בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 689601/
בפני:

כבוד השופטת מ' נאור
כבוד השופטת א' חיות
כבוד השופט ע' פוגלמן

העותרים:

 .1חברת מועצת עיריית ירושלים ,רחל עזריה
 .2חברת מועצת עיריית ירושלים ,לורה ורטון
 .3תהילה נחלון
 .4ד"ר יהודה מירסקי
 .5אורי איילון
 .6רונה אורובנו
 .7מרים זלקינד
 .8שירן דדון
 .9תנועת "ירושלמים"
נגד

המשיבים:

 .1משטרת ישראל
 .2ניצב אהרון פרנקו – מפקד מחוז ירושלים
עתירה למתן צו על-תנאי

תאריך הישיבה:

כ' בתשרי התשע"א

בשם העותרים:

עו"ד ד"ר אביעד הכהן

בשם המשיבים:

עו"ד אסנת מנדל

()28.9.2010

פסק דין
השופטת מ ' נאור :

.1

עניינה של עתירה זו אכיפת החוק ברחובות שכונת מאה שערים בירושלים ב חג

הסוכות בפרט  ,ובכל ימות השנה כ כלל .
.2

נראה כי העתירה באה על פתרונה .

2

.3

בתגוב ה שהוגש ה אמש  ,הצהירה המדינה 3
" משטרת ישראל פועלת להביא להפסקת פעילותם
המתוארת של הסדרנים מאחר והמדובר במרחב ציבורי
מובהק .
במהלך הלילה עתידות להתקיים פגישות בין המשטרה
לבין ראשי הציבור החרדי במטרה להביא להפסקת
פעילות הסדרנים במקום  .ככל שפגישות אלה לא יישאו
פרי  ,תפעל המשטרה להפסקת פעילותם תוך התחשבות
במגבלות הנובעות משיקולים מבצעיים וממשימות
נוספות המוטלות על כתפי המשטרה ".

בדיון היום הוסיפה באת כוח המדינה  ,עו " ד מנדל  ,והודיעה כי הושגה הסכמה
עם הגורמים הרלבנטיים בעדה החרדית  ,לפיה יוסרו לאלתר גדרות שהוקמו במאה
שערים להפרדה בין נשים וגברים  ,וגם ה " סדרנים " הפרטיים לא יופעלו עוד .
.4

במישור הכללי והעקרוני  ,הצהירה עו " ד מנדל כי מקובל על המדינה כי במרחב

ציבורי מובהק כגון רחובות עיר  ,קיים איסור על הפרדה על רקע מגד רי .
.5

בשים לב להצהרות אלה  ,הס כים בא כוח העותרת  ,עו " ד ד " ר הכהן  ,למחוק את

העתירה  ,והיא נמחקת .
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