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 ת המשפט המחוזיינשיא ב
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 שלום רב,

 המחוזי מניעת כניסתם של פלסטינים תושבי ירושלים לבית המשפטנדון: ה

 

למנוע  אין בסמכותם אליך בבקשה כי תנחה את מאבטחי בית המשפט המחוזי בירושלים, כי  יםאנו פונ

 צפותאת כניסתם של פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית לבית המשפט שעה שהם מבקשים ל

מספר המורשים  ן, באמתלות שונות לפיהשל קרוביהם וחבריהם כלשהם, במיוחד אלה דיוניםב

 או בכל נימוק אחר, כמפורט להלן: "רגיש"בדיון מדובר  , כילהיכנס לאולם מוגבל

תושבים ם את כניסתם של ילפיהן מאבטחי בית המשפט מונע ,אחרונה הגיעו לידינו עדויותל .1

, בפרט שבמרכזם עומדים קרוביהםפליליים דיונים ול בכלל מבנה בית המשפטל פלסטינים

סיון לברר עם ינ. של בני אדם בנימוק לפיו כניסת קרובים לדיון מוגבלת למספר מסוים

טה המעניקה להם שיקול בבית המשפט התקבלה החלהמאבטחים מה מקור המגבלה העלה, כי 

כניסת קהל לדיונים הנתפסים בעיניהם רגישים. ההחלטה לא כללה רחב המאפשר הגבלת דעת 

 הנחיות כלשהן באשר למהותם של דיונים אלה.

 

גילינו קבוצה של פלסטינים מסתופפת , ה לבית המשפטבכניס 24.2.2019ביום בבדיקה שערכנו  .2

, לאחר להכניסם וסירב יםהשיבו כי המאבטחבחוץ לשאלה מדוע הם  .מחוץ לשער הכניסה

תושב ירושלים . שניים מהם היו אחיו ודודו של לאיזה דיון הם מגיעיםולשמם  וששאל

אשר הגיעו , ובמסגד אלאקצהבסוף השבוע שעבר לפני תפילות יום השישי נעצר אשר  ,המזרחית

אלה סיפרו, כי לאחר שנקבו בשם העצור הודיעה להם יחד עם בנו של העצור לצפות בדיון. 

לדבריה, הכניסה לדיון זה הותרה המאבטחת כי רק אחד מהם יוכל להיכנס, בנו של העצור. 

ם מאותבשני דיונים נוספים בעניינם של עצורים גם לקרוב משפחה אחד בלבד. כך היה 

שיחה עם המאבטחים העלתה, כי לא  .ם של חלק מקרוביהםה כניסתאסראירועים, שאף בהם נ

דיונים המתקיימים בדלתיים סגורות, וכי אכן יש הנחיה למניעת כניסת בני משפחה מדובר ב

 לדיונים הקשורים למסגד אלאקצה.

 

ה חלה על קרובי בית המשפט נוכחנו, כי מגבלה דומה אינכניסה לב הנציג מטעמנו בזמן שהות .3

הסתפקו בשאלה לאיזה דיון מאבטחים השהגיעו לצפות בדיונים. יהודים ברים חומשפחה 

 .ואיפשרו את כניסתם הם ומהי קרבתם לאדם שניצב במוקד הדיון הגיעו, לא טרחו לחקור מי
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בהחלטה חד פעמית הקשורה לנושא מסוים כי לא מדובר  ממכלול העדויות שהגיעו אלינו עולה, .4

לבית כניסת תושבים פלסטינים מתמשכת המגבילה במדיניות ים, אלא יספורדבאירועים או 

 המשפט ולדיונים הנערכים בו.

 

ולאיזה בשאלה כניסתו של מי תותר לדיונים  רחבהמעניקה למאבטחים שיקול דעת ה החלט .5

כי  ,סבירה, ומעלה חשש כבד פוגענית, בלתילא חוקית, היא  - התקבלהככל שכזו  –מהם 

אשר  ,ובני משפחתם םהראשונים והעיקריים ממנה יהיו עצורים ונאשמים פלסטיני הסובלים

לא במודע יסמנו מאבטחי שמודע ואף בכי לא מופרך להניח הגיעו לצפות בהליכים ולעודדם. 

את האוכלוסייה הפלסטינית ככזו שהדיונים , בית המשפט, הממוקם בירושלים המזרחית

מאבטחים הוכשרו שים, ואת מי שמבקש לצפות בהם כמועד לפורענות. הפליליים בעניינה רגי

שאינם חלק וחברתיים הכולל איזונים משפטיים לאבטח, לא להפעיל שיקול דעת מורכב 

 מהכשרתם ואינם בסמכותם.

 

בתי מחייב כי הוא זכות חוקתית והוא השפיטה,  :, המעוגן בחוק יסודעקרון פומביות הדיון .6

הנערכים בהם יהיו פתוחים לציבור, זולת אם נקבע כי דיון מסוים יתנהל המשפט והדיונים 

גם במקרים אלה, לא ניתן להגביל  בהתאם לאחת העילות הנקובות בחוק. בדלתיים סגורות

שיקול כל אין בית המשפט  למאבטחיכזה. אלא רק לאולם שבו מתנהל דיון  ,עצמוכניסה לבניין 

לא שבוודאי וול את המתעניינים לאיזה דיון הם מגיעים, הם אף לא אמורים לשא, דעת בעניין

כאוות נפשו בבית המשפט לשוטט , יהודי ולא יהודי, זכותו של כל אדםבניין. להותירם מחוץ ל

של פומביות הדיון וניהולם של  םהוא מוצא עניין. זאת משמעות הםשב ניםולתור אחר דיו

 דיונים בדלתיים פתוחות.

 

המקנה שיקול דעת גורף למאבטחים להגבלת החלטה התקבלה לא  קביעה זו נכונה גם אם .7

פעלו על פי הנחיות נקודתיות לגבי כל דיון ודיון אלה כניסה ל"דיונים רגישים", אלא גם אם 

)באחד המקרים אמרה לנו אחת המאבטחות כי "לגבי הדיון הזה קיבלתי הנחיה שמדובר 

 כלשהו ם פתוחות אין בסמכותו של גורם. שעה שמדובר בדיון המתנהל בדלתיי(בדיון רגיש"

 להורות על הגבלת הכניסה אליו.טחוני או אחר, י, בבבית המשפט

 

את כניסתם של  מנועכי אין בסמכותם ל ,אלה נבקשך להנחות את מאבטחי בית המשפטכל בשל 

, ואף לא בדלתיים פתוחות המתקיים בולכל דיון למבנה בית המשפט ותושבי ירושלים המזרחית 

 אלה.דיונים בהצופים להגביל את מספר 

 

 כבוד רב ובברכה,ב

 , עו"דדן יקיר טל חסין, עו"ד

 

 

 ד"ר יגאל מרזל, מנהל בתי המשפט השופט  העתק:


