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  השלום והברכה, 
  

  דחופה טרם הגשת עתירה לבג"צ התראה  הנדון: 
  

באשר לסגירת הר  כם  אני פונה אלי'  חוזרים להר'בשם מרשיי, רפאל מוריס ותנועת  
  ן: , כדלהל23/03/20הבית היום, 

 
פורסם באמצעי התקשורת, כי מתחם הר הבית נסגר לביקורים, מצד יהודים    אמש .1

יהודים על ידי משטרת ישראל,  עוד דווח, כי סגירת הר הבית ל אחד.וערבים כ
 ת. עליית מוסלמים להר הבי  סגירתאפשרה לווקף להודיע על 

  
 :הארץ''באתר  ראו לדוגמא

1.8699173-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium  
 
ת  משטר הגישה שנקטה בפועל לא, שלמרבה הפלא, לפני שעה קלה התברר כי א .2

מפלה וחוסר שוויונית, כאשר מחד נאסרת הכניסה ליהודים,   היא גישהישראל 
 פלל בו.תאנשי ווקף מורשים להיכנס להר ולהומאידך מתפללים מוסלמים 

  

המשמש ככתב  על ידי מר סולימאן מסוודה,    23/03/20כך, בסרטון שפורסם ביום   .3
בשטח הר    אנשי ווקף  התאגיד בירושלים, ניתן לראות עשרות מתפללים מוסלמים 

 ת. הבי
  

  ן: סרטוניתן לצפות בקישור ב
https://twitter.com/SuleimanMas1/status/1242055707890987009  

 



  
 

אנשי ווקף להתפלל  לא יכולה להיות כל מחלוקת, כי מתן אפשרות למוסלמים  .4
ות להר הבית, מהווה אפליה  מיהודים לעלבשטח הר הבית, ומניעת אפשרות 

 פסולה וגזענית. 
 

על הסכנה  שפרט כבר לפני שנים רבות  כבוד השופט א' ברק (כתוארו דאז),    היה זה .5
הפגיעה הקשה שנגרמת לדמוקרטיה  על ו  ,מדיניות לא שוויוניתוב בהפליההקשה 

 : הישראלית כתוצאה ממעשים אלה
  

השוויון הוא ערך יסודי לכל חברה דמוקרטית.... הצורך "
להבטיח שוויון הוא טבעי לאדם, הוא מבוסס על 
שיקולים של צדק והגינות.. הצורך לקיים שוויון הוא 
חיוני לחברה ולהסכמה החברתית שעליה היא בנויה.  

ם  טון מפני שרירות. אכן אין לך גורהשוויון שומר על השל
שר תחושת בניה ובנותיה כי  הרסני יותר לחברה מא

נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא  
מהקשה שבתחושות, היא פוגעת בכוחות המאחדים את  

  .החברה, היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם" 
  
- נ' שלמה להט, ראש עירית תל א. פורז  953/87בגץ (

 )."פרשת פורז להלן "  – 309 )2פ''ד מב( יפו, - ביבא
  

שוויון  אין לעקרון ה לשיטתכם, מההתנהלות המתוארת לעיל, עולה רושם כי .6
מעמד בכורה במשפט הישראלי, אין חובה לנהוג בשוויון, אין איסור על הפליית  

אחר פעם, חזרו   ואין שופטים בירושלים אשר פעם בני אדם על רקע דת גזע ומין,
מ' חשין בפסק דינו    (כב' השופט " רע-מכל -הרע "על כך שהפגיעה בשוויון היא 

 .)((1996) 503 ,485 (3), פ"ד נמרכז השלטון המקומי נ' הכנסת 7111/95בג"ץ  ב
 

עד יום   אמור, ובטרם הגשת עתירה דחופה לבג"צ, נבקש לקבל תשובתכםהנוכח   .7
לעלות  ות של איפה ואיפה, ובעוד על יהודים נאסר מדינימדוע ננקטת  24/03/20

אפשרות חופשית לעלות להר  ת הווקף ניתנ  ם מוסלמים אנשי ערבי, ללהר הבית
 .כאוות נפשם הבית ולהתפלל בו

 
ו/או   במכתבי זה כדי להוות ויתור מכל סוג שהואלמען הסר ספק, יובהר כי אין  .8

 . המשפטיותדתיות ו/או  העוב  יעות ואין הוא בא למצות את טענותיימנ
 

 לא תשלח התראה נוספת. .9
 

  ,   בברכה                                                                                                                 
 ד, עו"חנמאל דורפמן

 


