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 עיר העתיקה בירושלים  כניסת עיתונאים ל הגבלת  הנדון: 
 

כלי תקשורת, רשתות שידור ועיתונאים  360המאגד  איגוד עיתונאי החוץ בישראל, ,בשם מרשנו
 לפנות אליךמדינות,  אני מתכבד  32-בתחומי הטלוויזיה, הרדיו, הפרינט, הצילום והמרשתת, מ

 כדלקמן:  בדחיפות
 

כניסת עניינית, משפטית או אחרת, באופן גורף, ללא הצדקה ם האחרונים נאסרת בימי .1
 דרך שער האריותו, בכלל לעיר העתיקה בירושלים)להלן: "מרשינו"(  החברים באיגוד

  . ללא כל הגבלהלשם מורשים להיכנס ואזרחים וזאת בעוד שתיירים  בפרט,

 

לשכת העיתונות הממשלתית בהתאם  שמנפיקה תעודות עיתונאימרשינו נושאים  .2
אישור גורמי ביטחון שנושא התעודה אינו מסכן  ובהם ,הילקריטריונים שנקבעו על יד

תעודות אלו אינן מכובדות ע"י כוחות הביטחון למרבה הצער, את ביטחון המדינה. 
 באופן שרירותי.  ,כאמור ,שאוסרים את כניסת מרשינו

 
בגסות, פועלים כלפי מרשינו  לעיר העתיקה הכניסהמונעים את הכוחות הביטחון  .3

מרשינו מי מאשר סיכנו את חיי  ,קשים גילויי אלימותובחלק מן המקרים תוך כוחנות ב
  פציעות.ללחבלות ולהם גרמו ו
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ובמיוחד בימים אלה הגבלת כניסת מרשינו לעיר העתיקה, בפרט דרך שער האריות,  .4
מונעת שבהם מצוי אזור העיר העתיקה בלב התעניינות ציבורים גדולים ברחבי העולם, 

גדל ככל שנוקף הזמן, . סיקור אקטואלי בזמן אמת השעיקרעבודתם,  את מהם לבצע
והוא עלול להיות בלתי  ,העיתונאית של מרשינו וליושרתם המקצועיתהנזק לעבודתם 

 וזכותאינטרס הציבורי , בראש ובראשונה, המכך נפגעים גםהפיך. אין צריך לומר כי 
 לדעת.  הציבור

 
או הנמקה חוקית, ומרשינו שיקולים ענייניים  כאמור אינו מבוסס על הכניסהאיסור  .5

, תכליתיים ו/או יםמוצדק לא ,זריםשיקולים  ,טעמים פוליטייםהוא נובע מסבורים כי 
לא נמצא כל טעם סביר המצדיק למיטב הבנתנו,  מפלים ובלתי שוויוניים. , יםשרירותי

של כוחות והדורסנית הפסולה  התנהלותם ולא כל שכן, את, אמוראיסור ההאת 
 .  הביטחון

 

לכאורה  המהווהגבלות השרירותיות על מרשינו, עיתונאי החוץ הפועלים בישראל, ה .6
, העיסוק חופשחופש הביטוי, בין היתר,  ,ובהן, חוקתיות יסודבזכויות  שלא כדיןפגיעה 

פגיעה בלתי תכליתית ובלתי מידתית  תנוספלכך . והזכות לשיוויון חופש העיתונות
 . הדמוקרטיה ובכללי מינהל תקין בעקרונותלדעת,  ובאינטרס הציבור, בזכות

 

בעיני צרכני תקשורת ברחבי העולם נציין כי  המתואר לעיל מצטייר  בשולי הדברים .7
המזכירות חו"ח משטרים חשוכים. מניעת הסיקור של אירועים המתרחשים כפעולות 

בעיר העתיקה, אחד האתרים החשובים ביותר למאות מיליונים, ואף מיליארדי 
מדינת  ה שלדמיתללא כל הכרח לת המזיק מאמינים של שלוש הדתות המונותאיסטיות,

 ישראל בעולם כמדינה דמוקרטית וליבראלית. 
 

אירועים לסקר , עיתונותעבודת התכליתה של  הזמן, הולכת ומסוכלתככל שחולף  .8
נודה אפוא בלתי הפיך. ולכלל עלול להיות , והנזק למרשינו בזמן אמתואקטואליה 

לכל ללא שום מגבלות, ללא כל דיחוי ו להתרת הכניסה של מרשינו לעיר העתיקה
ומהירה של האחראים ולחקירה יעילה , 14:00, בשעה 27.07.2017המאוחר עד ליום 

  ולמיצוי הדין עם מי שיימצא אחראי. ,להפעלת כוח ולהתעמרות במי ממרשינו
 

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות השמורה עם מרשינו ו/או עובדה  .9
 ואלו שמורות להם במלואן.   םיה/או טענה נוספת שתועלה על ידו
 

, על מנת להימנע מפנייה לבית המשפט הגבוה אנו עומדים לרשותך בכל שאלה ו/או בירור .10
 .   הגנה על זכויותיהם של מרשינולצדק לשם 

 
 

 
 ,ובברכהרב,  בכבוד                                    

                                                
   גלעד שר, עו"ד                                      

 עורכי דיןגלעד שר ושות',                                                                                
 
 

 ט יהיועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבלהעתק: 
 
 


