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 שלום רב, 

 

 בירושלים   אלאקצא למסגד מתפללים המסיעים עיכובים לא חוקיים של אוטובוסיםהנדון: 

של   לא חוקייםה חסימות  הו  עיכובים ה  תעלהורות על מנידחופה  בזאת בדרישה  הרינו לפנות אליכם  

מתפללים המסיעים  אלאקצא  אל  ערבים  אוטובוסים  קיום  ל  מסגד  מפורט כהכל  ו  . תפילותצורך 

 להלן: 

ציבה מחסומים בצומת ממשעות הבוקר, משטרת ישראל  היום    פניות שקיבלנודיווחים ועל פי   .1

לכיוון  המדינה  עשרות אזרחים המגיעים מכל רחבי  אוטובוסים המסיעים  ומעכבת  אבו גוש,  

 ת השחר במסגד.  ו, לצורך קיום תפילמסגד אלאקצא

במיוחד בחודש רמדאן,    ,חסימת דרכם של אוטובוסים, שהפכה לפרקטיקה שגורה של המשטרה .2

בזכו קשה  פגיעה  תוך  סמכות,  בחוסר  יסוד  נעשית  לחופש  יות  הנוסעים  וחופש  השל  תנועה 

 פולחן. ה

בדרישה להימנע    ,שנעשורבות  קודמות  ופניות    .נציין כי מכתב זה אינו מכתבנו הראשון בנושא .3

   ., לא נענו עד כהלירושלים  מעיכובים וחסימת דרכם של אוטובוסים המסיעים אזרחים ערבים

 . של מכתבינו הקודמים בנדון= רצ"ב העתק 

לכל התושבים והאזרחים    לחופש התנועה כזכות יסוד חוקתית מבטיחה חופש תנועה  זכותה .4

של קבוצות   תנועתםכל סמכות להטיל מגבלות גורפות על    , ולמשטרה איןבמדינה ללא הגבלה

 . שלהם והדתי על סמך המוצא הלאומיבאופן סלקטיבי גדולות ולא מזוהות של אנשים 

את חירותו של הפרט לממש את מנהגי וצווי אמונתו הדתית    חובוחופש הפולחן טומן ב  בנוסף, .5

במקומות ולדתו    הקדושים  יוולהתפלל  ההגלו  זו  .להבללא  יסוד  בזכות  פגיעה  בהיעדר    ,כל 

, פוגע בליבת ו, כשלעצמהאוטובוסים  עיכובהיא בלתי חוקתית.    ,ובאופן בלתי מידתי   סמכות

לפי מצוות   מועדםב ותלקיים את התפיל של הנוסעים את זכותם  כולל ה הזכות לחופש הפולחן

 הדת, ללא כל עיכוב.  
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כניסת  ועיכוב  חקיקה מסמיכה, נהפכת עצירת האוטובוסים    כפי שהבהרנו בעבר, בהעדר הוראת .6

לבלתי חוקית. הלכה פסוקה היא, כי אין פוגעים בזכות יסוד חוקתיות ללא   לירושליםהנוסעים  

חקיקה ראשית מפורשת העומדת בתנאי פיסקת ההגבלה. סמכות כללית המאפשרת למשטרה 

להציב מחסומים או לעכב אנשים אינה רלוונטית, שכן הסמכות חייבת להיות מפורשת, ברורה, 

וקונקרטית משמעית  ה ,חד  את  מפרטת  חוקתיות  אשר  בזכויות  לפגוע  ניתן  שבהן  נסיבות 

לעניין זה ראו בג"ץ )הקובעת אמות מידה כלליות למאפיינים המהותיים של הפגיעה המותרת  

עמותת    1550/18; בג"ץ  )2010)   40פסקה   , 479(  2), פ"ד סדעאדל מנאע נ' רשות המסים  6824/07

ועה למען איכות השלטון בישראל  התנ  6536/17בג"ץ  (;  2020)  הפורום החילוני נ' שר הבריאות

 (. לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן 14פסקה , ( 2017.10.08נבו ) משטרת ישראל 'נ

סעיפי הסל המקנים סמכויות למשטרה לעכב בני אדם אינם מקנים למשטרה כל סמכות להטיל   .7

 של קבוצות גדולות של אנשים על סמך המוצא  או הפולחן  מגבלות גורפות על חופש התנועה

ולהגיע למקומות הקדושים להם במועדי  הלאומי והדתי שלהם, ולמנוע מהם לנוע מעיר לעיר  

כאשר אין לגביהם חשד אינדיבידואלי להפרת חוק וסדר ואין כל הצדקה להניח כי  התפילה,  

צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה נ' משטרת    -עמותת טבקה  4455/19השוו: בג"ץ  )הם יבצעו עבירה  

 (. (2021.01.25)נבו  ישראל

האמור לעיל מקבל משנה תוקף לאור העובדה כי מדובר במדיניות מפלה על רקע לאום שכן  .8

על ידי משטרת ישראל מתבצעת כמעט של הנוסעים ועיכובם    חסימת כבישים בפני אוטובוסים

 .רק כאשר מדובר בערבים

 

לעיל,   האמור  המיידית    נבקשלאור  התערבותכם  של  מ  להימנעואת  דרכם  , אוטובוסיםחסימת 

במועדי התפילה   אקצא בירושלים לצורכי תפילה-למסגד אלמתפללים  הגעתם של  מניעת  או    םעיכוב

 .   המתוכננים

 

 בכבוד רב,

 , עו"ד חסן ג'בארין

 
 

 


