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 לכבוד: 
 שר הפנים, ח"כ אריה דרעי 

 השר לבטחון הפנים, ח"כ אמיר אוחנה 
 השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל 

 ראש העיר ירושלים, מר משה לאון
 משטרת ישראל, ניצב דורון ידיד -  מחוז ירושליםמפקד 

 בדוא"ל ובפקס 

 מכובדיי, 

 שברי זכוכית מסוכנים בנתיב הליכת יהודים בהר הבית הנדון: 
 

 מילאה ידי לפנות אלייך כדלקמן: ,הר הבית והמקדש )ע"ר(הקרן למורשת מרשתי, 

חלק   .1 חדים.  זכוכית  שברי  תדיר  מפוזרים  הבית  בהר  יהודים  מבקרים  של  הליכתם  בנתיב 

. שברי הזכוכית  מתוך קדושת המקוםמהעולים היהודים נוהגים לעלות להר ברגליים יחפות  

נפוצים בנתיב ההליכה בכמות רבה משמעותית מכל מקום אחר בהר, ולמעשה מכל רחוב רגיל,  

בהר נוהגים לנפץ זכוכיות בכוונה בנתיבי ההליכה, מתוך   יניםגורמים עובאופן המקים חשד כי 

 להר ברגליים יחפות. מטרה לפצוע ולחבול מבקרים יהודים הנוהגים לעלות  

  329ניסיון לביצוע עבירה לפי סעיף  לחקור את החשד ל  ממשטרת ישראל לאור חשד זה נבקש   .2

 לחוק העונשין. 

אף אם יימצא כי הזכוכיות המפוזרות בנתיב ההליכה אין מקורן בניסיון חבלה, מבקשת מרשתי   .3

 - כי 

 - ראש העיר ירושלים  .3.1

סעיף   .3.1.1 לפי  העיריה  חובת  העיריותלפקוד  242יקיים את  ויביא    ,ת  יסיר את המטרד 

 למניעתו; 

 לחוק עזר לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(;  7ביצוע עבירה לפי סעיף  וימנע יאכוף  .3.1.2

הפנים   .3.2 סעיף    -שר  לפי  חובתו  את  מקיים  ירושלים  העיר  ראש  כי  לפקודת    242יבטיח 

ואף ימנה  העיריות, ואם יימצא כי החובה לא מקוימת, יצווה על העירייה לקיים חובתה  

 לפקודת העיריות.   141אדם תחתיה לקיים החובה, בהתאם להוראות סעיף  

-לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 2תאכוף ביצוע עבירות על סעיף    -השרה להגנת הסביבה  .3.3

 , לרבות באמצעות מפקחים בהתאם להוראות פרק ז' לחוק האמור. 1984

 לחוק העונשין.  215יף תחקור ותאכוף נגד ביצוע עבירות לפי סע -משטרת ישראל  .3.4

הרחיקה משטרת ישראל מהר הבית, לתקופה של ששה חודשים, את מר איתי    29.12.2019ביום   .4

. חטאו של מר זנזורי היה כי עלה להר הבית עם שקית ניילון ואסף פסולת זכוכית  שלום זנזורי

וז  מנתיב ההליכה בהר, לשם השלכתה בצורה מסודרת. בהודעת המשטרה נכתב כי מפקד המח

פגיעה   מניעת  לשם  נחוצה[  זנזורי  מר  ]הרחקת  כי  הרכוש"    חמורה"סבור  או  הנפש  בביטחון 

 -)ההדגשה אינה במקור(. לאור האמור מבקשת מרשתי כי  



 

 

ניקיון שהם   משטרת ישראל .4.1 ליהודים המבקרים בהר לחדול מפעולות  תימנע מלהורות 

 מבצעים בהר בהתנדבות, ותימנע מהרחקת יהודים בגין ביצוע פעולות שכאלה;

)א( 4יפקח על משטרת ישראל ויבטיח כי לא נעשה שימוש בסעיף    השר לביטחון הפנים .4.2

 לפקודת המשטרה במקרים שאינם מקימים חשש לפגיעה חמורה בביטחון הנפש והרכוש.

והנמקות(,  .5 )החלטות  לתיקון סדרי המינהל  חוק  הוראות  זה חלות  כל הבקשות במכתבי  על 

 .1958-תשי"ט

 , עו"ד זיו מאור


