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 שלום רב, 

 אקצא  -למשטרה לקראת תפילות יום ששי במסגד אלמיידיות הנחיות הכרח ב הנדון: 

 הביטחונית בירושלים   ת ההידרדרועל רקע 

  מוסלמים   אלפי  עשרותשריף  -אחרם  /הבית   להר  להגיע  צפויים   מחר  , ששי   יום  בכל   כמו

א   על .  אקצא-אל  במסגד  הצהרים   לתפילת הבית/חרם  בהר  האירועים  והסגר  -רקע  שריף 

הפליטים   מחנה  אזור  על  הריגת    שועפאט המתמשך  מאז  שבוע  כמעט  כבר  נמשך  אשר 

לזר   ת החייל שהר    ,נועה  ספק  אין  זעם.  יום  ששי  ביום  לקיים  פלסטינים  ארגונים  החליטו 

א  ל-הבית/חרם  הישראליות  להחלטות  של המחאה הפלסטינית.  מוקד  להיות  יכול  גבי  שריף 

  שועפאט אופן הפעלת הכוח ובפרט השימוש הנרחב בענישה קולקטיבית הן במחנה הפליטים 

 ההולכת ומחריפה מיום ליום.  ת בהידרדרושריף יש חלק -והן בהר הבית/חרם א

החליטה   כן,  עשתה  שלא  שנים  לאחר  האחרונים,  את  בשבועות  להגביל  ישראל  משטרת 

דרדרות  ילהחלטה זו חלק משמעותי בה כניסתם של מוסלמים אל ההר, למשל על בסיס גיל.  

 המצב במזרח ירושלים. 

השבוע האחרון במהלך חג הסוכות המשטרה כבר מגבילה את כניסתם של מוסלמים    לאורך

א הבית/חרם  הר  יהודים -אל  אלפי  של  להכנסתם  במקביל  נעשה  זה  דבר  תומכי    –  שריף. 

קוו    –תנועות המקדש   את הסטטוס  מפרים  פעילי מקדש  יום  בכל  לאורך השבוע.  אל ההר 

  אל   לולבים   של   הכנסתם  מנעה  לא  המשטרה,  לראשונה  השנה.  1האוסר על פולחן יהודי בהר 

  אשר   שוטרים  לעיני  בהר   יהודים  של  קבוצתיות  תפילות  יום  מידי   נמשכות   במקביל.  2ההר

 . זאת  מאפשרים 

שריף  -א חרם  /הבית   בהר   קוו  לסטטוס  שלה  המחויבות   על  מצהירה  ישראל  שממשלת   בעוד

  מהמתחייב   התעלמות  תוך  המקדש   לתנועות  לסייע   הנחיות   פי  על   פועלת   שהמשטרה   ניכר

 . קוו  מהסטטוס

זו תהיה טעות קשה אשר בסבירות גבוהה  ככל שהחלטה דומה תחול גם מחר, יום שישי, הרי 

לעימות  להוביל  שההתדרדרות  יכולה  לכך  ולהוביל  העתיקה  העיר  בסביבות  אלימים  ים 

 חריף ותוחמר.  בשבועות האחרונים ת הביטחונית שאנו עדים לה 

 מכאן פנייתנו הדחופה אליך. 
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במשברים קודמים הבחירה של המשטרה להטיל הגבלות קולקטיביות על כניסת מוסלמים אל הר   .1

א ושוב  -הבית/חרם  שוב  התבררה  כדרוש  שריף  מציגה  המשטרה  אשר  זה  אמצעי  כשגויה. 

 דרדרות ביטחונית.  תמבחינה ביטחונית מביא פעם אחר פעם להגברת האלימות ולה

שריף ביום ששי בצהרים משמעה חסימת דרכם  -הטלה של הגבלות על כניסה להר הבית/חרם א  .2

 חן שלהם.  , ופגיעה קשה בחופש הפולשל עשרות אלפי מתפללים אשר יגיעו אל העיר העתיקה 

כי להגבלות הקולקטיביות על המתפללים יש השפעה  צורה ברורה    בנסיונות העבר כבר הוכיחו   .3

 : חריפה על החמרת המצב

אקצא הביאו  -אחרי סיום הלחימה בעזה )מבצע צוק איתן( הגבלות הכניסה באל   2014באוגוסט  

 גבלות. להסלמת האלימות בירושלים וזו נרגעה רק בנובמבר עם הסרת המ

תשרי   שנמשכה   2015בחגי  אלימה  להתפרצות  במהירות  הובילה  הגיל  הגבלות  של  החזרתן 

   וזכתה לכינוי אינתיפאדת הסכינים. 2016עמוק אל תוך שנת 

  הביאה  שכם שער  של  ברחבה המדרגות את  לחסום  2021  ברמדאן הממשלה  שהחלטת   גם נזכיר

  קשות   ומהומות  בעזה  החמאס   מול   נוסף  לחימה   לסבב  לבסוף  והובילו  שבועות  שכו משנ  לעימותים 

 "(. חומות)מבצע "שומר   ישראל  ברחבי 

שב מתוח  שבוע  אחרי  הבית,  בהר  המגנומטרים  משבר  בעת  להכיל    ו גם  השכילה  המשטרה 

מחאה פלסטינית המונית אך לא אלימה, ההחלטה של המשטרה לפזר בכוח את המוני המוחים  

פלסטינים   מספר  של  במותם  הסתיימה  העתיקה  לעיר  מסביב  בצהרים  ששי  ביום  שהתקבצו 

 דרדרות שגם עלתה בחיי ישראלים. יההובילה לו

נועות המקדש תוך התעלמות מהמתחייב מהסטטוס  פעולות המשטרה המסייעות לתהשילוב בין   .4

של  ל   קוו  הטלתן  הציבור  בין  בעיני  מאשש  ההר  אל  מוסלמים  כניסת  על  הקולקטיביות  הגבלות 

 שריף מובילה לסילוקם ממנו.  -המוסלמי את הטענות שתפילת יהודים בהר הבית/חרם א 

הר היא אמצעי ביטחון  ישראל אינה יכולה לטעון שהטלת הגבלות הגיל על כניסת מוסלמים אל ה .5

א  הבית/חרם  בהר  דרמטי  שינוי  לקדם  כדי  הללו  ההגבלות  את  מנצלת  היא  אשר  -כאשר  שריף 

 סותר אף את ההתחייבויות הפומביות של הממשלה. 

  העיר   אל  מוסלמים  כניסת  על  הגבלות  ששי  ביום   להטיללכן אנחנו קוראים לך להורות למשטרה שלא  

 שריף. -א חרם /הבית  הר  או  העתיקה 

אחרת  כ תתמודד  ישראל  שמשטרת  תימנע  המשטרה  הפלסטינית  המחאה   של  האתגר  נוכח כל   ,

לאומ  מלפגוע  ביטויים  ותשכיל להכיל  והפולחן של תושבי מזרח  שויים  שע  שונים  יים בחופש התנועה 

ללא הסלמה  יום ששי   תפילותאנו מאמינים כי יהא בכך כדי להוביל לסיומן של לעלות בעת מחאה כזו,  

 נוספת.  

 בכבוד רב, 

 אביב טטרסקי 

מדיניות  עמים   מקדם  עיר   בעמותת 
 amim.org.il-aviv@ir דוא"ל: 
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