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 לכבוד:

 pmoh@pmo.gov.il ה"מרמשרד 

 Sar@dat.gov.il מר מתן כהנא, שר לשירותי דתהסגן 

 YochaiR@dat.gov.il ו , מר יוחאי רביבלשירותי דת סגן השר ראש מטה

 sara@mot.gov.il י , הגב' מירב מיכאלשרת התחבורה

 mankal@mot.gov.il ,zoberit@mot.gov.il נכ"ל משרד התחבורהמ

 sar@mops.gov.ilלב -, מר עמר ברהשר לביטחון פנים

 MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL תורג'מן, ניצב דורון  מפקד מחוז ירושלים במשטרה

 

 באבבתשעה  לעליית יהודים  היערכות – פנייה דחופההנדון: 

 שלום רב, 

 

שנה  ל כבכ . 7.8.22,  א'ביום   יחול המקדש -, זכר לחורבן בתיצום תשעה באבם כידוע לכם, יו .1

  רבים אלפיםפי כל ההערכות שלנו, למגיעים יהודים רבים במטרה לעלות להר הבית ביום זה. 

המסוכנות  את התמונות ולמנוע   כראוילכך  להיערך  לרשותכם זמן רב לעלות להר הבית. יגיעו

 . 9.5.22לים האחרון, ביום ירוששראינו 

 

סדרת ה -אי היערכות ו-בזאת כי אי   רדים האחראים לנושא, אנו מתריעים בפניכםבתור המש .2

, לשלום הציבור סכנה ברורהזה תהווה  בשיא החום ובזמן צום ,העלייה להר הבית ביום

ריט שכזה תסהאחריות לברה. ירון, בשנה שע ף הזיכרון מאירועי מנו מרחמעל כול כאשר

 בר ביום צום בחום כבד. , על אחת כמה וכמה כאשר מדותהיה עליכם

 

קשות   ובו מספר עדויותעמותת "בידינו"  ן ע"י  מיוחד שהוכ דו"חיצורף כנספח למכתב זה,   .3

, בעוד אף אחד  הגבוהה שהייתה באותו היוםמאוד מיום ירושלים שהעידו על רמת הסיכון 

  אות שתי עדויות מרכזיות, כדוגמ. להלן א עשה דברוהגורמים האחראים לממשרדי הממשלה 

 :הדיר שינה מעיניכםשצריכות ל

 :עמנואל בארי, חמדת •
היה לידי מבוגר אחד שבשלב מסוים הדחף מעך אותו חזק לפינת קיר האבן, חששתי לאסון והדפתי  "

 ."בכל כוחי בחזרה את כל ההמון וכך הוא יכל לעמוד שוב ולנשום 
 

 :יהושוע לייבלר, ירושלים •
ם מבוגרים מאוד וילדים קטנים מאוד,  בבוקר. יצא לי לראות אנשי 8עמדתי בדוכן של ''בידינו'' מ"

בערך. את רובם    9:45שישיות מים אשר נגמרו עד  2נמחצים בתור בחום ובשמש. היו לנו בדוכן לפחות  
 ."חששתי שמישהו יתעלף מהחום והצפיפות  פשוט מסרתי לאנשים שעומדים בתור. כל הבוקר 
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  ובחום כבד בצפיפות הרלרבים להמתין בכניסה נאלצים   ,מידי חג בו מגיעים עולים רבים להר .4

, חרף  כלל, או לעלות לשתי דקות ולצאת זוכה לעלות להרוחלקם אף לא עות רבות במשך ש

ואין    בתור הכניסה ין סדראגם כך  העובדה שהגיעו במיוחד עם כל ההכנות הכרוכות בכך.

 כאמור. תוך סכנת חיים,  מאוד מהר  הכאוס משתלטו  כלשהם והכוונהט  שילו

 

,  לנקוטם יש בה אמצעים מספר להלן ת, הפעם.ם מכם לעשות את הדברים אחרדורשי אנו .5

 : , ואשר מפורטים גם בדו"חרוחביים ם ספציפיים לתשעה באב הקרוב וחלקםחלק

 

 עמדת הכניסה: 

להכוונת העלייה, חלוקת מים, דאגה לנקודות  מטעם המשרד לשירותי דת הצבת סדרנים   .א
 בכניסה. בכל איזור ההמתנה  והצבת ציליות צל

האחריות על ויסות העלייה להר הבית מידי המשטרה לידי סדרנים מטעם המשרד העברת  .ב
 לשירותי דת. 

 מתן אפשרות לכניסה מהירה למשפחות/ילדים/מבוגרים. .ג
עבודות בינוי משמעותיות להרחבת והסדרת הכניסה להר הבית שכיום צפופה ודחוקה   .ד

 כמות העולים הגדולה.  לקלוט את  ולא מתאימה
 יחותי לעלייה להר הבית משער הלל )המוגרבים(.בניית גשר חדש ובט .ה

 :ביטחון

דרישה מהמשטרה לאפשר בימי עומס כניסת עולים להר הבית בצורה שוטפת ולא בקבוצות   .א
קטנות ומוגבלות, כאשר השמירה בתוך הר הבית תתבצע בצורה מרחבית בפריסה בנקודות  

 עלות ל"סיבוב מלא". עלות יוכל לשמגיע ל שכל יהודי יש לדאוג בשטח ההר. ושולטות  מרכזיות
ון פנים למניעת מצב בו תוך כדי עליית אלפי יהודים להר  הכוונת המשטרה ע"י המשרד לביטח  .ב

הבית מתאפשר למתפרעים ערבים ליידות אבנים וזיקוקים ולסכן את העולים להר ואת 
 השוטרים, ולעכב את כניסת העולים היהודים להר. 

 סגירת הר הבית לכניסת מוסלמים בזמני עליית היהודים להר.  –במידת הצורך  .ג

 מדיניות:

שעות ביום הנהוגות  4-5הכניסה של יהודים להר הבית בימי עומס. במקום  הגדלת שעות .א
למשל: ניתן לפתוח    שעות ביום, לפחות. 10-כיום, בימי עומס יש להגדיל את שעות העלייה ל

, לצורך 17:00בבוקר ולהמשיך את פתיחתו הרצופה עד לשעה   7:00את הר הבית משעה 
 העניין. 

נוספים לעליית יהודים להר הבית )כדוגמת שער השלשלת(, בימי עומס,  פתיחת שערי כניסה  .ב
וזאת בעיקר תוך ידיעה על מצבו של גשר העץ לעלייה להר הבית שלא יכול להכיל כמות עולים  

 רבה מדי. 
יצירת שאטלים, הסעות קבועות של עולים להר הבית ממספר נקודות מרכזיות בעיר ירושלים,   .ג

 חזור, בחינם. -הלוך
 

 חלילה בתשעה באב הקרוב. ולמנוע אסון בהקדם האפשרי, הידרש לנושאיש ל .6
 

 בברכה,

 וכולל "דרישת ציון"   ישיבת הר הבית

 " שלים ירו שלום קרן"גליק, נשיא  יהודה

 מקדש" ם למען ה"נשי חברת הנהלת ה אריאל,  רינ

 רפאל מוריס, יו"ר "חוזרים להר" 

 ת" "ל "בידינו למען הר הבימנכ, תום ניסני


