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 שלום רב,

 

 הכנסת ספרי תורה לכותל בראש חודש אייר:  הנדון
 2021באפריל  4מכתבך מתאריך  סמך:

 

( הנני מתכבדת לענות וציבורי חוקתי ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי יםעל דעת המשנ

 למכתבך שבסימוכין כמפורט להלן:

ת לעמדתנו ואף בהינתן הנוהל הנזכר במכתבך, לא ניתן למנוע מחבר הכנסת גישה לרחב .1

, חוק חסינות חברי הכנסת להוראותהכותל גם אם הוא נושא ספר תורה. זאת בשים לב 

)א( לחוק זה 9)ראה בהקשר זה גם את סעיף  1951-זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א

המבטיח את חופש התנועה והגישה של חברי הכנסת לכל מקום במדינה שאינו רשות 

חיפוש חבר הכנסת מפני בע את חסינות הקו( לחוק זה 2)א()2 את סעיףבנוסף ו היחיד

חוקתית זו מחד גיסא והנוהל על -, על רקע תשתית משפטית. משכך(בגופו או בחפציו

 נסת חסינות מפני חיפוש בחפציוכלחבר הנתונה אפוא , מעמדו ותכליותיו מאידך גיסא

ר לא ניתן למנוע מחב ןכביטחונית בכניסה לרחבת הכותל. הבדיקה הועל כן הוא פטור מ

עם זאת, משנמסר ספר התורה  .גם אם הוא נושא ספר תורה הכנסת גישה לרחבת הכותל

 אין מניעה לפעול כלפי אותו אחר בהתאם לנוהל.  אחר שאינו חבר כנסתכל אדם ל

כמובן שככל שידוע שחבר הכנסת מבקש להיכנס לרחבת הכותל כשהוא נושא ספר תורה,  .2

ניתן ליידע אותו מראש על הנוהל הקיים האוסר ככלל על הכנסת ספרי תורה חיצוניים 

כן ניתן ליידע את חבר הכנסת  לרחבת התפילה, ולבקש ממנו לפעול בשיתוף פעולה.

ככל שבשעת כניסתו לרחבת הכותל הוא נושא אודות הנוהל האוסר על הכנסת ספר תורה 

, ולבקשו לשתף פעולה (כאמור חיפוש בכליו אסור לפי חוק החסינות)אותו באופן גלוי 

ולא להכניס את ספר התורה בניגוד לנהלים. ככל שחבר הכנסת יבחר לא להישמע לבקשה 

 זו, הרי שכאמור לא ניתן למנוע ממנו את הכניסה אף שספר התורה בידיו.
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 חוקתי( -מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי 

 גב' שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת

 ל )חוקתי(מר איל זנדברג, ראש אשכו

 ראשת אשכול סמכויות שלטוניות המחלקה למשפט פלילי ,גב' גבי פיסמן

 חוקתי  -מר עמי ברקוביץ, המחלקה למשפט ציבורי 

 גב' אפי טפליץ, המחלקה למשפט פלילי

 מר נטע כ"ץ, מתמחה, המחלקה למשפט אזרחי

 

 

 

 

 

 

 


