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 ג"פתש חשוון 'די
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 לכבוד

 מר אלי מלכה, עו"ד     ג'ורג' קיווארקיון, עו"ד סנ"ץ

 יועמ"ש עיריית ירושלים    יועמ"ש מחוז ירושלים, משטרת ישראל

 0629649-02בפקס:       8989215-02בפקס: 

 
 א.נ.,

 
 שפיכת זבל בהר הבית הנדון: 

 
 הח"מ מייצג את ארגון בידינו בקשר לפנייה זו. .1

 יפוי כוח מצ"ב

רת ישראל שהוציא מנכ"ל הארגון למשט 25.8.22פנייה זו באה בהמשך למכתב מיום  .2

 .29.8.22בעניין ולתגובת יועמ"ש המחוז אליו מיום 

 מצ"בארגון בידינו יועמ"ש המחוז תכתובת 

כן קדמה לפנייה הנוכחית בקשה לפי חוק חופש המידע שהוציא הארגון למשטרת ישראל  .3

 ובמסגרתה נענה כי אין נהלים כתובים כלשהם בקשר לפינוי האשפה בהר הבית.

 חופש המידע למשטרת ישראל מצ"בפנייה ומענה לפי חוק 

 פנייה מקבילה לפי חופש המידע לעיריית ירושלים טרם נענתה. .4

 ראשית אבטא פליאה על התכתובת שקדמה לפנייה הנוכחית. .5

ארגון בידינו פונה בטענה שלא קל לאוזן יהודית או אנושית רגישה לשמוע לפיה זבל  .6

קיימת גם פגיעה משנית  מפונה בהר הבית אל סמוך למקום קודש הקודשים, כאשר

במוצגים ארכיאולוגיים, כלומר טענה לפגיעה קשה ברגשות דת ובחקר הארכיאולוגי 

 ."מקובל"כבאתר המקודש ביותר לעם ישראל, ונענה כי הדבר הוא 

קשה להעלות על הדעת מה היה קורה אילו, חלילה, היה מפונה זבל אל נקודה בהר הבית  .7

ת היתה נדרכת, והנה כאשר מפונה זבל על סמוך המקודשת לעם המוסלמי, כל המערכ

 למקום קודש הקודשים, הרי זה דבר "מקובל".

מכתב התגובה של היועמ"ש מזכיר את התמונות של אותם חלקים מהכותל המערבי לפני  .8

ותו כן הלך בדרכו של שתם לאתר שפיכת פסולת, ובעוכאשר השלטון הירדני הפך א 67

 לפי המסורה את הכותל לאתר אשפה. הקיסר הרומי הצורר טיטוס שהפך
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שופך זבל, והנה כאשר הווקף חוזר כעת על אותה החרפה ובמקום קודש הקודשים  .9

 ."מקובל"משיבה משטרת ישראל כי הדבר 

ה אז מרשתי שבה ומדגיש בזה כי שפיכת הזבל באתר המקודש ביותר לעם ישראל איננ .10

 "מקובל. "דבר

, אשר מבחינה חוקתית הדתיות הנוקבות המצוינות לעילמעבר לשאלות הלאומיות  .11

מתעוררות שאלות משפטיות  לחוק יסוד ירושלים בירת ישראל, 3חוסות בין היתר בסעיף 

 לחוק האמור. 6הנוגעות לסעיף  כבדות משקל

לחוק יסוד ירושלים בירת ישראל אוסר על העברת סמכויות לגורמים זרים בקשר  6סעיף  .12

 שלים.המתייחס לתחום ירו

בית בניגוד א ברור אפוא הכיצד הועברה לווקף סמכות שפיכת או פינוי זבל בתוך הר הל .13

 .מיה יותר הכיצד אין מסמכים בנושאלהוראה חוקתית מפורשת, ומת

 התייחסותכם הישירה בדגש על הנקודות הבאות:אפוא נבקש  .14

 בפינוי זבל בהר הבית. קמקור הסמכות של הוואקף לעסו 14.1

צמה ובאורח אשר מקור הפטור שיש לעיריית ירושלים לא לבצע את הפינוי בע 14.2

 בוודאי יכבד יותר את רגשות הדת. 

 לחוק יסוד ירושלים 6חוקיות העברת הסמכויות לווקף ובפרט נוכח הוראת סעיף  14.3

קביעת מתווה פינוי זבל שלא תהא בו פגיעה לא ברגשות הדת של היהודים ולא  14.4

 בערכים ארכיאולוגים. 

 נודה על תשובתכם העניינית בנושא חשוב זה. .15

 

 

 בברכה ו בכבוד רב
 
 
 

 מנשה צ. יאדו, עו"ד
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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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מען

wמדינת ישראל
משרד המשפטים

rהיחידה לחופש המידע
תאריך: 31/08/2022סמוכין: 339007בקשה לקבלת מידע (לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998)

סוג המידע המבוקש

הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי  

מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי  

מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה  

מידע אישי  

מידע חייב בפרסום  

מידע בתשלום  

יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך

pdf.2022 אישור ניהול תקין בידינו לשנת

פרטים אישיים

מעמד המבקש/המבקשת

תאגיד בישראל

שם התאגיד

בידינו למען הר הבית

מספר ח.פ.

580575785

מספר רישוי

580575785

טלפון

052-9284753

פקס

דואר אלקטרוני

tom@beyadenu.org

מספר ביתרחובישוב

תא דוארמיקוד

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן  
לא  
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית

משטרת ישראל

שם הממונה

עו"ד סנ"צ חן כינור

דוא"ל הממונה

hofeshm@police.gov.il 

טלפון הממונה

02-5426020

פרטי הבקשה

נושא הבקשה

מתחם הר הבית

תיאור הבקשה

שלום, אבקש בבקשה את המידע הבא:
א. אבקש לקבל לידיי כל מסמך אשר מעביר את אחריות וסמכות הניקיון ופינוי הזבל מהר הבית, מעיריית ירושלים לניהול משטרת ישראל.

ב. האם בשלב כלשהו חתמה/אישרה/הובאה לידיעת עיריית ירושלים בצורה רשמית או במסמך רשמי מטעם משטרת ישראל הודעה על הסרת האחריות מהעירייה בכל הנוגע לאכיפה, חוקי עזר, 
ניקיון ופינוי אשפה במתחם הר הבית?

ג. בהמשך לשאלה זו, אם התשובה היא כן, אבקש לקבל כל מסמך רלוונטי בנוגע לכך.
ד. אבקש לקבל כל מסמך שמפרט על הנחיות המשטרה/קביעות המשטרה על מניעת או הגבלת או צמצום פעולות אכיפה, פינוי זבל וניקיון במתחם הר הבית מטעם העירייה, וכל מסמך רשמי 

המגביל את פעילותה הסדירה של העירייה במתחם הר הבית.

תודה!

צירוף קובץ

לחץ להוספת קובץ

אינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

תשלום אגרת בקשה (לפי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999)

pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 153 ש"ח
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 משטרת
 

 ישראל

 

 .9720045ירושלים  1: משטרת ישראל, המטה הארצי, שייח ג'ארח כתובתנו למשלוח מכתבים

 www.police.gov.il באתר המשטרה בכתובת: טופס מקווןיש למלא   קשר:ליצירת     
 .ירושלים 3רח' קלרמון גנו   כתובת משרדנו:

 1מתוך  1עמוד 

 

 - בלמס -
 המשפטי                      יעוץהי                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 02-5426020:                                                      טלפון

 02-5898823:                                                        פקס 
 2022ספטמבר  29                          ' תשרי, תשפ"גד 
 91610022: סימוכין 
      (: ישן)       100522(: י"מש) פניות תיק' מס 
 989/22 מידע חופש' מס 
 
 

 לכבוד 
 עמותת בידינו למען הר הבית 

  tom@beyadenu.orgבמייל 
 

 ,רב שלום
 
 

 :הנדון
לקבלת מסמכים אודות טיפול בניקיון  989/22בקשת חופש מידע 

 ופינוי פסולת במתחם הר הבית
  31.8.22פנייתכם מיום  :ל בסימוכין 

 

 כם את המידע שלהלן :לידי לקבל םביקשת שבסימוכין כםבפניית .1
כל מסמך אשר מעביר את אחריות וסמכות הניקיון ופינוי הזבל מהר הבית, מעיריית  א.

 ירושלים לניהול משטרת ישראל. 
כל מסמך שחתמה/אישרה/הובאה לידיעת עיריית ירושלים בצורה רשמית או במסמך רשמי  ב.

מטעם משטרת ישראל הודעה על הסרת האחריות מהעירייה בכל הנוגע לאכיפה, חוקי עזר, 
 ניקיון ופינוי אשפה במתחם הר הבית?

צמצום כל מסמך שמפרט על הנחיות המשטרה/קביעות המשטרה על מניעת או הגבלת או  ג.
פעולות אכיפה, פינוי זבל וניקיון במתחם הר הבית מטעם העירייה, וכל מסמך רשמי המגביל 

 את פעילותה הסדירה של העירייה במתחם הר הבית .
 

את המידע המבוקש ולא קיימים  איןש התברר במשטרה הרלבנטיים מיםהגור מול מבדיקה .2
 חופש לחוק( 3) 8 לסעיף בהתאם  בקשתך את לדחות החלטנו לכן, מסמכים כמפורט בבקשתכם 

 לאחר מידע לקבלת בקשה לדחות רשאית ציבורית שרשות קובע אשר 1998 ח"תשנ,  המידע
 .  ברשותה מצוי שאיננו או המידע את לאתר ניתן שלא לה התברר,  סבירים אמצעים שנקטה

 
 בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור םרשאי כםהנ כי כםלידיעת מובא .3

 .זו הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ
 

 בברכה, 

  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע/הממונה  על  חופש  המידע 
 
 
 


