מעקב  -הר הבית :השחיקה הנמשכת בהסדרים הקיימים
יוני  -ספטמבר ( 4102מעקב )0
אוקטובר 4102
דף מידע זה (ראשון בפורמט זה) מיועד להביא בפניכם את המידע המפורט בנוגע לשחיקה הנמשכת
בהסדרים הקיימים במתחם הר הבית – חראם אל שריף :לחץ ציבורי גדל ,גם באמצעות דיוני הכנסת,
המוביל לעליה בהיקף כניסותיהם של יהודים למתחם ,לצדו של הקמפיין המלווה ומקדם עליה זו; עליה
במספר מגבלות הכניסה על מוסלמים לתוך המתחם ,וההתנגשויות המתרחשות גם בעקבות שינויים אלו.
שינויים אלו ,בוודאי הצטברותם ,מהווים שינוי מגמה מדאיג בהסדרים הקיימים לאורך שנים בהר
הבית.
הקדמה
סוגיית הר הבית היא מהמורכבות והרגישות שבסכסוך
הישראלי – פלסטיני ,וכל חריגה מההסדרים הקיימים בו
כרוך בהשלכות מדיניות רחבות.1
המאבק לקידום עלייתם של יהודים להר הבית צובר
תאוצה משמעותית בשנים האחרונות .מאמצע שנת 4102
חלה עליה משמעותית בפעילות הסיורים והביקורים
שמארגנים פעילי הר הבית למתחם .מדי יום מתקיימים
סיורים המאורגנים ומודרכים על ידי הפעילים ,הוקמה
עמותת "ישי – להקמת בתי כנסת על הר הקודש" ,הוקמו
שני אתרי אינטרנט חדשים 2המפרסמים את הסיורים,
בתחילת שנת  4102נוסדו שני עלונים המיוחדים לנושא הר
הבית ובנייתו ואשר מחולקים בבתי כנסת ,3תנועת הנוער
הדתית-לאומית אריאל הקדישה את שנת תשע"ד כ"שנת
המקדש" וגורמים שונים בציבור הדתי-לאומי מארגנים
אירועים בנושא בית המקדש ,ביקורים אל הר הבית ועוד.
חלקם של מובילי מאבק זה ,ובהם אנשי ציבור ,רואים בכך
שלב בלבד בדרך להגשמת מטרתם  -ייסודו של בית המקדש
השלישי ,ובמשתמע או במפורש ,ייסודו במקומם של קודשי
האסלאם המצויים במתחם.
הפעילות המתעצמת של התנועות החותרות לשנות את
הסטאטוס-קוו זוכה לתמיכה של אנשי ציבור לרבות חברי
כנסת ,ולתמיכה כספית ממוסדות ציבוריים לרבות משרדי
ממשלה.
רגישותו הפוליטית והדתית של המקום ,ומשמעות
המתרחש בו לעתיד הסדר מדיני ברורות לכל בר דעת .שינוי
חד צדדי של המצב הקיים יפגע אנושות ביחסי ישראל ירדן.

על מעמד הר הבית – כללי
מזה  0,211שנה מתחם הר הבית מצוי
בניהול בלעדי של גופים אסלאמיים .מאז
המאה ה 01-נקבע הסטאטוס-קוו לפיו
מתחם הר-הבית/אל-חרם א-שריף הוא
אזור תפילה מוסלמי ,ואילו הכותל המערבי
הוא אזור תפילה המיועד ליהודים .חלוקה
זו שבה ונקבעה בידי ממשלת ישראל ביוני
 ,0611מתוך הכרה ברגישות המקום
והלחצים הבינלאומיים בעניין .הווקף
המוסלמי ,האחראי על המתחם ,הוא מינוי
של ממלכת ירדן ,ומעמדו מעוגן בהסכמי
השלום בין מדינת ישראל לממלכה
ההאשמית .בסוף מרץ  4102חתמו המלך
עבדאללה ויו"ר הרשות הפלסטינית על
הסכם המדגיש מחדש את תפקידו של מלך
ירדן כמגן המקומות הקדושים בירושלים
בכלל ושל חראם אל שריף בפרט ,ואת הכרת
הרשות הפלסטינית בתפקידה של ירדן
כאפוטרופוס על מקומות אלו .4על פי
הסטטוס קוו הנהוג עד היום :הווקף
המוסלמי ממונה על ניהול האתר ועל
השליטה הפנימית בו ,ואילו הרשויות
הישראליות אחראיות למעטפת החיצונית
של ההר .על היהודים נאסר להתפלל בהר
הבית ולקיים בו נוכחות קבועה ,מלבד
נקודת משטרה אחת .הפעילות הפולחנית
היהודית מתקיימת בכותל המערבי.5

במישור המדיני
 – 2/6 דיווח לפיו ראש הממשלה
הורה על פירוק גשר העץ החדש
להר הבית ,שהחל להיבנות
שבועות ספורים קודם לכן
בצמוד לשער המוגרבים ,בעקבות
לחץ מבית המלוכה הירדני (ניר
חסון ,הארץ) .שער המוגרבים
הוא היחיד שמשמש מבקרים לא
מוסלמים העולים להר.
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להרחבה בנושא:
בכנסת
מאז מאי  4102התקיימו בוועדת הפנים של הכנסת הנוכחית דו"ח עיר עמים וקשב ,קשר מסוכן:
 02דיונים בנושא הר הבית ,שעסקו בשאלת תפילה וכניסת דינאמיקת ההתעצמות של תנועות המקדש
יהודים להר .זאת בהשוואה ל 2-דיונים בסה"כ שהתקיימו בישראל ומשמעויותיה (מאי )4102
בנושא בעשר השנים שקדמו לכך
דיוני ועדת הפנים של הכנסת משמשים במה מרכזית לגיבוי פרופ' מנחם קליין ,נאמני הר הבית הם לא
פעילי הימין הקיצוני בהר הבית .הדיונים משמשים במה הדבר האמיתי ,הארץ דעות ()6/1/4102
לניגוח קבוע של קציני המשטרה האחראים על הנעשה בהר
בידי חברי הכנסת הימניים ,ונציגים של תנועות הר הבית פרופ' מנחם קליין ,שיח זכויות או שיח
ריבונות? ,מקור ראשון ()3/1/4102
מקבלים בהם במה פתוחה.


 42ביוני " -ועדת משנה לנושא עליית יהודים להר הבית",

שמונתה על ידי ועדת הפנים של הכנסת ,הגישה את ד"ר תומר פרסיקו ,התיאולוגיה מאחורי תג
המלצותיה .על אף שהמלצותיה כללו גם המלצות למספר מחיר והקשר המסוכן להר הבית ()3/1/4102





שינויים בנעשה בכניסה להר ,נתנה הוועדה גיבוי למדיניות
הקיימת ולהתנהלות המשטרה .ועדת המשנה המליצה
להשאיר את הסטטוס קוו על כנו ולא להסדיר תפילה של
יהודים במקום.
 02באוגוסט  -ועדת הפנים של הכנסת בראשות ח"כ מירי
רגב קיימה דיון בנושא כניסת יהודים להר הבית בחגי תשרי.
כמו בעבר ,הדיון היווה במה לפעילי הר הבית מגובים בחברי
כנסת מהימין .בין הדרישות שהופנו אל המשטרה היו
הרחקת מוסלמים לטווח של  011מטר מקבוצות יהודיות,
ושינוי שעות הביקור של יהודים בצהרים לשעות שבהן יש
מיעוט מתפללים מוסלמים .ח"כ רגב חתמה את הדיון
בהצהרה שבהר הבית יש להנהיג הסדר דומה לזה שבמערת
המכפלה ,קרי להנהיג שעות ביקור – ותפילה – נפרדות
ליהודים ולמוסלמים .עוד אמרה רגב שבכוונתה לעתור לבית
המשפט בנושא מניעת תפילה מיהודים וכן להיפגש עם
השגריר הירדני כדי לדון בנושא.
 44בספטמבר – התקיים דיון נוסף בוועדת הפנים של הכנסת
לקראת חגי תשרי .הדיון חזר על עיקרי הדיון שהתקיים
ב .02/1חברי הכנסת רגב ,פייגלין וסטרוק תקפו בחריפות את
מפקד מרחב דוד של המשטרה ,האחראי גם על הר הבית.

כניסת יהודים למתחם
בחודשים יוני ויולי החלו פעילי הר הבית לפרסם דיווחים רבים על תפילות שהם מקיימים בהר הבית .6זאת
בניגוד לקו ההסברתי המובהק שלהם בשנה האחרונה ,לפיו מונעים מהם כל אפשרות להתפלל בהר .השינוי
בקו ההסברה ראוי לתשומת לב ,שכן הטענה לגבי "הפגיעה בזכות הפולחן" הצליחה לגייס תמיכה רבה
בקרב ציבורים רבים בישראל .על פי ניתוח שנערך בעיר עמים ,השינוי הוא בעיקר הסברתי .למשל,
הדיווחים הבאים על תפילות שהתקיימו בהר הבית לא נתמכים בתצלומים ובסרטונים הנלווים להם:






 42ביוני – "חברי החטופים מישיבת מקור חיים עלו להתפלל עליהם בהר הבית – " ...בסרטון המצורף לדיווח
רואים היטב את הקבוצה מתפללת לפני הכניסה להר הבית אך אין תיעוד של התפילה בהר.7
 6ביולי – בדיווח שכותרתו "צפו :מתפללים לשלום חיילי צה"ל" ,נכתב "העולים הלכו בנחת בהר הבית ,התפללו
לשלום עם ישראל ,להצלחת חיילי צה"ל ולמיגור האויב" .אין לכך תיעוד בסרטונים המצורפים.8
 01ביולי – בדיווח "תפילות בהר הבית לשלום חייל צה"ל ותושבי הדרום" נכתב" :יהודים שעלו היום להר הבית
התפללו לשלומם והצלחתם של הכוחות הלוחמים בכל הגזרות ,ובגזרת עזה במיוחד ." ...לדיווח אף צורך סרטון
ששמו "תפילה בהר הבית לשלום החיילים הנלחמים בעזה" אולם בפועל בסרטון לא נראית כל תפילה.9

לאחר מכן החלו להופיע דיווחים על "תפילות" שאכן גובו בסרטונים בהם רואים מבקרים יהודים מברכים
ברכות קצרות בהר הבית:


 03ביולי -בסרטון "תפילה לשלום חיילי צה"ל" נראה יהודה גליק מברך ברכה קצרה בהר הבית.10

 6מתוך ערוץ היוטוב של אתר חדשות הר הבית 03 ,ביולי " ; https://www.youtube.com/watch?v=ARlq4oyieHsצפו :עולים מכל הגוונים
מתפללים בהר הבית לשלום חיילי צה"ל" ,אתר חדשות הר הבית 01 ,ביוליhttp://the--temple.blogspot.co.il/2014/07/blog- ,
 ; post_6515.html?spref=blדף הפייסבוק של יהודה גליקhttps://www.facebook.com/yehudah.glick/posts/10204531942928466 ,
http://www.worldbulletin.net/todays-news/138926/30-palestinians-injured-by-israel-police-in-al-aqsa-ngo 6
 7דף הפייסובק של יהודה גליק וסרטון של פרויקט הליב"ה https://www.facebook.com/yehudah.glick/posts/10204200940493612
" 8צפו :מתפללים לשלום חיילי צה"ל ואומרים כל הכבוד למשטרת ישראל!" ,אתר חדשות הר הבית 6 ,ביולי http://the--
temple.blogspot.co.il/2014/07/blog-post_9.html?spref=bl
" 9תפילות בהר הבית לשלום חיילי צה"ל ותושבי הדרום" ,אתר חדשות הר הבית 01 ,ביוליhttp://the-- ,
temple.blogspot.co.il/2014/07/blog-post_8682.html?spref=bl
 10מתוך ערוץ היוטוב של אתר חדשות הר הבית 03 ,ביולי https://www.youtube.com/watch?v=ARlq4oyieHs
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 01ביולי – בדיווח "עולים מכל הגוונים מתפללים בהר הבית לשלום חיילי צה"ל" ,מופיעים  2סרטונים אשר
צולמו בהר הבית ושבהם נישאות ברכות לשלום החיילים (אחד מהם נחסם לצפייה לאחרונה).11
 3באוגוסט – בדיווח "קריאת מגילת איכה בהר הבית" מתשעה באב בבוקר ,נאמר שהמבקרים היהודים אמרו
חלקים ממגילת איכה וצורפו תצלומים שלהם ישובים על הקרקע כמנהג הקריאה במגילה.12

מאז אמצע אוגוסט פסקו דיווחים ברוח זו.
בתקופה זו התקבלו גם דיווחים של תנועות הר הבית על מעין תמיכת משטרה גדלה בפעילותם:
" ...מפקד הר הבית ושאר קציני המשטרה ,מבינים היטב את חשיבותו של הר הבית לעם ישראל ובהחלט
ניתן לומר על כולם שיחסם האישי ליהודים העולים להר הבית אינו שלילי ואף להיפך מכך ...הם כאילו
מבקשים לומר  -לו רק יכולנו ,לו רק הממשלה היתה משחררת את הרסן ,היינו כבר עושים את המלאכה
כנדרש .לא מדובר בדמיונות או בהבעת משאלות ודי לחכימא ברמיזא.13"....
ראוי לציין שבמקום שתחושת ההישג ,האמיתית או המדומה ,של פעילי הר הבית תפחית את טענותיהם
הם דווקא הגבירו את הלחץ שלהם הן בשטח הר הבית והן בפעילות הפוליטית מול המשטרה .כך ,אחרי
חודשים רבים שבהם לא הפרו מבקרים יהודים בהר את הנחיות המשטרה לגבי איסור תפילה בהר ,חזרו
תופעות אלו להתרחש בתדירות מוגברת:







 1באוגוסט – אישה ו 4-גברים מורחקים מההר על שהתפללו בניגוד להוראות המשטרה.14
 02באוגוסט – נער מורחק מההר .פעיל "אם תרצו" שנכח במקום דיווח שההרחקה בוצעה אחרי שלאורך כל
הביקור אנשים בקבוצה "התנגדו לכל הנחיה".15
 41באוגוסט – גבר מורחק מהר הבית אחרי שהשתטח.16
17
 1בספטמבר – גבר מורחק מהר הבית אחרי שניסה להתפלל .
 42בספטמבר – גבר מורחק מההר אחרי שהשתטח על הקרקע.

-----------------לקראת ובמהלך ראש השנה נכנסו יהודים להר הבית תוך כדי שהמשטרה מגבילה מאוד את כניסתם של
מוסלמים באותו זמן (פירוט למטה) .בבוקר ה ,42/6בו חל ערב ראש השנה ,המשטרה הגיבה בכוח רב
לפלסטינים שהתבצרו במתחם למרות הגבלות הכניסה וניסו למנוע את כניסת היהודים .כוחות המשטרה
הדפו את הפלסטינים אל תוך מסגד אל-אקצא והמבקרים היהודים סיירו כשברקע נשמעים רימוני ההלם
שיורים השוטרים על הפלסטינים .חילופי דברים קשים היו בין אנשי ווקף למבקרים יהודים לאורך כל
היום .שר השיכון אורי אריאל עלה אף הוא להר ואל מול קריאות גינוי של מוסלמים בירך שבית המקדש
יבנה במהרה.18
גם בבוקר ה ,43/6במהלך החג עצמו ,אפשרה המשטרה כניסה של יהודים תוך הגבלת הכניסה של
מוסלמים להר.
הצרת כניסה של מוסלמים למתחם
במהלך השנה האחרונה ,חלה עליה מתמדת בהגבלות על הגישה של מתפללים מוסלמים למתחם .כפי
שדיווח ניצב יוסי פריינטי ,מפקד מחוז ירושלים של המשטרה ,בדיון ב 42-ביוני בו הגישה ועדת המשנה
שמונתה על יד ועדת הפנים של הכנסת את המלצותיה ,במהלך  2החודשים הראשונים של  4102המשטרה
הגבילה את הגישה של מוסלמים למתחם  6פעמים .זאת ,בהשוואה ל 1-פעמים במהלך כל שנת  ,4102ו2-
פעמים ב.4104-
על רקע המלחמה בעזה ,חטיפת ורצח הנערים היהודים ,ורצח הנער הפלסטיני ,מוחמד אבו ח'דיר ,במהלך
חודשי יולי אוגוסט עלתה המתיחות הביטחונית בירושלים לשיאים שלא נראו שנים רבות .באותה תקופה
הטילה המשטרה הגבלות קשות על כניסת מוסלמים להר הבית .זאת במקביל לחודש הרמדאן וחג עיד אל-
פיטר כך שפגיעתן של ההגבלות הללו היתה גדולה במיוחד.
למרות הנסיבות הביטחוניות ,העלייה החדה במגבלות הכניסה והטלתן באופן כה גורף על הציבור
המוסלמי מעלה סימני שאלה בנוגע למניעי החלטותיה של המשטרה ,והאם הם ניזונים גם מהלחץ
המתמשך מימין ,לרבות ואולי אף בעיקר מהכנסת ,ולא רק משיקולי בטחון .הגבלות אלו המשיכו גם
בשבועות האחרונים בהם פחת מאוד המתח הביטחוני בירושלים:
" 11צפו :עולים מכל הגוונים מתפללים בהר הבית לשלום חיילי צה"ל" ,אתר חדשות הר הבית 01 ,ביוליhttp://the-- ,
temple.blogspot.co.il/2014/07/blog-post_6515.html?spref=bl
 12דף הפייסבוק של יהודה גליקhttps://www.facebook.com/yehudah.glick/posts/10204531942928466 ,
" 13גיוס חירום!" ,אתר חדשות הר הבית 02 ,ביוליhttp://the--temple.blogspot.co.il/2014/07/blog-post_13.html?spref=bl ,
 14דף הפייסבוק של ארנון סגלhttps://www.facebook.com/arnonsegal1/posts/4599121793786 ,
 15דף הפייסבוק של ארנון סגל
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4622055567116&set=a.3334350735300.1073741828.1764535265&type=1&theat
er
 16דף הפייסבוק של ארנון סגל https://www.facebook.com/arnonsegal1/posts/4671464922319
 17דף הפייסבוק של ארנון סגל https://www.facebook.com/arnonsegal1/posts/4731270377418
18

www.youtube.com/watch?v=ZzYq7sUDOI0
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 46ביוני  -המשטרה הוציאה צווי הרחקה מהר הבית לתקופה של  2חודשים נגד עשרות פלסטינים בטענה
שהדבר דרוש למניעת "פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש".19
 01ביולי – המשטרה סגרה בשעות הבוקר את רוב שערי הכניסה דרכם נכנסים מוסלמים להר .בשערים
הפתוחים התקיים בידוק ונמנעה כניסתן של נשים.20
21
 01ביולי  -המשטרה מנעה את כניסתם של אנשי הוואקף למתחם .
 20ביולי ועד  04באוגוסט  -מאז סיום עיד אל-פיטר מנעה המשטרה לחלוטין כניסה של נשים מוסלמיות בשעות
הבוקר ,שעות בהן מבקרים יהודים בהר.22
במשך כל ימי השישי של חודש הרמדאן (לאורך חודש יולי) התירה המשטרה כניסה של מתפללים רק מעל גיל
 .31לפי דיווח המשטרה ,נמנעה מ 23,111-מתפללים כניסה בכל יום ששי שכזה .גם ביום שישי ה 0-באוגוסט
שאחרי רמדאן הופעלה מגבלת הגיל ,ובסך הכל הוטלו ההגבלות במשך  3ימי ששי ברציפות בתקופה שבה מספר
המתפללים הרוצים להגיע למסגד היא הגדולה ביותר.
למרות שהנסיבות הביטחוניות לא השתנו דרסטית ,מה 1 -באוגוסט ,לא הוטלה כל מגבלה על כניסת מוסלמים
להר הבית בימי ששי ותפילות הצהרים עברו ללא אירועים מיוחדים .לעומת זאת ,ב 3-השבועות שקדמו לכך,
הפגנות המחאה של הפלסטינים על חסימת גישתם להר הביאו להתנגשויות אלימות.

ב ,42-42/6יומיים שלפני ראש השנה ,מנעה המשטרה את כניסתן של נשים מוסלמיות בשעות הבוקר
והגבילה את כניסתם של גברים לגיל  23ומעלה .גם במהלך החג עצמו ובימים ואחריו הוטלו הגבלות
דומות.
התנגשויות בהר הבית
המתח הגובר בירושלים המזרחית ,שכולל גם הפגנות אלימות ,לא פסח על הר הבית:





 3ביולי – פלסטינים ידו אבנים בהר הבית;23
 42ביולי – ב"ליל אל-קאדר" מפגינים מוסלמים פורצים אל הר הבית (שסגור בשעות הלילה) ומעלים באש נקודת
משטרה לא מאוישת;24
25
 3באוגוסט  -עשרות פלסטינים ידו אבנים אל עבר שוטרים בשער המוגרבים ;
 ,42/6ערב ראש השנה  -כוחות גדולים של המשטרה התעמתו במשך כ 21-דקות עם מפגינים פלסטינים בהר ,תוך
שימוש ברימוני הלם וגז מדמיע ,על מנת לאפשר כניסת יהודים למתחם.

מול המשטרה
הפעילים שבשטח מפעילים לחצים רבים על השוטרים והמאבטחים בהר הבית ואף מכפישים באופן אישי
את חלקם .עיקר הלחץ על המשטרה מופעל דרך ועדת הפנים של הכנסת .יו"ר הועדה ,מירי רגב ,מקיימת
דיונים רבים בנושא (ראו פירוט לעיל) שמלווים בהטחת האשמות כלפי קציני משטרה בכירים כי הם
אחראים ל"הפקרת היהודים בהר הבית" .ועדת משנה שמונתה במרץ התבקשה גם לבחון את התנהלות
המשטרה בהר.
תמיכת החכי"ם והשרים מובילה למסע ציבורי נגד כוחות השיטור המקום .בפרסומים שונים קוראים
הפעילים להגיע להר במספרים גדולים על מנת להתיש את מערך האבטחה ,26באתר אינטרנט מרכזי של
הפעילים פורסמה "שיחה" מפורטת עם אחד המאבטחים המסביר שהמשטרה נמצאת על סף שבירה
ומתאר מה על הפעילים לעשות על מנת "להוריד את המשטרה על הברכיים".27
במרץ  4102הוגש לוועדת הפנים של הכנסת מידי פרויקט הליב"ה של יהודה גליק ,דו"ח על "התנכלות,
זלזול ופגיעה בזכויות האדם של היהודים העולים להר בידי המשטרה" .28השר אורי אריאל כינה את
סגירת הר הבית "שערוריה חסרת תקדים והפרת התחייבות מפורשת של משטרת ישראל ...פגיעה בזכויות
הבסיסיות ביותר של אזרחים מן השורה 29".סגן השר זאב אלקין התבטא באופן דומה "" :זאת שערורייה,
בושה וכלימה".30
 19תיעוד חלק מהצווים נמצא בידי עיר עמים
" 20המאמץ משתלם – על השינוי האיטי לטובה במצב בהר הבית" ,אתר הבית היהודי 01 ,ביוליhttp://the-- ,
temple.blogspot.co.il/2014/07/blog-post_7281.html?spref=bl
 21דף הפייסבוק בערבית "חדשות מסגד אל-אקצא" 01 ,ביולי
&https://www.facebook.com/photo.php?fbid=321744904616768&set=a.201466739977919.19424.201132936677966&type=1
theater
 22חלק מהנשים צועקות "אללה אכבר" ולעתים גם מגדפות מבקרים יהודים בהר .סרטון שמראה כיצד מונעים מהנשים להיכנס:
https://www.youtube.com/watch?v=u2W_9ZxntLA

23

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2367901

" 24נקודת משטרה בהר הבית הוצתה ונשרפה כליל" ,43/1/02 ,אתר נרג',
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/601/027.html?fb_action_ids=4564306363422&fb_action_types=og.recommends
 25דיווח של יהונתן ליס בהארץhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2396350 3/1/02 ,
" 26יהודים יקרים ,הר הבית קורא לכם" ,אתר הבית היהודי http://the--temple.blogspot.co.il/2013/10/blog-post_3417.html 44/01/02
" 27מאבטח בהר הבית :מדיניות איסורי התפילה בהר הבית על סף שבירה" ,אתר הר הבית http://the-- 1/00/02
temple.blogspot.co.il/2013/11/blog-post_8.html
" 28מיזם הליבה מציד דו"ח מצב בהר הבית" ,אתר החדשות של הר הביתhttp://the--temple.blogspot.co.il/2014/03/blog- 00/2/02 ,
post_5496.html
" 29ללא הודעה מוקדמת :הר הבית נסגר ליהודים" ,אתר כיפה http://www.kipa.co.il/now/53513.html 42/6/02
" 30דווקא היום :הר הבית סגור ליהודים בידי המשטרה" ,נרג' http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/490/739.html 01/1/02
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בשני הדיונים שוועדת הפנים הקדישה לנושא בחודשים אוגוסט וספטמבר המשיך הקו של תקיפת קציני
המשטרה .בדיון בפני ועדת הפנים ביום  ,02/1אף אמר ח"כ פייגלין" :אני רוצה לומר לכם ,נציגי המשטרה,
שהדרך בה אתם פועלים תוביל לרצח...אתם מזמינים את הרצח בהר הבית .אני אומר לך את זה כאן,
גברתי ,בוועדה .המשך הנוהל הזה של ההתעלמות מהאלימות הערבית ,ההתנהלות הרופסת הזאת
שמזמינה את אקסטזת האלימות וההסתה תוביל לרצח .אין בכלל שאלה ,רק שאלה של מתי".
הקמפיין להגברת כניסת יהודים למתחם
 - 0/1 התקיים בגבעת שמואל כנס
בנושא מטלות ביצוע באזרחות
בתחום הזהות הציונית דתית .מטלת
ביצוע היא פרויקט בנושא אזרחי
שקבוצת תלמידים בוחרת לעשות
ושמהווה כ 41%-מהציון לבגרות.
אחת ממטלות הביצוע המוצעות
הינה נושא תפילת יהודים בהר
הבית .המטלה מנוסחת בשפתם של
פעילי תנועות הר הבית ובפרט מעלה
כסוגיה לדיון "האם ראוי להפר
במכוון את הוראות המשטרה בהר".
 6 ביולי  -פורסם הספד אוהד ליואל
לרנר ,אשר היה בכלא  2שנים בשל
הקמת מחתרת גל ששאפה לפוצץ את
כיפת הסלע.31
 46 ביולי  -מכון המקדש" החל
קמפיין לגיוס  $011,111לתכנונו של
מבנה בית המקדש .במסגרת
הקמפיין גם מופץ סרטון המראה את
בית המקדש עומד במקום כיפת
הסלע;32
 לקראת ט' באב ( 2-3באוגוסט) -
תנועות הר הבית הקימו מאהל
מחאה במרכז ירושלים וערכו דיונים
תחת כרזה גדולה עם הכיתוב "צריך
להסיר את הכיפה" (כיפת הסלע);

"החזון שלי הוא בניית בית המקדש ואנו נבנה אותו במו ידינו"
(יהודה גליק  ,יו"ר הקרן למורשת הר הבית.)33
"המדינה צריכה להוריד את המסגדים ,לא אכפת לי לפוצץ או לא לפוצץ
אני רוצה שהבנות האלו [קבוצת תלמידות שלו] יתנו הוראה לצבא
להוריד את המסגד מהר הבית ..ברגע שיהיה לנו כוח בתור מדינה אני
רוצה שיורידו את המסגד מהר הבית"
(בנצי גופשטיין ,תלמידו של מאיר כהנא ,מייסד ומנכ"ל של ארגון
להב"ה.)34
"בעזרת ה' בעוד עשור נעמוד לרגלי בית המקדש"
(שר הבינוי והשיכון אורי אריאל ,יולי .)354102
"אני מאחל לעצמי ולכל אחי הכהנים שנזכה לברך את ברכת הכהנים
בבית המקדש" (השר אריאל ,לרגל השקת אתר האינטרנט "הר
הקודש")36
"פה (היכן שכיפת הסלע) הייתי רוצה לראות את בית המקדש .הלוואי
37
שאזכה" (השר אריאל ,ערוץ .)01/1/02 ,4
"זה לא עניין דתי ,זה עניין של ריבונות""...המנורה ,סמל מדינת ישראל,
תשוב בעזרת ה' במהרה בימינו להאיר במקדשנו" (ח"כ משה פייגלין,
.38)06/4/02
"המקדש יקום על חשבון המסגדים ,אין ספק"; "יש מצווה לבנות את
המקדש .במידה וזה לא יהיה ברצון אז מישהו ישלם את המחיר";
"המסגד יפורק בידינו ,נבין מה חובתנו ונעשנה"
(יהודה עציון ,שותף קרוב של גליק ,אשר בשנות ה 11-היה חבר
במחתרת היהודית ואף תכנן לפוצץ את כיפת הסלע ,ערוץ .)39 2/0/02 ,01
"ככל שיש יותר ביקוש כך המציאות משתנה .כל יהודי שעולה לשם
[הוא] עוסק בכיבוש ובנוכחות"( .יהודה גליק ,יו"ר הקרן למורשת הר
הבית ,דם קדוש – פרק  - 2על תנועות הר הבית ,ערוץ .)42/1/02( 01

http://the--temple.blogspot.co.il/2014/07/blog-post_4485.html?spref=bl 31
 ,"Build the Third Temple" 32אתר  indiegogoלמימון המוניםhttps://www.indiegogo.com/projects/build-the-third-temple-- ,
3#home
"The Violated/Sacrileged Mount", Maayanei Hayeshua, 33
http://www.myim.co.il/main.php?mod=newsOpen&articleID=1389
https://www.youtube.com/watch?v=d_EvgsY7Kg8&feature=youtube_gdata_player 34
We Will Celebrate the Next Decade in the Temple", Makor Rishon, http://the--temple.blogspot.co.il/2013/07/blog- 35
post_30.html
 " 36אתר "הר הקודש"/http://harhakodesh.co.il :
" 37אורי אריאל עם ערוץ  4בהר הבית" ,חדשות ערוץ  01/1/02 ,4דקה 1:33
http://www.youtube.com/watch?v=ALHpWXEbIQU&feature=player_detailpage
" 38סיור מרגש עם חה"כ פייגלין בהר הבית" ,תחילת הסרטון ודקה  .01:01הערוץ של משה פייגלין באתר יוטוב42/4/02 ,
https://www.youtube.com/watch?v=wMoxHFHiFMY&feature=youtube_gdata_player
" 39אנשי ההר" ,ערוץ http://www.nana10.co.il/video/?videoid=180161&ssv=1 ,2/0/02 , 01
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