
 

P.O. Box 8921 Haifa 31090 Israel   Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140 
9هــاتــف      8921،   ص.ب   31090يــفا  ـــح 5 0 1 6 1 0-0   04-9503140فاكس       4

פה י 3 ח 1 0 9 8. ד.ת,   0 9 2 ן  1 ו פ ל 0 ט 4-9 5 0 1 6 1 קס   0 0 פ 4-9 5 0 3 1 4 0  
Email:  suhad@adalah.org            http://www.adalah.org 

10.8.17 

      לכבוד     לכבוד 

 לת אלישריאיעו"ד    ד''ר אביחי מנדלבליט 

 ישראל משטרת  עצת המשפטית שלהיו   היועץ המשפטי לממשלה

 5898762-02בפקס:     6467001-02בפקס: 

 

 לום רב,ש

 

 הנדון: איסור כניסת מתפללים מוסלמים מאום אלפחם למסגד אל-אקצא

 

חדול לאלתר מהמדיניות של מניעת מתפללים מוסלמים הורות למשטרה הריני לפנות אליכם בבקשה ל

 אקצא; הכל כמפורט להלן:-למסגד אללהיכנס ממהעיר אום אלפחם 

 

אלפחם, ולפי פרסומים תקשורתיים, עולה כי אום שהגיעו אלינו מתושבים מהעיר  מעדויות .1

, דבר אשר התרחש אקצא-היכנס למסגד אלמדיניות של מניעת תושבי העיר מלב וקטתנהמשטרה 

 . לאחרונה במספר פעמים

 

יכנס למסגד לה אוטובוסים 4, אסרה המשטרה על תושבי העיר שהגיעו באמצעות 8.8.17וכך, ביום  .2

 על דיווח באתר מעריב, איסור הכניסה נשעןה פיל ע  לעזוב את העיר ירושלים.אותם והכריחה 

שהיו בני משפחותיהם של שלושת הצעירים  לפיו קבוצת המתפללים הםמידע שהגיע למשטרה 

 .14.7.17אקצא ביום -שהתרחש ברחבת מסגד אל מעורבים באירוע

 
 :8.8.17שפורסמה באתר מעריב ביום קישור לכתבה == 

594755-http://www.maariv.co.il/news/military/Article 

 

של  העדויותלמסגד. לפי להיכנס  נשים מאום אלפחםממנעו כוחות המשטרה  29.7.17ביום כמו כן,  .3

שני מקרים ג'בארין.  משפחתן הינו  ורק מהעובדה ששם נבעה אךלמסגד  מלהיכנס, מניעתן הנשים

 .עות האחרוניםרבים שהתרחשו בשבו םמקריעוד אלו מתווספים ל

 http://bit.ly/2vRRXhj :29.7.17== קישור לכתבה שפורסמה באתר אלג'זירה ביום 

  

ובני  תושבים 55,000-מתפללים מהעיר אום אלפאחם שמונה ככניסת איסור כי  ראשית יודגש .4

 זו,מדיניות  נעדרת סמכות בחוק.החוקית  בלתיהינה פעולה  16,000-נה כמשפחת ג'בארין שמו

 הינה בלתי מידתית ולּו, של המתפללים ובזכותם לכבודוהתנועה  , הדתבחופש הפולחןפוגעת ה

 והנזק הרב שהיא גורפת לנפגעים ממנה.  גורפותה, היעדר הרציונאליות שלהלנוכח 
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ם שהגיעו באוטובוסי ל הימצאותו של מידע המצביע על כוונת המתפלליםויודגש כי הטענה ע .5

 הודיעהככל הידוע לנו, המשטרה לא להפר את הסדר הינה טענה משוללת יסוד. שכן,  מאורגנים

, אלא לאסור את כניסתו האישית למסגדשהתקבלה מבעוד מועד החלטה על למי מהמתפללים 

 משטרתנגד כל מי שהגיע לאזור המסגד באותם אוטובוסים.  כאמור באופן גורף שהדבר נעשה

ישראל אינה רשאית לקבוע מדיניות של מניעת כניסה למקום כלשהו על יסוד שייכות קבוצתית 

 .אינדיבידואליתללא בדיקה ו

 
בזכויות  הבזכות לשוויון, בנוסף לפגיעו ת זו פוגעת גם בזכות לחופש ביטוילציין כי מדיניולמותר  .6

 . המנויות לעילהחוקתיות 

 
 

מקבלי ההחלטות במשטרת אנשי המשטרה ולוציא הנחיות מיידיות להאמור לעיל, נבקשך להלאור 

 אקצא-ם מהעיר אום אלפחם למסגד אללשהן על כניסת מתפללינע מהטלת מגבלות כלהימישראל 

 וזאת על מנת לייתר פנייה לערכאות בעניין. להודיענו על כך בימים הקרוביםו

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 מוחמד בסאם, עו''ד

 

 

 

 

 

 


