי במהלךמוצאת מניעה לקיום המצעד 

לאפשר את מעבר המצעד ברובע  1-2כאמור, לנוכח ההחלטה העקרונית של המשיבים  .54

למשיבים להיערך בהתאם להכרעת כב' ביהמ"ש בהליך שבכותרת,  המוסלמי,  על מנת לאפשר

, עתירה זו מוגשת ללא דיחוי 4243/17בבג"צ ע"י המשיבים ולמנוע טענת שיהוי כפי שהועלתה 

וטרם המשטרה הודיעה לעותרים ולציבור על מכלול התנאים והמגבלות שייקבעו למצעד 

 וצפויים להיקבע כבכול שנה רק בסמוך למועד.

 ג-א 3נ/התכתובת הנ"ל ומסומנת  מצ"ב

 

 3079/15בבג"צ  המתווה ואת האיזון שאושרומפרה את  2-1החלטת המשיבים  .ה

בין זכויות חופש הביטוי וההפגנה של המפגינים במצעד, לבין  4416/16-ו

ברובע המוסלמים הסוחרים , המתפללים, המבקרים ותושביםהרבבות זכויות 

 המוסלמי ומחוץ לו

 

אין כל מחלוקת כי חופש ההפגנה אינו רק החופש של ילדים וזרי פרחים בידיהם לצעוד  .55

ברחובה של עיר, אלא גם חופש הצעידה של אנשים, אשר דעותיהם אינן מקובלות, ועצם 

נ' מפקד המחוז הדרומי של  אלן לוי 153/83 "צבגצעידתם מרגיזה ומעוררת כעס )ראה 

נ' ניצב יהודה וילק, מפקד  יוסף דיין   2481/93 "צבג; (13.5.84)פורסם בנבו() משטרת ישראל

, חופש הפולחןבענייננו, עומדות מנגד הזכויות ל (.(9.2.1994)פורסם בנבו,  מחוז ירושלים

ברובע המוסלמים והסוחרים  , המבקריםהמתפללים, התושביםרבבות והתנועה של  העיסוק

  , בחג הקדוש להם.המוסלמי

בין שתי "על פי הפסיקה העקבית ורבת השנים של בימ"ש נכבד זה,  כאשר מדובר בהתנגשות  .56

זכויות בעלות רמה נורמטיבית שווה. נדרש, איפוא, איזון בין השתיים, באופן שיתאפשר 

 צבג"לפסה"ד ב 6)ראה פסקה  "מימושה המהותי של האחת, בלי לפגוע מהותית באחרת

  הנ"ל(.לוי  153/83

   בענייננו, כדי לאפשר למפגינים לממש את חופש הביטוי שלהם ברובע המוסלמי, המשיבים  .57

 חופש התנועה ,חופש הפולחןעד כדי ריקון מתוכן של באופן מהותי ובלתי נסבל  יפגעו 1-2

, והמסורת הנהוגה מתפללים, התושבים והסוחרים המוסלמיםרבבות השל חופש העיסוק ו

 . בהרחבה לעיל וכפי שפורט אן הקדוש,בחג הרמד המוסלמי עברוב

העובדה כי חלק מהמשתתפים מתעצמת לנוכח עומדת בפני עצמה אך היא גם פגיעה זו  .58

במצעד, מנצלים אותו לרעה כדי להתבטא באופן גזעני ואלים כלפי התושבים והסוחרים 

 )ראו סרטונים(. המוסלמים ברובע

המבקרים, התושבים ואורחיהם, רבבות של בלבד  "אין מדובר בחשש לפגיעה ב"רגשות .59

 יגרמומעבר המצעד והסדרי האבטחה הנלווים אליו . הסוחרים המוסלמיםהמתפללים ו

רבבות , בעת שביותר בשגרת הרובע המוסלמי בזמן החג הקדוש יםשיבוש חמורלופגיעה ל
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שהמונים מתפללים  בעתבלתי אפשרי לקיים מצעד מסוג זה  – לרגל החג שם מוסלמים ישהו

או ו/או נערכים לארוחת שבירת הצום ו/או מבצעים קניות ברובע ו/או בדרך לתפילה ו/

 .וחבריהם מבקרים את בני משפחותיהם

נוהגים להציב מחסומים  1-2, המשיבים ברובע המוסלמי לצורך מעבר המצעדמדי שנה,  .60

ער שכם, באופן שהתנועה שבאזור בצירים החוצים את רחוב הגיא, ברח' סולטאן סולימאן ו

ובמטרה לדלל את תנועת עוברי האורח שאינם משתתפים במצעד ואינם מתגוררים  תמבוקר

, בזמן המצעד: 4416/16שהוגשה בבג"צ  1-2לתגובת המשיבים  58סעיף . כך למשל, לפי ברובע

"משטרת ישראל מאפשרת לכל אדם שמתגורר ברובע המוסלמי להתהלך ולהגיע לביתו. ככל 

ובר באדם הגר בסמוך למקום הצעדה, הדבר יכול להיעשות בליווי של שוטרים, ככול שמד

שמדובר באחרים המתגוררים באזורים סמוכים, ישנם צירים חלופיים דרכם ניתן להגיע. 

זאת עוד, בצירים החוצים את רחוב הגיא מוצבים שוטרים, אשר מאפשרים באופן מבוקר 

 ".את חציית הציר

 לא יוכלו לווסת את הכניסה לרובע המוסלמי ולהגביל את התנועה בו 1-2המשיבים השנה,  .61

ברצף כדי  לשהות שםלהגיע לרובע טרם המצעד ומוסלמים צפויים  שרבבות, מאחר ובסביבתו

. זאת אלא אם כן, לקיים את המסורת הנהוגה בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן

המתפללים , בים ואורחיהם, המבקריםמתכננים לבצע פינוי המוני של התוש 1-2המשיבים 

 הרמדאן.  לכבוד , השוהים ברובעהמוסלמים הסוחריםו

 1-2מדי שנה וכמתואר בתצהירים המצ"ב של הסוחרים ובתצהירים שנמסרו למשיבים  .62

אשר ברובע המוסלמי המעטים לסוחרים  להגיע נוהגים השוטריםלקראת המצעד אשתקד, 

כי  בנימוקותן לסגור אחות בזמן המצעד, ו"להמליץ" מעוניינים להשאיר את חנויותיהם פתו

מפני אלימות  הם לוקחים על עצמם סיכון וכי המשטרה תתקשה להגן עליהם ועל רכושם

 . המפגינים

 1-2במהלך המצעד, כיצד המשיבים בודדות  מתקשים להגן על חנויות 1-2אם המשיבים  .63

התושבים,  רבבות, והן את המפגינים רבבותסבורים שהם יכולים לאבטח במקביל הן את 

 המבקרים, המתפללים והסוחרים המוסלמים?

מעבר המצעד ברובע לאפשר ששופטי בג"צ הנכבדים כבר הכריעו כי לא ניתן שיודגש, שוב  .64

, שם נקבע כי על הצועד האחרון 4416/16המוסלמי יחפוף לחג הרמדאן, בפסק דינם בבג"צ 

לא יימצאו עוד צועדים לאורך רחוב  1900אחר השעה ל: "החגלצאת מרח' הגיא טרם כניסת 

הגיא עד המקום הקרוי צומת המג'לס או פינת רח' חאלדיה, שממנו העליה למוסלמים להר 

לא יימצאו עוד צועדים גם בקטע האחרון של רח' הגיא  1930הבית. אנו מוסיפים כי לאחר 

 .")בדרך לכותל(. פסק דיננו במובן האופרטיבי הוא לפי האמור

באה לגרום למינימום של חיכוך " לו"ז המצעדלגבי  החלטתםהסבירו כי השופטים הנכבדים  .65

עם תושבים מוסלמים לקראת הרמדאן. אנו יוצאים מן ההנחה כי המשטרה, כפי שגם 

הצהיר בפנינו מפקד המחוזי, תדאג לשלומם של תושבי הרובע המוסלמי המתכוננים 

 ."ועוברי אורח, בתקופה רגישה זו בכלל והיום בפרטלרמדאן, וכמובן גם לשלום הצועדים 

כאמור, במהלך כל שעות היום תתקיים ברובע המוסלמי השגרה המיוחדת של חג הרמדאן,  .66

 ( או איחור של שעת המצעד לא יתנו מענה ממשי. 4416/16בבג"צ ולכן הקדמה )כפי שנקבעה 
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הינו בעיקרו ריקוד הדגלים" מצעד "לא למותר לציין כי להבדיל מחגם הדתי של המוסלמים,  .67

 .1967לאחר מחאה פוליטית שנועדה לציין את חידוש הריבונות היהודית על מזרח ירושלים 

מפקד  -עמותת עם כלביא נ' אהרון פרנקו  4846/08 בג"צ)על אופיו הפוליטי של המצעד, ראו 

המוסלמי אין הכרח במעבר המצעד דווקא ברובע (. (1.6.08)פורסם בנבו,  מחוז ירושלים

 ודווקא בעשרת הימים האחרונים של חודש הרמדאן.

 

 לוקה בחוסר סבירות קיצוני 2-1החלטת המשיבים  .ו

 

 )א(84בסעיף להטיל מגבלות על עריכת אסיפות ותהלוכות מעוגנת  1-2ים המשיבסמכות  .68

(. סעיף זה קובע כי אם "הפקודה")להלן:  1971-, התשל"א)נוסח חדש( פקודת המשטרהל

, מפקד משטרת המחוז כי קיום הביטחון הציבורי או הסדר הציבורי מחייבים זאת""סבור 

ידי מי שרוצה לארגן אסיפה או -נתונה בידיו הסמכות לדרוש את הגשתה של בקשה בכתב על

ליתן רישיון לעריכת  1המשיב לפקודה, רשאי  85סעיף פי -תהלוכה תחת כיפת השמיים. על

 רישיון בתנאים או לסרב לבקשה.אסיפה או תהלוכה כמבוקש, ליתן 

התייחס כב' הנשיא  ,169( 2פ"ד לד) ,’סער ואח' נ' שר הפנים והמשטרה ואח 148/79בג"צ ב .69

 85בהפעלתו את סמכותו הקבועה בס'  1ברק לשיקול הדעת של המשיב  הרוןא הש' )בדימוס(

 :לפסה"ד( 5)ס'  לפקודת המשטרה

הוא מפקד  –הוראה זו אינה קובעת את השיקולים שעל הממונה 

לשקול לענין מתן הרשיון או הסירוב לתתו. על כך  –משטרת המחוז 

נמתחה ביקורת )ראה ליבאי, "הזכות להתקהל ולהפגין בישראל", עיוני 

(. למרות העדרה של הדרכה סטטוטורית בגוף 58, 54משפט, כרך ב', ע' 

, ברור הוא כי הממונה אינו רשאי לשקול כל רהפקודת המשטל 85 סעיף

שיקול הנראה לו. על הפעלתו של שיקול הדעת במקרה שלפנינו חלות 

ההלכות הסובסטנטיביות והפרוצסואליות באשר להפעלתו של שיקול 

דעת מינהלי. לענייננו משמעות הדבר היא כי שיקול הדעת חייב 

  .ל דעתלהיעשות במסגרת המטרה שלשמה הוענק אותו שיקו

כרשויות ציבוריות לפעול במסגרת מתחם הסבירות. חוסר הסבירות  1-2 על המשיבים .70

מתבטא באי שקילת כל השיקולים הרלוונטיים ו/או מתן משקל מוטעה לשיקולים השונים 

 3094/93"צ בג (;514, 485( 2, פ"ד מד)גנור נגד היועץ המשפטי לממשלה 935/89בג"צ  ו)רא

על חוסר סבירות ; 420-419, 404(, 5), פ"ד מזהשלטון נ' ממשלת ישראלהתנועה למען איכות 

 ,297/82כב' הנשיא )בדימוס( הש' שמגר בבג"צ  ראו דברי סמכות שבשיקול דעת, באי הפעלת

 .((29( 3לז ) ,עזרא ברגר נ' שר הפנים

סבירות קיצוני בהתעלמה  לוקה בחוסר 1-2החלטת המשיבים בנסיבות המתוארות, ברור כי  .71

מבקרים, התושבים והסוחרים המתפללים, רבבות הבות הפגיעה הקשמומההשלכות 

, 4416/16בפסק הדין בבג"צ הכרעתם , מהערות השופטים הנכבדים בדיון והמוסלמים

-חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"זמחובותיה של מדינת ישראל לפי הוראות 

כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים למנוע  ,1967

על מנת להגיע לרחבת  יכול לעבור המצעד בהם יםחילופי יםמסלול, ולאור קיומם של להם
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שלשלת( לכותל -שער יפו ומשם בדרך הארמנים )ולא דרך רח' דודהכותל. למשל, כניסה ב

 .המערבי

בענייננו נגלה גם לאור מניעתם את קיום "סיבוב  1-2חוסר הסבירות בהחלטת המשיבים  .72

, השערים" העובר בחלקו בתוואי מצעד "ריקוד הדגלים", במהלך חודש הרמדאן. ככול הידוע

מצעד "סיבוב השערים" בשל חפיפה עם חודש הרמדאן, לא אישרו את מעבר  1-2המשיבים 

 .2018-ו 2017, 2016, 2012בשנים 

בראש כל חודש עברי כחלק ממצוות , המתקיים שערי הר הביתסיבוב שערים סביב מדובר ב .73

ידי ישיבת עוד יוסף חי ביצהר בהנהגת הרב יצחק -מאורגן על. האירוע שמירת המקדש

 . (")המוציא לאור של החוברת "ברוך הגבר גינזבורג

למנוע את מעבר מצעד "ריקוד  1-2מאותם נימוקים, ואף קל וחומר בגינם, היה על המשיבים  .74

לים" ברובע המוסלמי בעשרת הימים האחרונים של חודש הרמדאן. "ריקוד הדגלים" הדג

התושבים ואורחיהם, חמור עשרות מונים מבחינת משכו, ועוצמת הפגיעה שלו בזכויות רבבות 

  המבקרים, המתפללים והסוחרים המוסלמים.

 ,כמבוקש בעתירה זו 1-2 לאור כל האמור לעיל, ביהמ"ש הנכבד מתבקש להורות למשיבים .75

  .ריםשל העותכולל שכ"ט עו"ד ולחייבם בהוצאות המשפט 

                           

 
 איתי מק, עו"ד                       

 ים/ותעותרב"כ ה                       


