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עו"ד אסנת מנדל
פרקליטות המדינה  מחלקת בג"צי
משרד המשפטי
רח' סלאח אלדי  ,29ירושלי
בפקס026467011 :

הלשכה המשפטיתעיריית באר שבע
כיכר מנח בגי  ,1באר שבע
בפקס086276636 :

שלו רב,
הנדו :פסק הדי בבג"צ  7311/02בעניי המסגד הגדול בבאר שבע  בזיו בית משפט
הרינו לפנות אלי( בעניי אי קיו פסק הדי הנדו וזאת כפי שיובא להל:
 .1במהל( שנת  2002הגשנו עתירה לבג" להורות על עיריית באר שבע ואחרי לית טע מדוע לא
יאפשרו לעותרי ,הנמני על תושבי באר שבע ובאיה המוסלמי ,להתפלל ב"מסגד הגדול " בבאר
שבע; מדוע לא תבוטל ההכרזה על "המסגד הגדול" בבאר שבע כמוזיאו; ומדוע לא ידאגו
המשיבי לשפ ולתחזק את המסגד באופ שוט +או יאפשרו לעותרי לעשות כ.
מצ"ב העתק פסק הדי לנוחיותכ .
 .2ביו  ,22.06.2011קבע ביהמ"ש העליו כי השיקולי אות הפעילה העירייה בהחליטה שלא
לאפשר את השימוש במבנה המסגד לתפילה אינ עולי בקנה אחד ע חובותיה כרשות מנהלית
ע זאת ,לא ראה ביהמ"ש מקו להיכנס לשאלה הא די בפג זה כדי להביא לשינוי מההחלטה
על ייעודו של מבנה המסגד ,בסיכומו של דבר קבע ביהמ"ש כי ייעודו של מבנה המסגד כמוזיאו
יוקדש לתרבות האסלא ועמי המזרח )להל" :ההחלטה"( .כ( באו הדברי לידי ביטוי בפסק
דינו של כב' השופט ס' ג'וברא:
"לפיכ, $ומתו $נקודת המוצא לפיה המבנה ישמור על ייעודו כמוזיאו ,אני
מציע לחברותיי כי נהפו $את הצו למוחלט ,במוב זה שייעוד המוזיאו
יוקדש לתרבות האסלא ועמי המזרח ,באופ שיבטיח מת ביטוי להיבטי
שוני

של תרבות האסלא ,על פי שיקול דעת
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המוזיאו ובהתייעצות ע

העותרי

ובכפו %לכל די .אוסי %כי מדובר

לטעמי בפתרו שאינו א $מתק את הפג שבהחלטתה של העיריה ,אלא
א %עשוי להיות בו כדי לתרו במידה רבה לקירוב הלבבות בי כל תושבי
ובאי באר שבע מכל העדות והדתות ולסובלנות במדינה כולה ,שראשית
היא בהכרת האחר .כולי תקוה שא %העיריה תכיר בסופו של יו בתמורה
הרבה שעשויה לצמוח לה מדר $זו ,ותשכיל לנצלה בדר $ראויה ,לטובת כל
תושבי באר שבע) ".בג"  7311/02האגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדואי
בישראל ואח' נ' עיריית באר שבע ואח') ,טר פורס(),ההדגשה לא
במקור((".
 .3בניגוד להחלטת בית המשפט העליו בפסק דינו הנ"ל ,המסגד משמש כיו כמוזיאו להנצחת
תמונות של מוסדות ציבוריי ובתי משפט מתקופת המנדט הבריטי ,מהתקופה שלאחר הקמת
המדינה ב  1948ותמונות עכשוויות .יתרה מזאת ,התערוכה מכילה תמונות ,פסלי ופריטי
שוני אשר רחוקי מלהיות קשורי לתרבות האסלא וא +לא לעמי המזרח .סרט הוידיאו
המוצג בתערוכה מסכ את היסטוריית העיר באר שבע ,מבלי להזכיר את היסטוריית האסלא
בעיר ולו במילה אחת .לא זו א +זו ,התערוכה מתייחסת למבני ,למנהיגי ,לעולי חדשי
ולאנשי צבא ,אשר לתרבות האסלא או לעמי המזרח אי כל קשר אליה.
 .4אנשי ציבור שהיו מעורבי בעתירה העידו לאחר ביקור בתערוכה מאז שנפתחה בנובמבר 2011
כי לא קיי כל קשר בי התערוכה לבי תרבות האסלא וכי ולא נעשתה כל פנייה או התייעצות
ע מי מה בקשר לאופי הפריטי המוצגי ,כפי שנדרש בפסק הדי .זו התמונה שהצטיירה ג
לח"מ באופ אישי לאחר סיור בתערוכה בחודש פברואר .2012
 .5במצב דברי זה ובהתנהלותה הנוכחית ,מסרבת עיריית באר שבע לציית לצו מוחלט של בית
המשפט העליו זאת חר +פניות חוזרות לקיי פגישה בעניי ,א( העירייה התחמקה שוב ושוב
מלקיי פגישה בעניי.
 .6לאור האמור לעיל הינכ מתבקשי בזאת לקיי את החלטת בית המשפט העליו כלשונה ,דבר
אשר ימנע מאיתנו הגשת בקשה לפי פקודת ביזיו בית המשפט.
לטיפולכ הדחו +אודה.
בכבוד רב,
ארא מחאמיד ,עו"ד
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