 ,16.1.21י"ד בשבט תשפ"ב
לכבוד:
מפקד מחוז ירושלים במשטרה ,ניצב דורון תורג'מן ,דוא"ל MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL
מפקד מרחב דוד במשטרה ,סגן ניצב נתי גור ,דוא"ל merhav.david@police.gov.il
הנדון :שלושה אירועים חמורים מיום ה' י"א בשבט :13.1
שלום רב,
.1בחודשים האחרונים הבאנו לתשומת לב המשטרה וועדות הכנסת מגמות בעייתיות הנוגעות
להתנהלות שוטרי משטרת ישראל למול עולי הר הבית והיעדר אכיפה מספקת כלפי המבקרים
המוסלמים ,המסכנת את העולים היהודים.
 .2ביום חמישי האחרון (י"א בשבט )13.1 ,התרחשו שלושה אירועים חמורים ביותר המדגישים את
ההכרח לטפל בנושא באופן מיידי:
א .אדם מוסלמי ששהה בשטח הר הבית בזמן עליית העולים היהודים "הצטרף" לקבוצה
האמורה להיות מאובטחת ,תחת עיניהם הפקוחות של השוטרים .המבקר הורחק רק לאחר
שהעולים התריעו על כך בפני השוטרים .המקרה תמוה לחלוטין בעיקר לאור התעקשותכם
לאבטח את קבוצות העולים הדתיים בלבד ב"טבעת שוטרים" הנובעת לדבריכם מהצורך
באבטחתם ,בעוד לטעמנו ,מדובר ברצון שלכם לפקח על היהודים בלבד ,ומקרה זה הוא
הוכחה לכך.
ב .כידוע ,עולים יהודים רבים נוהגים לפקוד את ההר יחפים או כשגרביים בלבד לרגליהם.
ביום חמישי האחרון פוזרו זכוכיות בנתיב ההליכה של העולים היהודים על מנת לפצוע
אותם ,כאשר הדבר קרה בדיוק במיקום בו היהודים עוצרים באיזור המזרחי .התרענו על
סכנה זו מספר פעמים בעבר ,ואף השבתם על פנייתנו כי יחודדו נהלים (סימוכין  )87366120אך
בשורה התחתונה ,לא נעשה דבר.
ג .במהלך העלייה שמו לב העולים לכתובות המהללות את פאדי אבו שחידם ,המחבל הנתעב
שרצח את אלי קיי ז״ל אשר רוססו באותו האיזור במזרח בו פוזרו הזכוכיות ,שוב ,תחת
עיניכם הפקוחה .הכתובות הללו רוססו בין השעות  12:30 – 10:30משום שבעליית הבוקר הן
לא היו שם .יש לציין שכאשר אנחנו הנפנו תמונות של אלי ז״ל בשטח ההר ,מיהרתם להורות
לשוטרים לעכב עולים יהודים ולהרחיקם משטח הר הבית .היכן הייתם כאשר פוזרו זכוכיות
ורוססו כתובות המאדירות מחבל?
.3כל עוד סמכות ניהול הר הבית נמצאת פורמלית בידי המשטרה ,עליכם רובצת האחריות לטפל בכל
הפרה ,פגיעה ,ביזוי ,ריסוס גרפיטי ופיזור זכוכיות בוודאי כשמדובר במקום הכי קדוש לעם היהודי.
 .4יש לאתר את המרססים ומפזרי הזכוכיות ולהעמיד אותם לדין על פגיעה במקום קדוש לפי חוק
השמירה על המקומות הקדושים ,תשכ"ז  ,1967המאפשר מאסר של שבע שנים לפוגע או מחלל מקום
קדוש.
העתקים :חברי ועדת ביטחון הפנים של הכנסת
בברכה,
תום ניסני ,מנכ"ל "בידינו – למען הר הבית".
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