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  בראי אירועים וניתוח המדיניות הישראלית ההשתלשלות  -  2022רמדאן 

 שריף -הסטטוס קוו בהר הבית/חרם א

 2022מאי 

 תיאור האירועים   .1

-מה   פיטר-ד אחריו חל עיד אליכשמי   ,במאי  1-הבאפריל ועד    2-משך מהנ   2022בשנת  ודש הרמדאן  ח

-ועד ליל בערב  באפר   15-מה  חל   פסחים יהודיים:  חלה חפיפה וסמיכות לחגהשנה    במאי.   4-ועד ה  2

 .במאי 3-5  בתאריכיםחלו ויום העצמאות  יום הזיכרון ו באפריל,  22

. זאת על רקע  רות חמורה יותר דדרהחשש מהיתה דאגה מאירועים אלימים ואף    הרמדאן את  לקר

ברמד שהחלו  הקשים  בשנת  האירועים  א וה  2021אן  ומהומות  בעזה  מלחמה  לכדי  לימות  דרדרו 

ברק  ל.  ראישב  םבערי ובני  חדרה  שבע,  בבאר  פלסטיניות  תקיפות  של  שרשרת  נוספה    עשרת בלכך 

 רבים אחרים.  ונפצעו ,רובם אזרחים ישראלים אנשים 11 וח הימים שקדמו לרמדאן ושבהן נרצ

 סי  בשקט יח  - ראשוניםשבועיים א. 

הק מזו  ן מובבאופ  האווירה בשער שכם במהלך הרמדאן היתה שונה  ,אלומקדימים  מרות אירועים  ל

לא המשטרה  שעברה.  המדרגו  שבשנה  את  הפעם  מאנשים  חסמה  מנעה  ולא  לשער  שמסביב  ת 

  את שבירת הצום. במקום הוצבו   להתאסף במקום. רחבת השער המתה אלפי מבלים שחגגו ביחד

כוחות   ערב  הגבולם  חמושיערב  משמר  של  אלו    ,גדולים  מ אולם  לרוב  הציבור  נמנעו  בכלל  לפגוע 

בודדים השליכו חפצים או אבנים אל    טיניםפלס  אזור. תקריות נקודתיות שבהןת הש אהגדול שגד

ל כל מי  אלים שפיזור  ללא וללא ענישה קולקטיבית  מפרי הסדר נענו בניסיון ללכוד את  עבר שוטרים

ב ש  ר.אזושנמצא  הפכה  ככל  בלילות  שכם  בשער  והאווירה  המתח  שאריות  התפוגגו  הימים  חלפו 

 .1לחגיגית יותר ויותר 

פעילות הדתית הרבה הנלווית לצום  ה. התפילות ו שקטהתחילה  שריף נשמר  -גם בהר הבית/חרם א

ב  ,של הרמדאןן התקיימו ללא הפרעה כמעט לאורך שני השבועות הראשונים  הרמדא לת  תפיכולל 

ביקורים של לא מוסלמים בכלל ובפרט    ,. במקבילהראשון בחודש  ונית של יום ששים ההמייהצהר

יהודים   לצי  כסדרם.ו  יימהתקשל  ששין  יש  הנוכחית  ניכר  מבוטל  הממשלה  לא  מאמץ  השקיעה 

ור  וות כלפי הציבובהפגנה של מח   שריף -עם ממשלת ירדן בנוגע להר הבית/חרם א  בהגעה לתיאום

זו  הפלסטיני גישה  נייר  שנפרט    –.  תית  מהווה שינוי חשוב מהגישה הלעומ  -זה  עוד לגביה בהמשך 

 . הרשאפיינה את ממשלות נתניהו בנוגע ל 

הרמדאןב.   של  השלישי  השבוע  ולאורך  השני  השבוע  רקע  עימותים  :  מסוף  הפסח  על  חג 

 ובוקציות של תנועות המקדשופר

ובמשךמסוף   הראשון  הר  השבוע  של  השני  קשמדאן  השבוע  אלימים  אירועים  מחוץ  התרחשו  ים 

תיאר את  פרסם הוא    הודעה שחמאסב  ביב.ם בתל א ישראלי  שלושה  נרצחובאפריל    7-בלירושלים.  

 . 2" אקצא-נגד אדמתנו ונגד ירושלים ומסגד אלו,  עמנפשעיה ]של ישראל[ נגד  פיגוע כאקט תגובה ל"ה

בב הצבא  של  השבופעולות  מכן  מהלך  שלאחר  המערבית  נהרגוע  חלקם  ש  יםטינפלס   11  בגדה 

 . הצבא  עםתים עימוב  השתתפו

 
רושלים הפיקה לקחים, ומצליחה  משטרת י" ים. ראו גם ניר חסון, טח של תחקירני עיר עמעל בסיס תצפיות בש 1

 2022באפריל   10", הארץ יים למנוע הסלמה בשער שכם בינת 
  7, וואינט "במצב קשה. המחבל נמלט 6ם נרצחו בדיזנגוף, פיגוע ירי במרכז ת"א: שניירועי רובינשטיין ואחרים " 2

 2022באפריל 
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לקראת המתיחות  רף  את  מאד  העלו  אלו  השני    ,באפריל  15-ה  אירועים  ששי  הרמדאןיום    , של 

 ערבו החל גם חג הפסח.  שב

-א  הבית/חרם   להגיע להר"חוזרים להר" שבכוונתם  זה פרסמו פעילי מקדש מתנועת    עדמולקראת  

הפסח"  קרבן  את  ו"להקריב  גדי  עם  עהקמפ.  3שריף  המקדש  שפעילי  עוריין  הנושא  סביב  ר  רכו 

לב   המ  הותסיסתשומת  הציבור  בערבית.   ,וסלמיבקרב  החברתיות  ברשתות  רבה  לחשיפה    וזכה 

העוראלוף  אמנם   צופיקוד  הוציא  "חוז  ף  ליו"ר  מנהלי  להר"הרחקה  כמה    רים  עצרה  והמשטרה 

יך  , שהמשמוסלמיציבור הלא היה בכך כדי להרגיע רבים מה, אך  ממה לפני פסחמפעילי התנועה י

חלק מכוונה לחלק  כ ,  אף נהנות מתמיכת המדינהות בכך מהלך אפשרי של תנועות המקדש, שלרא

פעילי  הקמפיין של    באפריל  15-שקדמו ל  בימים  .4ן יהודים ומוסלמים שריף בי-את הר הבית/חרם א

  , העתיקה עם גדיים  י העיראל שערבאפריל    15-בבוקר העו  גיאף ה  פעיליםוכמה  גבר  הלך והמקדש  

 .5ותם שוטרים צרו אשם ע

הילבל שבין  ב  15-ל  14-ה  התבצרו  אבאפריל  הבית/חרם  פלסטינים  שריף  -הר  צעירים  מאות 

פעילי המקד כניסת  למנוע את  לכאורש המתכוו כשמטרתם המוצהרת  להר  נים  לחדור  גדיים  ה  עם 

א הולבצע  טקס  חלקם  דווח  רבן.  וק ת  והכינו  כי  כוחות    שחר  עם.  6אבנים   מערומיבריקדות  פשטו 

. בעימות האלים הצעירים הפלסטינים השליכו אבנים אל עבר  יס"מ ומשמר הגבול על ההר  בים שלר

הלם,    כוחותה ברימוני  השתמשו  וואלו  גואלות  מצופים  מתכת  כדורי  של  מהצעירים  מי.  ירי  חלק 

קר  ו בותבאו.  7עליהםצא עד שחיילי משמר הגבול השתלטו  אק-בתוך מסגד אלכה  התבצרו שעה ארו 

בהר שהשתתפו    מאות  נעצרו  פלסטינים  כנפצו  בעימותיםצעירים  ושלושה    150-עו  פלסטינים 

 .8שוטרים 

ההתנגשות   במהירות    , הקשהלמרות  להר  שב  התפשטה.  השקט  לא  כבר  והאלימות  בצהרים 

ההכסדרה  התקיימה   ששי  יום  ישראל   :מוניתתפילת  על  משטרת  הגבלות  הטילה  כניסת    לא 

להרמתפל ולים  סדר  פ ה   היו  לא,  מוסמצרות  של  התפילה  למים.  דם  לי  דגבהר    שהניפו  היובסיום 

  רו ללא עימות. והם התפז ם  גדנ  לא פעלהולם המשטרה  א  ,קראו קריאות לאומניותחמאס ון ופלסטי 

לאורך סוף    כסדרן וללא הפרעה  ףשרי-רם/אבהר הבית ח  לות המוסלמיות המשיכו להתקייםפיהת

   השבוע.

חול  ב.  9לחול המועד פסח השנה  חפף    אפריל(ב  17-ה ן  )החל מיום ראשו  ן א שבוע השלישי של הרמדה

גם    ,  יהינ הש  ובמחצית במיוחד    ,של הרמדאןב.  להר  יהודיםגדול מאד של    מספר   מגיע המועד פסח  

 .  שוהים בו לאורך היוםל והם  מהרגי רבהבה מספר המתפללים המוסלמים גדול

ו זה  חול המועד   רבכל בוקהתחוללו    שהחודבניגוד לשבועיים הראשונים של  על רקע    פסח  במהלך 

קבוצות של יהודים  של    ן סביב כניסתוזאת  ה למוסלמים  בין כוחות המשטר   בהר אלימים  עימותים  

את האזורים שמסביב להר הבית   בתחילת השבוע אף נדמה היה שהאלימות מתחילה לזלוג  .מתחםל

ושתי    יקההעתיר  ץ לעמחו  שראליים באבנים אוטובוס  השבוע נרגבתחילת    ,ך למשלשריף. כ-חרם/א

ישראל.   עבר  אל  מעזה  נורו  בהר  רקטות  ממוקדת  ונשארה  להתפשט  המשיכה  לא  האלימות  אולם 

 
 2022באפריל  13", ישראל היום הטרור קורבן פסח חרף גל פעילי הר הבית ינסו להקריבאליהו גלילי " 3
"  האבנים שהוסתרו במסגד, המשבר המדיני והחשש מהסלמה: השבוע הנפיץ | דקה אחר דקהמלי ואחרים "גלעד כר 4

 2022באפריל  22וואינט 
בטיחים להגיע 'בכל  פעילי 'חוזרים להר' נעצרו בביתם בחשד שהתכוונו להקריב את הפסח במועדו ובמקומו • מ" 5

 2022באפריל  14הר הבית, חדשות ", 'מצב 
", עמוד  וש אל המסגדכל ניסיון של כוחות הכיבוש לפלהמבורך מוכנים להדוף   אקצא-אל  המוראביטון במסגד" 6

 2022באפריל  15 قدسר של הטוויט
באפריל   15", הארץ אקצא ונעצרו-מסגד אלהתעמתו עם שוטרים בהר הבית; מאות התבצרו ב פלסטיניםון, "ניר חס  7

2022 
 2022באפריל 15" כאן רו בעימותיםנעצ 400-ת, יותר מהשקט חזר להר הבי " ורד פלמן וסולימאן מסוודה  8
ם עיבור  ע. לכן י הלוח המוסלמי אינו כולל עיבור ד ללוח היהודגו והמוסלמי הם ירחיים אולם בניות השנה היהודי לוח 9

קביל לשבוע השלישי של  מב פסח יחול  גם בשנה הבאהוחות. הל החפיפה שבין שני בחודש השנה העברית משתנה 
 וא יחול אחרי סיום הרמדאן.ה 2024ולם החל משנת הרמדאן א

https://www.israelhayom.co.il/judaism/judaism-news/article/9988952
https://www.ynet.co.il/news/article/s1uoinghc
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://twitter.com/PlusQuds/status/1514789123696955396?cxt=HHwWiMCoudWrzoUqAAAA
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.10744221
https://www.kan.org.il/item/?itemid=125697
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אהבית/ח ובששרי-רם  הף  בהןעות  בהר   בוקר  הת  .יהודים  ביקרו  מהעימותים  בין  רחלק  חשו 

ל בהשוטרים  שהתבצרו  אלתוך  מוסלמים  ו-מסגד  ש אקצא  מפעולות  נרתעו  לא  הצדדים  ו  רמגשני 

 .10ודים יה  4,625של  שיא מספר  בסופו של דבר ביקרו בהר במהלך הפסח קים במסגד.נז

בהר העימותים  רקע  ב  ,על  השורא  17-התכנסה  מועצת  התנועה    באפריל  של  הדרומי  הפלג  של 

וב  רע"מ  מפלגתש  ו רצהאיסלמית. בדיון היו ש עה  י סופו של דבר המפלגה הודתפרוש מהקואליציה 

 . 11בקואליציה  העל הקפאת החברות של 

שכם והרובע המוסלמי וחבר הכנסת    ית אל שערומנ ת סוף השבוע פעילי ימין ארגנו צעדה לא ראלק

בה לאשר את  סירהמשטרה  רית בשער שכם.  שכה פרלמנטל  לפתוחבכוונתו  איתמר בן גביר הודיע ש

ש  אכ הורה רבהמלצת השב".  הצליחה למנוע מרוב הצועדים מלהגיע אל שער שכםו  ,קיום הצעדה

 .12בשער שכם בן גבירכה של הלש  ת פתיחת למנוע אהממשלה 

אלפיטר  ג. ועיד  הרמדאן  של  האחרון  סגי  :בחלק  ההרעם  גם  ליהודים    רת  בהיקף  חלה  צניחה 

 שריף -העימותים בהר הבית/חרם א

ה  הפעילות  התעצמות  הרמדאןבשל  של  האחרונים  הימים  בעשרת  שנה  נהוג    דתית  לסגור  בכל 

באפריל היה    21-ה. לכן יום חמישי  מוסלמים  ינםאמי שבפני    שריף-חרם א/את הר הביתבתקופה זו  

  ן חזרו על עצמבשני ימי הששי הנותרים של הרמדאן  להר.    יהודים נכנסואחרון ברמדאן שבו  היום ה

ל  נפצע פלסטיני בראשו מירי שגם  שבמהלכן    קשות בין כוחות המשטרה למוסלמים בהר  שויותהתנג

במצכדור   ואושפז  א13שנוא  בגומי  היקף  .  בצורה  מוהעי ולם  צנח  החלק    מובהקתתים  רוב  ולאורך 

הר של  אלפיטרמדאן  האחרון  אלכולל    .  ועיד  דיווחי  אז    ,קאדר  בלילת  פי  להר    ףהוואקעל  הגיעו 

לאורך התקופה הזו    ולא נרשמו אירועים חריגים.כמעט    , אךמתפללים  250,000שריף  -הבית/חרם א

ד  בהר  פלסטין  גהונפו  ו לי  אעלוחמאס  שם  התקהלו  קריא תים  שקראו  אולם  נשים  לאומניות  ות 

לא   נגדםניסתה  המשטרה  שה.  לפעול  היומיומיים  העימותים  פסקו  השבוע  בפרט,  לאורך  תרחשו 

 דים בהר. יקור יהוישי לקראת ובעת ב להש

הרגיעה   רקע  הבית על  גםבהר  שנורתה    ,  אל  מלבנו רקטה  להסלמהן  הביאה  לא  מנגדישראל   . ,  

  פלסטיניגבו את חייהם של  מים האחרונים של הרמדאן  ך הי במהלדה המערבית  גב  תקריות אלימות

וגם    .14וישראלי אחד  חללי אל גם ארגון החמאס  בין רצח הישראלי  קצא של הפתח קשרא -גדודי  ו 

 .15תים בהר הבית עימובין הלריאל בא

 עימותים   :העצמאות  םיוב,  אחרי עיד אלפיטרד. 

היה היום הראשון שבו ההר  . זה  יטרעיד אלפ  מיד אחרי  יבמא  5  ךבתארייום העצמאות חל השנה  

ב סגור  שהיה  אחרי  מוסלמים  ללא  מחדש  במשך  נפתח  המקדש    12פניהם  תנועות  פרסמו  ימים. 

א הבית/חרם  להר  להגיע  ההמנון,  ישראל  ידגל  וב  להניף  ,שריף-קריאות  את  את    16,לשיר  ולקדם 

המקד להר  17ש בניית  הגיעו  מוסלמים  מאות  ומחהבוק  תבשעו.  בר  כניסת  לה  תפיו  עם  ובקריאות. 

להר יהודים  של  הראשונה  א  , הקבוצה  בכוח  להרחיק  השוטרים  כך  החלו  המוחים.  המוסלמים  ת 

עימותיםהתפתח  של השבועות הקו  ,ו  יותר מאלו  נמוך  ברף  היו  ה אולם הם  ודעת המשטרה  דמים. 

 
 2022באפריל   21 7", ערוץ שיא בעליית יהודים להר הבית בחול המועד פסחיהונתן גוטליב " 10
 2022באפריל  17נט " וואי וגם בכנסת -חליטה: נקפיא את חברותנו בקואליציה רע"מ ה עינב חלבי "לאי ומורן אזו 11
  –עם בן גביר  צעדת הדגלים יצאה לכיוון שער שכם ה: למרות איסור המשטר, טל שלו "ןשלומי הלר, יעל פרידסו 12

 2022באפריל  20וואלה!  "ונחסמה
באפריל   22הארץ ", ני נפגע קשה בראשו בעימותים בהר הבית. משפחתו: מצבו אנושפלסטיורי "ניר חסון, ג'קי ח 13

2022 
 2022באפריל  30 הארץ ",ון שבגדהנהרג מירי כוחות צה"ל בכפר עז   27הבריאות הפלסטיני: בן משרד חורי "  ג'קי  14
 2022באפריל  30ן ", מקור ראשונרצח, המחבלים נתפסופיגוע באריאל: מאבטח  מיר "נועם א    
באפריל   30ישראל היום  " 'פעולת גבורה 'ו אחריות על הפיגוע; בחמאס בירכו:  אקצא נטל-גדודי חללי אלנטע בר " 15

2022 . 
 2022במאי   4 "יטר של ארגון "בידינודף הטו 16
 2022במאי   3 "מטה ארגוני המקדש" הפייסבוק של ףד 17

https://www.inn.co.il/news/547584
https://www.ynet.co.il/news/article/b1jsgtynq
https://news.walla.co.il/item/3501770
https://news.walla.co.il/item/3501770
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10757052
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10757052
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10757052
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10771290
https://www.makorrishon.co.il/news/482089/
https://www.makorrishon.co.il/news/482089/
https://www.makorrishon.co.il/news/482089/
https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/middle-east/article/10465988
https://mobile.twitter.com/Beyadenu/status/1521860753732603904
https://www.facebook.com/mikdashx/posts/5144715102289954
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י לעיתונות   נראה  דור החי מההר  בשי  אך,  18ל עבר השוטרים א ידו אבנים  טענה שעשרות מוסלמים 

נגד מוחים   במהלך יום    .19מוסלמים מבלי שאלו הפעילו כל אלימות שהשוטרים החלו להפעיל כוח 

שנים  ם ביהודים. מדובר במספר הגבוה פי כמה מכמות המבקרים היהודי  950צמאות ביקרו בהר  הע

גם    .20קודמות ביום העצמאות  של    , מפלגתוה נ פלגת ימיח"כ יום טוב כלפון ממבין המבקרים היה 

 . הממשלה ראש

תואר הרצח  בהודעה שפרסם חמאס  .  21שלושה ישראלים בעיר אלעד  נרצחובמוצאי יום העצמאות  

ימשיך את    אקצא. העם הפלסטיני-תגובה על פשעי הכיבוש והפלישה של המתנחלים למסגד אל"כ

ים  ם ובמתנחל י עו בציונו יפגהאופנים, והמכות של  אקצא בכל-המאבק שלו ואת הגנתו על מסגד אל 

 .22" םאקצא מהווה קו אדו-הפיגוע הוא מימוש ההבטחה שמסגד אל ... מקום. בכל 

 ילה הבינלאומית הק תגובות בעולם הערבי ובשאר ה .2

ביקו רקע  נגד  על  בירדן  חריפה  ציבורית  ברת  ישראל  הבית/חרם  מעשי  ראש    שיבחשריף  -אהר 

וגם איחוד    ,24ה לשיחת הבהר זומן    ן. נציג ישראל בירד23אבנים בהר   יידומי ש את    הממשלה הירדני

אמירויות  ד היחו א.  25ועים במחאה על האירחה  לשיריר הישראלי  גאת הש  ן האמירויות הערביות זימ

אירופאיות    םיז מדינות  עם  האו ביחד  של  הביטחון  במועצת  סגור  בנושא דיון  של  .  26"ם  החוץ  שרי 

חברו מספר  ועוד  מצרים  עירדן,  חירום  דיון  קיימו  הערבית  בליגה  בירושלים המצ  ל ת  ניסיון  ב  .27ב 

גורמים    קאי וקיימו שיחות עםוץ האמריממשרד החבכירים    באזורביקרו    ,תההידרדרועצור את  ל

 . 28ן ת הפלסטינית וירדמשלת ישראל, הרשוממ

לישראל   העבירה  גם  הבריולארצוירדן  שלטע ת  ת  קונקרטיות  דרישות  עם  מתחיימסמך    בותנתה 

ת הישראלית עיקר הדרישות  מים בתקשורעל פי פרסו  י".  ור ההיסט הסטטוס קוו מה שהיא מכנה " מ

אשר ולפקח על ביקורים של לא מוסלמים בהר  וואקף הירדני לכויות ללמתן סממצד אחד  נוגעות  

 .29ם ילות המשטרה במקוומצד שני להגבלת פע 

שות  טענ .3 ה עיקריות  ישראלפלסטיניל  אזרחי  והמוסלמים  המקדש  ם  תנועות   :

 סטטוס קוונוי השיפועלות ל בתמיכת הממשלה

אין אפשרות לדבר  פרט שריף ב-ובהר הבית/חרם אלל  מזרח ירושלים בכשל המדיניות הישראלית ב ב

פלסטינית   עמדה  מוסלמית  על  ישראל  או  לפעול  אחידה.  הפלסטינית  לרשות  לאפשר  מוכנה  אינה 

ת  חא.  הצומחת במזרח העיראחרת    פוליטית אומית ולל הנהגה  פוגעת בכגם  במזרח ירושלים והיא  

שאיתו    צג את הציבור המזרח ירושלמייישמורם  אין גבמצבי משבר  ש  אמדיניות זו הי התוצאות של  

בציבור המוסלמי יש יכולת    אחריםלגורמים    ,להסכמות. במקום זאתולהגיע    ישראל יכולה להידבר 

נוסף  .  גם אם הם אינם מייצגים חלקים נרחבים מהציבור  ועיםכתיב את השתלשלות האיררבה לה

ת בחשבון  יש לקחשריף  -א  הבית/חרםגע לנעשה בהר  ח ירושלים בנובמזרחות  כווהמגוון הקולות    לע

 
 2022במאי  5" כאן מוסלמים יידו אבנים לעבר שוטרים בהר הבית: מתפרעיםעימותים  נורית יוחנן " 18
 2022במאי   5 קסטל-ייסבוק של סוכנות הידיעות אלדף הפ  19
 2022במאי  5" חדשות הר הבית יתיהודים עלו ביום העצמאות להר הב  950 , שיא חדשאסף פריד " 20
 2220במאי   5וואינט   "ם קשה באלעדנרצחים ושני פצועיהעצמאות: שלושה פיגוע במוצאי יום צור "רענן בן  21
ביצעו את הפיגוע באלעד; המשטרה במצוד, חשש שיימלטו   : שנייםהחשד"בן צור, אליאור לוי  ן , רענמאיר תורג'מן 22

   2022במאי  5וואינט  "לשטחים
 2022באפריל  18 ,13דשות " ח 'לכל פלסטיני שמיידה אבנים נגד הציוניםמצדיע ' ראש ממשלת ירדן:  שאבי " יאור  23
",  ם הערכת מצבן לשיחה, לפיד קייבהר הבית: סגן שגריר ישראל זומ מתיחות מול ירדן בשל האירועיםטל שלו " 24
 2022באפריל  18ואלה! ו

-ה על העימותים באלריפמחאה ח'  שגריר ישראל באמירויות זומן לשיחת נזיפה:אליאור לוי " איתמר אייכנר, 25
 2022באפריל  19 וואינט " 'אקצא

 2022באפריל  18" הארץ חר בעימותים בהר הביתמועצת הביטחון של האו"ם צפויה לדון מרויטרס "יהונתן ליס ו 26
באפריל   21 ", הארץת' בהר הביתסלמה הישראלי'הנפגשו בירדן ודנו ב   י חוץ ממדינות ערבשר , יהונתן ליס "ג'קי חורי 27

2022 
"  ר הר הביתיון למנוע הסלמה של משבהרשות בניסשליחים אמריקנים יגיעו לישראל, ירדן, מצרים וברק רביד " 28

 2022פריל בא 19וואלה! 
פריל  בא 27 12 " חדשותירדן העבירה מסמך דרישות לארה"ב: להסיר מישראל את השליטה בהר הביתאהוד יערי " 29

2022 

https://www.kan.org.il/item/?itemId=126702
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1219522535249900
https://har-habait.org/articleBody/35481
https://www.ynet.co.il/news/article/hkcqpfzuc
https://www.ynet.co.il/news/article/s1hybcwu9
https://www.ynet.co.il/news/article/s1hybcwu9
https://13tv.co.il/item/news/politics/state-policy/jordan-al-aqsa-903000327/
https://news.walla.co.il/item/3501392
https://www.ynet.co.il/news/article/bjfiobn4q
https://www.ynet.co.il/news/article/bjfiobn4q
https://www.ynet.co.il/news/article/bjfiobn4q
https://www.ynet.co.il/news/article/bjfiobn4q
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10749157
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10749157
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10749157
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10755218
https://news.walla.co.il/item/3501640
https://www.mako.co.il/news-military/2022_q2/Article-6184756b64a6081027.htm?partner=tagit
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בתקופת הרמדאן פוקדים במספרים גדולים  של מוסלמים אזרחי ישראל אשר במיוחד    גם את אלו

 את ההר. 

לט  ות כדי להשתעל פותנועות המקדש  ידיעה שה   אוהי  המוסלמ   הציבור  רובו של  משותף לרובמה ש

אהב   הרעל   לסשרי-ית/חרם  ושהודות  מקף  שהן  לשחיוע  מצליחות  הן  המדינה  מרשויות  וק  בלות 

ב  המוסלמי  עקביות.  אותו  הציבור  הנוכחית  אין  בקרב  הממשלה  שמדיניות  להר  תחושה  ביחס 

נת ממשלות  מזו של  באופן מהותי  שונה  אף יהו.  נולתנועות המקדש  על  מים  בהיבטים מסויש  זאת 

הבית/חרהנ להר  אוגעים  הנוכ ריף  ש-ם  את  חית  הממשלה  שאפיינו  מאלו  שונות  החלטות  קיבלה 

 .ךשמה ב טרפנ  ןתוושא  התנהלות ממשלות נתניהו

ב מכונה  להר  יהודים  מהכניסת  הפלסטינים  רבים    בהררים  המבק  והיהודים  ',פריצה' דיווחים 

רוב   פי  על  המשמעותי  .'מתנחלים'מכונים  היהודים    הגידול  בהר  המבקריבמספר  ד  עולתי  זוכהם 

חלק  והוא נתפס הן כביטוי לשחיקת הסטטוס קוו והן כ  המוסלמיקרב הציבור  מת לב רבה בותשו

 .  וס קוועוד יותר את הסטטלהמשיך ולשחוק המקדש  מהקמפיין האקטיביסטי של תנועות 

שמשטר מאפשהעובדה  ישראל  תרת  ת  קבוע  בהר  פיבאופן  יהודים  הגובוהפרסולת  בם  תקשורת  ר 

ב רורמעהמצב    ושזה   יתישראלה רבה  תסיסה  הפלסטיניקים  הציבור  זה רב  הטיעון  כ  ו.  הנראה  כל 

של   ביותר  המוסלמיאות החזק  הציבור  בקרב  קבוצות  אקטיבי    ות שגורס  ן  באופן  להתנגד  שיש 

 שראל. להפרת הסטטוס קוו מצידה של י

קרב  חות בהרוהלהיט את  גדי בהר הבית  קריב  ר" להלה  קמפיין של "חוזריםהכפי שהסברנו לעיל  

ממשלת ישראל שאף  האמינו שמדובר במהלך אשר זוכה לתמיכת וכו ים בתוחלק , הפלסטיני ור הציב

של מאות   קע להתבצרותזה גם היה הר עשה במערת המכפלה.שנומה למה שואפת לחלק את ההר בד 

עם  שהתרחשה אז  ת הגדולה  גשוהתנ באפריל ול  15-וה   14-לילה שבין ההפלסטינים בהר ב   הצעירים

 ות המשטרה. כוח

תוקפני  ישראלי    העימותים עם מוסלמים שם נתפסות כאקטל הר הבית ושל המשטרה עטות  שיהפ

סרטונים רבים לא רק של   שמחלל את קדושת המקום. לאורך השבוע השלישי של הרמדאן הופצו

  –לק בעימותים  לא נטלו ח שים שכלל  ומכים אנאלא אף של שוטרים ישראלים תוקפים  העימותים  

ומתפ  ם, ונאיעית מהשורה לל נשים  שוניסרט.  30ים  הנזקים  את  הראו  אחרים    הגרמ המשטרה  ם 

  .31רבים במסגד כמו למשל שבירת שבכות האבן בחלונות  אקצא-למסגד אל

אלימות היא תוצאה  מור על הסטטוס קוו, וה: ישראל מקפידה לש ישראלטענות   .4

 שקרית  של הסתה 

ישראלים ל  שרים  ולאורך טענו  לשמור  ש   הרמדאן  קראת  מקפידה  ,  קווהסטטוס    עלישראל 

סלמית היא  ושהתסיסה המו  , ים מפני מהלכים ישראלים בהר הם חסרי בסיסת המוסלמחששושה

בפרט    .32מית בישראליסלפוני של התנועה האון החמאס והפלג הצתוצאה של הסתה של גורמים כג

דים בהר וטענו  של יהו תפילה    שמתקיימתלפיד הכחישו  ראשם שר החוץ יאיר  גורמים ישראלים וב

 . 33האיסור על כך ת את שהמשטרה אוכפ קף ותב

 
 באפריל  17 יטר של ניר חסוןעמוד הטו 30
 2022באפריל  24 עמוד הפייסבוק של מרכז המידע ואדי חילוה בירושלים 31
פרס   י: רואה בחומרה את העידוד לזריקת אבנים, זהבנט מגיב לרה"מ הירדנ האוזר טוב "  ונתן ליס, מיכאליה 32

 2022באפריל  18" הארץ למסיתים
 2022באפריל  24משרד החוץ , אתר ים במשרד החוץלכתבים זרך בתדרו דברי שר החוץ יאיר לפיד  33

https://twitter.com/nirhasson/status/1515629624105082882
https://twitter.com/nirhasson/status/1515629624105082882
https://twitter.com/nirhasson/status/1515629624105082882
https://www.facebook.com/Silwanic/videos/1686788491674871
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10749066
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10749066
../../../../../../Oshrat.IR-AMIM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Oshrat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RJKA6UIO/דברי%20שר%20החוץ%20יאיר%20לפיד%20בתדרוך%20לכתבים%20זרים%20במשרד%20החוץ
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מוסלמים    הסבירהישראל   של  הפולחן  חופש  על  מקפידה  אחריו  ,בהרשהיא  שאפילו    הדגישה 

אל  תושבי ישראל  כניסת מוסלמים    עיל היא לא הטילה הגבלות עלהאירועים האלימים שתוארו ל

 .34( גילת  להר )בהגבל הגדה  תושביה של הגע והמשיכה לאפשר  שריף-הבית/חרם אהר 

גם  זה  טענה    ישראל  הוא  העימותים  שהחמאס  את  כדי    ומנצלשמוביל  הבית  בהר  המתיחות  את 

פרשנות זו של  י  . לפ35בשנה שעברה ערים ישראליות  לנסות לשחזר את העימותים האלימים שפרצו ב

ה  ,האירועים בהר הבית/חרם אאינו מעשים  בעיה  שורש  אלא שאיפתו של  ף  ריש-כאלו או אחרים 

 יומה של ישראל. ים על קישראלים ולאיע ב וגפ חמאס ל

מצד    ,מנגד סדר  הפרות  למנוע  מעונין  אינו  או  מצליח  אינו  שהוואקף  הסבירו  ישראלים  דוברים 

 . 36ערב מוסלמים בהר וזה מאלץ את המשטרה להת

צורך  כ  המקנובאפריל    15-שריף ביום ששי ה -הפשיטה הראשונה של המשטרה על הר הבית/חרם א

קריאות  קריאת  צעירם מוסלמים בהר,    בצרות שלבשל ההת  ממנו  היה להימנער  שאי אפש  בטחוני

עבר  לאומניות   אל  אבנים  יהודים  הכותלרחבת  וידויי  מתפללים  שהו  שם  אין    המערבי  כל  )בפועל 

לאורך    .37(השוטרים  שקדמה לפשיטתל הכותל או בכלל השלכת אבנים  תיעוד של השלכת אבנים א 

מוסלמים  א נאלצה להתעמהיש  ירה הסבהמשטרה    פסחחול המועד   ביקורי  ת עם  רצו למנוע  אשר 

בימי הששי שלאחר מכן המשטרה לא חזרה על הטענה שהושלכו אבנים אל עבר רחבת    יהודים בהר. 

  הו בהר. שים שוסלמ אולם עדיין טענה שהמשטרה נאלצה להגיב להפרת סדר מצידם של מ   ,הכותל

הר של  האחרונים  השבועיים  סרטונים לאורך  מובהו  מדאן  מניפיסלמים  הם  בהר  דגלי  ם  את  בית 

ס וקוראים קריאות  שנטען שהם דגלי חמאסלאם(  )הצבע המזוהה עם האפלסטין, דגלים בצבע ירוק  

   .38הציבור הישראלי   בקרב זעםתגובות ולאומניות קיבלו תשומת לב  

  םמיתוצאה של אלימות של מוסל   היו הרמדאן  י של  ליששה  מהלך השבוע העימותים בלטענת ישראל  

ילמנוע    תכוונושה שהודים  כניסת  כניסה  קוו  להר,  מהסטטוס  חלק  על  ושישראל  היא  עומדת 

 .39קיומה 

 חיקת והפרת הסטטוס קווש .5

 .  שריף-בהר הבית/חרם אבאופן קבוע  מתקיימת יהודים תפילת א. 

בשנים האחרונות  אך    .הסטטוס קוו  בעבר המשטרה פעלה בתקיפות כדי למנוע מיהודים להפר את

תחת עיניהם של השוטרים הפכו  ממושכות    תיותקבוצ  . תפילות40תפילה שקטהשוטרים מאפשרים  ה

ממשלה  לפני כינונה של הד  עו. הדבר אמנם החל  41דש בהר של תנועות המקן  חלק קבוע מביקוריהל

יתר  אינה פועלת נגדן.  ילות להתקיים, והממשלה הנוכחית  גם היום ממשיכות התפ לם  הנוכחית או 

כן   ממשלהכהונת  מהלךבעל  של  התפילו  ה  לחשיפה  זו  זכו  בהר  היהודיות  בתקשורת  ת  נרחבת 

 . 42הישראלית 

ר  תופעה ידועה הן לציבור הישראלי ובוודאי בקרב הציבויות בהר הוא אם כן קיומן של תפילות יהוד 

היא כמובן  ם בהר  ילות של יהודיתפ   יומיומי באופן    תהעובדה שמשטרת ישראל מאפשרהמוסלמי.  

גמא הברורה  . היא גם הדוגורם הראשון במעלה למחאה מוסלמיתהשל הסטטוס קוו ו  הפרה בוטה

 
באפריל   20", הארץ תכניסה מהגדה לתפילת שישי בהר הבי   גר יוטל על הפלסטינים עד שבת, אך תותרסהגר שיזף " 34

2022 
 2022באפריל  24, אתר משרד החוץ דברי שר החוץ יאיר לפיד בתדרוך לכתבים זרים במשרד החוץ 35
 2022באםריל  17", וואינט 'שהסדר, אבל בסוף התייאה לשמור על קף ניסהוו'מפקד מחוז ירושלים: חיים גולדיטש "  36
אקצא  -בהר הבית; מאות התבצרו במסגד אל  עמתו עם שוטריםפלסטינים הת"  ס הראל, עמו סוןניר ח ג'קי חורי,  37

 0222באפריל  15הארץ  ",ונעצרו
 2022י במא 2" מקור ראשון חותכרזת ענק של חמאס בהר הבית, המשטרה מצמצמת נוכ "אסף גבור  38
  17", הארץ בית, אוטובוסים נרגמו באבניםים: יהודים עלו להר היחות בירושלמתיאא חאג' יחיא "ניר חסון, ד  39

 2022באפריל 
 2120בנובמבר  1של עיר עמים  יוטיובתפילת יהודים בהר הבית ערוץ ה 40
 0212בנובמבר  1וב של עיר עמים יערוץ היוט תאמירת קדיש בהר הבי  41
 2021ביולי  18 12", חדשות קיימים מניין בהר הביתהודים שלומדים תורה ומ הי, לרדאר מתחתרקי " יאיר ש 42

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10753977
https://www.gov.il/he/departments/news/remarks-by-fm-lapid-press-briefing
https://www.ynet.co.il/news/article/ryxxktkv5
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.10744221
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium.HIGHLIGHT-1.10744221
https://www.makorrishon.co.il/news/482883/
https://www.makorrishon.co.il/news/482883/
https://www.makorrishon.co.il/news/482883/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10746355
https://www.youtube.com/watch?v=Il_gj76PG7I
https://www.youtube.com/watch?v=Il_gj76PG7I
https://www.youtube.com/watch?v=Il_gj76PG7I
https://www.youtube.com/watch?v=lE2xcqlI2Ww
https://www.youtube.com/watch?v=lE2xcqlI2Ww
https://www.youtube.com/watch?v=lE2xcqlI2Ww
../../../../../../Oshrat.IR-AMIM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Oshrat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RJKA6UIO/מתחת%20לרדאר%20|%20היהודים%20שלומדים%20תורה%20ומקיימים%20מניין%20בהר%20הבית
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הכחשותיהם של בכירים    ,בדה זוועלנוכח  לתנועות המקדש.    מעניקהינת ישראל  דמש  ביותר לסיוע 

נה מאפשרת תפילת יהודים  אל אישישר  ישראלים דוגמת שר החוץ הישראלי יאיר לפיד וטענותיהם

נוכח שבכירי ממשלת    ר המוסלמיוביצה  .קז נ  תוהן גם גורמ  ,לות לשכנע אישו לא רק שאינן יכ  ,43בהר

אמת  ישראל   אומרים  יהודיםושהבאינם  תפילת  למנוע  אינן    טחותיהם  בקבהר  עעולות  אחד  ם  נה 

זה  פעולותיהם בנוגע להרפוגע קשות באפשרות לתת אמון בהצהר. מצב    , ות אחרות של הממשלה 

קרבה  ותו בין יהודים למוסלמים או לאפשר הן הכוונה לחלק אול על התבססותן של שמועות כגומק

במצב   לשל קרבן הפסח.  ישראלים  ניסיונות  כזה  טוב  דברים  רצון  הציבור    כלפי  והכרהבטא  צרכי 

 ול. שריף נתקלים מטבע הדברים בחשדנות וביט -בית/חרם א המוסלמי בהר ה

ית/חרם  הבר  של מוסלמים בה  חופש הפולחן  על חשבוןזכות ביקור ליהודים  ב. ישראל מאפשרת  

 שריף -א

סביב   הציבורי  מהשיח  שחמק  שחל  מה  השינוי  הוא  הרמדאן  ביחס    הישראלית  בהתנהלותאירועי 

בהרלבי יהודים  ש.  קורי  של  של  המועד  ל  חובמהלך    , לעילתואר  כפי  השלישי  לשבוע  שחפף  פסח 

מת הר. רם מבקרים בין בו יהודשהן הזמוקר  התקיימו עימותים יומיומיים בהר בשעות הב   הרמדאן

 מוסלמים בסופו של אותו שבוע.-ימותים צנחה כאשר ההר נסגר לביקורי לאהע

אלא  .  אותווהתנגדות המוסלמים לכך אינה תואמת    קוו   ספניו ביקורי יהודים הם חלק מהסטטועל  

 . ותרם מורכב ימצב הדברישלאמיתו של דבר 

עצם הביקורים של    הרי שקשה להפריד ביןמכיוון שישראל מאפשרת תפילת יהודים בהר  ,  ראשית

מאות רבות של  אלים כש מועד ישרוכמה בימי  ל אחת כמה  ע ודים בהר לקיום התפילות מצידם.  יה

מג המקדש  תנועות  ותומכי  להר  מק יעים  פהמשטרה  אף  מפידה  פעולות  ל  ורהשגחות  מנוע 

יג אותה  צר להשבוחמקבלת הצדקה מצד מי  בהר  טינית  המחאה הפלסכך  .  44מצידם יביות  פרובוקט 

  רה מפעילהכוח שהמשטיהודים והנחישות הישראלית לקיים ביקורי  ה.  תפילת יהודיםנגד    כמחאה

מוסלמ  מהביקנגד  כחלק  בהר  נתפסות  ים  הללו  מוסלמים  ורים  מכפעולואצל  של  ישראל  ת  משלת 

 .45ק כדי לאפשר ביקורים שלהם למען תפילת יהודים ולא ר

יט על סגירת ההר בפני לא  ול דעת ולהחלשטרה יכלו להפעיל שיקי המקצינ  2014נת  עד שר על כן,  ית

למוסלמים   חשש  היה  שבהם  רב  בימי  יהודים מתח  ומועד  חג  בימי  גם  הש.  46וזאת  בוע  אירועי 

ן  ניי בעלחץ שהופעל    וזאת בעקבות  ת הישראליתם כן שינוי במדיניושל הרמדאן משקפים אהשלישי  

 . על ידי תנועות המקדש

וי מדיניות המשטרה. הם דרשו שהמשטרה  ץ רב לשינ הפעילו לחתנועות המקדש    2013-2014בשנים  

  זו   קורי יהודים בכל תנאי כמעט. דרישהשריף ותאפשר בי-חרם א/מוסלמים בהר הביתתתעמת עם  

ועיקמתוך  קיבלה תמיכה   נתניהו  על  ממשלת  ור הלחץ הפוליטי  ועדת הפנים  המשטרה הופעל דרך 

בכל חודש  יימה  ק. במשך שנה רגב  47שבראשה עמדה אז ח"כ מירי רגב מסיעת הליכוד של הכנסת  

ים הללו ושם ספגו ביקורת עזה  על מדיניות המשטרה בהר. קציני משטרה בכירים זומנו לדיונ ם נידיו

כמחבר רגבי  דוגמת  יד  גליפיי,  נסת  מפעילים  שאינם  כך  על  ואחרים  מוסלמים  ן  נגד  מספיק  קשה 

הבנוסף    בהר. לשינוי  המלצות  שגיבשה  ועדה  הקימה  הפנים  בהרוועדת  המשטרה    .48תנהלות 

 
 2022אפריל ב  42 מקור ראשון   ,"ליהודים להתפלל בהר הבית כניות לאפשריאיר לפיד: אין תוהודיה כריש חזוני "  43
 2022במאי  5", הבית  צפו: שירת התקווה בהריהונתן גוטליב "  44
מבט מירושלים    - 0202, דף הפייסבוק של אותמביום העצ יהודים להר הבית יסת לכנ סטיניות מקבץ פרשנויות פל 45

 2022במאי   5 המזרחית
 2013ולי בי  16מעריב -nrgאתר ",  דווקא היום: הר הבית סגור ליהודים בידי המשטרהראו למשל אריק בנדר " 46
 2014אוקטובר   ," עיר עמיםהר הבית: השחיקה הנמשכת בהסדרים הקיימים - 2014ספטמבר -לחודשים יונימעקב " 47
 שם.  48

https://www.makorrishon.co.il/news/480213/
https://www.inn.co.il/news/548862
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2831291150499059
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/490/739.html
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/har%20habayit%20update%20jul-aug%2014.pdf
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יסת מוסלמים  על כנ להטיל הגבלות קולקטיביות      2014ביוני    חצים אלו החלה המשטרהמל   כתוצאה

 . 49אל הר הבית 

והוביל לגלים של אלימות  ן של מוסלמים בהר  חמורה בחופש הפולח פגיעה  זה היווה  ת  מדיניו שינוי  

הזו פעל שר  דרדרות  יה קע העל ר.  50ית לרחבי המדינה והשטחים הכבושים ב קשה שהתפשטה מהר ה

-ב בהר הבית/חרם אייצוב המצאז ג'ון קרי להידברות בין ישראל וירדן לצורך  החוץ האמריקאי ד

 .51שריף

ת. כמו  קולקטיביוהכניסה ה  שעשתה בהגבלותשימוש הנרחב  חדול מהנאלצה לאל  מכך ישרכתוצאה  

"מוסלמים מתפללים  יו  שלפ  כן ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה שישראל מחויבת לסטטוס קוו

לא הבית  הבית"-בהר  בהר  מבקרים  חשו .52מוסלמים  כצעד  בצדק  בזמנו  נתפסה  זו  ב הצהרה 

מספר אחרי  קוו.  הסטטוס  שבהן  לחיזוק  ונגד  ז ילחפעלה  ישראל    שנים  המקדש  תנועות  פש  ו חוק 

סלמים בהר היתה זו הפעם הראשונה שראש ממשלה ישראלי מתחייב במפורש לכך  של מו  הפולחן

 מוסלמים יתפללו בהר הבית.  שרק

ובפרט    –מוסלמים  -לעיל ההצהרה של נתניהו כללה גם מחויבות לביקורי לא דגם בציטוט  כפי שמו

לכך    בהר.  –יהודים   של  ישראבהתאם  היהודים  טוענת  ביקורי  את  לקיים  כדי  המשטרה  הפעלת 

היתה הרמדאן  של  השלישי  השבוע  ברי  ביקושכן    מוצדקת  במהלך  מתרחשים  אינם  זמן  יהודים 

המוסלמיות   יהודים  ואילו  התפילות  של  הביקור  להיפגע  זכות  צריכה  של  לא  התנגדות  בגלל 

  שיש זמנים  ממחישההאחרון  ועד פסח  המ  חול האירועים באלא שבחינה זהירה יותר של  מוסלמים.  

ים בו פולחן דתי באין מפרע עומדים  מוסלמים לקי  וזכותם של   יהודים לבקר בהרשבהם זכותם של  

 זה לזה.  בסתירה

הב הגבילה את  עימותים  מהלך  לא  נגד מפרי סדר  ה  עצמהמשטרה  באופן ,  בלבדלפעול  פגעה    אלא 

הפ   חבר בחופש  מוסלמייותר  של  בהר.ולחן  מוסלמיםב   ם  הרמדאן  בעת  ב שוהים    חודש  רק  לא  הר 

אל אישיתהתפילות  תפילה  צום,  לצורך  כולו  היום  לאורך  כיוון  מהקודש.  בכתבי  אה  קריו  א 

שהשוטרים רצו ליצור אזור סטרילי סביב מסלול הביקור של יהודים בהר הם סילקו ממנו בכוח את  

בקכל המוסלמים ששה ו רבתוו  הישהכוחו,  לפני  ת  הר הבית  על  החמושים שפשטו  ובמהלך  ראלים 

סרטונים שונים    .את הפעילות הדתית הזווהכוח שהם הפעילו שיבש באופן חמור    ביקורי היהודים

 .53דר שכלל לא הפרו את הס מתפלליםשוטרים מכים שבהם גם תיעדו מקרים 

לכן    פני זכויותיהם של מבקרים.  עדיפות על  אמורות לקבלללים  זכויותיהם של המתפ  באתר דתי

נגד  תי  שימוש בכוח משטר  ללא  אינם אפשרייםורי יהודים  ביק במצבים שבהם המשטרה סבורה ש

על  וסלמים  מ להורות  מוסלמים.סגיריש  לא  בפני  ההר  המדיני   ת  היתה  עדזו  הישראלית  שנת    ות 

לעיל  .  2014 שהוסבר  ככפי  השתנתה  זו  המדיניות  תנועות  בין  הפעולה  משיתוף  מקדש  תוצאה 

אכן לא תואמת את המתבקש מהסטטוס קוו שחופש הפולחן של מוסלמים  לממשלת נתניהו והיא  

 יהודים בהר.בשל ביקורי  לא ייפגע 

 

 

 

 
 שם  49
שריף: שינוי ברוחו של הסטטוס   -הגבלות קולקטיביות על כניסת מתפללים מוסלמים למתחם הר הבית/חרם אל" 50

 2015" עיר עמים נובמבר קוו וגורם מרכזי בהתפרצות האלימות בירושלים
 2014באוקטובק  31" גלובס חובה" לפתוח את את הר הבית למתפללים מוסלמיםקרי: "רן דגוני " 51
  25" וואינט נתניהו אישר רשמית בעקבות ההבנות עם ירדן: רק מוסלמים יתפללו בהר הביתאיתמר אייכנר ואחרים " 52

 2015באוקטובר 
 2022באפריל  17 טר של ניר חסון עמוד הטוי  53

https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20021115%20%283%29.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20021115%20%283%29.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000982778
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4715674,00.html
https://twitter.com/nirhasson/status/1515629624105082882
https://twitter.com/nirhasson/status/1515629624105082882
https://twitter.com/nirhasson/status/1515629624105082882
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 ק את הסטטוס קוו בהר הבית י לחזנדרש כדמה   –דימה מבט קב .6

 ות דינהמ הברמשל ישראל  חיוביים הישראלים הצעדים בך יהמשיש ל .א

  והסתמכה   בהר  בלעדי  כריבון  ישראלאת    אשר תפסהלעומתית  נקטה גישה    ישראלבעשור האחרון  

ם  מעדיפה לתאית  הנוכח   שלה הממבכוח כנגד כל גורם שניסה לאתגר זאת. לעומת זאת    על שימוש

טוב גם כלפי  משמעותיות של רצון  ה מחוות  ביצעה כמכללי  ן ובאופן  ממשלת ירדבהר עם    מהלכים

 ור הפלסטיני.הציב

הרמדאן   שלפני  בשבועות  למשל  עבכך  עם  פגישות  ישראלים  בכירים  ירדן.  קיימו  מלך  שר  דאללה 

א  נשיוה   55במרץ  29-גש עימו בפון גנץ נשר הביטח,  54במרץ   10-החוץ לפיד נועד עם המלך עבדאללה ב

נפג בימע   שהרצוג  שבא   3-ב.  56במרץ  30-ו  גם וחחפריל  ב  ו  הממשלה  עבדאללה ונט  ראש    . 57המלך 

תיאום  ן השות נידו בכל הפגי  .חוץ הירדניעם שר הלב נפגש    השר לביטחון פנים ברבמרץ    23-בבנוסף  

א הבית/חרם  לתקשורתשריף  -בהר  הישראליות  למחויבוביטאו    וההודעות  ולחופת  קוו  ש  סטטוס 

ר  על הגדלה של מספ  ף סיכמו אדני  החוץ היר  שר וב  ל  בר  , על פי הדיווחים  . מוסלמים בהרחן של  הפול 

רדן בחרו  גם בעקבות העימותים האלימים שהתרחשו במהלך הרמדאן ישראל וי.  58אנשי הווקף בהר 

הישראלית יש כוונה לכנס   תקשורתומים בביניהן בנוגע להר. על פי פרס להמשיך ולחזק את התיאום  

לעני וועדה  ירובקרוב  המשותיני  לישראל  שלים  צעי ו פת  לקדם  כדי  על  רדן  לשמור  שיוכלו  דים 

 59שריף-ת בהר הבית/חרם אהיציבו 

ניגוד בולט לנתק ששרר בין הד הפוליטיים בשתי המדינות בשנים    יםרגסדרת הפגישות הזו מהווה 

מס60הקודמות  הגדלת  על  שההסכמה  ככל  אנשי  .  היאפר  ממהלך    הוואקף  של  חלק  בניית  כללי 

ודמות  תנהלות המשטרה בשנים הק קפת שינוי לעומת ה מש  היאואקף גם  שטרה והו ום בין המתיא

תחזוקה השוטפת  ניסתה להגביל מאד את פעילות אנשיו אפילו בנוגע ל וואקף ושמיעטה לתאם עם ה 

 .61חם של המת

עצמו  של. ענין זה כאקצא-למסגד אלדה  תושבי הגהגעה של  השנה  ברמדאן  ישראל גם בחרה לאפשר  

דופןיוצ  אינו  נ  ,א  שהשנה  אולם  ו שלה  הממיכר  חשיבות  לכך  זאתייחסה  לפרסם  אפילו    .הקפידה 

בעקבות   ב כאשר  סגר    טחונייםי אירועים  הטילה  ימים  ישראל  מספר  השל  הגדה  הי על  א  מערבית 

 .62אקצא-ביקשו להגיע ולהתפלל במסגד אל החריגה ממנו את מי ש

ניכר  שינו  מובהק  אם  גם  י  שכם.  בשער  המשטרה  המשטרהבהתנהלות  שעברה  א  בשנה  ת  חסמה 

לות  המדרג מנעה  שמסביב  השער,  ל רחבת  והתאמאנשים  במקום  שימוש  סף  תוך  זאת  אכפה 

כאשר צעירים פלסטינים בודדים השליכו    גם  .64מכל אלו יא נמנעה  שנה ההרי שה  ,63באלימות קשה 

דר  המשטרה התמקדה בניסיון ללכוד את מפרי הס  ,מוצבים במקוםחפצים אל עבר השוטרים שהיו  

שכם היתה    ות בשערבלילהאווירה  בכלל הציבור. כתוצאה מכך    גיעהאו פ  טיביתללא ענישה קולק

 לוי לילי.רת הצום ובינות שם משביחגיגית ושמחה ואלפים רבים של מוסלמים יכלו לה

 
 0222במרץ  10וואינט   ",בפעם השנייה: לפיד נפגש בחשאי עם מלך ירדן" איתמר אייכנר   54
 2022במרץ  29", וואינט דאללה בעמאן שר הביטחון גנץ נפגש עם מלך ירדן עבע, "ושויהיוסי   55
 2022במרץ  30", אקצא-ים למסגד אלליית מתפללהמלך: אין למנוע ע;  דאללה בירדןהרצוג נפגש עם עב"ג'קי חורי  56
ריל  פבא 3, וואלה! "המלך עבדאללה לבנט: "לשמור על רגיעה ולמנוע מתיחות והסלמה בזמן הרמדאןברק רביד, " 57

2022 
 2022במרץ   29", ירדנימדאן: בר לב נפגש בחשאי עם שר החוץ הדי להוריד את המתיחות לקראת הר כביד "ברק ר 58
ריל  באפ 27", וואלה! יתשלים והר הבועדה לענייני ירו בניסיון להפחית את המתיחות: ישראל וירדן יכנסו ברק רביד " 59

2022 
לי  ביו 8", וואלה! בחשאי עם המלך עבדאללה בארמון בעמאן אחרי שנים של נתק עם נתניהו: בנט נפגשברק רביד " 60

2021 
 2016באוגוסט  8" הארץ תלוננים על גל עיכובים ומעצרים של אנשיהם בהר הביתוואקף מב "ניר חסון,  61
 2022פריל בא 20", הביתלתפילת שישי בהר   סגר יוטל על הפלסטינים עד שבת, אך תותר כניסה מהגדה"הגר שיזף  62
"  רמדאןבשער שכם בלילות  הסרת החסימות והפסקת האלימות המשטרתית "האזרח ועיר עמים ה לזכויות האגוד 63

 2021 באפריל  19ם יר עמיע  אתר
 2022באפריל  10", הארץ קחים, ומצליחה בינתיים למנוע הסלמה בשער שכםמשטרת ירושלים הפיקה לר חסון " ני 64

https://www.ynet.co.il/news/article/rjyj6cp119#!/replace
https://www.ynet.co.il/news/article/rksplpgqq
https://www.ynet.co.il/news/article/rksplpgqq
https://www.ynet.co.il/news/article/rksplpgqq
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10708843
https://news.walla.co.il/item/3498441
https://news.walla.co.il/item/3497339
https://news.walla.co.il/item/3503071
https://news.walla.co.il/item/3446939
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3031924
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.10753977
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%A9%D7%9B%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%9F%2019.4.21.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10732764
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10732764
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10732764
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פעילי  כוונות הנגד  המשטרה פעלה   א  ""חוזרים להר  של  גדי בהר הבית/חרם  שריף. לחלק  -לשחוט 

ליחו  י שהצ. גם מ66מהם נעצרו מעצר מונע   וכמה  65תיקה יר העור העצו הרחקה מאזמהפעילים הוצא  

 .67בידי שוטרים שהוצבו שם העיר העתיקה ביום ששי בבוקר נעצרו  להגיע עם גדי אל  

כן  מ אם  בהר?  דוע  עימותים  למנוע  הצליחו  לא  הללו  שנהמעשים  שהימ  13-זכיר  הראשונים  ל  ים 

עברו אעימ   ללא  הרמדאן  הבית/חרם  בהר  תקרי -ותים  ללא  וכמעט  בשריף  העתיקה    אזור ות  העיר 

של עשרות ישראלים  ייהם  את ח  שגבתה בתקופה ביטחונית מתוחה  בכלל ובשער שכם בפרט. זאת  

הישראלים  לכן אי אפשר לטעון שהצעדים    . גדה המערביתסטינים במקומות אחרים בישראל ובופל

לעיל תועלת.  ו  הי  שהוזכרו  כל  של  אלאחסרי  ול  ישראל  שהפעולות  ירדן  עם  מדיני  ת  וו מחלתיאום 

הצי המוסלמי כלפי  להתמודדו  בור  תחליף  עם  אינן  קווההפרות  ת  הסטטוס  גוביד   של  רמים  י 

 שנים האחרונות.חקו אותו בשועם הצורך לחזק אותו ולבטל את השינויים ש   ישראלים

 ומהמשטרה  קואליציהתוך המ סיועהמקדש ממשיכות לקבל תנועות  במקביל:ב. 

שריף  -ותיה של ישראל בהר הבית/חרם אמוסלמי כלפי כוונר ה הציבועמוק בקרב  אמון  חוסר  קיים  

נובע מהמדיניות המתמשכת של נתניהו    והוא  ולחיז ממשלות  קוו  המקדש  וק תנועות  נגד הסטטוס 

האמון הזה אלא  ה את חוסר  בירושלה  קיבלא רק  ית  הנוכח  הממשלההשנים הקודמות.  עשר    לאורך

רבים שממשלת ישראל  ים המאמצהלעומת    ו.אות   המשיכו להזיןהיא אף אחראית לכמה פעולות ש

ירד  ממשלת  מול  פומביי,  ןהשקיעה  צעדים  ננקטו  דומילא  לם  מנת  על  המם  לציבור  וסלמי  הראות 

פרסמו תמונות  הת   בשיאם של ימי המתיחות מקדש לממש את כוונותיהם.  שישראל מונעת מפעילי  

במפגש אוהד עם  דורון תורג'מן  ם  קד מחוז ירושלית מפדוגמ קציני משטרה בכירים    בדברודיווחים  

 . 68פעילי מקדש 

ממשיכות גם  המקדש  חברות    תנועות  באמצעות  בכנסת,  מרכזית  ותמיכה  במה  קואליציה  בלקבל 

דיונים    –הפנים  בטחון  והחינוך    –קיימו שתיים מוועדות הכנסת    חודשים  לפני מספר הממשלתית.  

ות ראש  נערכו בשיתוף פעולה בין יושב ו ה לזה  ז התקיימו בסמיכות  שני הדיונים  בנושא הר הבית.  

( לבין פעילי תנועות  )יש עתיד שה( ומירב בן ארידחכל )תקווה שרן השליציה ת הקואחברו  –ועדות הו

  שריף -חרם א/ ם להר הביתנוך התמקד בהגדלת מספר היהודים המגיעי. הדיון בוועדת החי 69המקדש

בהר ביקורים  הכנסת  בבת   דרך  הטיולים  הספרלתוכנית  ה70י  התמק.  פנים  לביטחון  בוועדה  ד  דיון 

ר היהודים  מספהגדלת    –. שתי סוגיות אלו  71שטרה בהר מתר של היו  ת אגרסיביתלמדיניו  בדרישה

להר   בו  והצרהמגיעים  מוסלמים  של  רגליהם  תנועות  ן  ה   –ת  של  אסטרטגיות  המקדש.  מטרות 

ליציה בדומה לתמיכה  כיצד הן נתמכות בידי גורמים מתוך הקואורואה סלמי מבין זאת  המו הציבור 

 .72נתניהו  תמממשלוו דש קיבל שתנועות המק

   שריף -חרם א/ המשטרה בהר הביתי ישה קולקטיבית על ידהמשך ענ .ג

ברים שכלל לא  נשים וגים ממשיכה לכלול ענישה קולקטיבית ותקיפה של  שוטר ה  פעילות  גם השנה

גם לא נרתעת מכניסה   . המשטרה73כפי שתועד בסרטונים רבים שהופצו מהאירועים הסדרהפרו את  

. 74ם בהראחרים אשר נמצאיצא ומפעולות הגורמות נזק למסגד ולמבנים  אק-חמושה אל מסגד אל

 
 2022פריל  בא  10", מקור ראשון 'אותי, אגיע לירושלים העתיקה עם קורבן פסח  אם תרחיקו  גם'ארנון סגל " 65
 2022באפריל  14 7" ערוץ 'עוד פעילי ימין נעצרו בדרכם ל"קורבן פסחעדו בן פורת " 66
 2022באפריל   15 7ערוץ  "ושלים: שני יהודים נעצרו בעיר העתיקה עם גדייר "  67
 2022יל אפרב   18דשות הר הבית ", חיום שני של עליה המונית לרגל, י של חול המועד בהר הביתיום שנאסף פריד " 68
 2021נובמבר ארגון בידינו " עדכון משולב -חזקים את מורשת הר הבית במערכת החינוך מ" 69
 2022בנובמבר  סת של הכנ 16ת החינוך תר וועד, אלימוד מורשת הר הבית במערכת החינוך 70
טחון פנים של הכנסת  יתר הוועדה לב א  הצעה לדיון מהיר בנושא: "המצב הביטחוני בעיר העתיקה ובמרחב הר הבית" 71

 2022בדצמבר  27
 2022בינואר  2חה מקומית, " שיקדש להר הביתחברי קואליציה מקדמים את חזון תנועות המ אביב טטרסקי " 72
 2022באפריל  17ויטר של ניר חסון , דף הט.ת בהר הביתיותרת באמצעות אלו שרשור אלימות משטרתית מ  73
 2022באפריל  24 די חילוה בירושליםמוד הפייסבוק של מרכז המידע ואע 74
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  ות ונתפש  פה רבה ברשתות החברתיות ובתקשורת המוסלמיתן לחשי כל הפעולות הללו זוכות כמוב

ניכר מהציבור המוסלמי   של כוח    אלימהה  כפעול  –בקרב הציבור הפלסטיני  ובוודאי    –בקרב חלק 

לכן פשיטות המשטרה    ביותר לפלסטינים.גבוהה  בעל החשיבות הדתית והלאומית ה כובש במקום  

   לייצר הסלמה נוספת.  ותועלולתיחות את רף המ ותמעל  מותים שהן כרוכות בהוהעי 

עמבדיקת   עולה  עיר  אינם  ש מים  אלימות  להפעלת  לצורך  נותנת  שהמשטרה  ההסברים  פעם  לא 

כך,  מדוי המשטרה    ותבהודעקים.  לעיתונות  הכותל שלה  "גב  אל  הושלכו  שאבנים  פעם  לא    טענה 

זה   ביטוי  הכותל  יוצר  המערבי".  אזור  אל  הושלכו  שהאבנים  הרושם  לפגוע  המערבאת  במטרה  י 

שם המתפללים  ואכן,  ביהודים  התקשוררוב  .  שאירע   הישראלים   ת כלי  מה  שזה  אלא  75דיווחו   .

שמולו מתפללים יהודים אלא זה הפונה אל תוך הר  זה  לא    –צידו השני של הכותל  ב  מדוברשבפועל  

פללים  מתנו  כוונו אל שוטרים שם וכלל לא סיכ ן ם הרי שהשריף. אם הושלכו שם אבני-רם אהבית/ח

האירועים    –במאי    5-עצמאות הה יום    –לא נמצאים שם. יתר על כן, לפחות במקרה אחד  יהודים ש

ת  לכם בעקבות השתית המשטרה על עימושהודעבמקרה זה אפשר לראות  .  בהר שודרו בשידור חי

נגד    שאמנם מחו  םוסלמיהם אלו שתקפו מ שוטרים  ושהינה נכונה  א  76שרות מוסלמים אבנים של ע

  .77לימה אך עשו זאת בצורה לא אואף קראו קריאות לאומניות ודים להר כניסת יה

   על ידי ישראל הסטטוס קוושחיקת מ   נובעת גםהוואקף החלשת  .ד

הביעו אכזבה מכך שאנלעיל    הזכרנו ישראלים  לא  שגורמים  אף  ואולי  אינם מצליחים  הוואקף  שי 

ששוחקות ואף  הישראליות  שלאור הפעולות  הסדר בהר. אלא  ממוסלמים להפר את  למנוע    מנסים

בצורה א מ   מפרות  קווובהקת  הסטטוס  ו ,  ת  מוסלמים  הוואקף  מתנגדים  ספים  נוגורמים  אשר 

זאת  .  הפרות סדרמחאה או  מנוע  ל  ם לפעול ביעילותם הקדוש אינם יכולימקולהתנהגות אלימה ב

 . היהודיות בהר סיוע לקיום התפילותכ  נתפסתכזו מאחר שפעולה 

שריף ובפרט להגן על  -אאקף נתפס כגוף המוסלמי העליון שאמור לנהל את הר הבית/חרם  שהווככל  

גורמים    בעיני מקעקע מעמד זה ובהר  ות של יהודים  רי שקיומן הקבוע של תפילה  ,זהותו המוסלמית

 .כותו כלפיהםמסומחבל ב  יקככלי ר מציג את הוואקף מים מיליטנטים יותר  וסלמ

 שריף -חרם א/בהר הבית הסטטוס קוומלצות להמשך למען חיזוק ה .7

לפעול   .א להמשיך  צריכה  בהר  ישראל  לתיאום  השואפת  גישה  חרם/אמתוך  עם  -הבית  שריף 

 המוסלמי בכלל והפלסטיני בפרט. ה רצון טוב כלפי הציבור גינירדן ומפ

ל .ב ישראל  ממשלת  להקעל  גם  האהפעול  ולמהלדה  טנת  המקדש  בכנסת  לתנועות  כיהן 

 . חברות קואליציה ראשות, בוודאי בדות הכנסתבווע ולהימנע מדיונים פרובוקטיביים

רצי .ג מעקב  לבצע  הממשלה  אחר  על  הפרות  ף  אחר  מקרוב  לעקוב  בהר,  של  ההתנהלות 

גד  אכיפה נרמים ישראלים מתסיסים, כפעילי תנועות המקדש, לבחון  בידי גו  הסטטוס קוו

ופעול  מסיתים  קמפיינים  אחר  מעקב  באמצעות  גם  מהמקום,ותיהן,  שוטפים    סרטונים 

 טטוס קוו. ולקבל הכרעות החלטיות שימנעו את שחיקתו של הס

המוני  ל ת.  יות נוספואו מדינות ערב   עם ירדן  ישראל אינה יכולה להסתפק בהסדרים והבנות .ד

לבדה לא    top-downשה של  גיתחת ולכן  המתפללים בהר השפעה רבה על הדינמיקה המתפ

בהר עימותים  נטולת  התנהלות  להבטיח  מנת  על  ישתספיק  קשובה  ר.  להיות  צריכה  אל 

אותו שהיא מכבדת ולמצוא דרכים יעילות לשכנע  המקומי  להלכי הרוח בציבור המוסלמי  

   . מוסלמיחן שריף כמקום פול-את הר הבית/חרם א 

 
פלסטינים   400-אקצא, יותר מ-שעות: פונו המתבצרים במסגד אל 6אחרי , עינב חלבי "חיים גולדיטש, אליאור לוי 75
 2022באפריל  15" וואינט עצרונ

 2022במאי  5" ישראל היום עבר כוחות הביטחוןרעים יידו אבנים לעימותים בהר הבית: מתפחנן גירנווד " 76
 2022במאי  5 9:003עד  0033: דקות  קסטל-שריף אתר חדשות אל-ם אר חי מהר הבית/חרשידו 77
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ל .ה צריכה  לב מהמשטרה  השר  של  ההצהרות  את  ו  טחוןימש  החוץ  פנים  מחויבותה  שר  ואת 

ככל שגודל הקבוצות  . שריף-אחרם / ת הבי  ולא לאפשר תפילות של יהודים בהרוס קוו לסטט

כך  ו  זאת היא צריכה גם להגביל אותת  ות להר מקשות על המשטרה לעשוהנכנסהיהודיות  

 באופן יעיל.  לפעול  טרים יוכלוושהש

על  צריכה לגבור  של מוסלמים  פולחן    זכותים שבהם עלולה להיות התנגשות ביניהן  במקר .ו

יהודים.   לא  של  במקום  הביקור  לזכות  עוד  הישראלי  כל  לסכסוך  כולל  הסדר  קיים  א 

יכול   אינו  האדם  זכויות  שיח  האחרת.  על  גוברת  האחת  הזכות  מימוש  להצדיק  פלסטיני, 

היהודיםהביק   זכויותשל    מטיאוטו של  ב  ור  כרוך  בכוח משטרתי אשר  כשמימושה  שימוש 

הקבוצה    כך שיהודים הםמ  תעלםים בהר. אי אפשר לה שבש את זכות הפולחן של מוסלממ

כולו.  החז בשטח  והריבונית  צריכה  קה  עד  לחישראל  שלה  למדיניות  ולאפשר   2014זור 

ל מוסלמים  למשטרה  לא  בפני  ההר  סגירת  על  הדבר  כאהחליט  את  שר  להקטין  כדי  נחוץ 

   הסיכון לעימותים.

הקשרים המקדש.  פעילי תנועות  עם  ה  המשטרקשריהם הקרובים של גורמי  יש להפסיק את   .ז

ל שיקול הדעת של הקצינים  ה בכירים לפעילי המקדש משפיעים עהקרובים בין קציני משטר 

המקדשוהשוטרים   לציבור המוסלמי מסר שפעילי  מעבירים  גם  הם  פועלים    בשטח.  אינם 

 .  הצמאי אלא נהנים מתמיכת המשטר ן עבאופ

נגד מהלכים המפרים את  המשטרה   .ח ונחושה  ידי  הסטטוס קוו    נדרשת לתגובה מיידית  על 

הפעילי   להיענודש.  מקתנועות  צריכה  להר  ישראל  דגלי  של  הכנסה  בבידוק  למשל,  של  ת 

היהודיותשל    גודלן  אם.  הנכנסים להרה  הקבוצות  להקפיד    נכנסות  המשטרה  על  מקשה 

יפרו את הסטטוס קוו דרך תפילה או קריאת לא     הרי שיש קריאות שונות    שפעילי מקדש 

הקבוצות  על    להקפיד  בצעדים  בנוסף    הנכנסות.גודל  לנקוט  אשר נגד  יש  מקדש  ארגוני 

 .  להקריב קרבן בהר הבית חוזרים להר""כוונתם של מיכת בסמו את תפר

לות  עוע פ בצהוואקף לאנשי  מגבילות את היכולת של  יש לחדול מפעולות של המשטרה אשר   .ט

חשו  שונות.  לצעד  יהיה  הזה  בכיוון  ל ב  של  וואקף  תת  הכניסה  מועדי  על  להשפיע  יכולת 

 . להר יהודים

מחאה.   .י לפעולות  בתגובה  קריאות  ה מידתיות  ואפילו  פלסטינים  ארגונים  של  דגלים  נפת 

של  לאומניות   לפשיטה  עילה  להוות  צריכות  אין  אינן  לישראל  ההר.  על  משטרה  כוחות 

למנ  אפשרות  כאלובאמת  אירועים  האחרון  וע  החודש  במהלך  גם  שהמש:  אחרי  טרה  מיד 

מחד הונפו  בהר  מוסלמים  עם  להתעמת  דג סיימה  לאומניות  ש  קריאות  ונשמעו  לים 

מבהיר זה  דפוס  חוזר.  מעימות  להימנע  בחרה  המשטרה  ותהתעמת ש  והמשטרה  עם    של 

ל  צותקבו בהר  מוסלמיות  דבראומניות  להשיג  יכולה  היא    אינה  שני  את  ומצד  מלהיטה 

אמתל  ומהווה  האלימות  ההרוחות  העימ להתפשטות  הגורמים  .  את  מחזקים  הללו  ותים 

המיל  את  המוסלמים  ומחלישים  המתויטנטים  לקוות  הגורמים  יכולה  ישראל  יותר.  נים 

בהר  שהפסקת   יהודים  התמיכתפילות  את  יקטינו  הוואקף  של  ב וחיזוקו  המקום  ה  ניצול 

 קף למנוע ניסיונות לעשות זאת. וואקדוש למטרות לאומניות ויאפשרו ל ה

 


