
 בג״צ מם׳ 222/68
 המרצה מס׳ 15/69

גד שר המשטרה  חוגים לאומיים אגודה רשומה, ו־14 אח׳ נ

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט גבוה לצדק
 [10.9.68, 14.4.69, 13.1.70׳ 15.9.70]

, ( ג ר ב ל י ז ד ג ט), מ״מ הנשיא ( ג א  לפגי הגשיא (
ר ט ם י , ק ן ו ק ת י , ו ז ו ן ג  והשופטים ב ר

״ ח ס ה ז ־ 7 196 [ ״ ש כ , ת ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ ל ה ה ע ר י מ ש ק ה ו  ח

, ם ק ל מ נ י ע ת מ פ ג ע י ו ם 1, 2, 3, 4 — ח י פ י ע ׳ 75], ס  499, ן

ד ב ם 5, 2, 3, 4 — ד י פ י ע , ס [ 5 ח 332, ע׳ 8 ס ה ״ ] 196 1 ־ א ״ כ ש  ח

1 9 24 , ( ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ ה ) > י ״ א ה ( נ י ת ש ל ל פ ה ע צ ע ו מ ב - ך . ל מ  ה

ל א ר ש י ־ ץ ר ל א ט ע ד נ מ ם 2, 3 — ה י נ מ י ך ג, ע׳ 2805], ס ר , כ י ״ א ח ] 

( V o l . II, pi, 1918-1925 519ראה N. Bentwich, Legislation of Palestine, ) 
ס ו ן י ה ש ל ר ד ת ס ד ו ק ם 14, 13, 9, 11, 15, 16, 21, 1 — פ י פ י ע  ס

ם 11, 12, 14, י פ י ע ״ א 2, ע׳ 1], ס ם ו ת ] 19 4 8 ־ ח ״ ש , ת ט פ ש מ ה  ו

ן ו ק י ת ק ל ו ת י ף ב ס ו ה י ש פ כ  13, 12 (ב), 14 (א), 2(0, 2 (ד.) 11ב (

״ ח ם ה ] 1 9 6 7 ש כ ״ז ־ ׳ 11), ת ם מ ט ( פ ש מ ה ן ו ו ט ל ש י ה ר ד ת ס ד ו ק  פ

־ ח ״ י ש , ת ת ו נ ו י ש ט פ נ פ ה מ נ ג ה ה ז ו ו ק י נ ק ה ו  499, ע׳ 74]) — ח

 ו א ם ל י נ ק ג ו ם 22 (א), 22 — ח י פ י ע , ס ח 236, ע׳ 4] ״ ה ם ] 1957 

 י ע ח 404* ע׳ 149], ס ״ ה ם 1 ן 9 6 3 י ג ״ כ ש , ת ע ב ת ט ו ר ו מ ש ם ו י י  מ

־ ה ״ כ ש , ת ם ו ק י י ש ר ו ז ל א י ש ו נ י פ י ו ו נ י ק ב ו ם 4(1), 4 —. ח י  פ

, ט פ ש * ה מ י ת ק ב ו ף 51 — ח י ע ״ ח 466, ע׳ 279], ס ה ס  1965 נ

, א) ם 48 (8), 49 (2), 7, ד( י פ י ע  ת ש י ״ ז ־ 7 5 19 [ ם ה ״ ח 233, ע׳ 148 ] , ס

ך ג, ר , כ , 1922 [ ח א ״ י ה צ ע ו מ ך ב ל מ ר ה ב ־ ד  7 (ב), 7 (ב)(2), 35 -

ק ו * ח ף 48(8) ל י ע י ס פ ו ל ל ט ו ב ם 43, 38, 50 ( י נ מ י  ע׳ 2738], ס

ף ל ח ו ה י ש פ כ א) נ ) (1 , 5, ד1( ( ל ״ נ ״ ז•־ 1957 ה י ש מ ' , ט ש פ ־ ה מ י ת  ב

ל ה ע צ ע ו מ ך ב ל מ ר ה ב ך ג, ע׳ 2762]) — ד ר , כ י ״ א ח 1 ן 9 2 3 ־  ב

ך ג, ע׳ ר , כ י ״ א ח ) 1,9 3 1 , ( י ב ר ע מ ל ה ת ו כ ה ) ( ״ י א ה ( נ י ת ש ל  פ

, ״ ח 1, ע׳ 2] ו , נ ל א ר ש ת י נ י ד י מ נ י ד ת [ ו נ ש ר פ ת ה ד ו ק  2816] — פ

״ א 1400, ע׳ ם ו ת ] 1945 , ם י ש ו ר י פ ת ה ד ו ק ם 1, 42, 9 (א) .— פ י פ י ע  ס

, ( ר ו ב י י צ כ ר צ ה ל ש י כ ר ת ( ו ע ק ר ק ת ה ד ו ק ף 45 — פ י ע  36], ס

־ 46 19 ף ב ל ח ו ה י ש פ כ ף 5 נ י ע א 1305, ע׳ 32], ס ו ם ״  43 19 נ ת
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 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המ

ו ש , ת ט ו מ י נ ה ל פ ש י מ ר ד ס  ו ת ו ס ״ א 1492, ע׳ 153 ]) — ח ו ק ה

ק פ י נ ס כ ק נ ו ף 2 — ח י ע ״ ח 542, ע׳ 247], ס ה ס  1968 נ

5 , י ל י ל פ ק ה ו ח ת ה ד ו ק ״ ח 37, ע׳ 86] — פ ס ה 5 9 1 נ 0 ״ י ־ ש  ת

ד ם 146 ע י פ י ע ס ז ( ״ ק ט ר ף 79, פ י ע א 652, ע׳ 263], ס ״ ס ו ת  נ

ף 7 י ע ס א 1032, ע׳ 115 ] , ־ ״ ם ו ת , 1940 נ ט פ ש ־ ה מ ת י ת ב ד ו ק ־ פ -

״ ח 540, ע׳ 226], ם ה 6 9 1 נ 8 ־ ח ״ כ ש , ת ה ל ש מ מ : ה ד ו ס י ־ ק ו  ח

ת ו י ו כ מ ר ס ב ד ה ב ל ש מ מ ר ה י כ ז ת מ ע ד ו ם 29, 3, 4 — ה י פ י ע  ס

, ת ש ״ ח ־ ט פ ש מ ה ן ו ו ט ל ש י ה ר ד ת ס ד ו ק פ ף 2(ד.) ל י ע י ס פ ם ל י ר ש  ה

־ ט ש ״ , ת ר ב ע מ ק ה ו ם 15.5.52, ע׳ 715] — ח ו י ״ פ 229, מ , ד י  8 194 נ

ת נ י ד ת מ מ ק ל ה ה ע ז ר כ ף 11 (ג) — ה י ע ״ ח 1, ע׳ 1], ס ם ה  1949 נ

ח ש ״ ר ת י י א ׳ ב ם ה ו י ״ ר 1, מ ע ) נ ת ו א מ צ ע ת ה ל י ג מ ל ( א ר ש  י

1 9 4 8 ־ ח ״ ש , ת ת ו י ו כ מ ס ה ט ו ו פ י ש ח ה ט ת ש ד ו ק  (14.5.48), ע׳ 1] — פ

ט פ ש מ ה ן ו ו ט ל ש י ה ר ד ו ס ף 1 — צ י ע ״ א 23, ע׳ 61], ס ו ס ת  נ

ק ו ת ח ע צ ת 2064, ע׳ 2690] — ה ה ״ ק 1 נ 9 6 7 ז ־ ש כ ״ , ת ׳ 1) ס מ ) 

ח 731, ע׳ ״ ה ־ 67 19 נ ״ ז ש כ , ת ם י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ ל ה ה ע ר י מ ש  ה

י ב ר ר ב ק ם ( י ש ו ד ק ת ה ו מ ו ק מ ל ה ה ע ר י מ ש ת ה ו נ ק  156] — ת

״ ת 2182, ע׳ 828] ה ק 1 נ 9 6 8 ־ ח ״ כ ש , ת ( ן ו י ר מ י ב א ח ו ר י ן ב ו ע מ  ש

־ ט ״ כ ש , ת ם י ד ו ה י ם ל י ש ו ד ת ק ו מ ו ק ל מ ה ע ר י מ ש ת ה ו נ ק  — ת

״ ת 2387, ע׳ 1438 ]. ה ק  69 19 נ

 העותרים קובלים על שהמשטרה מנעה מהם להתפלל על הר הבית, ומבקשים לצוותי על

ת ולהתפלל שם ללא הפרעות. המשיב אינו כופר בזכותם  המשיב לאפשר להם לעלות על הר הבי

ות חלופיות לדחיית  ההיסטורית של היהודים להתפלל על הר הבית, אולם הוא מעלה שלוש טענ

: א. דבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י) (מקומות קדושים), 1924, מוציא את ענינה ה ר י ת ע  ה

 של העתירה מסמכותו של בית־המשפט ; ב. הסכסוך אינו שפיט 5 ג. במצב של היום, ומטעמים

בת הכלל, יראה בית־המשפט לטוב לפניו שלא להתערב בענין זה.  שבטו

 בית־המשפט הגבוה לצדק פסק —

: ן ו ק ת י  אליבא דמ״מ הנשיא (זילברג) והשופט ו

 א. דבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י) (מקומות קדושים), 1924, אינו עוד בר־

 תוקף.

 אליבא דמ״מ הנשיא (זילברג) :

ת הקדושים, תשכ״ז־1967, מקנה ליהודי, מו  ב. (1) סעיף 1 לחוק השמירה על המקו

ת תפילה על הר הבית. כו  נוסף לחופש הגישה, גם ז

ת  (2) את חוק השמירה על המקומות הקדושים אי־אפשר להגשים ללא התקנ

 תקנות.
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 ^ג״צ 222/68, המי 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה׳ ואח׳ נגד שר המשטרה

: ן ו ק ת י  אליבא דשופט ו

 ג. (1) יש להבחין — באמצעות מבחן השכל הישר — בין זכותו המהותית של

 האזרח ובין זכותו לדרוש עזרת המשטרה לשם קיום זכותו המהותית.

ם הצר שהעותרים רג מעבד לתחו  (2) תחומו האמיתי של ענין העותרים חו

רת בית־המשפט הגבוה  הציבו לו, והשיקולים הם מעבד לשיקולים שבידם להעמיד לבקו

 לצדק.

 אליבא דשופטיס ברנזון וקיסטר :

ות ונושא העתירה הוא עניו הקשור ת 1924 שריר וקיים, והי  ד. דבר המלך משנ

תו של בית־המשפט לדון ולהכריע בו. ם קדוש, אין בסמכו  למקו

 אליבא דנשיא (אגרנט) :

ת בגין בו חו בע זכויות ו  ה. (1) דבר המלך משנת 1924 איננו חוק מהותי, הקו

כים ת להכריע בסכסו ו ת הקדושים, אלא רק מוציא מידי בתי־המשפט את הסמכ מו  המקו

ת הללו. מו  ובענינים הנוגעים למקו

דת סדרי השלטון והמשפט, ח כלל הרציפות הנזכר בסעיף 11 לפקו  (2) מכו

ו במדינת ישראל. ת 1924 לעמוד בתקפ  תש״ח־1948, הוסיף דבר המלך משנ

 (3) חוק בתי־המשפט, תשי״זי1957, לא ביטל מכללא את דבר המלך משנת

.1924 

 (4) סעיף 7 (ב) לחוק בתי־המשפט אינו דוחה את הוראות דבר המלך, ולפיכך

ת בית־המשפט הגבוה לצדק בענין. ת להתערבו ר סמכו  אינו יכול לשמש מקו

ת ת הקדושים ביטל מכללא את דבר המלך משנ מו ק השמירה על המקו  (5) חו

 1924 ביטול ״פרו טנטו״.

ות לבני יות מהותי בע זכו ת הקדושים קו מו  (6) סעיף 1 לחוק השמירה על המקו

י ת קדושים ושמירתם בפנ מו ת המקודשים להם כמו חופש גישה למקו מו ת בגין המקו  הדתו

ות למימוש ולאכיפה על־ידי בית־המשפט. יתנ  חילול ופגיעה, זכויות אלו נ

ת המקודשים להם — מו יות הפולחן למיניהן של בני הדתות במקו  (7) זכו

ת התפילה של היהודים על הר הבית — אינן מבין הזכויות אשר חוק כו  ובכללן ז

ת הקדושים בא להסדירן והוא לא דן בהן. מו  השמירה על המקו

ת הקדושים אינן כאלה אשר התפקיד להחליט מו  (8) זכויות הפולחן במקו

ת ם הטיפולי של הדשו ן בתחו תו ד בידי בית־המשפט, כי אם ענין זה נ  עליהן ולממשן מסו

 המבצעת.

יות האמורות בסעיף 1 לחוק השמירה על המקומות הקדושים,  (9) בנוגע לזכו

יות הפולחן נשאר דבר המלך  דוחה החוק את דבר המלך משנת 1924, ואילו בנוגע לזכו

 שריר וקיים.
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 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטח{

 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

 [I] בג״צ 295/65 — הלל אופנהימר, ו־2 אח׳ נגד שר הפנים והבריאות-, פד״י, כרך
 כ (1), ע׳ 309, 331, 333, 328.

7 האחו־ העירוני תל־אביב  [2] בג״צ 5/46 — יובל ליון, ו־2 אח׳ גגד הממונה ב3זעל 0
 (יהושע גוברניק): פד״י, כרך א, ע׳ 56, 69, 67 ; פי״ם, כרך א, ע׳ 15.

 [3] ע״א 65/57 — אליקים העצני, ו־3 אח׳ גגד עמום בן־גוריון: פד״י, ׳כדך יא, ע׳
 403; פי״ם, כרך כח, ע׳ 3.

 [4] ע״פ 101/65 — אברהם ראובן ו־אפרים יפה נגד מדינת ישראל; 3ד״י, כרך כב(2),
 ע׳ 77.

 [5] תמ׳ 440/61 — עזבון המנוח מנדל מורגנשטרן, ואח׳ גגד ישועה אלקיים־, פד״י,
 כרך טו, ע׳ 1925.

; פד״י, כרך נח, ע׳ 1023, 1027.  [6] בג״צ 29/62 — שילום כהן נגד שר הבטחון, ו־3 אח׳
 [7] בג״צ 176/54 — נחום יהושע נגד ועדת ערעור לפי חזק הנכים (תגמולים ושיקום),

 תש״ט־1949, ו־2 אח׳: פד״י, ׳כרך ט, ע׳ 617, 633, 634 ; 9י״ם, ־כרך יט, ע׳ 35.
 [8] בג״צ 265/64 — עזבון המנוחה פייגה שיף נגד שר החקלאות, ואח׳-, פד״י, כרך

 יט (2), ע׳ 44,40.
 [9] ע״פ 117/50 — אליהו חדד גגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך יהי, ע׳ 1413,

 1420, 1421 ־, פי״ם, כרך ז, ע׳ 318.
 [10] בג״צ 262/62 — ישראל פרץ, ואח׳ גגד המועצה! המקומית כפר שמריהו-, פד״י,

 כרך טז, ע׳ 2101.
 [II] בג״צ 322/61 — שלמח שושני נגד עירית ירושלים, ואח׳־, פד״י, כרך טז, ע׳ 2117.
 [12] בג״צ 10/59 — ויקי לוי נגד בית־הדין הרבני דואזורי, תל־אביב־יפו, ו־יוסף לוי:

 פד״י, כרך יג, ע׳ 1162 ; פי״ם, כרך מ, ע׳ 279.

 [13] בג״צ 282/61 — מחמוד אל־סרוג׳י, ו־2 אח׳ גגד שד הדתות ו־הוועדה המושלמית,
 עכו־, 9ד״י, כרך יז, ע׳ 188, 191.

 [14] בג״צ 223/67 — שבתי בן־דב גגד שר הדתות־, פד״י, כרך כב (1), ע׳ 440, 448,
.442 

 [15] בג״צ 171/69 — ,פנינה פילצר, ו־26 אח׳ גגד שר האוצר ו־החברה לפיתוח ׳מזרח
 ירושלים; פד״י, כרך כד (1), ע׳ 113, 120.

 [16] ע״פ 3/48 — מיכאל כ״ץ־כהן נגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך ב, ע׳ 681,
 695 •, פי״ם, כרך ב, ע׳ 216.

 [17] ע״א 152/52 — נ׳ ק־ליר, ואח׳ גגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך ח, ע׳ 339,
 340; פי״ם, כרך טו, ע׳ 96.

 [18] ע״פ 81/56 — לבל לאון אסריג נגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך י, ע׳
 945—946 ־, פי״ם, כרך כד, ע׳ 101.

 [19] ע״פ 69/63 — היועץ המשפטי לממשלה נגד דנו וייגל; פד״י, כ־רך יז, ע׳ 712, 717.
,  [20] ע״פ 402/63 — אברהם רונן נגד היועץ המשפטי לממשלה ־, פד״י, כרך יח (3), ע

.182 ,172 
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 בג״צ 222/68׳ המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה׳ ואח, נגד שר המשטרה

 [21] ע״פ 380/62 — אלכסנדר כ״ץ נגד היועץ המשפטי לממשלה•, פד״י, כרד ייז, ע׳
.630 ,628 

 [22] ע״פ 99/51, 95/51 — ש׳ פודמסקי, ואח׳ גגד היועץ המשפטי לממשילזז: פד״י, כרך
 ו, ע׳ 341, 354; פי״ם, כרך ח, ע׳ 77.

 [23] עי״א 39/47 — גרטה אשר גגד אבל ו־ישראל בירנבאום: פיד״י, כרך ב, ע׳ 533,
 547; פי״ם, כרך ב, ע׳ 194.

 [24] ע״פ 232/55 — היועץ המשפטי לממשלה נגד מלכיאל גרינוולד: פד״י, כרך יב, ע׳
 2017, 2055—2056 פי״ם, כרך לב, ע׳ 3.

 פסקי־דין של בתי־המשפט המחוזיים הישראליים שאוזכרו:

 [25] תי״פ 82/51, חיפה — היועץ המשפטי לממשלה גגד פלוני; פי״ם מזזתיים, כרך ה,
 ע׳ 123, 127.

 פםקי־דין א״י שאוזכרו:

[26] L a n d Appeal 2 / 3 3 — Subhi Khadra as M a m u r Awqaf of the North-
em D i s t r i c t v. Rt. Rev. Bishop Hajjar as Mutawalli of the Waqfs of 
the Greek Catholic Community of Haifa; (1934-1935), P . L . R . Vol. 2, 
p . 5 3 . 

[27] L a n d Appeal 5 3 / 3 2 — Aziz D a u m a t v. Shoghi Rabbani; (1919 - 1 9 3 3 ) , 
C O J. Vol. 3, p . 9 8 3 . 

[28] C . A . 324/44 — The Attorney General v. Ma'mur Awqaf, Northern 
District, Acre; (1944), A . L . R . Vol. 2, p . 7 4 4 . 

[29] C . A . 178/'33 — Administrators of the Synagogue "Tefila-Le-Moshe" v. 
Yehuda Hanokh and a n : (1934-35), P . L . R . Vol. 2, p . 247; C O . J . 
Vol. 7, p ,(קפ״ד) . 8 8 . 

[30] C . A . 2 8 / 4 0 — M u d e e r el Awqaf el Islamyeh E l ' A m v. Keren Kayemeth 
Leisrael, Ltd., and a n . : (1940), P . L . R . Vol. 7, p . 2 4 2 , 2 4 4 ; (1940), 
A . L . R . Vol. 1, p . 1 4 8 ; (1940), C t . L . R . Vol. 8, p . 77. 

[31] C . A . 2 2 9 / 4 5 — M u d e e r El Awkaf EVAm v. Government of Palestine : 
(1946), P.LJR. Vol. 13, p . 175, 1 7 6 - 1 7 7 ; (1946), A . L . R Vol. 1 , 

p . 3 5 9 . 
[32] C . A . 55/40 — Keren Kayemeth Leisrael, Ltd. v. Custodian of Terra 

Santa, N a z a r e t h : (1940), P . L . R . Vol. 7, p . 2 9 1 , 294, 2 9 7 - 2 9 8 ; (1940), 
A . L . R . Vol. 1 . p . 4 8 3 . 

 פםקי־דין אגגליים שאוזכרו:

[33] R . v. Metropolitan Police Commissioner, E x parte B l a c k b u r n : (1968), 
1 A l l E . R . 7 6 3 , 7 6 9 ; (1968), 2 W . L . R . 8 9 3 . 
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[34] Jerusalem:- Jaffa District Governor v. Suleiman M u r r a : (1926), A.C. 
321, 324 ; 95 L.J.P.C. 46; 134 L.T. 609 ; 42 T.L.R. 299, P.C. 

 פםקי־דין אמריקניים שאוזכרו:

[35] Charles W. Baker v. Joe C. Carr: (1962), 369 U.S. 186; 82 S. Ct. 691. 
p6] The Cherokee Nation v. The State of Georgia: (1831), 8 L א . Ed. 

25, 32; 5 Peters 20. 
[37] Powell v. McCormack: (1969), 395 U.S. 486; (1969), 89 S. Ct. 1944. 

 מקורות המשפט העברי שאוזכרו: ב
 (לפי סדר אזכורם)

 נא) מלכים ב׳, פרק כ״ד, פסוק 13.
/ פסוק 2.  נב) דניאל, פרק א

/ פרק ח׳, פסוקים 30, 38. ג  נג) מלכים א
 נד) ישעיה, פרק נ״ו, פסוק 7.

/ בשער המזרח וכף ופירוש אלבק שם.  נר.) תענית, פרק ב׳, משנה ה
/ משנה א׳, ופירוש אלבק שם; פירק ה׳, משנת ב׳.  נו) יומא, פרק ז

 ש זבחים, דף ק״ז, ע״ב.
 נח) רמב״ם, הלכות מעשי הקרבנות, פרק י״ט, הלכה ט״ו. 1

 נש רמב״ס, הלכות בית הבחירה, פרק ו׳, הלכות י״ד והשגות הראב״ד שם, ט״ז•, פרק ז׳,
 הלכות ט״ו—כ״ב, כ״ג, א׳.

ת הרדב״ז (רבינו דוד בן זמרא, 1470—1573), חלק ב׳, סי׳ תרצ״א, הוצאת ד  ני) ש
 ״הרצים״, ע׳ 35.

' / משניות ג׳, ד׳, ו׳; פרק ב׳, משנה ב׳. ר  ניא) מידות, פרק א
/ משנה ח׳, רא״ש, ור״ש משנץ שם.  נים כלים, פרק א

 ניג) י ביאורי המהרי״ק והרדב״ז על הרמב״ם, פרק ו׳, מהלכות בית הבחירה, הלכה ט״ז.
/ ע״ב.  ניד) בבא מציעא, דף נ״ט, ע״א ו־ע״ב; דף ל

 נטו) ״בית־הבחירה״ על שבועות, לרבי מנחם המאירי, דף ט״ז. ן
 נטה רש״י, יומא, ט״ז, ע״א, ד״ה ־לפנים.

 ניז) ״משפט כהן״ להרב קוק, סי׳ צ״ו.
/ נ״ט; חלק ג׳, ע׳ י״ד; / ע׳ ק  ניח) ״עיר הקודש והמקדש״, להרב י׳ מ׳ טיקוצינסקי, חלק ד

 . חלק ה׳, פרק א׳.
 ניט) ויקרא, פרק יט, פסוק ל״ג. ץ

ס יבמות, דף ר, ע״ב.  נ
 נכא) ״מקדש מלך״ להרב צ׳ פ׳ פרנק, ע׳ ל״ו.

/ סימן י״ט.  נכם ״תורת הקודש״, להרב מרדכי אילן, חלק ב
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 מ״מ הנשיא (זילברג)

 הערות:

: ן י י  1. (א) לשפיטות, ע
R. S. Summers, Justiciability, 26 M.L.R. 530 ; 
M. F. Weston, Political Questions, 38 H.L.R. 296; 
Justiciability, 44 N.Y.U.L.R. 1165. 

 (ב) ראה גם
Constitutional Law, 83 H.L.R. 62 

ת בג״צ, עיץ : בג״צ 83/70 — יצחק אוחנה, ואח׳ נגד בית־הדין הצבאי לערעורים,  2. להתערבו

; פד״י, כרך כד (1), ע׳ 771 והערה 1 שם 5 פרופ׳ י׳ זמיר, על הצדק בבית־המשפט הגבוה לצדק, ׳ ח א  ו

בת הנמקה, משפטים, כרך ב, חוב׳ 1, חו , חוב׳ בי, ע׳ 212 ; ר׳ גביזון, בית־המשפט ו  הפרקליט, כרך כו

 ע׳ 89.

ות במשפט י ג ת מדיבת ישראל, סו מ ק , ההכרזה על ה ן י צ ק א /  3. להכרזת העצמאות, עיין פרופ׳ ב

 ובמדינאות, ע׳ 128.

T פרסום חבר הלאומים, מס׳ 7, h e Palestine Mandate : ן י  4. למנדט על ארץ־ישראל עי

ת 1930.  משנ
N. Bentwich, The Mandates System, 1930 ; 
Q. Wright, Mandates under the League of Nations. 

בת המשטרה לשמור על הסדר, עיין חו ת ו ת התקהלו כו  5. לז
A. V. Dicey, The Law of Constitution, 9th éd., p. 270 and appendix, p. 547. 

 התנגדות לצו־על־תנאי מיום י״ז באלול תשכ״ח (10.9.68), המכוון למשיב והדורש
 ממגו לבוא וליתן טעם, מדוע לא ידאג למתן שמירה נאותה מטעם משטרת ישראל על־
 מנת למנוע הפרעות לתפילת יהודים על הר הבית, ומדוע לא תיגתן הודאה מטעמו לאגשי

 משטרת ישראל להימנע מלהפריע לתפילת יהודים על הר הבית. הצו־על־תנאי בוטל.

 ש׳ תמיר, י׳ חרותי, י׳ פיקל, מ׳ עליאש — בשם העותרים ן
 צ׳ בר־ניב, פרקליט המדינה, ד״ר מ׳ חשין, סגן פרקליט המדינה — בשם המשיב

ן י ד י ק ס  פ

: זו היא התנגדות לצו־על־תנאי שניתן על־ידי בית־משפט זילברג)  מ׳׳מ הנשיא (
 זה, וענינו: מתן אפשרות לעותרים לעלות על הר הבית ולהתפלל בו ללא הפרעות. העוב
 דות, בתכלית הקיצור, הן׳ כי העותרים או מישהו מהם עלה בשנת 1968 על הר הבית,

 החל להתפלל שם, והופרע בכך, או נצטווה להסתלק על־ידי המשטרה.

,פסקי־דיך, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשל״א־1970 147 , 



 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 ׳ חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שד המשטרדו י

 מ״ מ הנשיא מילברג)

 2. סעיף 1 של חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז־1967, אומד:

 ״המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת, ומפני
 כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים

 להם ״

 ומתעוררת השאלה, מהי זכות גישה זו, ואם היא כוללת גם את זכות התפילה? ההיס
 טוריונים הגדולים, כידוע, דעתם חלוקה בנוגע ליעדו של בית המקדש: האם היה רק
 ״היכל ה׳״ (מל״ב, כ״ד, 13), ״בית האלהים״ (דניאל, א/ 2), כלומר: מקום מיועד להקרבת
 קרבנות ופולחן העבודה, או דילמא שימש גם מקום תפילה והתייחדות של האדם עם

 בוראו?

 לא התעלמתי מכך, כי שר הדתות גופו מביע את הדעה, כי לכל בן דת ״חופש הגישה
 לתפילה ולביקור במקומות הקדושים שלו״. אך דא עקא כי בכגון זה, לגבי משמעותו
 המשפטית של מונח חוקי, לא מפי השר אנו חיים, ואם דעתנו תהיה, כי הזכות שניתנה
 ליהודים בנוגע להר הבית אינה כוללת תפילה, נצטרך לדחות את העתירה, אף־על־פי

 שבא־כוח המשיב כלל אינו חלק על הכלילה ההיא, כי שאלה זו היא שאלה משפטית״

 3. התשובה לשאלה תינתן לאחר בדיקת המקורות ההיסטוריים, המשפטיים וההלכיים
 של היהדות. אמרתי ״ההלכיים״, אף־על־פי שיודע אני כי חוק השמירה הוא חוק חילוני
 ולא דתי. יען כי התפילה היא, על־כל־פנים, ענין דתי, ומגוחך ממש יהיה, להעניק לאדם
 זכות תפילה, במקום בו, האל — אליו מתפלל — אוסר עליו אפילו להיכנס. בקשה כזאת

 תהיה השטאה בבית־המשפט, שידחה אותה ללא כל תגובה מאת המשיב.

 לשם מתן תשובה כנ״ל, עליגו לבחון את היחס שבין עם ישראל והר הבית בשלוש
 תקופות: תקופת הבית הראשון, תקופת הבית השני, והתקופה שלאחר החורבן. אשר לבית
 הראשון — אין בלבי שמץ של ספק, כי הוא היה לא רק מקום הקרבת קרבנות, אלא גם

 מקום תפילה. יעידו על כך דברי שלמה המלך מיד לאחר הקמתו:

 ״ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשד יתפללו אל המקום הזה
. כל תפילה כל תחינה אשר תהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר . , . . 
, פ״ח, פסוקים  ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה״ (מלכים א,

.(38 ,30 

 וישעיה הנביא אומר:

 ״והביאותים אל הר קדשי, ושמחתים בבית תפלתי, עולותיהם וזבחיהם
 לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים״ (ישעיה, פרק ג״ו,

 פסוק 7).
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 ׳ — י מ״מ הנשיא הילברג)

 לא אכנס כאן לבירור השאלה המעניינת, מי הוא מחברו של פסוק זה: ישעיה האחד, כפי
 שמאמין רוב העם, או ישעיה השלישי, כפי שסוברים מלומדים רבים (נויבואר, קופמן,
 מזר), כי אין נפקא מינה בדבר, מאחר שידוע לכל, שלא היה כל הבדל בתפקידיהם של
 הבית הראשון והבית השני. יתר־על־כן: יש לנו, במשנה, עדויות מפורשות על כך, כי

 בבית המקדש השני היו בתי כנסת ממש:

 ״מעשה בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, שעבר אחד לפני
 התיבה וגמר את הברכה כולה, ולא ענו אחריו אמן וכשבא הדבר אצל
 חכמים אמרו: לא היינו נויהגין כן, אלא בשער המזרח ובהר הבית״
 (תענית, פרק ב׳, משגה ה/ בשער המזרח וכר: בבית הכנסת שהיה שם:

 אלבק שם, מהדורת דבר, מועד, ע׳ 336. ראה גם יומא, פרק ז׳, משנה א, ,
 ואלבקשם, ע׳ 242, ד״ה חזן הכנסת).

 רבי חעיה בן תרדיון היה תנא של המאה השניה, אחד מעשרת הרוגי מלכות, שנהרג
 בשעת כיבוש ביתר (שנת 135), לאחר מרד בר־כוכבא, והחכמים שהגיבו על דבריו, היו
 חכמים זקנים או חברי סנהדרין שישבו בירושלים סמוך לתקופת החורבן. אך מכיון שלא
 נאמר בשום מקום, מי יסד, ומתי נוסדו, בתי הכנסת של הבית השני, יש להגיח כי זאת

 היתה תופעה רגילה הקיימת כל הזמן.

 אך מה היה בתקופה שלאחר החורבן, בתקופה הנקראת ״הזמן הזה״ ?

 ברור הדבר, ואין שמץ של ספק בכך, כי הר הבית, מבחיגת עצם ערכו וחשיבותו
 הלאומית, הרוחנית, לא נשתנה על־ידי החורבן ולא כלום. אדרבא! יחסנו אליו נעשה עוד
 יותר לבבי, ויחסנו אל הכותל המערבי יוכיח! יחסנו אל הכותל הוא היחס החזק ביותר
 והאינטימי ביותר, והלא מקורו הוא בכך שהכותל מהווה חלק של חומת הד הבית המער
 בית. מה שגשתגה לגבי הר הבית, הוא, לדעת כמה חכמים, מצבו המשפטי, הקדושה

 ההלכית.

 אבאר את דברי. ישנה מחלוקת בתלמוד (זבחים, דף ק״ז, ע״ב), אם קדושה ראשונה
 שקידש שלמה המלך, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא (הזמן הזה), או קידשה לשעתה
 ולא קידשה לעתיד לבא. הדין שנפסק, ואין חולק עליו, הוא: קידשה לשעתה וקידשה
 לעתיד לבא (רמב״ם, הלכות מעשי הקרבנות, פרק י״ט, הלכה ט״ו). אך עדיין קיימת

 מחלוקת הפוסקים, אם דין זה נוהג גם לגבי המקדש וירושליים. הדמב״ם כתב:

 ״ובמה נתקדשה? בקדושה ראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש
 העזרה וירושלים לשעתן, וקידשן לעתיד לבא

 ולמה אני אומר: במקדש וירושלים — קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבא,
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 מ״נו הנשיא מילברג)

 ובקדושת שאר ארץ־ישראל, לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן, לא
 קידשה לעתיד לבא ?־

 לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי
 הוא אומר: והשמתי את מקדשיכם, אמרו חכמים: אף־על־פי ששמומים —
 בקדושתם הם עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ומעשרות אינו אלא מפגי
 שהוא כבוש רבים, וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש, ונפטרה מן
/ הלכות  התורה ממעשרות ומשביעית״(רמב״ם, הלכות בית הבחירה, פרק ו

 י״ד, ט״ז).

 ובהשגות הראב״ד נאמר:

 ״אמר אברהם: סברת עצמו היא זו, זלא ידעתי מאיין לו ולא
. שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים . . . . מר  עוד אלא שאגי או
, לעולם. יכך נגלת לי  להשתגות ולהתקדש קידוש אחר, עולמי, בכבוד ה

 מסוד יה׳ ליראיו, ולפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת.״

 יש מי שאמר (שפר, הר הבית, ירושלים תשכ״ז), כי הראב״ד לא פטר את הנכנס
 אלא מעונש כרת, ״אמנם איסור יש בכניסתו״ (ע׳ 65), והוא מסתמך על הרדב״ז (רבינו
 דוד בן זמרא, 1470—1573), ח״ב, סי׳ תרצ״א, הוצאת ״הרצים״, ע׳ 35. דעה זו אינה

 נראית לי:

 (א) אין כל הגיון וטעם לאסור את הכניסה, טעמי האוסרים סתומים הם ובלתי־
 ברורים, ואף אחד מהם, חוץ מן הריב״ז שם, אינו מגדיר תלכית את טיב האיסור.

 (ב) תשובת הרדב״ז הנ״ל משובשת מאד, ואין לסמוך עליה. נאמר שם:

 ״הכותל ההוא (הדרומי) בעצמו היה כותל העזרה אשר לצד דרום.״

 הכותל הדרומי בדורו של הרדב״ז (המאה ה־15 וה־16) היה בדיוק הכותל הדרומי של
 ימינו, ובכותל הדרומי שלנו אנו רואים, במרחק 100 מטר מן הפינה המזרחית, את ״השער
 המשולש״ הסתום, שבמקומו או סמוך אליו, היו שני ״שערי חולדה״ (ראה שליט, המלך
 הורדום, הוצאת מוסד ביאליק, ע׳ 98), שהם שניים מחמשת שערי הר הבית, ולא שניים
 משבעת שערי העזרה (מידות, פ״א, משגיות ג/ ד׳). אילו הכותל הדרומי היה כותל העזרה,
 אסור היה להתקרב אליו פחות מעשר אמות (4 מטר וחצי בערך; ראה להלן), כי 10 אמות
 הן שטח החיל, שהגדרתו המתייקת היא: 10 אמות לפני חומת העזרה, וכידוע ״החיל
 מקודש ממנו, שאין גויים וטמא מת נכנסים לשם״ (כלים, פ״א, מ״ח), ובימינו כולנו טמאי
 מת אנחנו. הכותל הדרומי הוא המשך, בכיוון מזרח, של הכותל המערבי, והכותל המערבי
 ודאי וודאי• לאו חומת העזרה הוא. אמרתי לעיל: 4 מטר וחצי בעדך, כי האמה היא 43
 ס״מ בערך — בדיוק: 42.75 ס״מ — כפי שיש לראות מהשוואת מספר האמות (1200)
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 חוגים לאומיים אגודה רשומה׳ ואח׳ נגד״ שד המשטרה

 נו״נו הנשיא מילברג)

 של אורך תעלת חזקיהו לפי כתובת השילוח, עם המרחק המטרי בין 2 קצוות התעלה, והוא
 513 מטר. חכמי ישראל שקבעו שיעור אחר לאמה, לא שמו לב לראיה ברורה זו, כי

 ספריהם נכתבו לפני שנתגלתה, בשנת 1880, הכתובת העברית בגיקבת השילוח.

 קיצורו של דבר: בגלל הטעות בגוגע לתיאורו של הכותל הדרומי, איני מוכן לסמוך
 על התשובה הנ״ל. כנראה ״איזה תלמיד טועה כתבה״, כפי שרגילין לומר בספרות התל

 מודית.
 ראיה קוריחית לכך, כי התשובה ־הנ״ל לא נכתבה על־ידי הרדב״ז, מוצא אני

 ב״ביאורי המהרי״ק והרדב״ז״ על הרמב״ם, פ״ו מהלכות בית הבחירה, ט״ז:

 ״כתב מהר״ד ך זמרא ז״ל: ואגי תמה על מ״ש בהשגות: אמר אברהם,
. ומ״ש הראב״ד ז״ל: ולא . . . . ו  סברת עצמו היא זו, ולא ידעתי מאין ל
 עוד אלא שאני אומר שאפילו לר׳ יוסי אם נגלה אליו הדבר בסוד
 ה׳ ליראיו —י אני מאמין, אבל לא הייתי סומך על עצמי ליכנס למקדש,
 ואפילו היה גגלה אלי, כי הייתי אומר: לא בשמים היא׳ ומידי פלוגתא לא

 נפיק.״

 לפנינו איפוא דברי בקורת על הראב״ד, עם ״אבק לגלוג״ עליו על סמכו יותר מדי
, יהושע  על מה שגגלה לו בסוד ה, ליראיו, כי — לא בשמים היא (רמז למה שאמר התנא ר
 באגדת ״תנור של עכנאי״, בבא מציעא, דף ג״ט, ע״א ו־ע״ב), אך יחד עם זה הוא אינו

 אוסר את הכגיסה, אלא קובע בי מידי פלוגתא לא גפיק. הא ותו לא!

 7. נראה לי איפוא, כי לדעת הראב״ד הכניסה למקום המקדש בימינו מותרת, והיתר
 זה הוא שאיפשר ליהודים בדורות מסויימים אחרי החורבן לעלות על,הר הבית ולהתפלל
 עליו. תיאור נאה של שינוי היחס ליהודים המתפללים על הד הבית, מן התקופה היש
 מעאלית (638—1099) אל התקופה הצלבנית (1187--1099), מוצאים אגו ב״מגילת המגלה״
 של ר׳ אברהם בר חייא הנשיא (1065—1135), כפי שצוטטה על־ידי דיגבורג, במאסף

 ״ציוך (3), ע׳ 54:

 ״וכמו כן היו מלכי ישמעאל נוהגים עמם מנהג טוב, והרשו לישראל
 לבא אל הבית, ולבנות בו בית תפילה ומדרש ועל המנהג נהגו כל
 ימי מלכות ישמעאל עד שפשטה על הבית מלכות אדום הרשעה (הצלבנים)
: . כי מיום שגברו אלה הרשעים . . . ו י  .והסירה את מלכות דדשמעאלים מעל
 על הבית, לא הגיחו לישראל לבא לתוכו, אף איש יהודי אחד אינו נמצא

 בירושלים בימים אלה.״

 8. אין להתעלם מתיאור זה. מחברו הוא אחד היהודים הגדולים ביותר של המאה

 ״פםקי־דין״, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשל״א־1970 151



 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 מ״מ הנשיא מילברג)

 ה־12 — מתימטיקן, סופר, תוכן ופילוסוף. אין לחשדו כי רצה להחגיף למושלמים ולהראות
 נדיבות לבם, כי לא אהבם ביותר (אנציקלופדיה עברית, כרך א/ ע׳ 302).

 וגם חכם יהודי גדול אחר, רבינו מנחם המאירי, שחי במאה ה־13, כותב בספרו ״בית
 הבחירה״ על שבועות, דף ט״ז, לאמור:

 ״אבל ירושלים ומקדש יודע היה עזרא שעתידין להשתגות ולהתקדש
 בכבוד עולמי, והנכנס עכשו לשם אין בו כרת, והמנהג פשוט ליכנס לשם

 לפי מה ששמענו.״

 פסוק אחרון זה בא בהמשך ישיר לדברי הראב״ד, וזה מראה כי המאירי פסק הלכה
 י כשיטת הראב״ד.

 9. מותר לגו איפוא לומר, כי גם לאחר החורבן נהגו יהודים לעלות ולהתפלל על הר
 הבית, וההסבר לכך יכול להיות רק אחד ׳משניים אלה; או שנשתרשה בישראל הדעה כי
 ההלכה היא כדעת הראב״ד, או שבתי הכנסת נבנו שם בשטח מסויים: בין החיל וחומת
 הר הבית — מקום שאפילו לדעת הרמב״ם מותר לנו (כט״מ) ליכנם לשם: כלים, פ״א,

, ג,).  משנה ח׳(ראה מאמרו המצויין של ד״ר קימלמן, המעיין, ח,

 10. דוחה אני את הסברה השניה, משני טעמים:

 (א) לא נאמר בשום מקום, כי בתי הכנסת נבנו רק במקומות מסויימים;

 (ב) את השטח שבין חומת הר הבית והחיל, אי־אפשר למצוא על־ידי מדידה ישירה
 מן החוץ פנימה, היינו מחומת הר הבית בכיוון בית המקדש. כי אין אנו יודעים היכן היא
 חומת העזרה, וממילא אין אנו יודעים היכן הוא החיל, שתיאורו המדוייק הוא: עשר האמות
 הסמוכות לחומת העזרה (עיין מידות, פ״ב, מ״ב? רש״י יומא, ט״ז, ע״א, ד״ה לפנים;
 הרא״ש והר״ש משנץ לכלים פ״א, מ״ח). אפשר, כך נראה לכאורה, למצאו על־ידי מדידה
 מבפנים החוצה, היינו מן הסלע של מסגד עומר, שהוא, כמעט לדעת הכל, אבן השתיה
 י שהיתה בקודש הקדשים (ראה פרופ׳ מזר, אנציקלופדיה מקראית (3), 812). והואיל ומן
 המשנה (מידות, פ״א, מ״ו) אנו למדים את רחבה של עזרה (135 אמות), ממילא יודעים אנו
 את מחצית רחבה (67 אמות וחצי). וגם את מידת החיל אנו יודעים (10 אמות). למידה זו
 צריך, אולי, להוסיף את עבי החומה המפרידה בין החיל וגוף העזרה, ועובי זה הוא מכסי
 מום 6 אמות. 6+10+67.5 הם 83.5. היוצא מזה כי במרחק של 83 אמות וחצי מאבן
 השתיה, מתחיל השטח המותר המתמשך מן החיל אל חומת הר הבית, שהוא — אם יוצאים

 ממסגד עומר בין מזרח למערב ופונים דרומה — הכותל הדרומי של ימיגו.

 ברם דא עקא כי בהתחשב עם כך, שאבן השתיה הענקית, הגלויה היום לעיגיגו לאר
־ מידותיה לאין  כה, לרחבה ולעמקה — וחלקה התחתון, הנסתר, מי ישורנו ויעריכנו ? —
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 *..בג״צ 222/68׳ המי 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 מ״נז הנשיא מילברג)

 ערוד יותר גדולות ממידותיו של אותו חלק פעוט, שבלט מאמצע הקרקע של קודש הקד
 שים (יומא, פ״ה, מ״ב), לא מתקבל על הדעת, כי 600 שנה ויותר אחרי החורבן עדיין אפשר
 היה לקבוע איזו היא הנקודה, ממנה יש להתחיל למדוד את 83 וחצי אמות הנ״ל, וספק
 זה עשוי היה לגרום, כי את בתי הכנסת אפשר יהא לבנות רק מחוץ להר הבית (החישובים
 לכך מסוצכים, אך מדוייקים מן הבחיגה האריתמטית, ואין כאן מקומו להאריך). לכן נוטה
 א אני לדעה, כי בתי הכנסת נבנו על־פי הלכת הראב״ד. היו דורות בהם אסרו רבני ירושלים

 להיכנס להר הבית, כגון בימי ביקורו של משה מונטיפיורי, כידוע. בימינו אנו, הדעות
 מחולקות: הרבנות הראשית — בהעדיפה דעת המחמירים מבין המחברים של הדורות
 האחרונים, ובחששה, בעיקר, מפני הספק המקנן בלבם בנוגע למקומו המדוייק של המקדש
 וקודש הקדשים (ראה מאמרו של הרב זולטי, תושבע״פ, כינוס עשירי, עמודים מד—מה,
 ב ומאמרו של הרב יוסף, שם, עמוד נ״ו למטה) — אסרו את הכניסה ? לעומת זה
 מצויים בארץ ובחוץ־ לארץ תלמידי חכמים גדולים ויראי שמים, החוזרים אל דעת הרא
 שונים (הראב״ד, המאירי, הרמב״ן והריטב״א), ובנקטם גישה יותר מדעית ויותר מודרגית
 אל הטופוגרפיה של הר הבית, סוברים, בצדק או שלא בצדק, כי בדורנו דוקא יש להתיר
 את הכניסה. אינני מתכוגן להכריע כאן בשאלה, כי אין כל צורך בכך בשביל המשפט

 ג שלפנינו.

 11. העולה מן האמור, כי בכל התקופות התפללו יהודים על הר הבית, ולכן עלינו לומר,
 כי סעיף 1 של החוק מקנה ליהודי גם זכות תפילה על ההר.

 ד 12. ואף־על־פי־כן סבור אני, כי יש לדחות את העתירה.

 בסעיף 54 של סיכומי העותרים נאמר:

 ״אין הדברים נסבים על תחום מדיני שלטוני, ואין העותרים מבקשים
 ה לכפות דרכם על המדינה. אם תתקבל העתירה תישאר הדרך פתוחה לממ

. ותקנות שיותקנו על־פיו לקבוע . . .  שלה, באמצעות חוק השמירה.
. מתוך הבטחה נאותה של הסדר הציבורי.״ . . . . ם י ר י ב  הסדרים ס

 ן ובזה הם קבעו לשבט את גורל העתירה. העותרים מבינים, ואי־אפשר,היה להם שלא
 להבין, כי כאשר המדובר הוא בהר הבית — מקום שהוא קדוש לתפילה לשני העמים —
 כפי שראינו לעיל — אין די בהסתמכות על החוק המתיר, כללית וסתמית, לכל בן דת
 לגשת אל המקום הקדוש לו, אלא צריך כי, מלבד החוק, תהא קיימת מערכת תקגות,
 שתותקן על־ידי שר הדתות על־פי החוק, והיא תקבע ותגדיר ותסדיר, באורח מינוציוזי
 ז ובאופן פראקטי, את אשר העותרים מכנים כ״הםדרים סבירים״, כגון: שערי הכניסה
 למתפללי הד הבית, המקומות שהוקצו לתפילה, ימי התפילה, שעות התפילה, וכיוצא בזה.
 יען כי הפעלת החוק הערטילאי בלעדי תקנות כאלה, עשויה תהא להביא לידי הפרה חמורה
 של הסדר הציבורי. הסכגה הכרוכה בהגשמת החוק ללא תקנות; גלויה וברורה, ואין צורך
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה* *

 נז״נז הנשיא מילברג)

 להרחיב את הדיבור על כך, ביחוד לאחר שהעותרים גופם, למעשה, מודים בכך, כפי שיוצא
 מתוך סעיף 54 של כתב־םיכומיהם כג״ל.

 13. חוק השמירה על המקומות הקדושים, אינו החוק היחידי שאי-אפשר להגשימו ללא
 התקנת תקנות. כבר יהיה לעולמים, כאן בארץ, בשנת 1965. כוונתי לחוק למניעת מפגעים
 — בלשון העם: חוק כנוביץ — שעמד לדיון בבית־משפט זה, במשפט אופנהימר, בג״צ

 295/65, נ1), ובו נפסק על־ידי שופטי הרוב׳ לחייב את השרים להתקין תקנות. טענתו של א
 פרקליט המדינה היתה, שאין כל צורך בכך, יען כי הנפגעים מן הרעש והריח יוכלו לבוא
 על סיפוקם, ולמצוא סעד בהוראות חוקי הנזיקין הכלליים, או חוקי־העזר העירוניים, או
 ״חוק כנוביץ״ גופו ללא כל תקנות, אך בית־המשפט לא קיבל את הטענה, וחייב את

 השרים בהתקנת תקנות כנ״ל. והטעם לכך היה, כפי שכתבתי בפסק־דיני: ב

 ״אילו באמת די היה בחוקי הנזיקין הכללים או בחוקי־העזד העירוניים, או
 בחוק למניעת מפגעים לבדו, ללא התקנת תקנות, לא היה מטיל על השרים
 את המעמסה שהטיל עליהם בסעיף 5. והדבר הגיוני בהחלט. נמצא בין חברי

 הכנסת ציר אחד, רופא לפי מקצועו, שהשתכנע בכך, כי המפגעים של רעש׳ ג
 ריח ואוויר מזוהם׳ מהווים סכנה עצומה לבריאות הציבור, וכי מן ההכרח
 לאחוז בצעדים דרסטיים כדי להיפטר מן הפורענות הזאת. לכן הוא הציע
 הצעת חוק שמצאה מיד הדים חיוביים בלב הציבור, ונתקבלה על־ידי הכנסת
 ללא כל ויכוחים. אבל חזו מראש וידעו כי בלי יצירת כלים מיוחדים שיאפ

 שרו תפיסת העבריין, לא יהא ערך לכל הלאוין שבחוק.-.,.,״אפ נאמר לעו־ ד
 תרים ולכשכמותם להשליך את יהבם על כל מיני חוקים אחרים, או על חוק זה
 גופו׳ כשהוא ערטילאי וערום מכל לבוש של תקנות וכללים מעשיים, עושים
 אנו את מלאכת המחוקק פלסתר. כי כאשר ,לית דין, אזי,לית דיין, — וההפ
 קרות שהשתררה אצלנו בשטח זה, תהיה נחלתנו לעולם ועד״ (שם, נ1],

,  ב־ע׳.331). ר

 או כפי שכתב חברי הנכבד׳ השופט לנדר, בפםק־דינו:

 ״אכן, גם בלעדיהן (כלומר בלעדי התקנות) יכול האזרח לנסות את ן
 מזלו ולהגיש קובלנה פרטית על הפרת אחד הסעיפים 2, 3 או 4, אבל ברור
 — וגם פרקליט המדינה לא חלק על כך — שהתקנת התקנות עשויה להוסיף
 לחוק לא רק עור וגידים, אלא גם את ה,שיניים׳ הדרושות להפעלתו היעילה״

 (שם, נ1), ב־ע׳ 333).
 ז

 בקיצור נמרץ: בית־המשפט מצא, כי ללא התקנת תקנות יהיה החוק ערטילאי ובלתי־
 יעיל להפעלה, ולכן הוא נתן את פסק־הדין הנ״ל. ואף במקרה שלפנינו כך, ואולי עוד
 יותר מזה: העותרים מודים — כמעט בפה מלא — כי רק התקנות שיותקנו יאפשרו
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 / בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 מ״מ הנשיא (זילברג)

 קביעת הסדרים סבירים לקיום הזכויות של החוק. נמצא בי, אף לדבריהם, אי־אפשר למלא
 את החוק כמות שהוא, ללא התקנת תקנות, ולכן יש לדחות את העתירה.

 14. לא התעלמתי מכך, כי בחוק למגיעת מפגעים, תשכ״א־1961, יש סעיף מפורש, הוא
 סעיף 5, המחייב את השרים בהתקנת תקנות, ושני שופטי הרוב הסתמכו בנימוקיהם על
 א העובדה הזאת, בחוק השמירה על המקומות הקדושים אין סעיף כזה, ישנו רק סעיף

 המרשה לשר להתקין תקנות. בחוק למגיעת מפגעים נאמר:

 ״5. השרים יתקינו (לשון ציווי) בתקנות, כללים לביצוע הסעיפים
 2—4, ובין השאר הם רשאים וכו,.״

 ב
 ואילו בחוק השמירה נאמר:

 ״4. שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין
 תקגות בכל הנוגע לביצועו.״

 ג
 מתקבל איפוא הרושם לכאורה, כי רק כאשר מפורשת בחוק הוראה מנדטורית, אין להפ

 עיל אותו ללא התקנת תקגות.

 רושם ״לכאורי״ זה אינו נכון. יכולה להתעורר השאלה, אם — כאשר החוק הוא
 ד ״דיסקרציוני״ ומשאיר את התקנת התקנות בשיקול־דעתו של השר — אפשר לפנות לבית־

 המשפט ולבקש לחייב את השר לעשות כן. שאלה זו נתעוררה על־ידי משפטנים לפני
 כמה שנים (ראה ״איזראל לאו רביד׳, כרך 1, חוברת 3, ע, 382), והובעה שם דעה, שאיני
 בטוח כל כך בנכונותה, אך לפנינו אין שאלה כזאת. העותרים, אמנם, ביקשו מן השר
 ה להתקין תקנות, השר דחה אותם באמרו כי אין כל צורך בכך — מה שהוא, לדעתי, ובכל

 1 הכבוד, בלתי־נכון — !בעתירתם אלינו לא חזרו על בקשתם זו. השאלה העומדת איפוא

 לפנינו היא: אם אפשר להפעיל את החוק בלי תקנות, ועל שאלה זו עלינו לענות בשלילה,
 ואף העותרים הודו בכך בסעיף 54 של סיכומיהם, כפי שנתבאר לעיל.

 ן ומה יהיה אם העותרים יפנו שנית לבית־המשפט, ויבקשו לחייב את השר בהתקנת
 תקנות ? יכולתי להיפטר מתשובה באמרי, כי ״אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות״, עיניו
 רואות בתיק, ובתיק שלפנינו אין בקשה כזאת. ואולם, כדי שלא לעורר ביותר רגשי חרטה
 ונוחם בלב העותרים, רצוני להוסיף ולומר, כי אני כלל איני בטוח שהיו מצליחים בבקשה
 בזאת. יען כי כלפי בקשה להתקנת תקנות, ודוקא כלפי בקשה מאת, ייתכן מאד, שהשר
 ז יוכל להתגונן באחת הטענות שנטענו במשפט אופנהימר, נ1), היא טענת המדיניות. טענה
 זו נדחתה על־ידנו שם, ובעיקר מן הטעם שבאותו חוק היה סעיף (סעיף 5), המחייב את
 השר להתקין תקנות, ובחוק השמירה אין סעיף כזה (עיין ודוק בפםק־הדין שם, נ1), ע׳
 328 ו־ע׳ 333). ההבחנה בין טענת מדיניות לעומת חוק המחייב בהתקנת תקנות לבין
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 מ״מ׳ הנשיא מילברג)•

 טעגת מדיגיות לעומת חוק המרשה להתקין׳ היא שאלה משפטית דקה וקשה ומעניינת, יש
 בה פנים לכאן ולכאן, ואיני רוצה כאן להרחיב את הדיבור על כך. גגעתי בעגין רק לשם

 ״הרגעת״ העותרים,

 15. הגעתי לכלל דעה, כי הפעלת החוק כמות שהוא׳ ללא תקנות׳ עלולה לגרום הפרה
 חמורה בסדר הציבורי, ולכן בית־ משפט זה אינו מחריב להיענות לעותרים, ועליו לדחות

 את העתירה.

-16. בזה יכולתי בעצם לגמור את פסק־הדין, בלי לנגוע בשאר הטענות שנתעוררו
 במשפט זה. אך מכיון ששגי בעלי־הדין הרחיבו הרבה את הדיבור על שתי שאלות מוק
 דמות, לא יהא זה מן הראוי וההוגן כלפיהם לעבור על כך בשתיקה לסדר היום, ואני רוצה

 לדון בקיצור בשתי הטענות הג״ל.

 17. הטענה הראשונה היא טענת חוסר סמכות. פרקליט המדינה מסתמך על סימן 2 של
 דבר המלך במועצה(המקומות הקדושים), 1924, בו כתוב לאמור:

 ״שום עילה או ענין הקשור למקומות הקדושים לא יידון ולא
 יוכרע בשום בית־משפט בא״י.״

 ובסימן 3 של אותו דבר המלך כתוב:

 ״כאשר מתעוררת השאלה, אם העילה או הענין נופלים לגדר הסימן
 הקודם (סימן 2), הרי — כל עוד לא הוקמה הוועדה בת הסמכות לדון בענינים
 המנויים באותו סימן — תועבר השאלה לנציב העליון, אשר יחליט בשאלה
 לאחר חקירה נאותה בענין בהתאם להוראות שהוא עשוי לקבל מאת

 מזכירי המדינה העיקריים של הוד מלכותו.״

 הוועדה המוזכרת בסימן 3, היא ה״וועדה המיוחדת״, שמדובר בה בסעיף 14 של
 המנדט. נאמר שם:

 ״ועדה מיוחדת המוגה על־ידי המנדטור כדי לדון, להגדיר ולקבוע את
. שיטת המיגוי, ההר־ . . . . ם י ש ו ד ק  הזכויות והדרישות בקשר עם המקומות ה
 כב, והפונקציות של ועדה זו יוגשו לשם אישור למועצת חבר הלאומים,

 והוועדה לא תמונה או תתחיל בתפקידיה בלי אישור המועצה.״

 18. השאלה המתעוררת כאן מאליה היא: האם דבר מלך זה הוא עדיין בר־תוקףז
 ותשובתי לכך היא: לא! באלף רבתי. הטעם הוא:

 (א) ברור הדבר, כי דבר מלך זה אינו חטיבת־תחיקה ארץ־ישראלית, פנימית, אלא
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 *צג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 מ״נז הנשיא מילברג)

 קשור הוא למעמדה של אגגליה בתור מנדטור על־פי המגדט. משום כך השאלה אם העגין
 הוא דבר הנוגע למקומות הקדושים גתוגה להחלטה על־ידי הנציב העליון, המקבל הוראות
 והנחיות מאת מזכירי המדינה של הוד מלכותו. ולאחר הקמת הוועדה נדונה שאלה זו, וכן
 השאלה לגופו של ענין, על־ידי ועדה׳ ש״הבעל בית״ האמיתי שלה היא מועצת חבר

 הלאומים. פרקליט המדינה מודה, כי:

 ״דבר המלר משנת 1924 לא נעשה בחלל ריק, ועוקב הוא את כתב
 המנדט״,

 אלא שמיד לאחר־מכן הוא מוסיף ואומר:

 ״כתב־המנדט היה אביו הרוחני של דבר המלך, 1924, אך מאז נעשה
 דבר המלך, היה הוא לחי הנושא את עצמו״(ע, 12—13).

 ולמלים אחרונות אלה אני, בכל הכבוד, אינני מסכים. המנדט הוא לא רק אביו הרוחני של
 דבר המלך, הוא גם המפרנס היחיד שלו, ממנו הוא חי, ובלעדיו אינו יכול להתקיים.

 (ב) ואם כך הדבר, ברור הוא שעם תום המנדט, פרחה גם גשמתו של דבר המלך
 הנ״ל. בסעיף 11 של פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־1948, נאמר:

 ״המשפט שהיה בא״י ביום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948) יעמוד
 בתקפו בשינויים הנובעים מתור הקמת המדינה ורשויותיה.״

 ״הקמת המדינה״ ו״תום המנדט״ — חד הוא. כי המדינה.קמה עם תום המנדט והמנדט תם
 עם הקמת המדינה. מכאן כי שינוי הנובע מתוך תום המנדט, הוא ממילא שינוי הנובע מתוך
 הקמת המדינה, ויש להתחשב בו — לגבי שאלת חיוניותם של חוקי המנדט — בהתאם

 לאמור בסוף סעיף 11 הנ״ל.
 י׳״ • . ׳

 19. י ידוע לי יפה בג״צ 5/48, נ2ן, ומכיר אני את הפירוש המצמצם שניתן שם למלים
 ״השינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה״.

 אבל יש לי שתי תשובות לכך:

 (א) עם כל הכבוד הרב לשופטים המלומדים, לא שוכנעתי בנכונות האינטרפרטציה
 הפורמלית שניתנה שם למלים ההן. חושבני שיהא משום ״קאפיטיס דימינוציו״ (״כריתת
 ראש״, פחיתות ערך) של המאורע ההיסטורי הכביר של יצירת מדינה יהודית בא״י, אם
 נאמר כי השינוי המשפטי הנובע בשבילנו, לאחר אלפיים שנות גלות, מתוך הקמת מדי
 נתנו העצמאית הוא, למשל, אותו שינוי גבולות בשנת 1948, אשר בגללו יש להשמיט
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 מ״מ הנשיא נזילברג)

 גשר אלנבי מתוך רשימת מקומות הכניסה ה״חוקיים״ לארץ, שנתפרסמה בשנת 1943
 (ראה פסק־הדין שם, נ2], ע׳ 69, שורה 12 מלמטה). אודה ולא איבוש, כי אני אינני מסוגל
 לתפוס את הרעיון הזה, לבי לבי עם אותם ה״מכסימליםטים״ החוזים בעמצאותנו הלאו
 מית: גאולה נכספת, בית שלישי, חידוש חיי האומה. ואם זו היא מהות העצמאות, הלא
 אפשר, בפרינציפ, לבדוק את הדופק של כל חוק מנדטורי ולראות, אם הוא הולם את הרוח
 המפעפעת בחוקי מדינתנו, העצמאית, החפשית (ראה דברי השופט לנדוי ב־ע״א 65/57, נ3),
 כפי שהוסברו על־ידי ד״ר אמנון רובינשטיין בספרו ״המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת

 ישראל״, ע׳ 33—35).

 (ב) גם אם נסכים עם ההגדרה הטכנית־פורמלית — הגדרת גשר אלנבי — שניתנה
 שם למונח הנ״ל׳ עדיין לא יחייב הדבר הכרה בתקפו של דבר המלך הנ״ל לאחר הקמת
 המדינה. לכל חוק וחוק יש מציאות מסויימת, ועם השתנותה היסודית, משתנה מאליו גם
 החוק. עם הקמת מדינת ישראל נשתנתה יסודית המציאות בא״י. אין לנו קשר עוד עם
 מזכירי המדינה של ממשלת הוד מלכותו, ועוד פחות מזה עם מועצת חבר הלאומים. היוצא
 מזה, כי עכשיו אין אנו יכולים — פשוט: איננו יכולים — לקיים את הוראות דבר המלך,

 1924, ויהא אשר יהא פירוש המלים אשר בסעיף 11 הנ״ל.

 20. מטעמים אלה, דוחה אני את טענת חוסר הסמכות,

 21. ומכאן לטענה המוקדמת השניה, היא טענת אי־השפיטות. בפסק־דיני במשפט
 אופנהימר (בג״צ 295/65, נ1), הג״ל), שפכתי את מרי שיחי על כל המושג, ואמרתי כי
 ״איני יודע מה טיבו של עובר מונסטרואוזי זה״. מאז חלפו חמש שנים, והספקתי להרהר
 על ״טיבו״ של העובר. כאן איפוא לא אתנגד פרינציפיוגית לעצם המושג, אלא אסתפק
 באמרי, כי על־כל־פנים אין לו מקום תפיסה במקרה שלפנינו. בלתי־שפיט יכול להיות
 רק משהו אשר, בגלל היותו עגין שפועלים בו שיקולים לבר־משפטיים, כגון שיקולים
 פוליטיים, קונסטיטוציוניים, יחסי חוץ וכדומה, אינו ניתן ״להיכלא״ במסגרת משפטית,
 כמו, למשל, הכלל המשפטי האמריקני של ״הגנת שווה״, או ״דיו־פרוסס״. אך בלתי־שפיט
 אינו יכול להיות ענין אשר הוא, כשהוא לעצמו, הינו ענין משפטי, אלא שבתנאים מםויי־
 מים מוטב שתטפל בו רשות לא שיפוטית. המקרה שלגו הוא מן הסוג האחרון, ולכן דוחה
 אני את הטענה. ראיה לרעיון שהובע לעיל על חלות׳ הכלל של ״אי־השפיטות״, אפשר
 למצוא הן בחוות־ הדעת של הרוב והן בחוות־הדעת של המיעוט של פסק־הדין שניתן על־

 ידי בית־המשפט העליון האמריקני בענין בייקר נגד קר, נ35), ביום 26 במרס 1962.

( C h a r l e s W. B a k e r v. Joe C. Garr, (35), Tennessee Legislative Reapportionment 
Committee P r i n t of the U.S. Government P r i n t i n g Office, B r e n n a n Judgment 
pp. 22-31; F r a n k f u r t e r Judgment, pp. 8-12, 18, 19, 21, 23; cf. etiam the D i c t u m 
of Chief Justice Marshall, i n 1831, i n the extremely interesting Case of The 
Cherokee N a t i o n v. The State of G e o r g i a , 5 Peters at p . 20, or 8 L a w E d . at 
p. 32, (36)). 
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 מ״נו הנשיא מילברג)

 22. סוף דבר: אני דוחה את טענותיו המוקדמות של בא־כוח המשיב, אך לגופו של
 ענין דוחה אני את העתירה מן הטעמים שבוארו בסעיפים 12—15 לעיל.

 23. וכדי להפיס את דעתם של העותרים ייאמר:

 לא הקלתי ראש בעתירת העותרים, ומעולם לא זלזלתי בהי חשיבותה בשבילנו מרו
 בה, ודוקא משום כך יש לדון בה בדחילו ורחימו: בכובד ראש, בעיניים פקוחות, ובראיית
 הנולד. נשוא העתירה הוא הר הבית, מקום המקדש, שביית החמדה של ירושלים, ועל

 ירושלים נאמר (ב״מ, ל׳, ע״ב):

 ״לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה!״

 פירושו של דבר, וכך יש להבין, לדעתי, את ההסבר התלמודי שם: ישנם ערכים כל כך
 נעלים, געלים על הכל ודוחים את הכל, עד ששיקולי גמישות ופרגמטיות של ה״לפנים
 משורת הדין״, או ״לפגים משורת החוק״, עדיפים לגביהם מן הקו הנוקשה, הבלתי־גמיש,

 של הדין או החוק.

 במצבנו הנוכחי, יש לנו הרבה ללמוד ממאמר נפלא׳ ורב־משמעות־היםטורית, זה.
 וד״ל.
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה י"

 השופט ויתקון

: המשיב הדגיש בתשובתו כי זבות העותרים להתפלל על הר הבית ן יתקו  השופט ו
 אינה שנויה במחלוקת. התנגדותו למתן צו מוחלט מבוססת על שלוש טענות, ורק להן
 אייחד את הדיבור. טענתו הראשונה היא שלפי דבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י)
 (מקומות קדושים), 1924, אין לבית־משפט זה סמכות לדון בסכסוך שבין הצדדים. טענתו
 השניה היא, שמכל מקום אין הסכסוך ״שפיט״. וטענתו השלישית היא שאפילו תאמר
 שבית־המשפט מוסמך והענין שפיט, אף אז אין להתערב בהחלטתו שלא לעזור לעותרים
 להתפלל על הר הבית ואף למנוע בעדם, כי הענין נתון בשיקול־דעתו ונימוקיו נימוקים

 סבירים. אדון בטענות אלו כסדרן.

 דבר המלך במועצה שתי מטרות לו. מטרה אחת היא, לשלול את סמכות בתי־המשפט
 לדון בכל ענין בקשר עם המקומות הקדושים, והשניה, להוציא ענין כזה אפילו מתחום 2

 סמכותה של ממשלת המנדט. המטרה הראשונה מנוסחת (בסימן 2) בצורה גורפת ביותר:

"no cause or matter in connection with the Holy Places or religious 
buildings or sites in Palestine or the rights or claims relating to 

y the différent religious communities in Palestine shall be heard or 
determined by any Court in Palestine." 

 האיסור לא צומצם לסכסוכים בין־עדתיים. הוא חל על כל ענין בקשר למקומות הקדושים
 או למבנים או לאתרים דתיים בא״י. חושש אני שאפילו משפט פלילי נגד מתפרע, משחית

 או גנב בבית כנסת או בכנסיה נופל לגדר האיסור. הרי ״קשר״ כלשהו עם המקום הקדוש, ד
 ולפעמים אף קשר חזק מאד, קיים גם במשפט כזה. מקרה כזה היה ראובן נגד מדינת
 ישראל, ע״פ 101/60, נ4), באם תאמר ששם לא בוצעה העבירה בשל קדושת המקום אלא
 סתם מתוך מניעים פליליים, כבר היה לנו המקרה של רוהן(שריפת מסגד אל־אקסה), ואולי
 יימצא באחד הימים איקונוקלסט וישחית כלי קודש מטעמים שבדת דוקא. נכון שאיש עוד

 לא טען שאין להעמיד עבריין.כזה לדין, אך נראה לי שלא בדרך הפרשנות הדווקנית, ה
 הדבקה באות הכתובה, אלא רק על־פי השכל הבריא והרצון למנוע אבסורד, אפשר להת
 גבר על גזירת סימן 2 לדבר המלך. ואמנם, בך דרכו של בית־משפט, ואין בכך עירוב

 תחומים בין שפיטה וחקיקה.

 ו
 בתחום המשפט האזרחי היו בתקופת המנדט מספר מקרים, שבהם הסתמכו טועגים
 על דבר המלך, ולפעמים אף בהצלחה. בענין כאדרא נגד הג׳ר, ע״ק 2/33, נ26), פסק בית־
 המשפט העליון, בהסתמכו על ערעור קודם, ע״ק 53/32, נ27), שאין אמנם למחוק את
 התביעה, אלא שיש להעביר את השאלה שנתעוררה לגציב העליון ולהמתין להחלטתו. כך

 גם בענין היועץ המשפטי נגד מאמור אוקף, ע״א 324/44, נ28], דין זה הוחל אפילו על ץ
 בקשה לבית־המשפט המחוזי לעשות בית כנסת-להקדש לצרכי צדקה: מנהלי ״תפילה
 למשה״ נגד חנוד, ע״א 178/33, נ29). מאידך, בענין אל־עם נגד קק״ל, ע״א 26/40,
 נ30], דחה בית־המשפט את הטענה שכל בית קברות מושלמי ממילא מקום קדוש
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 השופט ויתקון

 הוא. בדומה לכך מודיר־אל־אויקף נגד טנזשלת ארץ־ישראל, ע״א 229/45, נ31),-בענין קק״ל
 נגד טרה סנטה, ע״א 55/40, נ32], הסכימו השופטים כי הטענה, שהעגין גוגע למקום
 קדוש, צריכה להיות טענה ,׳רצינית״, אך לדעת הרוב, די בכך שהקרקע נשוא הדיון היתד,
 בקרבת מקום קדוש כדי לחייב העברת הענין לנציב העליון. מתקופת המדינה הובא
 לידיעתי רק מקרה אחד ובו נדחתה הטענה, שכיון שדירה שהושכרה שימשה כבית כנסת
 א ארעי׳ הרי היא מקום קדוש ואין סמכות לבית־המשפט לצוות על פינויה: עזבון מורע־

 שטרן נגד אלקייכו, הנד 440/61, נ5). יצויין שבכל המקרים שבהם נתקבלה הטענה, לא
 נדחתה התביעה אלא עוכבה, והתיק הועבר לנציב העליון להכרעתו.

 נראה שמשמעותו והיקף תחולתו של דבר המלך סתומים למדי. אם להפעילו ככתבו
 ב וכלשונו, עלול להיווצר מצב.של ״יש דין ולית דיין״ לגבי מקרים רבים, שלכל הדעות
 ראויים להידון בבית־משפט מוסמך. גדולה מזו, דבר המלך אינו קובע חלופה נאותה לסמ
 כות השיפוטית שנשללה מידי הרשות השופטת. סימן 3 לדבר המלך איגו מעביר את
 ההכרעה לידי הנציב העליון או לידי גורם מינהלי אחר. לנציב העליון לא נמסרה כל
 סמכות זולת הסמכות להחליט, אם הענין נכנס לגדר הסימן 2, ואף לגבי החלטה זו אין
 ג הנציב גוף בלתי־תלוי׳ ־ כי־אם עליו להחליט בהתאם להוראות שיקבל משר בממשלת
 בריטניה. ומי, אליבא דדבר המלך במועצה׳ הוא הפוסק לגוף הסכסוך? סתם המחוקק ולא
 פירש, אך באמרו שבל ההסדר יעמוד בעיגו ״עד שתוקם ועדה בעלת סמכות בענינים
 האמורים״ התייחס לוועדה, שכבר המנדט ציווה על הקמתה. והנה, מן המפורסמות הוא
 שמעולם לא הוקמה ועדה זו. כפי שחברי הנשיא הנכבד מפרט בפםק־דינו, היה זה מעשה־
 ד חקיקה ארעי שהפך לדבר קבעי, והשלטון טיפל בסכסוכים אלה, כמיטב יכלתו, שלא על

 בסיס אותו חוק.

 האם מעשה חקיקה זה עדיין בתקפו או שמא אבד כלח עליו עם הקמת המדינה או
 כתוצאה מחקיקה ישראלית מאוחרת יותר? סגן פרקליט המדינה טען, שאין מאומה בדבר
 ה המלך הזה העומד בסתירה לרוח המשפט בישראל. להיפר, ־טמון בו הרעיון, שלדעתו צריך

 להדריכנו אף אילולא גובש בחוק, שענין פוליטי רגיש כגון זה איגו שפיט. הוא ציץ
 שבשלושה חיקוקים ישראליים הוזכר דבר המלך במפורש: בסעיף 22(א) לחוק הניקוז
 וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח־1957׳ בסעיף 4(1) לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע,
 ן תשכ״ג־1963׳ ובסעיף 51 לחוק בינוי ופיגוי של אזורי שיקום, תשכ״ה־1965. אות הוא,
 לדבריו־, שדבר המלך שריר וקיים עדיין. כן הזכיר סגן פרקליט המדינה את חוק בתי
 , המשפט, תשי״ז־1957, סעיף 48(8), אשר בו ביטל המחוקק, בין היתר, סעיפים מסעיפי

 דבר המלך במועצה לא״י, 1922, אך לא ראה לנכון לבטל את דבר המלך הנדון כאן.

 ז לעומתו טענו העותרים, כי דבר המלך הזה זר לרוח המשטר. המשפטי שבמדינה דמו
 קרטית ריבונית, ואם תאמר שלא בנקל יראה בית־המשפט חיקוק מתקופת המנדט
 כמבוטל מכללא, עקב סעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־1948, הרי לך
 מעשה חקיקה מנדטורי אחר, שווד״־מעמד וקרוב לענין, הלא הוא דבר המלך במועצה
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 השופט ויתקון

 (הכותל המערבי או כותל הבכות), 1931. ואמנם, אף המשיב מסכים שעם קום המדינה גת־
 בטל דבר המלך הזה על כל גזירותיו והפליותיו. בעיקר רואים העותרים את דבר המלך
 על המקומות הקדושים כעומד בסתירה לחוק ישראלי, שגיתן יחד עם החלת המשפט היש
 ראלי על ירושלים המרזחית, הרי הוא חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז־1967.
 חוק זה בא לשמור על מקומות אלה מפני חילול ופגיעה ולהבטיח לכל בגי הדתות גישה
 חפשית למקומות המקודשים להם. הוא מטיל ענשים חמורים על כל מחלל ופוגע, ומסמיך
 את שר הדתות ״לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הגוגעים בדבר או לפי
 הצעתם, ובהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו״. כלום יעלה על
 הדעת — כך שאלו העותרים — שחוק זה, שכל כולו ״קשור למקומות -הקדושים״, הוצא
 מתחום בתי־המשפט 1 ואשר לחוק בתי־המשפט, תשובת העותרים היתד! שבסעיף 49 נאמר
 כי ״חוק זה איגו גורע מכל חוק אחר (2) המוציא ענינים מםויימים מסמכותם של
 בתי־המשפט״. מכל חוק אחר נאמר כאן, ולפי הגדרת המונח ״חוק״ שבפקודת הפרשנות

 אין דבר המלך במועצה במשמע.

 בנדון זה רואה אני את טענת העותרים מטענת המשיב. אין אני מייחס חשיבות לאיז־
 כור דבר המלך במספר חוקים ישראליים — איזכור שאינו אלא לשם הגדרה — או לאי־
 איזכורו בחוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז־1967. אף חוק בתי־המשפט אינו
 עוזר לי, לכאן או לכאן, לפתרון השאלה. ייתכן שמה שנעשה בחוקים אלה נעשה בהיסח
 הדעת. המסקנה שאליה הגעתי, שדבר המלך עבר מן העולם, מתחייבת, לדעתי, מהוראת
 הסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־1948. כזכור, קבע סעיף זה את רציפות
 המשפט המנדטורי בישראל, אך זאת בשגי סייגים. סייג אחד מצוי במלים שבסיפא:
 ״ובשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה״. כמו חברי הנשיא הנכבד מסתייג
 גם אני מהפירוש שניתן למלים אלה בענין ליון נגד הממונה על האזור העירוני תל־אביב,
 בג״צ 5/46, נ2), ב־ע׳ 69, כי כוונתן לשינויים ״טכניים״ בלבד. הסייג השני נקבע בסעיף
 11 במלים: ״עד כמה שאין בו (במשפט המנדטורי) משום סתירה לפקודה זו או לחוקים

 האחרים שיינתנו ״.

 כאמור, הכל מודים שדבר המלך במועצה (הכותל המערבי או כותל הבכות), 1931,
 לא נתקבל כחלק מהמשפט הישראלי. בדברי הנשיא, ״המאורע של הקמת מדינת ישראל
 נוגד את רציפותו של דבר המלך האמור בצורה כה ׳בולטת עד שלא דרוש שיקול־
 דעת מיוחד כדי להסיק שהוא בטל מאליו ואין לו תוקף״. נוטה אני לדעה, שדברים אלה
 הולמים גם את דבר המלך הנדון כאן. ראשית, מה שהעותרים קוראים: אפיו ״המנדטורי־
 קולוניאלי״ של מעשה־חקיקה זה. כמובן, לא אישיותו של המחוקק עושהו לנטע זר בישראל
 (ומשום כך אין להביא ראיה מדבר המלך במועצה לא״י, 1922, שלכל הדעות הוסיף להת
 קיים), אלא תכנו. שלילה כוללת וגורפת של סמכות בתי־המשפט אינה הולמת מדינה
 המושתתת על שלטון החוק. במדינה כזאת מעמידים את בית־המשפט בחזקת מוסמך. לא
 ייתכן במדינת חוק שדי לו לנתבע, בסכסוך על בנין או על חלקת אדמה, להעלות טענה
 ״רצינית״, שהמקום הוא קדוש, וכבר יצליח לסכל כל דיון משפטי על זכויות בעלי־הדין.
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 שמא תאמר שסכסוכים על מקומות קדושים הם מן הדברים העדינים והרגישים, שרק
 הרשות המבצעת מסוגלת לטפל בהם? התשובה היא שאיש אינו חולק על כך שתפקיד
 השלטון בידי הממשלה מופקד ושבידיה הסמכות לסדר גם עניגים כאלה, אלא שלא הרי
 הסמכות המינהלית כהרי הסמכות השיפוטית. שתי רשויות אלו, המבצעת והשופטת, פוע
 לות במישורים שונים, ואין האחת נכנסת לתחום השניה. שלטון החוק דורש שגם פעולה
 א מינהלית תהא כפופה לבקורת שיפוטית ושלאזרח הזכות להביא את ענינו לבית־המשפט

 שידון בו במסגרת הכללים המקובלים. על שום מה נוציא את ענין המקומות הקדושים
 מהכלל הזה?

 מאידך גיסא, אפשר אולי לטעון, כפי שטען סגן פרקליט המדינה, שחוק השולל את
 ב סמכות בתי־המשפט אינו דבר יוצא דופן ״בצורה כה בולטת״ — כדברי הגשיא — ״עד

 שלא דרוש שיקול־דעת מיוחד כדי להסיק שהוא בטל מאליו״. הרי לא פעם קובע החוק
 שלגבי ענינים מסויימים תהא הכרעת השלטון סוף פסוק ואין להרהר אחריה. כך, למשל,
 הודעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, משמשת ראיה חות
 כת שאמנם אישר הנציב העליון (היום, שר האוצר) את מטרת הרכישה כמטרה ציבורית.
 ג אפשר גם להזכיר כאן את המקרים, שבהם יכבד בית־משפט תעודה של משרד החוץ
 בענינים דיפלומטיים או בענינים של מדיניות־חוץ. בלי לקבוע מסמרות מוכן אני להניח
 איפוא, שהוראה דומה, הנותנת גושפנקה להכרעת הנציב העליון(היום, שר הדתות) בסכ
 סוכים בין־דתיים או בין־עדתיים, אינה חורגת מכלל המשפט המנדטורי, שנתקבל בישראל
 עם הקמת המדינה. הרי לא די בכך שהוראה כזאת אינה לפי רוחנו. כדי להיכשל במבחן
 ד הסעיף 11, עליה להיות כה רחוקה מיישות המדינה, סדריה וחוקיה, שלא יכירנה מקומה

 במסגרת זו. אולי יש כאן פנים לכאן ולכאן.

 אך דבר המלך במועצה אינו מתמצה בהרחקת הכרעות מינהליות רגישות מהבקורת
 השיפוטית. פעולתו, כפי שראיגו, גורפת עד כדי אבסורד. דברים שיגרתיים, שכלל אין
 ה לחשוש מהם שיסכנו את שלום הציבור, אסור לדון בהם בבית־המשפט. אפילו את

 השאלה, אם ענין פלוני נופל לגדר האיסור, לא ראה המחוקק להפקיד בידי בית־המשפט,
 שמא ימעל באמונו ויחטוף סמכות לא־לו. שאלה זו נמסרה לנציב העליון להכרעתו הסופית,
 אך אפילו הוא, שעמד בראש הממשל המנדטורי, אסור היה לו להחליט אלא בהתאם להוראות
 ן שיקבל. הא ותו לא. הנציב אינו הגוף המוסמך להכריע לגופו של ענין. למעשה, לא נאמר
 בדבר המלך, מי מוסמך להכריע בענין שהוצא מתחום בתי־המשפט, אם כי נרמז, כאמור,
 בסימן 3, על כוונה להקים ועדה בעלת סמכות כזאת. אפשר, כמובן, לומר שבסופו של
 דבר נשארה ההכךעה הסופית בידי הכתר, נושא המנדט, בתור residuary של הכוח
 השלטוני המוקנה לו על־פי ה־Foreign jurisdiction Act, 1«90 אך כיצד נראה חוק
 ז כזה באספקלריה הישראלית? שר הדתות — ורק הוא —יכריע כעת בשאלה, אם
 הענין גופל לגדר האיסור על בתי־המשפט לדון בהם׳ אך עליו להחליט בהתאם להו
 ראות שיקבל, כמסתמא, מעצמו. אסור לו, לפי אותה הוראה, להחליט לגופו של ענין׳ שכן
 הכרעה זו שמורה לגורם עליון ועילאי, אשר שכן בשעתו מחוץ לתחומי הארץ ושב לגבולו

ך, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשל׳יא־0ד19 163 ־די  ״פסקי



 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שד המשטרה

 השופט ויתקון

 ומתגלם עתה באותו שר הדתות (או אולי בממשלת ישראל כולה). ועדיין מעבירים אנו
 מן העבר חוב־שלא־נפרע אפילו במשך 24 השנים שעברו עד סוף המנדט, והוא להקים
 ועדה בעלת סמכות לדון בענינים אלה. האם נקים את הוועדה עכשיו, כעבור 22 שנים

 נוספות, בדמות הוועדה שממשלת אנגליה חשבה עליה בדיוניה לפני חבר־הלאומים?

 עינינו הרואות שדבר המלך במועצה לא רק הרחיק כל ענין הקשור עם המקומות
 הקדושים מסמכות בתי־המשפט בארץ, אלא קבע להם, על דרך השלילה, הסדר מקיף. את
 החיקוק הזה עלינו לראות כמקשה אחת, שאין להפריד בין מרכיביו. אין ספק בלבי שלא
 להסדר כזה, על כל האמור בו ועל כל המושמט ממנו, התכוונה מועצת המדינה הזמנית,
 כשחקקה את הסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט. סעיף זה פירושו שכאילו סמך
 המחוקק הישראלי את ידו על כל המשפט המנדטורי שחפץ ברציפותו, בחינת ״כזה ראה
 וקדש״, בכפוף לסייגים הידועים האמורים באותו סעיף, וקשה להניח שאילו נתן דעתו על
 דבר המלך במועצה (מקומות קדושים) היה מקבלו. אך מי ראה בימים האלה במקומות
 הקדושים גושא טעון חקיקה מטעם המחוקק הישראלי. המקומות הקדושים המצויים בשטח

 מדינת ישראל דאז לא עוררו בעיות ולא הצדיקו חקיקה מיוחדת כזאת.

 ברם, עם החלת השלטון הישראלי על ירושלים המזרחית היה הדבר אקטואלי, ומיד
 הוחק חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז־1967. י ואמנם, אם לא תאמר שכבר
 מאז הקמת המדינה אבד כלח על דבר המלך במועצה, כיון שגישתו וכל הקונצפציה שלו
 נוגדות מושכלות ראשונים בישראל, הרי לפחות החל מחקיקת חוק השמירה התגלתה אי־
 התאמתו. בצדק טענו העותרים כי דבר המלך וחוק השמירה אינם יכולים לדור בכפיפה
 אחת ושקיומו של הראשון היה הופך את הזכויות והחובות הנובעות מאחרון לזכויות וחובות
 ערטילאיות, בלתי־אכיפות. נוצרי הבא להתפלל בכנסיית הקבר הקדוש ושומר מעכב בעדו
 ללא סיבה האם יישאר ללא תרופה ? ואם יתקין שר הדתות תקנות לפי חוק השמירה
 על המקומות הקדושים (כפי שעשה לגבי מספר מקומות כאלה) ולא יתייעץ עם נציגי בני
 הדתות הנוגעות בדבר כמצוות החוק, כלום לא ייזקק בית־המשפט הגבוה לצדק לתלונתם
 של אלה? יש גם הוראה אחרת הראויה להיזכר בהקשר זה. הרי עניני ירושלים המזרחית
 מוסדרים לפי חוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ״ח־1968, ונאמר בסעיף 2 שבו: ״המקומות
 הקדושים הנמצאים בשטח תחולתו של צו החלת המשפט, לא יחול עליהם, מיום תחילת
 הצו, חוק נכסי נפקדים, תש״י־1950״. נניח, לדוגמה, שהאפוטרופוס על נכסי נפקדים שם
 ידו על נכס, תוך התעלמות מהיותו מקום קדוש. האמנם יינעלו שערי• בית־המשפט בפני
 בעל הנכס בשל חוסר סמכות לדון בענין זה הנוגע למקום קדוש? לדעתי, יש כאן סתירה
 ברורה בין דבר המלך לבין חוקים שניתנו במדינת ישראל, ועל־כן יש לראות את דבר

 המלך בבטל ומבוטל.

 עד כאן לענין הסמכות. טענתו השניה של המשיב היתה שאפילו מוסמך בית־המשפט
 לדון בענין זה, אין הענין שפיט (ורצוי לזכור שיש הבדל בין סמכות ושפיטות:
. תורת השפיטות הוגדרה ( u . s 3 9 5 , ) ( ,486. Powell v. Mccormack; ( 1 9 6 9 3 7  מ
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Baker v. carr; (1962), 369 u.s. 186 בבית־המשפט העליון לארצות־הברית בענין׳ נ35)׳ 
: Powell,(37במלים, שהפכו למבחן ושעליהן חזר אותו בית־משפט בעגין, נ 

"Prominent on the surface of any case held to involve a political 
question is found a textually demonstrable constitutional commit-
ment of the issue to a coordinate political department; or a lack 
of judicially discoverable and manageable standards for resolving 
It; or the impossibility of deciding without an initial policy deter-
mination of a kind clearly for nonjudicial discretion ; or the impos-
sibility of a court's undertaking independent resolution without 
expressing lack of the respect due coordinate branches of govern-
ment ; or an unusual need for unquestioning adherence to a poli-
tical decision already made ; or the potentiality of embarrassment 
from multifarious pronouncements by various departments on the 
question." 

 לצורך עניננו יש מקום לבדוק אם הסכסוך נופל לגדר הדברים, אשר אי־אפשר להכריע
 בהם בלי הכרעה מדינית תחילתית הנתונה בעליל לשיקול דעת בלתי־שיפוטי, או שאי־
 אפשר שיחליט בו בית־משפט באופן עצמאי בלי להביע חוסר התחשבות עם ענפי מימשל
 שווי־דרגה, או שלגביהם יש צורך בלתי־רגיל לכבד, ללא הרהור, החלטה מדינית שכבד
 נעשתה, או שבהם עלולה להיווצר מבוכה מהכרזות שונות מטעם מחלקות שונות על אותה
 שאלה. הקטיגוריות הללו מתייחסות, בין היתר, לענינים שבתחום מדיניות החוץ או הבטחון
 (ראה את מאמרו המאלף של פרופסור מיכלמן ב־ Harvard Law Review, כרך 83, ע׳ 62
 ואילך). באנגליה היינו בודקים את השאלה מבחינת התערבות בתי־המשפט במה שגקרא

"Act of State." 

 אך, לדעתי, אין צורך להיכנס בעבי הקורה של בעיית השפיטות במקרה זה. המשיב
 סתם ולא פירש מה, לטענתו, עושה את השאלה העומדת לדיון לבלתי־שפיטה. הוא טען
 שהשאלה כולה בתחום המינהלי־הפוליטי ושהכרעתה מסורה לשיקול דעתו של השלטון.
 כפי שכבר ציינתי לעיל, טיעון זה מתעלם מתפקידה המיוחד של הרשות השופטת, שלעולם
 לא באה במקום הרשות המינהלית, אלא רק מעבירה את החלטתה של זו תחת שבט
 בקורתה. הרי בכל מקרה שבית־המשפט הגבוה לצדק מתבקש להתערב, זה הוא ההבדל
 העקרוני בין הסמכות המינהלית והסמכות השיפוטית, שהאחרוגה היא בקורתית גרידא,
 ועל־^ מוצבים לה גבולות צרים למדי. אם גקבל את טענת סגן פרקליט המדינה, לא יהא
 עוד מקרה הניתן בשיקול־דעת הרשות, והוא עדיין שפיט בבית־המשפט הגבוה לצדק.
 טיעון זה של המשיב ״מוכיח יותר מדי״ והוא מחטיא את מטרתו להראות, שהשאלה העו־
 מדת לדיון אינה שפיטה. ואין גם לומר שאי־שפיטות השאלה גלויה על פניה או שהיא
 מתבקשת מעצמה, כמו, למשל, במקרה שהשאלה היא, אם פלוגי מוכר כשגריר בארצנו או
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 אם ממשלתו זכתה להכרתנו. במקרה כזה ״לא ידון״ בית־ המשפט בשאלה, שחוסר שפי־
 טותה גלוי לעין, ויקבל את הכרעת הרשות. ואילו כאן, לכל היותר ניתן לומר שחוסר
 השפיטות עשוי להתברר בסוף הדיון וכתוצאה ממנו. אך ״חוסר שפיטות״ כזה, שאינו חוסך
 דיון בשאלה ושרק תוך כדי הדיון עשוי להתגלות, אין, בעצם, הבדל בינו ובין הנימוק
 השגור בהרבה פםקי־דין, שהענין מסור לשיקול־דעת הרשות המינהלית ושזו פעלה באופן
 חוקי וסביר. נמצא איפוא שטענת חוסר השפיטות אינה מוסיפה מאומה לטענתו השלישית

 של המשיב, ואני מעדיף שלא להתעכב בענין השפיטות אלא לעבור לאותה טענה.

 טענה זו אומרת, שבמקרה דנן אין צורך במתן סעד ״למען הצדק״ (על־פי לשונו של
 הסעיף 7 לחוק בתי־המשפט), אך נראה לי שעד שנגיע לענין הצדק — ותהא משמעותו
 אשר תהיה — עלינו לבדוק, מה היא הזכות, שהעותרים מסתמכים עליה, ומה היא חובת
 המשיב לאכוף זכות זו. נדמה לי שבכל הוויכוח על נכונות בית־המשפט הגבוה לצדק
 להתערב במקרה פלוני ועל אי־נכונותו להתערב במקרה אלמוני נעלם לפעמים מעינינו,
 .שלא כל הזכויות שוות בטיבן ובעצמתן, ושהשאלה אינה, אך ורק, אם יש בידי העותר
 ״זכות״ כלשהי (כולל מה שנקרא ב־כהן נגד שר הבטחון, בג״צ 29/62, נ6), ״אינטרס
 לגיטימי״), אלא גם מה טיבה של זכות זו. נדמה לי שמבחינה זו נקטו העותרים גישה

 פשטנית מדי.

 הם אומרים שבידיהם הזכות להתכנס בתחום הר הבית ולהתפלל שם, ואמנם המשיב,
 בפירוש, אינו חולק על זכות זו. רצוי גם להוסיף שאין הכוונה לזכות ״היסטורית״ בלבד,
 אלא לזכות במלוא המובן המשפטי, שחוק השמירה על המקומות הקדושים מכיר בה, ללא
 צורך בהתקנת תקנות מיוחדות (ראה מכתבו של שר הדתות אל העותרים). אך ברור
 שזכות מטריאלית זו עדיין זקוקה לאכיפה, וכאן מתעוררת שאלה אחרת לגמרי, והיא:
 מה זכות העותרים לדרוש משר המשטרה לסייע להם לקיים את זכותם? העותרים אינם
 מבחינים בין זכותם המטריאלית לבין הזכות לדרוש את עזרת המשטרה. בעיניהם האחרונה
 ממילא כלולה בראשונה. בימים כתקנם ובגסיבות רגילות הייתי מסכים לכך. הייתי אומר
 שעזרת המשטרה ניתגת לקיום זכויות האזרח כדבר שבשיגרה. אך הימים אינם כתקנם
 והנסיבות הן בלתי־רגילות, ומכאן השאלה, מה חובת המשיב לבוא לעזרת העותרים ?
 אמנם, כאן עלי להבהיר שהעותרים אינם מתלוננים על חוסר עזרה מצד המשטרה, אלא
 להיפך, טרונייתם היא שהשוטרים מפריעים להם לקיים את זכותם להתפלל על הר הבית.
 אך מן התשובה, שנתן המשיב בכנסת, מתברר שאלמלא התערבותה המונעת של המש
 טרה, שהיתה מופנית נגד העותרים, היה הדבר מביא להפרת הסדר ולמעשי־אלימות. ברור
 איפוא שאם בדעתנו לאפשר לעותרים לקיים את תפילתם על הר הבית, עלינו להניח,
 כדבר הקרוב לוודאי, שנטיל בכך על המשטרה את הדאגה לשלומם, על כל הכרוך בדבר.

 עד כמה שידוע לי, זכות האזרח להיזקק לשירותי המשטרה לא עמדה עדיין לדיון
 בבית־המשפט בישראל, דבר המעיד על מתן השירות בכל מקרה ראוי. באנגליה ניתן בזמן
 האחרון פסק־דין מאיר־עיניים על חובות המשטרה ועל התערבות בית־המשפט במדיניותה:
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 בג״צ 222/68׳ המ׳,15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שד המשטרה

 השופט ויתקון

R. v. Metropolitan Police Commissioner, Ex parte Blackburn ; 1968, 1 All 
 נE.R. 763, (33• הוחלט באותו פסק־דין שעל־אף .עצמאותו של נציב המשטרה, ייתכן

 שבית־המשפט יתערב בהנחיותיו. בדברי .Lord Dennig- M.R ב־ע׳ 769 :

 ״עליו (על הנציב) להחליט על עריכת כוחותיו ועל ריכוז משאביו
 לגבי עבירה מיוחדת או שטח מיוחד. שום בית־משפט לא יכול ולא צריך
 לתת לו הוראות. בידו גם לעשות החלטות שבמדיגיות ולבצען, כפי שגעשה,
 למשל, כשלא הובאו תביעות בשל גסיון להתאבדות; אך יש מספר החל
 טות שבמדיניות, שבהן, דומני, יתערב בית־המשפט בשעת הצורך. נניח
 שהמפקד הראשי היה נותן הנחיה לפקודיו שלא להביא בפלילים אדם שגנב
 טובין בערך של פחות מ־100 לירות. כסבור הייתי שבית־המשפט היה

 מבטל׳הנחיה•זו. המפקד היה מתרשל במילוי חובתו לאכוף את החוק.״

 כך לגבי חובת המשטרה להביא עברייגים לדין, ואין לי ספק שהוא הדין גם בחובתה
 למנוע הפרת השלום.

 השאלה היא איפוא, אם מן הדין לצוות על המשטרה לאפשר לעותרים להשתמש
 בזכותם להתפלל על הר הבית. כאמור לעיל, סבורני שהשאלה אינה, אך ורק, אם העות־
 דים יכולים להסתמך על זכות מהותית, אלא גם, אם בידיהם הזכות לבקש את עזרת המש
 טרה לשם קיום זכותם. המהותית. העובדה שבדרך כלל אין צורך להפריד בין שתי
 השאלות הללו ושזכות האכיפה מתחייבת מהזכות המהותית, אין בה כדי לטשטש את
 ההבדל בין שתי הזכויות. הנה כי כן, אביא שתי דוגמאות קיצוניות שאפשר להציבן בשגי
 קצוות הקשת, ללמדנו שמה שרגיל ומקובל במצב תקין עלול להיות מופרך במצב של
 פורענות. פלוני פונה למשטרה בטענה שבדיון מונע בעדו מלהיכנס לביתו בירושלים
 והוא מבקש עזרה. בטוחני שתינתן לו העזרה ביד רחבה, ולא — היינו חשים לעזרתו
 ומוציאים צו נגד המשטרה. הרי זו זכותו של האזרח, בעל הבית׳ ליהנות מרכושו ולהיזקק
 לשירותי המשטרה נגד כל מפריע. ואילו אלמוני, אף הוא בעל מקרקעין בשטח המדינה,
 אך רכושו נמצא באל־חמה והימים — ימי ישיבתו של הצבא הסורי באותו מקום. אם הוא
 פנה אז למשטרה וביקש עזרה כדי לאפשר לו לגשת לרכושו ולעבדו, נדמה לי, שלא היה
 נענה, ולא היינו שועים לתלונתו על סירוב המשטרה לשלוח שוטרים ולסכן את חייהם.
 אף לא היינו מצווים על צה״ל להיכנס לפעולה. היינו אומרים, שעל־אף זכותו המהותית
 הבלתי־מעורערת של אלמוני — ואין זכות בעלותו נופלת מזו של פלוני — יש גבולות

 לזכותו האדייקטיבית לבקש את עזרת המדינה.

 הסכנה שבמתן דוגמה קיצונית מעין זו היא שקשה לתחום תחומים ולומר׳ מתי חייבת
 המשטרה להעניק את עזרתה לאזרח, בעל הזכות המהותית, ומתי יש שיקולים עדיפים
 המצדיקים מניעת אותה עזרה. ככלות הכל, בכל המצבים שבהם מתבקשת המשטרה
 לעזור, יש סכנה להתנגשות אלימה, והמשטרה חייבת לעמוד במבחנים אלה. אסור לה
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 השופט ויתקון

 ללכת בדרך הקלה ולהירתע מהשימוש בכוח, למשל, נגד עבריינים למיניהם ונגד כל
 העושים דין לעצמם. לבי סמוך ובטוח שהמשטרה בישראל אך נוהגת לפי הכלל הזה.
 למשל, אילו נבצר מיהודי להתפלל על־יד הכותל׳ אין לי ספק שהמשטרה היתד, ממלאת
 את תפקידה להשליט את הסדר ולהבטיח לכל אחד את זכותו. אינני חושב שבמקרה כזה
 היה בידה להסתמך על סעיף 79 לפקודת החוק הפלילי, 1936 (שצוטט על־ידי המשיב),
 ולומר שבעלי הזכות הם הם ״המתקהלים באופן שיסית אחרים להפר את השלום, ללא
 צורך וללא עילה סבירה״. האחרים הם, במקרה כזה, העבריינים, וגגדם תפעל המשטרה,
 אך אינני חושש מעיוות־דין כזה. משום כך לא היססתי להיכנס לבדיקת השאלה, אם היה
 מקום לראות את המקרה שלפנינו כמקרה יוצא דופן, שבו צדק המשיב שלא לעזור לעו
 תרים להתפלל,על הר הבית, על־אף זכותם הקיימת. גישתנו לבדיקת שאלה זו אינה יכולה
 להיות נוקשה. המבחן צריך להיות, בסופו של דבר, מבחן השכל הישר. אם סבורים אנו
 שזה הוא אחד המקרים הנדירים, שבהם ״לא ייקוב הדין את ההר״, נאמר כך ולא נחשוש

 מהשלכות החלטתנו על מקרים אחרים. לכשיתעוררו מקרים אלה, נדע לדון בהם לגופם.

 לאור הנחיות אלו אין כבר צורך להרבות דברים על המקרה שלפנינו. המצב הוא
 מיוחד במינו, וספק בלבי אם יש לו אח ורע בתולדות ארצנו או בעולם כולו. המצב רגיש
 והרה סכנות על רקע בין־עדתי, והמקום מועד לפורענות. איוולת היא שלא לעשות את
 חשבון הנפש, מה יעלה לנו מילוי בקשתם של העותרים בכוח־אדם ומה השלכותיה של
 משימה כזאת. ואמנם, כאן הגענו לגבולות בקורתנו השיפוטית. חשבון זה לא ייעשה בלי
 התחשבות במצבנו הפוליטי והבטחוני הכולל, וענין לממשלה הוא לכלכל את צעדיה בזה.
 תחומו האמיתי של העגין חורג מהתחום הצר, שהעותרים הציבו לו, והשיקולים הם מעבר
 לשיקולים שבידם להעמיד לבקורתנו. משום כך סבור אני שאין עילה להתערבותנו ושיש

 לבטל את הצו־על־תנאי.

 ברצוני להוסיף הערה בשאלת תקפו של דבר המלך במועצה (מקומות קדושים), 1924.
 נמצא שבשאלה זו מחולקים אנו בדעותינו בשלושה כיוונים. חברי הנכבד, ממלא־מקום
 הנשיא, ואני שוללים את תקפו של דבר המלך ז חברי הנכבדים, השופטים ברנזון וקיסטר,
 מחייבים את תקפו (אם כי אף לדעתם יש לבית־המשפט סמכות להעביר את הכרעת שר
 הדתות תחת שבט בקורתו), ואילו הנשיא סבור כי לענין חופש הגישה למקומות
 קדושים ושמירתם בפגי חילול ופגיעה סר כוחו של דבר המלך ופנה דרך לחוק השמירה,
 בענינים אלה מוסמך איפוא בית־המשפט לדון. ואילו לגבי עניגים של פולחן וסדרי
 תפילה סבור חברי, הנשיא הנכבד, שדבר המלך בעינו עומד. ברם, ברור שאבחנה זו בין
 חופש גישה מזה ועניני פולחן מזה לא נתקבלה על דעת השופטים ברנזון וקיםטר, ואף

 ברצוני להסתייג ממנה.

 מצב זה מצריך התערבות מצד הכנסת. אם צדקתי בדעתי שלא לתפארת המליצה
 או לשם הדרכת הממשלה בלבד הכריז המחוקק, בשעה חגיגית לאחר איחוד ירושלים, על
 חופש הגישה למקומות הקדושים•(כולל פולחן ותפילה), אלא אף ראה את פעולות הרשות
 המבצעת כנתונות לבקורת שיפוטית, כמקובל במדינה של חוק, כי אז מן ההכרח שיבהיר

 את כוונתו ולא ישאיר ענין כה חשוב בגדר ספק.
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 <: בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה. ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט ברנזון

: מבוקשם של העותרים בעתירה זו הוא שיתאפשר להם להתפלל ן ו ז  השופט ברנ
 על הר הבית. מצד אחד מבקשים הם שהמשטרה לא תפריע להם בתפילתם, ומצד שני

 שהיא תבטיח שמירה נאותה על־מנת למנוע מאחרים להפריע להם בתפילתם.

 העותרים מדגישים שאין בכוונתם לדחוק את רגליהם של בני דתות אחרות מהר
 הבית. כל רצוגם הוא, כי ייקבעו הסדרים סבירים על־פי חוק השמירה על המקומות
 הקדושים, תשכ״ז־1967, אשר יבטיחו הלכה למעשה את זכות התפילה על הר הבית של
 כל בגי הדתות שהמקום קדוש להם, מבלי לפגוע באיש ומתוך הבטחה נאותה של הסדר

 הציבורי במקום.

 העותרים בטוחים שהדבר גיתן גם ניתן להיעשות כדין, ברוח של סובלנות והבנה,
 על־ידי תקנות לפי חוק השמירה על המקומות הקדושים, שיותקגו על־ידי שר הדתות,
 בהסכמת שר המשפטים, לאחר התייעצות בנציגיהם של בגי הדתות הנוגעים בדבר. משלא
 נעשה הדבר, ״ובמיוחד כאשר זרוע שלטונית בולמת את מימוש הזכות, זכאים הם לתבוע

 שבית־המשפט המוסמך יורה כי לא תקופח זכות זו היסודית״.

 המשיב מכיר ומודה בפה מלא בזכות ההיסטורית של היהודים, ובזכותם של העותרים
 בתור שכאלה, להתפלל על הר הבית.

 עמדה זו, הודיע לנו פרקליט המדינה המלומד בטיעונו בעל־פה לפניגו, נקוטה בידו
 על דעת ועדת השרים לעניני המקומות הקדושים, ששר הדתות הוא היושב־ראש שלה.
 אכן, שר הדתות עצמו, בתשובה למכתב מאת בא־כוחם של העותרים אליו המבקשו להת
 קין תקנות מכוח חוק השמירה על המקומות הקדושים שיאפשרו תפילת יהודים על הר

 הבית באין מפריע, ענה לאמור:

 ״הוראות חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ד1967, ברורות,
 כי לכל בן דת חופש הגישה לתפילה ולביקור במקומות הקדושים שלו.

 תקנות אינן יכולות להוסיף או לגרוע בנקודה ברורה זו.״

 השר גם צירף העתק מתשובתו לשאילתה בכנסת, שבה אמר:

 ״אין כל איסור בחוק למנין יהודים לבקר ולהתפלל בהר הבית.״

 אבל השר תלה את מימוש הזכות בשאלת השמירה על שלום הציבור, הנמצא בטי
 פולו של שר המשטרה.

 כשנשאל שר המשטרה בענין זה בכנסת, הסביר מה שקרה:
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f בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה 

 השופט ברחו!

 ״ביום 24.10.67 בשעה 11.45 נכנסו דרך שער המוגרבים אחד עשר
 אגשים עטופים טליתות לרחבת המסגדים והחלו בתפילה.

 באותה שעה היתה הרחבה מלאה ערבים שנתכנסו כנראה לתפילה
 עלי לציין, על־פי בדיקת המקרה, כי הופעתם של קבוצת המתפללים
 היהודים ברחבת המסגדים עוררה את רוגזם של הנאספים במקום ורק
 התערבותו המהירה והשקולה של רב סמל מזרחי (איש המשטרה שהיה
 באותו זמן אחראי במקום) מנעה הפרת סדר רציגית, שעלולה היתה להי

 גמר בקטטה בין יהודים וערבים.״

 השר סיים את תשובתו לאמור:

 ״לאחראי על נקודת המשטרה בהר הבית הוראות מפורשות לא לאפשר
 ליהודים תפילה ברחבת הר הבית בכדי לא להביא להתנגשות ולהפרת

 הסדר הציבורי.״

 פרקליט המדינה המלומד הודיע לנו כי הוראה זו ניתנה על דעת הממשלה כולה.

 סגן פרקליט המדינה, בסיכומיו בכתב, העלה שלוש טענות חלופיות לדחיית העתירה,
 ראשית, שהבעיה הנדונה היא מסוג הבעיות שאיגן יפות להכרעה שיפוטית, שנית, שדבר
 המלך במועצה על א״י (מקומות קדושים), 1924, מוציא את ענינה של העתירה מסמכותו
 של בית־המשפט. שלישית, במצב של היום, מטעמים שבטובת הכלל ולשם איזון אינטרס
 הציבור עם זכות הפרט׳ יראה בית־המשפט לטוב לפניו, למען עשיית צדק עם הכל, שלא

 להתערב בענין זה, שכרוכות בו שאלות קשות, סבוכות ועדינות.

 ברור שדי בכל אחת מהטענות הללו, אם היא מתקבלת, כדי להכשיל את העתירה.
 לדעתי, הטענה השניה בדין יסודה ועל־כן אסתפק בה ואמנע מלקבוע עמדה לגבי שתי
 הטענות האחרות. השאלה הניצבת היא איפוא, אם דבר המלך על המקומות הקדושים

 משמש מחסום בפני העותרים מלבוא בשערי בית־המשפט.

 הוראותיו העיקריות של דבר מלך זה מצויות בסימנים 2, 3 הקובעים לאמור:

 ״2. למרות כל הוראה בדבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י) 1922,
 או בכל פקודה אחרת או בכל חוק אחר בפלשתינה (א״י), האומרת את
 ההיפך, לא יישמע ולא יוכרע על־ידי שום בית־משפט בפלשתינה (א״י)
 כל משפט או עגין (cause or matter) הקשורים במקומות הקדושים או
 בבנינים או באתרים הדתיים בפלשתינה (א״י) או בזכויות או בתביעות

 הנוגעות לעדות הדתיות השונות בפלשתינה (א״י).
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה
 «- • . י • :———_—.—_
 השופט ברנזון

 בתנאי ששום דבר האמור בזה לא יפגע ולא יצמצם את השימוש על־
 ידי בתי־הדין הדתיים בשיפוט שהוקנה להם על־ידי או בהתאם לדבר

 המלך במועצה על פלשתינה (א״י) הנ״ל.

 3. נתעוררה שאלה אם איזה משפט או עגין נופלים בגדר הסימן
 \ הקודם, הרי עד שתוקם ועדה שייגתן לה השיפוט על העגיגים המפורטים
 א בסימן הקודם, תובא השאלה לפגי הגציב העליון, והוא יחליט בשאלה לאחר

 שיחקור כהלכה בענין בהתאם להוראות שייתכן ויקבל מאחד ממזכידי הממ
 לכה הראשיים של הוד מלכותו.

 ב החלטת הנציב העליון תהא סופית ומחייבת את כל הצדדים.״

 אם אמנם דבר מלך זה עודנו שריר וקיים, כי אז אין ספק שהוא מוציא את ענינה של
 העתירה מתחום השיפוט של בתי־המשפט, ובית־משפט זה לא יוכל להזדקק לה. טוען בא־
 כוח העותרים, כי הפירוש הנכון לדבר המלך מחייב לומר שהוא חל רק כאשד מדובר
 ג בסכסוך הנוגע למקומות הקדושים גופם, או כאשר עדות דתיות מעורבות בו, ולא כאשר

 אזרח מבקש לאכוף זכות חוקית שלו בקשר למקומות הקדושים.

 לשון דבר המלך אינה תומכת בטעגה זו. ישנם שלושה סוגי משפטים או ענינים
 שבתי־המשפט לא יזדקקו להם: אלה הקשורים עם המקומות הקדושים, אלה הקשורים עם
 ל בנינים או אתרים דתיים, ואלה הקשורים עם זכויות או תביעות של עדות דתיות שונות
 בנוגע למקומות הקדושים. השניים הראשונים הם כללים ואינם מוגבלים לסכסוכים על
 המקומות הקדושים בתור שכאלה. פסקי־הדין מתקופת המנדט, שבהם נתעוררה השאלה,
 מראים שהיא יכולה להתעורר גם כשהפרט תובע אכיפת זכות חוקית במקום הנחשב
 לקדוש. ראה לדוגמה: ע״א 28/40, אפלבוים, 148, נ30) ע״א 55/40, נ32); ע״א
 ה 229/45, נ 31). גם בתקופת המדינה, כשנתעוררה השאלה אם מקום פלוני הוא מקום קדוש

 במובן דבר המלך, היה זה בין אנשים פרטיים, שתבעו זכויות לעצמם בקשר לדירה ששימ־
 שה כבית־תפילה זמני. המרצה 440/61, נ5). הנשיא אולשן החליט, כי שכירת דירה כדי
 להשתמש בה כבית־תפילה זמני אינה הופכת אותה למקום קדוש כדי להוציא את הענין

 ן מסמכות בתי־המשפט לפי הוראות דבר המלך על המקומות הקדושים.

 מצד שני, ברור שלא כל הגעשה במקום קדוש או בבגין או באתר דתי גופל בגדרו
 של דבר המלך. ההוראה בסימן 2 אינה משתרעת על מעשים פליליים או אחרים המבוצ
 עים במקומות קדושים, בבנינים או באתרים דתיים, ובלבד שאינם קשורים ישירות
 ז . בקדושתם של המקומות הללו. אדם,המרוקן ללא רשות קופת צדקה בבית כנסת, או
 המתפרע ותוקף את המתפללים בבית כנסת, כלום יינקה בשל כך בלבד שעשה את המעשה
 בבנין דתי, אף כי אין למעשה דבר עם היעשותו בבנין דתי ואינו קשור לקדושתו של
 המקום? גונבי כתר הזהב בזמן האחרון מכנסיית ״הקבר הקדוש״ הובאו לדין ונשפטו
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r ו ו! ו ו 

 השופט ברנזון

 בבית־המשפט, ואיש לא העלה על הדעת לטעון — ולדעתי גם לא יכול היה לטעון —
 שאי־אפשר לשפטם בשל דבר המלך.

 לפי סימן 3 לדבר המלך כוח ההחלטה אם הסכסוך גופל בגדרו של סימן 2 מסור
 לנציב העליון (כעת שר הדתות), והחלטתו היא סופית ומחייבת את כל הצדדים. אמנם,
 לפי פסיקתו העקיבה של בית־משפט זה, ״סופיות״ זו אינה סופית כל כך. היא סופית רק
 במישור השלטוני במובן זה שאין זכות חוקית לבחון את ההחלטה אצל רשות נוספת,
 גבוהה יותר. אבל בשביל בית־משפט זה, המופקד על שמירת חוקיות פעולותיהם של גופי
 ואישי השלטון, אין הדבר סופי כלל ועיקר (בג״צ 176/54, נ7), ב־ע׳ 633, 634; בג״צ
 265/64, נ8), ב־ע׳ 44). אנו יכולים להפעיל את סמכותנו אם, למשל, שר הדתות יימנע
 מלעשות את המוטל עליו לפי דבר המלך, או יעשה יותר מהמותר לו, או כאשר יפעל
 בצורה בלתי־חוקית, נפסדת או פסולה מאחת הסיבות המשמשות קו ומשקולת לבית־
 משפט זה לבדיקת פעולות השלטון. בעצם, בית־משפט זה, הן בתקופת המנדט והן בתקופת
 המדינה, הרחיק לכת אף מזה והחליט כי בסמכותו לקבוע אם בכלל מתעוררת שאלה
 המסורה להכרעתו של שר הדתות, ואם הוא סבור שאין היא מתעוררת בגלל תפלות
 הטענה, הרי שאינו מוציא את הענין מתחת ידו ומחליט בו לגופו ן ראה ע״א 28/40, (30),
 ו־הנזרצה 440/61, נ5], שכבר אוזכרו לעיל. מה שניטל מבית־משפט זה, על־פי הוראתו
 הברורה והמפורשת של דבר המלך, הוא לדון ולהחליט בגוף המשפטים והעניגים הנופלים

 בגדרו של סימן 2, לאחר שהוחלט סופית שאמנם כך הוא הדבר.

 כידוע, אין בתי־המשפט מביטים בעין טובה על הגבלת סמכותם זאת, לא בגלל דאגה
 עצמית להאדיר כוח ולהרבות חשיבות, אלא מתוך ידיעה ברורה ואמונה עמוקה כי סמכות
 השיפוט והבקורת של בתי־המשפט על מעשי השלטוגות היא חלק בלתי־נפרד של משטר
 דמוקרטי אמיתי׳ והחותר תחתיה עלול לקעקע אחד מעמודי התווך של בנין המדינה. יחד
 עם זאת, חייבים בתי־המשפט להרכין ראש בפני המחוקק, שהוא שופרו של הריבון5 אלא
 שעליו לאמר דברים ברורים ומפורשים כאשר הוא מתכוון לשלול או להגביל את סמכות
 בתי־המשפט בעגין זה או אחר. שלילה או הגבלה כזאת כשלעצמה, עם כל היותה בלתי־
 רצויה וחותרת תחת אשיות משטר דמוקרטי טוב ותקין, אין בתי־המשפט בגי־חורין להת
 עלם ממנה כאשר היא משקפת את רצונו של המחוקק, בחיר העם. גם ארצות בעלות משטר
 פרלמנטרי למופת ובתי־משפט לתפארת, כמו אנגליה, עושות זאת לפעמים, ואם הכוונה
 ברורה רואים עצמם בתי־המשפט מחריבים לקבל עליהם את הדין. Gamer בספרו על

 המשפט המינהלי, הוצאה שניה, אומר בע׳ 132 :

 ״הוראות חוק השוללות כל אפשרות של בקורת שיפוטית מסווגות
 על־ידי כמה שופטים ומחברים כעומדות בגיגוד לעקרוגות כלליים של צדק
 ולכן בלתי־רצויות. טענה זו, עם כל היותה ללא ספק סבירה, אינה נתמכת
 על־ידי שיקולים משפטיים, כי לא קיים עקרון אשר לפיו ניתן להעמיד

 בסימן שאלה תקפה של הוראת חוק חרות.״
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 השופט ברנזון

 בזה אני מגיע לשאלה העיקרית, היינו אם דבר המלך על המקומות הקדושים עודנו
 בתוקף. אין חולק על כך שהוא לא בוטל מפורשות, ואז נשארת רק האפשרות שהוא עבד
 ובטל מן העולם כתוצאה מהשינויים הנובעים מהקמת המדינה ורשויותיה או נתבטל

 מכללא על־ידי חוקים יותר מאוחרים שנחקקו על־ידי הכנסת.

 הלכה פסוקה היא, שעד כה לא הוטל ספק בנכונותה, כי הדיבור ״ובשינויים הנובעים
 מתוך הקמת המדינה ורשויותיה״ שבסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־
 1948, ענינו בשינויים טכניים גרידא. לא לשינויים מהותיים במשפט נתכוון המחוקק ולא־

 כל־שכן לביטול חוקים. בג״צ 5/48, (2).

 ב הטענה הראשית של העותרים היא, כי המציאות המהפכנית שנוצרה בארץ בעקבות

 קום המדינה, ולא־כל־שכן אחרי שחרור מזרח ירושלים והר הבית במלחמת ששת הימים
 וצירופם למדינה, ביטלה מעיקרו את דבר המלך על המקומות הקדושים, שהוא בסתירה
 משוועת למציאות חדשה זו. טענה זו אין בידי לקבל. הקמת המדינה הביאה לכך שהש
 תחררנו מעול ושלטון זרים ונוצר המכשיר הריבוני — הכנסת — לקביעת דפוסי המשטר
 ג והחוק שלפיהם נחיה. מחוקק ריבוני זה הוא שהחליט, כי עד שלא ישונה על־ידו, המשפט
 שהיה קיים בארץ־ישראל ביום קום המדינה ימשיך לעמוד בתקפו. הוא לא הוציא מכלל
 זה את דברי המלך השונים שניתנו בתקופת המנדט בשמו של המנדטור, מלך בריטניה.

 טוענים באי־כוח העותרים, כי דבר המלך על המקומות הקדושים —

 ל ״המושתת כל כולו, ולא באופן טכגי גרידא, על חבר לאומים, מנדט,
 מלך, מועצת -המלך, שר המושבות ונציב עליון — מקומו לא יכירנו במדינת

 ישראל העצמאית והדמוקרטית.״

 במיוחד, אחרי צירוף מזרח ירושלים למדינת ישראל וחקיקתו של חוק המקומות הקדושים,
' אין עוד ספק, כי —  ר

 ״אכן התכוון המחוקק לחתוך ולקבוע כי מעתה לא רצון שרירותי של
 נציב עליון שאיננו, מכוחו של שר חסר סמכות, בשם מנדט שעבר ובטל,
 ן הנשען על חבר לאומים שחלף מן העולם — לא רצון זה יקבע את גורל
 המקומות הקדושים ואת זכויות האזרח כלפיהם, אלא חוקי מדינת ישראל

 . הריבונית ״

 י אילו היתה טענה זו נכונה, כי אז העומד ראשון בתור להיותו בטל מטעם זה היה
 ז צריך להיות דבר המלך במועצה על ארץ־ישראל, שהיווה מעין חוקת יסוד שלה שיותר
 מכל דבר מלך אחר היו אחיזתו, נתינתו וקיומו נובעים מכל אותם מוסדות ואישים שעם
 קום המדינה פג כוחם ותם עגיגם בה. אבל, פקודת סדרי השלטון והמשפט דאגה גם לזה.
 עם קום המדינה בוטלה התלות בבריטניה ונותק הקשר עם כל הגורמים החיצוניים שהיתר.
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט ברנזון

 להם שליטה או דעה כלשהי בארץ. כל םמכות שהיתה על־פי החוקים מתקופת המנדט
 בידי מלך בריטניה או מישהו מעושי דברו ושמועצת המדינה הזמנית לא שמרה אותה
 לעצמה, הועברה לממשלת ישראל (סעיפים 12 ו־14). בכך בא על פתרונו אותו קושי

 שבאי־כוח העותרים סומכים עליו את טיעונם בנקודה זו.

 נמצא, שדבר המלך על המקומות הקדושים לא נתבטל מעצם קום המדינה או בעקבות
 מלחמת ששת הימים וצירופם של המקומות הקדושים שבמזרח ירושלים למדינת ישראל.
 דבר מלך זה אינו מיוחד להר הבית או לשאר המקומות הקדושים שבמזרחבירושלים, והוא
 מקיף את המקומות הקדושים כולם שבשטח המדינה, אתרים דתיים ויחסי העדות הדתיות
 השונות לגבי המקומות המקודשים להן. מבחינה מהותית, לא נשתנה תפקידו של דבר

 המלך על המקומות הקדושים מראשית קיומו ועד היום הזה.

 דינו של דבר מלך זה שונה מדינו של דבר המלך במועצה (הכותל המערבי), 1931,
 שלכל הדעות אין ולא היה לו תוקף במדינת ישראל. עם קום המדינה לא היה הכותל
 המערבי בתחום שיפוטה. על־כן, דבר חוק שהתייחס אך ורק לאותו מקום לא נקלט ולא
 יכול היה אז להיקלט במשפט המדינה. סיפוח מזרח ירושלים אחרי מלחמת ששת הימים
 לישראל, לא שינה ולא יבול היה לשנות מצב זה, כי קליטת המשפט המנדטורי היתה
 פעולה חד־פעמית שנעשתה עם קום המדינה, ואין היא הולכת ונמשכת גם אם לאחר־מכן
 חל שיגוי בגבולותיה. יתר־על־כן, מן המפורסמות שבעקבות מלחמת ששת הימים השתנו
 תכלית שינוי התנאים הסביבתיים של הכותל, כל אותם איסורים וחרמות על התנועה,
 הישיבה, הבאת כלי קודש וכו׳, שנקבעו בשעתם על־ידי השלטון המנדטורי, פשוט אבדו את
 משמעותם ואינם יכולים להתקיים אף מבחינה מעשית גרידא, גם לו ניתן לומר שדבר
 המלך על הכותל המערבי היה יכול לקום לתחיה עם סיפוחו של הכותל המערבי למדינת

 ישראל.

 האם בוטל מכללא דבר המלך על המקומות הקדושים על־ידי דבר חקיקה מתקופת
 המדינה י לטענת העותרים, זה מה שקרה מכוח חוק בתי־המשפט, תשי״ז־1957, או מכוח

 חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז־1967.

 אשר לחוק בתי־המשפט, טוענים באי־כוח העותרים, שאם הוא לא העביר כליל את
 דבר המלך מן העולם, הרי שלפחות צימצם את תחולתו כך שקיימת בידי בית־משפט זה
 הסמכות והאפשרות לדון ולהכריע בענין הכלול בסימן 2. לדעתי, אין בטענה זו, על שני

 חלקיה, ולא כלום.

 ב־ע״פ 117/50, (9), ב־ע׳ 1421, אמר בית־המשפט:

 ״ חזקה היא כי דברי המחוקק מביעים את רצונו, ויש להניח,
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 ז בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט ברנזון

 שאם לא ביטל חוק קודם במלים מפורשות, הרי התכוון לקיים את החוק
 הקודם בצדו של החוק החדש.״

 בדרך כלל, לא יפרש בית־המשפט חוק חדש כמבטל חוק קודם אלא אם אין כל אפ
 שרות לקיים את שני החוקים זה בצד זה.

 במקרה שלפנינו, בעיקרי הדברים, סעיף 7 לחוק בתי־המשפט, הדן בסמכות בית־
 המשפט העליון בשבתו כבית־משפט גבוה לצדק, אינו שונה במתכונתו ובמהותו מהוראות
 החוק שקדמו לו בענין זה. סעיף־קטן(א) של סעיף 7 מקביל לפיסקה השניה של סימן 43
 לדבר המלך במועצה על ארץ־ישראל, וםעיף־קטן(ב) של סעיף 7 מקביל לסעיף 7 לפקו
 דת בתי־המשפט, 1940. וכשם שדבר המלך על המקומות הקדושים התקיים ויכול היה
 להתקיים בצדם של דבר המלך על ארץ־ישראל, על סימן 43 שבו, ושל סעיף 7 לפקודת
 בתי־המשפט (שממילא לא היה בכוחה לסתור את דבר המלך), כך יכולים להתקיים זה

 בצד זה דבר המלך על המקומות הקדושים עם חוק בתי־המשפט.

 בכלל, האם אפשר להעלות על הדעת שבעיה כה סבוכה ועדינה כדרכי הטיפול
 במקומות הקדושים בארץ תיפתר על־ידי ביטול חוק מיוחד הדן בהם, מכללא ובהיסח
 הדעת? אמת, סעיף 49(2) לחוק בתי־המשפט, השומר על תקפו של כל חוק ״המוציא
 עגינים מסויימים מסמכותם של בתי־המשפט שחוק זה דן בהם, או מוסר לסמכותם ענינים
 נוספים״, עוסק ב״חוק״ בלבד, דיבור אשר לפי סעיף 1 לפקודת הפרשנות כולל חוק של
 הכנסת ופקודה מתקופת המנדט, אבל אינו כולל דבר מלך. מכאן, לפי הטענה, שלאחרי
 חוק בתי־המשפט נעלמה מכללא המגבלה שהוצבה על סמכות בתי־המשפט בדבר המלך
 על המקומות הקדושים. תשובת בא־כוח המשיב היא, שאין ללמוד משיבוש זה ולא כלום.
 לכאורה הדעת נותנת שאם סעיף 49 (2) ביקש לשמור על תקפה של כל פקודה של הנציב
 העליון בענין גריעת או הוספת סמכות לבתי־המשפט, קל וחומר שלא נתכוון לבטל הוראה
 דומה בדבר מלך, שהוא מעשה חקיקה עילאי. הרי מעלים בקודש ולא מורידים. אבל, יהא
 דבר זה כאשר יהיה, יש סימנים אחרים לכך שהמחוקק לא נתכוון לפגוע בעקיפין בדברי

 המלך השונים, ובמיוחד לא בדבר המלך נשוא הדיון שלפנינו:

 ראשית, דבר המלך על המקומות הקדושים נזכר לא אחת בחוקי הכנסת שבאו לאחר
 חוק בתי־המשפט כדבר חוק שריר וקיים. הכוונה היא לסעיף 22 לחוק הניקוז וההגנה מפני
 שטפונות׳ תשי״ח־1957, סעיף 4 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג־1963, וסעיף
 51 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ״ה־1965. בכל אחד מאלה מותנית פעולתו של
 השד המוסמך, כשהיא מתייחסת למקום קדוש כמשמעותו בדבר המלך על •המקומות
 הקדושים, בהסכמתו או באישורו של שר הדתות, שלפי החלטת הממשלה משנת 1952 הוא
 השר המוסמך לענין דבר מלך זה. מסתבר, שהמחוקק לא היה מסתמך, ולו על דרך האזכור,
 על דבר חקיקה שעבר ובטל מן העולם. עצם האיזכור משמש ראיה לכך, כי המחוקק ראה

 בדבר המלך חוק שריר וקיים.
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 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה ~ד

 השופט ברנזון

 שנית, סעיף 48 (8) לחוק בתי־המשפט ביטל מפורשות מספר הוראות מדבר המלך על
 ארץ־ישראל. אילו גתכוון לבטל גם את דבר המלך על המקומות הקדושים, או כל חלק
 ממנו, לא היה דבר יותר קל מאשר לכרוך ביטול זה יחד עם הביטול המפורש ההוא.

 העובדה שזה לא געשה, גותנת יסוד להגיח שהמחוקק לא רצה בביטולו של דבר מלך זה. .

 לחלופין, טוענים באי־כוח העותרים, שאף אם דבר המלך על המקומות הקדושים
 עודנו בתוקף, קיימת בד בבד עמו סמכות השיפוט של בית־משפט זה לדון בענינים הנופ־ א

 לים בגדרו של סימן 2 מדבר המלך. לטענתם, סעיף 7 (ב)(2) לחוק בתי־המשפט. הוא
 המאפשר זאת. הא כיצד ? סעיף זה מסמיך בית־משפט זה להורות, בין השאר׳ לרשויות
 המדינה הממלאות תפקידים ציבוריים על־פי דין, ״לעשות מעשה או להימנע מעשות

 מעשה במילוי תפקידיהם כדין״. מאז, שוב אין זה תנאי, כפי שהיה לפני חקיקת חוק בתי־ ב
 המשפט׳ כי הבקשות לצווים הניתנים על־פי סעיף זה לא תהיינה בסמכותו של בית־משפט
 אחר וכי יהיה צורך להכריע בהן למען עשיית צדק. לתמיכה בפירוש זה הם מביאים שתי
 אימרות של השופט ח׳ כהן, כדעת יחיד שלו ב־בג״צ 262/62, נ10], וב־בג״צ 322/61, מ 1).
 אמת, כאשר הרשות פועלת על־פי דין והאזרח טוען שהוא קופח בזכותו, אין בדרך כלל

 צורך להזדקק לענין הצדק. פשוט כופין את הרשות לנהוג על־פי הדין המחייב אותה. אבל ג
 עדיין נשארת האפשרות שבית־משפט זה לא יתערב בדבר אם הוא סבור שהתערבותו אינה
 דרושה לשם עשיית צדק. סעיף־קטן (ב) של סעיף 7 לחוק בתי־המשפט אינו אלא פירוט
 של הענינים העיקריים שבהם מוסמך בית־משפט זה לפעול, אבל הוא פותח ואומר כי
 פירוט זה נעשה ״בלי לפגוע בכלליות ההוראות שבםעיף־קטן (א)״. משמע שההוראות

 שבסעיף־קטן(א) חלות גם על סעיף־קטן(ב), כך שדרישות סעיף־קטן(א) להפעלת סמכו־ ד
 תו של בית־משפט זה בעינן עומדות בכל המקרים ולעולם קיימת האפשרות שיחליט לא
 להתערב, אם אינו רואה צורך לתת סעד למען הצדק, או כאשר הענין הוא בסמכותו של
 בית־משפט או בית־דין אחר. עם זאת, אמרנו לא פעם כי בית־משפט זה ייחלץ לעזרת
 האזרח אף שהוא יכול לבקש את תרופתו במקום אחר, אם הסעד הניתן בו אינו מהיר או

 יעיל די הצורך. ראה לדוגמה בג״צ 10/59, ו12]. יי

 גותרה עוד שאלת זיקת הגומלין בין חוק השמירה על המקומות הקדושים ודבר המלך
 על המקומות הקדושים. טענת העותרים היא, כי שני אלה סותרים זה את זה ואינם יכולים

 להתקיים זה בצד זה, כך שיש לומד כי החוק בא במקום דבר המלך. גם טענה זו אינני ן
 יכול לקבל. בשום פנים ואופן אינני מוצא סתירה כלשהי בין החוק ודבר המלך. החוק יש

 בו שני סעיפים מהותיים עיקריים:

 סעיף 1 מכריז חגיגית כי המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול ומכל פגיעה
 אחרת ויובטחו חופש הגישה של בגי הדתות אל המקומות המקודשים להם ואי־פגיעה 1 ז

 ברגשותיהם כלפי מקומות אלה. אגב, הסעיף מדבר על חופש הגישה ואינו מזכיר במפורש
 את חופש התפילה והפולחן. אך נדמה לי כי נכון לומר שהאחד כולל את השני, והשלטונות
 מכירים ומודים בכך בפה מלא, כאמור במכתבו של שר הדתות שהובא לעיל. שהרי זכות
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 השופט ברמון

 גישה למקום קדוש איננה זכות לשם גישה בעלמא כדי להתבשם מיפי המקום או משכיות־
 חמדתו. בשביל המאמין זוהי הזדמנות להתייחד עם אלוהיו באמצעות תפילה במקום

 שהשכינה שורה עליו.

 סעיף 2 משלים את סעיף 1 וקובע שכל התנהגות בניגוד לו מהווה עבירה פלילית
 שענשה בצדה עד מאסר של חמש שנים ושבע שנים.

 סעיף 3 חשוב במיוחד לעניננו בקבעו שהחוק בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע
 ממנו. ובכן, לא זו בלבד שהחוק לא ביטל מפורשות את דבר המלך׳ אלא שהוא לא בא
 לבטל מכללא כל דין שקדם לו, לרבות דבר המלך על המקומות הקדושים הכלול במונח

 כמו־כן, כל אותם הטעמים שכבר ניתנו נגד האפשרות של ביטול מכללא של חוק
 קיים, כוחם יפה וביתר שאת לגבי חוק השמירה על המקומות הקדושים.

 ג בעצם, עם כל חשיבותו הציבורית והבינלאומית של חוק זה, כשהמדיגה מכריזה
 באמצעותו, בצורה מחייבת ובאורח חגיגי כלפי כל הלאומים, העדות והדתות, שהיא
 לוקחת על עצמה את האחריות לשמור על המקומות הקדושים בארץ מפני חילול, פגיעה
 ומגיעת גישה חפשית אליהם, ומטילה סנקציות פליליות על כל העובד על אחד מאלה,
 אין הוא כולו בגדר חידוש בארץ. קדם לו פרק שלם בפקודת החוק הפלילי, 1936, הוא
 ל פרק ט״ז שעודנו בתוקף עד היום הזה, המכיל שורה של מעשי עבירה בקשר למקומות
 פולחן, עלבון לדת, הפרעה לעבודת אלוהים, פגיעה ברגשות דת או חילול רגשות דת,
 וכר וכוי. וכשם שסעיפים אלה לא עשו את דבר המלך על המקומות הקדושים למיותר
 או גרעו במשהו מתקפו ונתקיימו זה בצד זה, כך אינני רואה כל מגיעה לקיומם בצוותא
 של חוק השמירה על המקומות הקדושים ודבר המלך על המקומות הקדושים. שגי דברי
 ה חקיקה אלה אמנם עוסקים באותו נושא, אך תכנם שונה ואין האחד גוגע בחברו. כדברי

 סגן פרקליט המדינה בטיעונו בכתב: .

 י ״חוק השמירה קובע איפוא גורמות לגבי המקומות הקדושים, אך אינו

 ן מצביע על הגוף שיחיל אותן גורמות. בשאלה זו — שאלת זהותו של הגוף
 המסדיר — קובע דבר המלך. שני דברי החוק עוסקים, כל אחד בתחומו,

 בענינים שונים, זה במהות וזה כמיהות.״

 העולה מכל האמור לעיל הוא שדבר המלך על המקומות הקדושים שריר וקיים. והיות
 ז ונשוא העתירה הוא ענין הקשור למקום שלכל הדעות הוא מקום קדוש, הרי שאין בסמ
 כותו של בית־משפט זה לדון ולהכריע בו. אך על־ידי כך לא נוצר חלל ריק. לפי סימן 3
 לדבר המלך על המקומות הקדושים מוגבלת סמכותו של הנציב העליון (כעת — שר
 הדתות) אך ורק לקביעה אם עגין פלוגי גופל בגדרו של סימן 2. אם כן — כי אז הוא
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט ברנזון

 יוצא מסמכות השיפוט של בתי־המשפט בעוד ששר הדתות בעצמו אינו יכול גם הוא לדון
 ולהכריע בגופו של ענין. לפי דבר המלך׳ ניתן להקים ועדה ולהעניק לה את סמכות השי
 פוט בענינים אלה, אך ועדה כזו לא הוקמה ואינה קיימת. על־־כן, נתונים העניגים בתחום
 פעולתה של הממשלה: עד לחקיקתו של חוק יסוד: הממשלה, תשכ״ח־1968׳ מכוח סמכו
 יות הממשל הכלליות הנתונות בידי הרשות המבצעת של המדינה (ראה בג״צ
 262/61, (13), ב־ע׳ 191 ־, ומאז, לפי סעיף 29, המסמיך את הממשלה לעשות בשם המדינה

 ״בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת״.

 לפיכך, יש לדעתי לדחות את העתירה.

 בסיום, עלי להודות לפרקליטים המלומדים משני הצדדים שלא חסכו עמל מעצמם
 וטרחו והכינו כתבי טענות מצויינים הערוכים בטוב טעם ודעת, אשר האירו את עיני

 בפרשה קשה וסבוכה זו.
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

סטר :. אין לי צורך לעמוד על קדושת הר הבית ליהודים ועל זכותם  השופט קי
 להתפלל שם נוכח דברים דלקמן של בא־כוח המשיב בסיכומיו:

 ״קדושת הר הבית לעם ישראל וכל המשתמע מכך (וכל המוסיף גורע)
 היא מן העולם ועד עולם, אין היא תלויה בשלטון ומקומה מעבר לכל דיון,
 משפטי או אחר אין חולק על זכותם הלאומית וזכותם ההיסטורית של
 היהודים להתפלל על הר הבית (כמובן לא ניכנס לשאלת איסור והיתר

 בדת).״

 בכל זאת לא ניתנה לעותרים, שהם יהודים, אפשרות להתפלל על הר הבית ושר
 המשטרה הודיע בכנסת בתשובה לשאילתה:

 ״לאחראי על נקודת המשטרה בהר הבית הוראות מפורשות לא לאפשר
 ליהודים תפילה ברחבת הר הבית בכדי לא להביא להתנגשות. ולהפרת

 הסדר הציבורי.״

 העתירה היא לצוות על שד המשטרה לתת שמירה נאותה מטעם משטרת ישראל
 על־מנת למנוע הפרעות לתפילת יהודים על הר הבית וכי תינתן הוראה מטעם המשיב
 לאנשי משטרת ישראל להימנע מלהפריע לתפילת יהודים על הר הבית, ולחלופין לדאוג
ת  למתן שמירה לעותרים על־מנת למנוע הפרעות לתפילת העותרים על הר הבית, ו
 ולחלופין כי יתן הוראות לאנשי משטרת ישראל להימנע מלהפריע לתפילת העותרים על
 הר הבית, ובן ולחלופין כי יתן הוראות לאנשי משטרת ישראל להימנע מלהפריע לתפילת
 העותרים וכל אחד מהם על הר הבית. העותרים תיארו בעתירה כיצד עלו לתפילה בהר

 הבית וכיצד פעלה המשטרה.

 א) ביום ה׳ דחול־המועד סוכות תשכ״ח עלו כמנין יהודים וביניהם כמה מן העותרים
 לחלקו הדרומי׳ של הר הבית לשם אמירת הלל, הקפות ותפילת מוסף, במקום שלפי טענתם
 היה קיים בית־כנםת במאה השלוש־עשרה (למגין האירופי) בתקופת השלטון הממנזלמי.

 ב) העותר השמיני עולה להר הבית אחרי טבילה וחליצת נעל מדי חודש בחדשו
 ולפעמים פעמיים בחודש. עותר זה מתפלל ביחידות; בהתחלה קבע לו מקום תפילה
 במקום הקרוב ביותר לכניסה ואחרי שהשוטרים הפריעו לו בכוח לתפילתו התחיל לחפש

 מקום מבודד ומרוחק.

 ג) ביום ג׳ דחול־המועד פסח תשכ״ח התאספה קבוצה של יותר ממנין, ובהם כמה
 מן העותרים, עלתה להר הבית והתחילה להתפלל במקום מבודד בדרום מזרחו של השטח

 המוקף חומה ז
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 השופט קיסטר

 ד) ביום ט׳ םיון תשכ״ח עלתה קבוצה של כמה אנשים להר הבית להתפלל, וביניהם
 העותרים מס׳ 7, 9, 12, 15 5

 ה) ביום א׳ בראש־חודש תמוז תשכ״ח עלו העותרים מס׳ 5 ו־6 לתפילה בהר הבית
 בשעות אחר־הצהריים ז

 בכל אותם המקרים הפריעו השוטרים לתפילה בהשתמשם בכוח הזרוע ובמקרה
 האחרון אף נעצרו העותרים מם׳ 5 ו־6 על־ידי אנשי המשטרה, הובאו לחדר המעצר והוז

 הרו שלא יתפללו בהר הבית.

 צא־כוח העותרים פנה לשר הדתות ותשובתו היתה:

 ״הוראות חוק השמירה על מקומות הקדושים, תשכ״ז־1967, ברורות
 כי לכל בן דת חופש הגישה לתפילה ולביקור במקומות הקדושים שלו.

 תקנות אינן יכולות להוסיף או לגרוע בנקודה ברורה זו.״

 כן פנה בא־כוח העותרים לשר המשטרה ותשובתו היתה:

 ״אין •זה מעגינה של המשטרה לאסור, או להתיר, תפילות במקום קדוש
 זה או אחר. המשטרה — האמונה על בטחון הציבור — חייבת ונדרשת
 למנוע׳ במסגרת החוק כל הפרעה של הסדר הציבורי, ויהיו גורמי ההפרעה

 הזאת כאשר יהיו ולהבטיח החיים התקינים של האוכלוסיה.״

 את תשובתו של שר המשטרה לשאילתה בכנסת הבאתי לעיל.

 זאת היתד! הגישה של שרי הדתות והמשטרה כלפי תפילת העותרים על הר הבית
 ושל יהודים בכלל.

 בתשובה לעתירה נקט המשיב עמדה אחרת; ואין פלא בכך.

 אחרי ששר הדתות מאשר כי לעותרים הזכות להתפלל על הר הבית תמוה לכאורה
 על־םמך מה תוכל המשטרה להפריע להם ולבטל את זכותם.

 אמנם חופש הגישה להתפלל אינו מקנה לאדם זכות לפעול באופן הפוגע באחרים או
 בהסדר הקיים במקום והמשטרה רשאית למנוע פגיעות כאלו.

 לדוגמה: אדם המזדמן לכנסיה נוצרית קתולית בין שהוא נוצרי קתולי ובין שהוא זד,
 ומתנהג באופן פוגע או מרגיז כגון מופיע בלבוש שלפי המקובל אין להופיע בו בכנסיה
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 4 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 * השופט קיסטר

 או מכסה ראשו כאשר המקובל שם לגלות ראשו, או עומד בזמן שאחדים כורעים וכל שת
 _׳ •אם משוחח בשעת טכס: או עושה עוויות של לעג, לא יוכל לבוא בטרוניה אם המשטרה
 תסלק אותו מן המקום וייתכן שיהא גם מקום למשפט פלילי ואין הדברים אמורים
 בכנסיה בלבד אלא גם במקום אחר המקודש לנוצרים או בתהלוכה או בטכס אחר. כן לא
 יוכל נוצרי להיכנס למקום המיוחד לכמורה או גבר מושלמי אינו בעל זכות כניסה למסגד

 אך האם מוסמכת המשטרה לסלק אדם מן המקום שהוא זכאי להימצא ולהתפלל בו
 מפני שאנשים העויינים אותו אינם רוצים שיימצא שם, אף־על־פי שאין בהתנהגותו מאומה

 העלול לפגוע ברגשותיהם כלפי אותם המקומות י

 ב במקרה דגא לפחות העותר מס, 8 (הרב שלמה זלמן הוכמן) גהג כפי שמתואר בעתי

 רה באופן שקשה למצוא בהתנהגותו משהו העלול לפגוע ברגשות המועזלמיס כלפי הר
 הבית, או העלול להפריע בטכםיהם ותפילותיהם ? האם יש יסוד להפריע לו, כאשד באותו
 זמן עולים על הר הבית ללא הפרעה רבים שאינם מועןלמים, ואפילו כאלה שהם כופרים
 ג מבחינת הדת המוסלמית, והמוסדות המושלמים מרשים כניסתם ואף גובים תשלום עבור

 כניסה בשערים מסויימים י

 טענתו של בא־כוח המשיב בסיכומיו היא שהענין אינו שפיט, היינו אין לבית־משפט
 זה לדון בעתירתם של העותרים.

 ד בא־כוח המשיב מביא את דברי ב־בג״צ 223/67, נ14), ב־ע׳ 448, שם אמרתי שמאז

 צמיחת האישלאם לפני למעלה מ־1300 שנה רואים המושלמים את הר הבית או חלקים
 ממגו כמקומות המקודשים גם להם, וכן מביא הוא את הדברים שאמרתי בקשר לבעיות

 המתעוררות כאשר מקום מקודש לבני דתות שונות, ועל דברים אלה חוזר אני כאן:

 ה ״לכל דת ישנם דינים ומנהגים שונים ביחס לדרך כיבוד, התנהגות

 ואף תנאי כניסה וסייגים לגבי כניסה למקומות המקודשים להם, ולא קל
 לצאת ידי חובת כולם ולהבטיח חופש גישה לבני דת אחת — מצד אחד,

 וכיבוד ואי-פגיעה ברגשות בגי דת זו או אחרת — מצד שני.״

 ו
 אכן, שם מדובר היה רק על זכות גישה של יהודים להר הבית וכאן מדובר לא רק
 על זכות גישה אלא גם על זכות יהודים להתפלל שם. טבעי הדבר כי במקרה שאתר
 פלוני מקודש בעיני בגי דתות שוגות עלולות להתעורר בעיות ואף סכסוכים על כך באיזו
 מידה בני כל אותן הדתות זכאים לערוך טכסים דתיים באותו אתר. יתר־על־ת: ייתכן
 ז שעריכת טכס או העמדת סמלי דת על־ידי בגי דת אחת מהווה פגיעה ברגשות בני דת
 אחרת ויש ויראו בכך חילול המקום הקדוש להם (דוגמה קיצונית בהיסטוריה יהודית היתד.
 העמדת פסל או מזבח לאליל בבית המקדש בזמנו של אנטיוכום אפיפנם). ובמקרה כזה
 ייתכן שלא תהא אפשרות שבני הדתות השונות יערכו טכםיהם באותו אתר המקודש אלא

־דיך, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשל״א־0ד19 181  ״פסקי



 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 לכל היותר כי בגי אותה דת שטכםיה פוגעים כנ״ל יתפללו כיחידים וללא כל טכס מבלי
 להפריע לאחרים, ואף ייתכן שאף אחת מבני הדתות לא תוכל לערוך טכסים מסודרים,

 אם מה שבעיני דת מסויימת הוא פולחן, בעיני הדת האחרת הוא חילול המקום.

 אפילו אין גיגודים כה גדולים, קשה לצוות על המשטרה שתאפשר לבני כל דת ודת
 לערוך תפילות או פולחנים באותו מקום כרצון כל איש ואיש, שהרי עלול הדבר להביא

 להתנגשויות ואף למהומות.

 במקרה דנא, אפילו התנהגו אנשי המשטרה שלא כהוגן כלפי העותרים או אחדים מהם,
 אינני רואה כי ניתן להפוך את הצו־על־תנאי למוחלט. הלוא קבלת העתירה אפילו לפי
 חלופתה האחרונה הנוחה ביותר למשיב משמעותה כי העותרים רשאים להתפלל בשטח
 הר הבית כולו בכל יום ובכל עת והדבר הזה עלול לגרום להתנגשויות. היוצא מן האמור
 שאין מקום להוצאת צו כל־שהוא, כל עוד לא נעשה הסדר בין הדתות, וכאן מתעוררת
 שאלת השפיטות בחריפותה. האם בית־המשפט אגב דונו בעתירה זו יכול לעשות הסדרים
 באין הסדר בין ראשי הדתות, או שהדבר נתון בידי הרשות המבצעת ובעיקר בידי שר

 הדתות כפי שטוען בא־כוח המשיב.

 בא־כוח המשיב מסתמך על הוראות דבר המלך במועצה על ארץ־ישראל (מקומות
 קדושים), 1924, שלפי טענתו, עד כה לא בוטל, ואפילו בוטל, טוען הוא שהענין אינו
 שפיט לפי עקרונות כלליים ובהתאם לפסיקה שצוטטה; באי־כוח העותרים טוענים שהענין
 הוא בסמכותו של בית־משפט זה אפילו דבר המלך במועצה עודנו בתוקף, דבר שהם

 מכחישים.

 אדון בשאלת תקפו ופירושו של דבר המלך הנ״ל מכיון שאם חיקוק זה בתקפו, ואם
 לפיו אין בית־משפט זה מוסמך לדון, לא יהא צורך לברר את הטענות האחרות,

 אכן צודקים באי־כוח העותרים כי חיקוק זה נוצר בגלל התחייבות שהוטלה במנדט
 ותואמת את הוראותיו. אולם ישנן הוראות רבות בחוקי ישראל אשר חוקקו בעקבות המנ
 דט ולא נפסלו בשל ביטול המנדט. כדי להראות זאת די להזכיר סעיפים אחדים של

 המנדט:

 סעיף 9 של המנדט מכיל הוראות בדבר הקמת בתי־משפט המבטיחים משפט צדק
 לאזרחים ולזרים; סעיף 11 בדבר חובות הרשות המבצעת להגנה על עניני הציבור! סעיף
 15 בדבר חרויות שונות (חופש מצפון ופולחן דתי, איסור אפליה מבחיגת גזע, דת או

 שפה), סעיף 16 בדבר פיקוח על מוסדות וסעיף 21 בדבר עתיקות.

 כעת נבדוק את הוראות המנדט בדבר מקומות קדושים, את תולדות ההוראות וכן את
 דבר המלך במועצה הנ״ל שהוצא בעקבות הוראות המנדט.

 182 ״פםקי־דין״, כרך כד, חלק שגי, תש״ל/תשל״א־1970



 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 למותר לכתוב כי במקומות הקדושים בארץ־ישראל היה ויש עגין לא רק לבני דתות
 תושבי הארץ אלא לחוגים רחבים של מאמינים בעולם. על־כן היה ענין למעצמות אשר
 השתתפו בהכנת המנדט בהבטחת זכויות במקומות הקדושים. בספרו של פייגברג: /׳ארץ־
 ישראל בתקופת המנדט למדינת ישראל״ מצינו, בע׳ 61, כי אחת ההצעות של משלחת

 ארצות־הברית לוועידת השלום הכלולות בדו״ח מיום 21.1.1919 הימה:

 ״ד) המקומות הקדושים והזכויות הדתיות של כל האמונות בארץ־
 ישראל יועמדו בחסותם של חבר הלאומים ושל המעצמה המנדטורית.״

 הצעה זו נתקבלה ומצאה את ביטויה בהוראות סעיפים 13 ו־14 של המנדט אולם
 סעיפים אלה אינם מסתפקים בקביעת החסות. כאן מן הראוי להתעכב על נשוא שני
H דן ב־ y Places and Religious Buildings or sites ; סעיף 0 1 1  הסעיפים האלה, סעיף 3
Rights and claims in connection with the Holy Places and the rights 14 דן ב־ 
• בסעיף 13 הוטלה a n ( l claims relating to the different religious communities 
 על המעצמה המנדטורית אחריות למקומות קדושים) ואתרי דת בארץ־ישראל. אחריות או

 חובה זו כוללת:

 א) שמןרה על זכויות הקיימות לאותם אתרים,
 ב) הבטחת זכות גישה חפשית אליהם ופולחן דתי בהם וכל זה גתון לסייג של
while ensuring the requirements of) הבטחת דרישות סדר ציבורי וגימוסים הולמים 

.(public order and decorum 

 כן נאמר כי המעצמה המנדטורית תהא אחראית לביצוע הוראות סעיף זה אך ורק כלפי
 חבר הלאומים, אך אין מניעה לכך כי המעצמה המנדטורית תעשה הסדרים עם השלטונות

 האדמיניסטרטיביים של ארץ־ישראל כדי לבצע הוראות באותו סעיף.

 סעיף 14 מורה על הקמת ועדה מיוחדת כדי ללמוד, להגדיר, ולברר את הזכויות
 והטענות בקשר למקומות קדושים ולתביעות הנוגעות לעדות הדתיות השונות; הקמת

 ועדה זו, דרך מינויה וכו׳ טעונות הסכמה מטעם מועצת חבר הלאומים.

 ועדה כזו לא הוקמה, ועל־כן היה על המעצמה המנדטורית למלא בעצמה על־ידי
 האדמיניסטרציה של ארץ־ישראל את החובות והתפקידים שהוטלו עליה לפי סעיף 13 של

 המנדט.

 לשם ביצוע תפקידיה של המעצמה המנדטורית בקשר למקומות קדושים ולאתרים
 אחרים חוקק דבר המלך במועצה משגת 1924 שהוזכר לעיל, כפי שחוקק גם דבר המלד
 במועצה משגת 1922 שגם שם הוראות שמטרתן ביצוע התחייבויותיה שקיבלה על עצמה

 על־ידי המנדט.
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 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 החיקוק הזה נשאר בתקפו עד סוף המנדט וברור שאין כל חיקוק שביטל במפורש
 את דבר המלך במועצה משנת 1924, והטענה היא שדבר המלך הנ״ל בוטל מכללא. כדי
 לבדוק זאת עלינו לעמוד על תכנו. דבר המלך במועצה משנת 1924 אינו בא לקבוע הו
 ראות יותר מפורטות בדבר זכויות הקיימות או בדבר גישה למקומות קדושים, ומהם
 הסייגים מבחינת הסדר הציבורי, אלא קובע מי מוסמך לדון בעניני מקומות קדושים.

 בדבר המלך במועצה נאמר בהקדמה:

 ״הואיל ונקבע (בין השאר) בדבר המלך במועצה על ארץ־ישראל כי
 לבתי־משפט האזרחיים יהא שיפוט בכל הענינים ועל כל האנשים בארץ־

 ישראל,
 והואיל ורצוי (expedient) שענינים מםויימים לא יהיו שפיטים על־

,,(cognizable) ידי בתי־משפט אלה 

 על־כן בהתאם לסמכויות השונות שרגילים לפרטם בכל חיקוקים דומים (דבר המלך
 במועצה) נקבעו הוראות דבר המלך הזה שהוא מכיל למעשה רק שני סימנים שעליהם

 אעמוד בהמשך הדברים.

 יצויין כי אין במבוא הנ״ל כל הסתמכות על המנדט.

 הנימוק היחיד לחקיקה שניתן במבוא הוא כאמור כי אין זה רצוי או מעשי שענינים
 מםויימים יובאו בפני בתי־משפט אזרחיים.

 יש לזכור כי בדבר המלך במועצה על ארץ־ישראל משנת 1922 מצוי סימן 38 הקובע
 כי כפוף לאמור בחלק החמישי לדבר המלך, לבתי־משפט אזרחיים שיפוט בכל הענינים ועל
 כל האנשים בארץ־ישראל; באותו חלק נמצאים גם חריגים לכלל זה. כן נקבעה סמכותו
 של הנציב העליון לאשר:פסקי־דין'מוות, וכן בסימן 50 הוצאו משיפוט בתי־משפט כל
. מלבד זה נקבעו בחלק זה הוראות המקנות שיפוט לבתי־  ההליכים נגד הנציב העליון וכו,
 דין דתיים והוקנתה סמכות מםויימת בענינים שלא על ריב לקונסולים זרים בעניני אז
 רחיהם. נוכח הוראת סימן 38 לדבר המלך במועצה משנת 1922, כאשר המחוקק רצה כי
 ענינים הנזכרים בסעיפים 13 ו־14 של המנדט לא יהיו בשיפוטם של בתי־משפט אזרחיים,
 הרי הדרך הנאותה היתה לקבוע זאת בדרך של חקיקת דבר המלך במועצה, ומה גם
 שהמחוקק לא התכוון להסדיר על־ידי פקודה שטח חיים מםויים ולקבוע מי ידון ומי יחליט,
 מי יוכל להרשות ומי יסרב, אלא כל ענינו היה להוציא שטח מםויים משיפוטם של בתי־
 משפט אזרחיים. אציין כי הוצאת ענין פלוני משיפוט בתי־משפט רגילים ומסירתו לטרי
 בונלים מיוחדים, גופים מעין שיפוטיים, ועדות ואף לרשות מבצעת, אינה יוצאת דופן

 במדינה דמוקרטית של ימינו, אלא גיתן לומר כי המגמה הכללית היא:

 א) כי הרשות אפילו איננה בית־משפט או בית־דין תפעל בצורה הוגנת וגם תנמק
 את החלטותיה.
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 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה׳ ואח, נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 ו־ב) כי תהא סמכות כלשהיא לבית־משפט אזרחי או אדמיגיסטרטיבי להתערב
 בפעולות הרשות לפי פניית האדם או הגוף שנפגע על־ידי הרשות המוסמכת.

 אם נעיץ בטיב הענינים אשר הוצאו משיפוטם של בתי־המשפט האזרחיים על־ידי
 דבר המלך במועצה משנת 1924 נמצא כי בדרך כלל׳ אין אלה ענינים הניתנים לבירור
 כמו סכסוך ממוגות רגיל שבית־המשפט קובע עובדות על־פי עדויות שהצדדים מביאים,
 ופוסק מי צודק לפי הדין החל; ספק גדול אם בכלל קיימות נורמות קבועות וידועות שעל-

 פיהן יהיה לדון בעגיגים אלה.

 הוגש לגו דו״ח של L• G.-A. oust שכיהן כקצין המחוז בירושלים בזמן ממשלת
 ב המנדט (תאריך הדו״ח הוא 1929) וממנו ניתן ללמוד על מהות הבעיות וסכסוכים בין

 הדתות בשל זכויות במקומות הקדושים.

 הסכסוכים נוגעים לזכות חזקה או חזקה משותפת באתרים שונים, זכות או חובה
 לתקנם, דרך עריכת טכסים דתיים באתרים אלה על־ידי כל אחת מהדתות או הכיתות,
 ג וביגיהם פרטים כגון אלו, מי מבין כהני דת רשאי לנהל את הטכס ומי רשאי ללבוש בגדי
 כהונה, השפה בה מותר להשתמש׳ גישה לבעל דרגות כהונה שונות למקומות מיוחדים
 באתרים כאלה ולא לכל המבקרים. מוצאים גם הסדרים בדבר פרטים הנראים כפעוטים

 כגון עניגי שטיחים וחפצים המשמשים לטכסים, ריהוט ומי זכאי לגקות את האתר.

 ד יצויין כי נראה מהדו״ח הנ״ל שבמקומות המקודשים לנוצרים שלגביהם היו סכסוכים

 או בירורים היו אמנם בפיקוחם של בני כיתות שונות אבל כל הכיתות הן בלתי־רפורמיות
 שנוצרו על־ידי התפלגות הכנסיה הנוצרית בתקופה די קדומה לכנסיה רומית קתולית
 בראשותו של האפיפיור ולכמה כנסיות מזרחיות (אורתודוכסיות, יוונית׳ ארמנית׳ ועוד)
 ך ואיגגי חושב שישנם הבדלים גדולים יחסית בענין םקרמנטים וכד, בין אותן הכנסיות?

 בכל זאת היו בעיות ואף סכסוכים חריפים.

 מציגו בדו״ח גם אי־אילו דברים על סכסוכים שהתעוררו בין יהודים ומת&למימ
 בקשר לקבר רחל .ובקשר לכותל המערבי לפגי הסכסוך הגדול שהתברר לפגי הוועדה
 ן שנתמנתה על־פי החלטת מועצת חבר, הלאומים מיום 14.130 (ראה דבר המלך במועצה

 (הכותל המערבי), 1931).

 בקשר לסכסוך בדבר הכותל המערבי אציין כאן, כי כאשר המושלמים ביצעו עבודות
 מםויימות בכותל המערבי ויהודים ראו פגיעה בקדושת הכותל אף לגבי נדבכים שלא היו
 ז מעל לרחבה בה היו נוהגים להתפלל, מצאה הרשות האדמיניסטרטיבית דרך למנוע את
 הפגיעה ברגשות היהודים על־ידי כך שהעמידה את הנדבכים העתיקים של הכותל בפיקוח
 מחלקת העתיקות והדבר מנע ביצוע עבודות שהיה מקום לראות בהן פגיעה בקדושת

 הכותל המערבי המהווה חומה חיצונית של הר הבית.
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 מתוך הדו״ח מסתבר שאף־על־פי שאחת המגמות של הרשות המבצעת היתה לשמור
 על הסטטוס קוו במקומות הקדושים, והיה מקום לחשוב שבגלל מגמה זו יהא מספר הסכ

 סוכים מועט, בכל זאת התעוררו בעיות שהיה צורך להסדירן על־ידי הסכם או החלטה.

 מתוך טיב הסכסוכים כפי שתיארתי כאן בקיצור מסתבר שכדי ליישב סכסוכים
 ולמצוא פתרונות, יש צורך להתייחם בהבנה לכל פרט שהוא לכאורה פחות ערך, ללמוד
 כל הבעיות ולהבין לרגשותיהם של בני הדתות שהענין גוגע להם, ובראש ובראשונה
 לנסות להסדיר בדרכי שלום? ההחלטה הניתנת היא למעשה פשרה כפויה על הצדדים
 כאשר בקושי ניתן למצוא יסוד משפטי להכרעה. לפיכך מי שבידו בירור סכסוכים אלה
 הוא במצב של ועדת חקירה או בירור עם סמכות של פשרן לפסוק הן לדין והן לפשרה
 לפי שיקול־דעת רחב ביותר. לכל היותר אפשר לראות את המוסמך לדון בעגינים אלה

 כבורר שמן הראוי שלא יהיה קשור לא בחוק ולא בפדוצידורה,

 אמנם המחוקק היה יכול למסור בירור סכסוכים כאלה וקביעת הסדרים לאו דוקא
 לרשות המבצעת, אלא היה יכול להקים ועדה או ועדות ואפילו ועדות שבראשן יעמוד

 שופט, אבל ועדה כזאת, יהא הרכבה אשר יהא, לא תיכנס לגדר בית־המשפט.

 באי־כוח העותרים טועגים גם כי דבר המלך משנת 1924, אם הוא בתוקף, אינו מונע
 מבית־המשפט שידון בענין לפחות לפי סעיף 35 לחוק בתי־המשפט, תשי״ז־1957, כאשר

 הדבר מתעורר דרך אגב. לטענה זו לא אוכל להסכים.

 לשם בירור שאלה זו ולשם בירור השאלה אם חיקוק זה משנת 1924 בוטל׳ עליגו
 לבחון את תות החיקוק. כאמור, מטרת החיקוק היתד! להוציא עגיגים מסויימים משיפוטם

 של בתי־משפט אזרחיים, בחיקוק שני סימנים אופרטיביים והם סימן 2 וסימן 3.

 כאן אעתיק את הס)ימן 2 בלשונו:

"Notwithstanding anything to the contrary in the Palestine 
Order-in-Council or in any Ordinance or Law in Palestine no cause 
or matter in connection with the Holy Places or religious buildings 
or sites in Palestine or the rights or claims relating to the different 
religious communities in Palestine shall be heard or determined 
by any court in Palestine. 

Provided that nothing herein contained shall affect or limit 
the exercise by the Religious Courts of the jurisdiction conferred 
upon them by, or pursuant to, the said Order-in-Council." 

 כפי שאפשר לראות מן הנוסח מוציא הסימן משיפוטם של בית־המשפט לא רק ענינים
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 בג״צ 222/68, המי 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 של מקומות קדושים אלא גם של reiigious buildings or sites וגם זכויות ותביעות
 המתייחסות לעדות הדתיות השונות.

 סימן 3 לדבר המלך הנ״ל קובע שכל עוד אין ועדה שלה שיפוט בענינים האמורים
 בסימן 2, ותתעורר שאלה אם איזה ענין (cause or matter) נכנם לגדר הענינים
 המפורטים בסימן 2 לעיל, יועבר הענין להכרעתו של הנציב העליון אשר יכריע אחרי
 שיבדוק את הענין בהתאם להוראות שיוכל לקבלן מאת אחד משרי הוד מלכותו

.(one of his Majesty's principal Secretaries of State) 

 כן נאמר שההחלטה של הנציב העליון תהא סופית ומחייבת את הצדדים כולם.

 ב
 ראינו איפוא כי סימן 2 לדבר המלך מנוסח באופן היכול להוציא ענינים רבים מאד
 משיפוט בתי־המשפט האזרחיים אלא לפי סימן 3 יכול היה הנציב העליון לפרש כי בנין
 המשמש לצורך דת אינו נכנם לגדר "reiigious sites" לפי סימן 2 ואז השיפוט הוא

 בידי בתי־המשפט האזרחיים.
 ג

 כזה היה המצב עד קום מדינת ישראל ואין טענה כי בזמן המנדט היו הוראות דבר
 המלך בלתי־סבירים. השאלה היא איפוא, אם הוראה כלשהי בחוקי המדינה ביטלה את

 דברי המלך.

 ד החיקוק הראשון הוא פקודת סדרי השלטון והמשפט מס׳ 1, תש״ח־1948. מפקודה
 זו נובע, כי חוק שהיה קיים בארץ־ישראל ביום ה׳ באייר תש״ה (14.5.48) יעמוד בתקפו
 עד כמה שאין בו סתירה לפקודה זו או לחוקים אחרים שיינתנו והשינויים הנובעים מתוך

 הקמת המדינה ורשויותיה.

' בפקודה זו בסעיף 13 בוטלו חוקי הספר הלבן של 1938 ופורטו שם חיקוקים שבוטלו  ר

 ובוודאי שדבר המלך הנ״ל אינו אחד מהם.

 סעיפים 12 ו־14 לפקודה קובעים אי־אילו הוראות בדבר שינויים הנובעים מהקמת
 ן המדינה. סעיף 12 מבטל התלות בבריטניה ואילו הסעיף 14 מעביר סמכויות שהיו בידי

 מלך בריטניה, שריו, הנציב העליון וכו׳ לידי הממשלה הזמנית.

 אם נקרא את דבר המלך משנת 1924 כפוף לאותם השינויים האמורים בסעיפים 12
 ו־14 אינני.רואה מאומה בדבר המלך במועצה משנת 1924 העומד בסתירה לפקודת סדרי
 ז השלטון והמשפט. מדגיש אני כי באותו דבר המלך במועצה לא הוזכר אפילו המנדט לא
 במבוא ולא בחלקו האופרטיבי ואין בו מאומה העומד בגיגוד לקיום מדינת ישראל ומטרו
 תיה. על־כן, ולגובה האמור בפסק־דין ב־בג״צ 5/40, נ2), איגגי חושב כי דבר המלך

 משנת 1924 התבטל על־ידי הקמת המדינה.
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיםטר

 בגוסף לכך, העיר לגו בא־כוח היועץ המשפטי, כי במספר חוקים שחוקק על־ידי הכנסת
 הוזכר במפורש דבר המלך לשנת 1924 כחיקוק העומד בתקפו. ואלה הם החיקוקים שהוז

 כרו על־ידו:

 1. סעיף 22 (א) לחוק הניקוז וההגנה לפני שטפונות, תשי״ח־1957 ן

 2. סעיף 4 (1) לחוק גגים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג־1963 ?

 3. סעיף 51 לחוק בינוי ופיגוי של אזורי שיקום, תשכ״ה־1965.

 ברצוגי להזכיר כי באחרונה דן בית־משפט זה ב־בג״צ 171/69, נ15), בסוגיה של
 ביטול חיקוקים מכללא והמסקנה היתה שיש לנהוג בזהירות יתר בהכרזת חוק חרות כבטל
 מכללא? וכאן אין לומר כי קיום דבר המלך אינו יכול,להתקיים במדינת ישראל (אחרי

 שינויים המחריבים לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט הנ״ל).

 מדגיש אני, כי אין לדון גזירה שווה בין דבר המלך משנת 1924 לדבר המלך על
 הכותל המערבי, לשנת 1931, שם דגו בדבר אתר מםויים והשיקולים לגבי הכותל שהיו
 אז, אינם קיימים כיום עוד, ואף השכונה שבגלל שכנות אתה נעשו ההוראות, אינה קיימת

 עוד.

 השאלה יכולה להתעורר אם חקיקה יותר מאוחרת במדינה לא ביטלה את דבר המלך
 מכללא, שהרי אין חולקין על כך כי במפורש לא בוטלה, והנה ישנם שני חיקוקים

 אפשריים.

 האחד זהו חוק בתי־־המשפט, תשי״ז־1957. אך מה שיכול להשתנות לפי חוק זה הוא
 אם לא הורחבה סמכות של בית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט גבוה לצדק. אך על
 שאלה זו אין לי צורך לענות כי אפילו הורחבה הסמכות אין עתירה נגד שר הדתות למה
 לא עשה יהסדר בדבר התפילות על הר הבית בין על־ידי תקנות או באופן אחר וכאמור

 כל עוד לא נעשה הסדר אי־אפשר לצוות על שר המשטרה לפי העתירה.

 נשאר עוד לדון בחיקוק אחד והוא חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז־1967,
 היינו אם חוק זה ביטל את דבר המלך משנת 1924 על־ידי הסדרת הבעיות מחדש, או אם
 דבר המלך עומד בסתירה לחוק משנת תשכ״ז כך ששני החיקוקים אינם יכולים לחיות

 בכפיפה אחת.

 נראה שלא זו בלבד שבחוק משנת תשכ״ז אין מאומה שלפיו ניתן ללמוד כי התכוון
 לבטל את החקיקה הקודמת, אלא, בסעיף 3 לחוק זה נאמר במפורש כי החוק בא להוסיף
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 על דין אחר ולא לגרוע ממנו. סעיף 1 לחוק מכיל הצהרת המדינה על כך שהמקומות
 הקדושים יהיו שמורים מפגי חילול וכל פגיעה אחרת וכן מבטיח החוק שהמקומות הקדו
 שים יהיו שמורים מכל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות על המקומות
 המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות. הצהרה זו יש בה קביעת זכויות
 לבני הדתות השונות, והייתי אומר גם הטלת חובה על הממשלה לפעול לפי החוק, ואפילו
 אין אפשרות להתערבות מצד בתי־המשפט בפעולת הרשות המבצעת, קיים פיקוח פרלמנ
 טרי וכן בקורת מצד מבקר המדינה על אופן ביצוע החוק. עד חקיקת חוק זה לא היתה
 מוטלת חובה חוקית על הממשלה בישראל לפעול בדרך שנקבעה בחוק. על ממשלת המנדט
 הוטלה חובה לפעול לפי כללים שנקבעו במנדט שהזכרתי לעיל, שאינם זהים לגמרי עם
 העקרונות שנקבעו בחוק משנת תשכ״ז־1967. לא אעמוד על ההבדלים ביניהם, כי השאלה

 ך איננה מתעוררת.

 סעיף 2 לחוק מכיל הוראות עונשין שהן הוראות עונשין נוספות לאלו אשר בפקודת
 החוק הפלילי, 1936, או בחיקוקים אחרים.

 ג את סעיף 3 הזכרתי.

 סעיף 4 קובע, כי שר הדתות ממונה על ביצוע החוק, בך נאמר כי שר הדתות רשאי
 להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע החוק בהסכמת שר המשפטים וזה לאחר התייעצות עם

 ך נציגים של בגי הדתות הגוגעות בדבר או לפי הצעתם.

 אינני בא לומר כי ללא תקנות אין אפשרות לממש זכויות העותרים להתפלל בהר
 הבית, כי דבר זה אפשרי גם על־ידי הכרעה לפי דבר המלך במועצה משנת 1924 ושעל־
 ידה אפשר לקבוע הסדר בשאלה המתעוררת בפנינו. לבית־משפט זה לא רק שאין סמכות
 ה אלא אין לו גם אפשרות לעשות הסדר, ומה גם שנציגי המושלמים אפילו לא הוזמנו כאן.

 עד כה לא הוצאו תקנות בדבר זכות תפילה על הר הבית לבני הדתות הגוגעות
 בדבר, וכן אין הכרעה של שר הדתות כאמור לעיל, ,ולכן יש לבטל את הצו־על־תנאי

 ולדחות את העתירה.
 ו

 כאן הייתי יכול לסיים את דברי מבלי להיכנס לבירור הצד הדתי של תפילת היהודים
 על הר הבית, וכאשר יגיע הענין לשר הדתות הוא יהיה חייב לברר מהי עמדת ראשי

 הדת המוסלמית וכן דעת הרבנות הראשית.
 ז

 ברם חברי הנכבד, מ״מ הנשיא, השופט זילברג, האריך בשאלה זאת מבחינת ההלכה
 היהודית ונראה ששאלה זו חשובה בעיניו ועל־כן אוסיף אי־אילו דברים בנושא זה, ואש־

 תדל לעשות זאת בזהירות רבה באשר הצדדים לא טענו בנקודה זו.

 ״פסקי־דין״, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשלי׳זד1970 189



 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 אשר לגישת האישלאם, ידועות לי רק שתי עובדות על־פי מחקרים היסטוריים לגבי
 תקופה בה שלטו המושלמים על הר הבית בתקופת ימי הביניים:

 א) המושלמים אחרי שכבשו את הר הבית העסיקו שם עובדים יהודים והנני מוסיף
 כי לא ידוע לי אם היה זה מרצונם הטוב של המועסקים 1

 ב) היתה תקופה שהיהודים התפללו על הר הבית ואף היה בית הכנסת שהוקם
 בהסכמת השליטים המושלמים ולא אנסה כאן לברד או לקבוע באיזה מקום בדיוק היה

 בית הכנסת ובכלל באילו מקומות התפללו על הר הבית.

 אשר לגישת ההלכה היהודית: לאו בר־הכי אנא ולא אנסה להורות ולקבוע הלכות
 בדבר איסור או היתר לעלות על הר הבית ולהתפלל. אסתפק בכך שאציג עמדת הרבנים
 הראשיים כפי שהתבטאה בכרוז שהתפרסם באלול תשכ״ז והחתום על־ידיהם וגם על־ידי
 רבנים ואחרים וביניהם חברי הרבנות הראשית, רבני ערים וכר, ואסבירו. נוסח הכרוז
 נמצא בחוברת ״גויות ברמה״ מאת שמואל הכהן וינגרטן (הדפסה מיוחדת מתוך קובץ
 תורה שבעל־פה׳ י״א, בהוצאת מוסד הרב קוק, תשכ״ט) בע׳ מ״ה—מ״ו, ואלה הדברים

 שנאמרו שם:

 ״אחרי שזכינו בחסדי השי״ת שהר הקודש והמקדש חמדת ישראל,
 נמצא ברשותנו ורבים מהמון בית ישראל נוהרים לחזות עין בעין את הר
 הבית, אשר מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר
 הבית כולו פן ניכשל ח״ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש

 הזה.
 זאת ועוד, ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדוייק של המקדש
 וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש

 וקודש הקדשים, ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח״ה
 לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהזהרנו מכבר, שבל יהין איש
 ואשה להיכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו.
 ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת המקום והמקדש

 יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו.״

 כפי שניתן להבין מתוך הכרוז, קיימות שתי סיבות לקריאת הרבנים הנכבדים להימגע
 מלהיכנס להר הבית והן:

 א) חשש לא לפגוע בטהרת המקום וקדושתו ומה גם שלגבי כניסה בחלק ממנו קיים
 איסור כרת ואפשר להיכשל בו כאשר לא ידוע כעת מקום המקדש וקודש הקדשים ן

 ב) מצוות מורא מקדש.

 אשר לאיסור כרת אכן משיג הראב״ד על דברי הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק

 190 ״פםקי־דיך, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשל״א־1970



 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 השופט קיסטר

 ר, הלכה י״ד, ומסיק בסוף ההשגה: ״לפיכך הנכנס עתה שם אין בו עונש כרת״. יש
 ומדגישים שאינו אומר כי מותר להיכנס אלא הנכנס עתה אין בו עונש כרת, אך כפי
 שאמרתי בהתחלת דברי לא אכנס בבירור שאלה זו. מן הכרוז של הרבנים הנכבדים ברור
 כי הם פוסקים הלכה לפי הרמב״ם כפי שפסק הרב קוק בתשובה ארוכה, בסימן צ״ו,
 בספרו משפט כהן (התשובה היא משגת תרפ״א־ 1921) ושם אומר גם כי זוהי דעת רוב

 רבותיגו הראשוגים.

 כאן אמסור בקיצור את ההלכות כפי שנקבעו ברמב״ם, הלכות בית הבחירה. הר
 הבית הוא בשטח חמש מאות אמה על חמש מאות אמה. לפנים ממנו סורג מקיף שגבהו
 עשרה טפחים. לפנים ממנו העזרה ולפני העזרה במזרח נמצאת עזרת נשים ועזרת נשים
 ב היתה מוקפת גזוזטרה ״כדי שיהיו הנשים מלמעלה והאנשים מלמטה שלא יהיו מעורביך

 ואחר־כך בא מקום המזבח, ההיכל וקודש הקדשים.

 והגה הגבלות שונות מבחינת הדת לגבי כל אחד מהמקומות. להר הבית עד החיל
 אסורים בכניסה זבין ובכללם כל אלה שטומאה יוצאת מגופם, אלה יכולים להיכגם לאחר
 ג טהרה וטבילה במעיין או במקווה (או במים שדיגם כמקווה) בהתאם לדין האמור בכל אחד
 מהם, אבל כאן לא אכנס בפרטי הטהרה. החל מהחיל (לפגים מן הסורג לפני העזרות)
 מתחיל איסור כניסה לטמאי מת שכיום אין להם טהרה, וכן איסור כניסה לנכרים, עד
 שמגיעים לקודש הקדשים ״שאין נכנם לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה״
, הלכות ט״ו—כ״ב); לא אפרט באילו מקומות איסור כניסה הוא  (רמב״ם, שם, פרק ז,

 1 בכרת.

 ברם, מן הראוי להוסיף מה שנאמר ברמב״ם באותו פרק, בהלכה כ״ג:

 ״בשעה שנכנסים הבנאים לבנות ולתקן בהיכל או להוציא משם את
 ה הטומאה מצוה שיהיו הנכנסים כהנים תמימים. לא מצאו תמימים יכנסו.בעלי
 מומין, ואם אין שם כהנים יכנסו לוים, לא מצאו לוים יכנסו ישראל. מצוה

 בטהורים לא מצאו טהורים יכנסו טמאים ״

 ובכן היו מקרים של כניסה לצורך חשוב שנכנסו אף ישראל טמאים ולא היה לא רק
 ו איסור כרת אלא אף לא איסור בכלל.

 מתוך האמור ברור שלגבי חלק ואף חלק ניכר מהר הבית מותרת היתה כניסה לתפילה
 בדרגת הטהרה שאפשר להגיע כיום (טבילה כדין), אכן יהודים רבים גוהגים גם כיום
 להיטהר על־ידי טבילה במקווה אף לתפילה או ללימוד תורה הגם שאיגם עולים להד
 { הבית, ואמנם כאן דרישות הטהרה יותר חמורות אבל גיתן לקיימן לגבי חלק מהר הבית.
 ברם, נוכח האמור, יש לברר ואף לסמן את המקומות שאפשר להיכנס אליהם, כדי שלא
 ייכשלו בכניסה למקומות שאסור להיכנס אליהם בכלל, ותוך שמירת דינים הקשורים

 בכניסה להר הבית ולתפילה שם.
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 השופט קיסטר

 כדאי להוסיף כי כיום השטח הנקרא הר הבית הוא למעלה מחמש מאות אמה על חמש
 מאות אמה וכנראה שבמשך הזמן צורפו אליו שטחים ודין הכניסה לאותם שטחים שהוספו
 אינו יכול להיות יותר חמור מאשר לכניסה עד לחיל, אבל ייתכן שהוספת השטחים מקשה
 על קביעת תחומים ומקומות. נראה שבאותו שטח שמחוץ לחיל בדרומו של הר הבית היה
 קיים בית כנסת עוד בזמן שבית המקדש היה קיים, ומסתבר שגם בית הכנסת שהוקם

 בהסכמת השלטון המושלמי היה באותו שטח (ראה ספרו של איש ירושלים, הרב יחיאל א
 מיכל טיקוצינסקי, שנפטר בתשט״ו, ופורסם אחרי שנערך לדפוס על־ידי בנו בשנת תש״ל,

 עיר הקודש והמקדש, חלק ד׳, ע׳ ק׳ וכן חלק ג׳, ע׳ י״ד, והמקורות שהובאו שם).

 עד כאן לגבי כניסה בטהרה ואיסור כניסה למקום קודש הקדשים ומקומות אחרים
 מן החיל ולמעלה. כעת אתעכב על עגין מורא המקדש. המצווה מבוססת על האמור בויקרא,

 י״ט, ל׳ ״את שבתתי תשמרו ואת מקדשי תיראו וגו״/ ועל כך נאמר ביבמות, ו׳, ב׳, ״אין ב
 לי אלא בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מגין, ת״ל ,את שב
 תותי תשמורו ואת מקדשי תיראו/ מה שמירה האמורה בשבת לעולם אף מורא האמורה
 במקדש לעולם״. ישנם עוד מאמרים בדבר מורא מקדש במשנה ובספרא, שוב לא אעמוד

 כאן על פרטי הדין, מספיק לציין כי לפי מושג המורא, היחס אל הר הבית וגישה לשם ג
 חייב להיות בדחילו ורחימו (ביראה ובאהבה). פרטי הדין מצויים ברמב״ם, הלכות בית
 הבחירה, פרק ז׳, הלכה א׳ ואילך, ובספרו של הרב טיקוצינםקי, חלק ד/ ע׳ כ״ט. יצויין
 כי לפי דברי הרב טיקוצינסקי וכן לפי האמור בספרו של הרב צבי פסח פרנק ״מקדש
 מלך״, בע׳ ל״ו׳ ואחרים, גוהגת מצוות מורא בזמן הזה גם לפי דעתו של הראב״ד, וכך

 גאמר בספרו של הרב מרדכי אילן ״תורת הקודש״, חלק ב/ סימן י״ט. הדבר מסתבר גוכח ך
 האמור בדברי חז״ל לגבי מורא בזמן שאין בית המקדש קיים, כך שאין לי צורך בציטוט

 מקומות ובירורים נוספים.

 בדברי על תפילה על הר הבית אציין רק כי רבות נאמר בתנ״ך, בהלכה, באגדה,
 ובקבלה על ענין התפילה על הר הבית שהוא הר המוריד, כפי שמסכם זאת הרב טיקו־ ק

 צינסקי׳ בחלק ה׳ כאמור בתחילת הפרק הראשון; ״מקום המקדש. הוא. מקום המיועד
 לקדושה ולקרבנות ולתפלה מעת בריאת העולם״ (ראה מובאות ומקורות שם).

 מתוך זה מובנת תשוקתם של יהודים להתפלל על הר הבית ויחד עם זאת הזהירות
ת העובדה שאף לאחר חורבן בית המקדש לא התייאשו מתפילות ו  הגדולה בגישה למקום, ו

 שם וכאשר לא יכלו לעלות להר הבית, התפללו על הר הזיתים משם ראו מקום המקדש,
או ליד השערים הפתוחים על ההר ובאחרוגה בעיקר ליד הכותל המערבי שהוא הכותל ! 

 החיצוגי של הר הבית וגם הוא מקודש״ ואף לגביו דינים רבים.

 כאן מדובר רק על זכות התפילה ליהודים על הר הבית ולפי המצב החוקי ידון בדבר ז
 שר הדתות ויחליט בין על־ידי החלטה או צו לפי דבר המלך במועצה משנת 1924 או על־
 ידי תקנות לפי חוק תשכ״ז, וכל מה שיעשה יוכל לעשות אחרי שמיעת דעתם של הרבנים

 הראשיים ושל ראשי המועזלמים.
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 השופט קיסטר

 מעדיף אני שלא להביע כעת דעה או משאלה בדברים הנתונים להכרעה של שר
 הדתות ואסתפק בהערות דלקמן:

 הבאתי לעיל את דעתו של הרב קוק בתשובתו במשפט כהן, סימן צ״ו. כאן אציץ כי
/ מדבר הוא על  בסוף התשובה בד״ה ״וכאשר החל קצת אור צמיחת ישועה להגלות,
 הגאולה העתידה של עם ישראל ובסוף דבריו אומר: ״ועד אז כל ישראל חברים יתאגדו
 לאגודה אחת לכון את לבם לאביהם שבשמים, בלא פרץ ובלא יוצאת, בלא שום הריסות

 גדר ובלא שום חשש איסור של חילול הקודש וטומאת המקדש וקדשיו״.

 כדי שיהודים יוכלו לעלות על הר הבית באופן כזה, מותר לקוות, כי הרבגים הנכב
 דים היושבים על מדין יצליחו לברר ולקבוע את המקומות השוגים בהר הבית מבתיגת
 דיגי כגיסה אליהם, ללמד את בגי ישראל את הלכות הקודש והמקדש, ולהורות להם דרכי

 טהרה ולהבינם מהות מורא המקדש וכבודו.

 ייתכן גם שיימצאו בין ראשי המושלמים אנשים אשר יהיו מוכנים ללכת בעקבות
 קודמיהם בדורות שעברו, אשר הכירו בצדקתם ובזכותם של היהודים השואפים להתפלל

 על הר הבית ואף איפשרו להם להקים שם בית כגסת.
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 הנשיא (אגרנט)

: ייאמר הדבר מיד: מצטרף אני בכל לבי לדברי ההערכה שהביע  הנשיא (אגרנט)
 חברי הנכבד, השופט ברנזון, על סיכומי־הטענות המצויינים של פרקליטי הצדדים, בהם
 האירו וליבנו את הפרשה המשפטית, שנדונה, מכל צדדיה ובצורה מעמיקה והוגנת, דבר
 שהיה לי לעזר רב בגיבוש עמדתי לגופו של ענין, והיא: נוכח הכתוב בסימן 2 לדבר
 המלך על ארץ־ישראל (מקומות קדושים), 1924, אין לבית־משפט זה סמכות להתערב
 בדבר׳ ולפיכך דיגה של העתירה — להידחות. כיון שבאתי אל המסקנה הזאת בדרך שהיא
 שונה. במקצת מזו שבה הלכו השופטים ברנזון וקיםטר׳ מוטב שאביא במלואם את הנימו
 קים׳ עליהם אני תומך את יתדותי, הגם שאגב עשותי כן, יהיה עלי לחזור על כמה

 מהדברים שכבר נאמרו על־ידי שני חברי הנ״ל.

 א. הרקע המשפטי, העומד מאחורי התקנת דבר המלך האמור (להלן — דבר המלך
 משנת 1924) יימצא בסעיפים 13 ו־14 לכתב־המנדט על ארץ־ישראל. אין צריך להטעים
 היום, כי סמכותו הלגיםלטיבית של השלטון הבריטי בארץ נבעה, באשר למשפט הבינ
 לאומי׳ מסעיף 1 לכתב־המנדט, ואילו מבחינת המשפט האנגלי הפנימי, הושתת השימוש
 באותה סמכות על החוק הקרוי בשם Foreign jurisdiction Act, 1890 החל על כל
 מדינה בה יש סמכות לכתר האגגלי מכוח (בין השאר) אמנה בינלאומית, דבר שהכשיר
 את סמכותו הלגיסלטיבית לגבי ארץ־ישראל, הואיל וכתב־המנדט, שנתאשר בזמנו על־ידי
 חבר הלאומים, היה במשמע של אמנה כנ״ל. לא אאריך את הדיבור על נושא זה, שבן
 הדברים האחרונים נקבעו ברורות, לפני הקמת המדינה, על־ידי מועצת המלך בענין
Jerusalem-Jaffa District Governor v. Suleiman Murra; (1926), A.C. 321, 324, (34) 
 ואילו אחרי הקמתה חזר בית־משפט זה על עיקרם בענין בג״צ 5/48, נ2) (ליון נגד הממו־
 נה בפועל על האזור העירוני ת־לי־אביב, ב־ע׳ 67), בו נאמר, מפי הנשיא זמורה, ״שהמנדט
 נתן בסעיף 1, כוח מלא לחקיקה ולא היד, צורך בכך להזכיר בכל פעם במיוחד את
 המנדט ״. יושם לב, כי במבוא לדבר המלך משנת 1924 אוזכרה סמכותו של הכתר

 האנגלי לגבי או־ץ־ישראל, הן ״על־פי אמנה״ והן על־פי החוק הנ״ל משנת 1890.

 סעיף 13 לכתב־המנדט קובע לאמור:

"All responsibility in connection with the Holy Places and reli-
gious buildings or sites in Palestine, including that of preserving 
existing rights and of securing free access to the Holy Places, reli-
gious buildings and sites and the free exercise of worship, while 
ensuring the requirements of public order and decorum, is assumed 
by the Mandatory, who shall be responsible solely to the League of 
Nations in all matters connected therewith, provided that nothing 
in this article shall prevent the Mandatory from entering into such 
arrangements as he may deem reasonable with the Administration 
for the purpose of carrying the provisions of this article into ef-
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 הנשיא (אגרנט)

feet ; and provided also that nothing in this mandate shall be con-
strued as conferring upon the Mandatory authority to interfere 
with the fabric or the management of purely Moslem sacred 
shrines/the immunities of which are guaranteed." 

 ובסעיף 14 כתוב:

"A special Commission shall be appointed by the Mandatory to 
study, define and determine the rights and claims in connection 
with the Holy Places and the rights and claims relating to the 
different religious communities in Palestine. The method of nomina-
tion, the composition and the functions of this Commission shall 
be submitted to the Council of the League for its approval, and the 
Commission shall not be appointed or enter upon its functions with-
out the approval of the Council." 

 בקשר לסעיפים אלה, רצוגי להעיר מספר הערות.

 1. בסעיף 13 הוגדרה האחריות שהוטלה על המעצמה המנדטורית בגין המקומות
 הקדושים ושאר המקומות הדתיים (בגיגים ואתרים) בארץ־ישראל. אחריותה זו כללה את
 החובות לשמור, באשר למקומות אלה, על ״זכויות קיימות״ ן להבטיח את חופש הגישה
 אליהם ואת חופש הפולחן. עם זאת, גקבע, כי מילוי החובות הללו יהיה כפוף לאחריותה
the requirements of public order and) לקיים• שם את דרישות הסדר הציבורי והנימוס 

.(decorum 

 הערתי הראשונה נוגעת למשמעות הביטוי ״זכויות קיימות״. יצויין, שאין בכוונתי
 לעסוק כאן בפרשנות של הביטוי הזה או לקבוע מסמרות לגבי מובנו. עיקר מטרתי הוא
 להעיר, שבתקופת המנדט רווח הפירוש, שהחובה לשמור על ״זכויות קיימות״ כמוה כחובה
 לשמור על ה־ status quo ante beiium ; כלומר, על אותן הזכויות, בגוגע למקומות
 הקדושים, שהיו קיימות הלכה למעשה ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה (ראה הספד

T מאת ד״ר י׳ סטוימבסקי, ע׳ 293). h e Mandate for Palestine 

 יש להבין, שענין זה חל בעיקר, אם לא באופן בלעדי, על ״הזכויות הקיימות״ שהת
 ייחסו לכנסיות והקהילות של הנצרות למיניהן. אפשר להיווכח .בכך, אם מתחשבים, בין

 השאר, בסימנים הבאים:

 הסכסוכים שנתעוררו במאות ה־18 וד»־19, בקשר למקומות הקדושים, היו, ברובם
 המכריע, סכסוכים בין כנסיות הנצרות בינן לבין עצמן, ובין המעצמות הנוצריות שבאו
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 להגן על תביעותיהן !דרישותיהן של אותן הכנסיות, וזאת, אם הגנה לשמה ואם באמתלה
 להחדרת כוח השפעתן המדינית למזרח הקרוב בכלל׳ ולארץ־ישראל בפרט. יש אומרים,
 שאחד הסכסוכים הללו היה מהגורמים שהולידו את מלחמת קרים (Crimea) באמצע
A short History of Christianity ע׳ 3, 9 ן הספר ,cust המאה הקודמת (ראה ספרו של 
 in the Holy Land (1965) מאת ד״ר פ׳ קולבי, ע׳ 4^-42; הדין־וחשבון של ועדת

 החקירה על סכסוך הכותל המערבי (1930), ע, 34—35). כידוע, במשך כל התקופה ההיא
 ועד לזמן הכיבוש הבריטי במלחמת העולם הראשונה׳ היתה ארץ־ישדאל נתונה לשלטון
 העתמאני. עוד בשנת 1757 הכריז שלטון זה על העקרון של ״הםטטוס־קוו״ והוא נתאשר
 על־ידיו מחדש בשנת 1852. אותו עקרון התייחס אך ורק למקומות המקודשים לבני הדת
 הנוצרית. הלוא בתנאים של שלטון עתמאני־מושלמי, לא היתה לו נפקות באשר למקומות

 המקודשים לבגי הדת המועזלמית; ואילו בגוגע למקומות המקודשים ליהודים •—,עם ללא 3
 השפעה מדינית כלשהי בימים ההם — הרי, זולת היתרים מםויימים שהעניק להם מעת
 לעת, לא התחשב השלטון העתמאני בעקרון האמור. ״אותם הבנינים והאתרים שהיו בשביל
 היהודים אובייקטים של פולחן ויראה דתית״ — כך כתוב בדו״ח של ועדת החקירה על
 סכסוך הכותל המערבי (ע, 35) — ״לא נכללו בהסדר הנזכר״. בברית פרים משנת 1855,

 שנכרתה עם סיום מלחמת קרים, שוב התחייבו המעצמות החותמות לערוב לשמירה על ג
 עקרון ״הסטטוס קוו״; ואף בברית ברלין משנת 1878, שנכרתה בתום מלחמת רוסיה-.
 תורכיה, נקבע שאין לסטות ממנו, ללא הסכמתן מראש של המעצמות החותמות (קוםט,

.(35—34 , , 42 ; הדו״ח הנ״ל, ע  ע׳ 9—10 ; קולבי, ע

 כזה היה המצב ערב פרוץ מלחמת העולם הראשוגה. עם כגיסת הגנרל אלנבי לירד־ ד
 שלים בדצמבר 1917, הוא הכריז על מגמת הממשלה הבריטית לקיים את שמירת המקומות
 בעיר זו, שהם מקודשים לשלוש הדתות, ״בהתאם למנהגים הקיימים״ ולאמוגותיהן. להש
 למת התמונה, חשוב לציץ, שעצם החלת העקרון של הסטטוס קוו נתקלה, בכל הזמנים
 והעתים, בקשיים מקשיים שונים, וזאת׳ ראשית, מפני שהרצון להשתלט על המקומות

 הקדושים׳ אשר ניזון ממגיעים דתיים ופוליטיים כאחד, גרם להתחרות מתמדת בין הכנסיות ה
 והכיתות של הנצרות בינן לבין עצמן ובין המעצמות הנוצריות, שבאו להגן על שאיפותיהן,
 כך שלא נשמרה טהרת העקרון האמור ובהזדמנויות שונות סטו ממנו הלכה למעשה ז ושנית,
 . משום שהשלטון העתמאני, הוא עצמו, לא היה חסין, שעה שנדרש לדון בדרישות שהוצגו

 ־ לו בגין המקומות הקדושים, מפני שחיתות וקנוניות. בספרו (ע׳ 4—3) כותב קוסט: ן

"In strong contrast is the rivalry of the Christian Churches 
and Powers. The history of the Holy Places is one long story of 
bitter animosities and contentions, in which outside influences take 

^ part in an increasing degree the Holy Places and the rights 
pertaining thereto are also an index of the corruptions and in-
trigues of despots and chancelleries during eight hundred years. 
The logical results have been the spirit of distrust and suspicion, 
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 תנשיא (אגרנט)

and the attitude of intractability in ail matters, even if only of the 
most trivial importance, concerning the Holy Places." 

 נוכח סקירה זו, שהיא רחוקה מלהיות ממצה, קל להבין, כי בשעה שעמדו לגסח את
 סעיף 13 לכתב־המנדט, היו חרדות המעצמות שהרכיבו את מועצת חבר הלאומים — והן
 היו, רובן ככולן, מעצמות נוצריות — להבטיח את זכויות הכנסיות והקהילות של הנצרות
 א לגבי המקומות המקודשים להן, כפי שזכויות אלו היו מגובשות ונהוגות בפועל ערב פרוץ

 מלחמת העולם הראשוגה, כאמור? ועגין זה בא להסביר את השימוש במלים ״זכויות קיי
 מות״ וכן, את העובדה, שבתקופת המגדט רווח הפירוש שכווגתן לעקרון ״הסטטוס קוו״,
 שאודותיו דובר לעיל. למותר לצי?, כי בעת שהוסכם.במועצת חבר הלאומים על גוסח
 ב המנדט לא היה ליהודים קול בדיוני הגוף הזה והשפעתם כגורם בינלאומי היתה מוגבלת?

 .ואילו הזכויות של בגי הדת המ^למית לגבי המקומות המקודשים להם הובטחו, במידה
 רבה, מכוח הדברים הכתובים בסיפא של סעיף 13.

 עד כאן הערתי הראשוגה.
 ג

 2. העיון בנוסח סעיף 13 מעלה, כי בבואם להבטיח את הזכויות לחופש הגישה אל
,(free exercise of reiigious worship) המקומות הקדושים מזה, ולחופש הפולחן מזה 

 ראו המנסחים בשתיים אלו זכויות נבדלות וגפרדות. עוד אעמוד על משמעות ההבחנה
 הזאת בהקשר לדיון שאקדיש להלן לחוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ״ז־1967.

 ד במקום הזה מסתפק אני בהצבעה על שגי דברים אלה:

 (א) הזכות לחופש הפולחן אינה חייבת להצטמצם, באשר למימושה, דוקא במקומות
 הקדושים או בבנינים ואתרים, שהם מן הסתם דתיים ? ואמנם הערובה לזכות זו, מבחינתה

 הכללית והכוללת, נקבעה בסעיף אחר של כתב־המנדט, הוא סעיף 15 :
 ה

"The Mandatory shall see that complète freedom of conscience 
and the free exercise of ail forms of worship are ensured 
to ail." 

1 
 נמצא, כי בסעיף 13 היו עיני המנסחים נשואות למטרה להבטיח, בראש וראשונה

 ובמיוחד, את חופש הפולחן במקומות הקדושים ובמקומות הדתיים האחרים.
 (ב) ביחס שבין הזכות לחופש הפולחן מחד, לבין הזכות לחופש הגישה אל המקומות
 הקדושים מאידך, מהווה הראשונה עיקר ואילו השניה היגה טפל — ילאמור: בלי שיהיה
 ï לאדם החופש לגשת אל המקום המקודש לדתו, לא יהיה בידו — וזה מטבע הדברים —
 לעבוד שם את אלוהיו. מבחינה זו קיים איפוא קשר הדוק בין שתי הזכויות ועם זאת, יש
 לראות בחופש הגישה — מבחינה עיונית־משפטית — משום זכות נפרדת, כפי שאמנם

 ראו מגסחי הסעיף האמור.
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 3. כמו שצויין, בסעיף 13 נקבע שמילוי כל החובות, שהוזכרו ברישא, על־ידי המעצמה
 המנדטורית, יהא כפוף לאחריותה לקיים בכל המקומות הקדושים והאתרים הדתיים האח
 רים, את דרישות הסדר הציבורי והנימוס, דבר שנועד איפוא למנוע את חילול המקומות
 הללו ואת הפגיעה ברגשות של בגי הדתות בגינם. עוד נקבע בסעיף, כי בקשר לכל
 הענינים האלה מוסמכת המעצמה המנדטורית לבוא בדברים עם המינהל המקומי בארץ־
 ישראל (The Administration) על־מנת שייעשו שם ההסדרים הנראים לה כנאותים

 לכך. א

 A הערתי האחרוגה גוגעת למשמעותו של סעיף 14, לפיו הוטל על המעצמה המנדטורית
 למנות ועדה שתפקידה יהיה ״לבדוק, להגדיר ולקבוע את הזכויות והתביעות בקשר עם
 המקומות הקדושים״; והוא הדין באשר לזכויות והתביעות של ״העדות הדתיות השונות

 בארץ־ישראל״. יש לשים לב לכתוב בסיפא של הסעיף: כי שיטת מינויה של הוועדה ב
 הזאת, הרכבתה והפונקציות שלה יוגשו למועצת חבר הלאומים לאישור.

 החוקר בתולדות ניסוח סעיף 14 מן ההכרח שיתרשם, כי ענין זה שימש סלע מחלוקת
 גדולה, בה היו מעורבים, הן גורמים דתיים שמחוץ לחבר הלאומים, והן גורמים פוליטיים

 מבין המעצמות הנוצריות, שהשתייכו לגוף זה. לא כאן המקום לעמוד על פרטי הסיבות, ג
 שבגללן קמה המחלוקת; די הוא אם אצביע, לענין זה, על הקושי ליישב בין האינטרסים
 הדתיים והפוליטיים, אשר התנגשו אלה באלה; ועל התופעה, כי ההיסטוריה האומללה של
 יישום עקרון הסטטוס קוו על המקומות המקודשים לנוצרים, בתקופת המשטר העתמאני,
 העיב על פתרון הבעיה (סטוינובסקי, ע׳ 291, 299). יש להבין, שעם כל דאגתן של מעצ

 מות החבר להבטיח לבל. יופר העקרון האמור, הן הכירו בכך, שעלולים להתעורר סכסוכים ד
 בדבר השלכתו המעשית — קרי: מהות ״הזכות הקיימת״ — במקרה קונקרטי זה או אחר,
 דבר שידרוש הכרעה לאחר עריכת בדיקה מדוקדקת. גם סביר לחשוב, כי לא נעלמה
 מעיגיהן העובדה, כי אותו עקרת כמעט ולא הוחל, ומשמעותו היתד. מבוטלת בגוגע למקו

 מות המקודשים לדתות הלא־גוצריות, ולא עוד, אלא בסעיף 13 גקבעו ערובות לחופש ה
 הפולחן וחופש הגישה שכוחן יפה גם לגבי בני הדתות הללו. עובדה היא, ששתי טיוטות
 בדבר ניסוח הסעיף הנדון, אשר הוגשו למועצת החבר על־ידי הממשלה הבריטית, לא זכו
 לאישור, אם בגלל התנגדותם של גורמים דתיים, ואם בשל ההתנגדות שבאה בתוך מועצת
 החבר גופה. לבסוף — ובשונה מסעיף 13, אשר נוסח על־ידי הממשלה הבריטית בעצמה

 ואושר עם תיקונים קלים בלבד — סמכו חברי המועצה את ידיהם על נוסח משלהם, הוא ו
 הנוסח המשתקף בסעיף 14 (לתולדות הפרשה הזאת, ראה םטוינובםקי, ע׳ 301—291).

 הכל יודעים היום, כי לא הוקמה מעולם הוועדה הנזכרת בסעיף האחרון. אמנם באוק
 טובר׳ 1922 (לאחר אישור כתב־המנדט) הגישה המעצמה המנדטורית הצעה מסויימת בדבר

 אופן הרכבת הוועדה, אך גם היא נתקלה בהתנגדות ונדחתה (שם׳ ע׳ 301—300). אף ועדת ן
 המנדטים הקבועה שליד חבר הלאומים המליצה פעמים אחדות, ללא הועיל׳ על הקמת
 הוועדה האמורה. משלא נתקבלה ההצעה הנזכרת — היא האחרונה שהוגשה על־ידה —

 התקינה המעצמה המנדטורית את דבר המלך משנת 1924,
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 הנשיא נאגרנט) .

 בל הדברים הללו באים ללמד על משמעותו של סעיף 14, והיא: למעצמה המנדטורית
 לא נמסרה, לפי כתב־המנדט, הסמכות להכריע בזכויות ובתביעות, הנוגעות למקומות
 הקדושים ן סמכות זו נועדה לוועדה שעליה דובר באותו סעיף, ועדה שלא קמה אי־פעם,
 כאמור. יצויין, כי ועדת החקירה שנתמנתה בשנת.1930, באישור מועצת חבר הלאומים,

 כדי להכריע בסכסוך שפרץ לגבי הכותל המערבי, היתד, ועדת ad hoc גרידא.

 א
 לסיכום הערותי על סעיפים 13 ו־14 לכתב־המגדט, יש לומר, כי בעת שהם גתאשרו
 על־ידי חבר הלאומים, נראתה כל המאטריה של המקומות הקדושים בארץ־ישראל, מחמת
 השלכותיה הבינדתיות והבינלאומיות האפשריות, באור של נושא שהוא בעל אופי סבוך
 ועדין. גם בולט הוא, כי העקרון של ה״םטטוס קוו״, אשר הביטוי ״זכויות קיימות״ היה
 ב מכוון, לפי הפירוש שרווח לאחר־מכן, להמחישו, לא היה בו כדי לספק את מלוא הזכויות
 ההיסטוריות של היהודים למקומות המקודשים להם, מה עוד שמקור מחצבתו של העקרון
 האמור הוא בתקופת השלטון העתמאני בארץ־ישראל וחלותו התייחסה אז למקומות

 המקודשים לנוצרים בלבד.

 ג ב. בשים לב לדברים שנאמרו בפיסקה הקודמת, ניתן לעמוד עתה, ביתר שאת, על
 תכנו ומטרתו של דבר המלך משנת 1924. סימן 2 לדבר המלך אומר וזו לשונו:

"Notwithstanding• anything to the contrary in the Palestine 
Order-in-Council, 1922, or in any Ordinance or law in Palestine, 
no cause or matter i n connection with the Holy Places or religious "T 
buildings or sites in Palestine shall be heard or determined by 
any Court i n Palestine 

 ובסימן 3 נקבע:

"If any question arises whether any cause or matter comes יי 
within the terms of the preceding Article hereof, such question 
shall, pending the constitution of a Commission charged with juris-
diction over the matters set out in the said article, be referred to 
the High Commissioner, who shall decide the question after mak-
ing due enquiry into the matter in accordance with such instruc-
tions as he may receive from one of His Majesty's Principal Sec-
retaries of State. 

The decision of the High Commissioner shall be final and bind-
ing on all parties." ^ 

 1. אשר לדברי הכתוב בסימן 2, ברור שהם באים להוציא מידי בתי־המשפט —
 זו משמעות הלשון הרחבה: cause or matter— את הסמכות לדון ולהכריע בכל סכסוך
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 הנשיא (אגרנט)

 משפטי או ענין הגוגעים למקומות הקדושים ולבגינים או האתרים הדתיים האחרים בארץ־
 ישראל׳ הגם שהכללה זו טעונה הסתייגות אחת, שתוזכר להלן. יש לזכור, כי בעת התקנת
 דבר המלך הנ״ל, כבר עמד בתוקף סימן 43 לדבר המלך במועצה, 1922, לפיו הוענקה
 לבית־המשפט הגבוה לצדק הסמכות הרחבה להעניק סעד לאזרח הקובל בדבר הפגיעה
 על־ידי השלטוגות, שלא כדין, בזכויותיו החוקיות או באיגטרםים הלגיטימיים שלו, מקום

 שמתן הסעד איגו בסמכותו של בית־משפט אחר והדבר דרוש למען הצדק ? היא הסמכות א
 ״המקבילה״, ביסודם של דברים, לזו האמורה בסעיף 7 (א) לחוק בתי־המשפט, תשי״ז־
 1957. אולם, ברור, כי נוכח לשון הרישא של הוראת סימן 2 לדבר המלך משגת 1924,

 נדחתה מפני זו האחרונה הוראת סימן 43 לדבר המלך משנת 1922.

 ואשר לכתוב בסימן 3 הנ״ל, הרי הוראה זו לא באה אלא כדי להשלים את הראשונה ב
 (סימן 2) במובן זה, שהיא העניקה לנציב העליון, והוציאה איפוא מידי בתי־המשפט, את
 עצם הסמכות להחליט בשאלה המוקדמת, אם הסכסוך המשפטי או הענין הספציפי, המשמש
 נשוא הדיון בבית־המשפט, מתייחם למקום מהמקומות הקדושים או לבנין או אתר דתי
 אחר בארץ־ישראל. יוטעם כאן, שזוהי כל הסמכות שהוענקה לנציב העליון — לאמור:

 לאחר עריכת החקירה, בהתאם להוראות מזכיר המדינה של מלך בריטניה, בשאלה המוק־ ג
 דמת האמורה ומתן החלטה לגביה, נתמצתה בזה כל סמכותו של הנציב העליון ושוב לא
 היה מוסמך להכריע בדבר הזכות הנוגעת למקום הקדוש הגדון? כאשר העיר המלומד גודבי

: (International and Inter-Religious Law in Palestine בע׳ 141, הערה 27, לספרו) 

-The only question which can be decided by the High Com" ל
missioner is (semble) the question whether the cause or matter is 
raised in connection with Holy Places or religious buildings or sites, 
etc. under Art. 2." 

 עוד יצויין, כי לפי האמור בסיפא של סימן 3, יש לראות בהחלטה כנ״ל משום החלטה
 סופית, המחייבת את כל הצדדים. מן הראוי להוסיף, כי בתקופת המנדט נפסקה הלכה
 הקובעת, שאין זה די לטעון בפני בית־המשפט, שהענין הנדון מעורר שאלה הגוגעת
 למקום קדוש או לאחד המקומות הדתיים האחרים? כדי שבית־המשפט יחליט להעביר

 לנציב העליון את ההכרעה בשאלה המוקדמת הזאת, דרוש שהחומר העובדתי בפני בית״ ן
 המשפט יגלה שזו שאלה ״אמיתית״, אשד לפחות יש בה כדי לעורר ספק סביר. ראה:

; Ô29—297 ,294 ע״א , 55/40(32), ב־ע׳ 
 ע״א 20/40, (30), ע׳ 242, 244 ;

T .177—176 ,175 ע״א 229/45, (31), ע׳ 

 ולבסוף, המלים בסימן 3 : ״עד שתוקם ועדה שייגתן לה השיפוט על העגיגים המפו
 רטים בסעיף הקודם״ (.pending the constitution of a commission, etc) כוונתן, כי
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

 הסמכות שהוענקה לנציב העליון כאמור, תפוג עם הקמת ד\ועדה הגזכרת בסעיף 14
 לכתב־המנדט. ענין זה מלמד, כי דבר המלך משנת 1924 נועד למלא צורך ארעי בלבד,
 כך ששלטון המנדט יוכל להיעזר בו עד לכינונה של אותה ועדה. הנה־כי־כן, בדין־וחשבון
 של סיר הרברט םמואל על תקופת כהונתו כנציב העליון לארץ־ישראל בשנים 1920—
 1925, בע׳ 49 (פרסום משרד המושבות מס׳ 15 שיצא ב־1925), צויין כי, מכיון שהוועדה

 א טרם כוננה,

"the Palestine Administration has not had the advantage of 
being able to refer to an external authority any difficulties and 
disputes that might arise. As a n i n t e r i m measure an Order in 
Council was issued in 1924: withdrawing from the law courts of 
Palestine Jurisdiction over matters relating to the Holy Places ״ 

I 
 אמת, כל ימי המנדט לא קמה הוועדה הנזכרת, אך ענין זה רק מלמד, שקיום הסמכות
 •האמורה בידי הנציב העליון הפך בפועל לדבר של קבע. לשון אחר: העובדה, שלא גת־
 ג מלא התנאי בדבר מינוי הוועדה — ואין הוא אלא תנאי ״מאוחד״ — פירושה אך, כי מה
 שנועד לשמש אמצעי תחיקתי ארעי בלבד, השתרש כחוק קבוע. אכן׳ השאלה, אם אותה
 עובדה יש בה כדי לגרוע מתקיפות דבר המלך הנ״ל אחרי הקמת המדינה, היא שאלה

 שתידון להלן.

 ד הנני מסכם את הניתוח של שתי ההוראות הנדונות, כך: דבר המלך משנת 1924
 איננו חוק מהותי, הקובע זכויות וחובות בגין המקומות הקדושים, אלא רק מוציא מידי
 בתי־המשפט את הסמכות להכריע בסכסוכים ובענינים הנוגעים למקומות הללו. ניתן

 לומר, שמכוח דבר המלך, יש לראותם כבלתי־שפיטים.

 ה 2. בסיכומיו (סעיפים 12—14) טען סגן פרקליט המדינה המלומד, שמאחורי קביעתו

 זו של המחוקק המנדטורי עמדה המטרה ״לייחד את הטיפול במקומות הקדושים לרשות
 המבצעת בלבד? ולא עוד — אלא לדרג העליון ביותר בה בלבד? גם לא לנציב העליון
 שלענין הנדון ניתנו לו סמכויות מזעריות בלבד״. מטרה זו ניזונה, הוסיף וטען, מהשיקו־
 ן לים הבאים: המאטריה של המקומות הקדושים ודרכי הטיפול בהם, יש להן היסטוריה
 ארוכה ומהווה 1סוגיה מיוחדת במינה, בהיותה סובבת על גושא רגיש, סבוך ומורכב. הטי
 פול המשפטי אינו מתאים או יאה לסוגיה זו, הואיל וטיפול כזה — ועל־ידי בית־משפט
 — הינהו, מטבע ברייתו, חורץ, החלטי וחותך. במשך מאות בשנים יוחד לנושא המקומות
 הקדושים אך טיפול שלטוני, שאופיין על־ידי הסדר שאלות — דרכי שלטון — ולא על
 ז ידי חיתוך סכסוכים, כדרך בית־המשפט. מדינות העולם דאגו לכך, שהממשלה הבריטית
 — כלומר, רשות השלטון העליונה — תהא אחראית, היא עצמה, לאשר ייעשה בקשר
 למקומות הקדושים. על־כן, כדי להבטיח את המשכיות הטיפול השלטוני בנושא עדין זה
 — ובדרג העליון של הרשות המבצעת — הותקן דבר המלך משנת 1924, אשר מכוחו
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

 הוצאו, מתחומי הסמכות השיפוטית, הסכסוכים והענינים, המתייחסים למקומות הקדושים.
 הסבר זה למגמת המחוקק המנדטורי, הדגיש בא־כוח המדיגה, מוצא את ביטויו באקדמה

 השניה לדבר המלך הזה, בה נאמר:
*'. whereas it is expedient that certain matters shall not be 

cognizable by the Courts." 

 אם גם דברי ההסבר הנ״ל, באשר למניעים שהמריצו את התקנת דבר המלך הנדון,
 ניכרים בהם דברי אמת ובדרך כלל, יש להסכים להם, הריני סבור שהם טעונים תיקון
 והשלמה. הם טעונים תיקון, הואיל וההבחנה, לענין הטיפול בנושא המקומות הקדושים,
 בין שלטונות בריטגיה בדרג העליון, היושבים בלונדון, לבין הנציב העליון, שישב כאן
 ובידיו הופקד הניהול המקומי של עניני ארץ־ישראל — הבחנה זו אינה עומדת בפני
 הבקורת, מהטעם הפשוט, כי בלאו הכי היה הנציב העליון כפוף, באשר לשימוש בכוחותיו
 האקזקוטיביים והלגיסלטיביים, להוראות הכתר; כלומר, להוראות ממשלת בריטניה בלונ
 דון, שהועברו לו באמצעות אחד ממזכירי המדינה של המלך (ראה םימגים 5 ו־17(1) (א)
 לדבר המלך במועצה לא״י, 1922, כפי שהוחלף בשנת 1923). על־כן, לא כדי לייחד את
 הטיפול בנושא האמור לשלטון המנדטורי בדרג העליון דוקא — כלומר, לממשלת ברי־
 טניה׳ להבדיל מהנציב העליון — הוצאו עניני המקומות הקדושים מתחומי הסמכות של
 בתי־המשפט; ולא בשל כך, הוגבלה סמכות־ההחלטה של הנציב העליון, באשר לענינים
 אלה, לשאלה המוקדמת האמורה לעיל. ההסבר הישיר והעיקרי לכל זה — וכאן ההשלמה
 לדברי סגן פרקליט המדינה, המבוססים על מהות המאטריה וההיסטוריה של דרכי הטיפול
 — הינהו הסבר משפטי, המתחייב מסעיף 14 לכתב־המנדט, מסמך 'שבזמנו היתה לו
 הגושפנקה של אמנה בינלאומית ואשר תוכן הכתוב בו מהווה בבואה של המשפט הבינ
 לאומי דאז. כפי שראינו, מהסעיף האמור מתחייב שהסמכות להכריע בזכויות ובתביעות,
 המתייחסות למקומות הקדושים, לא נמסרה למעצמה המנדטורית, אלא נועדה לוועדה
 שתתמנה באישור מועצת חבר הלאומים. מכאן, שהמעצמה המנדטורית לא חשבה את עצמה
 — ולא יכלה לחשוב את עצמה — כבעלת סמכות להכריע בזכויות ובתביעות כנ״ל, אף
 לא באמצעות בתי־המשפט שהוקמו על־ידה בארץ־ישראל; ולפיכך היא קבעה, על־ידי
 התקנת דבר המלך משנת 1924, שהענינים הללו אינם שפיטים. מכאן גם, שהעניקה לנציב
 העליון אך את הסמכות המצומצמת וה״מזערית׳/ שזכרה בא בסימן 3 לדבר המלך, סמכות
 שאין בינה לבין חיתוך מהותי בסכסוכים הנוגעים למקומות הקדושים, ולא כלום. הא ראיה,
 שבדין־וחשבון של ממשלת בריטניה על פעולות המינהל שלה בארץ־ישראל לשנת 1924

 (פרסום משרד המושבות מם׳ 12 שיצא ב־1925), צויין, כי דבר המלך הנדון הותקן —
e' with the object of excluding from the Civil Courts actions 

touching matters within the purview of the Commission on the 
Holy Places to be set up under Article 14 of the Mandate..... 

The High Commissioner decides, in case of question, whether 
any action shall be withdrawn from the Civil Courts." 
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 הנשיא (אגרנט)

 כמו־כן, כאשר, בשנת 1930, נשאלה ממשלת בריטגיה על־ידי ועדת המנדטים, אלו
 אמצעים נקטה כדי למלא את אחריותה בקשר למקומות הקדושים, היא השיבה, בין השאר,

 שהצעותיה בדבר הרכבת הוועדה הנזכרת בסעיף 14 לכתב־המנדט לא נתקבלו, וכי —

"A measure for the preservation of existing rights to the Holy 
Places is the Palestine (Holy Places) Order-in־uncil01924, C " 

 (פרסום משרד המושבות מם, 59 שיצא בשנת 1931, בע, 77).

 3. אם ישאל השואל: כיצד, בתנאים אלה, ראה שלטון המנדט למלא — ואין להב
 דיל, לענין זה, בין ממשלת בריטניה ונציגה הראשי בארץ, שפעל לפי הוראותיה — את
 האחריות שהוטלה עליו, בגוגע למקומות הקדושים, לפי סעיף 13 לכתב־המנדט — כי אז
 התשובה, שצריכה להינתן, תהא כפולה. ראשית, כיון שבסעיף הזה גקבע, כי אחריותו
 לשמור על ״זכויות קיימות״ ולהבטיח את חופש הגישה והפולחן כפופה לחובה לקיים את
 דרישות הסדר הציבורי והנימוס במקומות הללו׳ הילכך גהג שלטון המנדט (או התחזה
 לגהוג) בהתאם לעקרון שהחובה האחרונה קודמת לאחרות ושהוא מצווה למלאה בלי להי
 כנס בעבי הקורה של הזכויות והתביעות׳ שהן גשוא המחלוקת בין הכיתות הדתיות
 היריבות ? אך שיחד עם זאת, שומה עליו לעשות׳ במידת האפשר, כדי לשמור — וזהו

 העקרון השני ועוד ידובר עליו — על המצב המשקף בעיניו את ״הסטטוס קוו״. ־

 (א) אשר לסוגי האמצעים, שנקט שלטון המנדט לצורך המחשת העקרון הראשון,
 הרי כלל ענין זה שימוש באמצעים משטרתיים, כאשר הסכסוך שפרץ בין בני הכיתות
 הדתיות במקום המקודש להם היה מלווה באלימות או לבש צורה של הפרת השלום וסיכון
 הבטחון האישי. דוגמאות שוגות לתקריות שכאלה יימצאו בדו״חות, שהוגשו מדי פעם,
 מטעם שלטון המגדט, לוועדת המגדטים של חבר הלאומים. למשל, בדו״ת לשגת 1933
 (פרסום משרד המושבות מם, 94 (1934), בע׳ 74) סופר על סכסוך בין הכיתות הלטיגית

 והאורתודוכסיה בדבר הזכות לנקות את חלונות בנין ״כנסיית המולד״ בבית־לחם י:

"Minor disputes between the worshipping communities in the 
Church of the Nativity at Bethlehem show no signs of abatement. 
Police have to be in daily attendance to prevent disturbances. The 
District Officer is continually summoned by one or other party to 
intervene, and as no law or regulation exists governing the activi-
ties of the clergy within the edifice, his task is difficult. The usual 
conflict arose in, 1933 as to the cleaning of the northern set of 
windows. As agreement could not be reached regarding the sect 
authorized to clean the windows from without, it was proposed that 
the cleaning should be carried out by servants of the Government, 
but, in the event, it was not possible to carry out this arrangement." 
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 הנשיא (אגרנט)

 (ב) כן יש להצביע על האמצעי התחיקתי של קביעת העבירות הכלולות בפרק ט״ז
 לפקודת החוק הפלילי, 1936, הן העבירות שהזכירן השופט ברנזון והמתפשטות על מעשים
 מזיקים ומחללים במקומות פולחן, עלבון לדת, הפרעות לעבודת האלוהים, פגיעות ברגשות
 דת וכד. בהקשר זה, רצוני לציין, כי תמים דעים אני עם חברי הנכבד, באמרו שההוראות
 הפליליות הללו יכלו ויכולות להתקיים בצד דבר המלך משנת 1924, שכן העובדה, שהן
 הותקנו, עולה בקנה אחד עם חובת שלטון המנדט לקיים את דרישות הסדר הציבורי
 והנימוס במקומות הקידושים ובאתרים הדתיים האחרים, כאמור בסעיף 13 לכתב־המנדט.
 ברור, שיש לפרש את סימן 2 לדבר המלך בדרך שאינה נוגדת את מילוי החובה הנ״ל,
"Notwithstanding any ordinance in ) וזאת חרף ״רחבות״ לשון הרישא 
 "Palestine) ; שהרי הכוח לחקיקה של הכתר האנגלי בא, כמו שראינו, מסעיף 1 לכתב־
 המנדט וענין זה אף אוזכר, בעקיפין, באקדמה השלישית לדבר המלך כמקור סמכותו
 להתקינו. יתר־על־כן, כבר אמר בית־משפט זה, אחרי הקמת המדינה, כי ״מוכן הוא לבדוק
 אם חוק אשר הוצא כאן בימי ממשלת המנדט״ — והכוונה גם לחוק ״אימפריאלי״ מסוגו
 של דבר המלך — ״סתר את כתב־המנדט״ (דברי הנשיא זמורה בענין בג״צ 5/48, (2),
 הנ״ל, שם, ב־ע׳ 67). כיון שכך, הכרחי להסיק׳ שסימן 2 לדבר המלך אין בכוחו להוציא
 מידי בתי־המשפט את הסמכות לדון בעבירות שהוזכרו לעיל ולהפעיל את הסנקציות
 הענשיות, שנקבעו בצדן ואשר נועדו למנוע את הפרת הסדר הציבורי והנימוס במקומות
 הקדושים־הדתיים, למיניהם. שאם לא תאמד כן, לית דין ולית דיין באשר למעשי־עבירה

 שכאלה, באין לרשות המבצעת — למותר לציין זאת — סמכות ענשית.

 (ג) יש להבין, כי בדרך כלל השתדל השלטון ליישב את הסכסוכים, שנתגלעו במקו
 מות הנדונים, בדרכי שלום, על־ידי הבאת הכיתות הרבות לידי הסכמה הדדית שהן ינהגו
 בעתיד על־פי' ההסדר שהוצע על־ידיו. אכן, לפעמים הצליחה השיטה הזאת. למשל, בדו״ח
 לשנת 1934 (פרסום משרד המושבות מס׳ 104, ע׳ 82 (1935)) סופר על קטטה שפרצה בין
 שתי כיתות נוצריות ב״כנסיית העלמה״ בעת שבני הכת האחת ניסו להקטיר קטורת על

 המזבח, שלידו ניהלו בני הדת האחרת את טקס תפילתם. מוסיף הדו״ה ואומר:

"The District Commissioner at once called the parties together 
and arranged a pact, permitting censing by the Armenian without 
disturbance of the Syriac service, and all has been quiet in the 
Church since then." 

 . (ד) אולם, לא תמיד השכיל השלטון ליישב את הסכסוך על.דרך הבאת הצדדים לידי
 הסדר מוסכם ואז היה קורה לפרקים, שהוא משך את ידיו מהענין, אף אם אחד מהם
 בינתיים עשה דין לעצמו, וזאת פן החזרת המצב לקדמתו בכוח היה מתפרש כחילול. בדו״ח

 לשנת 1935 (פרסום משרד המושבות מם׳ 112 (1936)) צויין בקשר לתקרית מסוג זה:

"As there is no way of preventing this action except by a forcible 
entry by police into the Latin convent, it was considered preferable 
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 בג״צ 222/68, המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה
'a (אגרנט) הנשיא 

to preserve decorum and accept the written protest of the Ortho-
dox." 

 כאשר בשנת 1936 גתערערו, עקב רעידות אדמה חוזרות שאירעו קודם לכן, יסודותיו
 של בנין ״כנסיית הקבר הקדוש״ והיה דרוש לשקמם מחדש או לתקנם, לא הסכימה אף
 אחת מהכיתות הנוצריות לכך, שכיתה אחרת תבצע את עבודת השיקום והתיקון, שמא יהיה
 בזה כדי להקנות לזו האחרונה את הבעלות בנכם הזה. גם כאן לא הועילו מאמצי השלטון
 לגרום לעשיית הסדר מוסכם והוא הזניח את הענין, למעט תיקון ארעי שעשה על חשבונו,
, A . M . Hyamson מאת ,Palestine under the Mandate כדי למנוע התמוטטות(ראה הספר 

 ע, 7—196).

 4. כאמור, יש לראות בענין השמירה על קיום הסטטוס קוו מתקופת השלטון העת־
 מאני משום עקרון נוסף, לפיו ביקש שלטון המנדט לכלכל את דרכי טיפולו בקשר למקו
 מות הקדושים. הנה, בדו״ח הנזכר על חמש שנות כהונתו כנציב העליון לארץ־ישראל,
 כתב׳ סיר ה׳ סמואל, לאחר שהצביע שם על חובת הממשלה המנדטורית להבטיח שישמרו

 על העקרון הזה, כי —

"The Government has been strictly impartial in maintaining 
whatever arrangements existed under the former regime " 

 (ע, 49 לדו״ח).

 בספרו של קוסט, שנכתב בשנת 1929, צויין, שממשלת המנדט ראתה מחובתה לשמור
 בקפדנות רבה על הסדרי הסטטוס קוו, הנוגעים לזכויות והפריבילגיות של העדות הנוצ
 ריות במקומות הקדושים, ואשר השלטון העתמאני בזמנו סמך את ידיו עליהם, וזאת אף

 לגבי פרטים מפרטים פעוטים שונים. כתום שם, בע׳ 11 :

"The present position therefore is that arrangements existing in 
1852 which corresponded to the Status Quo of 1757 as to the rights 
and privileges of the Christian communities officiating in the Holy . 
Places have to be most meticulously observed, and what each rite 
practised at that time in the way of public worship, decoration of 
altars and shrines, use of lamps, candelabra, tapestry and pictures, 
and in the exercise of the most minute acts of ownership and usage. 
has to remain unaltered. Moreover, the Status Quo applies also to 
the nature of the officiants." 

 מקרה קוגקרטי, המדגים את הקפדת השלטון לשמור על הסטטוס קוו לגבי פרט
 הנראה מבחוץ כבעל חשיבות טריביאלית, תואר בדו״ח ממשלת המגדט לוועדת'המגדטים

 לשנת 1937 (פרסום משרד המושבות מס, 146 , בע, 102 (1938)) :
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

"The Armenian Patriarchate installed an electric lamp and 
wires in the Chapel of St. Nicodemus. Protests having been received 
from other Communities on the ground that this installation con-
stituted a contravention of the status quo, the lamp and wires 
were subsequently removed on the instruction of Government." 

 אולם, בע׳ 13 לםפרו קובע קוסט, כי היישום של העקרון האמור היה משתנה, במידה
 שראו להקפיד על כך או שלא לעשות כן, ממקום קדוש למשנהו, הכל לפי המבחן, אם
 היתה מחלוקת בין הכיתות הנוצריות היריבות על בעלות המבנה הקדוש או חלק ממנו:

"In all these cases the application of the Status Quo varies in 
strictness. In the parts in dispute nothing is allowed to be done in 
the way of innovation or repair by any party It may be pos-
sible, however, to make an arrangement whereby the Community 

. that desires to carry out work in a locality in dispute may be 
permitted to do so, provided the other rites are allowed to carry 
out equivalent work in places where they maintain a similar claim 

any fundamental innovation would have to be the subject 
of special arrangement." 

(A Short History of Christianity in the Holy Land, 1965) ב־ע׳ 51 לספרו 
 מסכם ד״ר קולבי את אופן הטיפול של הממשלה המנדטורית בתביעות המתחרות של
 הכיתות הנוצריות מזה, ובסכסוכים שנתגלעו בין היהודים והערבים (המדצלמים) מזה,

 במלים הבאות:

"The duty of the Mandatory was far from simple : it frequently 
had to steer a middle course between the vying claims of nationali-
ties and faiths, disputes between Jews and Arabs, and chronic 

. controversy in the Christian element." 

 מדברי שני המחברים הנ״ל נובע איפוא, כי מקום שהועלו תביעות נוגדות וקמו
 סכסוכים, כך שעצם החלת העקרון של הסטטוס קוו לגביהם היתד* טעונה חקירה יסודית
 והכרעה בזכויות ובתביעות, היה נוהג השלטון, בהעדר אפשרות להטיל הסדר מוסכם על
 המקרה, על־פי אחת משתי החלופות הבאות: (1) השתדל להוביל את הענין לפתרון של
 ״שביל הזהב״? (2) משך את ידיו ממנו, באין לו סמכות הכרעה סופית בזכויות ובתביעות

 (סעיף 14 לכתב־המנדט).

 5. הסכסוך על הכותל המערבי: אין בדעתי לסקור כאן את כל תולדות הפרשה
 הזאת. רצוני רק להזכיר דברים אחדים לגביה, במטרה להראות, כי הגורמים הרשמיים

 206 ״פסקי־דין״, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשל״א־1970



 בג״צ 222/68, המי 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

 שעסקו בה — ממשלת המנדט וועדת החקירה הנזכרת — שגיהם התחזו להדריך את עצמם
 על־פי עקרון ״הסטטוס קוו״, עקרון אשר הורתו ולידתו, באמור, היו בתקופת השלטון
 העתמאנל ואשר הועד אז והופעל בקשר למקומות המקודשים לנצרות בלבד, בולט הוא,
 כי יישום המושג ״סטטוס קוו״ על הסכסוך הנ״ל, לא היה בינו לבין הזכויות ההיסטוריות
 של עם ישראל לכותל המערבי, ולא כלום; ממילא ברור, שהיה בכך כדי לגרום לקיפוח
 היהודים באשר לאכיפת זכויותיהם אלו ולהביא לידי הצרתן. אשד לממשלת המנדט, הרי
 ראיה לנקיטת עמדה כנ״ל על־ידה באותו סכסוך מצויה בדברי הכתוב בדו״ח שלה לשנת

 1930 (פרסום משרד המושבות מס׳ 59 (1931)) :

"The Palestine Government has assumed responsibility for the 
Holy Places as successors to the Turkish Government. In.ail 
spécifie cases that have arisen, and in particular in the case of 
the Waïling Wall at Jérusalem, it has strictly maintained the 
status quo." 

 אמנם, הלכה למעשה, הכירה ממשלת המנדט בזכות הגישה של היהודים לכותל המע
 רבי ובזכותם להתפלל במרחב שלידו. אולם, יחד.עם זאת, היא הטילה עליהם מפקידה
 לפקידה, תוך הסתמכות על ״הסטטוס קוו״, איסורים שוגים בגוגע ל״תשמישי״ תפילה
 (הבאת ארון הקודש וספרי תורה) תקיעת שופר, העמדת אביזרים שוגים לצורך עריכת
 התפילה וקריאת התורה (שולחנות, כסאות, ספסלים, מחצלות־תפילה, מחיצות) וכר וכר.
-איסורים אלה הגיעו לשיאםב״הוראות הזמניות״ שהוצאו בספטמבר 1929. כידוע, לא
 הועילו הוראות אלו כדי לחסל את הסכסוך והוא החריף עוד יותר, עם כל התוצאות החמו
 רות׳ שנבעו ממנו ושהן היום נחלת העבר. לבסוף נתמנתה׳ באישור מועצת חבר הלאומים,

 הוועדה שעליה הוטל התפקיד לחקור בסכסוך ולהכריע בו.

 כאמור, בבוא ועדת החקירה לקבוע את מסקנותיה, ניזונה אף היא, ביסודם של דברים,
 מהעקרון המורה לשמור על הסטטוס קוו — או כפי שגרסה הוועדה: על ״זכויות קיימות״.
 אמנם הכירה גם הוועדה בזכויות הגישה והתפילה של היהודים, תוך הדגשת יחס היראה,
 שהתייחסו היהודים במשך מאות בשנים לכותל המערבי, בו הם ראו את השריד האחרון
 מבית המקדש (ע׳ 42 לדו״ח הוועדה). אולם, לדעתה, כל זה כפוף לחובה לשמור על
(estabiished custom) ״הסטרוקטורה של הסטטוס קוו״ ולפיכך רק ״המנהג המושרש״ 

 יכול :לשמש מבחן מתאים לקביעת ״הזכויות הקיימות של היהודים״ ליד הכותל ? , הווה
 אומר, נוהג (usage) הקיים במשך זמן רב (ע׳ 47). על־פי המבחן הזה, באה הוועדה אל
 המסקנה, שמן הדין להכשיר, ברובם המכריע, את האיסורים שנכללו בהוראות ממשלת
 המנדט משנת 1929, ורק התירה ליהודים להעמיד ליד הכותל, בימי צום, בשבתות ובחגים,
 את ארון הקודש, ובו ספרי תורה, ושני שולחנות, שעל אחד מהם יעמוד הארון ועל השני
 יניחו את ספר התורה בזמן קריאת תורה. מן הצד האחר, אסרה הוועדה להפריע ליהודים

 בהבאת הדברים המותרים אל הכותל ובעריכת תפילתם שם.
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה
.7 

 הנשיא (אגרנט) •.-י

 המלצות הוועדה — ולא באתי כאן לפרט את כולן — קיבלו תוקף של דבר חקיקה׳
 הוא דבר המלך במועצה על א״י(הכותל המערבי), 1931. הכל מסכימים שדבר המלך הזה

 שבק חיים במדינת ישראל. לענין האחרון אשוב בהקשר אחר.

 ג. אם הארכתי לעיל בניתוח דבר המלך משנת 1924, לאור רקעו, מטרתו ומניעיו,
 ובתיאור המאטריה של המקומות הקדושים, לרבות דרכי הטיפול של שלטון המגדט, ׳אזי א

 הסיבה לדבר נבעה מהרצון להסביר היטב את קו המחשבה, לפיו קיבלתי את הדעה האו־
 מרת, שסימן 2 לדבר המלך מונע את התערבותנו במקרה דנא. בבואי עתה לתת את ההב
 הרה הזאת, אעשה כן, בהקשר לטענותיהם העיקריות של פרקליטי׳ העותרים, לאו דוקא

 לפי סדר הבאתן בסיכומיהם.
 ב

 הטענה הראשונה, שיש לדון בה, היא: עצם המאורע של הקמת מדינת ישראל ודשו־
 יותיר, גוגד את תכנו של דבר המלך משנת 1924 ושולל איפוא את תקפו. כיצד? דבר
 המלך הזה, בהיותו דבר חקיקה של ״שלטון מנדטורי־קולוניאלי״, ואשר מטרתו להוציא
 את עניני המקומות הקדושים ואת בירור הזכויות והתביעות הנוגעות להם, מתחום סמכותם

 של בתי־המשפט, עומד בסתירה לאפיה הריבוני והדמוקרטי של המדינה ולעקרון שלטון ג
 החוק, השורר בה. אפיה האמור של המדינה פירושו, שחוקיה חייבים להיות בבואה של
 רצון האזרחים, המבוטא על־ידי בית־מחוקקים נבחר, ואילו דבר המלך הופעל ״כצו מגבוה
 של שליט זר הקובע את מעמדן של עדות שונות״? זה היה בזמנו ״תכתיב של גורם
 חיצוני המופעל על גבי נתינים שאין בין רצונם ומאוויהם לבין החוק, ולא כלום״, דין זה

 המושתת כל כולו ״על חבר הלאומים, מנדט, מלך, מועצת המלך, שר המושבות ונציב ד
 עליון — מקומו לא יכירנו במדינת ישראל העצמאית והדמוקרטית״. כן חותר הוא מתחת
 לעקרת שלטון החוק המחייב׳ כי מסכת זכויות האזרח, היונקות מהחוק ולרבות זיקתן
 למקומות הקדושים׳ לא תיעקר ממערכת החוק הנתונה לבקרתו ואכיפתו של בית־משפט

 מוסמך (סעיף 23 לסיכומי באי־כוח העותרים),
 ר׳

 טענה זו, אין בידי לקבלה, ובאמרי זאת, הריני מבדיל בינה לבין טענה אחרת,
 שנטענה מטעם העותרים ואשר תידון להלן ובנפרד: כי חוק השמירה על המקומות הקדו־
 שים, תשכ״ז־1967, ביטל מכללא את דבר המלך משנת 1924. הטעמים, שבגללם רואה אני

 לדחות את הטענה הנוכחית, הן כלהלן: ן

 1. היסוד המשפטי היחיד, שבא בחשבון כבסים לטענה, הוא זה הטמון במילות הסיפא
 של סעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־1948. כזכור, כתוב בסעיף זה:

. יעמוד ץ . . .  ״המשפט שהיה קיים בארץ־ישראל ביום ה׳ באייר תש״ח.
 בתקפו, עד כמה שאין בו משום סתירה לפקודה זו או לחוקים אחרים
 שיינתנו על־ידי מועצת המדינה הזמנית או על־פיה, ובשינויים הנובעים

 מתוך הקמת המדינה זרשויותיה.״
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 ילבג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

 כשאנו באים לפרש את מילות הסיפא, אותן הדגשתי, אל לנו לשכוח שמטרתן אך
 לסייג את הכלל שנקבע ברישא. ברור, שאין להעניקן לסייג מובן כה מרחיב עד כדי לרוקן
 מתכנו את עצם הכלל או לשלול, במידה גדולה, את ערכו. כלל זה משמעותו היא —
 כדברי הנשיא זמורה בענין ע״פ 3/46 (כ״ץ־כהן נגד היועץ ־המשפטי, 163), ב־ע׳ 695) —

 לחייב במדינת ישראל, אחרי הקמתה, את ״רציפות החוק על־אף חילופי הריבונות
 לפי סעיף 11, עמד המשפט שהיה קיים בארץ־ישראל ב־14 במאי 1948, בתקפו. המשפט
 הזה לא הונהג מחדש, כמשפט חדש במדינת ישראל, כי אם עמד בתקפו, ויש כאן איפוא
 רציפות, מבחינת המשפט״. בשים לב לענין זה, יש להסכים לדברים שאמרם הנשיא
 לשעבר בענין בג״צ 5/40, נ2), הנ״ל (שם, ב־ע׳ 69) על כוונת מילות הסיפא של סעיף 11,
 דהיינו,, שהמחוקק נתכוון בהן ״לשינויים הנובעים מאליהם מהקמת המדינה ורשויותיה
 ואינם מצריכים שיקול־דעת מיוחד כדרוש לשאלה אם להשמיט חוק מתוך מערכת החוקים
/ ד׳). אמנם מסתייג אני היום מהאימרה הנוספת שנאמרה שם:  הקיימת״ (שם, מול אותיות ג
 כי שינויים כאלה צריכים להיות שינויים ״טכניים״ בלבד? אך עצם גישת הפרשנות,
 המחייבת שה״שינוי״ לא יצריך שיקול־דעת •מיוחד, כדי שבית־המשפט יסיק כי חוק המנ
 דט הנדון אין לו עוד תוקף במדינה —גישה זו היא ביסודה מוצדקת? שאם לא כן, יהיה
 פירוש הדבר, להעניק לבית־המשפט תפקיד השייך למחוקק, אשר הוא המוסמך, בדרך
 כלל, להכריז על ביטולו של חוק חרות (עיין,שם, מול האות א׳). לשון אחר, שומה עליו,
 על בית־המשפט, לנקוט זהירות יתרה בטרם יחליט שחוק המנדט בטל מכללא עקב שינוי
 שנבע מהקמת המדינה ורשויותיה •, לשם כך, דרוש כי הניגוד בין השניים יהיה כה בולט
 עד שלא יהיה מנוס מהמסקנה, שבמדינת ישראל איבד אותו חוק את זכות קיומו. למה
 הדבר דומה ? לגישת הזהירות היתרה, שנוהג בית־המשפט לנקוט, בטרם יכריז על ביטולו
 מכללא של חוק חרות עקב חקיקת חוק מאוחר. ״הטעם לזהירות יתרה זו בהכרזת חוק
 חרות כבטל מכללא״ — אמר השופט 'לנדר בענין בג״צ 171/69, (15) (פילצר נגד שר
 האוצר, ב־ע׳ 120) — ״הוא ברור: אם לא. ננהג כך, נכניס אלמנט של חוסר ודאות בלתי־
 רצוי אל תוך הפרשנות של חוקים היונקים את תקפם במישרין מרצון הרשות המחוקקת״.
 הדברים הללו כוחם יפה גם לעניננו. ראיה לכך: ב־ע״א 152/52, (קליר נגד היועץ המש־
 י פטי, נ17), ב־ע׳ 340) נדחתה הטענה, שסעיף 42 לפקודת הפרשנות בטל בשל היותו מבוסם
 על עקרון שמקורו בפרירוגטיבה של המלך האנגלי, דבר שאינו מתיישב עם אפיה הדמו
 קרטי של מדיגת ישראל. בהחלטתו סמך בית־משפט זה את ידיו על הדברים שאמר

 השופט ב׳ כהן בבית־המשפט המחוזי:

 ״ הכנסת היא שקובעת את התוכן המדוייק של הדמוקרטיה׳
 הישראלית וכל עוד שהכנסת סובלת את הסעיף 45 בספר החוקים, חייב אני
 כשופט להוציא את המסקנות מקיומו, אף שמסקנות אלו אינן נראות לי

 כאדם פרטי.״

 (״הסעיף 45״ בקטע הזה הוא לפי המספור בנוסח הישן של ״פקודת הפי־
 רושים״).
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה'

 הנשיא (אגרנט)

 2. גוכח גישת הפרשנות הנ״ל, מן הנמנע לראות בעובדת אפיה העצמאי־הדמוקרטי
 של המדינה משום סיבה המחייבת לשלול את תקפו של דבר המלך משגת 1924 ; אחרת,
 היה מקום להסיק שגם דברי חקיקה אחרים מסוג דבר המלך במועצה, אף הם יצירי
 המחוקק ״המנדטורי־הקולוגיאלי״, בטלים מאליהם ובלי שהמחוקק הישראלי הכריז על כך,

 כגון, למשל, דבר המלך במועצה לא״י, 1922 ; ולא היא.

 זאת ועוד, מן הדין לפרש את הלשון ״המשפט שהיה קיים״ שנקט המחוקק בסעיף 11 א
 לפקודה הנ״ל — כך נאמר בענין בג״צ 5/48, (2) (שם/ ב־ע׳ 67) — במובן ההגדרה

 שניתנה למלה ^ בפקודת הפירושים (נוסח ישן) ״והגדרה זו כוללת בין השאר
 ׳,אותם דברי המלך במועצה או חלקים מהם שנקבעו או ניתנו בין לפני תחילת תקפה של

 פקודת הפירושים בין לאחריה ׳ ״ אמנם בנוסח החדש של פקודה זו תורגם המונח 2
 ^ ל״דיך, אך אין בכך כדי לשנות את פני המסקנה האחרונה. יתר־על־ת, מקריאת
 סעיפים 12 (ב) ו־14(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט מזדקר לעין, כי המחוקק הישראלי
 עשה שם, בצאתו מהנחת הרציפות של חוקי המנדט, כולל דברי המלך במועצה, את ההת
 אמות הדרושות להבטחת הרציפות הזאת. לעניננו, מדגיש אני את הכתוב בסעיף 12 (ב),

 לפיו ״כל הוראה בחוק המצריכה קבלת אישור או הסכמה של אחד ממזכירי המדינה של ג
 מלך בריטניה או המחייבת עשיית דבר על־פי הוראותיו, בטלה בזה ומבוטלת״. הוראה זו
 יש בה כדי לסלק את המכשול, אותו ראו באי־כוח העותרים כמונח בדרך להחלת סימן 3
 לדבר המלך משנת 1924 אחרי הקמת המדינה, דהיינו, כי לפי האמור בסימן זה, הוטל על
 הנציב העליון לערוך את החקירה בשאלה המוקדמת המוזכרת שם, ״בהתאם לאותן ההור

 אות שיקבל מאחד ממזכירי המדינה״ של המלך האנגלי, דבר שלא ייתכן במדינת ישראל. ד
 ברור, שנוכח הכתוב בסעיף 12 (ב) לפקודה, בטל התנאי האחרון והוא אינו מהווה איפוא
 מכשול בשביל שר הדתות, הבא במקום הנציב העליון לענין זה (ראה להלן), כדי שיוכל

 לערוך את החקירה האמורה.

 מן הדברים הללו — בצירוף גישת הפרשנות, התובעת זהירות יתרה מצד בית־ ה
 המשפט לפני שיכריז על חוק מנדטורי בבטל מאליו — מתחייבת המסקנה, שאילולי רצה
 המחוקק הישראלי בהמשכיותו של דבר המלך משנת 1924, כי אז היה הולך בדרך הפשו
 טה, לבטלו במפורש ? משלא עשה כן, משתמע מזה, שהוא התכוון להשאירו עומד בתקפו.

 מבחינה זו, ניתן לומר, שדבר המלך זכה, מכוח כלל הרציפות, שנקבע בסעיף 11 לפקודה, ן
 לאישור על־ידי המחוקק שלנו ? ואם בך הדבר, שוב אין לומר שהוא עומד בסתירה לאפיה

 העצמאי־הדמוקרטי של המדינה.

 מן הראוי להזכיר שני סימנים נוספים, אשר גם אם אין להם כוח מכריע, מכל מקום,
 מוסיפים הם חיזוק־מה למסקנה האחרונה. על סימן אחד נרמז לעיל: בתאריך 27.4.52 •ץ

 החליטה הממשלה, בהתאם לסעיפים 2 (ד), 2 (ה) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, להעניק
 לשר הדתות את הסמכות שהיתה קודם בידי הנציב העליון, לפי סימן 3 לדבר המלך משנת
 1924 (ילקוט הפרסומים 229, מיום 15.5.52) ; ולא שמענו ששאלת ״חוקיותה״ של החלטה
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגתט)

 זו שימשה אי־פעם נושא לדיון בכנסת או כי היה מי שעורר שם ספק בענין זה מחמת
 האפשרות שדבר המלך הזה הוא בטל וחםר־גפקות.

 הסימן האחר, עליו הצביעו חברי השופטים ברגזון וקיסטר, ואשר חשיבותו עולה על
 זו של הראשון, הוא: דבר המלך משנת 1924 נזכר במפורש בשלושה דברי חקיקה של
 הכנסת, בהם הוא משמש כלי עזר לקביעת משמעותו של המונח ״מקום קדוש״, בחינת
 א חקיקה על דרך האיזכור. דברי חקיקה אלה הם: סעיף 22 לחוק הניקוז וההגנה מפני
 שטפונות, תשי״ח־1957 ? סעיף 4 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג־1963; סעיף
 51 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום,תשכ״ה־1965. בצדק טען סגן פרקליט המדינה,
 שלא מצינו בחקיקה טכניקה מעין זו, שהמחוקק יראה להיזקק, ולו על דרך האיזכור בלבד,
 לדבר חקיקה שבטל ועבר מן העולם ז והיוצא•מזה, שהמחוקק העליון במדינה ראה את
 ב דבר המלך משנת 1924 כדבר חקיקה שריר ומחייב. שיטה זו של איזכור דבר המלך בחוקי

 הכנסת אין בה משום חקיקתו מחדש, אך היא טומנת בחובה הבעת דעה — קרי: פרשנות
 — שדבר המלך הוא עדיין בר תוקף. אפילו אם אין לפרשנות זו כוח של דין המחייב את
 הכרעת בית־המשפט, אף־על־פי־כן, מן הראוי שיתחשב בה ויתן לה משקל, מה עוד,
 ג שמדובר באן בשאלה, אם חוק מנדטורי בטל מאליו עקב המאורע של הקמת המדינה (ראה,

 בגזירה שווה, ע״פ 81/56, אסריג נגד היועץ המשפטי, (16), ע׳ 945—946, מול האותיות
 ד׳—ה׳).

 3. אמת, העובדה, שדבר המלך בא להוציא את עניגי המקומות הקדושים מתחום
 סמכותם של בתי־המשפט, משמעותה היתה — וזו גם המטרה שלשמה הותקן דבר חקיקה
 זה — לייחד את הטיפול בעניגים אלה לרשות המבצעת, כלומר לממשלת בריטניה ולנציב
 העליון, שפעל כאן לפי הוראותיה. אולם, אינו נובע מכך, שהשארת דבר המלך בעינו אחרי
 שקמה מדינת ישראל, סותרת את עצמאותה או את רות המשטר הדמוקרטי שלה. הטעם
 לדבר הוא: במקום הרשות המבצעת של המעצמה המנדטורית הזרה, באה היום ממשלת
, ישראל. דין זה חל גם על הטיפול בעניני המקומות הקדושים, וזאת, אם מכוח ההלכה  ך

 שנפסקה בעגין בג״צ 232/61 (מחמוד אל^סרוג׳י נגד שר הדתות, נ13), ב־ע׳ 191), הקובעת
 שבגוגע לסיפוק צרכי הדת וכו׳, פועל משרד הדתות ״בתוקף סמכויות הממשל הכלליות
 ^הנתונות בידי הממשלה ומשרדיה, במסגרת הכספית של תקציב המדינה המאושר על־ידי
 הכנסת״ ואם מכוח סעיף 29 לחוק־יסוד: הממשלה, הקובע כי ״הממשלה מוסמכת לעשות
 ו בשם המדינה, בכפוף לכל דין, כל פעולה שעשייתה אינ־ת מוטלת בדין על רשות אחרת״.
 אין ספק, כי לפי חלוקת התפקידים בממשלה, היה מוטל על שד הדתות ומשרדו, מתחילת
 הדבוןים, התפקיד לטפל בעניני המקומות הקדושים וכפי שראינו, שר הדתות עומד היום
 בנעלי הנציב העליון לענין השימוש בסמכות האמורה בסימן 3 לדבר המלך. והלוא
 פשיטא, שהממשלה המכהנת מכוח אמון הכנסת ושהיא אחראית בפניה אחריות משותפת
 ז (סעיפים 3 ו־4 לחוק יסוד: הממשלה; מקודם סעיף 11 (ג) לחוק המעבר, תש״ט־1949)

 מהווה חלק אורגני מהשלטון העצמאי־הדמוקרטי של מדיגת ישראל.

 4. המסקנה הזאת כוחה יפה גם אם מתחשבים במניעים שעמדו מאחורי התקנת
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח/ נגד שר המשטרה >

 הנשיא (אגרנט)

 דבר המלך משנת 1924. כזכור, המניע הישיר והעיקרי לענין זה היה נעוץ בעובדה,
 שהמעצמה המנדטורית לא היתה בעלת סמכות להכריע בזכויות ובתביעות המתייחסות
 למקומות הקדושים, הואיל ולפי סעיף 14 לכתב־המנדט נועד תפקיד זה לוועדה שתתמנה
 באישור מועצת חבר הלאומים ן מכאן, שראתה להתקין את דבר המלך הנדון, אשר לא בא
 לקבוע זכויות מהותיות בגין המקומות ההם, אלא רק הורה שהעגיגים הגוגעים להם אינם
 שפיטים ושאף השאלה המוקדמת, אם הסכסוך גשוא הדיון בפגי בית־המשפט מעורר
 שאלה בדבר מקום קדוש, הינה ענין בשביל הנציב העליון לענות בו, ובלבד שיש לראותה
 בנסיבות המקרה — כך קבעה ההלכה המנדטורית ־־־ כשאלה ״אמיתית״. אמנם בתחילה
 נועד דבר המלך למלא תפקיד ארעי, דהיינו, עד שתקום הוועדה הנזכרת. אולם, כיון שהיא
 לא קמה אי־פעם, הוא הפך להיות דבר חקיקה של קבע ? שהרי תכונתו של תנאי ״מאוחר״
 — והמלים בסימן 3, ״עד שתוקם ועדה וכו׳״, אין משמעותן אלא תנאי שכזה
 (condition subséquent) — הוא בכך, שכל עוד שהוא לא נתמלא, מוסיפה הקביעה
 הנדונה — בין קביעה חוזית ובין קביעה של חוק חרות — לעמוד בתקפה (ראה לגבי
,Guest מהדורה 23, בעריכת ,Anson's Law of contract הגדרת ״תנאי מאוחר״ 

 ע׳ 2—451). ענין זה איננו צריך להטריד אותנו איפוא.

 לא זו אף זו: ראינו לעיל, שממשלת המנדט לא התקינה מעולם (פרט לגבי סכסוך
 הכותל המערבי) כל תחיקה הקובעת זכויות מהותיות בנוגע למקומות הקדושים ן כמו־כן,
 שהיא צימצמה את פעולותיה בגינם לקיום דרישות הסדר הציבורי והנימוס וכן, לשמירה
 על ה״םטטוס קוו״ ולענין האחרון: רק באותם המקרים, בהם לא הצריך הסכסוך, שנתגלע
 ,בין הכיתות הדתיות היריבות, עריכת חקירה יסודית בזכויות ומתן הכרעה לגביהן. יוצא
 מכלל זה, כאמור, הוא ענין הפעולות שעשתה ממשלת המגדט בקשר לסכסוך הכותל
 המערבי. אלא שגם בנוגע לענין זה יש לזכור, ראשית, שאת הוראותיה האוסרות מספטמבר
 1929, ראתה ממשלת המנדט לכנות בשם ״הוראות זמניות״; ושגית, שהיא באה להתקין
 את דבר המלך למועצה על א״י(הכותל המערבי), 1931, בעקבות המלצות הוועדה שהוקמה
 לפי החלטת מועצת חבר הלאומים, ואשר הוטל עליה התפקיד לחקור ולהכריע באותו

 סכסוך בלבד.

 אכן, הדברים הללו, כשלעצמם, אין להם היום חשיבות מעשית והעיקר, מבחינה זו,
 הוא: עם הקמת מדינת ישראל הקיץ הקץ — למותר לציין זאת — על כתב־המנדט׳
 (לרבות סעיפים 13 ו־14 שבו), כך שמסמך זה איבד את תקפו וחיותו, אלא במידה שיש
 לפרש ברוחו חוק מנדטורי, שטרם הלך מהעולם, או לבחון אם חוק כזה סותר אותו. ואולם,
 אם מתחשבים במשמעותו הרחבה של המניע שהמריץ את התקנת דבר המלך משנת 1924
 — דהיינו, כי באין תחיקה הקובעת זכויות מהותיות לגבי המקומות הקדושים, לא היה
 מקום שבתי־המשפט יפסקו בסכסוכים הנוגעים למקומות אלה — כי אז סבורני, שמן הדין
 להקיש ממנו לעניננו ולומר: העובדה, כי במשך התקופה שבין הקמת המדינה ועד למפנה
 שחל עקב מלחמת ששת הימים, לא ראה המחוקק בישראל להתקין תחיקה מהותית כאמור
 — ויהיו הסיבות לכך אשר יהיו — אות הוא, שהתכוון כל הזמן הזה להשאיר את דבר
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 המלך משגת 1924 בעינו עומד. רצוגי להעלות, לענין כווננו זו׳ הסבר אחד, המלמד, כי
 במציאות ששררה אז במדיגת ישראל, לא ראה המחוקק צורך בחקיקת חוק מהותי לגבי

 המקומות הקדושים או מצא שחוק כזה איגו רצוי. וזהו ההסבר;

 במגילת העצמאות הוצהר לא רק שמדינת ישראל תבטיח חופש דת (הכולל גם חופש
 הפולחן) אלא גם ש״תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות״. והנה, המציאות בזמן
 הקמת המדיגה מראה — וכך גם היה המצב עד שחל המפנה הנזכר — כי החשובים מבין
 המקומות המקודשים ליהודים (הכותל המערבי, הר הבית, קבר רחל, מערת המכפלה) היו
 מחוץ לשטח אשר למדינה היתה שליטה עליו. גם שני המסגדים של המגלמים, הנמצאים
 על הר הבית, היו אז מחוץ לשטח האמור. אשר למקומות המקודשים לנוצרים, הרי אחדים
 מהם נמצאו אמנם בשטח השליטה של המדינה אך מקומות קדושים אחרים, שהם בעלי חשי
,christian churches in Israel בות גדולה בשביל הנוצרים, היו אז מחוצה לו. בע׳ 3 לספר 

 שיצא לאור בשנת 1969, כותב ד״ר קולבי:

"The most important Holy Places of Christianity are now 
situated in sovereign territory of the State of Israel." 

 במציאות הזאת, די היה, לשם מילוי הבטחתה לשמור על המקומות הקדושים, שהמדי
 נה תכלכל את מעשיה בדרכים הבאות: (1) קיום הסדר הציבורי והנימוס בכל המקומות
 הללו, וזאת אם בעזרת המשטרה (למקרה הצורך), אם על־ידי הטיפול המנהלי של משרד
 הדתות, ואם דרך אכיפת הסנקציות הפליליות, שעליהן דובר לעיל, באמצעות בתי־המש־
 פט.(2) טיפול מנהלי של משרד הדתות בשאר העניגים הנוגעים למקומות הקדושים, כולל
 הסדרת הגישה אליהם. (3) מתקבל על הדעת, כי משרד הדתות לא נתקל, אגב טיפולו
 במקומות המקודשים ליהודים מזה, ובאלה המקודשים למשלמים מזה, ב״בעייתיות״ מיו
 חדת. בנוגע למקומות המקודשים לנוצרים, כנראה חתר המשרד לשמור על ה״םטטוס
 קור׳, אלא שמסתבר כי בתקופה הנדונה לא נתגלעו סכסוכים כלשהם בין הכיתות הנוצ
 ריות השונות. בע׳ 55 לספרו משנת 1965, שאף הוא הוזכר לעיל, כותב ד״ר קולבי, לאחר
 הביאו שם את דברי ההצהרה של מגילת העצמאות על נושא זה, כי מדינת ישראל שמרה
 אמונים לסטטוס קוו (has adhered to the status quo)• ובע׳ 62—61 הוא מתאר את

 דרכי טיפולה במקומות הקדושים של הנצרות במלים הבאות:

"The Holy Places of Christianity have been a matter of 
the closest concern to the State of Israel since its establishment, 
as witness the pledge to safeguard them which is part of the 
Proclamation of Independence. Especial and unremitting heed is 
paid to the honouring of that pledge the physical conserva-
tlon of religious edifices and shrines is in no way endangered. Nor 
is there likelihood of contesting claims by Christian denominations 
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to user or to ownership, for most of their Holy Places in Israel are 
marked by twin houses of prayer of the Latins and the Greeks 
respectively The Christian Holy Places in Israel are not only 
safeguarded. The Government of Israel is at pains, as far as it can, 
to assist their custodians in keeping them in proper repair, and, 
in particular, in maintaining the seemliness of the precincts and 
in securing free and convenient accessibility." 

 העולה מכל זה, כי במציאות ששררה במדינת ישראל ממן הנדון, לא היה צורך
 בחקיקת חוק הקובע זכויות מהותיות באשר למקומות הקדושים, כי אם המדינה יכלה
 להסתפק ־— לשם השמירה עליהם — בדרכי הטיפול האמורות לעיל ואשר נשאו, בעיקרם
 של דברים, אופי מנהלי. כיון שכך, יש להסיק, שהמחוקק לא ראה אז לפתוח את שערי
 בתי־המשפט להגשת תביעות למימוש זכויות בגין המקומות ההם׳, הווה אומר, מן הדין

 לייחס לו את הכוונה להשאיר את דבר המלך משנת 1924 על כנו.

 כפי שנרמז, סביר לחשוב שלענין זה התחשב המחוקק שלנו גם בגורם האחר, שעמד
 מאחורי התקנת דבר המלך ואשר סגן פרקליט המדינה בא להדגישו, הוא אפיה העדין
 והמיוחד במינו של המאטריה. אכן, עוד אחזור לגורם זה בהקשר אחר, אך כדאי להביא
 כאן את דברי ספרו של ד״ר קולבי משנת 1965 (ע׳ 56) בהם הוא מתאר כיצד התייחס

 משרד הדתות בעצמו לתפקידו בגין המקומות הקדושים של הנצרות:

"To look after the religious interests of the Churches and their 
congregants, there is a special Department in the Ministry ; their 
internal affairs spiritual and secular, are not within its compass, 
and it is scrupulous to avoid any interference, or even any appear-
ance of it, in them. Its chief task is to aid, protect and counsel 
the Churches, to safeguard their historical rights and to work for 
harmony and mutual understanding within and between all Chris-
tian creeds in the State." 

 נמצא, כי גם המניעים שעמדו מאחורי התקנת דבר המלך, אין בכוחם לשלול את
 תקפו במדינת ישראל ואכן, ההיפך מזה הוא נכון. אולם, העיקר שיש לעמוד עליו כאן
 הוא: יהיו אשר יהיו הסיבות, שבגללן לא בא המחוקק הישראלי, לפני תום מלחמת ששת
 הימים, לחוקק חוק מהותי כאמור, מכל מקום, עצם העובדה, שהוא לא עשה זאת, מעידה
 שהתכוון, כל הזמן הזה, שדבר המלך יוסיף לעמוד בתקפו. כפי שראינו, ברוח זו נהגו אז
 הן הממשלה, הן משרד הדתות והן הכנסת, ואיני סבור איפוא, שקיימת הצדקה לפרשנות,
 שבה דוגלים העותרים ואשר יש בה משום הפיכת ״סדרי בראשית״ אלה. כאמור, השאלה,
 אם מסקנה זו חייבת להשתנות, עקב המפנה שבא בעקבות מלחמת ששת הימים, תידון

 להלן ובנפרד.
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 5. נותר הנימוק האחרון, עליו סמכו הטוענים לעותרים את השקפתם בדבר בטלות
 דבר המלך הנדון מאליו? הוא הנימוק, כי בהוציאו את עניני המקומות הקדושים מתחום
 הסמכות של בתי־המשפט, פגע דבר חקיקה זה בעקרון שלטון החוק, עקרון שהוא יסוד
 מוסד של המדינה והמחייב שבית־המשפט יפסוק את הדין בסכסוכים .שבין אדם לחברו
 ובין האזרח לציבור? מכאן, שאין הצדקה להכשיר את רציפות דבר המלך כחלק מהמשפט

 א שעמד בתוקף ביום 14.5.48. לדעתי, גם נימוק זה — דינו להידחות.

 אם נתעמק בו קמעה, ניווכח לדעת שהטוענים באים כאן — זו משמעותו האמיתית
 של נימוקם — לשלול• כליל את תורת ״השפיטות״ (או ״אי־השפיטות״), המלמדת שישנם
 ענינים — מהם לרוב ענלנים כאלה שרגילים לכנותם בשם ״פוליטיים״ — אשר בבואם
 ב בפני בית־המשפט, מוטב שיקפוץ את ידו מלמלא את תפקידו השיפוטי הרגיל: לבדוק את
 טיבו של הסכסוך, לברר ולפרש את הדין ולהחילו עליו. יצויין, כי מצדו הקדיש סגן
 פרקליט המדינה חלק גדול מטיעונו למטרה לשכנע, שמכוח ״הלכת השפיטות״ וללא קשר

 לדבר המלך משנת 1924, אין לו, לבית־המשפט הזה, להתערב בענין דנא.

 ג כשלעצמי, אינני רואה כל צורך להיכנס לפני ולפנים של התורה הנדונה או של

 הפרובלמטיקה שהיא מעוררת בנוגע לתפקידו השיפוטי של בית־המשפט או בדבר הניגוד
 הקיים לכאורה בינה לבין עקרון שלטון החוק ? כשם שאינני רואה כאן צורך לעמוד על
 הקריטריונים והקטיגוריות המתייחסים לאותה תורה. על נושא רחב ונכבד זה נכתבה
 בשנים האחרונות ספרות עשירה, אשר שני הצדדים הפנו תשומת לבנו אליה והכוללת
 ד את המסה הגדולה ומאירת העיניים, שחיבר חברי הנכבד, השופט ויתקון (״פוליטיקה

 ומשפט״, ירושלים, תשכ״ה). גם אין זה נחוץ, בשביל לדחות את הנימוק האמור,׳שאציץ
 כי,1 תהא אשר תהא דעתנו על תורת השפיטות, מכל מקום בתי־המשפט נוהגים, מדי פעם
 ובענינים שונים, להיזקק לה, גם באנגליה, גם בארצות־הברית וגם בישראל (שם). לדידי,

 ך) חייב הנימוק להידחות כבר מהטעם הבא:

 אפילו פרופסור Marshall, אשר במאמרו Justiciability (נתפרסם בספר
, 265 ואילך), שלל את תורת השפיטות מכל וכל,  Oxford Essays in Jurisprudence, ע
 קבע דעה זו, הואיל וסבר שהתפקיד להגדיר אילו ענינים הם ״שפיטים״ או ״בלתי־

 ן שפיטים״ שייך למחוקק, ולו בלבד (ע׳ 287) :

"The characterization..... of issues as 'justiciable' or 'non-
justiciable' is a legislative job." 

 ז האם יש צורך להוסיף שלפנינו דבר חקיקה, הוא דבר המלך משנת 1924, בו הגדיר
 המחוקק המנדטורי מפורשות את עניני המקומות הקדושים כבלתי־שפיטים ? והלוא בדברי
 ההנמקה, שהבאתי למעלה מן הענין, השתדלתי להראות, כי מכוח כלל הרציפות הנזכר
 בסעיף 11 לפקודה משנת תש״ח הוסיף דבר המלך לעמוד בתקפו במדינת ישראל? כי

 ״פםקי־דין״, כרך כד, חלק שני, תש״ל/תשל״א־1970 215



 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

 הודות לכך, קיבל את הגושפנקה של המחוקק הישראלי ובזה הוא נעשה לחלק ממשפט
 המדינה׳, ושהמטרה והמניעים להתקנתו אינם סותרים מסקנה זו אלא מחזקים אותה.

 ד. טענה אחרת, שבפי באי־כוח העותרים, היא: כשם שמוסכם על הכל, שדבר
 המלך במועצה על א״י(הכותל המערבי), 1931, שבק חיים במדינת ישראל, כך יש להסכים
 שלגודל זה נידון דבר המלך משנת 1924. לדעתי, גזירה שווה זו, שהם ביקשו ללמדה,

 אין לה מקום, מהטעמים הבאים:

 בשעת מתן פקודת סדרי השלטון והמשפט, לא היה אזור הכותל המערבי, הלכה
 למעשה, בשטח ריבונותה של מדינת ישראל ומן הנמנע איפוא, שדבר המלך הנ״ל משנת
 1931 חל במדיגה על־סמך סעיף 11 לפקודה. דין זה כוחו יפה גם אם מתחשבים בהוראת
 סעיף 1 לפקודת שטח השיפוט והסמכויות, תש״ח־1948, שכן לא הוגדר האזור הנ״ל-אי־
 פעם במנשר שר הבטחון כ״שטח מוחזק״ כאמור באותו סעיף 1 (ראה פסק־דינו של השופט
 לנדוי בענין ׳תי״פ 82/51, היועץ המשפטי נגד פלוני, (25), ב־ע׳ 127; ספרו של פרופ׳ א׳
 רובינשטיין, ״המשפט הקונסטיטוציוני״, ע׳ 46—47). נמצא, כי לפני שחרור העיר העתיקה
 של ירושלים (הכולל את אזור הכותל המערבי) לא חל דבר המלך משנת 1931 במדינת
 ישראל. בעקבות המאורע האמור חקקה הכנסת את החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון
 והמשפט (מס׳ 11), תשכ״ז־1967, לפיו נקבע׳ כי ״המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה
 יחולו בכל שטח של ארץ־ישראל שהממשלה קבעה בצו״, ולמחרת היום הוציאה הממשלה
 צו סדרי השלטון והמשפט (מס׳ 1), תשכ״ז־1967, בו היא קבעה שהעיר העתיקה של
 ירושלים הוא שטח ״שבו חלים המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה״. היוצא מזה, שמעתה
 חל המשפט הישראלי על אזור הכותל המערבי. אולם, אין להעלות על הדעת כי בדיבור
 ״המשפט״, הנזכר באותה הוראת־חוק של הכנסת, היא התכוונה לדבר המלך משנת 1931,
 שכן הזכויות של העם היהודי לכותל המערבי הינן זכויות טבעיות והיסטוריות, שהן מעל
 לכל חוק ואשר אין בכל חוק כדי לשללן או להפחית מהן. אכן, אילו בזמן הקמת המדינה
 היה נמצא האזור של הכותל המערבי, הלכה למעשה, בשטח ריבונותה של מדינת ישראל,
 איש לא היה טוען, כי דבר המלך משנת 1931 חל עליו מכוח סעיף 11 לפקודת סדרי השלטון
 והמשפט, תש״ח־1948, הואיל ועל טענה כזאת היו משיבים, כי המאורע של הקמת מדינת
 ישראל, עליו הוכרז במגילת העצמאות שהוא בא ״בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית״,
 נוגד את ״רציפותו״ של דבר המלך האמור בצורה כה בולטת עד שלא דרוש שיקול־דעת
 מיוחד כדי להסיק שהוא בטל מאליו ואין לו תוקף. ענין זה מעיד, כי הדיבור ״המשפט״
 בחוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מם׳ 11), תשכ״ז־1967, כוונתו אינה יכולה
 להיות, בשום פנים, להתפשט על דבר המלך משגת 1931. מכאן, שזה האחרון אמנם שבק
 חיים במדינת ישראל, אך הטעמים לכך אין ביניהם לבין דבר המלך משנת 1924, ולא כלום,

 ולפיכך אין מקום לגזירה השווה, אותה ביקשו באי־כוח העותרים להקיש לענין זה, כאמור,

 ה. עוד טוענים פרקליטי העותרים, שסמכות ההתערבות במקרה דנא שמורה בידינו,
 חרף דבר המלך משנת 1924, מכוח סעיף 7 (ב) לחוק בתי־המשפט, תשי״ז־1957,׳ הואיל
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 בג״צ 222/68; המי 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה׳ ואח, נגד שר המשטרה

 \ הנשיא (אגרנט)

 ולהבדיל מפיםקה (א) לסעיף זה, מסמיכה פיסקה (ב) את התערבותו של בית־המשפט הגבוה
 לצדק, בין אם זה דרוש למען הצדק ובין אם לאו, ובלבד שנתמלאו התגאים הגזברים בה.
 סעיף 49(2) לחוק בתי־המשפט, מוסיפים הם ואומרים, אין בו כדי להפחית מערכה של
 הטענה. אמנם כתוב שם כי ״חוק זה אינו גורע מכל חוק אחר המוציא ענינים מסו־
 יימים מסמכותם של בתי־המשפט שחוק זה דן בהם״. אולם, לפי ההגדרה בפקודת הפרש
 נות׳ המונח ״חוק״ פירושו, ״דבר חקיקה של הכנסת ולרבות כל פקודה״, ואין זכר בהגדויה

 לדבר המלך במועצה. נמצא, כי סעיף 49 (2) אינו חל על דבר המלך משנת 1924.

 הטענה הנ״ל, על שני חלקיה, נדונה בהרחבה בפםק־דינו של חברי השופט ברנזון —
 ונדחתה. כיון שאני מצטרף בענין זה לדעתו, אסתפק כאן במלים הבאות:

 אותה טענה, אין משמעותה אלא, כי חוק בתי־המשפט, תשי״ז־1957, ביטל מכללא
 את דבר המלך הנדון. לדעתי, קיימים שני טעמים שדי בהם, כדי שגורלה ייחרץ לכשלון.
 הטעם האחד הוא: סבור אני כי סעיף 49(2)^לזזו^בתי־המשפט, אכן, עומד לה, לטענה׳
 לרועץ. מכור, נאמר בסעיף 49(2): ״חוק זה אינו גורע מכל חוק אחר המוציא
 ענינים מסויימים״ וכר; והשאלה שיש לענות עליה היא: למה מתכוון המונח ״חוק״ בצי
 רוף ״מכל חוק אחר״? בעיני ברור, שגם דבר המלך במועצה במשמע. אמגם ההגדרה של
 ״חוק״ בפקודת הפרשנות אינה מזכירה ״דבר המלך במועצה״. אולם, ענין זה אינו מכריע,

 שכן ההגדרות בפקודה הזאת הן כפופות לכתוב בסעיף 9 (א) שבה:

 ״מלים וניבים שהוגדרו בחיקוק, ופקודה זו בכלל, משמעותם כהגדרתם
 כל עוד אין בגוף הענין, או בהקשר, דבר הסותר אותה משמעות או שאינו

 מתיישב עמה ״

 הדבר בולט לעין, כי יהא זה מנוגד לשכל הבריא לומר, כי בעוד שסעיף 49(2)
 לחוק בתי־המשפט בא לשמור על תקפה של פקודה מנדטורית המוציאה ענינים מםויימים
 מסמכותם של בתי־המשפט, אין כוונתו לכך, באשר לדבר המלך במועצה העושה כן, אף־
 על־פי שהאחרון מהווה חקיקה שהיא בדרגה יותר גבוהה מהראשונה? כאשר אמר סגן
. אין לקבל פירוש לפיו . . . . ך ל  פרקליט המדינה: ״ידוע לכל שפקודות נחותות מדבר מ
 התכוון מחוקקנו לשמור על כל דברי חוק שעשה הנציב העליון ואשר הוציא ,ענינים מסו־
 יימים מסמכותם של בתי־המשפט שחוק זה דן בהם/ ובעת ובעונה אחת לא שמר על
 תקפה של חקיקה בדרגה נעלה יותר״. על־כן, נוכח הכתוב בסעיף 9 (א) לפקודת הפרש
 נות, יש לקבוע שסעיף 49(2) לחוק בתי־המשפט חל גם על דבר המלך משגת 1924. סימן
 נוסף המראה, שאין לייחס למחוקק שלגו כווגה מכללא, בחוקו האמור, לבטל את דבר המלך
 הנדון, עולה מסעיף 48 (8), בו בוטלו סעיפים מסויימים של דבר המלך במועצה לא״י,

 1922—1947, בלי שנזכר שם דבר המלך משנת 1924.

 הנובע מן האמור: סעיף 7 (ב) לחוק בתי־המשפט אינו דוחה את הוראות דבר המלך
 משנת 1924, ולפיכך אינו יכול לשמש לנו מקור סמכות להתערב בענין.
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 בג״צ 222/68, המי 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח, נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנטץ

 הטעם האחר למסקנה האחרונה הוא: לפי כללי הפרשנות, אין חוק מאוחר יוהד
 מבטל מכללא _את החוק שקדם לו, מקום שהשניים יכולים לדור בכפיפה אחת והוראותיהם
 אינן כה מנוגדות עד שאין לקיימם בשום פנים זה בצד זה (ע״פ 117/50, חדד נגד היועץ
 המשפטי, נ9), ב־־ע׳ 1420 ; ע״פ 69/63, היועץ המשפטי נגד וייגל, נ19], ב־ע׳ 717;
 Maxwell, מהדורה 12׳ ע׳ 191). ברור, שלפי כלל זה, אין חוק בתי־המשפט (סעיף 7),
 שהוא מאוחר יותר, מבטל את דבר המלך׳ הואיל ושניהם יכולים להתקיים אחד ליד רעהו.
 לענין זה מצטרף כלל נוסף, המורה כי חוק כללי חדש אינו דוחה חוק מיוחד קיים, אלא
 אם משתמע בו בדורות כוונה שכזאת (ע״פ 402/63, רונן נגד היועץ המשפטי, נ20), ב־ע׳
 182 ; ע״פ 300/62, כ״ץ נגד היועץ המשפטי, נ 21), ב־ע׳ Maxwell ; 630 ע׳ 196). שייכות
 הכלל האחרון למקרה שלנו היא: חוק בתי־המשפט הוא החוק הכללי, ואילו דבר המלך
 משנת 1924 הוא החוק המיוחד, שכן הראשון דן, כדברי בא־בוח המדינה, ״בסמכויות
 בכלל ואילו האחרון בסמכויות שענינן במאטריה יחידה ומיוחדת״. אכן, קולעת אל המטרה
 גם הערתו הנוספת: ״כשם שדבר המלך משנת 1924 יכול היה להתקיים, ואכן התקיים,
 בצדו של דבר המלך משגת 1922, על סימן 43 שבו, כך יתקיימו זה בצד זה חוק בתי־

 המשפט ודבר המלך משנת 1924״.

 הטענה נדחית.

 ו. כאן הגעתי אל הטענה האחרונה והחשובה מבין טענות העותרים. תמצית הטענה
 היא:

 (1) להבדיל מדבר המלך משגת 1924, קבע חוק השמירה על המקומות הקדושים,
 תשכ״ז־1967 (להלן — חוק השמירה), לבני הדתות זכויות מהותיות בגין המקומות המקו
 דשים להם, דבר העולה מסעיף 1 שבו. אין ספק, שעם זכויות אלו גמגית מכללא גם זכות
 התפילה של היהודים על הר הבית. זו גם הזכות הטבעית וההיסטורית של עם ישראל. על־כן,
 משראה המחוקק לקבוע אותן זכויות מהותיות, לרבות זכות התפילה, הרי שגם התכוון שהן
 יהיו ניתנות למימוש על־ידי בית־המשפט, לפי העקדון ubi ius iw remedium לאמור:

 במקום שיש זכות חוקית, קיימת גם תרופה משפטית בצדה.

 (2) חוק השמירה הוא חוק אופרטיבי, ולא רק נורמטיבי; שאם לא תאמר כן,
 ייהפכו הזכויות הג״ל, להיות ערטילאיות־״סטריליות״, ואם כך יהא, מה הועיל המחוקק
 בתקנתו כאשר מיד עם שחרור אזור הר הבית על־ידי צבא הגנה לישראל, הוא הכריז
 חגיגית על חוק השמירה, בו חתר לתת ביטוי מוחשי ויעיל למאווי העם במשך מאות

 בשנים למקום בו עמד מקודם בית המקדש ולכיסופיו לשוב ולהתפלל שם.

 (3) המחוקק ראה לקבוע גם הוראות ענשיות החלות על המעשים של חילול המקו
 מות הקדושים, פגיעה בהם, פגיעה בחופש הגישה של בני הדתות אליהם או ברגשותיהם
 כלפי אותם מקומות (סעיף 2); וכשם שמן הנמנע לאכוף את ההודאות הפליליות הללו —
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 ^ בג״צ 222/68׳ המי 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה׳ ואח7 נגדי שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

 לזאת הסכים גם סגן פרקליט המדינה — שלא באמצעות הרשות השופטת, כך חל דין זה
 באשר לאיכוף הזכויות המהותיות שהוענקו, לפי סעיף 1 לחוק׳ לבני הדתות.

 (4) אמנם דורש מימוש זכות התפילה של היהודים על הר הבית עשיית הסדרים
 שונים׳ כגון, הסדרים של שעות תפילה וקביעת ״האגפים״ וכן כאלה, שיהיה בהם כדי
 א למנוע קונפליקטים עם המאמינים האחרים, שיש להם זכות תפילה על פני ההר. אולם,

 לשם כך, הסמיך החוק את שר הדתות, לאחר התייעצות.עם גציגי בני הדתות הנוגעות
 בדבר ובהסכמת שר המשפטים, ״להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו״ (סעיף 4) ; ועגין
 זה בא להעיד שזכות התפילה כאמור, ניתנת למימוש ולאכיפה על־־ידי המוסד השיפוטי,
 שהרי אם יותקנו התקנות, הן יופעלו, במידת הצורך, בעזרתו. אמנם עד היום לא הותקנו
 ב תקנות באשר לזכות התפילה של היהודים על הר הבית. אולם, הדבר אינו צריך למנוע
 את התערבותו של בית־המשפט בענין הנוכחי, שכן אם הוא יצווה לאכוף את זכות התפילה
 המבוקשת, כי.אז קרוב לוודאי שיותקנו תקנות הקובעות את ההסדרים הנחוצים. מכל
 מקום, לפגי הגשת העתירה, פנה אחד מבאי־כוח העותרים לשר הדתות במשאלה להתקין
 תקנות כנ״ל, אך קיבל ממנו את התשובה, כי לפי החוק, ״לכל בן דת חופש הגישה לתפילה
 ג ולביקור במקומות הקדושים שלו״׳ ולכן׳ ״תקנות אינן יכולות להוסיף או לגרוע בנקודה

 ברורה זו״ (מוצג ד׳).

 על־סמך כל הדברים הללו טוענים באי־כוח העותרים, כי הוראות חוק השמירה
 ך והוראות דבר המלך משגת 1924 הן כה מגוגדות וסותרות עד שאין לקיים שגי דברי

 חקיקה אלה זה בצד זה, ולפיכך אין מגום מהמסקנה, כי חוק השמירה ביטל מכללא את
 דבר המלך.

 תשובת בא־כוח המדינה לטיעון הזה היא:
 ה

 (1) קדושת. הר הבית לעם ישראל, עם כל המשתמע מכך, אינה עומדת לדיון.
 קדושתו היא מן העולם ועד העולם ואינה תלויה בשלטון ן מקומה של קדושת הר הבית
 היא מעבר לכל דיון, משפטי או אחר. כן אין חולק (בלי להיכנס לשאלות איסור והיתר

 י בדת) על זכותם הלאומית וההיסטורית של היהודים להתפלל על הר הבית.

 (2) מאידך גיסא, חוק השמירה אינו אלא הצהרה על זכויות טבעיות והיסטוריות
 הקיימות ממילא, ושאין עליהן עוררן וגם לולא גתקבל, לא היה עורר על המקומות חמקו־
 דשים לנו. חוק זה, אין בו יותר מאשר קביעת נורמה לממשל ולפרט, להבדיל׳ מקביעת
 ך זכויות ״הלובשות מחלצות של זכות משפטית מן המניך והנתונות לאכיפה על־ידי בית־

 המשפט.

 (3) השאלה היא איפוא, מי יהיה הגורם שיסדיר (וכרוך בשאלה זו — כיצד ומתי
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 בג״צ 222/68׳ המ, 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה׳ ואח׳ נגד שר המשטחן י *י

 הנשיא (אגרנט) *

 יסדיר) את הזכויות הטבעיות וההיסטוריות ההן, לרבות זכות התפילה של היהודים על הר
 הבית. בגושא זה קובע דבר המלך משנת 1924, המוציא את עגיגי המקומות הקדושים מידי
 בתי־המשפט. ממילא מצוי הענין בתחום טיפולה של הרשות המבצעת, מה עוד שלפי
 סעיף 29 לחוק יסוד: הממשלה, מוסמכת הממשלה ״לעשות בכפוף לכל דין, כל
 פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת״. לעומת זאת, חוק השמירה, הקובע

 את הנורמות לגבי המקומות הקדושים, אינו מצביע על הגוף שיחיל אותן נורמות.

 (4) נמצא, ששני דברי החקיקה — חוק השמירה. ודבר המלך — עוסקים כל אחד
 בתחומו, בענינים שונים, ״זה במהות וזה כמיהות״. הוראותיהם אינן מנוגדות או סותרות,
 כך שהם יכולים לדור בכפיפה אחת ולהתקיים זה בצד זה. על־כן, אין מקום לפירוש, כי

 חוק השמירה דוחה מכללא את דבר המלך. ב

 (5) ההיסטוריה של המקומות הקדושים במשך דורות רבים מחזקת את הפירוש
 הנ״ל׳ הואיל והיא מעידה שהם היו נתונים מאז ומתמיד לטיפולה של הרשות המבצעת,
 וזאת בגלל ״המורכבות״ של הבעיה וגווניה הדקים והעדינים של המאטריה׳ ומפני שכלי

 הטיפול שלה נועדו והותאמו לנושא. ואמנם רק בידי הרשות המבצעת המכשירים הנאו־ ג
 תים לטיפול במערכת הבעיות וההסדרים שנערמו במשך זמן כה ארוך, על כל הרגישות
 שבהם ועל כל השלכותיהם המרחיקות לכת מעל ומעבר לתחומי הדת. הדבר הוא כך,
 הואיל וגישת הטיפול בענינים הצפים ועולים מדי פעם במקומות הקדושים תובעת עשיית
 הסדר, שילוב ואיזון, ושלא להכריע בעגין הספציפי אלא בהתחשב במכלול היחסים הרחב

 והמגוון, מכלול שהעגין הגדון אינו אלא אחד מביטוייו. בעוד שטיפול כזה יכול להיעשות ד
 רק על־ידי הרשות המבצעת בשל טיבה ומהותה, ומפני שבידיה המכשירים היעילים
 והמותאמים לכך, אין הוא יכול להיעשות על־ידי הרשות השופטת, אשר אין לה אותם
 כלי הטיפול ואשר דרכיה הם דרכי הכרעה וחיתוך חד וחלק בסכסוכים הבאים לפניה. על־
 כן, לא ייתכן, כי בחוק השמירה התכוון המחוקק להשמיט מידיה של הרשות המבצעת את
 השליטה — באמצעות כלי הממשלה היעילים והמותאמים לנושא — על מערכת הבעיות
 וההסדרים שנערמו כאמור, ויוצא מכאן, שחוק זה לא בא לבטל מכללא את דבר המלך

 משנת 1924.

 (6) הפירוש האמור אין בו כדי לעשות את חוק השמירה פלסתר ואין הוא גורע ן
 מחשיבותו וערכו ההיסטורי. מאות בשנים היו המקומות הקדושים נושא להסדרים בידי.
 זרים׳ כאשר הזכויות ההיסטוריות של היהודים לא שימשו גורם בהם ואף זכות הגישה
 לכותל המערבי הוגבלה והוצרה. על־כן׳ מעשה גדול עשתה המדינה וחיוב נטלה על עצמה
 כאשר יצא מתחת ידה חוק חרות וגלוי לעין כל׳ הוא חוק השמירה, ובאמצעותו הכריזה

 בפומבי שלא הימים ההם ימים אלה ולא הרי שלטון יהודים וישראל כהרי שלטוגם של ן
 האחרים. ואולם׳ אין בכל זה כדי להשפיע על פירוש החוק האמור, כאילו ביטל בהעלם
 את דבר המלך משנת 1924 וכאילו ביקש לקבוע מכללא, חרף טיב ״הבעייתיות״, שהגורם

 הקובע יהיו בתי־המשפט דוקא, ולא הרשות המבצעת.
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 הנשיא (אגרנט)

 (7) יש לשים לב לסעיף 3 לחוק השמירה, הקובע ש״חוק זה בא להוסיף על כל דין
 אחר ולא לגרוע ממנו״, ואף זה תומך בפירוש השולל את גירםת הביטול מכללא של דבר

 המלך.

 (8) גם בלי לשים לב לדבר המלך ומעבר לו, מן הדין שבית־משפט זה יקפוץ את
 ידו ממתן הסעד המבוקש, הן מפגי שהגושא העדין והסבוך של המקומות הקדושים מכתיב
 שזהו מסוג הדברים אשר תורת השפיטות יאה להם, והן משום שזה איגו דרוש למען הצדק
 אלא להיפך: טובת המדינה והכלל תובעת את הכוונת הטיפול והעיסוק בעניגי המקומות

 הללו למישור השלטוני, להבדיל מהשיפוטי.

 סיכום זה של דברי הטיעון של שני הצדדים מצביע על קשיותה של הבעיה התובעת
 כאן פתרון, שמ גיכרים אמת וטעם רב גם באלה של בא־כוח העותרים, וגם באלה של
 בא־כוח המדינה, בחינת דברים כדרבנות. ואמנם באתי לכלל דעה, כי במידה שבסעיף 1
 לחוק השמירה גקבעו זכויות מהותיות לבגי הדתות בגין המקומות המקודשים להם, הרי
 שהן ניתנות למימוש ולאכיפת על־ידי בית־המשפט, אך שזכויות הפולחן, למיגיהן, של בגי
 הדתות במקומות הללו — ואין המדובר איפוא, רק בזכות התפילה של היהודים על הר
 הבית — אינן מבין הזכויות אשר החוק בא להסדירן והוא לא דן בהן. מכאן, שזכויות
 הפולחן במקומות הקדושים אינן כאלה אשר התפקיד להחליט עליהן ולממשן מסור בידי
 בית־המשפט, כי י אם ענין זה נתון בתחום 'הטיפולי של הרשות המבצעת. לפי השקפה זו,
 בה דוגל אני, יוצא כי בנוגע לזכויות האמורות בסעיף 1 לחוק השמירה, אכן׳ חוק זה דוחה
 את דבר המלך משגת 1924, ואילו בגוגע לזכויות הפולחן כאמור, גשאד דבר המלך שריר

.pro tanto וקיים. ניתן לומר, כי חוק השמירה ביטל מכללא את דבר המלך ביטול 

 למותר הוא לציין, שאני מצטרף מקרב לב לדברים שנאמרו לעיל על קדושת הד
 הבית לעם ישראל, עם כל המשתמע מכך — על היותה מעבר לכל דיון משפטי 5 וכן, שאני
 מביע הסכמה גמורה לכך, שזכות התפילה של היהודים על הר הבית היא זכותם הטבעית

 המושרשת עמוקות בהיסטוריה הארוכה של עם ישראל.

 1. כדי להבהיר את הטעמים לדעה שהבעתי לעיל, רצוי שאביא באן כלשונו את
 סעיף 1 לחוק השמירה, שהוא החשוב לעניננו:

 ״המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני
 כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקוד

 שים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.״

 אם ננתח,את הסעיף הזה לחלקיו, כי אז ניווכח שהמחוקק הכריז בו על הקביעות
 הבאות:

 (א) המקומות הקדושים יהיו שמורים מפגי חילול וכל פגיעה אחרת 5
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 הנשיא (אגרנט)

 (ב) ומפגי כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקו
 דשים להם; או

 (ג) , ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.

 אם גם הסעיף מנוסח בלשון נסתרת (״המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול״ א
 וכוי), אין לפרש, שהמחוקק התכוון שם אך להכריז חגיגית או להצהיר קבל עם ועדה
 שהמקומות הקדושים יהיו שמורים מפני המעשים הנדונים, שכן הכרזות והצהרות מעין
 אלו מקומן לא יכירן, בדרך כלל, בחלק ״האופרטיבי״ של חוק חרות, להבדיל מהאקדמה
 או מהנאום שנושא השר בבואו להציע לבית־המחוקקים את דבר חקיקתו. אכן, בא־כוח

 המדיגה גם לא טען לפירוש כזה. כזכור, לדבריו מכיל בקרבו הסעיף הנדון אך קביעות ב
 נורמטיביות או כלליות, קביעות שאינן לובשות ״מחלצות של זכות משפטית מן־המגין״.
 לדעתי, גם פירוש זה, אין להשלים עמו. הנכון הוא, שהסעיף בא להעניק לבני הדתות
 מערכת זכויות לגבי המקומות המקודשים להם, זכויות שמולן עומדות חובות קורלטיביות
 שלא להפר אותן(ראה ע״פ ׳99/51, 95/51, פודמסקי נגד היועץ המשפטי, נ22), ב־ע׳ 354).

 ברור, שאלו הן זכויות קולקטיביות־״קיבוציות״, ובדברי אלה לא התכוונתי לעורר את ג
 שאלת מעמדו של בן דת פלוני לבקש את עזרת בית־המשפט לאכוף זכות כזאת, אשר

 נפגעה.

 שני טעמים לפירוש האחרון. ראשית, המפתח להבנת סעיף 1 מצוי בקביעה (ב)
 האומרת, שהמקומות הקדושים יהיו שמורים מפגי כל דבר ״העלול לפגוע בחופש הגישה ך

 של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם״ ? שמע מיגה: יש כאן גושפנקה של החוק
 לזכות הגישה של בני הדתות למקומות אלה — הלבשת הזכות באיצטלה חוקית. הוא הדין
 באשר לזכותם לבל ייפגעו רגשותיהם כלפי מקומותיהם הקדושים (הקביעה (ג)). נמצא,
 שברוח זו יש לפרש גם את הקביעה (א) — לאמור: אף כאן מדובר בהענקת זכות חוקית

 לבני הדתות — הזכות, כי לא ייעשו מעשי חילול או פגיעה אחרת במקומות האמורים. יי

 שנית, אילו כוונת הסעיף, בו עסקינן, היתה אך לקביעת נורמות כלליות —. כלומר,
 לכללי התנהגות, אשר אין בצדם זכויות קורלטיביות של בני הדתות, שיש להם ענין באי־

 הפרת אותם כללים — כי אז היו קביעותיו של סעיף 1 הופכות להיות מיותרות. מסקנה ן
 זו מתחייבת, הואיל ובסעיף 2 לחוק הוגדרו אותם מעשים ופגיעות ממש, הנזכרים בסעיף
 1, בעבירות פליליות. בהוראות הפליליות הללו טמונות איפוא ״הנורמות הכלליות״, אשר
 לפי דברי הפירוש של בא־כוח המדינה, הוכרז עליהן בסעיף הראשון. אולם, האמת היא
 שקיים הבדל בין שני הסעיפים. ההבדל הוא בכך — וכאן ההצדקה לזכות קיומו של סעיף

 1 — שבעוד שסעיף 2 בא להגן על האינטרס שיש לציבור בכללותו, לבל יבוצעו מעשי ן
 העבירה ההם, בא סעיף 1 ומגן על האינטרס הקולקטיבי שיש לבני הדתות, בתורת
 שכאלה, כי לא יבוצעו אותם מעשים במקומות המקודשים להם. עובדת הזהות של מהות

 האינטרסים אין בה כדי לשנות את פני המסקנה הזאת.
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 2. אם הפירוש הזה, שגתתי לסעיף 1 לחוק, מוצדק — דהייגו, שגקבעו שם לבני
 הדתות זכויות מהותיות שבדין לגבי המקומות המקודשים להם — כי אז יש להסיק שהן גית־
ubi ius ibi remedium גות למימוש ולאכיפה על־ידי בית־המשפט. אמת נכון הוא, שהעקרון 
 איננו מהווה בלל אוגיברסלי, שכן במשפט ידועות גם זכויות וחובות חוקיות, שלגביהן קצרה
 ידו של בית־המשפט להושיע, באין תרופה משפטית בצדן, בחינת זכויות ״בלתי־שלמות״
 (ע״א 39/47, אשר נגד בירנבאום, נ23), ב־ע׳ 547). אלה הם מקרים יוצאים מן הכלל, ואילו
 הכלל הוא, שזכויות חוקיות ניתנות למימוש על־ידי בית־המשפט ואכן, זו משמעותה הרגילה
 של המלה ״חוקית״ בצירוף האמור (ראה שם, כגזירה שווה, הדברים על מובן המלה ״חו
 קית״ בצירוף ״חובה חוקית״; ראה גם סלמוגד, ״תורת המשפט״, מהדורה אחת־עשרה,

 ע׳ 280:
"Enforceability is the general rule ,Ought' in the mouth 

of the law commonly means 'must' ") 

 אסור גם לשכוח ש״לא פעם הכיר בית־משפט זה בזכויות, שלא בא זכרן בשום הוראה
 משפטית, ואילו, בקבלן גושפנקה שיפוטית, לבשו צורה והתגבשו לזכויות מוכרות בדין״
 (מדברי השופט ויתקון בעגין בג״צ 29/62, שלום כהן נגד שר הבטחת, נ6), ב־ע׳ 1027) —
 כלומר, כי הסעד שהושיט בית־המשפט כדי לאכוף, על־םמך מושגים של הצדק הטבעי,
 איגטרס לגיטימי הפך את זה לזכות שבדין; והרי ההיפך אינו יכול להיות נכון: כי זכויות
 מהותיות, המוכרות בחוק החרות, איגן גיתגות לאכיפה על־ידי בית־המשפט. יושם לב, שאין
 כוונתי כאן לומר, שבכל מקרה של פניה לעזרת בית־משפט זה, לשם מימושה של זכות
 מהזכויות הגדוגות, במסגרת סעיף 7 לחוק בתי־המשפט, ייכוף בית־המשפט ״הר כגיגית״,
 שכן יכול להיות מקרה (כפי שאמר השופט ברגזון בהקשר אחר) שיחליט שלא להתערב
 אם אינו רואה צורך לתת סעד למען הצדק. מה שאגי אומר הוא, כי מדובר כאן בזכויות

 שבדין, אשר כרגיל ניתנות לאכיפה על־ידי בית־המשפט.

 זאת ועוד, אין ספק — ואף בא־כוח המדיגה הודה בכך — שבית־המשפט מוסמך לדון
 בעבירות הנזכרות בסעיף 2 לחוק השמירה ולהעניש עליהן; ואין כל סיבה איפוא, מדוע
 לא יהיה מוסמך לדון ולהכריע בזכויות הנזכרות בסעיף 1 ולממשן. והלוא מהות הענינים,
 עליהם סובבות העבירות מזה, והזכויות מזה, היא זהה. ההנחה חייבת להיות כי, כשם
 שהמחוקק לא ראה קושי מיוחד, מבחינת טיב המאטריה, באכיפת העבירות על־ידי הטרי

 בונל השיפוטי, כך לא ראה קושי כזה באשר לאכיפת הזכויות על־ידיו.

 אמנם בסעיף 3 לחוק השמירה כתוב כי ״חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא
 לגרוע ממנו״; ובא־כוח המדינה, בהסתמכו על הסיפא של ההוראה הזאת, טען לפנינו, שהיא
 הנותנת, שסימן 2 לדבר המלך משגת 1924, המוציא את עגיגי המקומות הקדושים מתחום
 סמכותם של בתי־המשפט, עודנו עומד בתקפו; כיון שכך, מן הנמנע לאכוף את הקביעות
 האמורות בסעיף 1 לחוק השמירה בעזרת בית־המשפט. טענה זו אין להסכים לה, הואיל
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 ובו ברגע שאנו יוצאים מתוך ההנחה — המוצדקת בעיני — כי בסעיף 1 לחוק הוענקו לבני
 הדתות זכויות מהותיות שבדין, המתייחסות למקומותיהם הקדושים, ושענין זה מחייב את
 אכיפתן על־ידי בית־המשפט, בי אז מתבקשת המסקנה, שהמחוקק הישראלי הוסיף בחוקו
 — וכאן אגי מדגיש את הרישא של סעיף 3 — את אשר החסיר בזמנו המחוקק המנדטורי
 מדבר המלך: קביעת זכויות מהותיות לגבי המקומות הקדושים. לא זו בלבד, אלא כיון
 שהוספה זו טומנת בחובה, כאמור, את אכיפת הזכויות ההן, הרי שהיא סותרת את ההוראה
 בסימן 2 לדבר המלך, לפיה נשלל הכוח מבית־המשפט להתערב בעניני המקומות הקדו
 שים, יהיו ענינים אלה אשר יהיו. מכאן נובע, ששני דברי החקיקה — סעיף 1 לחוק
 השמירה י וסימן 2 לדבר המלך — אין בכוחם לדור בכפיפה אחת ולהתקיים זה בצד זה,
 ולפיכך, חסרת נפקות היא ההוראה הבאה בסימן 2 לדבר המלך באשר לקביעות המהותיות

 שבדין, הבאות בסעיף 1 לחוק השמירה. מבחינה זו, דוחה החוק הזה מכללא את דבר ב
 המלך.

 אכן, יכולה לבוא שאלה: מקום שמוגשת לבית־המשפט עתירה לאכוף זכות מהזכויות
 האמורות, האם יש עדיין גפקות לסימן 3 לדבר המלך, כלומר, האם דרושה קודם החלטה

 על־ידי שר הדתות בשאלה המוקדמת, אם העגין מתייחם למקום קדושי, או שמא יש לומר ג
 שגם סימן זה איבד את חשיבותו באשר לעתירה כנ״ל? שאלה זו לא נתעוררה כאן ולא

 שמענו דברי טיעון לגביה, ולכן בוחר אני שלא להשיב עליה ומשאירה בצריך עיון.

 אסכם את האספקט הזה של השקפתי על־ידי הבאת הדברים ההולמים, שהדגישם ך
 פרקליט המדינה דאז בעיגן בג״צ 223/67, שבתי בן־־דב נגד שר הדתות, (14), ב־ע׳ 442,

 ואשר סמכתי את ידי עליהם:

 ״אם גם הרקע של בעיית המקומות הקדושים אינגו חדש, זוהי הפעם
 הראשונה אחרי כל גלגולי הכיבוש ושינויי המשטר הרבים, שעברו על ה

 ארץ־ישראל מאז חורבן בית שני, כי בעקבות נצחון צבאי נחקק על־ידי
 השלטון האזרחי חוק המכיר בזכויותיהם של כל בני הדתות, ללא העדפת

 דת אחת על אחרת, למקומות המקודשים להם ״

 יוזכר, שנשוא הקובלנה, שנדונה שם, התייחס בין השאר, להצרת זכויות הגישה של 1
 היהודים להר הבית ושהיא גדחתה לגופו של ענין.

 3. לעומת הזכויות המהותיות, שהוזכרו לעיל והניתנות לאכיפה על־ידי בית־המש־:
 פט, אין בחוק השמירה דבר וחצי דבר בנוגע למכלול זכויות הפולחן של בני הדתות ז

 במקומות המקודשים להם, והוא לא דן בהן. אם גם ענין זה עולה ברורות מקריאת נוסח
 החוק גופו, כדאי להצביע על מקצת הדברים שאמר שר הדתות לחברי הכגםת בעת

 שהביא בפניהם את הצעת חוק השמירה לקריאה ראשונה:
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 הנשיא (אגרנט)

 ״מדיניותה' של ממשלת ישראל לגבי המקומות הקדושים מושתתת על
 שלושת העקרונות הבאים: (א) תובטח למקומות הקדושים של כל הדתות
 שמירה מעולה מכל חילול ומכל פגיעה ברגשותיהם של בגי הדתות שהמקו
 מות האלה מקודשים עליהם. ב) תובטח לכל בני הדתות בכל מקום שהם
) ניהול פנימי של המקו ג . . . . .  גישה חפשית למקומות המקודשים להם
 מות הקדושים על־ידי הרשות האחראית של אותה דת, לה קדוש המקום.
 כדי לתת תוקף חוקי ביתר שאת וביתר עוז למדיגיות האמורה לגבי המקו־
 מות הקדושים מציעה הממשלה הצעת חוק המונחת לפגיכם י"(דברי

 הכנסת, כדך 49 ע׳ 2421—2422).

 בולט מהקטע הזה שמוזכרים בו, כנשוא החוק, אך ורק הענינים הזהים, אליהם
 מתייחסות הזכויות האמורות בסעיף 1 לחוק מזה, והעבירות שהוגדרו בסעיף 2 מזה, ואילו
 מערכות זכויות הפולחן של בגי העדות• השונות איגן מוזכרות שם. אמת׳ כפי• שנתבאר
 בפיםקה א׳(2) שלעיל, זכות הגישה טפלה לזכות התפילה והפולחן, שהיא עיקר ן ומגקודת
 ראות זו קיים׳ בין השתיים, קשר הדוק. אולם, מן הבחיגה המשפטית, הכרחי להבחין

 ביניהן ולראותן כשתי זכויות נפרדות.

 אוסיף כאן, שגם התקנות שרשאי שר הדתות, לפי סעיף 4 לחוק השמירה, להתקיגן
 לאחר התייעצות עם גציגים של בני הדתות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם, ובהסכמת שר
 המשפטים, הן תקנות שמטרתן להסדיר הסדרים שיבטיחו אי־חילול או אי־פגיעה אחרת
 במקומות הקדושים, זכות גישה אליהם לבני הדתות שהם מקודשים להם ואי־פגיעה
 ברגשותיהם כלפי אותם המקומות, הכל לפי נימוסי הדתות הנדונות, עליהם יעמוד שר
 הדתות מתוך התייעצות עם הנציגים של בני הדתות. ואמנם ברוח זו גהג השר בקבעו את
 ההסדרים האמורים בתקנות השמירה על המקומות הקדושים (קבר רבי שמעון בר יוחאי
 במירון)׳ תשכ״ח־1968, וכן, בתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשכ״ט־

.1969 

 אין תימה בכך, שחוק השמירה אינו מתייחס למערכות זכויות התפילה והפולחן של
 הדתות השונות במקומות המקודשים להם׳ שכן זכויות אלו הינן זכויות הטבועות בהיס
 טוריה ובמסורת של כל דת ודת. מחובתנו להשקיף על חוק השמירה באופן כללי, כלומר,
 כעל חוק החל במידה שווה לגבי כל הדתות המתייחסות למקומות המקודשים להם וגישת
 הפרשנות שלגו אל החוק הזה חייבת להיות איפוא גישה שווה. בירור מהות הזכויות
 ההיסטוריות והמסורתיות יכול שידרוש חקירה• יסודית וסבוכה, העשויה להקיף את תול
 דותיהן של הדתות הנוגעות בדבר, במשך דורות רבים. טול ״הבעייתיות״ של כנסיות
 הנצרות. האם יש צורך לבאר, שאם גם הנוצרים הם, ביסודו של דבר׳ בניידת אחת, הרי
 בתוך הנצרות קיימות כנסיות, כיתות, קהילות ודנומינציות שונות, אשר נימוסיהן אינן
 איפוא מגון אחד. צרף לזה את העובדות, כי אותם המקומות מקודשים לכולן ושבין מספר
 מהן קיימים גיגודים בגוגע למימוש זכויות הפולחן בהם{ כי בעבר הולידו הניגודים
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 הנשיא (אגרנט)

 סכסוכים רבים וחריפים, סכסוכים הקשורים באופן עריכת הפולחן ובתנאי העריכה (זמן,
 אגף, שימוש באביזרי פולחן) ואף סכסוכי בעלות בנוגע למקומם המקודש להן או לחלקים
 .ממנו—אזי.תעמוד על טיבה הרגיש והסבוך של כל המאטריה. אמגם העקרון לשמור על
 ״הסטטוס קוו״ בנוגע למקומות המקודשים לנוצרים הועיל, במידה רבה, לקיים שלום בית
 בין הכיתות היריבות. אך במקום שעצם יישומו של העקרון הצריך בירור יסודי של ״הזכו
 יות הקיימות״, אשר כל אחת מהכיתות היריבות תבעה לעצמה, כי אז הוא לא הועיל בשביל
 ליישר את ההדורים. כן ברור, כי הטיפול בסכסוכים על דרך הבאת הכיתות הרבות לידי
 הסדר מוסכם תרם למטרה של השכנת שלום ביניהן והורדת המתח. לכל הדברים הללו
 הבאתי דוגמאות חיות בפיסקה ב׳ שלעיל ולא אחזור עליהן. במקום הזה רצוני להביא שתי
 דוגמאות המצביעות על ״הבעייתיות״ של כל המאטריה הזאת, במידה שהיא גוגעת לכנסיות
 הנצרות, ועל דרך הטיפול הנאותה על־ידי עשיית הסדרים מוסכמים. דוגמה הקולעת לעגין

 הראשון מוזכרת בספרו הנזכר של חיימסון(ע׳ 196) :

-the consideration of the Holy Sepulchre alone would in ״
volve not only a study of the countless works, both manuscript and 
printed, of the pilgrims and other travellers, who in the course of 
seven centuries have written accounts of the Holy Sepulchre ; it 
would also necessitate a critical examination of many firmans in 
Arabic, in Turkish, and in the Tataro-Arabic jargon employed by 
some of the Caucasian Mamelukes of Egypt which the Moslem 
rulers of Palestine granted to the several communities of the Holy 
Sepulchre. The circumstance that these firmans are not infrequent-
ly in contradiction with one another will not lighten the difficul-
ties " 

 בספרו (בע׳ 22—21), שיצא לאור בפברואר 1969, מדגים ד״ר קולבי את הענין
 השגי:

"L׳ast Christmas and Easter, the Israeli authorities were faced 
for the first time with the complications resulting from the status 
quo. In the sanctuaries of Jerusalem and Bethlehem, the ceremo-
nies and processions follow one another without a break during 
these festivals, and at times the rites of various denominations 
take place at the same hour of the self-same day in the different 
chapels of the same sanctuary. Because of this manifoldness and, 
often, simultaneity, a detailed programme must be agreed upon 
every year by the communities. This did not prevent the Holy 
Places becoming the scene of incidents and even bloodshed in the 
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 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנט)

not too distant past. The Israeli authorities have nothing• of that 
kind with which to reproach themselves." 

 כפי שמראים הדברים הבאים בסוף הקטע האחרון, אין כנראה למדיגת ישראל על
 מה להתבייש בגוגע לדרכי טיפולה במקומות המקודשים לכנסיות והקהילות הנוצריות
 ועל המצב ששרר, גם לפגי מלחמת ששת'הימים וגם לאחר־מכן, בשטח עגיגים זה,׳ מצב
 אשר, בדרך כלל, היה והיגהו משביע רצון. אולם, העיקר שהשתדלתי להראות בדברי
 שלעיל הוא, שהם מעידים על אפיים העדין והמורכב מאד של כל הנושא והמאטריה•,.
 שהמכשירים היעילים והמתאימים, במידת האפשר, מצויים בידי הרשות המבצעת ולא
 בידי הרשות השופטת; ואכן, שהטיפול בנושא ובמאטריה חייב להיעשות במישור השל
 טוני, להבדיל מהשיפוטי. למשל, מקום שמתעורר םכםוך אשר הכרעתו תובעת חקירה
 היסטורית יסודית, המצריכה ידע מקצועי על־ידי מומחים לדבר, שהם בעלי שם, תוכל
 הרשות המבצעת להקים ועדת חקירה, שעם חבריה יהיו נמנים מומחים כאלה. למוסד
 השיפוטי אין מכשיר כזה; אמנם הוא יוכל להיעזר בעדות מומחים, אך יהיו אלה המומחים
 של הצדדים בלבד. אני מרשה לעצמי להפנות את תשומת הלב לדברים שכתבתי בענין
 ע״פ 232/55 (היועץ המשפטי נגד גרינוולד, נ24), ב־ע׳ 2055—2056) : כי בו בזמן שבידי
 ההיסטוריון מרוכזים ומלוכדים התפקידים של איסוף החומר העובדתי, סינונו והערכתו
 גם יחד, וענין זה מכשירו להוציא את פסק־דיגו ״ההיסטורי״ שלא מתוך ״משפט קדום״,
 הרי מוגבל בית־המשפט בבירור העובדות שבמחלוקת׳ על־ידי ״הסלקציה״ של החומר
 העובדתי, שהוגש לו על־ידי הצדדים ואשד נבחר בדי להביא להכרעה שתצדיק את
 עמדתו של זה או של זה. כמו־כן, מוכשרת הרשות המבצעת להשקיע זמן ועמל רבים כדי
 להביא לידי השכנת שלום ועשיית הסדר מוסכם ומכל מקום, להימגע מהכרעה חותכת

 וחדה, ואילו האמצעים שבידי הרשות השיפוטית מוגבלים מבחינה זו.

 בחרתי לשים את הדגש על הנסיון העולה מתולדות המקומות המקודשים לנצרות,
 הואיל, וכאמור, גישת הפרשנות, שיש לנקטה, כדי לעמוד על תכנו של חוק השמירה,
 חייבת להיות גישה המתחשבת במאטריה של המקומות הקדושים בכללותה, שהרי הדרך
 לאכיפת החוק חייבת להיות, עקרונית, דרך השווה לכל. אכן, מלמד הגםיון האמור,
 שהמחוקק לא התכוון שהחוק יחול על מערכות זכויות הפולחן ההיסטוריות והמסורתיות,

 עם כל השוגי שביגיהן, לגבי מגהגי פולחן ונימוסי דת.

 העולה מן האמור, כי הזכויות הגזברות אינן בין הזכויות אשר חוק השמירה בא
 להסדירן והמסקנה המתבקשת מזה היא, שהן אינן ניתנות לאכיפה על־ידי בית־המשפט
 במסגרת החוק יחזה. הואיל וכך, לא קיים כל ניגוד, מבחינת אותן זכויות פולחן היסטוריות
 ומסורתיות, בין חוק השמירה לבין דבר המלך ן ונמצא, כי לגבי האחרונות עומד סימן 2
 לדבר המלך משנת 1924 בתקפו ומונע את בית־־המשפט מלדון ולהכריע בהן. יוטעם כאן
 ויודגש, כי פני הדברים הם כך, שלא בהשפעת תורת השפיטות: כאילו היא מכתיבה
 לבית־המשפט, עקב טיב המאטריה וכלי הטיפול, לקפוץ את ידו מלהושיט את הסעד
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 בג״צ 222/68, המ׳ 15/69 חוגים לאומיים אגודה רשומה, ואח׳ נגד שר המשטרה

 הנשיא (אגרנם)

 המבוקש. אפילו אם בית־המשפט היה נכון להתעלם מתורה זו ולהכריע בסכסוך לגופו,
 מכל מקונ£, סימן 2 לדבר המלך מוגע בעדו לעשות כן. הוא אשר אמרתי: חוק השמירה

 דוחה מכללא את דבר המלך רק באופן חלקי, בחיגת ביטול ״פרו טנטו״.

 ולאחרונה: זכות התפילה של היהודים על הר הבית היא לאין ערוך זכותו הלאומית
 וההיסטורית הגדולה של עם ישראל; הם היו דבקים בה ונכפפו לקיימה בכל דור ודור
 וחרפו גפשם כדי להגשים את מאוויהם לגביה•, אף היו שהעיזו והתגברו על הגזירות
 ובאו להתפלל אל הר הבית והקימו שם בית תפילה (ראה המקורות בסיכומי העותרים —
 סעיף 6 ; מאמרו של פרופ׳ ב׳ צ׳ דינור שאוזכר על־ידי חברי הנכבד מ״מ הנשיא). ברם,
 אם גם קיומה של זכות התפילה על הר הבית, וחיותה המתמדת בתודעת העם היהודי,
 אינם מוטלים בספק ספיקא, הרי יש לציין כי, כפי שמראה מ״מ הגשיא בגיתוחו המזהיר
 והמעמיק של ההלכה היהודית, היו דעות ושיטות שונות אצל הפוסקים לגבי השאלה, אם
 יש ׳לאסור על הכניסה להר הבית בגלל אי־ודאות המקום המיוחד, שעליו עמד מקודם
 בית המקדש. על־סמך חקירתו בא חברי המלומד לכלל דעה, כי ניתן לקבוע היכן, בשטח
 הר הבית, הכגיםה מותרת. גם חברי הנכבד, השופט קיםטר, הוסיף, אגב הבאת מקורות
 שוגים, דברים חשובים להבהרת הסוגיה. יחד עם זאת, הוא ׳הביא את עמדת הרבנות
 הראשית, עליה הכריזה ברבים, והמזהירה לבל יהינו יהודים להיכנס לשטח הר הבית
 מפאת אי־הידיעה המתייקת על מקומו המיוחד של בית המקדש. יצויין, כי בטיעון שבכתב
 הודו גם באי־כוח העותרים שקיימת שיטה בדת היהודית האוסרת, בנתונים הנוכחים,

 תפילה בהר הבית.

 אכן, לא צייגתי את כל הדברים הללו אלא כדי להראות, כי, לפי שעה, קיימת במחגה
 היהודי ״בעייתיות״ מםרימת בקשר לשאלת קיום זכות התפילה על שטח הר הבית
 בזמעון שמא עגין זה, אף הוא רומז שלא התכוון המחוקק להסדיר, במסגרת חוק השמירה,

 את זכות התפילה של היהודים על הר הבית.

 על יסוד כל האמור, דעתי היא שאין לנו סמכות להתערב בדבר וכי העתירה חייבת
 להידחות.

 לפיכך הוחלט לבטל את הצו־על־תנאי. אין צו להוצאות.

 ניתן היום, י״ד באלול תש״ל(15.9.1970).
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