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  דברי הכנסת

  /ט "קמ–ז"ישיבות קמ/ מושב שני / ד "ל

  34 / 2016 ביולי 20–18/ ו "ד בתמוז התשע"י–ב"י

  ד"חוברת ל

  ז"ישיבה קמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   של הכנסת העשריםושבע-וארבעים-מאההישיבה ה

  )2016 ביולי 18(ו "ב בתמוז התשע"י, יום שני

  16:00שעה , הכנסת, ירושלים



  ):ית היהודיהב(רפאלי -שולי מועלם

  

אני שמחה להחזיר את השיח לענייניות של התפקיד , אדוני ראש הממשלה. אדוני, תודה

   - -ניצן מועלם , אתמול זכיתי להשיא את בתי. שלך

  

  :ר יולי יואל אדלשטיין"היו

  

  .מזל טוב

  

  ):הבית היהודי(רפאלי -שולי מועלם

  

  - - וללוות אותה - -

  

  :ראש הממשלה בנימין נתניהו

  

  .זל טוב מ

  

  ):הבית היהודי(רפאלי -שולי מועלם

  

  .  איננו מורשים לעלות–בידוע , הבית- עד שער הכניסה להר- -

  

מדוע מורשים , הראשון: שלושה סעיפים קצרים, הבית-אני מבקשת לשאול אותך בנושא הר

הסמכות מניין הם שואבים את ?  לעליית יהודים להר– ולהפריע רוב הפעמים –אנשי הווקף להתלוות 

  .צריך להסתפק בליווי המשטרתי, לעניות דעתי. זה יוצר המון חיכוכים, זה לא חוקי? הזאת

  

? מדוע בוחרים שתשהה בהר בזמן נתון רק קבוצת יהודים אחת: זה, בבקשה, הסעיף השני

עושה רושם שאין לנו אפילו הזכות שיש לכל תייר או תיירת ממוצעים . זה אפילו בניגוד לתיירים

  .לולומהונו

  

  :ראש הממשלה בנימין נתניהו

  

  ?  מה השאלה השנייה–  לא הבנתי –מה הייתה , סליחה

  

  :ר יולי יואל אדלשטיין"היו

  

  .קבוצה אחת בזמן נתון

  



  ):הבית היהודי(רפאלי -שולי מועלם

  

 עולים יהודים 15-שמונה בין עשרה ל, הבית נמצאת רק קבוצת יהודים אחת-בזמן נתון בהר

  .להר

  

השעות האלה מאוד . הבית לעליית יהודים- השלישי הוא על שעות הפתיחה של הרוהסעיף

כשאנשים , הצהריים-לא מאפשרות ליהודים לעלות לא בשבתות ולא בשעות אחר, מאוד מצומצמות

  . אדוני, תודה רבה. בעצם מסיימים את עבודת יומם ומבקשים לעלות אל המקום הקדוש ביותר

  

  :ר יולי יואל אדלשטיין"היו

  

  .אדוני, בבקשה. גברתי, תודה

  

  :ראש הממשלה בנימין נתניהו

  

הן , שעות הפתיחה לא השתנו. ךאתחיל בחלק השלישי של שאלת, חברת הכנסת מועלם

וזה עקרון , כי יש עיקרון שאני מנסה לקיים, ואני לא מתכוון לשנות אותן, כבר קבועות שנים ארוכות

לא לגבי זמני תפילה וסידורי , לא לגבי זמני ביקור של יהודים, אני לא רוצה לשנות אותו. קוו-הסטטוס

אבל זה אתנו הרבה , זה עבר כמה שינויים, זה נקבע לאחר מלחמת ששת הימים. תפילה של ערבים

  . שנים

  

של ניסיון , אנחנו נמצאים במצב עולמי של מלחמות דת, אני יודע שבוודאי שמת לב, מאז

 את זה אנחנו –ומוקד ההתססה , ונגד מדינת ישראל בפרט, להתסיס מאות מיליוני מוסלמים בכלל

 מספרים שם סיפורים שאנחנו –הבית -רה. הבית- מוקד ההתססה היה ונשאר הר–רואים בבירור 

שאנחנו נשנה סדרי , אקצא-שאנחנו הולכים להחריב את מסגד אל, קוו-הולכים לשבור את הסטטוס

למנוע : אני חושב שהיא נכונה, אני דבק בה,  לכן אני קבעתי מדיניות–סדרי ביקורים , תפילה וכדומה

  . זה לגבי השעות. שינויים כלשהם בסידורים

  

יהודים , יהודים וערבים כאחד,  אני ביקשתי למנוע מחברי כנסת–א מעוניינים אנחנו ל

 שהתבססה גם על ניסיון וגם על מידע –משום שההערכה שלי הייתה , לבקר בהר, ומוסלמים כאחד

כדי , ביקורים בהר, לפחות בשלב זה,  ביקשתי למנוע–או התרעות מודיעיניות או הערכות מודיעיניות 

זה לא .  ולא קיבלתי שום סיבה לחשוב בשלב הזה אחרת–וזה לגבי הנושא .  תסיסהלמנוע את אותה

אנחנו לא מעריכים , על אף כוונותינו הטובות ביותר, אבל כרגע, אומר שזה לא ישתנה בהמשך

  .שהגיעה השעה

  

תפקיד הווקף בהסדר עם מדינת ישראל הוא לדאוג ; תפקיד הווקף, לגבי ליווי קבוצות

וביקשנו את , לאו דווקא עלינו, כולל פיקוח על הגורמים שפועלים שם, קף מחויב להםלסידורים שהוו



שיהיה גיבוי של ,  ביקשנו שהווקף ינהג באחריות–הווקף במגעים שלנו עם ממשלת ירדן , חיזוקו של

אני לא . ואני מקווה שכך יהיה, לדברים שאנחנו רואים עין בעין עם ממשלת ירדן, דווקא, כוחות לווקף

  .אנחנו נדאג שהיא לא תהיה, אם יש התנכלות כזאת. מכיר התנכלות
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  מבלי לפגוע בזכויות                24.7.16ו " התשעתמוז יח

  

  ' לכב
  היוע) המשפטי לממשלה, ד אביחי מנדלבליט"עו

  משרד המשפטי(
  29די+ � א�צלאח' רח

  ירושלי(
  

  6467001�02: באמצעות פקס
  

  הכנסת בנוגע להר הבית � ל "פכמה � מ"הר � � פסולי�יחסי : הנדו�

  : קובע�1951א"תשי, זכויותיה( וחובותיה(, רי הכנסתחוק חסינות חב .1

  חופש התנועה בתחו� המדינה"

, ראה האוסרת או המגבילה את הגישה לכל מקו� במדינהוה �וש  )א(  .9

אלא א� היה האיסור או , לא תחול על חבר הכנסת, שאינו רשות היחיד

  ".יאההגבלה מטעמי� של בטחו� המדינה או של סוד צב

  

  : פרס( דובר ראש הממשלה את ההודעה הבאה8.10.15ביו(   .2

כי� להר הבית עד "למשטרה שלא לאפשר עליית שרי� וח הנחיית ראש הממשלה נתניהו"

ההחלטה נובעת מהכוונה לצנ+ את האווירה . חלה על יהודי( וערבי( כאחד, הודעה חדשה

". הר הביתבימי( האחרוני( מנע נתניהו מאישי ציבור פלסטיני( לעלות ל. סביב הר הבית

  ). ועודMAKO, 7ערו) , YNETפורס( באתרי (

  

 למנוע  למשטרההנחייהכי ראש הממשלה נת+ משתמע מפורשות  מ"דובר רהמהודעה  .3

 . והמשטרה ביצעה את הנחייתו להר הביתתכי( לעלו"מח

 

 :סת כדלקמ+נ הכחבריל המשטרה מכתב ל" שלח מפכ17.4.16ביו(  .4

  כנסת להר הביתאיסור זמני על עליית חברי : הנדון"

ולאור נסיונות , נוכח האירועים הביטחוניים החמורים שפקדו את ירושלים בעת האחרונה .1

אני סבור כי , רבים של גורמים קיצוניים משני הצדדים ליצור פרובוקציות לקראת חגי ניסן

עליית חברי כנסת להר הבית עלולה להביא להחרפת המתיחות והסלמת האירועים , לעת הזו

  .ת ובסביבתו באופן שמהווה סכנה של ממש לביטחון המדינהבהר הבי



על , החלטתי, ף אחריותה של משטרת ישראל לביטחון הנפש והרכושקומתו, בנסיבות אלה .2

בסיס חוות דעת של גורמי הביטחון שהונחו בפניי ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה 

 .ת עד להודעה חדשהילהמשיך לאסור עליית חברי כנסת להר הב

ככל שהנסיבות ישתנו והמצב הביטחוני יאפשר .  מיד בתום חגי ניסן, שא ישקל מחדשהנו .3

 .אעדכנך, את ביטול האיסור

 .האפשריאבקשך להביא החלטה זו לידיעת כל חברי הכנסת בהקדם  .4

  ,בברכה

  רב ניצב, רוני אלשיך

  "הכללי  המפקח 

  .ב"העתק המכתב מצ  

 

כי( להר "רת סמכותו ואסר על עליית ח במסגעולה כי הוא פעלל "המפכממכתב , לכאורה .5

 חברי הכנסת יל לא הציג בפנ"המפכ,  כפי שניווכח להל+.הבית מטעמי( של ביטחו+ המדינה

כי( "ל לח"ת המפכו  למותר לציי+ כי הבטח.בלשו+ המעטה, את המציאות כהווייתה

 .לא קוימו מעול(" הנסיבות ישתנו והמצב הביטחוני יאפשר"ו" הנושא ישקל מחדש"ש

 

 רפאלי –כ שולי מועל( "לשאלת ח.   השיב ראש הממשלה לשאלות חברי הכנסת18.7.16ביו(  .6

 :הוא השיב כלדקמ+

  :ראש הממשלה בנימין נתניהו"

הן כבר , שעות הפתיחה לא השתנו. אתחיל בחלק השלישי של שאלתך, חברת הכנסת מועלם

וזה עקרון , ון שאני מנסה לקייםכי יש עיקר, ואני לא מתכוון לשנות אותן, קבועות שנים ארוכות

לא לגבי זמני תפילה , לא לגבי זמני ביקור של יהודים, אני לא רוצה לשנות אותו. קוו-הסטטוס

אבל זה , זה עבר כמה שינויים, זה נקבע לאחר מלחמת ששת הימים. וסידורי תפילה של ערבים

  . אתנו הרבה שנים

  

שהן ניסיון ,  במצב עולמי של מלחמות דתאנחנו נמצאים, אני יודע שבוודאי שמת לב, מאז

את זה אנחנו , ומוקד ההתססה, ונגד מדינת ישראל בפרט, להתסיס מאות מיליוני מוסלמים בכלל

 מספרים שם סיפורים –הבית -הר. הבית- מוקד ההתססה היה ונשאר הר–רואים בבירור 

שאנחנו , אקצא-ד אלשאנחנו הולכים להחריב את מסג, קוו-שאנחנו הולכים לשבור את הסטטוס

אני חושב , אני דבק בה,  לכן אני קבעתי מדיניות–סדרי ביקורים , נשנה סדרי תפילה וכדומה

  . זה לגבי השעות. למנוע שינויים כלשהם בסידורים: שהיא נכונה

  

יהודים , אני ביקשתי למנוע מחברי כנסת יהודים וערבים כאחד –אנחנו לא מעוניינים 

 שהתבססה גם על ניסיון וגם –משום שההערכה שלי הייתה , בהרלבקר , ומוסלמים כאחד
לפחות בשלב ,  ביקשתי למנוע–על מידע או התרעות מודיעיניות או הערכות מודיעיניות 

 ולא קיבלתי שום סיבה –וזה לגבי הנושא . כדי למנוע את אותה תסיסה, ביקורים בהר, זה
על אף , אבל כרגע, זה לא אומר שזה לא ישתנה בהמשך. לחשוב בשלב הזה אחרת
  ".אנחנו לא מעריכים שהגיעה השעה, כוונותינו הטובות ביותר

  

. כי( לעלות להר הבית" למנוע מחל"פכמהמ" ביקש"הוא ,  בכנסתלדברי ראש הממשלה .7

. ה למשטרההורא הווהמל "מפכל מ"של רה" הנחיה"או " בקשה"ברור מאליו כי 



אינו ממונה על ראש הממשלה .  במהות(י( י פוליטה(השיקולי( של ראש הממשלה 

, הוא ג( אינו ממונה על המשטרה ואינו רשאי.  או אכיפת החוקביטחו+ הנפש והרכוש

 לתת מ"רהכל ו באותה מידה יהרי, שא( לא כ+. לתת לה הוראות אופרטיביות, חוקית

השחיתות סכנת   . להפסיק את חקירות שותפיו או לחקור את יריביולמשטרה הוראה

 . השלטונית הטמונה בכ. ברורה כשמש

 

מתוק/ "כי( להר הבית "כי הוא מנע את עליית החכי( "במכתבו לחל " דבריו של המפכ .8

על בסיס חוות דעת של , החלטתי, אחריותה של משטרת ישראל לביטחו+ הנפש והרכוש

נחו בפניי ועל דעת היוע) המשפטי לממשלה להמשי. לאסור עליית גורמי הביטחו+ שהו

ל פשוט ציית "  המפכ.יסוד(ב ה( מצג כוזב" חברי כנסת להר הבית עד להודעה חדשה

 . של ראש הממשלה" הנחייתו"ל

  

וג( ,  שנה שהר הבית נמצא בידי מדינת ישראל49לא מ+ המותר להזכיר כי במש.  .9

כי( להר "ל לא החליט לאסור על עליית ח" א/ מפכ,בתקופות בטחוניות קשות בהרבה

 .הבית כאשר הציבור עצמו עולה באי+ מפריע

  

ימנע מחברי הכנסת את חופש התנועה ? זב לחברי הכנסתכיל "היעלה על הדעת כי המפכ .10

ראש ציית להוראתו של י ? שלה( במצג שאי+ אמתשלה( ויפר את חוק החסינות

 ? ויפר את החוק, כי("אותה הוא הסתיר מהח, הממשלה

 

 בהתא( לה( . פועל מתוק/ האינטרסי( הפוליטיי( שלוראש הממשלה:  מכ.חמורוא/  .11

הוא מעוניי+ לאסור על , ס ואגודה ישראל"מפלגות ש, ולאלה של שותפיו לקואליציה

הא( האינטרסי( הפוליטיי( של נתניהו מתירי( לו להפר .  כי( לעלות להר הבית"ח

באמצעות מת+ , זכויותיה( וחובותיה(,  חברי הכנסתבאורח בוטה את חוק חסינות

מדובר בקעקוע מוחלט של אחד מיסודות המשטר ?  ל המשטרה"הוראות למפכ

וכל זאת תו. הצגת מצגי .  חופש הפעולה והתנועה של חברי הכנסת� הדמוקרטי בישראל

 ". שיקולי( ביטחוניי("כזב לחברי הכנסת כאילו מדובר ב

  

 דרגי( ב וא/ מושחתתעל התנהלות בלתי חוקית,  לכאורה,כל האמור לעיל מצביע .12

פעולות שלטוניות על , על הפרות חוק בוטות,  ביותר של הממשלה והמשטרהי(הגבוה

 .  בנושאי( ביטחוניי(ל"זב מצד המפכוהצגת מצג כעל  ובחריגה מסמכות חוקית 

  

 : הינ. מתבקש כדלקמ+ .13

ל בעניי+ "ממשלה והמפכ של התנהלות ראש המעמיקהבדיקה קיו( להורות על   .א

ות בי+ דבריה( חלטלאור הסתירות המו, כי( להר הבית"איסור העליה של הח

  .כפי שאלה נמסרו לחברי הכנסת



 ל שלא לקבל כל הוראות אופרטיביות מראש הממשלה בכל נושא"להורות למפכ  .ב

  . כולל ובמיוחד בעניי+ הר הבית, הקשור למשטרת ישראל

בעלת משמעות הנחיה או בקשה ,  כל הוראהלהורות לראש הממשלה שלא לית+  .ג

  .ת ישראלאופרטיבית למשטר

זכויותיה( , הוראות חוק חסינות חברי הכנסתכל ל לקיי( את "להורות למפכ  .ד

  .במלוא+ווחובותיה( כלשונ+ 

  .כי( להר הבית"החעליית ת אפשר מיידית אל ל"להורות למפכ  .ה

כי( למקו( " חלפרס( נוהל מפורט בנוגע לסמכות המשטרה להגביל כניסת  .ו

  . בהתא( לחוק החסינותמסוי( מטעמי ביטחו+

 

 יחסדיענו את פעולותי. בלהוו, פעול בנושא בהקד( האפשרילנבקש. , לאור דחיפות העניי+ .14

נשקול , ל"  ככל שהמבוקש לא ייענה במועד הנ.( מקבלת מכתב זהמי י10לעיל בתו. למבוקש 

 .תנקיטת הליכי( משפטיי( בנושא ללא כל התראה נוספ

  

, דחיה, עיכוב, הגבלה השלמה, אי+ באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור: הודעה פורמלית

על נושא כלשהו שהועלה בעבר או , הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, הפחתה

, תביעה, הודעה, צו, ביניי(�טע+, סעד, תלונה, טענה, בקשה, או על כל דרישה/שיועלה בעתיד ו

 .  ית או עתירה על פי כל די+ ונגד כל אד(תובענה יצוג

  

    

  ,בכבוד רב              

  

    

  ד אביעד ויסולי"עו



  

 

  

  



  נספח ו



        B.Sc.I.E.  MBA  LLB        Adv. Aviad Visoly            אביעד ויסולי    ד"עו

  :.Tel 050 – 5791746 04 – 8112099: '    טל .Disraeli St 3433436 חיפה 36דישראלי 

 org.mateh@aviad : Email:                       אימייל   Fax: 04 � 8243490: פקס

  
    ד"בס
   

  מבלי לפגוע בזכויות               14.8.16ו " התשע מנח� אבי

  

  ' לכב
  היוע( המשפטי לממשלה, ד אביחי מנדלבליט"עו

�  משרד המשפטי
  29די+ � א�צלאח' רח

�  ירושלי
  

  6467001�02: באמצעות פקס
  

   תזכורת� הכנסת בנוגע להר הבית � ל "פכמה � מ"הר �� פסולי� יחסי : הנדו�

  
  .)ב"העתק מצ ( נשלח אלי, מכתבי בנדו+24.7.16ו� בי .1

 .יפנייתלתה מטעמכ� תגובכל עד עתה לא התקבלה  .2

 :ר קובע כדלקמ+" לתקשי61.32' ס .3

   מתן תשובה על פנייה בכתב- 61.32"
, חייב העובד, )ד או יחידה ממשלתיתלרבות משר( מגורם כלשהו נתקבלה פנייה 61.321 

 יום לכל המאוחר מיום 14תוך  בכתב לתת תשובה עניינית, שעליו מוטל לטפל בנושא
  ".קבלתה או תוך פרק זמן קצר יותר שיקבע המנהל הכללי של המשרד

  

ולא התקבלה תשובה עניינית  יו� מקבלת פנייתי בכתב 14 –מאחר ועברו למעלה מ  .4

 .ר"התקשיהוראות עוברי� על כ� הינ, מטעמכ� לפנייתי

 .נא העבירו אלי את תגובתכ� לפנייתי לאלתר .5
  

 . בלבדהינכ� מתבקשי� להעביר את תגובתכ� באימייל או בפקס .6
  

, הפחתה, דחיה, עיכוב, הגבלה השלמה, אי+ באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור: הודעה פורמלית

או /ושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ועל נ, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא

תובענה יצוגית או עתירה על , תביעה, הודעה, צו, ביניי��טע+, סעד, תלונה, טענה, בקשה, על כל דרישה

� .  פי כל די+ ונגד כל אד

    

  ,בכבוד רב            

    

 ד אביעד ויסולי"עו



  נספח ז



        B.Sc.I.E.  MBA  LLB        Adv. Aviad Visoly            אביעד ויסולי    ד"עו

  :.Tel 050 – 5791746 04 – 8112099: '    טל .Disraeli St 3433436 חיפה 36דישראלי 

 org.mateh@aviad : Email:                       אימייל   Fax: 04 � 8243490: פקס

  

    ד"בס

   

  מבלי לפגוע בזכויות               18.10.16 ז" התשעטז תשרי

  

  ' לכב
  היוע) המשפטי לממשלה, ד אביחי מנדלבליט"עו

  משרד המשפטי(
  29די+ � א�צלאח' רח

  ירושלי(
  

  6467001�02: באמצעות פקס
  

 תזכורת – הכנסת בנוגע להר הבית � ל "פכמה � מ"הר �� פסולי� יחסי : הנדו�

  שניה

 נשלחה אלי, 14.8.16 ביו( .)ב"העתק מצ ( נשלח אלי, מכתבי בנדו+24.7.16ביו(  .1

 .תזכורת ראשונה

 .יפנייתלתה מטעמכ( תגובכל עד עתה לא התקבלה  .2

ולא התקבלה תשובה עניינית  יו( מקבלת פנייתי בכתב 60 –מאחר ועברו למעלה מ  .3

ר ועל "הוראות התקשיעוברי( על הינכ( , מטעמכ( לפנייתי וא/ לתזכורת עליה

 .�1958ט"התשי, )החלטות והנמקות(לתיקו+ סדרי המינהל החוק 

יש , ר"כאשר לשכת היוע) המשפטי לממשלה מפגינה זלזול בהוראות החוק והתקשי .4

 .לראות זאת בחומרה יתרה

 למת+ תגובה עניינית 30.10.16עד ליו( , לפני( משורת הדי+, ניתנת לכ( בזאת ארכה .5

תישקל פנייה לערכאות , ל"ככל שלא ייענה המבוקש במועד הנ.  ומנומקת לפנייתי

 .ללא כל התראה נוספת

 .הינכ( מתבקשי( להעביר את תגובתכ( באימייל או בפקס בלבד .6
  

, הפחתה, דחיה, עיכוב, הגבלה השלמה, אי+ באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור: הודעה פורמלית

או /על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא

תובענה יצוגית או עתירה על , תביעה, הודעה, צו, ביניי(�טע+, סעד, תלונה, טענה, בקשה, על כל דרישה

 .  פי כל די+ ונגד כל אד(

  ,בכבוד רב              

    

 ד אביעד ויסולי"עו



  נספח ח



  ר� ישראלהמטה למע� א    
  

 8112099: '                   טל                58 
 0352524ר "ע 04  


 8243490:                      פקס        36דישראלי ' רח 04  

  org.mateh@info: מיילאי               43343חיפה 
  

   ד"בס
  

  מבלי לפגוע בזכויות              18.10.16 ז" התשעטז תשרי

  

  ' לכב
  מר בנימי& נתניהו, ראש הממשלה

  כ גלעד ארד&"ח, השר לבטחו& הפני'
  כ יולי אדלשטיי&"ח, ר הכנסת"יו

  ד אביחי מנדלבליט"עו, היוע) המשפטי לממשלה
  צ רוני אלשיי("רנ, ל משטרת ישראל "מפכ

  
  באמצעות פקס

  

  כי� להר הבית"חדרישה לביטול איסור עליית : הנדו�

  : קובע1951
א"תשי, זכויותיה' וחובותיה', חוק חסינות חברי הכנסת .1

  חופש התנועה בתחו� המדינה"

, ראה האוסרת או המגבילה את הגישה לכל מקו� במדינהוה �וש  )א(  .9

אלא א� היה האיסור או , לא תחול על חבר הכנסת, שאינו רשות היחיד

  ".יא של סוד צבההגבלה מטעמי� של בטחו� המדינה או

  

  : פרס' דובר ראש הממשלה את ההודעה הבאה8.10.15ביו'   .2

כי� להר הבית עד "למשטרה שלא לאפשר עליית שרי� וח הנחיית ראש הממשלה נתניהו"

ההחלטה נובעת מהכוונה לצנ& את האווירה . חלה על יהודי' וערבי' כאחד, הודעה חדשה

". מאישי ציבור פלסטיני' לעלות להר הביתבימי' האחרוני' מנע נתניהו . סביב הר הבית

  ). ועודMAKO, 7ערו) , YNETפורס' באתרי (

  

 למנוע  למשטרההנחייהכי ראש הממשלה נת& משתמע מפורשות  מ"דובר רהמהודעה  .3

 . והמשטרה ביצעה את הנחייתו להר הביתתכי' לעלו"מח

 

 :ל המשטרה מכתב לחברי הכנסת כדלקמ&" שלח מפכ17.4.16ביו'  .4

  איסור זמני על עליית חברי כנסת להר הבית: ןהנדו"

ולאור נסיונות , נוכח האירועים הביטחוניים החמורים שפקדו את ירושלים בעת האחרונה .1

אני סבור כי , רבים של גורמים קיצוניים משני הצדדים ליצור פרובוקציות לקראת חגי ניסן

 

 

 



יחות והסלמת האירועים עליית חברי כנסת להר הבית עלולה להביא להחרפת המת, לעת הזו

  .בהר הבית ובסביבתו באופן שמהווה סכנה של ממש לביטחון המדינה

על , החלטתי, ומתוקף אחריותה של משטרת ישראל לביטחון הנפש והרכוש, בנסיבות אלה .2

בסיס חוות דעת של גורמי הביטחון שהונחו בפניי ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה 

 .ת עד להודעה חדשהילהר הבלהמשיך לאסור עליית חברי כנסת 

ככל שהנסיבות ישתנו והמצב הביטחוני יאפשר .  מיד בתום חגי ניסן, הנושא ישקל מחדש .3

 .אעדכנך, את ביטול האיסור

 .האפשריאבקשך להביא החלטה זו לידיעת כל חברי הכנסת בהקדם  .4

  ,בברכה

  רב ניצב, רוני אלשיך

  "הכללי  המפקח 

   

 רפאלי –כ שולי מועל' "לשאלת ח.  שאלות חברי הכנסת השיב ראש הממשלה ל18.7.16ביו'  .5

 :הוא השיב כלדקמ&

  :ראש הממשלה בנימין נתניהו"

הן כבר , שעות הפתיחה לא השתנו. אתחיל בחלק השלישי של שאלתך, חברת הכנסת מועלם

וזה עקרון , כי יש עיקרון שאני מנסה לקיים, ואני לא מתכוון לשנות אותן, קבועות שנים ארוכות

לא לגבי זמני תפילה , לא לגבי זמני ביקור של יהודים, אני לא רוצה לשנות אותו. קוו-טטוסהס

אבל זה , זה עבר כמה שינויים, זה נקבע לאחר מלחמת ששת הימים. וסידורי תפילה של ערבים

  . אתנו הרבה שנים

  

סיון שהן ני, אנחנו נמצאים במצב עולמי של מלחמות דת, אני יודע שבוודאי שמת לב, מאז

את זה אנחנו , ומוקד ההתססה, ונגד מדינת ישראל בפרט, להתסיס מאות מיליוני מוסלמים בכלל

 מספרים שם סיפורים –הבית -הר. הבית- מוקד ההתססה היה ונשאר הר–רואים בבירור 

שאנחנו , אקצא-ד אלשאנחנו הולכים להחריב את מסג, קוו-שאנחנו הולכים לשבור את הסטטוס

אני חושב , אני דבק בה,  לכן אני קבעתי מדיניות–סדרי ביקורים , נשנה סדרי תפילה וכדומה

  . זה לגבי השעות. למנוע שינויים כלשהם בסידורים: שהיא נכונה

  

יהודים , אני ביקשתי למנוע מחברי כנסת יהודים וערבים כאחד –אנחנו לא מעוניינים 

 שהתבססה גם על ניסיון וגם –משום שההערכה שלי הייתה , בהרלבקר , ומוסלמים כאחד
לפחות בשלב ,  ביקשתי למנוע–על מידע או התרעות מודיעיניות או הערכות מודיעיניות 

 ולא קיבלתי שום סיבה –וזה לגבי הנושא . כדי למנוע את אותה תסיסה, ביקורים בהר, זה
על אף , אבל כרגע, בהמשךזה לא אומר שזה לא ישתנה . לחשוב בשלב הזה אחרת
  ."אנחנו לא מעריכים שהגיעה השעה, כוונותינו הטובות ביותר

  

לא היתה לו כל הצדקה . מזה למעלה משנהכי' להר הבית נמש( "האיסור על עליית ח .6

 .קל וחומר שאי& לו כל הצדקה כיו' לאור השיפור במצב הביטחוני בירושלי', מלכתחילה

של " הבטחות"ה  כל .ורוח גבית לטרור" פרס"י' נת& כ"האיסור על עליית ח, יתר מכ(

 והוא לא בוטל עד ,התגלו כהבטחות כזב" בתו' חגי ניס&"ל אותו מחדש לשקול "המפכ

 .היו'



וג' ,  שנה שהר הבית נמצא בידי מדינת ישראל50 
לא מ& המותר להזכיר כי במש( כ  .7

 לאסור על והחליטשל "מפכאו /ראש ממשלה וא/ אי& , בתקופות בטחוניות קשות בהרבה

 .הציבור עצמו עולה באי& מפריעקל וחומר כש, כי' להר הבית"עליית ח

כי' להר הבית מהווה פגיעה חמורה בריבונות של מדינת ישראל בהר "מניעת עלית ח .8

 .בירתה ירושלי'לב שהוא שטח בעל חשיבות עליונה למדינת ישראל ב, הבית

גיעה חמורה בזכות האד' היסודית לחופש פה ואסורה בריבונות המדינההמעבר לפגיעה  .9

כי' לעלות להר הבית מזה למעלה משנה משו' הפרות "יש בהוראה למנוע מח, דת ופולח&

ירושלי' בירת : חוק יסוד, כבוד האד' וחירותו: חוק יסוד: חוקי' רבי' ובכלל זה

חוק חסינות חברי חוק השמירה על המקומות הקדושי' ו, חוק יסוד הכנסת, ישראל

 .זכויותיה' וחובותיה', נסתהכ

המכחישה את הקשר בי& הע' , לפני ימי' אחדי'ו "מ& הראוי להדגיש כי החלטת אונסק .10

קשורה ,  שהר הבית נמצא בידי מדינת ישראלה שנ50לראשונה מזה , היהודי להר הבית

 הבלתי הגבלותל וי'איסורלכמו ג' , כי' לעלות להר הבית"איסור על חבאורח ברור ל

 .התפלל בהר הביתנוע בחופשיות ולעל הדעת של ממשלת ישראל על יהודי' ל י'מתקבל

הינכ' נדרשי' להורות למחוז ירושלי' במשטרת ישראל לבטל מיידית את האיסור על  .11

 .כי' להר הבית"עליית הח

ולהודיענו את ,  לפעול בנושא בהקד' האפשריכל אחד מהנמעני', לאור דחיפות העניי& .12

לא יאוחר מיו' : קרי,  ימי' מקבלת מכתב זה10לעיל בתו(  ביחס למבוקש ופעולותי

30.10.16  . 

נשקול נקיטת הליכי' משפטיי' , ל" במועד הנכי' לא יבוטל"איסור על עליית חככל שה .13

 .בנושא ללא כל התראה נוספת

  

, דחיה, עיכוב, הגבלה השלמה, אי& באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור: הודעה פורמלית

על נושא כלשהו שהועלה בעבר או , מה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלאהסכ, הפחתה

, תביעה, הודעה, צו, ביניי'
טע&, סעד, תלונה, טענה, בקשה, או על כל דרישה/שיועלה בעתיד ו

 .  תובענה יצוגית או עתירה על פי כל די& ונגד כל אד'

  

    

  ,בכבוד רב              

  

    

  ד אביעד ויסולי"עו
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  ):הליכוד(יהודה גליק 

  

אני שמח מאוד מאוד ששמעתי פה שגם , אדוני השר היקר והמתוק, ראש-וני היושבאד

בכנסת וגם בציבור אני שומע הרבה מאוד הערכה למדיניותך ולפעילותך וכמובן גם לפעילות של 

  . תודתנו נתונה להם. שוטרי וקציני משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון שבאחריותך

  

על הפעילות שלך למען החזרת ', א. מאות בשני ענייניםבמיוחד אני רוצה להתייחס למח

ובמיוחד נושא הקמת המינהלת המיוחדת לטפל ביישובים ; הבית בפרט-השקט לירושלים בכלל ולהר

  . הערביים

  

האם נכון מה שהתפרסם , לגבי הנושא הראשון. אני רוצה לשאול על שני הנושאים האלה

איסור , שאגב? הבית-כניסת חברי כנסת להרשהמשטרה ממליצה לבטל את איסור , בתקשורת

. לפחות מבחינתך, ורציתי לדעת איפה זה עומד. שחברי הכנסת הערבים התגאו שהם מצפצפים עליו

שהיהודים מחויבים : הבית-לגבי תגובתך על האפליה שיש כלפי יהודים לעומת תיירים בהר, כמו כן

  .  בניגוד לתיירים, בהרללכת במסלול מסוים ואין להם גישה למקומות מסוימים 

  

אלא , ולאו דווקא ביישובים הערביים, הנקודה השנייה נוגעת לנושא של האוכלוסייה הערבית

ביקרתי . שכונה מעורבת, אני אתמול ביקרתי בשכונת רמת אשכול בלוד. דווקא ביישובים המעורבים

ים ביקרתי בארמון לפני שבועי. ביקרתי גם בישיבת ההסדר ברמלה; צבאית שם-גם במכינה הקדם

לצערי אני שמעתי מרבים טענות על מענה איטי של המשטרה לגבי אלימות . ברחוב מאיר נקר, הנציב

במיוחד דובר על זיקוקים בכינון ישיר בקרב האוכלוסייה . מקרב האוכלוסייה הערבית כלפי היהודים

, כל לילה-ענות כל לילהממש ט, ואני מדגיש שברחוב מאיר נקר בירושלים. הערבית אל עבר היהודים

  . תודה רבה. שהחיים הופכים להיות בלתי נסבלים וחיים שם בפחד

  

  :ר יולי יואל אדלשטיין"היו

  

  . אדוני, בבקשה. חבר הכנסת גליק, תודה

  

  :השר לביטחון הפנים גלעד ארדן

  

איסור שבזמנו , הבית-רלגבי האיסור על חברי הכנסת לבקר בה. תודה לחבר הכנסת גליק  

ראש הכנסת וועדת האתיקה -בתיאום גם עם יושב, אני חושב, נתמך בידי כוחות הביטחון ואושר

  .דומני

  

  :ר יולי יואל אדלשטיין"היו

  

  . ועדת האתיקה של הכנסת



  

  :גלעד ארדן השר לביטחון הפנים

  

אבל צריך , כנסתשל חסינות חברי ה, בהחלט אנחנו צריכים לפעול ברגישות רבה בנושא הזה

אחת מהן זה הנושא של ביטחון ; לזכור שגם היום החוק קובע מגבלות מסוימות על אותה חסינות

נתקבלו הרבה מאוד חוות דעת מקצועיות בנושא , ולאחריו גם כן,  באותו מועד–ובהקשר , המדינה

  .תנתקבלו ההחלטו, לראש הממשלה, ראש הכנסת-לאחר שזה הוצג ליושב, ועל בסיסן, הזה

  

על בסיס , ומשטרת ישראל חושבת, אני כן מאשר שבתקופה האחרונה יש שינוי בנושא

 שעות Xכמו תיאום של , כפוף לכמה תנאים, שאפשר לחדש את הביקורים, הערכות מקצועיות שלה

כדי לראות באיזו תקופה אנחנו ,  וזה גם על בסיס הערכת מצב מתחדשת–ושוב ', וכו' וכו, מראש

שילובו ואנחנו לא רוצים , דווקא על הרקע הזה, לצערנו, שמתבצע,  לפעמים יש פיגוע;נמצאים בדיוק

,   כזו של המשטרהכרגע יש עמדה.  ואנשים יקבלו החלטות על בסיס שמועות,שם עוד ועוד היצרים

ואם תתקבל החלטה , ראש הכנסת-גם בפני יושב, אני מתכוון להביא אותה בפני ראש הממשלה

  . ההעמדה תשתנ, אחרת

  

נוצר , קוו לאחר מלחמת ששת הימים-בגלל הסטטוס, לצערי הרב, כפי שאמרתי גם בעבר

 ואני עושה כאן הפרדה מוחלטת בין עמדותי כנבחר ציבור לבין תפקידי כשר –בתוך ההר , שם מצב

 במסגרת תפקידי כשר לביטחון הפנים אין בסמכותי ואין ברצוני לשנות את –לביטחון הפנים 

נכון שעם השנים נוצרים שם . וכל אחד עושה את תפקידו,  יש תיאום עם כוחות הוואקף.קוו-הסטטוס

קוו גם אם הם מעולם לא -ומישהו קורא להם סטטוס, לפעמים עיוותים או דפוסי פעולה שמתקבעים

  .קוו-היו בסטטוס

  

כדי , אני מנסה להחזיר את אותם עיוותים לקדמותם, חבר הכנסת גליק, כפי שאתה יודע

ומוסלמים , כי היהודים מורשים רק לבקר, שמראש מקפח את הצד היהודי, קוו אמיתי-תו סטטוסשאו

בלי איום או פגיעה בביטחונו של שום צד ,  כדי שהוא יוכל להתקיים בחופשיות–מורשים להתפלל 

  .כי אנחנו מאמינים גם בחופש תנועה וגם בחופש הפולחן, מהצדדים
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