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  לכבוד: 

 תשפ"ב   באב כ"ח 25.8.22        

 ניצב דורון תורג'מן , מפקד מחוז ירושלים

 מר משה ליאון   ירושליםעיריית  ראש

 

 הנדון: עצירת שפיכת זבל ופסולת במזרח הר הבית 

 שלום,

תיעדו משאית פינוי אשפה שופכת את תכולת המשאית   הבית, עולי הר 11.08.2022בתאריך י"ד אב, 

ו מתוך  ממש מול קודש הקודשים במקום שבו זרוקות עתיקות שהמוסלמים הוציא במזרח הר הבית 

 הר הבית. 

 . 23.8.22וכן בתאריך , 15.8.22כך קרה שוב גם השבוע בתיעוד מתאריך  
ואף משתדלת   דהמבירור הנושא עולה כי רשות העתיקות מתנגדת להימצאות שפיכת זבל ואשפה בנקו 

וכך נמסר   ע"י משטרת ישראל, תומאושר מתואמת הזבל  תשפיככי  במקבילאלא שהתברר , לפנותה
ע  ובאופן קב , כאשרמול המשטרה מושלכים חומרי הפסולת מתואםהמקום בו כי  - עצמה מהמשטרה

 את החומר המפונה המצריך פינוי מהר הבית.  במזרח הר הבית  הווקף מרכז בחורשה

ת מטרים  ידי המשטרה נמצא-עלהנקודה אשר אושרה  –מיהה גדולה מאוד בסוגיה שמעלה ת מדובר
העזרה המקודש מאוד ביהדות. הנקודה אשר אישרתם, כך   ספורים ממקום המקדש, בתוך איזור

, כמפקדי המשטרה הבכירים  מוטלת עליכם  נראה, היא אחת הנקודות הקדושות ביותר לעם היהודי.
עם היהודי, להגן על אוצרותיו ומקומותיו  גם ברגשות ה ביותר בירושלים הקדושה, להתחשב

 הקדושים. 

דונם, ודאי ניתן למצוא פיתרון אחר מניח את הדעת לשפיכת פסולת וזבל.   144בהר הבית שגודלו 
או   רוםלמשל באיזור צפון ההר או בד -מקום אחר שאינו בלב המקום המקודש  אבקש מכם לאתר
לא לאפשר את המשך  ו  – א ביזוי וחילול קדושת ההרשם ניתן לבצע פינוי פסולת לל, באחד משערי ההר

 לצורך. פגיעה הזו שלא  ה

, בוודאי ממקום בעל חשיבות  הזבל והאשפהירושלים מוטלת החובה לפנות את ת  על עיריי, בנוסף
 שכזו. וכך עליה לפעול. 

 

 ,בברכה

 , מנכ"ל.תום ניסני

 

 ______________ 

 :יםהעתק

ברי  ח, ארי-מירב בן ביטחון הפנים בכנסת,  ועדתיו"ר , אלי אסקוזידו  , מרמנכ"ל רשות העתיקות
 הכנסת 
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