
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  145/13

בג"ץ  8124/15

בג"ץ  5199/16

בג"ץ  2369/17

בג"ץ  4382/17

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

כבוד השופט י' דנציגר
כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט ע' פוגלמן
כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט נ' סולברג

1. התנועה ליהדות מתקדמת בישראל העותרות בבג"ץ 145/13:
2. התנועה המסורתית

3. נשות הכותל
4. חדו"ש- לחופש דת ושיוויון

5. ישראל חופשית

1. פרופ' שולמית מגנוס
2. שריל בריקנר מאק

3. חנה קהת
4. אנדראה וייס

5. עמותת "מרכז צדק לנשים"
6. עמותת "קולך" פורום נשיות דתיות 

1. עמותת ליבה יהודית
2. עמותת מרימים את הדגל

3. דרור משימות לאומיות
4. חותם – פורום תורני מקצועי

5. ארגון נאמני הרבנות הראשית 

נשות הכותל 

1. הרב ברוך וידר, ראש ישיבת הכותל
2. עמותת "בצדק"

3. הרב יוסי כהן
4. דינה תאנה 

העותרות בבג"ץ 8124/15:

העותרים בבג"ץ 5199/16:

העותרת בבג"ץ 2369/17: 

העותרים בבג"ץ 4382/17: 

נ  ג  ד
     



1. ראש הממשלה המשיבים בבג"ץ 145/13:
2. הרב הממונה על הכותל המערבי

3. ממשלת ישראל
4. השר לשירותי דת

5. שרת המשפטים
6. הרבנות הראשית לישראל

7. הקרן למורשת הכותל המערבי

1. הרב שמואל רבינוביץ, הממונה על הכותל 
המערבי

2. הקרן למורשת הכותל המערבי
3. המשרד לשירותי דת

4. מנכ"ל משרד ראש הממשלה
5. לאה אהרוני
6. רונית פסקין

7. ג'ני מנשה
8. שרה קונוואי

9. יהודית שמרות
10. ליסה לוין

11. אורה סוויטקה
12. יהודית יזרסקי
13. אלישבע פלינק

1. ראש ממשלת ישראל
2. ממשלת ישראל

3. השר לשירותי דת
4. הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול
5. הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות 

הראשית
6. מועצת הרבנות הראשית לישראל

1. משטרת ישראל
2. מפקד תחנת הכותל

3. מפקד מרחב דוד
4. מפקד מחוז ירושלים, משטרת ישראל

5. הרב הממונה על הכותל המערבי
6. הקרן למורשת הכותל המערבי

1. ממשלת ישראל 
2. השר לשירותי דת

3. שרת המשפטים
4. הרבנות הראשית לישראל

5. הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות 
הראשית לישראל

6. הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני 
הגדול

7. הממונה על הכותל המערבי והמקומות 
הקדושים

המשיבים בבג"ץ 8124/15:

המשיבים בבג"ץ 5199/16:

המשיבים בבג"ץ 2369/17:

המשיבים בבג"ץ 4382/17:
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התנגדות לצו על תנאי

כ"ז בטבת התשע"ח        (14.1.2018) תאריך הישיבה:

עו"ד רבקה שפירא-רוזנברג; 
עו"ד אורלי ארז-לחובסקי 

עו"ד ד"ר סוזן וייס; עו"ד ניצן כספי-שילוני;
עו"ד אביה גולדין-טשיל 

עו"ד רנאטו יאראק; עו"ד מתן ספקטור

עו"ד דניאל רובינס; עו"ד זאב שרף; עו"ד יואב לוי

עו"ד נחי בן אור; עו"ד ד"ר יובל רויטמן 

עו"ד צבי וולפסון; עו"ד ארז בן דוד 

עו"ד הראל ארנון; עו"ד צפנת נורדמן 

עו"ד יחיאל גוטמן 

עו"ד דורון טאובמן; עו"ד הדסה אחיטוב; 
הרב רפאל פראנק

בשם העותרות בבג"ץ 145/13 
והעותרת בבג"ץ 2369/17: 

בשם העותרות בבג"ץ 
:8124/15

בשם העותרים בבג"ץ 
 :5199/16

בשם העותרים בבג"ץ 
 :4382/17

בשם המשיבים 6-1 בבג"ץ 
145/13, המשיבים 1, 4-3 

בבג"ץ 8124/15, המשיבים 
בבג"ץ 5199/16, המשיבים 5-1 

בבג"ץ 2369/17 והמשיבים 
בבג"ץ 4382/17: 

בשם המשיבה 7 בבג"ץ 
145/13, המשיבה 2 בבג"ץ 

8124/15 והמשיבה 6 בבג"ץ 
 :2369/17

בשם המשיבות 13-5 בבג"ץ 
 :8124/15

בשם המשיבה 5 בבג"ץ 
8124/15 – המבקשת לאפשר 

לרבנות לטעון בעל פה: 

בשם הרבנות הראשית 
לישראל: 

החלטה
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בהמשך לדיון שהתקיים בפנינו היום (14.1.2018) אנו קובעים כי המשך 

הטיפול בעתירות שבכותרת יהיה כדלקמן:

ביום 28.1.2018 יגישו המשיבים המיוצגים בידי פרקליטות המדינה הודעה  א)

משלימה ובה יתייחסו לסוגיות הבאות:

1. מידע בנוגע להקמת מחיצות באתר הכותל שנצפו בסרטונים שהוקרנו 

במהלך הדיון, ובכלל זה מידע בנוגע לגורם שיזם והורה על הקמתן, למקטע המדויק 

שבו הוקמו, לדרך ההסדרה של אותן מחיצות מבחינת דיני התכנון והבניה, ככל שהדבר 

נדרש, וכל מידע רלוונטי אחר הקשור למחיצות אלה ולסיבת הקמתן. המידע ייתמך 

בתצהיר של הגורם או הגורמים שטיפלו בנושא. 

2. חומר רקע באשר להתקנת תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, 

תשמ"א-1981 (להלן: התקנות), ובכלל זה כל החומרים הנוגעים לחובת ההיוועצות 

שקוימה טרם התקנתן לפי סעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-

1967, וכן כל חומר רלוונטי אחר שנוגע להתקנת תקנות אלה. 

3. עמדת המדינה לעניין תחולת התקנות על אתר "קשת רובינסון" והרחבה 

הדרומית.

4. עידכון באשר לאמצעים הננקטים למניעת הפרות סדר ואירועים בעייתיים 

כגון אלה שנצפו בסרטונים, בין היתר, בתפילות ראש החודש המתקיימות ברחבת 

הכותל. זאת לצד דיווח באשר להתנהלות תפילת ראש החודש הצפויה להתקיים ביום 

רביעי הקרוב (א' בשבט תשע"ח). 

ביום 15.4.2018 יגישו המשיבים המיוצגים בידי פרקליטות המדינה הודעה  ב)

נוספת שבה יעדכנו כיצד מתקדמים המהלכים ליישום הנחיית ראש הממשלה מיום 

25.6.2017 לפעול לבנייה ולהכשרה של רחבת התפילה הדרומית באתר "קשת 

רובינסון". 
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עם קבלת הודעה זו יוחלט באשר להמשך הטיפול בעתירות.

ניתנה היום, כ"ז בטבת התשע"ח (14.1.2018).

ש ו פ ט המשנה לנשיאה  ה נ ש י א ה

ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט 

ש ו פ ט 

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   V88.doc_13001450   דז

www.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט
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