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 בהסדרים הקיימיםהשחיקה הנמשכת הר הבית:  - 4 מעקבדף 

 2015ינואר  - 2014דצמבר 

דף המעקב מיועד להביא בפניכם את המידע המפורט בנוגע לשחיקה הנמשכת בהסדרים 

 חראם אל שריף.  –הקיימים במתחם הר הבית 

 תמצית

בינלאומי מצד ארה"ב וירדן  ץההסלמה באלימות סביב הר הבית ולח ,1כפי שתיארנו בעדכון הקודם

לרסן את  כדיאילצו את ראש הממשלה נתניהו לשבור את שתיקתו המתמשכת ולפעול באופן פומבי 

הלחצים הפוליטיים הפומביים חשובה של התערבותו של נתניהו היא שתוצאה תנועות המקדש. 

מעלה משנתיים כמעט ופסקו שהופעלו מתוך הכנסת והממשלה במשך ל לשינוי ההסדרים בהר הבית

. במקביל, האלימות והמתיחות סביב ההר נרגעו לעת עתה, גם לאור התפזרותה של הכנסת לחלוטין

סימן חשוב לשיפור המצב . והגבלות הגישה שהוטלו על מתפללים מוסלמים הוסרו ברובן בהדרגה

שים קודם לכן הוא אחרי ששלושה חוד ,2ירדן להחזיר את שגרירה לישראלממשלת החלטתה של  אוה

 .נקרא לרבת עמון במחאה על הנעשה בהר הבית

 פוהוסי לאעם הרגיעה בשטח התקשורתי ששיח הציבור הישראלי ושל ה מיינסטריםלאולם בניגוד 

המקדש ממשיכות בפעילות נמרצת. מאחר והאפיק הפוליטי  תנועות ,הביתהר ב עשהנב לעסוק

ששירת אותן היטב במשך שנתיים נחסם לעת עתה, הן מחפשות כעת אפיקי פעולה אחרים. 

אסטרטגיה אחת שכבר השתמשו בה בעבר וכנראה יתמקדו בה כעת ביתר שאת היא "לוחמה 

במתחם ממשחקי כדורגל  יםפלסטינהפעילות משפטית" נגד המשטרה המגבילה את פעילותם ונגד 

יפנו תנועות המקדש אל בתי המשפט במטרה ללחוץ  עתיד הקרוב באם  נופתע לא הפגנות.ועד קיום 

 .בדרך משפטית לשינוי ההסדרים בהר הבית

דעת הקהל. תנועות המקדש ממשיכות להפיץ את הדרישה  אפיק פעולה עיקרי אחר הוא זה של

לקדם את לזכות תפילה בקרב ציבורים רחבים בישראל במגוון דרכים: ניצול מערכת הבחירות כדי 

חברי הכנסת התומכים בהן מחד וכדי להשיג את תמיכתם של המתמודדים החפצים בקולותיהם 

תוכל  תוגש,אכן  , אםמשפטיתגם עתירה ו'. , פעילות במערכת החינוך, ראיונות בתקשורת וכמאידך

 לזכות בתשומת לב תקשורתית ולעלות את הנושא שוב לסדר היום.

עם  התמודדה באמתממשלת נתניהו לא עלולה להיות זמנית בלבד. לכן תקופת הרגיעה הנוכחית 

. נתניהו כמו דוברים ישראלים אחרים לא יצא בהכרזה גורמי היסוד המלבים את המתיחות בהר הבית

חד משמעית על הכרתו בכך שהמקום הוא מקום פולחן מוסלמי. לא רק שאף גורם רשמי בישראל לא 

אלא התמיכה הממשלתית בארגונים כגון מכון  ,חושף את המטרות המסוכנות של תנועות המקדש

פעילות ההיא הסתה פלסטינית.  הר הביתהמקדש נמשכת. על פי דוברי הממשלה הבעיה היחידה ב

במוקדם או במאוחר עלולה הנמרצת של תנועות המקדש אשר אין מולה פעילות של גורמים ממתנים 

 . להביא למשבר מחודש בהר הבית
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i. ובממשלה בכנסת 

 הר הבית במערכת הבחירות

הבית לאחד הנושאים המדוברים  להפוך את נושא הרבנסיון פעילי המקדש עשו פעולות שונות 

הם שלחו למתמודדים השונים שאלונים בנוגע לעמדותיהם בנושא הר : בפריימריז של מפלגות הימין

ופרסמו רשימות מומלצים  ,דירגו אותם לפי מידת מחויבותם למאבק של תנועות המקדש ,הבית

ומאידך ניצלו את הפריימריז במפלגות על  ,מצד אחד הם שאפו לקדם את תומכיהם בכנסת להצבעה.

 את תמיכתם של מועמדים שהתחרו על קולם.  שמנת לרכו

ליוזמות  מתוך הענותולא רק  ,הםכללו את הנושא בקמפיין שלהם מיוזמתם אף חלק מהמתמודדים 

 של פעילי המקדש.

יתוח של תוצאות מננושא הר הבית לא בלט בפריימריז או במערכת הבחירות עד כה. בסופו של דבר, 

לא נמצא מתאם מובהק בין הצלחותיהם של המועמדים השונים לבין מעורבותם בנושא גם הפריימריז 

הר הבית. לכן קשה לומר עד כמה נושא הר הבית הפך לגורם פוליטי המשפיע על בחירותיהם של 

המשותפת של  ריצהל הוא המשבר )שנפתר לבסוף( במגעיםיוצא דופן ראוי לציון מתפקדי המפלגות. 

אי אפשר היה להעלות . בעבר ושיוחס למחלוקת בנושא היחס להר הבית ,צמה יהודיתומפלגות יחד וע

 עד כדי כך שבגינו יאבדו לגוש הימין מנדטים יקרים. ,יקבל כזה משקל פוליטיעל הדעת שהנושא 

  שנשלח בידי המטה המשותף של ארגוני המקדשבשאלון
3

לגבי לפריימריז בבית היהודי נשאלו המועמדים  

עד כמה הם פעילים בנושא וכיצד בכוונתם לפעול ליית ותפילת יהודים בהר הבית, עמדותיהם בסוגיית ע

 במהלך הכנסת הקרובה. 

 בינואר 23 -התפרסמו בדומה נשלח בידי מקור ראשון למפלגות השונות ותשובותיהן  שאלון
4
. 

  קארין אלהררח"כ . עם שאלות בנושאפעילי הר הבית פנו גם לחברות כנסת של מפלגת יש עתיד 

יש לשמור על הסטטוס קוו, לאפשר ליהודים "ש השיבה לשאלה שהופנתה אליה בצ'אט פתוח בפייסבוק

עליזה לביא השיבה שהיא יוצאת נגד ח"כ . גם "לעלות להר הבית אך לא למטרות תפילה או פרובוקציה

הוא הסמל  הכותל המערבי .להר הבית כקריאה פוליטית והשימוש בו ככלי במאבק האידאולוגיהעליה "

". יש לציין את העובדה שאלהרר ולביא לא היססו להצביע על פעילי הר הבית לשלום, לאחדות ולתפילה

והן כנראה היחידות שעשו זאת מבין ח"כים/ות שהיו בקואליציה האחרונה כפרובוקטורים
5
. 

  פרסם לקראת הפריימריז בליכוד תיאור מפורט של מעשיהם של המתמודדים אתר חדשות הר הבית

השונים התומכים בתנועות המקדש
6
הליכוד תמכו באופן חברי כנסת מכהנים של  7 ,על פי רשימה זו .

 פעילים בנושא.נוספים  6תנועות המקדש ואילו מקרב שאר המתמודדים  לשאקטיבי במאבק 

  קבוצה של "פעילי הר הבית בליכוד הופצו בידיבליכוד ובבית היהודי רשימות מומלצים לפריימריז"
7
. 

"המזוהה עם תנועת "אם תרצו "סטודנטים למען המקדש" קבוצת
8

)הקבוצה גם פרסמה בפייסבוק  

סטטוסים נפרדים לטובת המועמדים שתומכים בתנועות המקדש
9

מספר מועמדים כללו מיוזמתם את . (

מירי רגב פרסמה סרטון קצר בו היא קוראת למתן זכות ח"כ : סוגיית הר הבית בקמפיין הבחירות שלהם

                                                           
3

http://the-- 8/1/15"עולי הר הבית בבית היהודי מתכוננים לפריימריז", אתר חדשות הר הבית  
post_94.html-temple.blogspot.co.il/2015/01/blog  

4
http://the--, 23/1/15"(, הבית דף" מדור) ראשון קושיומקור ארבע, מפלגות עשר" 

post_29.html-temple.blogspot.co.il/2015/01/blog  
5

  http://www.kipa.co.il/now/60816.html, 28/1/15"ח"כיות יש עתיד" לא לתפילה על הר הבית", אתר כיפה  
6

 28/12/14"רשימת דורשי ציון המתמודדים בפריימריז בליכוד", אתר חדשות הר הבית  
7

 post_0.html?spref=b-temple.blogspot.co.il/2014/12/blog--http://the  
8

 
https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/photos/a.566324666847115.1073741829.563018

707177711/613393278806920/?type=1&theater  
9

 http://tinyurl.com/m7dor36למשל,  

http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_94.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_94.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_94.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_29.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_29.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_29.html
http://www.kipa.co.il/now/60816.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2014/12/blog-post_0.html?spref=b
https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/photos/a.566324666847115.1073741829.563018707177711/613393278806920/?type=1&theater
https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/photos/a.566324666847115.1073741829.563018707177711/613393278806920/?type=1&theater
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תפילה ליהודים בהר
10

פרסם מודעות פייסבוק עם הקריאה "להניף את  בבית היהודי,  , מועמד, רונן שובל

 יהודה גליקשל  לליכודפריימריז הדגל בהר הבית", וכמובן נושא הר הבית היה מרכיב מרכזי בקמפיין ה

 משה פייגלין.של ח"כ ו

 אחד הסימנים הבולטים לשינוי  – "העם איתנו – יחד"ל "עוצמה יהודית" אבן נגף לריצה משותפת של

שתי הרשימות. המשבר החריף בניסיון  של נוגע לריצה המשותפת  נושא הר הביתבשיח הפוליטי סביב 

 " הכהניסטיתעוצמה יהודית"אנשי האיחוד בין שתי הרשימות יוחס לעמדותיהן המנוגדות בנושא הר הבית: 

היא מפלגה של הציבור החרדי המתנגד בחריפות  "יחד"תנועות המקדש ואילו  הם חלק מהקואליציה של

מתחייבים  "עצמה יהודית"לרוץ ביחד כאשר אנשי  בסופו של דבר הרשימות הסכימולעליה להר הבית. 

עד לא מזמן קשה היה להאמין נוספות למשבר,  היו סיבותאפילו אם שלא לבקר בהר הבית עד לבחירות. 

על פי ההערכות(  3-4)שעלולה להביא לאבדן מנדטים קריטיים לגוש הימין ועוד כזו שמחלוקת פוליטית 

הר הבית לא הפך לסוגיה  וראמוכ, זאת, מדובר ביוצא מן הכללבכל  ת.היתה מיוחסת לנושא הר הבי

  .פוליטית המקבלת התייחסות נרחבת במערכת הבחירות

 מבחינה של תוצאות הפריימריז נראה שנושא הר הבית לא השפיע  – השפעה על תוצאות הפריימריז

מירי רגב זוכה ח"כ למשל בליכוד, בעוד השפעה מובהקת על מידת הצלחתם של המועמדים השונים. 

פייגלין היה אחד מחברי הכנסת המכהנים  "כלהישג מרשים ונבחרת למקום החמישי ברשימת המפלגה, ח

לעומת אלי בן דהן שנבחר למקום השלישי  ,לי ברשימה. גם בבית היהודיהבודדים שנדחקו למקום לא ריא

ברשימה
11

רונן שובל שכלל את נושא הר הבית בקמפיין שלו התאכזב מהמיקום הלא אטרקטיבי שהשיג , 

או כישלונם של המועמדים קשור בכלל ויתכן שלא יכנס לכנסת. בכל המקרים הללו נראה שהישגיהם 

 לא שיחק תפקיד מכריע אצל הבוחרים.פעילותם ונושא הר הבית 

 

ii. המקדש תנועות פעילות 

 הדרישה לזכות תפילה כ"צעד ראשון" 

את הדרישה לתפילה  ות תנועות המקדשכמו שהראנו בעבר, בעוד שבפניות אל הציבור הרחב מציג

בהר הבית כעניין של חופש פולחן שלא נועד לפגוע באיש, בפועל נמשכות התבטאויות עקביות 

 .שמראות שהכוונות הן מרחיקות לכת בהרבה

  ... בתשובה לשאלון של פעילי הר הבית בנוגע לעמדות חברי  –זכות תפילה כשלב ראשון שאחריו

שאליו  השלב הבאתפילת יהודים על הר הבית הוא מועלם "שולי ענתה ח"כ  ,הכנסת בנושא הר הבית

בע"ה אנו שואפים להתקדם"
12

יש להקים בית  בשלב ראשון: "לאחרונה הרב שמואל אליהו. כך גם אמר 

כנסת בהר הבית. אינני רואה סיבה שמישהו יתנגד לכך מלבד סיבות פוליטיות שמקומן איננו כאן"
13
בכנס  .

 שהנחתה פעילההשל "סטודנטים למען המקדש" הקשורים לתנועת "אם תרצו" שהתקיים בינואר הסבירה 

... כל אחד הדעה שלו לא עכשיוהיא בתחום זכויות האדם וענין המקדש הוא  כרגעהאג'נדה  : "האירוע את

 .לא במקור(ות שלנו וההדגשכל ". )[לגבי מה יקרה בהר הבית]לגיטימית 

  היא שותפה ש ,למטרותיו של יהודה גליק. אולמרט במיוחד היא אמירתה של לינדה אולמרט ביחסמעניינת

 Times of Israel-אמרה בראיון ל ,קרובה של גליק ותומכת נלהבת בדרישה לתפילת יהודים בהר הבית

                                                           
10

 https://www.youtube.com/watch?v=4mBtQmdx3j8&feature=youtu.be 
11

התיר תפילת יהודים בן דהן הביע תמיכה גלויה בתנועות המקדש וכסגן שר הדתות הגיש לממשלה תקנות שאמורות ל 
 בהר. 

12
http://the--אתר חדשות הר הבית,  13/1/15בטיחה להמשיך לפעול למען הר הבית", "ח"כ שולי מועלם מ 

post_39.html-temple.blogspot.co.il/2015/01/blog  
13

אתר חדשות הר הבית,  5/1/15"רבנים מרכזיים בקריאה לרבנות: הסירו השלטים האוסרים עליה להר הבית",  
post.html-temple.blogspot.co.il/2015/01/blog--http://the  

https://www.youtube.com/watch?v=4mBtQmdx3j8&feature=youtu.be
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_39.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_39.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post_39.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2015/01/blog-post.html
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שהיא וגליק חלוקים בנוגע לבניית בית המקדש ושהיא נמנעת מלהגיע לאירועים שמארגן גליק ושזו 

רתםמט
14
. 

  ש"שאיפתנו לתפילת יהודים בהר הבית הנזכרת לעיל  מועלם אמנם הצהירה בתשובה"כ ח –דיבור כפול

היא חיובית לנו ואין בה מטרה להדיר אנשים אחרים מההר". אולם מיד אחר כך היא כתבה: "חובה עלינו 

וזילות של הר הבית", לפעול עם כל מי שהר הבית קדוש בעניו לשמור על קדושת ההר ולא לאפשר ביזוי 

שת ההר" אמירה שיש לה משמעויות מרחיקות לכת כשלוקחים בחשבון שעל פי ההלכה היהודית  "קדו

 יהיו אסורים לכניסת לא יהודים. מחייבת שחלקים נרחבים בו

  ברשימת  20-דיווחו שאביחי בוארון אשר נבחר למקום ה 10בערוץ  –הצהרות לגבי הריסת כיפת הסלע

 שבו הופיע הר הבית ללאת "מעייני הישועה" של עמותפרסום בעלון הצדיק לפני מספר שנים  בית היהודיה

רבני ופעילי התנועה כמו כל יהודי כיפת הסלע. בוארון שהיה המנכ"ל של מעייני הישועה אמר בזמנו: "

ת בעולם מייחלים ליום שבו יימחק מסגד אל אקצא מהר הבית בפועל ולא רק בתכנת פוטושופ". מפלג

לקבלת תגובה סירבה לגנות את הדברים או להבהיר את עמדתה ביחס  10הבית היהודי אליה פנו מערוץ 

אליהם
15
. 

  שאר הרב ישראל רבנים המתכנים "בית הדין לענייני העם והמדינה" ושעליהם נמנים בין ה 14קבוצה של

משה פייגלין פרסמו "כ חפעיל מרכזי בקבוצת מנהיגות יהודית של הלל וייס ו אריאל ממכון המקדש

בהר הבית. בין שאר הם כותבים שם מצוות הקשורות בביקור 11בתחילת דצמבר רשימה של 
16
: 

העולה להר במטרה לחדש את " ;ת כיבוש"ו"העולה להר בליווי כוחות הבטחון, מקיים בכל עלייה מצו

... גם אם  לדעת הרמב"ם מצוה לכבוש את הר הבית, מצות עשה )רמב"ן(.  העבודה במקדש, מקיים

"העולה להר הבית מסייע בידי גדולי התורה, לשוב ולדון בחובתם להקים את בית ; "תתחייב מלחמה חזקה

תוכחה יש בה לישראל ולמנהיגיו לעשות את חובתם  -המקדש השלישי... עליית האלפים להר הבית 

 לחידוש] .חובתו את לעשות הדור של הדין בית את בכך מזרז להר עולה" ;ולחדש את העבודה במקדש"

 . ["הקרבנות הקרבת

 ? לקראת עתירה משפטית

בתקופה האחרונה התבטאו מספר פעילים בדבר כוונתם לנהל "מלחמה משפטית" סביב הר הבית. 

יתכן שמאחר ולעת עתה הניסיון לקדם את מטרותיהם דרך הכנסת והממשלה נבלם, מתכוונות כעת 

בנוגע לנעשה בהר: ילדים פלסטינים המשחקים בכדור תנועות המקדש להגיש עתירות משפטיות 

ופעילות  ,במתחם, הגבלות שהמשטרה מטילה על מבקרים יהודים, הצקות ליהודים מצד מוסלמים

פוליטית של גורמים פלסטינים ומוסלמים בהר. תנועות המקדש גם ממשיכות לפרסם טענות בדבר 

 שום עדות למעשים כאלו. למרות שבפועל אין  ,פגיעה בממצאים ארכאולוגים בהר

נעשית כנראה כחלק מאיסוף החומר  מאמצי התיעוד של ארגוני המקדש לגבי הנעשה בהרהגברת 

, לעתירות המתוכננות. כחלק מהאסטרטגיה המשפטית גם מתרבים שוב מקרים בהם יהודים מפרים

את הנחיות המשטרה לגבי התנהגות בהר. מאחר שפעילי המקדש תופסים את  ,במכוון ככל הנראה

 עתידי. גם מקרים אלו אמורים לסייע למהלך משפטי ייתכן שההנחיות הללו כלא לגיטימיות הרי ש

                                                           
14

  "Secular activist crusades for religious access to the Temple Mount ,"Times of Israel 25/12/14 
activist/#ixzz3MvPLamsi-rights-civil-mounts-temple-http://www.timesofisrael.com/the 

15
, 10ערוץ  20/1/15"מועמד מטעם הבית היהודי קורא להסיר את כיפת הסלע",  

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1105132  
16

http://the--אתר חדשות הר הבית,  4/12/14מצוות בעליה להר הבית",  11" 
temple.blogspot.co.il/2014/12/11.html  

http://www.timesofisrael.com/the-temple-mounts-civil-rights-activist/#ixzz3MvPLamsi
http://www.timesofisrael.com/the-temple-mounts-civil-rights-activist/#ixzz3MvPLamsi
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1105132
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1105132
http://the--temple.blogspot.co.il/2014/12/11.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2014/12/11.html
http://the--temple.blogspot.co.il/2014/12/11.html
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 "סיפרה בראיון ל ,לינדה אולמרט, שותפתו של יהודה גליק בארגון "הליבה-Time of Israel  ש"הליבה

שינתה את האסטרטגיה שלה והחליטה שמלחמה משפטית היא האופציה הטובה ביותר. הארגון מכין 

עתירה משפטית וגובה לשם כך עדויות של אנשים לגבי הטרדות ופגיעה בזכויות האזרח בהר"
17
. 

 "שהם התחילה לאסוף עדויות לגבי מה  ,"סטודנטים למען המקדש", קבוצה המזוהה עם פעילי "אם תרצו

מכנים "פגיעה בזכויות אדם" בהר הבית תחת הכותרת "הר הבית ווטש". אחת המטרות של הפרויקט כפי 

שנוסחה על ידם היא "ליצור לחץ ותביעות נגד המשטרה"
18

וכך גם מוצג הפרויקט בכתבה עליו באתר  

כיפה: "תיעוד וצילום יכולים לסייע בהגשת תלונות כנגד המשטרה ובשינוי המדיניות"
19
. 

  בחודש ינואר, דווח שתנועת "חננו" ויהודה גליק הגישו תלונה נגד איש דת מוסלמי שנשא דרשה מסיתה

אקצא ושהפרקליטות הגישה כתב אישום בהסתה לאלימות נגדו-במסגד אל
20
. 

 בידי בקפדנות מתועדים", הבית בהר המתיחות המשך" בפרק להלן שמפורטים השונים האירועים גם 

 על" לדווח" דואגים המקדש פעילי, לעיל המתואר" ווטש הבית הר" מיזם לצד. השונות המקדש תנועות

 שהם כמובן'. וכו שם המתקיימות פלסטינים של הפגנות על, בהר בכדור המשחקים פלסטינים ילדים

 כך בשל והורחקו המשטרה הנחיות את הפרו יהודים בהם הרבים המקרים על ומדווחים מתעדים

 .המתוכננות בעתירות ישמש התיעוד, לעיל שהוזכרה השייח נגד לתלונה בדומה, הסתם מן. מהמתחם

במסגרתו , אך מול התמונה שתוצג לגיטימי כלישימוש באולי משפטי, ככל שיינקט כזה, הוא מהלך 

 . והמטרות לשמן נעשה שימוש בו לבחון דרכים להבהרת התמונה הכוללתיהיה צריך 

iii. המשך המתיחות בהר הבית 

הן מבחינת עימותים והן מבחינת ההגבלות על  ,מרות שחלה ירידה משמעותית במתיחות בהר הביתל

כניסת מוסלמים, המצב במתחם רחוק מלהיות רגוע. פעילים יהודים ממשיכים להפר את הנחיות 

למרות שלא נרשמו המשטרה, מושכים את זעמם של מוסלמים ונעצרים בידי המשטרה. מנגד, 

מו במתחם כמה הפגנות של התקייכן  יםבחודשיים האחרונ ,התנגשויות בין פלסטינים למשטרה

משטרת ישראל הפסיקה את ההגבלות הגורפות על  ,בניגוד לחודשים הקודמים. אסלאמייםגורמים 

מהמתחם  מעצר והרחקהיחד עם  זאת,  .שריף/הר הבית-מתפללים מוסלמים לחראם אשל כניסת 

 דרך קבע.רים יהודים ממשיכים קקו למביהצש אשמהבידואלים באינדישל מוסלמים 

 במכוון את הנחיות המשטרה לגבי  בחודשיים האחרונים מתרבים שוב מקרים בהם פעילי המקדש מפרים

התנהגות בהר הבית. בין השאר הם נקטו פעולות כגון התיישבות על הקרקע
21

, כניסה עם יין תירוש 

בכוונה לברך עליו
22

, קריעת חולצה לאות אבל
23

 ,שמנוגדות להוראות המשטרה ,וכדומה. פעולות אלו 

על מה שהם רואים  זועמיםשגוררות הרחקה מהמתחם בידי המשטרה והתקהלות של מתפללים מוסלמים 

תנועות המקדש שמפרסמות קריאות המעודדות התנהגות . סיונות פולחן יהודים בבית התפילה שלהםיכנ

זו של הפעילים
24
נגד המצב הקיים בהר הבית  כך הן מתריסותמטרה כפולה.  להשיג בכך שואפות ,

                                                           
17

 "Secular Activist Crusades for Religious Access to the Temple Mount" ,25/12/15 Time of Israel ,
http://tinyurl.com/orp2dya  

18
 7/1/15דף הפייסבוק של סטודנטים למען הר הבית,  

https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/posts/609955982483983  
19

  http://www.kipa.co.il/now/60226.htmlאתר כיפה,  28/12/14דרך",  "משמר הר הבית יצא ל 
20

, 21/1/15"דרשה בהר הבית: דאעש ישחררו את אל אקצא", נרג'  
online/1/ART2/671/222.htmlhttp://www.nrg.co.il/  

21
, 22/12/14שבועות מהר הבית", רשת ב'  3-"תום ניסני הורחק ל 

http://www.iba.org.il/bet/?entity=1063732&type=1  
22

  http://www.inn.co.il/News/News.aspx/288983, 16/12/14 7"אין כניסה למיץ ענבים", חדשות ערוץ  
23

 http://tinyurl.com/l7w2awu  
24

  https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/posts/609955982483983למשל  

http://tinyurl.com/orp2dya
http://tinyurl.com/orp2dya
https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/posts/609955982483983
https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/posts/609955982483983
http://www.kipa.co.il/now/60226.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/671/222.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/671/222.html
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1063732&type=1
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1063732&type=1
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/288983
http://tinyurl.com/l7w2awu
https://www.facebook.com/StudentsForTempleMount/posts/609955982483983
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. בנוסף, המעצרים בעקבות פעולות אלו ןלהעלות אותו לסדר היום בקרב ציבור התומכים שלה ממשיכותו

 . משמשים את פעילי המקדש להראות עד כמה חריפות המגבלות המוטלות עליהן

 איסור המאז סוף נובמבר חל שיפור ניכר בחופש הגישה של מוסלמים להר הבית: הגבלות הגיל בימי ששי ו

שים בבקרים כמעט ופסקו. יחד עם זאת, מעצרים והרחקות של אנשים אינדיבידואלים בידי על כניסת נ

סיונות של המורחקים להפריע ליהודים המבקרים בהר: יהמשטרה ממשיכים דרך קבע, כנראה על רקע נ

יום 15נשים מוסלמיות למשך  3בינואר החליטה המשטרה על הרחקת  11-למשל, ב
25

בינואר  12-, ב

נשים 2נעצרו 
26
נשים מהמתחם 4בינואר הורחקו  23-וב 

27
 . 

 שאורגנו בידי גורמים מוסלמים בחודשיים האחרונים התקיימו בהר הבית מספר הפגנות רבות משתתפים:  

ובמאבק מזוין נגד ישראל מוחמד דףבה נשמעו קריאות תמיכה ב הבדצמבר התקיימה הפגנ 19-ב
28

 . 

הדגל  בפריז, התקיימה הפגנה נגד המגאזין שארלי הבדו ובה נשרףבינואר, בעקבות אירועי הטרור  16-ב

הצרפתי
29
 . 

  

 

 

 

 

                                                           
25

 http://silwanic.net/?p=56354 
26

 http://silwanic.net/?p=56079 
27

 http://silwanic.net/?p=56306 
28

 https://www.youtube.com/watch?v=s94SFFt80Lo  
29

world/arab-http://www.mako.co.il/news-, 16/1/15 2"צפו: דגל צרפת מוצת על הר הבית", חדשות ערוץ  
1efde78ec63fa41004.htm-q1_2015/Article  
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