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תקציר 

שקבעה  המרכזי  המרכיב  הבית.  בהר  הישראלית  המדיניות  השתנתה  האחרונות  בשנים 
הממשלה במסגרת ה״סטטוס קוו״  — איסור על תפילת יהודים בהר הבית — הולך ומשתנה 
לנגד עינינו. מספר העולים היהודים העולים להר גדל ושורה של טקסים דתיים )ובתוכם 
תפילה ושיעורי תורה( מעצבים בהדרגה מציאות חדשה בהר. השינוי מבטא תהליכי עומק 
שמתחוללים בציבור היהודי, ובעיקר הדתי־לאומי, ביחס למקומו של הר הבית בתודעה 
ובפרקטיקה הדתית, והוא עומד בניגוד חריף לעמדת הרבנות הראשית והפוסקים החרדים 

החשובים האוסרים עליית יהודים להר.

הרשות  נציגי  הירדני,  המוסלמי. השפעתם של הממסד  בצד  גם  שינויים  חלים  במקביל 
של  כוחם  ומתחזק  יורדת,  הבית/אל־אקצא  בהר  הנעשה  על  הווקף  וראשי  הפלסטינית 

המזרח־ירושלמים וגורמים מקומיים שונים הפועלים ״מלמטה״.

והמגמות  התהליכים  את  סוקר  החירויות,  לקיום  נאומן  קרן  בשיתוף  שנערך  זה,  מחקר 
שהתרחשו בהר הבית בשנים 2022-2015, בוחן את הגורמים שהובילו לכרסום בסטטוס 
קוו בעניין תפילת יהודים בהר הבית, ועומד על ההשפעות של שינויים אלה על פעילות 

השחקנים השונים בישראל, בזירה הפלסטינית, בעולם המוסלמי ובזירה הבין־לאומית.

המחקר סוקר בעיקר את השינויים שחלו בצד היהודי־ישראלי מאז 1967, אולם הוא לא 
מתעלם מן התהליכים שהתרחשו בצד הפלסטיני והירדני, שכן שני הסיפורים שלובים זה 

בזה ומשפיעים זה על זה.

עיקרי הממצאים 

מאז 2015 נוצרת בהדרגה מציאות חדשה בהר הבית. יהודים דתיים רבים, בעיקר מקרב 
לעם  המרכזי  והפולחן  התפילה  כמקום  בכותל  עוד  מסתפקים  לא  הדתי־לאומי,  הציבור 
המקדש  בית  שכנו  שבו  למקום  סמוך  הבית,  הר  על  ולהתפלל  לעלות  ומבקשים  היהודי 
הראשון והשני. עמדה זו מּונעת הן מאקטיביזם דתי גובר המבקש לגעת בקודש עצמו והן 
מהנסיבות הפוליטיות והמדיניות — רצון להתחרות בקדושה המוסלמית של ההר ובמקומו 
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אלו, שעברו  מגמות  יהודית.  ריבונות  בו  ולקבע  הלאומית הפלסטינית  בתודעה  המרכזי 
כנראה העצמה בעקבות ההתנתקות מרצועת עזה, נתקלות בהתנגדות נחרצת של הממסד 
הדתי היהודי הרשמי המגולם ברבנות הראשית, בהתנגדות ״ישיבות הקו״ מייסודה של 
ישיבת הר המור, המגבה את פסיקת הרבנות הראשית, ואף בהתנגדות כל הפוסקים החרדים 
המרכזיים, ובעקבותיהם הממסד הפוליטי החרדי, הדבקים באיסור ההלכתי לעלות להר 

ולהתפלל בו. 

היהודיים  הארגונים  הנמרצת של  פעילותם  הוא  הבית  בהר  לשינוי שחל  המרכזי  הגורם 
הפועלים למען הגדלת מספר העולים להר, תפילה יהודית קבועה במתחם הקדוש וקיבועו 
כמקום הקדוש המרכזי בתודעה הלאומית והיהודית. ארגונים אלה הצליחו להגדיל בצורה 
דרמטית את מספר העולים היהודים, לרכוש השפעה גדולה בקרב הממסדים הפוליטיים )הן 
בליכוד והן במפלגות המחנה הדתי־לאומי ומעבר להן( ובעיקר ליצור שיתוף פעולה הדוק 
יותר עם ראשי המשטרה והשוטרים המוצבים בהר, המגבים במידה רבה את התרחבות 

הנוכחות היהודית והתפילה בו. 

בצד המוסלמי אנו עדים לירידה בהשפעתם של הממסד הירדני, נציגי הרשות הפלסטינית 
וראשי הווקף על הנעשה בהר ולהתחזקות כוחם של המזרח־ירושלמים ושל גורמים דתיים 
ופוליטיים שונים הפועלים בהר ״מלמטה״. תהליך זה ניכר מאז הצלחת המזרח־ירושלמים 
לפעול לסילוק גלאי המתכות )המגנומטרים( מן ההר בקיץ 2017, סילוק הגדרות שהציבה 
המשטרה במדרגות הכניסה לשער שכם ואף סילוקו של המופתי מטעם הרשות הפלסטינית 
לקול קריאות העידוד למוחמד דף, לאחר מה שנתפס כהצלחת חמאס בהגנה על אל־אקצא 

ותושבי מזרח־ירושלים באירועי הרמדאן 2021 ומבצע ״שומר החומות״.

מבט כולל על התהליכים המתרחשים בשני הצדדים, היהודי והמוסלמי, ביחס להר 
הבית/אל־אקצא מעלה קו משותף שיכולות להיות לו השלכות מרחיקות לכת: הגופים 
הממוסדים — הרבנות הראשית, הווקף, ירדן, הרשות הפלסטינית ובמידה מסוימת גם 
הממשל הישראלי — ״מסונדלים״ על ידי הלחצים הבאים מהציבור היהודי והמוסלמי 
״מלמטה״. הקושי של מקבלי ההחלטות לקבל החלטות לגבי המתחם הקדוש והרגיש 
כל כך מפנה את הזירה לפעילות של ״שחקני שטח״, שבמידה רבה גוררים אחריהם 
זו,  דינמיקה  מאוזנת.  מדיניות  ולנהל  בלחצים  לעמוד  המתקשים  הממסדים  את 
המאפיינת גם מקומות קדושים אחרים, עלולה להביא לאובדן שליטה של הממסדים 

על המתרחש בהר, בעיקר בעיתות משבר. 

על המערכת השלטונית הישראלית פועלים כוחות סותרים: מצד אחד, לחץ של ארגוני הר 
הבית והמקדש והממסדים הפוליטיים התומכים בהם. מן הצד השני, לחץ של ירדן, מצרים, 
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מרוקו וארצות־הברית וכן השפעת הקשרים הנרקמים בין ישראל ובין איחוד האמירויות, 
ארצות המפרץ ואולי גם סעודיה ותורכיה הדוחפות לשימור הסטטוס קוו, לפחות בהקשר 

של איסור תפילת לא־מוסלמים בהר. 

המלצות

כדי  הקצר  בטווח  לעשות  ניתן  מה  השאלה,  עולה  המורכבת  המציאות  לתיאור  בהמשך 
צעדים  בעקבות  חלקן   — אופרטיביות  המלצות  מספר  להלן  להר.  היציבות  את  להחזיר 

דומים שכבר ננקטו בשנים האחרונות:

חיזוק התיאום עם ירדן — למרות, ואולי דווקא בגלל תהליך היחלשותה — ועם הווקף,   

בהמשך למאמץ שנעשה ערב הרמדאן האחרון )2022(. יש מקום להקים מנגנון תיאום 
או ״חדר מצב״ לטיפול במשברים ובאובדן שליטה בשיתוף מומחים מכל הצדדים.

בגיבוי  והווקף  המשטרה  של  משותף  למוקד  שישדרו  ההר  בשערי  מצלמות  התקנת   

ירדני, בהמשך להבנות שהשיג בעניין שר החוץ האמריקני ג׳ון קרי עם ראש הממשלה 
נתניהו ועבדאללה מלך ירדן באוקטובר 2015.   

חיזוק הווקף ופעילות נגד גורמי חמאס ואסלאם רדיקלי הפועלים בהר. בין השאר, יש   

לשקול הגדלה של מספר שומרי הווקף בתיאום עם הרשויות בישראל ולאחר אישור 
גורמי הביטחון. 

מוסלמים  צעירים  כאשר  לפעול  הווקף  לשומרי   — ראשונים  זכות  ואף   — אישור   

תפעל  הווקף,  ייכשל  שבהם  במקרים  בהר.  שונים  במבנים  מתבצרים  או  מתפרעים 
לתוך  לפרוץ  למשטרה  לאפשר  שיש  להיות  צריך  המנחה  העיקרון  ישראל.  משטרת 

המסגד רק במקרי חירום מיוחדים. 

טיפול ב״גרעין הקשה״ של צעירים פלסטינים — על פי המשטרה, כ־500 נערים —   

שהיו פעילים בהפגנות ובמחאות בשער שכם ובהר הבית, בין השאר באמצעות תוכניות 
לטיפול  הפרקליטות  שהפעילה  לפרויקט  בדומה  ותעסוקתיות  חינוכיות־מנהיגותיות 

בצעירים מיידי אבנים בשכונת א־טור.  

הגבהת החומה או הצבת רשת שתמנע זריקת אבנים מכיוון הר הבית לרחבת הכותל,   

כדי למנוע התרחבות של האלימות. 

בתיאום עם ירדן והווקף, פינוי ההר מפסולת הבנייה המשמשת כעת כמאגר אבנים   

למתפרעים.
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 )fake news( כזב  חדשות  עם  והרשויות  המשטרה  של  להתמודדות  מנגנון  בניית   

המופצות ברשתות החברתיות ומלהיטות את היצרים הן בציבור היהודי והן בציבור 
המוסלמי־פלסטיני; פיתוח דרכים מהירות ויעילות להפצת מידע אמין שיוכל לתרום 

להרגעת הרוחות. 

שב״כ,  המשטרה,  הבית:  בהר  העוסקות  הישראליות  הרשויות  בין  התיאום  הגברת   

המטה לביטחון לאומי, משרד החוץ, רשות העתיקות ועוד. תיאום זה נחוץ במיוחד 
ולימי הזיכרון היהודיים, אשר  בשנים שבהן חלה חפיפה בין חודש הרמדאן לחגים 
בהם מתרחבת העלייה היהודית להר. ניתן לשקול הקמת מנגנון או גוף קבוע לניהול 
ענייני ההר ומשבריו, לצד המשטרה הנושאת כמעט לבדה בעול הניהול היומיומי של 

ההר. 

הקרן  באמצעות  המרכזי  היהודי  הפולחן  כאתר  המערבי  הכותל  של  מעמדו  שימור   

למורשת הכותל והרבנות הראשית, כמשקל נגד לעלייה במעמדו של הר הבית.     

מקריבי  והמקדש:  הבית  הר  ארגוני  מקרב  היהודיות  הרדיקליות  הקבוצות  ריסון   

הגדיים, ה״מסתערבים״ המתחפשים שנכנסים להר כמוסלמים ועוד, בהמשך לפעולות 
שננקטו לקראת הרמדאן 2022. 

ריסון הפולחן היהודי בהר, הקפדה על קבוצות קטנות של עולים שהמשטרה יכולה   

איסור  שקטה(,  לתפילת  )מעבר  רם  בקול  בציבור  תפילה  איסור  עליהן,  לפקח 
השתחוויות, שירה בקול רם, תקיעה בשופר, הנפת דגלים ועוד — כולל אכיפה נוקשה 
יותר של המשטרה נגד מפרי ההוראות. ניצנים של אכיפה נוקשה כזו ניתן היה לראות 
לקראת חגי תשרי תשפ״ג )2022( ובתקופת החגים. בימי חג הסוכות נעשו מאמצים 
בציבור  תפילה  השתחוויות,  לולב,  נטילת  כמו  בהר  טקסים  למנוע  המשטרה  מצד 
ועוד — לא תמיד בהצלחה. יש לקבוע גבול ברור לפולחן היהודי במתחם — מה אסור 

ומה מותר — כדי למנוע את המשך תהליך ההסלמה.   

מתן תפקיד, לצד המשטרה, לשומרי הווקף — שתפקידם רוקן מתוכן בכל מה שנוגע   

האוכלוסייה  מול  כבודם  את  להם  להשיב  במטרה  זאת  בהר.  היהודית  לפעילות 
המוסלמית. 

בחירות  )לאחר  החדשה  הממשלה  במדיניות  כמובן  תלויות  האחרונות  ההמלצות  שלוש 
2022(, שנושא הר הבית עלה כבר במהלך המשא ומתן הקואליציוני להקמתה.  נובמבר 
איתמר בן גביר, מפעילי ההר הבולטים ומנהיג מפלגת עוצמה יהודית, הפך כידוע לשר 
לביטחון לאומי הממונה על המשטרה. בן גביר וחמשת חברי סיעתו צפויים ללחוץ לשיפור 
החרדיות  המפלגות  שראשי  נראה  השני,  הצד  מן  בהר.  היהודי  והפולחן  העלייה  תנאי 
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המצדדים בעמדת הרבנות הראשית ומתנגדים לעליית יהודים להר )יחד עם אבי מעוז, 
נציג מפלגת נעם החרד״לית( ישמיעו קולם נגד שינויים במדיניות הישראלית. יש להניח 
שתהיה גם השפעה ללחץ של ארצות־הברית, ירדן )שהתריעה מפני כל שינוי בסטטוס קוו 
בהר(, מצרים, איחוד האמירויות ומרוקו ואולי אף תורכיה וסעודיה להימנע מצעדים חד־

צדדיים בהר שעלולים ללבות את המחאה והאלימות בצד המוסלמי. שינויים משמעותיים 
בין  הנרקמים  וביחסים  אברהם  בהסכמי  לפגוע  עלולים  היהודי  הצד  לטובת  הבית  בהר 
זה?  איתנים  במאבק  תגבר  מי  של  ידו  ומרוקו.  בחריין  האמירויות,  איחוד  ובין  ישראל 
כיצד ינווט ראש הממשלה נתניהו את דרכו בין הלחצים הסותרים? התשובה הבנאלית אך 

הטובה ביותר יכולה להיות רק: ימים יגידו.
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בשבע השנים האחרונות השתנתה המדיניות הישראלית בעניין  תפילת יהודים בהר הבית.1 
יהודים עולים להר למטרות פולחניות, והמשטרה מצידה מאפשרת תפילות,  ויותר  יותר 
שיעורי תורה וטקסים אחרים — עליות מיוחדות של חתנים, כלות, בני ובנות מצווה, ימי 
הולדת וימי זיכרון, הפרשת חלה לנשים, טקסי חלאקה ועוד — שבעבר לא הותרו. בתשרי 
תשפ״ב )26.9-24.10.2022( עלו להר הבית 7,995 יהודים — יותר ממניין היהודים שעלו 
להר ב־2012 כולה )7,724 איש(. בשנת תשפ״ב עלו להר 48 אלף יהודים לעומת 29 אלף 

בתשע״ט )לפני פרוץ מגפת הקורונה( — גידול של 2.65%

קוו״  ״הסטטוס  במסגרת  והממשלה  דיין  משה  הביטחון  שר  שקבעו  המרכזי  המרכיב 
שעוצב ב־1967 — איסור על תפילת יהודים בהר הבית והפניית המתפללים היהודים לכותל 
המערבי — הולך ומשתנה לנגד עינינו. השינוי הזה מבטא גם תהליכי עומק שמתחוללים 
ובפרקטיקה  של הר הבית בתודעה  למקומו  ביחס  הדתי־לאומי,  בעיקר  היהודי,  בציבור 
החשובים  החרדים  והפוסקים  לעמדת הרבנות הראשית  חריף  בניגוד  העומדים  הדתית, 

האוסרים עליית יהודים להר. 

והבינלאומית  המקומית  בתקשורת  בהבלטה  בהר מוצגת  שנוצרת  החדשה  המציאות 
והכלל  הערבית  הפלסטינית,  בזירה  והן  הישראלית  בזירה  הן  החברתיות,  ברשתות  וכן 
מוסלמית. הדהודיה נשמעים ברחבי העולם הערבי והמוסלמי, והייתה לה השפעה ניכרת 
על האירועים בהר הבית בחודשי הרמדאן בשנים האחרונות. היא ודאי לא  נעלמה מעיני 
ומשברים  עימותים  לאחר  ירדן,  עם  יחד   ,2015 באוקטובר  שעמל  האמריקני  הממשל 
ראש  בנימין נתניהו,  בהסכמת  בהר ולקבוע  קוו  הסטטוס  של  זה  מרכיב  קשים, לייצב 

הממשלה דאז, שלא תותר תפילת לא־מוסלמים בו. 

1  במסמך זה נשתמש לחלופין על פי ההקשר בשמות: הר הבית, מתחם אל־אקצא או אל־חרם א־שריף 

בהתייחס למתחם המקודש ליהודים ולמוסלמים. 
2  נתוני ארגון ״ייראה — עידוד העלייה להר הבית כהלכה״, המתייחסים לעליית יהודים להר הבית על פי 

https://www.facebook. :״גדרי ההלכה״ — לאחר טהרה ובלא נעלי עור, בדף הפייסבוק של הארגון
com/yaraeh.temple.mount. לדיון על הנתונים הללו ומגבלותיהם ראו בהמשך. 

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/
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הסוגיה תפסה מקום מרכזי גם במשא ומתן להרכבת ממשלה חדשה בישראל )בראשותו 
של נתניהו( לאחר הבחירות שנערכו ב־1 בנובמבר 2022, כאשר עלתה האפשרות שח״כ 
איתמר בן גביר, מפעילי הר הבית הבולטים ומנהיג מפלגת עוצמה יהודית, יתמנה לשר 
הזהיר  ש״ס  מפלגת  נציגי  עם  הרצוג,  יצחק  המדינה,  נשיא  של  פגישה  במהלך  בכיר.3 
הראשון: ״יש נושא אחד שלא אמרתי, כי אני לא רוצה להלבין אף אחד, אבל תהיה לכם 
בעיה עם הר הבית. זה נושא קריטי. יש לכם שותף ]איתמר בן גביר[ שכל העולם מסביבנו 

חרד ממנו ]...[ יש לכם אחריות לדבר״.4

במקביל, חלים שינויים גם בצד המוסלמי: השפעתם של הממסד הירדני, נציגי הרשות 
של  כוחם  ומתחזק  הבית/אל־אקצא יורדת,  בהר  הנעשה  על  הווקף  וראשי  הפלסטינית 
המזרח־ירושלמים ושל גורמים מקומיים שונים הפועלים בהר ״מלמטה״. תהליך זה ניכר 
משערי  )המגנומטרים(  המתכות  גלאי  לסילוק  לפעול  המזרח־ירושלמים  הצלחת  מאז 
ההר בקיץ 2017, ובהמשך גם לפעול לסילוק הגדרות שהציבה המשטרה סמוך למדרגות 
הכניסה לשער שכם בחודש הרמדאן 2021. הוא ניכר אף בפעולות המחאה הפלסטיניות 
2022 בהר הבית. בכל האירועים הללו מילאו תפקיד חשוב כמה מאות  בחודש הרמדאן 
הם  מבטם,  מנקודת  ממסדית.  הכוונה  וללא  ביוזמתם  שפעלו  מזרח־ירושלמים,  צעירים 
הפכו לחוד החנית של ההתנגדות הפלסטינית לשלטון הישראלי ולמגני מתחם אל־אקצא 

והעיר הקדושה.  

השאלות המרכזיות העומדות בלב המחקר הן: מהם הגורמים שהובילו לכרסום בסטטוס קוו 
בעניין תפילת יהודים בהר הבית ולשינוי בעמדת המשטרה והרשויות הישראליות בסוגיה 
רגישה זו? האם השינוי החל וצמח מלמטה או מלמעלה? האם הוא קרה כתוצאה ממדיניות 
מכוונת ומחושבת של מקבלי ההחלטות והדרג הביצועי הבכיר, או שמא כתוצאה מהיענות 
ללחצים של הארגונים היהודיים העוסקים בענייני הר הבית והמקדש? ומהן המשמעויות 
וההשפעות של שינוי זה על פעילות השחקנים השונים בישראל, בזירה הפלסטינית, בירדן 

ובמעגלים הרחבים יותר במזרח התיכון, בעולם המוסלמי ובזירה הבינלאומית? 

הגורמים  את  לנתח  זמן,  לאורך  הללו  התהליכים  את  לתאר  היא  זה  מסמך  של  מטרתו 
העומדים מאחוריהם ואת משמעותם והשלכותיהם בפני קובעי המדיניות, הדרג הביצועי 

נתניהו״,  בממשלת  הצפויות  ההתנגשויות  הצרפתי:  החוק  ועד  הבית  להר  ״מהעלייה  אזולאי,  מורן    3

רעייתו   .https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hjvtnnerj  ,3.11.2022  ,ynet
של איתמר גביר, אילה בן גביר, עובדת במינהלת הר הבית — ארגון גג של הארגונים היהודיים העוסקים 

בענייני הר הבית והמקדש. בסוף דצמבר 2022 התמנה איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי.
 ,ynet ממנו׳״,  חרד  העולם  ׳כל  גביר:  בן  על  מדבר  הוקלט  ״הרצוג  אזולאי,  מורן  גולדיטש,  חיים    4

https://www.ynet.co.il/news/article/sy11xxwfsj ,9.11.22

https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hjvtnnerj
https://www.ynet.co.il/news/article/sy11xxwfsj
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הרגיש  בנושא  שמתעניין  מי  וכל  דרך  מורי  קהל,  דעת  ומעצבי  תקשורת  אנשי  הבכיר, 
והחשוב הזה. 

הוא  אולם   ,1967 מאז  היהודי־ישראלי  בצד  שחלו  השינויים  את  ומפרט  מדגיש  המסמך 
הנחה ששני  מתוך  זאת  והירדני.  מן התהליכים שהתרחשו בצד הפלסטיני  אינו מתעלם 

הסיפורים שלובים זה בזה ומשפיעים זה על זה. 
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פרק ראשון: רקע היסטורי5

1. הר הבית במסורת ובהיסטוריה היהודית5

קדושתו של הר הבית במסורת היהודית נובעת בראש ובראשונה מהיותו מקום בית המקדש 
הראשון והשני. הקדושה של המקום ליהדות אינה קשורה במאורע כלשהו שהתחולל בו, 
ומקום ארון הברית, סמל  אלא בהיותו, על פי התפיסה המקראית, משכנו של האלוהים 

הפולחן המרכזי הקדום של בני ישראל )מלכים א׳ ח׳(.

ראשית התקדשותו של ההר בימי דוד המלך. על פי המסורת המקראית, דוד קנה את האתר 
בנו,  ט״ז-כ״ה(.  כ״ד  ב׳,  )שמואל  העיר  של  היבוסי  המלך  ארוונה,  מידי  גורן  ששימש 
המלך שלמה, הקים במקום בשנת 950 לפסה״נ לערך את בית המקדש הראשון — מרכז 
הפולחן החשוב בממלכת יהודה עד לחורבנו בשנת 586 לפסה״נ. מאוחר יותר נקשרו לאתר 
מסורות קדושה נוספות: הר הבית זוהה עם הר המוריה שבו התרחשה עקדת יצחק, ואבן 

השתייה )מלשון תשתית( זוהתה כמקום שממנו נברא העולם וכמרכזו.

הוא שוקם  לפסה״נ.   515 בית המקדש השני בשנת  את  בנו  בבל  מגלות  היהודים ששבו 
ונבנה שוב גם בימי החשמונאים )המאה השנייה לפסה״נ( ובימי המלך הורדוס )המחצית 
השנייה של המאה ה־1 לפסה״נ(. בתקופת שלטונם של הורדוס והנציבים הרומים, עד חורבן 
המקדש וירושלים בשנת 70 לסה״נ, היה המקדש בשיא פארו, ונוצר המבנה הטופוגרפי 
המיוחד של הר הבית כפי שהוא מוכר כיום: רחבה עצומה בשטח של כ־144 דונם הנשענת 
ובין  הקירות  שבין  החללים  מהם.  אחד  הוא  המערבי  שהכותל  עצומים,  תמך  קירות  על 
המדרונות מולאו עפר או נבנו כאולמות מקומרים מתחת לרצפת הר הבית )אורוות שלמה, 

שנשמרו עד היום בדרום־מזרח ההר, הן אחד החללים הללו(.

בשלהי תקופת בית שני היו ברחבת הר הבית שני חלקים: במרכז הרחבה עמד המקדש 
שהיה מוקף סורג, ״חיל״ בלשון המשנה, ובו התנהלה הפעילות הדתית הפולחנית שרק 
יהודים יכלו להשתתף בה )שלטים ביוונית וברומית הזהירו נוכרים שלא להיכנס לתחום 

5  הסקירה מבוססת על הערכים ״הר הבית במסורת היהודית ובהיסטוריה היהודית״ ו״הר הבית — אל־

חרם אל־שריף במסורת המוסלמית ובהיסטוריה המוסלמית״, בתוך: רמון, 2003, עמ׳ 334-328. הסקירה 
עודכנה והורחבה בעקבות מחקרים ומקורות חדשים שפורסמו בשנים האחרונות. 
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״הסטיו  שנקרא  מפואר  עמודים  במבנה  ה״חילוני״  המרכז  שכן  ההר  בדרום  המקודש(. 
המלכותי״. שם התנהלה פעילות כלכלית ומסחרית ענפה שהשתתפו בה גם נוכרים רבים. 
בעולם  והמרשימים  מהמפוארים  שהיה  המקדש,  את  הרומאים  הרסו  לסה״נ   70 בשנת 

העתיק.

לידי מהפכה בדת היהודית: היא נאלצה  והפסקת עבודת הקורבנות הביאו  חורבן הבית 
להתאים עצמה למציאות החדשה של חיים ללא מקדש. השאיפה לבנות שוב את המקדש 
לדת  הייחודיים  ההיכר  מסימני  לאחד  הייתה  בו  שנעשתה  הדתית  העבודה  את  ולחדש 
היהודית שלאחר החורבן. היא באה לידי ביטוי בכיוון התפילה, בתוכנה ובספרות ההלכה 
הענפה שנכתבה בנושא. התפילות, הצומות והתעניות, הנדבות והתרומות שהונהגו לאחר 
החורבן נתפסו כ״קורבנות״ מסוג אחר — קורבנות היונקים את סמכותם מבית המקדש. 
אולם בהדרגה החלה התרחקות מסוימת של הדת היהודית מזיכרון המקדש הפיזי, ומרכז 

החיים הדתיים עבר לבית הכנסת ולבית המדרש שבהם התרכזו התפילה ולימוד התורה. 

הוסיפו  הביזנטית,  ובתקופה  המאוחרת  הרומית  בתקופה  והמקדש,  העיר  חורבן  לאחר 
יהודים לעלות לרגל להר הבית החרב וערכו בו תפילה וטקסי אבלות. בסוף המאה השביעית 
שיקמו השליטים המוסלמים של בית אומיה את ההר ובנו בו מבנים מוסלמיים מפוארים 
ובראשם כיפת הסלע. לאחר הקמת כיפת הסלע )ב־691( נמנו עם שמשי ההיכל גם שמשים 
יהודים שדאגו לניקיון המבנה המפואר ולתחזוקתו. שמשים אלה וצאצאיהם נהנו כנראה 
מפטור ממס גולגולת מטעם השלטון המוסלמי עד שנת 720 לערך, שבה בוטלה העסקת 
יהודים בהר הבית. תפקיד זה של היהודים השתלב כנראה בתפיסתם שיש לראות בשלטון 

המוסלמי החדש ובבניית כיפת הסלע מעין ״פעמי משיח״.6

גם לאורך התקופה המוסלמית הקדומה )1099-638( ובתקופה הצלבנית )1187-1099( עלו 
יהודים בודדים להר והתפללו בו או סמוך לשעריו, כשניתנה להם האפשרות לעשות כן. 
לאחר נפילתה של ממלכת הצלבנים אסרו במאה ה־13 השליטים הממלוכים, ובהמשך גם 
העות׳מאנים, על כניסת יהודים ונוצרים להר הבית )כמו גם למערת המכפלה בחברון(. רק 
במחצית השנייה של המאה ה־19 ִאפשר השלטון העות׳מאני לאורחים נוצרים ויהודים רמי 
מעלה לבקר בהר )ובהם גם ֵסר משה מונטיפיורי והברון אדמונד דה רוטשילד(. ביקורים 
עליית  על  ההלכתי  האיסור  את  שהדגישו  העיר,  מרבני  כמה  של  זעמם  את  עוררו  אלה 

יהודים להר.7

בעקבות מהפכת 1908 באימפריה העות׳מאנית )״התורכים הצעירים״( נפתח ההר לביקורי 
נוצרים ויהודים ללא צורך בקבלת רישיון מיוחד מהמושל העות׳מאני. צעד זה היה פועל 

6  גיל, 1981, עמ׳ 35-33; לוי־רובין, 2019, עמ׳ 11. 

7  גורן, 2017, עמ׳ 31-21. על האיסור ההלכתי ונימוקיו ראו בהמשך. 
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יוצא של עיקרון השוויון החוקתי שהונהג באימפריה וניסיון לפעול להסרת המחיצות בין 
הנתינים בני הדתות השונות — גם במקום הקדוש.8 מספר קבוצות יהודים שאינם שומרי 
מחאות  חרף  הקדוש  במקום  ביקרו  הרצליה,  העברית  הגימנסיה  תלמידי  דוגמת  מצוות, 
הרבנים ובהם אברהם יצחק הכהן קוק )הראי״ה(, הרב הראשי של העיר יפו והמושבות, 

שהדגיש את איסור הכניסה למקום המקדש מטעמים הלכתיים.9

בתקופת המנדט הבריטי נפתח ההר לסירוגין לביקורי תיירים לא־מוסלמים, בעיקר יהודים 
ונוצרים, אך לא לתפילה. ניהול ההר היה בידי הווקף המוסלמי המקומי ובאחריות המועצה 
תמורת  בהר  לבקר  השונות  הדתות  לבני  אפשרו  הווקף  שלטונות  העליונה.  המוסלמית 
והמרד   )1929( תרפ״ט  מאורעות  כמו  מתיחות  של  בתקופות  קבועים.  במועדים  תשלום 
הראשיים  הרבנים  לא־מוסלמים.  למבקרים  להר  הכניסה  נאסרה   )1939-1936( הערבי 
ובכללם הראי״ה )שנבחר לרב האשכנזי הראשי בארץ ישראל המנדטורית, מאבות הציונות 
המרכזיים  החרדים  והפוסקים  הדתית־לאומית(  התיאולוגיה  של  המרכזי  וההוגה  הדתית 
החמירו את האיסור על עליית יהודים להר. האיסור נסמך על סיבות הלכתיות הקשורות 
בדיני הטהרה והטומאה — החשש מטומאת המת וכניסה לחלקי המקדש המותרים לכוהנים 

בלבד. הם הזהירו כי מי שעולה להר חייב עונש כרת, קרי: מוות מידי שמיים.10

ראשי התנועה הציונית ובהם בנימין זאב הרצל, חיים ויצמן ודוד בן־גוריון היו מודעים 
לפוטנציאל הנפיץ של עימות יהודי־מוסלמי סביב המקומות הקדושים ובראשם אל־חרם 
א־שריף/הר הבית. לכן הדגישו שאין לתנועה הציונית שאיפות לשלוט במתחם הקדוש. 
הנוצרי.11  לעולם  הקדושים  המקומות  בבנאום  הרצל  צידד  היהודים״  ״מדינת  בספרו 
הקדושים  והמקומות  ירושלים  על  לעולם  יוותר  לא  התורכי  הסולטאן  כי  לו  משהובהר 
כולה תהיה אקסטריטוריאלית. ב־7 במאי  לאסלאם, התגבשה אצלו התפיסה שירושלים 
לכולם, מקום  שייכת  ותהיה  לאף אחד  שייכת  לא תהיה  ״היא  ביומנו:  כתב הרצל   1896
קדוש, שיהיה לימים לנחלת כל המאמינים. הקונדומיניון הגדול של התרבות והמוסר״.12 
״אנו  הדגיש:  הוא  ה־10,  פיוס  האפיפיור  בראשות  הכנסייה הקתולית  ראשי  עם  במגעיו 

מבקשים רק אדמת חולין, והמקומות הקדושים יהיו אקסטריטוריאליים״.13

8  כהן, 2013, עמ׳ 128-127; כהן, 2022, עמ׳ 34.

9  גורן, 2017, עמ׳ 33-32.

10 גורן, 2021.

11 הרצל, 1972, עמ׳ 24.

12 הרצל, 1997, עמ׳ 308.

של  מחדש  בנייתו  את  הרצל  חזה  אלטנוילנד,  שלו,  האוטופי  ברומן   .125-120 עמ׳   ,1985 מינרבי,   13

המקדש היהודי לצד כיפת הסלע, כנסיית הקבר והיכל השלום, מרכז בינלאומי ליישוב סכסוכים. אולם מן 
התיאור עולה שבהיכל היהודי לא מקריבים קורבנות והוא משמש כמעין בית תפילה יהודי מרכזי. הרצל 
גם ציין ש״העיר העתיקה היא מעין שטח בינלאומי, ודומה כאילו כל העמים רואים בה מעין בית מולדת״. 

ראו: הרצל, 1993, עמ׳ 157-153.
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ויצמן קיבל ב־1937, במסגרת הדיון בתוכנית החלוקה של ועדת פיל, את הרעיון שהעיר 
העתיקה לא תהיה בתחום המדינה היהודית: ״לא הייתי מקבל את העיר העתיקה, אפילו 
14.1937 בן־גוריון  נתנו לי אותה במתנה — יותר מדי סיבוכים יש בזה״, פסק ב־8 ביולי 
צידד בחלוקת העיר בין העיר החדשה היהודית־ציונית לבין העיר הערבית והעיר העתיקה 
על שלל המקומות הקדושים, שתישאר בידי הבריטים. במכתב מלונדון ביוני 1937 כתב 
לחבריו: ״ועד היום אני רואה אסון גדול באי חלוקת ירושלים לשתי עיריות נפרדות, ערבית 
לחוד ויהודית לחוד ]...[ לאסוננו גברה בירושלים המליצה הפטריוטית, המליצה העקרה, 
הנבובה, המטומטמת על היצירה הממלכתית המפרה, ירושלים היא כעת ׳מאוחדת׳ תחת 
שלטונם של הנאששיביים והח׳אלדים מפני שלאיזה ירושלמי דרוש היה השלטון על הר 

הבית״.15

עשר שנים לאחר מכן, בתוכנית החלוקה מנובמבר 1947, נועדו העיר העתיקה והמקומות 
של  ניהולו  תחת  להיות  אמורה  שהייתה  הבינלאומית  מירושלים  חלק  להיות  הקדושים 
האו״ם — רעיון שהתקבל בחיוב על ידי רוב ההנהגה של היישוב היהודי.16 אולם מלחמת 
החדשה,  העיר  לירדן:  ישראל  בין  העיר  לחלוקת  והביאה  הקלפים  את  טרפה  העצמאות 
שכללה כ־80% משטח העיר המנדטורית, הפכה לבירת ישראל; העיר העתיקה וסביבותיה 
ובכלל זה הר הבית והכותל — כ־20% משטח העיר המנדטורית — עברו לשליטת ממלכת 

ירדן, שאסרה כניסת אזרחים ישראלים יהודים לאתרים קדושים אלה. 

2. היווצרות הסטטוס קוו החדש בהר הבית )יוני 1967(17

כיבוש הר הבית בידי ישראל במלחמת ששת הימים יצר מציאות חדשה.18 בפעם הראשונה 
היהודית  בדת  ומקומו  בהר  והפולחן  בית המקדש התעוררו שאלות התפילה  חורבן  מאז 

14 מצוטט אצל: אילון, 1988, עמ׳ 119. ראו גם: כהן, 2013, עמ׳ 133-131.

15 מצוטט אצל: גולני, 1992, עמ׳ 25-24. 

16 גולני, שם, עמ׳ 54-46.

17 ראו בהרחבה: רמון, 1997, עמ׳ 12-4; רמון, 2001, עמ׳ 142-113. 

מסמכים שונים ובראשם הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה וועדת השרים לעניין השמירה על המקומות 
הקדושים, שנחשפו בשנים האחרונות על ידי ארכיון המדינה וארכיון צה״ל ומערכת הביטחון, מאפשרים 
לנו להבין לעומק את תהליך קבלת ההחלטות לגבי הר הבית בשנים הראשונות שלאחר מלחמת 1967.

משום כך בחרתי להרחיב תת־פרק זה. 
18 ב־6 ביוני 1967, יומה השני של המלחמה, בשעה שהשקיף שר הביטחון משה דיין על הנוף המרהיב 

של העיר העתיקה, דחק בו אלוף הפיקוד עוזי נרקיס להיכנס אליה. תשובתו של דיין הייתה מפתיעה: 
 ,1995 214-213; שרגאי,  1975, עמ׳  נרקיס,  הוותיקן הזה״ —  אופן לא, מה אנחנו צריכים את  ״בשום 
יהודית  והישראלית משליטה  21(. דבריו ביטאו את החשש של ההנהגה הציונית  )הערה   395 ,18 עמ׳ 
במקומות הקדושים, שתסבך את המדינה ותפגע פגיעה קשה בלגיטימציה שלה בעולם הנוצרי ובקהילה 

הבינלאומית. 
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בתחום  רק  לא  היו  ההתלבטויות  מקדש(.  ללא  כדת  שנים  כאלפיים  במשך  )שהתפתחה 
התיאורטי אלא גם במישור המעשי: מה עושים בהר הבית ומה יהיו ההשלכות של כל צעד 
יהודי־ישראלי שייעשה בהר, הן בזירה הישראלית הפנימית והן בזירה המזרח־תיכונית 

והבינלאומית. 

ב־7 ביוני 1967, בשעה 10 בבוקר, כבשו חיילי חטיבת הצנחנים בפיקודו של מוטה גור 
את הר הבית, ודגל ישראל הונף על גג כיפת הסלע. במסדר החטיבתי שנערך ברחבת ההר 
כעבור חמישה ימים אמר גור לחייליו: ״כאלפיים שנה היה הר הבית אסור ליהודים, עד 

אשר באתם, אתם הצנחנים, והחזרתם אותו לחיק האומה״.19

גור השווה את חייליו למכבים ולקנאים מטהרי המקדש, שכבשוהו מידי היוונים והרומאים. 
המערבי  הכותל  אל  דרכם  את  שחיפשו  המשולהבים  לחבריו  להצטרף  שלא  החליט  הוא 
את   — ״מבחינתי  בזיכרונותיו:  שסיפר  כפי  הבית(,  הר  מקדושת  נובעת  קדושתו  )שכל 
מטרתי השגתי, הר הבית בידינו. הר הבית הוא גם הכותל. וכשאני נמצא בתוך הטרקלין, 
אינני נמשך אל קירותיו החיצוניים. כאן אני מרגיש כמו בבית. גבול המאוויים. הר הבית! 

הר הבית שלנו!״.20

ישראל שטיגליץ־אריאל )לימים רבה של ימית ומייסד ״מכון המקדש״(, שנמנה עם כובשי 
ההר, הוצב כשומר בשער מבנה כיפת הסלע, כשהוא משוכנע שהמשיח והגאולה קרובים 
כי ״מיליוני  ניבא  מתמיד.21 העיתונאי אלי לנדאו, שהתלווה לצנחנים שכבשו את ההר, 

יהודים מקצווי העולם יוכלו לעלות בחגים ובמועדים לרגל אל הר האלוהים״.22

לאווירה של ״ימות המשיח״ היה שותף הרב הצבאי הראשי, האלוף שלמה גורן, שהתלבט 
עם כניסתו להר, זמן קצר לאחר כיבושו ב־7 ביוני, במכלול בעיות כמעט משיחיות: ההיתר 

19 לנדאו, 1967, עמ׳ 191; גור, 1973, עמ׳ 335.

20 גור, 1973, עמ׳ 317. לפי עדות הרב שלמה גורן, הוא הבטיח ערב המלחמה שמוטה גור יתפלל איתו 

)א״מ(,  המדינה  ארכיון  אישי,  תיק  גורן,  שלמה  לצה״ל,  הראשי  הרב  ארכיון  ראו:  היה.  וכך  בכותל, 
פ-5049/6, עמ׳ 19. 

על המסמך שכותרתו ״דברי הרב הראשי לצה״ל, האלוף הרב שלמה גורן, לגאולת העיר העתיקה, הכותל 
המערבי והר הבית מידי לגיונות אויב״ נכתב בכתב יד, על ידי הרב גורן: ״היום מילאתי את ההבטחה, 
מעולם לא נהניתי ולא התרגשתי ממילוי הבטחה כמו זו: הר הבית משוחרר, אתה ]מוטה גור[ התפללת 
ליד הכותל ואני לידך. נדאג לשמור על ירושלים לאורך הדורות״. ראו: איתי בלומנטל, ״50 שנה לששת 
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- ,1.1.2017 ,ynet ,הימים: כשהרב גורן נשבע לנצח״

4900980,00.html
21 סגל, 1987, עמ׳ 48-47; ענברי, 2008, עמ׳ 44-38. 

22 לנדאו, 1967, עמ׳ 182.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4900980,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4900980,00.html
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להיכנס להר הבית, שאלת בניין בית המקדש ואפילו שאלת פיצוץ המסגדים.23 חמש שנים 
לפני המלחמה, באוגוסט 1962, פורסם בעיתון ״דבר״ ציטוט מדברי גורן בכינוס ללימוד 
תורה שבעל פה: ״אילו היינו כובשים היום את הר הבית, חובה הייתה עלינו לבנות עליו 

את בית המקדש״.24

ב־7 ביוני 1967 נכנס גורן, על פי עדותו, לכיפת הסלע שבהר הבית ובידו ספר תורה. הוא 
חלץ את נעליו וקרא מפרק ע״ט בתהילים: ״אלוהים באו גויים בנחלתך, טמאו את היכל 
קודשך, שמו את ירושלים לעיים ]...[ שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר ]...[ שפך 
חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב ואת 
נוהו השמו״.25 בימים שלאחר מלחמת ששת הימים ִהרבה הרב גורן באמירות אשר הבהירו 
בשבת  בכותל  שקיים  בתפילה  עינינו.  לנגד  מתממש  המשיח  ימות  חזון  כי  תפיסתו  את 
הראשונה שלאחר סיום המלחמה דווח שקרא ״יהודים, יהודים, אנו בתקופת המשיח״.26

על רקע הלך רוח זה בולטת גישתו הרציונלית והקרה של שר הביטחון משה דיין, שביקר 
בהר יחד עם הרמטכ״ל יצחק רבין וחבורת קצינים בשעה שתיים אחר הצהריים, כארבע 
שעות לאחר כיבושו. הפרקליט הצבאי הראשי דאז מאיר שמגר הפנה את תשומת לבו של 
דיין לדגל הישראלי שהתנופף מעל כיפת הסלע, וזה הורה להורידו מיד.27 ״אם יש דבר 
שאיננו צריכים לעשות בירושלים״, כתב לימים דיין, ״הרי זה להניף דגלים ישראליים על 
מסגד עומר ועל קבר ישו״.28 הוא הורה גם לפנות את פלוגת הצנחנים, שנערכה לשהות 
קבע בחלקו הצפוני של הר הבית, חרף התנגדותו של אלוף הפיקוד עוזי נרקיס. דיין רמז 
לנרקיס, ארבע שעות לאחר כיבוש ההר, כי נראה לו שצריך יהיה להפקיד את המקום בידי 
שומרים מוסלמים.29 ואכן, השמירה על ההר הוחזרה על פי החלטת דיין לווקף. קבוצות 
ואישים שונים מקרב ארגוני הר הבית והמקדש היהודיים טוענים עד היום כי היה זה אחד 

הרגעים שבהם הוחמצה ההזדמנות ההיסטורית ״לעשות מעשה״ בהר.30

23 דברי הרב הראשי לצה״ל בשאלות ותשובות על הר הבית לפי ההלכה, שודר בגלי צה״ל במוצאי שבת, 

המדינה  ארכיון  אישי,  תיק  גורן  שלמה  לצה״ל,  הראשי  הרב  ארכיון   ,)22.7.1977( תשכ״ז  בתמוז  י״ד 
)א״מ( פ-5049/6, עמ׳ 82-77; בנזימן, 1973, עמ׳ 137-136; סגל, 2020, עמ׳ 235-234; שרגאי, 1995, 

עמ׳ 30-29.
24 דבר, 15.8.1962, עמ׳ 4; סגל, 2020, עמ׳ 228. 

25 עדות הרב שלמה גורן, 16 באוקטובר 1968, עמ׳ 68-67, ארכיון צה״ל, כפי שמצוטט אצל סגל, 2020, 

עמ׳ 233. 
מישלוב,   ;11.6.1967 אחרונות,  ידיעות  המשיח׳״,  בתקופת  אנחנו  יהודים,  ״׳יהודים,  ברש,  מנחם   26

 .2012
27 גזית, 1985, עמ׳ 236; טבת, 1970, עמ׳ 35; נרקיס, 1991, עמ׳ 340.

28 דיין, 1976, עמ׳ 12.

29 גזית, 1985, עמ׳ 236; נרקיס, 1991, עמ׳ 340.

30 רמון, 2001, עמ׳ 128.
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עשרה ימים לאחר מכן הסתיים תהליך גיבושו של הסטטוס קוו החדש בהר הבית. דיין 
העדיף שלא להביא את הסוגיה לדיון מוקדם בממשלה או באחת מוועדותיה. הוא חשש 
מגישה ״רגשנית מדי״, אשר תושפע מחגיגות הניצחון במלחמת ששת הימים.31 הוא העדיף 
לענייני  ויועצו  דוד פרחי, מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון  לקבל את עצותיו של 
ערבים של עוזי נרקיס, שאותו פגש ביום שישי, 16 ביוני 1967, בעת שנערכה בהר התפילה 
המוסלמית הראשונה לאחר המלחמה. פרחי הסביר לדיין כי על רקע היחס התאולוגי של 
העולם המוסלמי למדינת היהודים, המוסלמים ידחו שינויים מהותיים במעמד המסגדים 
והמתחם המקודש להם אם יכתיב אותם ריבון לא־מוסלמי. בתום השיחה התחזקה דעתו 
של שר הביטחון כי יש להשאיר את המקום ואת ניהולו בידי הווקף המוסלמי, אך בה בעת 
הוא החליט לעמוד על זכותם של היהודים לבקר בהר הבית כתיירים, ללא כל הגבלה, 

בניגוד לאיסור שהיה קיים בתקופה הירדנית.32

בשבת, 17 ביוני 1967, למחרת התפילה המוסלמית והפגישה עם פרחי, נפגש שר הביטחון 
עם המנהיגים הדתיים המוסלמים במזרח ירושלים ועם ראשי הווקף. מי שעמל על כינוסם 
סאייח, הקאדי  אל־חמיד  להביא את השייח עבד  כדי  ליריחו  במיוחד  פרחי, שנסע  היה 
דיין בפני  פירט  ירושלים, לפגישה. בישיבה, שנערכה על שטיחי מסגד אל־אקצא,  של 
המנהיגים המוסלמים את תנאי הסטטוס קוו החדש שקבע בהר הבית: חיילי צה״ל יפנו את 
החצר ויימצאו מחוץ לה. הממשל הישראלי יהיה אחראי לביטחון הכולל, אבל לא יתערב 
בשמירה הפנימית ובפיקוח הפנימי על ענייני ההר. יהודים לא יוכלו להתפלל על ההר, אך 
יוכלו לבקר בו ללא הגבלה. יהודים שירצו לבקר במסגדים יחלצו את נעליהם. עם סיום 
הפגישה העביר פרחי את המפתחות של רחבת הר הבית לידי שאוויש חסניין, ראש שומרי 

הווקף לפני המלחמה.33

למחרת, בישיבת הממשלה ב־18 ביוני, דיווח דיין לממשלה על ביקורו בהר הבית וההסדר 
מסובכת,  יותר  קצת  הייתה השאלה  לנוצרים[  ]בהשוואה  למוסלמים  ״ביחס  שקבע שם: 
אבל גם כאן הגענו להסדר מלא. עיקר התביעה שלהם הוא עניין התפילה במסגד. המסגד 
יהיה פתוח בכל ימות השבוע, ולא רק יום אחד בשבוע. אשר לשמירה בחצר הפנימית, היו 
להם בעבר 28 שוטרים ]שומרי ווקף[, עכשיו ישנם 14. השמירה מבחוץ תהיה שלנו, כשם 
שבעבר הייתה שמירה של המשטרה ]הירדנית[. מתקנים חלק מהגג, תיקון שהוחל בו לפני 

זמן מה. אם יצטרכו עזרה — יקבלו. יש שם בית יתומים עם 150 ילדים. נתמוך בו״.34

31 שרגאי, 1995, עמ׳ 24. 

32 נרקיס, 1991, עמ׳ 341; שרגאי, 1995, עמ׳ 24. 

33 גזית, 1985, עמ׳ 236; נרקיס, 1991, עמ׳ 341.

34 פרוטוקול ישיבת הממשלה, 18 ביוני 1967, ארכיון המדינה, א-8164/6, עמ׳ 14.
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על יסודות אלה התגבש שבועות ספורים לאחר המלחמה הסטטוס קוו החדש בהר: ניהול 
האתר והשליטה הפנימית בו נתונים בידי אנשי הווקף המוסלמי )המנוהל ומתוקצב למעשה 
על ידי ירדן(, והרשויות הישראליות אחראיות לביטחון ב״מעטפת החיצונית״ של ההר. 
ליהודים זכות גישה חופשית להר וביקור בו דרך שער המוגרבים, אך אסור להם להתפלל 
בתשלום  תיעשה  אל־אקצא,  ומסגד  הסלע  כיפת  ההר,  לאתרי  הכניסה  הבית.  הר  בתוך 
לרשויות הווקף. כל התפילה והפעילות הפולחנית היהודית הועברה לכותל המערבי, שהוא 
קטע מקיר התמך המערבי של רחבת הר הבית. בסמוך לכותל הוכשרה במהירות רחבת 
ביוני(  ל־11   10 )בין  שבת  במוצאי  ונהרסה  פונתה  המוגרבים  ששכונת  לאחר  התפילה, 
בנימוק שיש להתכונן לבואם של מאות אלפי יהודים להתפלל בכותל בחג השבועות, מיד 

לאחר שיוסרו המחסומים.35

ראש העיר טדי קולק, שהיה בין אלה שיזמו את הרס שכונת המוגרבים, העיד בזיכרונותיו 
כי הוא העריך ש״הרגשות שנבלמו במשך דור יפרצו לקראת האפשרות לגעת שוב באבני 
הקומה ]כנראה הקומה הראשונה של אבני הכותל[, להתפלל בקודש הקדושים שלנו״.36 
לכותל  הבית  הר  על  שעמד  המקדש  מן  הקודשים״  ״קודש  את  העביר  שקולק  מעניין 
המערבי. החלפה דומה בין הכותל להר הבית נעשתה בדבריו של שר הדתות זרח ורהפטיג 
בדיון בכנסת ב־27 ביוני 1967: ״עשר קדושות ירדו על ארץ ישראל, שמונה מהן קיבלה 
ירושלים ובמרכזה הכותל המערבי, שלדברי חכמינו לא זזה ממנו השכינה מעולם״. דבריו 
היו פרפראזה על דברי המשנה במסכת כלים )א׳ ו׳(, אלא ששם מוקדי הקדושה החשובים 

ביותר היו הר הבית ובית המקדש.37

הסטטוס קוו החדש שיצר דיין בהר הבית נועד אפוא להפריד בין הפולחן היהודי לפולחן 
המוסלמי, על מנת למנוע חיכוך על ההר ולנטרל ככל האפשר את הממד הדתי מהסכסוך 
יצרים  התלהטות  ימנע  המקום  את  המוסלמים  של  שניהולם  האמין  דיין  היהודי-ערבי. 

ויאפשר הסתגלות למציאות החדשה שנוצרה בירושלים ובשטחים לאחר המלחמה. 

אולם, ההסדר שקבע דיין אותגר על ידי הרב שלמה גורן ואנשי הרבנות הצבאית, שתפסו 
מהתקופה  לדרווישים  מעונות  בניין   — אל־פח׳ריה״  ב״זאוויה  חזקה  המלחמה  בתום 
הממלוכית ששכן בתוך הר הבית בשכונה שנקראה בתי אבו סעוד, סמוך למעלה המוגרבים. 
שיפוץ  ולאחר  בשועפאט,  ריקות  לדירות  פונו  בבניין  שהתגוררו  המוסלמיות  המשפחות 
וסיוד מהיר הקים גורן במקום את ״המדרשה של הרבנות הצבאית על הר הבית״. הוא מינה 
עשרה ״קציני הר הבית״ שמדיהם עוטרו בתגים מיוחדים. אלה ניהלו את המקום וערכו 

35 קולק 1979, עמ׳ 212.

36 קולק, 1979, שם.

37 שרגאי, 1995, עמ׳ 27. 
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בו, יחד עם חיילי הרבנות הצבאית, תפילות קבועות. הם התפללו, קראו בתורה וקיימו ימי 
עיון במדרשה. במקביל עסק הרב גורן, בסיוע חיילי חיל ההנדסה, במדידות בהר הבית, 
שאפשרו לו לקבוע — על פי החישובים שעשה — את תחומי ה״אזורים המותרים״ לעליית 
יהודים הנמצאים לדעתו מחוץ לתחום המקדש — תוצאה של הרחבת ההר בתקופת המלך 

הורדוס.38

בתשעה באב תשכ״ז )13 באוגוסט 1967( ארגן הרב גורן תפילה בחצר הר הבית בהשתתפות 
ב״ידיעות  הדיווח  פי  על  ובימה.  קודש  ארון  תורה,  ספר  איתם  שהביאו  מניינים  כמה 
אחרונות״, כאשר הגיעו בתפילת ״עלינו לשבח״ למילים ״ואנחנו כורעים ומשתחווים״, כרע 
הרב גורן והשתחווה כדרך שנהגו במקדש. בתום התפילה תקע בשופר.39 צעד זה הדהים 
המגיבים הראשונים  בין  רבה.  ולתהודה  לפרסום  וזכה  העליונה  את המועצה המוסלמית 
למצבנו  חמורה  ״דאגה  אבן,  אבא  החוץ,  לשר  במכתב  שהביע  בן־גוריון  דוד  ח״כ  היה 
בירושלים״ תוך שהוא מגנה בחריפות את ״המעשה המשונה של הרב גורן הסבור כנראה 
שהקדוש־ברוך־הוא מתחבא במסגד עומר והלך לעשות תפילה במקום קדוש למוסלמים 
ולתת פה לשונאינו ]...[ שאנחנו מחללים קודשי זרים״. הוא תהה: ״למי דרושה השתוללות 

זו? האין איש בממשלה הרואה את הנזק החמור הצפוי מהשתוללות זו״.40

לתפילה  בהמשך  בהר.  יהודית  תפילה  למען  לפעול  והמשיך  נרתע  לא  גורן  שהרב  אלא 
בתשעה באב הוא ביקש לארגן תפילה המונית בהר בשבת ״נחמו״. פעולותיו עוררו את 
שער  את  לנעול  ואף  התפילה  נגד  למחות  העליונה  המוסלמית  והמועצה  הווקף  ראשי 
המוגרבים כדי למנוע מאנשי הרבנות הראשית להיכנס להר. פעולות אלה הביאו לתגובה 
ואת אנשי הרבנות הצבאית מן המבנה  גורן  דיין. הוא הורה לפנות את הרב  מהירה של 
לשבת  שתוכננה  ההמונית  התפילה  גם  הצבאית.  המשטרה  של  יחידה  במקומם  ולהציב 
כן, הורה דיין להציב אולטימטום לאנשי הווקף לפתוח מחדש את  ״נחמו״ בוטלה. כמו 
שער המוגרבים. משלא נענו, נשלח דוד פרחי למשרדו של מנהל הווקף חסן טהבוב וקיבל 

את המפתחות ״תוך מחאה״. מאז השער נשאר פתוח בפיקוח המשטרה הצבאית.41

בישיבה  הקדושים.  המקומות  על  השמירה  לענייני  השרים  ועדת  התכנסה  במקביל 
הוועדה  דיין.  של  המלצותיו  פי  על  ההחלטה  התקבלה   1967 באוגוסט  ב־16  שהתקיימה 
בראשות שר הדתות זרח ורהפטיג, ממנהיגי המפד״ל, החליטה לפנות את הרב גורן ואנשיו 
מהר הבית. הרב גורן התקומם ומחה נמרצות נגד ההחלטה, שקיבלה את אישור הממשלה 
מהרמטכ״ל  מפורשת  פקודה  בעקבות  הדין  את  לקבל  נאלץ  הוא  אולם  באוגוסט.  ב־20 

38 ראו בהרחבה: גורן, 1992.

39 ידיעות אחרונות, 17.8.1967, כפי שמצוטט אצל: גזית, 1985, עמ׳ 238; סגל, 2020, עמ׳ 238.

40 המכתב מצוטט אצל: גזית, 1985, עמ׳ 239-238. 

41 דיין, 1976, עמ׳ 498; גזית, 1985, עמ׳ 240-239.
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יצחק רבין להתפנות מן ההר. בהמשך הוסדר גם עניין התשלום של המבקרים בהר. נקבע 
כי הכניסה דרך שער המוגרבים תהיה חופשית, אבל מבקרים שירצו להיכנס לכיפת הסלע 

ולמסגד אל־אקצא ישלמו דמי כניסה.42

ועדת  החלטת  של  ג  בסעיף  ביטוי  לידי  בא  הבית  הר  לבין  הכותל  בין  ההפרדה  עקרון 
הביטחון  כוחות  ידי  על  יופנו  יהודים,  מתפללים  הבית  להר  בכניסה  ״משיעלו  השרים: 
החלטה  של  בדרך  אפוא  אושר  לא  בהר  יהודים  תפילת  על  האיסור  המערבי״.43  לכותל 
אירוני,  באופן  הביטחון.  לכוחות  ִמנהלית  הוראה  של  בדרך  אלא  הממשלה,  של  רשמית 
דווקא פעילותו של הרב גורן על ההר הביאה למיסוד הסטטוס קוו שקבע דיין בהחלטות 

ועדת השרים והממשלה. 

דיין העיד בספר זיכרונותיו כי ״אף שלא רצה איש מן השרים כי תתקבל החלטה פורמלית 
האומרת שאסור ליהודים להתפלל בהר הבית, הוחלט לאשר את המדיניות הקיימת האוסרת 
על כך ]שעוצבה זה עתה על ידי דיין עצמו[. היה ברור שאם לא נמנע תפילות יהודים 
בחצר המסגד יסתבכו הדברים ותתלקח מלחמת דתות״.44 בעיני דיין היה הר הבית אתר 
אתר  הבית  בהר  לראות  ״עלינו  פעיל:  יהודי  פולחן  בו  שיש  קדוש  מקום  ולא  היסטורי, 
היסטורי של זכר העבר, אך לא להפריע לערבים לנהוג בו כפי שהוא עתה — מסגד תפילה 
מוסלמי״.45 שלמה גזית, לימים מתאם הפעולות בשטחים ומקורבו של דיין, הדגיש את 
ובה בעת, למנוע את  זכויות היהודים באתר,  הצלחת המדיניות הישראלית ״לשמור על 
התפתחותו של סכסוך כולל בין היהדות והאסלאם. וזאת על ידי שאפשרו לגורמים הערבים 

והמוסלמים לנהל את ענייניהם במקום ככל האפשר בלי להתערב״.46

השרים  ועדת  דיין,  של  אלו  החלטות  והמקדש,  הבית  הר  שוחרי  של  הקבוצות  בעיני 
והממשלה, הן ״אם כל חטאת״ ויש להילחם בהן בכל דרך.47

דעה מפוכחת יותר מזו של דיין על הזיקה של קבוצות יהודיות שונות להר הבית ביטא 
כבר ב־10 ביוני 1967 פרופ׳ אביגדור לבונטין, מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטה 
מידת  ״את  למדעים:  הלאומית  האקדמיה  שליד  חשיבה  לצוות  שכתב  בתזכיר  העברית, 

42 גזית, 1985, עמ׳ 240.

43 גורן, 1992, עמ׳ ט״ז. 

44 דיין, 1976, עמ׳ 498. פרוטוקול הישיבה של ועדת השרים מאוקטובר 1968 מלמד שדיין נמנע מאיסור 

גורף של תפילת יהודים בהר מחוץ למסגדים: ״אני בעד שיהודים לא יתפללו עכשיו גם בחצר ]המסגד[ כי 
זה יהיה לנו לרועץ. אם נחשוב פעם שצריכים לבטל איסור זה — נבטל״. פרוטוקול ישיבת ועדת השרים 

לעניין השמירה על המקומות הקדושים, 28.10.1968, ארכיון המדינה א 7354/5, עמ׳ 5. 
45 דיין, 1976, עמ׳ 498 )ההדגשות של המחבר(.

46 גזית, 1985, עמ׳ 241.

47 ראו למשל: סגל, 2020, עמ׳ 248-242.
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חומרתו של הקושי היהודי קשה לי להעריך... יש חשש כי חוגים קיצוניים יתחילו לטעון 
שהיות והר הבית בידינו, הגיע הזמן לעשות מעשה מופלג: למן הקמת בית המקדש )בקצה 
אחד של הספקטרום( ועד להרחבה או הדגשה פיסית של כותלו המערבי של הר הבית על 

חשבון חלקיו האחרים שאינם יהודיים״.48

בדיעבד, ניתן לומר שתחזיתו של לבונטין התגשמה במידה רבה. שנים רבות הופנה המאמץ 
היהודי־ישראלי הממסדי להרחבת הכותל המערבי בדרכים שונות ולחיזוק מעמדו כאתר 
דתי ולאומי — החפירות הארכיאולוגיות בסמוך לכותל הדרומי והכותל המערבי )מדרום 
למעלה המוגרבים(, חפירת מנהרות הכותל של משרד הדתות, תכנון רחבת הכותל, הפיכתו 
לסמל לאומי לצד היותו אתר דתי ועוד.49 אולם, בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי. חלקים 
להסתפק  עוד  מוכנים  לא   — הדתי־לאומי  בציבור  בעיקר   — היהודי  הציבור  של  ניכרים 

ב״תחליף״ ושואפים לפעול ב״מקום האמיתי״ — בהר הבית, מקום המקדש. 

3. קיבוע הסטטוס קוו בהחלטות הממשלה ובג״ץ

סוגיית התפילה של יהודים בהר הבית נדונה במספר הזדמנויות נוספות בוועדת השרים 
לענייני השמירה על המקומות הקדושים, על רקע עתירות לבג״ץ לאפשר תפילה יהודית 
בהר. גם בישיבות אלה נמנעה הוועדה מלקבל החלטה מפורשת האוסרת את התפילה. שר 
הדתות ורהפטיג הבהיר מפורשות באחד הדיונים כי אין איסור בחוק, והעניין הוא בגדר 
שר  פנה   1968 במאי  ב־27  הוועדה  בישיבת  המשטרה.50  שר  ובסמכות  הציבור״  ״שלום 
הפנים ומנהיג המפד״ל חיים משה שפירא לשר המשטרה ולאלוף שלמה גזית, שמונה על 
ידי דיין למתאם פעולות הממשלה בשטחים, באומרו כי ״המשטרה צריכה לדעת שבזמן 
הקרוב אתם צריכים לשמור על כך שלא תהיינה התנגשויות ]בין יהודים למוסלמים[ וכל 
תפילה זה מקור להתנגשויות״. שר המשטרה אליהו ששון שאל את שפירא: ״עכשיו נכנסים 
בחיוב. ששון  לו  הפנים השיב  ושר  אותם?״  להוריד  צריך  להתפלל. האם  אנשים  עשרה 
יהודים על ההר בטענה שאי אפשר  ביקש לקבל החלטה מפורשת בעניין איסור תפילת 

להשאיר זאת לשיקולה של המשטרה, אולם העניין לא הובא שוב להכרעת הממשלה.51

היום, חרף חילופי  ועד   1967 מדיניות הממשלה בסוגיה לא השתנתה באופן רשמי מאז 
השלטון ועליית הליכוד לשלטון ב־1977. גם מנחם בגין, שהבטיח לפני ניצחונו בבחירות 

48 בנזימן, 1973, עמ׳ 45.

49 ראו בהרחבה: בר וכהן־הטב, 2021, עמ׳ 152-47.

50 שרגאי, 1995, עמ׳ 37. 

51 פרוטוקול ישיבת ועדת השרים לענייני השמירה על המקומות הקדושים, 27 במאי 1968, א״מ 7354/5, 

עמ׳ 5-4.
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לשנות את הסטטוס קוו בהר, לא עמד בהבטחתו — בין השאר, מפני לחצו של משה דיין, 
שהתנה את הצטרפותו לממשלת בגין בשמירת הסטטוס קוו מ־52.1967 החלטות אלה של 
הממשלה מעניקות עד היום שיקול דעת רחב למפקדי המשטרה לקבוע אם תפילת יהודים 
הציבורי  הסדר  ואת  הציבור  את שלום  מסכנות  אחרות  פולחניות  יהודיות  ופעולות  בהר 

במקום. 

מדיניות הממשלה למנוע תפילת יהודים בהר הבית זכתה לאישורו של בית המשפט העליון, 
שדן בנושא פעמים רבות בעקבות עתירות שהגישו קבוצות הר הבית היהודיות ובראשן 
״נאמני הר הבית״. בית המשפט אומנם הדגיש כי יש ליהודים זכות להתפלל על הר הבית, 
הן מתוקף ״חוק השמירה על המקומות הקדושים״ והן מטעמים דתיים והיסטוריים, ואולם, 
בידי הרשות המבצעת נתונה ההחלטה למנוע תפילת יהודים על ההר )ואפילו תפילת יחיד 
״הפגנתית״( על בסיס שיקולי ביטחון הציבור והסדר הציבורי.53 בית המשפט העליון אף 
אישר את זכותה של המשטרה למנוע ביקור של כמה מ״נאמני הר הבית״ בראשות מנהיגם 
גרשון סלומון, שלבש לעיתים אופי של הפגנה ועורר תסיסה רבה בקרב הציבור המוסלמי. 
בשל  מסקנה,  לכלל  יגיע  וכאשר  אם   ]...[ הכניסה  את  לאסור  הסמכות  המחוז  ״למפקד 
התרחשויות חריגות, כי התהווה מצב היוצר סכנה קרובה לוודאות להפרת סדר חמורה״, 
לשון הפסיקה.54 עוד נקבע כי מפקד מחוז ירושלים של המשטרה ישתמש בסמכותו זו רק 
כמוצא אחרון. פסיקות בג״ץ אישרו, אפוא, את מדיניות הממשלה בעניין הר הבית. בניגוד 
מחשש  הרגישה  בסוגיה  להכריע  רצון  חוסר  בג״ץ  שופטי  גילו  אחרים,  רבים  לתחומים 
מעשי  ובאופן  הממשלה  בסמכות  נותר  הנושא  החלטתם.  של  הלכת  מרחיקות  להשלכות 

בסמכות המשטרה.

4. האיסור ההלכתי על עליית יהודים להר הבית והשלכותיו

במשך שנים רבות לא עורר האיסור על תפילת יהודים בהר הבית התנגדות רחבה בקרב 
יהודים  עליית  על  הראשית שאסר  הרבנות  של  ההלכה  פסק  בשל  זאת  היהודי.  הציבור 
הזרמים  כל  רבני  של  נדירה  הסכמה  על  נשען  כשהוא  בו,  תפילה  על  גם  וממילא  להר, 
החשובים של היהדות הדתית בישראל — הן הפוסקים והרבנים החרדים הבולטים, דוגמת 
הרב אליעזר שך והרב שלמה זלמן אוירבך, והן רבני הציבור הדתי־לאומי, דוגמת הרב צבי 

52 שרגאי, 1995, עמ׳ 375-374.

נ׳ הממונה על הכותל המערבי, פ״ד מח)2( 265 )1994(, עמ׳  257/89, 2410/90 ענת הופמן  53 בג״ץ 

352. לדיון מפורט בנושא ראו: ברקוביץ, 2001, עמ׳ 241-183; ולאחרונה: מדינה וקאופמן, 2022, עמ׳ 
.393-351

54 בג״ץ 4868/95 נאמני הר הבית נ׳ מפקד מחוז ירושלים, פ״ד מז)5( 221 )1995(.



24

שליטה? — תהליכים ומגמות, 2022-2015
הר הבית / אל־אקצא: לקראת אובדן 

25

יהודה קוק )בנו של הראי״ה( והרב שאול אריאלי, שצידדו בעמדת הרבנים הראשיים הרב 
איסר יהודה אונטרמן והרב יצחק נסים. 

ביסוד האיסור ההלכתי עמדה ועומדת הקביעה כי על פי ההלכה, כל היהודים הם בחזקת 
אי פעם במחיצתם של  או עם אנשים ששהו  נפטרים  טמאי מת, משום שבאו במגע עם 
נפטרים. בזמן בית המקדש היו היהודים מטוהרים מטומאת המת על ידי ״מי חטאת״ — 
אפר פרה אדומה שהיה נמהל במים. בהיעדר אפר פרה אדומה )שנעלמה במהלך הדורות(, 

מוחזקים כל היהודים כטמאי מת, ולפיכך אסורים בגישה להר הבית.55

לכאורה, אפשר היה להתיר כניסה לחלקים גדולים של מתחם הר הבית הנוכחי, שהמקדש 
הגדולה  ההרחבה  פרי  כאמור  היא  היום  של  )הרחבה  ממנו  קטן  חלק  על  רק  השתרע 
הורדוס  המלך  בתקופת  ובעיקר  החשמונאים  מימי  החל  השני,  הבית  בשלהי  שנעשתה 
המקדש,  של  המדויקים  גבולותיו  על  ברורה  ידיעה  בהיעדר  אולם  הרומים(.  והנציבים 
אסרה הרבנות הראשית את הכניסה למתחם כולו לפי הכלל של ״מורא המקדש״, כלומר: 
מי שאינו ירא מן הספק שמא הוא דורך על אדמת קודש בהיותו טמא, הרי הוא עובר על 
איסור חמור, גם אם בדיעבד יתברר שדרך במקום מותר.56 חשש נוסף הוא שאם תינתן 
רשות לעלות לשולי ההר, ייפרצו הגבולות: רוב הציבור לא יבחין בין התחומים ולא יקפיד 
על הטהרה ושאר המצוות שהעולים להר חייבים בהן.57 לנימוקים הלכתיים אלה מצטרפים 
נימוקים ביטחוניים ומדיניים: חשש מתגובה קשה של המוסלמים במזרח התיכון וברחבי 
העולם, מלחמת דתות, ביזוי המקום הקדוש, שפיכות דמים ופגיעה בשלומם של יהודים 

בתפוצות.58

בין המתנגדים הבולטים לפסק הדין ההלכתי בלטו שתי דמויות חשובות: הרב שלמה גורן 
)לימים הרב האשכנזי הראשי(, שהתיר — כפי שראינו לעיל — עלייה ל״אזורים המותרים״ 

55 בנזימן, 1973, עמ׳ 136; סגל, 2020, עמ׳ 126-118; שרגאי, 1995, עמ׳ 28. 

לאחרונה חודש הניסיון לייבא פרות אדומות מארצות־הברית לישראל בסיוע הארגון האוונגליסטי ״בוני 
ישראל״, המשתף פעולה עם מכון המקדש. ראו: איתמר אייכנר, ״לראשונה חמש פרות אדומות הוטסו 
https://www.ynet.co.il/  ,19.9.2022  ,ynet אדומה״,  פרה  פה  הייתה  לא  שנה   2000 לישראל: 
judaism/article/bjyldoh11o. יש הסבורים שהצלחה בגידול פרות אדומות יכולה להביא לפריצת דרך 
בפסיקה ההלכתית, אבל נראה שבכל מקרה מדובר בתהליך ארוך שלא צפוי להשפיע בטווח הקרוב על 
פסיקת הרבנות הראשית והממסד הרבני נגד עליית יהודים להר. על הקשיים ההלכתיים בעניין זה, ראו: 
https://www.kikar. ,1.7.2022 ,יגאל גרוס, ״האם מותר להכין פרה אדומה בזמנינו?״, כיכר השבת

co.il/parshas/422122
56 שרגאי, 1995, עמ׳ 29.

57 אליהו בקשי־דורון )הרב הספרדי הראשי(, ״על המעפילים בהר״, הצופה, 26.5.1995. כדי להתמודד עם 

נימוק זה עוסקים ארגוני הר הבית בשנים האחרונות בהסברה נרחבת על התנאים ההלכתיים המחייבים 
את העולים היהודים להר. 

58 בקשי־דורון, 2002, עמ׳ 9; רמון, 2001, עמ׳ 119.

https://www.ynet.co.il/judaism/article/bjyldoh11o
https://www.ynet.co.il/judaism/article/bjyldoh11o
https://www.kikar.co.il/parshas/422122
https://www.kikar.co.il/parshas/422122
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והרב מרדכי אליהו, הרב הספרדי הראשי  בהר הנמצאים לדעתו מחוץ לתחום המקדש; 
ובלבד  ההר,  של  הדרום־מזרחית  בפינה  כנסת  בית  לבנות  שקרא   ,1993-1983 בשנים 
שהמבנה אשר יוקם יהיה גבוה יותר מהמסגדים.59 גם עמיתו באותו תקופה, הרב האשכנזי 
הראשי אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, תמך עקרונית בהקמת בית כנסת על ההר, 

אך טען שהסוגיה היא שאלה פוליטית שאין לרבנות מה לומר בה.60

אל שני מתנגדים בולטים אלה לאיסור ההלכתי הצטרפו במשך השנים כמה עשרות רבנים, 
שצידדו בגלוי או בשיחות פנימיות בעליית יהודים ל״אזורים המותרים״ להר על פי גדרי 
ההלכה. ביניהם: אליעזר ולדמן, חיים דרוקמן, יוסף קפאח )חבר בית הדין הרבני הגדול(, 
דב ליאור )רב קריית ארבע וחברון(, שאר ישוב כהן )רב העיר חיפה וחבר מועצת הרבנות 
הראשית, בנו של ״הרב הנזיר״ דוד כהן(, יהודה עמיטל )ראש ישיבת ההסדר באלון שבות 
ומנהיג תנועת מימד, שצידד בעלייה להר ובהמשך נסוג מעמדה זו(, זלמן קורן )מהמומחים 
הבולטים בסוגיית גבולות המקדש(, דוד שלוש )חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של 
נתניה(, חיים דוד הלוי )רבה הראשי של תל־אביב וחבר מועצת הרבנות הראשית( ויהודה 

גץ )רב הכותל(.61

משבעים  יותר  המערבי,  לכותל  סמוך  האידרא־רבה,  בישיבתו  גורן  הרב  כינס  ב־1986 
ניתן  ואף  חלקיו״  ברוב  הבית  בהר  ולהתפלל  לעלות  ליחידים  ״מותר  כי  שפסקו  רבנים, 
להקים בית כנסת על ההר. עם רבני הפורום נמנו גם הרב שלום משאש, הרב הספרדי 
הראשי של ירושלים, הרב יחיאל בוחבוט, הרב הספרדי של קריית שמונה, והרב יצחק 

שילת.62

נוסף על כל אלה, מראשית שנות השמונים — בין השאר בהשפעת הסכם השלום עם מצרים 
והנסיגה מסיני ומחבל ימית, שנתפסו כנסיגה בתהליך המשיחי — החל תהליך איטי של 
עליית  בחיוב  הרואים  בו,  המרכזי  בזרם  כולל  הדתי־לאומי,  בציבור  החוגים  התרחבות 
ובלימוד  המקדש  בבית  העיסוק  גם  התרחב  במקביל,  בהר.  המותרים  לאזורים  יהודים 
העלייה  לסוגיית  קשר  ללא  ומבנהו,  המקדש  כלי  הקורבנות,  הקרבת  דרכי  הלכותיו, 
להר.63 שני מוקדים חשובים של פעילות בנושאים אלה היו מכון המקדש בראשותו של הרב 

59 שרגאי, 1995, עמ׳ 66-64.

60 שרגאי, 1995, עמ׳ 65. 

61 רמון, 2001, עמ׳ 122; שרגאי, 1995, עמ׳ 69; נדב שרגאי, ״הר הבית הוא כבר לא עניין של תמהונים״, 

https://www.haaretz.co.il/misc/2002-01-16/ty-article/0000017f-  ,16.1.2002 הארץ, 
fff9e13c0000־db59-db22-a17f

62 שרגאי, 1995, עמ׳ 70.

63 על הקשר בין הנסיגה מסיני )שנתפסה בחוגים מסוימים גם כנסיגה של התהליך המשיחי(, הסכמי אוסלו 

והעיסוק בהר הבית, ראו: ענברי, 2008, עמ׳ 46-38, 78-68, 94-87; שרגאי, 1995, עמ׳ 101-98.

https://www.haaretz.co.il/misc/2002-01-16/ty-article/0000017f-db59-db22-a17f-fff9e13c0000
https://www.haaretz.co.il/misc/2002-01-16/ty-article/0000017f-db59-db22-a17f-fff9e13c0000
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ישראל אריאל )לשעבר רב העיר ימית, המכון נוסד ב־1984( וישיבת עטרת כוהנים ברובע 
המוסלמי בהנהגתו של הרב שלמה אבינר )נוסדה ב־1983(. המקדש ו״תודעת המקדש״ 
תפסו בהדרגה מקום הולך וגדל בשיח בחברה הדתית־לאומית.64 הפעילות בנושא הר הבית 
עברה בהדרגה מ״החוגים הלאומיים״ של יוצאי תנועות בית״ר, אצ״ל ולח״י וחברי ארגון 
״נאמני הר הבית וארץ ישראל״, שהגישו את העתירות הראשונות לבג״ץ בנושא — אל 
קבוצות שבאו מתוך הציבור הדתי־לאומי כמו תנועת ״חי וקיים״ מייסודו של יהודה עציון 
)מהפעילים המרכזיים ב״מחתרת היהודית״ שתכננה במחצית השנייה של שנות השמונים 

לפוצץ את כיפת הסלע(.65

בדעה  להחזיק  המשיכו  הדתי־לאומי  במחנה  הרבנים  רוב  אלה,  תהליכים  למרות  אולם 
גם בחירתם של הרב  ולהתפלל בשטחו. באופן פרדוקסלי,  ליהודים לעלות להר  שאסור 
שלמה גורן לרב האשכנזי הראשי )כיהן בשנים 1983-1972( ושל הרב מרדכי אליהו לרב 
הספרדי הראשי — הראשון לציון )כיהן בשנים 1993-1983(, שתמכו שניהם בעליית יהודים 
להר, לא שינתה את עמדת מועצת הרבנות הראשית בזכות האיסור ההלכתי. אפילו הניסיון 
של הרב גורן לשנות או להסיר את השלטים של הרבנות הראשית בכניסה, האוסרים לפי 

דין תורה על כניסת יהודים להר, נכשל.66

של  עמוק  חשש  גם  קיים  להר,  יהודים  עליית  נגד  ההלכתיים  לנימוקים  מעבר  כי  נראה 
הממסד הרבני מהפוטנציאל המהפכני הטמון ב״עשיית מעשה״ הנראה כצעד מכין לכינונו 
אינם  להר  עלייה  המתירים  הרבנים  מן  ניכר  חלק  אומנם,  השלישי.  המקדש  של  מחדש 
בית  או הקמת  יהודים בהר  גם תפילה ממוסדת של  דוגלים בבניית המקדש עכשיו. אך 
כנסת במקום יכולות להיות צעדים מהפכניים לגבי היהדות, שכאמור, התפתחה באלפיים 

השנים האחרונות כדת ללא מקדש. 

ישיבת  פעילות  על   .2017 חן,  ראו:  והישראלית  הדתית  בחברה  והשפעתו  מכון המקדש  פעילות  על   64

עטרת כוהנים ברובע המוסלמי סביב הר הבית ראו: אילון, 1988, עמ׳ 103-99; שרגאי, 1995, עמ׳ 64, 
207-191. כפי שנראה בהמשך, הרב שלמה אבינר, ראש הישיבה, מתנגד לעליית יהודים להר. העיתונאי 
עמוס אילון מביא סיכום של דברים שנאמרו ב־1983 בכינוס של ישיבת עטרת כוהנים על ״בית המקדש 
השלישי, מעלתו, צורתו החיצונית, מידותיו ומיקומו, הסדרים שהיו נהוגים בו, תנופתו והחובה לעשות 
על  המפד״ל,  מטעם  ח״כ  אז  דרוקמן,  חיים  הרב  שאמר  דברים  מצטט  הוא  הזה״.  בזמן  בניינו  למען 
התקדמות התהליך המשיחי מיציאת מצרים ועד הבית השלישי שלא ייחרב לעולם: ״זהו תהליך אחד מן 
הגאולה הראשונה לאחרונה. שלא כמו בית ראשון ושני, שאחריהם בא עלינו צער הגלות, הישועה הבאה 
עלינו עכשיו תהיה לעולם ועד ]...[ אנו הולכים וקרבים לעתיד הגדול, שבו נקיים את הפסח בשלמותו 
ולא נאמר עוד ׳פסח שהיו אבותינו אוכלים כשבית המקדש היה קיים על שום מה׳. כי אם פסח שאנו 

אוכלים בבית המקדש וגו׳״. ראו: אילון, 1988, עמ׳ 101. 
65 ראו בהרחבה: רמון, 1997, עמ׳ 20-17. 

66 בתקופת כהונתו של הרב גורן הושחתו השלטים על יד התומכים בעליית יהודים להר, והוא ציווה שלא 

לחדש את השלטים. אילון, 1988, עמ׳ 118. 
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חוקר מדע הדתות תומר פרסיקו סיכם את הדברים בחדות במאמר שפרסם במוסף ״הארץ״: 
״בכל הנוגע להר הבית, לא רק הציונות החילונית אלא גם היהדות ההלכתית ניצבת מול 
היגיון פנימי קטלני. הקמת מקדש, השלמת המסורת המשיחית, תייתר גם אותה. העורגים 
אל המקדש מקווים ליהדות קדם־הלכתית, לתקופה בה המשנה עדיין לא נכתבה, ודאי לא 
התלמוד. תקופה בה היו כוהנים, הונהגו רגָלים, ודם הוזלף על קרנות המזבח. שוחרי הבית 
תוכן  היהדות הרבנית הם מקדמים  פונדמנטליזם של דת אחרת: בתוך  השלישי מציגים 
ותבנית כוהנית. הפרדיגמה הכוהנית מציגה מערכת דתית ששולטת בה קאסטה סגורה של 
משפחות כהונה, שמרוכזת לא סביב בתי מדרש רבים אלא סביב בית מקדש אחד, שלא 
מתפללת אלא זובחת חיות ושמחפשת את האל לא בפעולות מקודשות ובזמנים מקודשים, 

אלא באתר קדוש אחד ומיוחד״.67

בכל מקרה, הפסק ההלכתי האוסר על יהודים לעלות להר הבית מנע עימות בין הממסד 
היהודי־דתי לממסד המוסלמי על ההר. הוא גם בלם חלק ניכר מפעילות הציבור הדתי־

לאומי שממנו היה עשוי לצמוח עיקר ההתנגדות להחלטתם של דיין והממשלה.68 כך נמנע 
מאבק בין יהודים למוסלמים על תפילה ופולחן בתוך הר הבית, וגורל ההר לא היה כגורל 
ששיאן  למוסלמים  יהודים  בין  חריפות  התנגשויות  אירעו  שם  בחברון,  המכפלה  מערת 

בטבח שביצע ברוך גולדשטיין במקום בפברואר 69.1994

אולם, חשוב להדגיש כי כל דיון שהתקיים בין רבנים, פוסקים ופוליטיקאים דתיים בנושא 
איסור עליית יהודים להר, לא נגע לקביעתם הנחרצת שלעם ישראל יש זכות בעלות נצחית 
על הר הבית, אלא שזכות זו אינה ממומשת — אם בשל האיסור ההלכתי ואם בשל החשש 
מעימות יהודי-מוסלמי. גישה זו באה לידי ביטוי כבר בדברי שר הדתות זרח ורהפטיג 
1967: ״אין שום ספק שלעם ישראל יש הזכות על הר הבית, כי הוא  בראיון ב־18 ביוני 
קודש הקודשים של עם ישראל. אלא שאין בכוונתו של עם ישראל, כפי שאני מבין זאת, 
לתבוע בדורותינו את הזכות הזאת על ידי הריסת המקומות ההם ]המבנים המוסלמיים שעל 
ההר[״. ובתשובה לשאלת המראיין: ״זכות חוקית יש לך, לדעתך, לכך?״, ענה שר הדתות: 

)בלוג(,  האל  לולאת  הציונות״,  של  הקצה  נקודת  ומודרנה:  ״מיתוס  פרסיקו,  תומר   67

 .https://tomerpersico.com/2014/11/20/zionism_and_the_temple_mount_part2/
המאמר פורסם בהארץ ב־19.11.2014.

פגיעה  באמצעות  הבית  בהר  קוו  הסטטוס  את  לשנות  שונות  קבוצות  של  ניסיונות  כמה  כמובן  היו   68

במבנים המוסלמיים שבהר. הניסיון החשוב והנועז ביותר היה של ״המחתרת היהודית״ שנחשפה בידי 
שירותי הביטחון במאי 1984. רבים מעצוריה היו דמויות מרכזיות בגוש אמונים ובממסד הדתי־לאומי, 
27 העצורים הורשעו ב״קשירת קשר לפוצץ את מבנה כיפת הסלע״. ראו:  16 מבין  ולא אנשי שוליים. 
124. מקוצר היריעה לא נעסוק כאן  1995, עמ׳  54-52, 120-114, 160-159; שרגאי,  1987, עמ׳  סגל, 

בניסיונות אלה. 
69 על ההשוואה בין הר הבית למערת המכפלה ראו: רמון, 2001, עמ׳ 118-117.

https://tomerpersico.com/2014/11/20/zionism_and_the_temple_mount_part2/
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״זכות חוקית יש לנו, ואני מאושר מכך שההלכה אומרת שהבית השלישי צריך להיבנות על 
ידי הקב״ה. אני מאושר מזה, שכך איננו נכנסים לסכסוך עם הדת המוסלמית״.70

השאיפה לחזור ולכונן את בית המקדש השלישי בהר הבית הייתה גם בין הגורמים שמנעו 
את יישום התוכניות השונות )ובראשן זו של משה ספדיה( לשיקומה והרחבתה של רחבת 
הכותל המערבי, שנתפסה על ידי חלקים בציבור הדתי והחרדי ומנהיגיו כ״תחליף זמני״, 

עד שייבנה בית המקדש עם בוא הגאולה.71

5. השחיקה באיסור ההלכתי 

בציבור  שחלו  פנימיים  ותהליכים  אוסלו  תהליך  רקע  על  התשעים,  שנות  ממחצית  החל 
לגעת  ומבקש  בכותל  בתפילה  מסתפק  שאינו  גובר  דתי  אקטיביזם   — הדתי־לאומי 
במקור הקדושה, בהר הבית — חל תהליך של שחיקת האיסור ההלכתי. בהמשך לתהליך 
שהזכרנו לעיל, מספר הולך וגדל של רבנים, בעיקר מהמחנה הדתי־הלאומי, החלו לצדד 
בעליית יהודים ל״אזורים המותרים״ בהר, הנמצאים לדעתם מחוץ למקדש ולכן מותרים 

לעלייה.72

ציון דרך חשוב בתהליך זה היה המכתב של ועד רבני יש״ע )שבט תשנ״ז, ינואר 1997(, 
שנועד במקור לעודד השתתפות של הציבור הדתי־לאומי בסעודת המקדש שערכו ארגוני 
המקדש בפברואר 1997. במכתב, שהתפרסם לראשונה בעיתון ״יבנה המקדש״ )ביטאון 

של התנועה לכינון המקדש( נאמר כך: 

״אסיפת רבני יש״ע אשר התכנסה זה מכבר, דנה בשנית בעניין העלייה להר הבית 
והתפילה בו. בעבר כבר החלטנו לפנות לשרי המשפטים ולממשלה על מנת שיכירו 
נדרשנו  עתה  לפועל.  יצא  לא  הדבר  אך  הבית,  בהר  להתפלל  היהודים  של  בזכותם 
לנושא שנית, הן עקב הכמיהה אל התפילה בהר והן עקב העובדות הנקבעות בשטח 
על ידי הערבים. אחד הרבנים העיר כי בהימנעותנו מלעלות הרינו מכריזים קבל עם 
את  מחזקים  אנו  הערבים  ובקרב  ה׳,  בהר  חלק  חלילה  לנו  אין  כאילו  ומלואו  עולם 
התחושה כי הר הבית שלהם. הציבור אינו מודע לכך שרבנים רבים סבורים עתה כי יש 
בידינו הנתונים הדרושים כדי לעלות ולא להיכשל, וכי על כן המתירים לעלות אינם 

70 בנבנישתי, 1973, עמ׳ 238. 

יהודה גץ אמר לעיתונאי עמוס אילון ב־1983 את הדברים הבאים בהקשר של התוכניות  71 הרב מאיר 

לעיצוב רחבת הכותל: ״התוכניות של ספדי ]האדריכל משה ספדיה[ היו גרנדיוזיות מדי לטעמי. אינני 
רוצה שהכותל המערבי יהיה בית מקדש ]...[ אתה תראה, תבוא שעת כושר לבנותו. תהיה קוניוקטורה. 

ב־1967 הייתה אולי קוניוקטורה כזאת אבל לא ניצלנו אותה״. אילון, 1988, עמ׳ 122. 
72 ראו בהרחבה: רמון, 2001, עמ׳ 142-113. 
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מקלים בשום דבר ואינם חולקים על הקודמים להם, אלא מסתמכים בבירור על הדבר 
הידוע עד עתה ]...[ על כן אנו קוראים לכל רב אשר לדעתו העלייה מותרת, לעלות 
בעצמו וכן להדריך את בני קהילתו כיצד לעלות על פי כל גדרי ההלכה. הלא חרפה 
היא לנו שהערבים ׳אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלוקים׳ )תהילים פ״ג(, המה עולים 

ברבבותיהם, ואילו אנו איננו עולים אפילו לא ׳אחד מעיר ושניים ממשפחה׳״.73

בדיעבד, ניתן לראות במכתב זה פריצת דרך בנושא האיסור ההלכתי לעלות להר הבית. 
הוא הופץ בבתי כנסת ובישיבות בכל רחבי הארץ בשם ועד רבני יש״ע, שנחשב לחלק 
מן הזרם המרכזי בציבור הדתי־לאומי. הנימוק של התגברות ״הכמיהה אל התפילה בהר״ 
המופיע במכתב מבטא את השינויים התאולוגיים בציבורים אלה, שעיקרם אקטיביזם דתי 
המחייב כל אדם בישראל לפעול דווקא בהר הבית לקידום בניית המקדש ״ככל שהדבר נתון 
בידינו, וה׳ יעשה הטוב בעיניו״.74 הנימוק השני מדגיש את התגובה היהודית ל״עובדות 
הנקבעות בשטח על ידי הערבים״. הוא מבטא את ההכרה ההולכת וגוברת, בעקבות פרשת 
פתיחת מנהרת הכותל ובניית המסגד החדש באורוות שלמה )ספטמבר-אוקטובר 1996(, 
כי ההימנעות היהודית מעלייה להר הבית מחזקת את השליטה הפלסטינית והמוסלמית 
באי  לכאורה  מכריזים  היהודים  ואנו  חדשות בשטח,  עובדות  קובעים  הפלסטינים  בהר. 
זה  נימוק  ה׳״.  בהר  חלק  חלילה  לנו  אין  כאילו  ומלואו,  עולם  עם  ״קבל  להר  עלייתנו 
פתח את ההר למאבק גלוי על אופיו של המקום הקדוש בין הצד הפלסטיני־מוסלמי לצד 
היהודי. המוטיבציה להוכיח את ריבונותנו בהר, כנקודה ארכימדית שתביא לשליטה בכל 
שטחי ארץ ישראל מול היריב הפלסטיני־ערבי־מוסלמי, משמשת עד היום כגורם מדרבן 
מרכזי לעלייה להר. יש כאן שילוב בין נימוק פרקטי ותפיסה מיסטית שנשענת על תפיסות 
קבליות.75 ניכר במכתב גם הרצון להציג את העולים להר ואת הרבנים התומכים בהם כמי 
שפועלים, לאחר לימוד מעמיק של הסוגיה, בתוך גדרי ההלכה, ולא כמי שחלילה מקילים 
ראש בפסיקות הקודמת. נימוקים אלה נשמעים עד היום בשיח על עליית יהודים להר, וכך 
גם בולטות עליות קבוצתיות של קהילות, ישיבות ויישובים מיהודה ושומרון להר הבית 

בראשות רבני הקהילות כפי שהותר במכתב זה. 

מכתב זה ופרסומים נוספים שבאו אחריו גרמו לגידול במניין העולים להר וללחץ גובר על 
ממשלת נתניהו הראשונה )הושבעה ביוני 1996( להתיר תפילה יהודית במתחם הקדוש. 
בישיבת הממשלה בראשית 1998 התפתח דיון בסוגיה לאחר שהשר לביטחון פנים אביגדור 
קהלני דיווח על הישגי המשטרה, שהצליחה לאבטח תפילה של 300 אלף מוסלמים ביום 

73 שילה, 1997. דניאל שילה, הכותב, שימש בזמנו כמזכיר ועד רבני יש״ע.

ורהפטיג, שר  זרח  בנו של  הוא  30.8.1995. המחבר  הצופה,  ה׳״,  בהר  יעלה  ״מי  ורהפטיג,  איתמר   74

הדתות שהתנגד — כפי שראינו לעיל — לעליית יהודים להר. 
75 ראו בקשר זה את רעיונותיו של ישועה בן שושן, חבר המחתרת היהודית בשנות השמונים, אצל: סגל, 

1987, עמ׳ 54-52. 
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השישי האחרון של הרמדאן. דבריו נקטעו על ידי שרת התקשורת לימור לבנת, ששאלה 
מדוע המשטרה אינה מסוגלת להבטיח תפילה של יהודי אחד בהר הבית. בעקבות הישיבה 
ושיחות נוספות של פעילי הר הבית עם שרי הממשלה, התברר כי שישה שרים — יעקב 
בשינוי  תומכים   — איתן  ורפאל  קצב  משה  הנגבי,  צחי  לוי,  יצחק  לבנת,  לימור  נאמן, 
הסטטוס קוו ובהתרת תפילת יהודים בהר )בין השאר במתכונת של תפילת יחיד(. ראש 
הממשלה נתניהו הבטיח שהקבינט או הממשלה יקיימו דיון בסוגיה, אך הבטחה זו לא 

קוימה.76

מסע הלחצים של פעילי ארגוני הר הבית לא הביא אפוא לשינוי משמעותי במה שנוגע 
למדיניות הממשלה. זאת על אף שבקווי היסוד להקמתה נקבע שתפעל ״להסדרת אפשרויות 
תפילה ליהודים על פי גדרי ההלכה בכל המקומות המקודשים להם״.77 החשש מגל אלימות 
גדול )במתכונת האירועים שליוו את פתיחת הפתח הצפוני של מנהרת הכותל בספטמבר 
1996, אשר הביאו להפסקת התיאום בין הווקף למשטרת ישראל(, החשש מאובדן שליטה 
והאיסור ההלכתי של הרבנות הראשית והפוסקים החרדים — כל אלה שימרו את המרכיב 
הראשונה  נתניהו  ממשלת  של  כהונתה  בתקופת  גם  דיין  שקבע  קוו  בסטטוס  המרכזי 

 .)1999-1996(

פעולות הבנייה של רשויות הווקף המוסלמי והתנועה האסלאמית בישראל באזור אורוות 
שלמה ומסגד אל־אקצא הקדום במחצית השנייה של שנות התשעים, שנעשו ללא פיקוח 
ארכיאולוגי משמעותי וללא אישור רשמי של הרשויות הישראליות,78 הגבירו את התסיסה 
שקראו  דתית(  הלא  החברה  מקרב  זה  )ובכלל  הישראלית  בחברה  רחבים  חוגים  בקרב 
הישראלי־ ומתן  במשא  הבית  הר  בסוגיית  הדיון  בהר.  הריבונות  את  לממש  לממשלה 

הפלסטיני והידיעות על נכונות ישראלית מצד ממשלתו של אהוד ברק למסור את הריבונות 
2000( העלו את הסוגיה על סדר  בהר לידיים פלסטיניות )בוועידת קמפ דייוויד בקיץ 
היום הציבורי בישראל וחיזקו את ההתנגדות בקרב רוב אזרחי המדינה היהודים לכל ויתור 

ישראלי על הריבונות בהר הבית.79

2000 ופרוץ אינתיפאדת אל־ ביקורו של ח״כ אריאל שרון בהר הבית ב־28 בספטמבר 
אקצא לאחריו יצרו מציאות חדשה בהר. רשויות הווקף )בגיבוי ירדן והרשות הפלסטינית( 
למשך  ותיירים  יהודים  למבקרים  נסגר  והוא  להר,  לא־מוסלמים  כניסת  למנוע  החליטו 
שלוש שנים. מציאות זו יצרה לחץ כבד על ממשלת ישראל לפתוח מחדש את הר הבית 
למבקרים יהודים ולתיירים. בקיץ 2003 נפתח ההר בהוראת השר לביטחון פנים צחי הנגבי 

76 נדב שרגאי, ״הר הבית בידי הסטטוס קוו״, הארץ, 2.2.1999.

77 רמון, 2001, עמ׳ 131. 

78 ברקוביץ, 2000, עמ׳ 109-103. 

79 ראו בהרחבה: רמון, 2001, עמ׳ 139-134.
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למבקרים לא־מוסלמים )ללא הסכמה של הווקף(. אולם המבנים המרכזיים בו, כיפת הסלע 
ומסגד אל־אקצא, נותרו סגורים בהוראת הווקף. יהודים דתיים הורשו לבקר בהר בקבוצות 
או  בלחש(  )אפילו  להתפלל  עליהם  ונאסר  ווקף  ובשומר  בשוטר  מלווים  כשהם  קטנות 
כפי  בהדרגה,  השתנתה  זו  מציאות  אחרים.  קדושה  תשמישי  או  סידורים  איתם  להביא 

שנראה להלן, החל משנת 2015. 

6. הר הבית/אל־אקצא/אל־חרם א־שריף במסורת ובהיסטוריה 
המוסלמית80

מסורת  אל־ח׳טאב.  אבן  עומר  הח׳ליף  של  לצבאו  ירושלים  נכנעה  לסה״נ   638 בשנת 
מוסלמית מספרת שעם כניסתו לירושלים ביקר הח׳ליף בהר הבית, המקום שעליו עמדו 
לפי המסורת היהודית בית המקדש הראשון והשני. הוא ציווה לנקות את ההר מן הזוהמה 
שהצטברה בו בתקופה הביזנטית, וכך נחשפה שוב אבן השתייה, שעל פי האגדה, ממקומה 
החלה בריאת העולם. הח׳ליף עומר הקים מסגד ארעי מדרום לאבן השתייה ותקופה חדשה 

החלה בתולדות ההר, שהפך לאתר פולחן מוסלמי בלעדי למשך 1,300 שנה.

החלה  דמשק,  הייתה  שבירתה  האומיית  השושלת  עליית  לאחר  השביעית,  המאה  בסוף 
תנופת פיתוח ובנייה על ההר. הח׳ליפים האומיים התעניינו מאוד בעיר שהייתה קדושה 
הר  אזור  שוקם  שלטונם  שנות  ב־90  לבירתם.  סמוכה  והייתה  ולנוצרים  ליהודים  קודם 
הבית ונבנו המבנים המרשימים השוכנים בו עד היום: כיפת הסלע, מן המבנים המוסלמים 
העתיקים והחשובים בעולם )נחנכה ב־691( ומסגד אל־אקצא )נחנך ב־705(. סמוך להר 
נבנתה גם קריית שלטון מרשימה ובה סדרה של ארמונות פאר, ששרידיהם התגלו בחפירות 
ארכיאולוגיות בשנות השבעים. ירושלים הייתה למרכז דתי־מוסלמי חשוב, ונוצרה סביבה 
ספרות מוסלמית ענפה של ״שבחי ירושלים״. באותה העת התגבשה ככל הנראה גם המסורת 
המפורסמת על מסע הלילה של מוחמד ממכה אל ״המסגד הקיצון״ )בערבית: אל־מסג׳ד 
אל־אקצא( על גבי סוסתו הפלאית אל־בוראק ועלייתו השמימה מן הסלע בירושלים כדי 

לפגוש את הנביאים הגדולים ואת אללה. 

באמצע המאה השמינית עבר השלטון בירושלים לידי שושלת הח׳ליפים של בית עבאס 
שקבעו את בירתם בבגדד. בשנת 969 עברה העיר לידיה של השושלת השיעית הפאטימית, 
ששלטה בירושלים עד לכיבושה בידי הצלבנים ב־1099. בשתי התקופות שוקמו והורחבו 

מבני דת על ההר. 

80 הסקירה מתבססת על: רמון, 2003, עמ׳ 76-74.
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לאחר 88 שנות שלטון נוצרי־צלבני, שבמהלכן נהפכה כיפת הסלע לכנסייה ומסגד אל־
אקצא הוסב למשכנם של האבירים הטמפלרים, כבש ב־1187 המצביא המוסלמי צלאח א־
דין את ירושלים ואת הר הבית. המבנים המוסלמיים שהצלבנים ״הטבילו״ לנצרות שבו 
לחיק האסלאם, ומרבית העיטורים הנוצריים הוסרו מהם. בימת הדרשן המעוטרת בגילופי 
עץ )המנבר(, שהוכנה על ידי נור א־דין זנגי בחלב שבסוריה לצורך הכנסתה למסגד אל־

אקצא לכשהמוסלמים יכבשו את ירושלים מידי הצלבנים, הובאה אחר כבוד על ידי יורשו 
צלאח א־דין והוכנסה למסגד.81

האיובית,  השושלת  שליטי  צאצאיו  ואת  א־דין  צלאח  את  שירשו  הממלוכים,  השליטים 
נעשו  וכן  הצטיינו בפעילות רבה בשטח ההר. מבנים רבים הוקמו בתקופה הממלוכית, 
פעולות בנייה ושיפוץ בכיפת הסלע. בהמשך, בתקופה העות׳מאנית, הוחלף ציפוי הפסיפס 
רבים  מבנים  ונוספו  קרמיקה,  באריחי  הסלע  כיפת  של  החיצוניים  הקירות  את  שכיסה 

ברחבת המתחם המקודש.

כאמור, על פי הוראת השליטים הממלוכים והעות׳מאנים, מהמאה ה־13 ועד למאה ה־19 
להתפלל  שלא  ובוודאי  הקדוש  במתחם  לבקר  ולנוצרים  ליהודים  התאפשר  שלא  כמעט 
נוצרים  לביקורי  לראשונה  ההר  נפתח  ב־1908  הצעירים״  ״התורכים  הפיכת  לאחר  בו. 

ויהודים. 

בתקופת המנדט הבריטי ניהל את הר הבית הממסד הדתי המוסלמי בירושלים באמצעות 
הווקף.  לנכסי  האחריות  את  הבריטי  מהשלטון  שקיבלה  העליונה,  המוסלמית  המועצה 

השלטון הבריטי נמנע בדרך כלל מלהתערב בניהול המתחם הקדוש. 

החל מראשית שנות העשרים של המאה העשרים נפתח ההר רשמית לביקורי לא־מוסלמים. 
המועצה החלה לגבות דמי כניסה מלא־מוסלמים שביקשו לבקר במבנים המוסלמיים שעל 
הקדוש  המתחם  ותחזוקת  אל־אקצא  מסגד  של  שיפוצו  למימון  כספים  איסוף  לשם  ההר 
 1929 )בין השאר בשל נזקים שנגרמו למסגד ברעידת האדמה ב־1927(. בזמן מאורעות 
ובתקופת ״המרד הערבי״ )1939-1936( נסגר הר הבית למבקרים לא־מוסלמים. המחלוקת 
בעניין זכויות היהודים ברחבת הכותל המערבי הצרה שבשולי שכונת המוגרבים נקשרה 
שני  הבית.  הר  על  גם  להשתלט  הציונית  התנועה  של  לשאיפתה  מוסלמיות  בעיניים 
האתרים — הכותל והר הבית/אל־חרם א־שריף — הפכו, החל משנות העשרים, לסמלים 

חבר  שהיה  נוצרי  צעיר  רוהן,  דניס  מייקל  ידי  על  ב־1969  במסגד  שהוצתה  בדלקה  נשרפה  הבימה   81

והיא הוחזרה  ונותרו ממנה רק שרידים מפויחים. ב־2007 הסתיים שיפוצה  נוצרית משיחית,  בקבוצה 
על   .3.2.2007 הארץ,  לאל־אקצא״,  חזרה  הדרשן  ״במת  רובינשטיין,  דני  ראו:  למסגד.  חגיגי  בטקס 

מעשה ההצתה במסגד ראו להלן. 
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לאומיים לצד קדושתם הדתית, ונעשה בהם שימוש ככלים לגיוס הציבור היהודי והערבי 
למאבק הלאומי.82

א־ הבית/אל־חרם  הר  היה   ,1967 עד  מ־1948  ירושלים,  במזרח  ירדן  שלטון  בתקופת 
שריף נתון בשליטה מוסלמית בלעדית, ומינהלת ההקדשים )הווקף( של משרד ההקדשים 
הירדני ניהלה את המקום. כיפת הסלע, מסגד אל־אקצא ומבנים אחרים בהר שוקמו ושופצו 
בתרומות של בית המלוכה ההאשמי ושל המלך חוסיין, שראה במתחם המקודש את הנכס 

הסמלי החשוב ביותר המצוי תחת שלטונו. 

בחשש  בירושלים  המוסלמית  ההנהגה  אצל  התקבל  ב־1967  ההר  של  הישראלי  הכיבוש 
כבד — בעיקר לאור הרס שכונת המוגרבים על ידי הרשויות הישראליות מיד לאחר סיומה 
הווקף  בידי  האתר  ניהול  את  להותיר  דיין  משה  של  החלטתו  הימים.  מלחמת ששת  של 
המוסלמי )ולמעשה בשליטה עקיפה של ירדן( הקלה על ההסתגלות למציאות החדשה. אולם 
החשדנות והחששות בצד המוסלמי, כלפי מה שנתפס ככוונה ישראלית לפגוע בנוכחות 
המוסלמית בהר, גברו בשל החפירות הארכיאולוגית שנערכו סמוך לכותל הדרומי ולכותל 
המערבי וחפירות משרד הדתות מצפון לרחבת הכותל מתחת לרובע המוסלמי )״מנהרות 

הכותל״(. 

יחידים  של  מעשיהם  נוספו  ההר,  יסודות  את  לערער  כניסיון  שנתפסו  אלה,  לחפירות 
וקבוצות — החל מההצתה במסגד אל־אקצא של הצעיר הנוצרי חבר ״כנסיית האל״ מייקל 
דניס רוהן ב־1969, ועד ל״מחתרת היהודית״ שביקשה בשנות השמונים לפוצץ את כיפת 
הסלע. גורמים אלה, בצירוף התעמולה שנפוצה בחברה הערבית בישראל, במזרח ירושלים, 
בסכנה״.  ״אל־אקצא  של  התפיסה  את  עיצבו  כולו,  והמוסלמי  הערבי  ובעולם  בשטחים 
ובשלוחיה  ישראל  במדינת  מתמשך  במאבק  ההכרח  התגבש  מוסלמית,  מבט  מנקודת 
ואתר  כמסגד  אופיו  את  לטשטש  הקדוש,  במתחם  המוסלמיים  באתרים  לפגוע  המנסים 
קודש מוסלמי ואף לבנות עליו מחדש את בית המקדש היהודי. במקביל התרחש תהליך 
של הכחשת הזיקות היהודיות להר ויצירת אתוס חדש המדגיש את הקדושה המוסלמית 

הבלעדית שלו מימי אדם הראשון ואברהם, שנחשב למכונן האסלאם.83

הפוטנציאל של התנגשות אלימה בהר הבית ושרשרת של פיגועים ומעשי אלימות שבאה 
באוקטובר   8 באירועי  הראשונה  בפעם  ביטוי  לידי  בא  מתרחבים,  במעגלים  בעקבותיה 
1990. במהלך חג הסוכות, בעיצומה של האינתיפאדה הראשונה, חברי ארגון נאמני הר 
ניסוך המים  הבית בראשותו של גרשון סלומון קיבלו רשות מהמשטרה לקיים את טקס 

82 כהן, 2013, עמ׳ 159-120; כהן, 2018, עמ׳ 115-114.

83 ראו בהרחבה: רייטר, 2005, עמ׳ 121-31.
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מתכוונים  ואנשיו  שסלומון  השמועה  הילכה  המוסלמי  הציבור  בקרב  השילוח.  בנקבת 
להניח את אבן הפינה לבית המקדש השלישי בהר הבית.84 מאות רבות של מוסלמים נאספו 
בהר, ואלפי יהודים נאספו לטקס ברכת הכוהנים ברחבת הכותל. רימון גז שנשמט בשגגה 
מידיו של שוטר מג״ב עורר כמה צעירים מוסלמים להשליך אבנים לכיוון רחבת הכותל 
ההומה מאדם. כוחות המשטרה פרצו להר, פתחו באש בלתי מבוקרת והרגו 17 מתפללים 
מוסלמים. למעלה ממאה נפצעו באירוע, 53 מהם פונו לבתי חולים. האירוע הקשה היה 
לפי עדותו —  עובדייה —  מן הכפר  עומר אבו סרחאן, צעיר  הגורם המרכזי שהביא את 
לבצע, שבועיים לאחר מכן, פיגוע בשכונת בקעה בירושלים שבו נהרגו איריס אזולאי, 
אלי אלטרץ ולוחם הימ״מ צ׳רלי )שלום( שלוש שנאבק באבו סרחאן. בהמשך, חודשיים 
לאחר מכן, ירה אריה שלוש, אחיו של צ׳רלי שביקש לנקום את מותו, בשלושה פלסטינים 

שנסעו במכונית בצומת גוש עציון ופצע אותם קשה.85

90 היו  העיתונאי יזהר באר הדגיש את השלכות האירוע: ״אירועי הר הבית באוקטובר 
להסלמת  הפת״ח  קרא  מהם  כתוצאה  הישראלי-פלסטיני.  הסכסוך  בתולדות  מכונן  רגע 
גם  מיידוי אבנים לשימוש בסכינים.  לעבור  נקראו הפלסטינים  האינתיפאדה. לראשונה 
החמאס קרא להסלים את ההתנגדות וקבע שכל יהודי הוא מטרה ראויה לנקמה״. ואכן, 
בחודשיים שחלפו מסוף אוקטובר 1990 ועד לסוף השנה נרצחו שמונה ישראלים בדקירות 
את  ביצעו  כי  התוקפים  טענו  ובשב״כ  במשטרה  בחקירותיהם  פלסטינים.  ידי  על  סכין 
הדקירות כנקמה על הרוגי הר הבית. ראש השב״כ לשעבר עמי אילון טען שמדובר באירוע 
להסלמת  משמעותי  זרז  בהיותו   ,1967 מאז  בשטחים  אז  עד  שהתרחש  ביותר  החשוב 
האינתיפאדה, למעבר מאבנים לסכינים ולאחר מכן לשימוש בנשק חם. האירוע הזריק, 
לדעת באר, ״אלמנטים דתיים רבי עוצמה לתוך הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, הלאומי 
מעיקרו, והשפיע באופן רגשי עמוק על שני הצדדים״.86 ההפגנות והמחאות הפלסטיניות 
ובגליל.87  ביישובים הערביים במשולש  להפגין  יצאו  הירוק. אלפים  לתוך הקו  גם  גלשו 
רישומו של האירוע ניכר עד היום בחברה הפלסטינית במזרח ירושלים. שמות החללים 

מונצחים בשער בית הקברות המוסלמי הסמוך לשער האריות.

בהמשך, מאז הקמת הרשות הפלסטינית ב־1994, התעצם כוחם של הגורמים הפלסטינים 
בניהול ענייני ההר לצד הגורמים הירדנים. ירדן עדיין משלמת את משכורות אנשי הווקף 

לשער  להגיע  מתוכננת  הייתה  הפינה״  ״אבן  את  הנושאת  הבית  הר  נאמני  תנועת  ששכרה  משאית   84

האשפות, אולם המשטרה אסרה את הגעתה והאבן הוצגה לבסוף בשכונת סילואן. ראו: ברקוביץ, 2000, 
עמ׳ 95; שרגאי, 1995, עמ׳ 345. 

85 שרגאי, 1995, עמ׳ 355. 

86 ראו: יזהר באר, ״ריקוד דמים: הסיפור הלא ייאמן על פיגוע הדקירה שזעזע את הארץ״, פרות קדושות 

http://bit.ly/3gl88fF ,24.3.2022 ,)בלוג(
87 שרגאי, 1995, עמ׳ 356.

http://bit.ly/3gl88fF
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המנהלים ושומרים על ההר, אולם בהדרגה, שולבו במנגנון יותר ויותר עובדים פלסטינים 
הקשורים לרשות שהעניקה מצידה תוספת למשכורות הירדניות. 

במקביל אישרה ישראל את זיקתה של ירדן להר הבית בהסכם השלום שנחתם בין שתי 
המדינות ב־26 באוקטובר 1994. בסעיף 9 להסכם, שנוסח על ידי ראש הממשלה יצחק 
רבין בהמשך לבקשתו של המלך חוסיין, נאמר כי ״ישראל מכבדת את תפקידה המיוחד 
וכי  בירושלים״,  מוסלמיים  קדושים  במקומות  ירדן  של  ההאשמית  הממלכה  של  הקיים 
לתפקיד  גבוהה  עדיפות  ישראל  תעניק  הקבע,  מעמד  על  ומתן  המשא  שייערך  ״בשעה 
הירדני ההיסטורי במקומות קדושים אלה״. מנקודת מבט ירדנית, ישראל הכירה בהסכם 
באפוטרופסות של הממלכה ההאשמית על מתחם הר הבית והמשך ניהולו על ידי הווקף, 
הניתנת  עמומה  בקביעה  מדובר  עכשווית,  ישראלית  מבט  מנקודת  הקבע.  בהסדר  גם 

לפירושים שונים.88

החל מספטמבר 1996, בעקבות פתיחת הפתח הצפוני של מנהרות הכותל על ידי ישראל 
)במהומות שפרצו בעקבותיה נהרגו 17 חיילי צה״ל וקרוב למאה פלסטינים במזרח ירושלים 
ורשויות  ישראל  לבין משטרת  הווקף  בין  נפגע מאוד התיאום הבלתי רשמי  ובשטחים(, 
המדינה בכלל בכל מה שנוגע לניהול ענייני הר הבית. פגיעה זו יוצרת עד היום קשיים 
גדולים ומתיחות רבה בין רשויות הווקף ומשטרת ישראל, בעיקר בעיתות משבר בין שני 
הצדדים, למרות האינטרס המשותף לשמור על השקט במקום הקדוש מול הגורמים הרבים 

הפועלים מלמטה לערעור היציבות בהר.89

ביקורו של אריאל שרון בהר הבית ב־28 בספטמבר 2000 נחשב לפתיל שהוביל לפרוץ 
אינתיפאדת אל־אקצא, אשר הביאה למעגל קשה של מחאות, גלי אלימות ופיגועים במזרח 
2000״(. המחאות  )״אירועי אוקטובר  ירושלים ובשטחים, שגלשו אף לתוך הקו הירוק 
התפשטו לכל רחבי העולם המוסלמי והובילו גם לפגיעה בבתי כנסת ובאתרים יהודיים 

ברחבי העולם.90

כאמור, בעקבות האירועים נסגר הר הבית לביקורי לא־מוסלמים על ידי רשויות הווקף 
בגיבוי ירדן והרשות הפלסטינית. כעבור שלוש שנים, באוגוסט 2003, הוא נפתח מחדש 

באופן חד צדדי על ידי משטרת ישראל לפי הוראת השר לביטחון פנים. 

88 בדיון בכנסת על ההסכם הסתייגו מסעיף זה אריאל שרון )שנמנע בהצבעה( ובנימין נתניהו )שתמך 

בהסכם(. ראו: ארנון סגל, ״מי אמר שכל הר הבית הוא אתר מוסלמי קדוש״ )ריאיון עם ראש המוסד 
https://www.makorrishon.  ,15.4.2018 ראשון,  מקור  ההסכם(,  מאדריכלי  הלוי,  אפרים  לשעבר 

רמון,   ;52-48 עמ׳   ,1999 וגלעדי,  מרחב  בהרחבה:  ראו  בהסכם   9 סעיף  על   .co.il/judaism/38067
2003, עמ׳ 385-383; ולאחרונה: לפידות ושלו, 2022, עמ׳ 403.

89 ראו בהרחבה: רייטר, 2016, עמ׳ 68-42. 

.Hassner, 2013, pp. 113-135 :90 ראו בהרחבה

https://www.makorrishon.co.il/judaism/38067
https://www.makorrishon.co.il/judaism/38067
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עשר שנים לאחר מכן, בצל הקשיים בתהליך השלום ובהקמת מדינה פלסטינית בת קיימא, 
)אבו  עבאס  לבין מחמוד  השני  עבדאללה  ירדן  מלך  בין  הסכם   2013 במרס  ב־31  נחתם 
מאזן( ל״הגנת אל־אקצא״ והמקומות הקדושים בירושלים עד שתוקם מדינה פלסטינית.91 
בעקבות ההסכם ממשיך הווקף לנהל את ההר, כשגופים שונים, חלקם קשורים לרשות 

הפלסטינית, מנסים להתערב בניהולו.92

לצד שני גורמים אלה ניכרת מעורבות עמוקה בניהול ענייני ההר מצד גורמים מוסלמים 
האסלאמית(,  הח׳ליפות  בחידוש  )הדוגלת  א־תחריר  לחזב  חמאס,93  לתנועת  הקשורים 
לפת״ח ולפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל. האחרון היה פעיל במיוחד סביב 
ובשער  אל־אקצא,  למסגד  מתחת  שלמה,  אורוות  באזור  והשיפוצים  הבנייה  עבודות 
הרחמים/באב אל־רחמה — שהפך למוקד עימות בין המשטרה ובין רשויות הווקף וגורמים 
מוסלמים שונים בפברואר-מרס 94.2019 עבודות אלו נעשו בדרך כלל ללא פיקוחן ואישורן 

של הרשויות הישראליות. 

ניכר  חלק  מ־2012,  החל  מימן,  גם  בישראל  האסלאמית  התנועה  של  הצפוני  הפלג 
מהעלויות של פעילות המוראביטון )הגברים המוסלמים מגני ההר( והמוראביטאת )הנשים 
המוסלמיות המגנות על ההר(, שהתעמתו עם עולי הרגל היהודים. פעילות המוראביטאת 
נמשכה בעוצמות שונות, למרות הכרזת שר הביטחון על הארגון כ״התאחדות בלתי מוכרת״ 
הר  בקלחת  בוחשים  הקלעים  מאחורי   95.2016 בנובמבר  טרור  וכארגון   2015 בספטמבר 

הבית גם תורכיה, קטר, מצרים, מרוקו וגורמים נוספים בעולם הערבי והמוסלמי.96

 ,1.4.2013 ,ynet 91 אליאור לוי, רועי קייס, ״ירדן והפלסטינים חתמו על הסכם להגנה על ירושלים״, 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4362525,00.html; לפידות ושלו, 2022, עמ׳ 404-
.407

סימבולי(  מעמד  בעיקר  אלא  ביצועיות  סמכויות  לה  )שאין  הווקף  מועצת  הורחבה   2019 בפברואר   92

ונוספו לה בהסכמת ירדן שבעה נציגים פלסטינים, שנחשבים כולם כבכירים או מקורבים לפת״ח ולרשות 
הפלסטינית. ראו: מאיה הורודניצ׳אנו, ״המשטרה עצרה, נתניהו הורה על אכיפה — אבל הצו בהר הבית 
לא בתוקף״, וואלה, https://news.walla.co.il/item/3221235 ,26.2.2019. באפריל 2021 נמסר כי 
ירדן הרחיבה את מועצת הווקף להרכב של 23 חברים במקום 18 כדי לחזק את כוחה בניהול ענייני הווקף 
והר הבית, ראו: ״דרמה: ירדן משתלטת מחדש על מועצת הווקף ומסלקת את הפלסטינים״, חדשות הר 

https://www.harhabait.org/news/78102 ,הבית, ל״ת
93 כוחו של החמאס בהר הבית התחזק במיוחד לאחר אירועי שער שכם ומבצע ״שומר החומות״ במאי 

2021. בשיא האירועים גורש מהמסגד וההר השייח מוחמד חוסיין, המופתי של ירושלים שמונה על ידי 
אבו מאזן והרשות הפלסטינית, בעת דרשת יום השישי שלו. ראו: בן־מנחם, 2021. 

94 ראו בהרחבה: עיר עמים, 2019.

95 שרגאי, 2020, עמ׳ 186-173; עליאנאת־עאבד, 2021, עמ׳ 230-200. עליאנאת־עאבד רואה בפעילות 

המוראביטאת לא רק דרך לבטא התנגדות לריבון הישראלי, המנסה לדעתן להשתלט על ההר, אלא גם 
קריאת תגר על הסמכות הדתית הגברית בחברה המוסלמית. 

96 על שלל הגורמים הפועלים בהר הבית ובמזרח ירושלים בכלל, ראו: קורן ואברהמי, 2017, עמ׳ 90-89.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4362525,00.html
https://news.walla.co.il/writer/1180
https://news.walla.co.il/item/3221235
https://www.harhabait.org/news/78102
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פרק שני: השינוי בצד היהודי,
2022-2015 — תמונת מצב

והתרת  גידול דרמטי במספר העולים היהודים  ראשיתו של השינוי בהר הבית, שעיקרו 
תפילה במתכונת זו או אחרת בהר, נעוצה בשני גורמים מרכזיים: שחיקה נמשכת ומתעצמת 
פה  אך  הדתי־לאומי  הציבור  בקרב  בעיקר  בהר,  ולהתפלל  לעלות  ההלכתי  האיסור  של 
הישראליות  השלטון  ורשויות  המשטרה  בגישת  ושינוי  החרדי;  הציבור  בשולי  גם  ושם 
כלפי העולים היהודים, שהחל בתקופת כהונתם של גלעד ארדן כשר לביטחון פנים )ממאי 
2015( וניצב יורם הלוי כמפקד מחוז ירושלים )מפברואר 2016(. מדיניותו של הלוי בנושא 
הר הבית הייתה מרכיב אחד בתפיסתו הכוללת בדבר הצורך לבצע שינויים משמעותיים 

בפעילות המשטרה במזרח העיר.97

השינוי בגישת המשטרה הביא לשיתוף פעולה גובר בינה לבין מטה הארגונים היהודיים 
העוסקים בענייני הר הבית והמקדש )מינהלת הר הבית(. הוא אף הוביל לשיפור התנאים 
וסילוק  המוגרבים  למעלה  בכניסה  מקורה  מבואה  הקמת  בדמות  להר,  בעלייה  הפיזיים 
הדרגתי של המוראביטון ובעיקר המוראביטאת, שהתעמתו עם העולים היהודים בשנים 

98.2015-2014

1. שחיקת האיסור ההלכתי נותנת אותותיה בהר

השחיקה של האיסור ההלכתי באה לידי ביטוי בראש ובראשונה במספר הגדל של הרבנים 
מקרב המחנה הדתי־לאומי המצדדים בעליית יהודים ל״אזורים המותרים״ בהר — אותם 
שטחים שלא היו חלק מבית המקדש גופא, ששכן בחלקה העליון של הרחבה, אלא נוספו 

במסגרת ההרחבה בשלהי תקופת בית שני. 

 14( מדיניות  למחקרי  ירושלים  מכון  של  החשיבה  בצוות  הלוי  יורם  ניצב  של  הרצאתו  סיכום  ראו   97

https://jerusaleminstitute.org.il/events/police-in-east-jeru/ ,)2019 בפברואר
98 שרגאי, 2020, עמ׳ 201-199. 

https://jerusaleminstitute.org.il/events/police-in-east-jeru/
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לפי העיתונאי וחוקר הר הבית נדב שרגאי, יותר מ־600 רבנים מכל גווני הציונות הדתית 
מתירים כיום, בדרך זו או אחרת, כניסת יהודים ל״אזורים המותרים״ ומוצאים פתרונות 
הלכתיים, בכללם תנאים מוקדמים והגבלות שונות, המאפשרים ביקורי יהודים בהר )לאחר 
טבילה מוקדמת במקווה וללא ִמנעלי עור(. מדובר ברבני קהילות, שכונות, ערים ויישובים 
)חלקם ביהודה ושומרון( ובראשי ישיבות, הנמנים בחלקם הגדול עם הזרם המרכזי במחנה 
הדתי־לאומי, אשר מעודדים יהודים לעלות להר הבית, מתירים זאת או אינם אוסרים על 
כך. שרגאי מדגיש כי מדובר בקשת רחבה של דמויות — מרבני ״בית הלל״ הנמנים עם 
הזרם האורתודוקסי המודרני והמתון, דוגמת הרב יובל שרלו, דרך ועד רבני יש״ע או הרב 
חיים דרוקמן, ראש ישיבות בני עקיבא בישראל, ועד הרב אליעזר מלמד, ראש ישיבת 
הר ברכה המזוהה עם ליבת הזרם החרדל״י )חרדי־דתי־לאומי( המצדדת בעליית יהודים 
בודדים  עתה  נמצאים  החרדי  העולם  בשולי  אפילו  בו.  ותפילה  בהר  המותרים  לאזורים 

ששברו את הטאבו ההלכתי בעניין הר הבית.99

ביטוי מוחשי לכך הוא כרזה מטעם ״מינהלת הר הבית״ המקבלת את פני העולים להר. 
היא מוצבת בקיץ 2022 סמוך לשלט של הרבנות הראשית התלוי מעל ראשי העולים להר 
ובו נכתב, בעברית ובאנגלית: ״הודעה ואזהרה — אסור לפי דין תורה לכל אדם להיכנס 
לשטח הר הבית מפאת קדושתו״.100 הכרזה של המינהלת מברכת את ״העולים להר הבית 
כניסה  להר:  בעלייה  עליהם  להקפיד  שיש  ההלכתיים  הכללים  את  ומדגישה  בטהרה״ 
לאזורים המותרים בלבד, טבילה כדין במקווה, במעיין או בים ואיסור כניסה במנעלי עור. 
היא מצטטת את המודעה שפורסמה כבר ב־2007 ״במלאת 40 שנה לשחרור ירושלים עיר 
הקודש, הר הבית ומקום המקדש״. הרבנים החתומים על המודעה קוראים ״להתעורר בלב 
להחזרת השכינה  כהכנה  ענייני המקדש  בלימוד  ולעסוק  הקדוש  המקום  לדרישת  ונפש 
לציון״. הם מדגישים שיש לבוא ״בטהרה ובמורא המקדש, על פי הוראות הרבנים״ אל 
״המקומות המותרים בכניסה בהר הבית, לעורר את האהבה למקום הקדוש ׳בעבודה שבלב׳ 

במקום הזה שבו נשמעת התפילה ביותר״. 

עקיבא  בני  ישיבת  ראש  צוקרמן,  אברהם  הרב  הם  הכרזה  על  החתומים  הרבנים  חמשת 
במעלה  משה  ברכת  ההסדר  ישיבת  ראש  רבינוביץ׳,  אליעזר  נחום  הרב  הרא״ה;  בכפר 

99  שרגאי, 2018. על השינוי ביחס לעלייה להר הבית בחברה החרדית על זרמיה השונים, ראו: יהודה 

 ,18.7.21 ראשון,  מקור  מדברים,  הבית  להר  שעולים  החרדים  קורבנות״:  רק  לא  הוא  ״מקדש  יפרח, 
/https://www.makorrishon.co.il/news/375085. ראש מטה ארגוני הר הבית והמקדש )מינהלת 
הר הבית( הוא הרב שמשון אלבוים, חסיד בעלז, דור שלישי לעולים להר )אביו וסבו היה פעילים בתנועה 
https:// ,28.7.2020 ,7 לכינון המקדש(. ראו: ״האיש שבזכותו מתפללים יהודים בהר הבית״, ערוץ

www.inn.co.il/news/444935
100 השלט של הרבנות הראשית הוסר בקיץ 2022 והוחזר בדצמבר 2022 ביוזמת הרב הספרדי הראשי, 

יוסף, והקרן למורשת הכותל. ראו: איציק ברנדויין, ״השלט האוסר על עלייה להר הבית הושב  יצחק 
https://www.inn.co.il/news/585905 ,14.12.2022 ,7 למקומו״, ערוץ

https://www.makorrishon.co.il/news/375085/
https://www.inn.co.il/news/444935
https://www.inn.co.il/news/444935
https://www.inn.co.il/news/585905
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אדומים; הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת ההסדר באור עציון; הרב דב ליאור, רב העיר 
קריית ארבע-חברון ורב ישיבת ההסדר בה; והרב צפניה דרורי, רב העיר וראש ישיבת 
ההסדר קריית שמונה. מתחת לשמותיהם מופיעים 35 שמות של רבנים נוספים, ביניהם: 
הרב ראם הכהן, ראש ישיבת עתניאל; הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון; הרב גדעון 

פרל, רב היישוב אלון שבות; הרב שלמה ריסקין, רב העיר אפרת; ועוד.101

המודעה המקבלת את פני העולים להר, 22 ביולי 2022. צילום: אמנון רמון

101 ביקור המחבר בהר הבית, 27.7.2022.
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השלט של הרבנות הראשית האוסר עלייה להר מעל התור הארוך של העולים להר ביום 
תשעה באב תשפ״ב, 7 באוגוסט 2022. צילום: אמנון רמון 

באופן  מופיעים  כך  על  דיווחים  נוספים.  רבנים  לקריאה  הצטרפו  המודעה  הוצבה  מאז 
לעידוד העלייה  ״ייראה — מתנדבים  ובדף הפייסבוק של ארגון   7 תדיר בפרסומי ערוץ 
להר הבית״, לצד עדכון על עלייתם להר של חברי כנסת בעבר ובהווה ושל אישים ידועים 
אחרים בציבור הדתי. כך למשל דיווח דף ״ייראה״ ב־27 באוגוסט 2022 על עליית הרב 
דעואל )דולי( בסוק, ראש ישיבת נתיב מאיר, בלוויית רעייתו ונכדיו ועל כך ש״מסר שם 
שיעור תורני מלא בפרקים מ״ב ומ״ג בתהילים״.102 בדיווח בערוץ 7 נאמר כי ״בעמידתו 
מול שער המזרח וחמש עשרה המעלות שמוליכות לעזרה העליונה, קרא הרב בסוק את 
וכי ״למרות שזו לא עלייתו הראשונה להר הבית, הוא  עיני אל ההרים׳״,  ׳אשא  מזמור 
המקום  ׳זה  כי  בשיעורו  הדגיש  הרב  כיפור׳.  יום  כמו  מטלטלת.  כ׳חווייה  אותה  הגדיר 

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.  ,22.8.2022 ייראה,  ארגון  של  הפייסבוק  דף   102

mount/posts/pfbid02Xh25LNJ8dTzmFrgKHANmCzDNyABxqPSUDo7JeN8WV7BD3iQNL
tvfkJEJ4PmCMFZcl

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02Xh25LNJ8dTzmFrgKHANmCzDNyABxqPSUDo7JeN8WV7BD3iQNLtvfkJEJ4PmCMFZcl
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02Xh25LNJ8dTzmFrgKHANmCzDNyABxqPSUDo7JeN8WV7BD3iQNLtvfkJEJ4PmCMFZcl
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02Xh25LNJ8dTzmFrgKHANmCzDNyABxqPSUDo7JeN8WV7BD3iQNLtvfkJEJ4PmCMFZcl
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ו׳אם נפתח עכשיו פתח קטן לתשובה, אפילו רק כפתחו של  לפתוח את הלב לתשובה׳, 
מחט, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו פתח כפתחו של אולם לתשובה׳״.103

מהתיאורים ברשתות החברתיות ובתקשורת עולה שמתקיימות בהר תפילות בציבור בקול 
רם, ללא סידורים. המתפללים קוראים את התפילות מתוך הסמארטפונים או בעל פה, מה 
שנחשב עד לפני מספר שנים לעבירה שגררה פעולה תקיפה מצד המשטרה והרחקה מן 
ההר. שומרי הווקף, שליוו בעבר את קבוצות העולים, הורחקו החל מ־2017 בידי המשטרה 
והם משקיפים על הנעשה מרחוק. השומרים, שמתעמתים עם העולים היהודים המתפללים 

או משתטחים על רצפת הר הבית, מורחקים מההר.104

כגון ״נשים למען  גם קבוצות נשים  בין הארגונים המעודדים עלייה להר הבית בולטות 
המקדש״, המארגנות עליית נשים בטהרה להר וכן הפרשות חלה בכניסה אליו. הפן המגדרי 
בולט גם בעלייה של קבוצות מעורבות ומשפחות, וכן בלימוד ותפילה בהר ללא מחיצה — 
מעוררות  אלו  תופעות  אורתודוקסי.  כנסת  בבית  או  הכותל  ברחבת  מתאפשר  שלא  מה 
דיון הלכתי ער בשאלה אם מותר לנשים לעלות להר הבית, מהו מעמדן של נשים רווקות 
יהודים,  בעליית  התומכים  מהרבנים  חלק  נוספות.  וסוגיות  להר  העלייה  לפני  הטובלות 
בתוכם הרב דב ליאור, מתנגדים באופן גורף לעליית נשים להר. חלק אחר, דוגמת הרב 
יובל שרלו, מתיר עליית נשים בטהרה. נראה כי גם כאן — בדומה לנשות המוראביטאת 
המוסלמיות — ניתן להבחין בניצנים ראשונים של ערעור מצד חלק מהפעילות היהודיות 
על הסמכות הגברית הרבנית סביב הקביעה אם מותר לנשים לעלות להר הבית.105 ככלל, 
ניתן לראות בעלייה המתרחבת להר של קבוצות גדולות בציבור הדתי־לאומי גם אקט של 
יהודית  תפילה  האוסרות  לדורותיהן  הממשלות  החלטות  ונגד  הרבני  הממסד  נגד  מחאה 

בהר.106

מול הרבנים המתירים והתנועה המתרחבת של העולים להר מתייצבים בתקיפות הרבנים 
הראשיים אשר דבקים באיסור ההלכתי, כמו גם הפוסקים החרדים המרכזיים המתנגדים 

https://www.inn.co.il/  ,25.8.2022  ,7 ערוץ  הבית״,  בהר  שיעור  מסר  בסוק  דעואל  ״הרב   103

news/575410
104 ראו למשל: אנשיל פפר, ״ימי הולדת, ימי שנה וסתם ביקורים: העלייה להר הבית מחלחל למיינסטרים״, 

https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-  ,15.9.2021 הארץ, 
magazine /0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000

https://rav.toratemple. 105 ראו דיון הלכתי רחב בסוגיה באתר ״איגוד רבני הר הבית והמקדש״: 

החוברת  של  לאור  הוצאתה  בעקבות  הבית״  הר  ״חדשות  באתר  הדיון  ובעיקר   ;co.il/?page_id=118
״נשים עולות להר הבית״ מאת יפה מוסאי והתגובות הגבריות להוצאת החוברת והדיון ההלכתי המובא 

https://har-habait.org/articleBody/30497 ,בה
106 אנשיל פפר, שם.

https://www.inn.co.il/news/575410
https://www.inn.co.il/news/575410
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine/.premium/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine/.premium/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000
https://rav.toratemple.co.il/?page_id=118
https://rav.toratemple.co.il/?page_id=118
https://har-habait.org/articleBody/30497
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לעליית יהודים להר.107 באוקטובר 2015 פרסמה הרבנות הראשית פעם נוספת את קריאת 
הרבנים מ־1967 שלא לעלות להר הבית. המודעה בחתימתם של מאה רבנים ובהם הפוסקים 
יוסף אלישיב, הרב שלמה  יוסף, הרב  החשובים במחנה החרדי ב־1967 — הרב עובדיה 
זלמן אוירבך ועוד — חוזרת ומזהירה: ״בל יהין איש ואשה להיכנס לכל שטח הר הבית, 
בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו, ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה 

בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו״.108

ב־18 ביוני 2022 זכו העולים להר הבית — ובמיוחד ח״כ איתמר בן גביר, מנהיג מפלגת 
עוצמה יהודית המרבה לעלות להר בימי חג ומועד — לגינוי חריף של הראשון לציון, הרב 
הספרדי הראשי יצחק יוסף )בנו של הרב עובדיה יוסף(, במהלך שיעורו השבועי בבית 
הכנסת של היזדים בשכונת הבוכרים בירושלים, מעוזה של תנועת ש״ס )לאחר שבן גביר 
התקבל שם כגיבור(: ״כולם אסרו את הכניסה להר הבית. יש אחד קוראים לו בן גביר, 
נכנס להר הבית בריש גלי, איזה חילול השם לצאת נגד גדולי ישראל. תחשוב רגע אחד 
יא אהבל, הרב שלך הוא כמו כל הרבנים האלו?״, ו״בא חבר כנסת מתסיס את הרוחות וגם 
עובר על כל צו של גדולי ישראל, צריך להתרחק ממנו ומכל ההנהגות שלו״.109 על פי כמה 
פרשנים, הצהרה זו נבעה גם מהחשש של ראשי ש״ס מזליגת קולות של חרדים לרשימת 
עוצמה יהודית בבחירות של נובמבר 110.2022 ביקורת חריפה על איתמר בן גביר נשמעה 
״הערבים  כי  שהזהיר  התורה,  יהדות  מפלגת  נציג  גפני,  משה  מח״כ  גם  הבחירות  ערב 
אומרים שרוצים לפגוע במסגד אל־אקצא — והוא ]בן גביר[ עולה בניגוד לדעת כל הרבנים 
הראשיים. הוא מקרר את הנושא של ההלכה שנלחמנו עליו כל השנים כדי שלא יעלו להר 

הבית. הוא מחלל את המקום המקודש״.111

בקרב הציבור הדתי־לאומי והחרדי־לאומי בולטים בהתנגדותם לעלייה להר הבית גם ראשי 
ישיבת הר המור ו״ישיבות הקו״ בראשות הרב צבי ישראל טאו, וכן ההנהגה הרשמית של 
ישיבת מרכז הרב בראשות הרב יעקב שפירא — הדבקה בעמדת הרבנות הראשית ובעמדת 

107 שרגאי, 2018. ב־10 במאי 2021 הפיצה הרבנות הראשית את פסק ההלכה מ־1967 האוסר על עליית 

יהודים להר. קבוצה לא מבוטלת של רבנים מן המחנה הדתי־לאומי ממשיכה להתנגד לעליית יהודים להר 
ודבקה בפסק ההלכה של הרבנות הראשית מ־1967. ראו: יהונתן גוטליב, ״מכתב רבנים נגד עלייה להר 

https://www.inn.co.il/news/493506 ,7 הבית״, ערוץ
https://www. ,22.10.2015 ,7 108 עדו בן פורת, ״100 רבנים חתמו: אסור לעלות להר הבית״, ערוץ

inn.co.il/news/308425
109 רונן גרינווד, ״הרב הראשי: ׳יש אחד בן גביר, נכנס להר הבית — אהבל׳״, ישראל היום, 19.6.22, 

https://www.israelhayom.co.il/judaism/judaism-news/article/11714900
110 קובי נחשוני, ״חרדים צעירים ומודרניים הולכים שבי אחרי בן גביר. בש״ס וביהדות התורה מודאגים״, 

https://www.ynet.co.il/news/article/skuhephf9 ,20.6.2022 ,ynet
 ,ynet 111 מורן אזולאי, ״המתקפה של גפני על בן גביר נמשכת: ׳איש מתלהם, מחלל את הר הבית׳״, 

https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/bjqztht4i ,28.10.22

https://www.inn.co.il/news/493506
https://www.inn.co.il/news/308425
https://www.inn.co.il/news/308425
https://www.israelhayom.co.il/judaism/judaism-news/article/11714900
https://www.ynet.co.il/news/article/skuhephf9
https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/bjqztht4i
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להר  יהודים  לעליית  העקרונית  בהתנגדותו  קוק.  הכהן  יהודה  צבי  הרב  ובנו,  הראי״ה 
בימינו בולט גם הרב שלמה אבינר, מראשי ישיבת עטרת כוהנים בעיר העתיקה ולשעבר 
רב היישוב בית אל, מתלמידיו הבולטים של הרב צבי יהודה קוק. בשיעוריו בישיבה יצא 
הרב אבינר בחריפות נגד הרבנים המעודדים עלייה להר. הוא טען שאסור ללמוד מהם 
תורה, הטיל חרם על העולים להר ואסר ללמוד עמם בחברותא.112 בספרו ״למקדשך תוב״ 
ציטט הרב אבינר, בהתבססו על שיחות עם הרב טאו, כי ״הכיבוש ]של הר הבית[ יהיה 
על ידי יראת שמיים. אדרבה, כניסה עלולה לעשות את הר הבית למקום זול. ]...[ יתחילו 
ויכוחים והתקוטטויות קטנות. כדי לגשת לשם צריך שכל ישראל  בתוך הר הבית עצמו 

יגיעו כאיש אחד בלב אחד, כאשר נהיה ראויים לכך ולא בקפיצות״.113

ב־2022 טען הרב טאו כי ״שמירה על קדושת הר הבית ומוראו היא המהות של המקום״, 
ו״דווקא היא נותנת לנו את הזכות, השייכות והבעלות על המקום. לכן, עלייה להר הבית, 
לא רק שאינה מחזקת את הריבונות בו, אלא אף מחלישה אותה, ועלולה לגרום חס ושלום 

שהוא לא יהיה בידינו״.114

הקדם  המכינות  ארבע  ראשי   2018 במרס  לבוגריהם  במכתב  קראו  אלה  דברים  ברוח 
צבאיות — הרב אלי סדן מ״בני דוד״ בעלי; הרב משה הגר ממכינת יתיר; הרבנים רפי 
פרץ )לשעבר הרב הצבאי הראשי ושר החינוך( וחיים ברוך, ראשי המכינה עצם )לשעבר 
בעצמונה וכיום במושב נווה שבחבל חלוצה(; והרבנים יעקב פייגנבוים ובן ציון המאירי, 
ראשי מכינת קשת יהודה )במושב קשת ברמת הגולן( — שלא להיכנס להר. בראשית מכתבם 
מציינים ששת הרבנים כי מטרתו ״לעורר ולהזכיר לתלמידינו ובוגרינו כי ישנו איסור חמור 
להיכנס לכל שטח הר הבית בזמן הזה, מפני שאין לנו מסורת ברורה בדבר מיקום המקדש 
והעזרות. כך פסקו מרן הרב קוק והרב צבי יהודה זצ״ל, כך הכריעו גדולי הפוסקים וכך 
הכריעה הרבנות הראשית לישראל לדורותיה״. לדבריהם, ״כמי שמאמינים בקץ המגולה 
ובתהליך שיבת ציון וכמי שמכירים בצורך החשוב לפעול ]...[ בקידום תהליך הגאולה, 
מקובלים אנו מרבותינו שאת השייכות למקום המקדש קונים דווקא על ידי יחס של יראה 
והמכתבים  הקריאות  חלילה״.115  גבולות  ופריצת  ברגליים  ׳כיבוש׳  ידי  על  ולא  ורוממות 

התקיפים נגד עלייה להר הבית מלמדים, באופן פרדוקסלי, על התרחבות התופעה. 

ראשון,  מקור  הבית״,  להר  עלייה  שמתירים  רבנים  נגד  אבינר  הרב  להתקפה:  ״עלה  סגל,  ארנון   112

״הרב  עזרא,  גיא   ;https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/29849/  ,18.3.2018
http://bit. ,14.3.2018 ,שלמה אבינר: אסור ללמוד בחברותא עם מי שעולה להר הבית״, אתר סרוגים

ly/3OGORSF
113 אבינר, 2000, עמ׳ 178.

114 עדו בן פורת, ״הרב טאו מגבה את הרב יצחק יוסף: עלייה להר הבית מחלישה את הריבונות בהר״, 

https://www.inn.co.il/news/568928 ,19.6.22 ,7 ערוץ
https://www.inn.co.il/news/368539 ,19.5.2018 ,115 ערוץ 7, ״ראשי מכינות נגד עלייה להר״

https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/29849/
http://bit.ly/3OGORSF
http://bit.ly/3OGORSF
https://www.inn.co.il/news/568928
https://www.inn.co.il/news/368539
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יהודים להר הבית לבין אלה האוסרים זאת בולטת קבוצת  בין הרבנים המתירים עליית 
רבנים הנמנעים מפרסום דעתם ברבים או המערפלים את תשובתם. עם אלה ניתן למנות 
את יעקב אריאל — רב העיר רמת גן ואחיו של מייסד מכון המקדש הרב ישראל אריאל; 
שמואל אליהו — רב העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית ובנו של הרב הראשי הספרדי 
לשעבר מרדכי אליהו; דוד חי הכהן — רבה של בת ים; אליעזר מלמד — רב היישוב וראש 
הישיבה בהר ברכה; הרב שבתי סבתו — ראש ישיבת מצפה יריחו; הרב שמואל טל — ראש 
ישיבת תורת החיים; והרב יהושע שפירא — ראש ישיבת רמת גן.116 העיתונאי ופעיל הר 
הבית ארנון סגל ניסה לברר את עמדתם של רבנים אלה, שרבים מקרב תלמידיהם עולים 
לעיתים תכופות להר. ברוב המקרים קיבל תשובות מתחמקות ומעורפלות או שלא נענה 
ולנפיצותה  לרגישותה  וחששות הרבנים הם עדות  כלל. ההימנעות ממתן תשובה ברורה 
של הסוגיה שמפלגת את הציבור הדתי־לאומי ואת הנהגתו הדתית. ״רבנים אינם מובילים 
מהפכות״, סיכם סגל, ״בטח לא מהפכות מהסוג שמתרחש פעם באלפיים שנה. אין לצפות 
מהם לעשות זאת. הציבור, ובעיקר צעיריו, הוא זה המסמן גבולות, והרבנים כבר יבואו 

בעקבותיו״.117

2. הגידול במספר העולים להר הבית והשלכותיו

לשחיקת האיסור ההלכתי ולמדיניות ה״מכילה״ של המשטרה יש השפעה גדולה על מספר 
בהר  ביקרו  ב־2017  שרגאי,  נדב  שמצטט  המשטרה,  נתוני  פי  על  הבית.  להר  העולים 
30,220 יהודים שעלו על פי גדרי ההלכה — יותר מפי שניים ממספר המבקרים היהודים 
ב־2016, ופי שלושה ממספרם בכל אחת מהשנים 2013, 2014 ו־2015. מאז 2009, שבה 

ביקרו בהר 5,660 יהודים, ועד 2017 גדל המספר השנתי פי חמישה ויותר.118

מספר  עלה  המשטרה,  נתוני  על  בהתבסס  סגל,  ארנון  העיתונאי  שמביא  נתונים  פי  על 
המבקרים בהר על פי גדרי ההלכה מ־5,700 בשנת 2009 ל־14,000 ב־2016, ל־30,200 
המספר  ירד  הקורונה,  שנת  ב־2020,  ב־2019.  ול־37,700  ב־2018  ל־35,700  ב־2017, 
ארגון  נתוני  פי  על   ,2021 בשנת  המגפה  שוך  עם  ל־119.19,800  הרבות  המגבלות  בצל 
״ייראה — מתנדבים לעידוד העלייה להר הבית״, האוסף ומפרסם נתונים על מספר העולים 

https://www. ,12.9.2014 ,nrg ,116 ארנון סגל, ״הם מפחדים: הרבנים מתחמקים מלדבר על הר הבית״

makorrishon.co.il/nrg/online/11/ART2/621/237.html
117 ארנון סגל, שם.

גדרי  פי  )על  להר  מצוות  שומרי  יהודים  של  בעיקר  בכניסות  שמדובר  להדגיש  יש   .2018 שרגאי,   118

של  ונשנות  חוזרות  כניסות  כוללים  אלה  ברור שמספרים  ״ייראה״(.  ארגון  של  הניסוח  לפי   — ההלכה 
יהודים ופעילים העולים להר שוב ושוב.

119 צוות ״המשרוקית״ של גלובס, ״האם באמת אף אחד לא מנע מיהודים לעלות להר הבית״, גלובס, 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001370900 ,13.5.21

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/11/ART2/621/237.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/11/ART2/621/237.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001370900
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33,523 ״מתפללים יהודים לתפילה והתייחדות במקום״ — זינוק של 86%  היהודים, עלו 
לעומת 2020. 

אם מתייחסים לנתונים לפי שנים עבריות, על פי ארגון ״ייראה״, בשנת תשפ״א עלו להר 
25,524 יהודים — 14% יותר מאשר בשנת תש״פ, אז עלו 22,367 יהודים. הארגון מציין 
כי בין העולים היו לפחות 150 חתנים, כלות, חתני בר מצווה וכלות בת מצווה,אשר עלו 
במהלך השנה כדי ״להתפלל בהר הבית ולהתברך במקום הקדוש ביום שמחתם״.120 בפוסט 

שפרסם מקפיד הארגון לציין את המגבלות על עליית יהודים להר: 

״הר הבית היה פתוח השנה ליהודים ]רק[ 233 ימים מתוך 353 ימות השנה, 1,150 שעות 
מתוך 8,472 שעות השנה״. ״39 מימי הפתיחה היו לפי מגבלות סגר הקורונה לתושבי 
]וב־[15 הימים הראשונים של חודש הרמדאן הר  הקילומטר הקרוב אל ההר בלבד, 
הבית היה פתוח ליהודים רק בשעות הבוקר, ללא עליית הצהרים. 19 ימים הר הבית 
היה סגור בפני יהודים, מלבד ימי שישי ושבת בהם ההר סגור ליהודים באופן קבוע. 
הביטחוני  המצב  ובעקבות  מוסלמי  לחג  בטענה  נסגר  ההר  אלו  ימים  בתשעה־עשר 

במבצע ׳שומר החומות׳״.121

בתשעה באב תשפ״א )18.7.2021( עלו להר 1,679 יהודים — ככל הנראה מספר שיא מאז 
חורבן הבית בשנת 70 לסה״נ.122 בתשעה באב תשפ״ב )7.8.2022( עלו 2,041 יהודים — 
עלייה של 21% לעומת תשפ״א. בדף הפייסבוק של ״ייראה״ נכתב כי ״בתשעה באב ]תשפ״ב[ 
עלו להר הבית לראשונה מעל אלפיים מתפללים במסלול ההלכתי. העולים הרבים דיווחו 
על התנהלות יעילה בתור ובהר והביעו את תודתם להסדרי צוות ההיגוי של מינהלת הר 
הבית והמשטרה שתפקדו למעלה מן הצפוי. העולים ציינו כי למרות עליית האלפים, התור 
זרם ללא עקיפות ודחיפות, בעקבות הגידור היעיל שאף ננעל להגנה מחבלות מכוונות. 
הופתעו  הצהריים  עולי  למסלול הקצרצר.  מיידיות  עליות  למעוניינים  המשטרה אפשרה 
גם הם לטובה מהיערכותה היעילה של המשטרה, שלראשונה אפשרה לכל עולי הצהרים 

לעלות להקפה מלאה ללמעלה מארבע מאות וחמישים יהודים״.123

https://www.facebook.com/yaraeh. ,2021 120 ציטוט מהפוסט של ארגון ״ייראה״, 19 בספטמבר

temple.mount/posts/1840256979513711
121 הפוסט של ארגון ״ייראה״, שם. 

122 אנשיל פפר, ״ימי הולדת, ימי שנה וסתם ביקורים: העלייה להר הבית מחלחלת למיינסטרים״, הארץ, 

 https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine  ,15.9.21
/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.  ,16.8.22 ״ייראה״,  ארגון  של  הפייסבוק  דף   123

mount/posts/pfbid02BGRFnyF9xg8XekKnsJFjmQ2oojUc2SEyrd1fhjDLHnaSB5n7ipndbY
SWMMeEr6wwl

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/1840256979513711
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/1840256979513711
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine/.premium/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine/.premium/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02BGRFnyF9xg8XekKnsJFjmQ2oojUc2SEyrd1fhjDLHnaSB5n7ipndbYSWMMeEr6wwl
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02BGRFnyF9xg8XekKnsJFjmQ2oojUc2SEyrd1fhjDLHnaSB5n7ipndbYSWMMeEr6wwl
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02BGRFnyF9xg8XekKnsJFjmQ2oojUc2SEyrd1fhjDLHnaSB5n7ipndbYSWMMeEr6wwl
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בשנת תשפ״ב עלו להר, על פי נתוני ״ייראה״, 47,988 יהודים שומרי מצוות — פי ארבעה 
ביחס לתשע״ו. שאיפת מינהלת הר הבית להגדיל את המספר לנתון הסמלי של 50,000 — 

יותר מפי שניים לעומת תש״פ — התגשמה כמעט במלואה.124

תרשים 1: מספר היהודים שעלו להר הבית, סיכום שנתי )תשע״ו-תשפ״ב( 

מקור: עיבוד מכון ירושלים למחקרי מדיניות לנתוני ארגון ״ייראה״125

יש לזכור, עם זאת, שהמניין המדווח כולל גם יהודים העולים להר לעיתים קרובות או 
אפילו מדי יום, כמו אנשי ישיבת הר הבית בראשות אליהו ובר או כולל ״דרישת ציון״ 
בראשות הרב אלישע וולפסון.126 מה גם שביום רגיל באוגוסט 2022 עלו להר כ־200-100 
יהודים שומרי מצוות לעומת כ־2,000 תיירים וכ־1,000 מתפללים מוסלמים. בימי שישי, 

https://www.facebook.com/permalink.  ,22.8.22 ״ייראה״,  ארגון  של  הפייסבוק  דף   124

php?story_fbid=pfbid0nvkUCX4ynb5RxZzV1mwyo8Ed9QSeXXTKAE1j1booeb4WzLtwE
M2181XTgCgxhdQ1l&id=100000183658777

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.  ,28.9.22 ״ייראה״,  ארגון  של  הפייסבוק  דף   125

mount/posts/pfbid02BYAKT6EXYqRXZAXe3XS8jedjYSwUpkyg9nmMDKWr26Gw7o21r
dap59DmGpJGwhRfl

https://www.inn.co.il/,19.5.2022 הנס״,  קרה  איך  הבית:  בהר  יום  מדי  ״תפילות   ,7 ערוץ   126

news/550207

12,150

22,590

28,580 29,120

22,240
24,760

47,990

תשע“ו תשע“ז תשע“ח תשע“ט תש“פ תשפ“א תשפ“ב

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nvkUCX4ynb5RxZzV1mwyo8Ed9QSeXXTKAE1j1booeb4WzLtwEM2181XTgCgxhdQ1l&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nvkUCX4ynb5RxZzV1mwyo8Ed9QSeXXTKAE1j1booeb4WzLtwEM2181XTgCgxhdQ1l&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nvkUCX4ynb5RxZzV1mwyo8Ed9QSeXXTKAE1j1booeb4WzLtwEM2181XTgCgxhdQ1l&id=100000183658777
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02BYAKT6EXYqRXZAXe3XS8jedjYSwUpkyg9nmMDKWr26Gw7o21rdap59DmGpJGwhRfl
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02BYAKT6EXYqRXZAXe3XS8jedjYSwUpkyg9nmMDKWr26Gw7o21rdap59DmGpJGwhRfl
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid02BYAKT6EXYqRXZAXe3XS8jedjYSwUpkyg9nmMDKWr26Gw7o21rdap59DmGpJGwhRfl
https://www.inn.co.il/news/550207
https://www.inn.co.il/news/550207
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 — אלפים  לעשרות  המוסלמים  המתפללים  מספר  מגיע  יהודים,  לביקורי  סגור  כשההר 
יום שישי האחרון של  דוגמת  מיוחדים,  ובמועדים  לפי הנסיבות.127 בחגים  90-30 אלף 
הרמדאן, המספר יכול אף להגיע ל־250-100 אלף איש. ובכל זאת, למרות הסתייגויות 
אלו, אי אפשר להתעלם מהגידול במספר העולים היהודים להר למטרות דתיות־פולחניות 

ומעשרות המתפללים בו מדי יום. 

המספר הגדל של העולים היהודים, רובם דתיים־לאומיים )אבל כאמור, ביניהם גם חרדים, 
מעצבים  יהודית  עלייה  לעידוד  הפועלים  השונים  והארגונים  דתיים(,  ולא  מסורתיים 
בהדרגה מציאות חדשה. טקסים ומנהגים שונים שלא היו מוכרים בהר הבית עד לאחרונה 
הפעילות  לצד  פעיל,  יהודי  קדוש  למקום  ההר  הופך  בהדרגה  קבע.  של  למנהג  הופכים 

המוסלמית הנמשכת בהר כמימים ימימה. 

אתר ״חדשות הר הבית״ ודפי הפייסבוק של ״ייראה״ ושל מינהלת הר הבית מדווחים על 
״עליות מודרכות״ במסגרת ״חורף יהודי בהר הבית״, על עליות של ישיבות שלמות ושל 
בתי ספר בראשות רבניהם ומוריהם הכוללות תפילות ושיעורים, עליות של תלמידי מכינות 
קדם צבאיות, עליות של חברי כנסת בהווה ובעבר, ראשי מועצות ואישי ציבור, עליית 
אבות ובנים במסגרת חגיגות בר מצווה, עליות מיוחדות של אימהות ובנות מצווה, טקסי 
חלאקה לילדים בני שלוש, עליות לרגל ימי הולדת וזיכרון, עליות של חתנים וכלות, עלייה 
מיוחדת לרגל יום עליית הרמב״ם להר הבית ועוד.128 לכל אלה מצטרפים דרשות על פרשת 
השבוע שנערכות בהר, דיונים הלכתיים של ״רבני הר הבית״ ותפילות מכל הסוגים )כולל 

בימי חג ומועד(. 

העולים והפעילים למען הר הבית מדווחים בשנים האחרונות על השינוי החיובי בעמדת 
המשטרה ורשויות המדינה ביחס לעולים להר. הם משבחים את התיאום ההדוק בין מינהלת 
הר הבית והמשטרה ומציינים את השפעת המספר הגדל של העולים היהודים על מדיניות 
החינוך של הכנסת,  בוועדת   2021 בנובמבר  ב־16  בדיון שנערך  והמשטרה.129  הממשלה 
בנושא מקומו של ההר בתוכניות הלימודים ובסיורי בתי הספר, שיבח ראש מטה ארגוני 
הר הבית והמקדש הרב שמשון אלבוים את שתי הממשלות על פעילותן להקלה על עליית 

יהודים במילים אלה: 

127 ריאיון עם איש ווקף )ביקש לשמור על עילום שם(, 23 באוגוסט 2022.

https://www. :ודף הפייסבוק של ״ייראה״ https://har-habait.org :128 ראו אתר חדשות הר הבית

facebook.com/yaraeh.temple.mount
https://m. :129 ראו תמונות של פעילי המינהלת לצד מפקדי המשטרה בדף הפייסבוק של המינהלת

facebook.com/Harabait/photos/a.108611611409719/108612118076335/?type=3&sourc
e=48&paipv=0&eav=AfY2-SyY0PICwZ-dFKvkv-GgayV9YD3lGzy7U6rwxRuUY3f8L-

g1vcG6SoPsOrxJT8w

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount
https://har-habait.org
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount
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״יש לשבח גם את נציגי הממשלה הקודמת ]בראשות בנימין נתניהו[ וגם את נציגי 
הממשלה הנוכחית ]בראשות נפתלי בנט[ שתרמו רבות לקידום הר הבית. הר הבית 
נמצא בשש השנים האחרונות במקום אחר לגמרי מכפי שהיה במשך 48 שנה. המצב 
בהר הבית הולך ומשתפר בשנים הללו ללא הפסקה ]...[ הרגע שמענו את חבר הכנסת 
]משה[ טור־פז מספר על ילדים שעולים להר הבית, כיתות ובתי ספר שעולים. אני 
יכול להעיד מהמקום שאין שם כיום המתנות ארוכות ויש גם תיאומים מראש לעליות 
מכובדנו  וגם  ארדן  גלעד  גם  הקודמים,  הפנים  ביטחון  בזכות שרי  מזה  ]...[ הרבה 
ומינו מפקדי  אמיר אוחנה שנמצא פה. הם היו קשובים למקום, השקיעו את מרצם 
מחוז ומפקדי מרחב שנותנים את מקסימום השירות האפשרי במסגרת הסטטוס קוו. 
המצב בהר הבית כל הזמן הולך ומשתפר, ואפשר לברך על זה גם מהצד הדמוקרטי 
וגם מהצד היהודי ]...[ הברכות הכי גדולות מגיעות לבתי הספר, לרבנים ולתלמידים 
שמגיעים להר הבית. אלו שמנצלים את היכולות הקיימות כיום. כי ככל שיותר ויותר 
יהודים מגיעים להר הבית, מצב היהודים הולך ומשתפר שם. והיהודים מקבלים יותר 
]...[ כיום אנחנו זוכים ועולים בביטחון, כאשר כל עלייה  זכויות ביותר הזדמנויות 
את  בו  להדליק  גם  נזכה  השם,  בעזרת  היהודי.  לייעודו  המקום  את  מקדמת  נוספת 
]בשער  כמו שזכינו בשנה שעברה עם חברי הכנסת  רק בחוץ,  לא  מנורת המקדש. 

המוגרבים[, אלא בפנים, במקום המקדש, במהרה, אמן״.130

השיח בנושא תפילת היהודים בהר, החורג מגבולות המחנה הדתי־לאומי ומתרחב לחלקים 
גדולים של הציבור המסורתי והחילוני, מתבסס גם על טיעונים של חופש גישה ופולחן 
)טיעון  המוסלמים  של  פוטנציאלית  לאלימות  כניעה  ואי  דמוקרטית  מדינה  במסגרת 
שפותח מאוד על ידי ח״כ לשעבר יהודה גליק, לשעבר מנכ״ל ״מכון המקדש״( וכן על 
טיעונים בדבר בעלות יהודית אקסקלוסיבית על המקום הקדוש, אשר תוביל להקמת בית 

המקדש. 

הרב אלישע וולפסון, מחבר הספר ״הר הבית כהלכה״ וראש כולל ״דרישת ציון״ שתלמידיו 
לומדים ומתפללים בהר, הדגיש בריאיון לערוץ 7 את תפקיד הכולל שלו ביצירת השינוי: 
״אנחנו כאן כדי לומר לעם ישראל, שאולי בטעות מפחד מקדושת המקום ואולי מציפייה 
הפקיד  הקב״ה  אבל  בהר[.  אקטיבית  מפעולה  נמנע  ]כלומר  מהשמיים  יירד  שהמקדש 
שם  יהיו  שם,  נהיה  לא  אם  ושמחה.  שלום  בו  יהיה  שם,  נהיה  ואם  בידינו  המקום  את 
ערבים שמסיתים להרג יהודים״. גם הוא שיבח את השינוי במדיניות המשטרה והממשלה: 
כאמור  והיום  ]תפילות[,  למלמל  ניתן  היה  לא  בעבר  מדהימה!  היא  בהר  ״ההתקדמות 
ישנם תפילות ושיעורי תורה בקביעות בכל יום ויום. אנו פועלים ומשתדלים שבכל שעות 

http://bit.  ,16.11.21 החובה״,  לאתרי  הבית  הר  את  להכניס  החינוך:  ״ועדת  היהודי,  הקול  ראו:   130

ly/3OqF0QE

http://bit.ly/3OqF0QE
http://bit.ly/3OqF0QE
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הפתיחה בהר יישמע בהר בית ה׳ קול תורה ותפילה ויתקיים בנו ׳כי מציון תצא תורה ודבר 
ה׳ מירושלים׳״.131

ארנון סגל הדגיש בריאיון לערוץ 7, לרגל הוצאת ספרו ״הבית: העבר, ההווה והעתיד של 
המקום הקדוש בעולם״ באפריל 2021, את השינוי בעמדת המשטרה, אבל גם את זהירותה: 
״אתה רואה שלפני חמש ועשר שנים התעמרו, ועדיין מתעמרים, אבל לפני שנים לא רבות 
היו אנשים שלאחר שהם התבטאו באיזו כתבה משהו שמשתמע ממנו שיש תפילה בהר 
הבית, מנעו מהם לעלות להר. כל הטרור הזה, שהוא לא לגמרי דמוקרטי, נמנע בשנים 
האחרונות״. לדבריו, ״המשטרה הרבה יותר זהירה ]...[ היא עדיין לא בסדר, היא רחוקה 
מלהיות בסדר, אבל היא הרבה יותר זהירה כי היא יודעת שכל צעד שלה מתפרסם. היא 
יודעת שהעלייה זה כבר לא שוליים שאפשר לדרוס אותם, אלא שכל זה זוכה לגיבוי ולא 

רק מהימין בישראל״.132

3. הגורמים לשינוי ביחס המשטרה לעולים ולארגוני הר הבית

את שורשי ההתקרבות בין המשטרה לארגוני הר הבית ניתן לאתר בהכרה גוברת של מפקדי 
וברגשות  היהודיות  בזיקות  פנים  לביטחון  והשרים  השב״כ  אנשי  בירושלים,  המשטרה 
העולים היהודים להר, החל מגל המחאה והאלימות שפרץ במזרח ירושלים בראשית יולי 
2014 בעקבות רצח הנער מוחמד אבו־חדיר.133 ההפגנות והאלימות הפלסטינית בקיץ 2014 
נקודת המשטרה בהר.134  ובזיזה של  גם לשריפה  והביאו  גם להר הבית  הגיעו במהירות 
בעקבות האירועים הטילה המשטרה הגבלות קולקטיביות על כניסת מוסלמים להר הבית 

לתפילות יום השישי — צעד שהגביר את המרמור והתסיסה בצד המוסלמי.135

אירועים אלה והלחץ שהפעילה ח״כ מירי רגב, אז יו״ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של 
פייגלין )שהפכו את הסוגיה  ומשה  גליק  יהודה  יחד עם חברי הכנסת מהליכוד  הכנסת, 
למוקד מרכזי של פעילותם במשכן(, על קציני המשטרה הבכירים והשר לביטחון פנים 
יצחק אהרונוביץ׳ בשורה ארוכה של דיונים בוועדה — יצרו שינוי הדרגתי ביחס המשטרה 

 https://www.inn.co.il/  ,18.7.21  ,7 ערוץ  בכם״,  תלוי  בידינו?  הבית  ״הר  קמפינסקי,  יוני   131

news/497822
132 יהונתן גוטליב, ״ארנון סגל הוציא ספר חדש על הר הבית: ׳השאיפה שתהיה בחינת בגרות על הר 

https://www.inn.co.il/news/489865 ,19.4.21 ,7 הבית׳״, ערוץ
133 ראו בהרחבה: רמון ולהרס, 2014.

https:// ,25.7.2014 ,134 ארנון סגל, ״נקודת המשטרה בהר הבית הוצתה ונשרפה כליל״, מקור ראשון

www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/601/027.html
135 ראו בהרחבה: עיר עמים, 2019.

https://www.inn.co.il/news/497822
https://www.inn.co.il/news/497822
https://www.inn.co.il/news/489865
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/601/027.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/601/027.html
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מגורמים  הפכו  אלה  הבית.136  בהר  העוסקים  היהודיים  ולארגונים  להר  היהודים  לעולים 
שהמשטרה מתעמתת איתם ומנסה להגבילם בכל הנוגע לניסיונות תפילה בהר, לגורמים 
שהמשטרה נכנסת איתם למשא ומתן ואף מגיעה עמם להסדרים המקלים בדרכים שונות 
על עליית יהודים להר. גישה זו, שיש לאזן בין ההתחשבות ברגשות המוסלמים לרגשות 

היהודים כלפי הר הבית, החלה לתפוס מקום גם בהערכות השב״כ.137

גורם נוסף שתרם לשינוי בעמדת הרשויות הישראליות היה דו״ח חסוי של מבקר המדינה 
מ־2008, שהודלף על ידי אתר חדשות אמריקני־יהודי בדצמבר 2013. הדו״ח מתח ביקורת 
חריפה על מחדלי הרשויות הישראליות בכל הנוגע להרס עתיקות בהר הבית על ידי הווקף 

והיעדר פיקוח ממשי על הנעשה בהר מצד הרשויות ובכללן המשטרה.138

ניסיון ההתנקשות בח״כ גליק ב־29 באוקטובר 2014 וסגירת הר הבית למחרת למבקרים 
מוסלמים ויהודים על ידי השר לביטחון פנים אהרנוביץ׳ האיצו תהליכים אלה. כפי שנראה 
גם בהמשך, המחאה והאלימות מהצד הפלסטיני חיזקו את הקשרים בין המשטרה לבין 
הקבוצות היהודיות העוסקות בהר הבית, כמו גם את המוטיבציה של הראשונה להבטיח 

את כניסת העולים היהודים להר. 

ואכן, גל האלימות הבא שפרץ בקיץ 2015 העצים עוד יותר את התהליכים הללו. בתשעה 
באב )26 ביולי( פרצו עימותים ראשונים בין שוטרים וצעירים פלסטינים שהתבצרו בהר, 
וניסיונות תפילה של יהודים  ידיעות על התרחבות העלייה היהודית  בין השאר על רקע 
במקום.139 המתח סביב ההר גבר לקראת חגי תשרי תשע״ו )ספטמבר-אוקטובר(. עימותים 
נרשמו בין קבוצות מגני ההר המוסלמים, המוראביטון והמוראביטאת, שנתמכו כאמור בידי 
הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל, וצעירים פלסטינים שהתבצרו במקום, לבין 
העולים היהודים והשוטרים שניסו לשמור על הסדר. התרחיש של עימות מוסלמי-יהודי 

136 בשנים 2014-2013 קיימה הוועדה בראשותה של מירי רגב 15 דיונים בנושא העלייה להר. מפקד מחוז 

והאובססיבי  כי העיסוק האינטנסיבי  פריינטי, הצהיר בריאיון טלוויזיוני  יוסי  ניצב  ירושלים לשעבר, 
של הוועדה גרם לתסיסה גדולה בעולם המוסלמי ונתן רוח גבית לארגונים יהודיים רבים הנושאים את 
עיניהם אל הר הבית. הריאיון מצוטט אצל: רייטר, 2016, עמ׳ 77. על דיוני הוועדה ראו: רייטר, שם, 

עמ׳ 84-77. 
137 רעיונות בכיוון זה עלו כבר בסוף שנות התשעים, אז נשקל להתיר ״תפילת יחיד לא הפגנתית בלחש״ 

נגד  המופעל  כשוט  וכן  הבית,  הר  תנועות  פעילי  של  לתביעותיהם  כלשהו  מענה  לתת  ניסיון  במסגרת 
שלטונות הווקף והרשות הפלסטינית לריסון פעולותיהם בהר. אולם רעיונות אלו לא הגיעו לכדי מימוש. 

ראו: רמון, 2001, עמ׳ 32.
138 ניר חסון, ״דו״ח המבקר על הר הבית שהוסתר מחשש לאלימות פורסם בארה״ב״, הארץ, 27.12.2013, 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2013-12-27/ty-article/0000017f-f7bf-
d887-a7ff-fffff33f0000

https://www.haaretz. ,26.7.2015 ,139 ניר חסון, ״עשרות פלסטינים תקפו שוטרים בהר הבית״, הארץ

co.il/news/politics/2015-07-26/ty-article/0000017f-db48-df62-a9ff-dfdf8e4e0000

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2013-12-27/ty-article/0000017f-f7bf-d887-a7ff-fffff33f0000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2013-12-27/ty-article/0000017f-f7bf-d887-a7ff-fffff33f0000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2015-07-26/ty-article/0000017f-db48-df62-a9ff-dfdf8e4e0000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2015-07-26/ty-article/0000017f-db48-df62-a9ff-dfdf8e4e0000
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על ההר, שממנו חשש משה דיין ב־1967, הפך למציאות. הגבלות גיל הוטלו על מתפללים 
מוסלמים בכניסות להר — דבר שהגביר את רגשות הזעם והתסכול בצד המוסלמי.140 כוח 
גדול של שוטרים וחיילי משמר הגבול פשט על מסגד אל־אקצא לאחר שצעירים מוסלמים 
התבצרו בו ואגרו בתוכו אבנים ומטעני צינור.141 עליית חברי כנסת להר )שנאסרה בהמשך 
על ידי ראש הממשלה נתניהו(, דיונים נוספים בוועדת הפנים בראשות רגב והצהרות של 
תפילת  ובהתרת  קוו  הסטטוס  בשינוי  צורך  על  היהודי  ומהבית  מהליכוד  וח״כים  שרים 
יותר את רמת המתיחות. בערב ראש השנה עלה שר החקלאות אורי  יהודים, העלו עוד 
ראש  ולהבטחת  קוו  הסטטוס  לכללי  בניגוד   — הסלע  לכיפת  סמוך  והתפלל  להר  אריאל 
הממשלה לעבדאללה מלך ירדן שישראל מחויבת לכלל האוסר תפילת לא־מוסלמים בהר. 
סרטון המתעד את השר מדקלם את ברכת הכוהנים בהר, מוקף שוטרים ומאבטחים, הופץ 
המוסלמי  הציבור  חששות  את  והעצים  כולו  הערבי  ובעולם  בשטחים  ירושלים,  במזרח 

משינוי הסטטוס קוו ומ״השתלטות יהודית״ על הר הבית.142

בדומה לגלי מחאה ואלימות קודמים, התפשטו האירועים מהר הבית לחלקים אחרים של 
מזרח העיר, לגדה המערבית ואף לתוך גבולות הקו הירוק.143 בראש השנה )13 בספטמבר( 
והתנגשותה בעץ ברחוב  נהרג אלכסנדר לבלוביץ׳ כתוצאה מזריקת אבנים על מכוניתו 
אשר וינר, סמוך לשכונת תלפיות מזרח ולכפר צור באהר. בחקירתם טענו מיידי האבנים, 
ארבעה צעירים בני 19-16 מצור באהר, כי הייתה זו ״פעולת תגמול והזדהות״ בעקבות 
אירועי הר הבית.144 במהלך חג הסוכות, ב־3 באוקטובר, נרצחו ברחוב הגיא בעיר העתיקה 
הרב נחמיה לביא ואהרון בנט בדקירות סכין, ושני בני משפחה נוספים נפצעו.145 בשבועות 
הבאים התרבו פיגועי הדקירה בירושלים, בעיקר באזורי התפר שבין השכונות הערביות 
והיהודיות. פיגוע דקירה שעורר תשומת לב ציבורית מיוחדת אירע בשכונת פסגת זאב: 
חסן מנסארה בן ה־17 ובן דודו אחמד מנסארה בן ה־13 משכונת בית חנינא דקרו פעמיים 

140 ראו בהרחבה: טטרסקי, 2015.

הארץ,  נפץ״,  צינורות  נתפסו  הבית;  בהר  שהתבצרו  לפלסטינים  שוטרים  בין  ״עימותים  חסון,  ניר   141

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2015-09-13/ty-article/0000017f-  ,13.9.2015
e174-d7b2-a77f-e377d0e00000

https://www.yediot.  ,1.10.2015 אחרונות,  ידיעות  ראשונה״,  במערכה  ״פצצה  ברנע,  נחום   142

co.il/articles/0,7340,L-4706161,00.html; הילה קובו, ״האם העלייה של אורי אריאל להר הבית 
הציתה את גל הטרור״, וואלה חדשות, https://news.walla.co.il/item/2895640 ,2.10.2015. וראו 

בהרחבה: רייטר, 2016, עמ׳ 10.
143 הפגיעה בהר הבית הייתה גם מניע מרכזי לפיגועי יחידים בגדה המערבית. ראו: ברבינג וגליק, 2019, 

עמ׳ 132-130.
 ,ynet לבלוביץ׳״,  אלכסנדר  בהריגת  הורשעו  שלושה  האבנים:  ויידוי  ״התצפית  פרידסון,  יעל   144

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5014970,00.html ,11.9.2017
https:// ,3.10.2015 ,ynet ,145 יעל פרידסון, ״פיגוע קשה בירושלים: שניים נרצחו ושניים נפצעו״

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4706607,00.html

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2015-09-13/ty-article/0000017f-e174-d7b2-a77f-e377d0e00000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2015-09-13/ty-article/0000017f-e174-d7b2-a77f-e377d0e00000
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4706161,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4706161,00.html
https://news.walla.co.il/item/2895640
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5014970,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4706607,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4706607,00.html


52

שליטה? — תהליכים ומגמות, 2022-2015
הר הבית / אל־אקצא: לקראת אובדן 

53

הנאשם  אופניו.  על  שרכב   13 בן  יהודי  נער  לדקור  וניסו  קשה  אותו  ופצעו  חרדי  צעיר 
הצעיר הזכיר בחקירתו את ״המצב במסגד אל־אקצא״ כאחד המניעים לפגוע ביהודים.146

בלחץ ההסלמה, ועל רקע משבר קשה ביחסי ישראל וירדן סביב סוגיית הר הבית, פעלה 
)ערבים  כנסת  וחברי  שרים  כי  הודיע  נתניהו  הממשלה  ראש  המצב.  להרגעת  הממשלה 
ויהודים( לא יוכלו לבקר בהר הבית עד להודעה חדשה. ב־24 באוקטובר, בתום פגישות 
ויו״ר הרשות הפלסטינית  ירדן עבדאללה השני  מלך  קרי,  ג׳ון  החוץ האמריקני  בין שר 
מחמוד עבאס )אבו מאזן( ובתיאום עם נתניהו, הודיע קרי כי נתניהו התחייב כי ״ישראל 
תמשיך לאכוף את מדיניותה רבת השנים בהר הבית: מוסלמים הם אלו שמתפללים בהר, 
ולא־מוסלמים מבקרים בו״. ישראל גם התחייבה ש״אין לה כוונה לפצל את הר הבית ]בין 
מוסלמים ליהודים[ והיא דוחה כל ניסיון לטעון אחרת״.147 התחייבות זו של נתניהו הייתה 
אשר  רשמי,  ישראלי  במסמך  ב־1967  דיין  שקבע  העיקרון  נוסח  שבה  הראשונה  הפעם 
פורסם על ידי הממשל האמריקני באישור ראש ממשלת ישראל. במסגרת ״הבנות קרי״, 
בניהול הר הבית,  ירדן  והכירה בתפקיד המיוחד של  ישראל  כפי שכונה המסמך, חזרה 
בהמשך לסעיף 9 בהסכם השלום עמה. נתניהו הסכים גם להצעת ירדן )שלא יצאה לפועל( 

לקיים פיקוח רציף של מצלמות אבטחה על כל ההתרחשויות בהר הבית.148

בהודעה הרשמית שפרסמה לשכת ראש הממשלה בעברית הופיעה גם התייחסות לסוגיית 
ביקורם של לא־מוסלמים בהר. בהודעה נאמר ש״ישראל סבורה ומאמינה כי יש לאפשר 
הפחדה  איומים,  אלימות,  וללא  בבטחה  זאת  לעשות  הבית  בהר  ומתפלל  שמבקר  למי 
ופרובוקציות. נמשיך להבטיח גישה להר הבית עבור מתפללים שלווים ומבקרים תוך שמירה 
בין הרשויות הישראליות  והביטחון. אנו מברכים על התיאום הגובר  על הסדר הציבורי 
לווקף הירדני, כדי להבטיח שמתפללים ומבקרים יפגינו איפוק וכבוד לקדושת המתחם — 
וכל זאת בהתאם לתחומי האחריות של הרשויות הישראליות והווקף הירדני״.149 בדיעבד, 
זכות  גם  המוסלמים,  של  התפילה  זכות  על  נוסף  להבטיח,  ניסיון  בהודעה  לראות  ניתן 
הרשויות  ידי  על  בניהולו  והכרה  בהר  הפרעות  ללא  יהודים  מבקרים  של  שקט  לביקור 

הישראליות והווקף הירדני בהתאם לתחומי האחריות בין הגופים השונים. 

146 יהושע בריינר, ״כתב אישום נגד המחבל בן ה־13: רצה לסייע לחמאס להיות שהיד״, וואלה חדשות, 

https://news.walla.co.il/item/2902168 ,30.10.2015; אמרי לוי־סדן, ״המחבל בן ה־13 מהפיגוע 
https://news.walla.co.il/  ,10.5.2016 חדשות,  וואלה  רצח״,  ניסיונות  בשני  הורשע  זאב  בפסגת 

item/2960010. בבית המשפט חזר בו מנסארה בן ה־13 מהודאתו וטען כי לא היה שותף לניסיונות 
הדקירה ואף ניסה לשכנע את בן דודו שלא לפגוע בנער היהודי בפסגת זאב. על גל האלימות וזיקותיו 
לאירועים בהר הבית ולהסתה של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל בראשות שייח׳ ראאד 

סלאח, ראו: שרגאי, 2020, עמ׳ 62-35.
147 איתמר אייכנר ואחרים, ״נתניהו אישר רשמית בעקבות ההבנות עם ירדן: רק מוסלמים יתפללו בהר 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4715674,00.html ,25.10.2015 ,ynet ,הבית״
148 להרחבה בנושא הבנות קרי ראו: לפידות ושלו, 2022, עמ׳ 410-407.

149 איתמר אייכנר ואחרים, שם.

https://news.walla.co.il/item/2902168
https://news.walla.co.il/item/2960010
https://news.walla.co.il/item/2960010
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4715674,00.html
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בתגובה להסכמות אמר ח״כ לשעבר גליק, מפעילי הר הבית המרכזיים ומי שנפצע כאמור 
בניסיון התנקשות באוקטובר 2014, כי ״תפילה זה אקט פנימי רוחני, ואף משטרה או צבא 
לא יקבעו אותה ואת האופן שבו היא באה לידי ביטוי. בגלל זה המציאות בהר הבית לא 
תיקבע על ידי התחייבויות בינלאומיות ומצלמות כאלה ואחרות אלא על ידי מה שקורה 
בשטח. מי שרוצה שהמדינה הזו תמשיך להיות יהודית ותמשיך להיות מחוברת ליהדות 
צריך לדאוג שיהיו כמה שיותר יהודים בהר הבית. צריך שהעולם יתרגל שהיהודים הם חלק 

מהנוף הטבעי של ההר״.150

בדיעבד, שבע שנים אחרי הבנות קרי, ניתן לומר שתחזיתו של גליק התגשמה: זכות 
הביקור נשאה בחובה גם את ״התפילה הפנימית״ השקטה, ובהמשך סללה את הדרך 
אף לתפילה ציבורית בקול רם. עניין הר הבית נקשר גם בדברי גליק לצורך לשמור 
ולחזק את ״יהדותה״ של המדינה — סוגיה שעלתה למקום גבוה בסדר היום הציבורי 
בישראל בדיונים לקראת חקיקת חוק יסוד: ישראל — מדינת הלאום של העם היהודי 

)״חוק הלאום״(, שהתחדשו בשנים 2014-2013. 

החל  אחד,  מצד  מנוגדות:  מגמות  בשתי  אפוא  התאפיינה  הבית  בהר   2015 שנת 
להשתנות יחס המשטרה והרשויות הישראליות לעולים היהודים ולקבוצות היהודיות 
העוסקות בהר הבית ובמקדש. לקראת סוף השנה סולק גם הגרעין הקשה של נשות 
המוראביטאת )שהוגדרו כ״התאחדות בלתי חוקית״ בנובמבר 2015(, מה שהפך את 
ביקורי היהודים לנעימים ונוחים יותר. מצד שני, ראש הממשלה נתניהו אישר באופן 
רשמי את המרכיב החשוב שקבע דיין ב־1967: התפילה בהר הבית תהיה למוסלמים 
בלבד. יהודים יוכלו לבקר, אבל לא להתפלל. הר הבית לא יהיה מקום פולחן יהודי 

ולא יחולק בזמן ובמרחב בין יהודים למוסלמים. 

שנתיים חלפו מאז ראשית גל האלימות של 2015, והנה ביולי 2017 התעורר פעם נוספת גל 
מחאה במזרח ירושלים שבמוקדו הר הבית — הפעם בשל ניסיונה של ישראל להציב גלאי 
ביולי:   14 יום שישי,  בבוקר  )מגנומטרים( בשערי ההר.151 ראשיתה של הפרשה  מתכות 
חולייה של שלושה מחבלים תושבי אום אל־פחם נכנסה להר הבית. המחבלים התחמשו 
בתוך מסגד אל־אקצא בשני תתי־מקלעים מסוג קרלו ובאקדח שהועברו אליהם באמצעות 

150 איתמר אייכנר ואחרים, שם.

יותקנו  מגנומטרים,  יוצבו  מחדש:  ייפתח  הבית  ״הר  פרידסון,  יעל  אזולאי,  מורן  ראו:  הפרשה  על   151

 ;https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4989602,00.html  ,16.7.2017  ,ynet מצלמות״, 
עמוס הראל, ״רעידות המשנה של משבר הר הבית הובילו לתקרית חמורה בירדן״, הארץ, 24.7.2017, 
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2017-07-24/ty-article/0000017f-e4d2-

 ,18.1.2018 הארץ,  הירושלמים״,  הפלסטינים  ״ניצחון  חסון,  ניר   ;d804-ad7f-f5fa08b10000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2018-01-18/ty-article-opinion/0000017f-dbe1-

d3a5-af7f-fbef8fe60000; ובהרחבה: שרגאי, 2020, עמ׳ 241-223. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4989602,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2017-07-24/ty-article/0000017f-e4d2-d804-ad7f-f5fa08b10000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2017-07-24/ty-article/0000017f-e4d2-d804-ad7f-f5fa08b10000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2018-01-18/ty-article-opinion/0000017f-dbe1-d3a5-af7f-fbef8fe60000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2018-01-18/ty-article-opinion/0000017f-dbe1-d3a5-af7f-fbef8fe60000
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סייען. בדרכם החוצה ממתחם הר הבית, בבאב חוטא, ירו לעבר שני שוטרים, רס״מ האיל 
סתאוי ורס״מ כמיל שנאן, והרגו אותם. המחבלים נורו למוות על ידי שוטרים נוספים שהיו 
במקום. מנקודת מבטה של המשטרה, פיגוע מפתיע זה סימן נקודת מפנה ביחס לשומרי 
הווקף שלא מנעו, לתפיסת מפקדי המשטרה, את הפיגוע במתחם הקדוש. המפכ״ל רוני 
אלשיך הדגיש כי ״מדובר באירוע חריג ללא תקדים על הר הבית, מקום קדוש למוסלמים, 
פיגוע על ידי מוסלמים, זה ללא ספק אירוע חמור ביותר ואנחנו צריכים לעשות כמה וכמה 

טיפולים יסודיים על ההר״.152

מוסלמים  למתפללים  ההר  את  תקדים  חסר  באופן  המשטרה  סגרה  הפיגוע  לאחר  ואכן, 
ותחמושת,  נשק  אחר  נרחבים  חיפושים  נעשו  בהר  בו.  השישי  יום  תפילות  את  ומנעה 
שלא העלו דבר. ביום ראשון, יומיים לאחר הפיגוע, פתחה המשטרה את המתחם מחדש 
לאחר שהציבה גלאי מתכות ומצלמות בשעריו כדי למנוע הכנסת נשק על ידי המתפללים 
והמבקרים המוסלמים. החלטה זו עוררה מחאה חריפה בקרב ראשי הווקף, צמרת השלטון 
הירדני, ההנהגה הדתית והאזרחית הפלסטינית וכלל הציבור המוסלמי בירושלים שהתנגדו 
בתוקף לצעד הישראלי, אשר נתפס כשינוי מהותי של הסטטוס קוו מ־1967 וכצעד של 
חיזוק השליטה והריבונות הישראלית בהר הבית. המתפללים המוסלמים המזרח־ירושלמים 
סירבו להיבדק בכניסות להר והתפללו לאות מחאה במשך כשבוע — באקט שניתן לראות 
בו ביטוי למרי אזרחי — לפני שערי הר הבית, בעוד המשטרה מאפשרת לעולי רגל יהודים, 
שעלו דרך שער המוגרבים, לבקר בהר ואף להתפלל בו. מנקודת מבטם של פעילי הר הבית 
היהודים, היה השבוע הזה התגשמות של חלום: הר הבית הפך למקום פולחן יהודי בלעדי, 

בעוד המתפללים המוסלמים נעדרים מן ההר ומתפללים בשעריו. 

אלא שהמאורעות שבאו לאחר מכן יצרו מציאות שונה לחלוטין. לאחר תפילות יום השישי 
ב־21 ביולי התקיימו הפגנות מחאה במזרח ירושלים ובגדה, במהלכן נורו ונהרגו שלושה 
פלסטינים בידי כוחות הביטחון ונפצעו רבים. בערב אותו יום נרצחו שלושה בני משפחת 
סלומון ביישוב היהודי חלמיש בידי מחבל ערבי, שטען שמעשהו נובע מהפגיעה במסגד 
ישראל  בשגרירות  המאבטח  את  במברג  ירדני  פועל  דקר  ביולי,  ב־23  ואז,  אל־אקצא. 
בעמאן בעת עבודות אחזקה שנעשו במגורי השליחים הסמוכים לשגרירות. המאבטח הגן 
על עצמו והגיב בירי, שממנו נהרגו התוקף ובעל הבית הירדני ששהה במקום. בעקבות 
התקרית נאלצו המאבטח וכל עובדי השגרירות להתבצר בבניין השגרירות. האירוע גרם 
למשבר דיפלומטי חמור ביחסי ישראל-ירדן. הירדנים דרשו את הסרת גלאי המתכות בהר 

הבית בתמורה לשחרור עובדי השגרירות ובהם המאבטח.

https:// ,14.7.2017 ,ynet ,152 אלי סניור, ״הסרטון המשטרתי מהפיגוע: ירי מתוך מתחם הר הבית״

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4989333,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4989333,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4989333,00.html
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ב־24 ביולי קיבל הקבינט המדיני־ביטחוני החלטה להסיר את גלאי המתכות, וירדן אפשרה 
גם המצלמות  הוסרו  חקירה. בהמשך  ללא  לישראל  לחזור  ולמאבטח  לעובדי השגרירות 
שהוצבו בשערי ההר. אלפי מוסלמים חזרו להתפלל בהר ללא בדיקות כלשהן בשעריו. 
מנקודת מבטם נתפסה הפרשה כניצחון גדול. הם הצליחו להגן על המתחם המקודש בגופם 
המונית  מחאה  לעורר  הצליחה  לאל־אקצא  הסכנה  תחושת  קוו.  בסטטוס  שינוי  ולמנוע 
במזרח ירושלים ובגדה, ובסיוע הלחץ הירדני היא הביאה לנסיגה ישראלית מלאה מהצבת 
מזרח  צעירי  שמילאו  הפעיל  לתפקיד  הצטרפה  זו  פרשה  ההר.  בשערי  המתכות  גלאי 
ירושלים באירועי המחאה של קיץ 2014 וסתיו 2015, ומנקודת מבטם של תושבי מזרח 
ירושלים, היא מבטאת את יכולתם לפעול באופן מאורגן ואפקטיבי מול השלטון הישראלי 

בזירה החשובה להם ביותר — המאבק על אל־אקצא. 

אולם בדיעבד ניתן לומר שאירועים אלה חיזקו גם את הקשרים בין המשטרה בראשותו של 
מפקד המחוז ניצב יורם הלוי )מונה בפברואר 2016( בגיבויו של השר לביטחון פנים גלעד 
ארדן )שתמך בתפילת יהודים בהר( ובין פעילי הקבוצות היהודיות העוסקות בהר הבית. 
נראה שמהפך מחשבתי חל גם בקרב חלק מפעילי ההר, שהחלו להבין כי שיתוף פעולה 
ותיאום עם המשטרה עשויים לשרת טוב יותר את מטרותיהם. בריאיון שנתן ניצב הלוי עם 

סיום כהונתו הוא אמר את הדברים הבאים בהתייחסו למצב בירושלים ובהר הבית: 

״בראש ובראשונה, עשינו סדר בהר הבית, שזה הלב. הרי המקום ספג את האירוע 
הכי קשה שהיה מאז קום המדינה: שלושה מחבלים ביצעו פיגוע במקום, נהרגו והרגו 
שני שוטרים. ובכל זאת, השקט חזר למזרח העיר ]...[ החלטנו לשים שם במרכז את 
נושא ההידברות והרגיעה. עירבנו גם את משרד החוץ ואת הירדנים ]בהרגעת הצד 
המוסלמי[, היה לנו שיח איתם. שיפרנו את הכניסה, את היחס, את כל מה שקשור 
ליהודים שרוצים לעלות, את התורים במקום. ובהידברות הזאת ]עם המוסלמים[ 
אתה צריך לדעת לעמוד על שלך. למשל, אמרו לי שיהודים לא ייכנסו להר הבית. 
אמרתי להם: ׳חבר׳ה, מה זה שלא ייכנסו? מי שבא, נכנס׳. מצד שני, אף פעם לא 
עשינו עליהם ]המוסלמים[ הגבלות. לא הגבלנו אותם בתפילות או בכניסה למקום או 
ערכנו דילול של המבקרים. בתקופת הרמדאן היו לנו 360 אוטובוסים שעשו תנועה 
מקלנדיה ובית לחם לתוך ירושלים. פעלנו עם הרבה הבנה, אבל לא ויתרנו על שום 
צד ביטחוני ובטיחותי. אם ב־2015 היו 190 אלף תיירים שנכנסו דרך שער אחד למשך 

ארבע שעות לביקור בהר הבית, בשנת 2018 נכנסו 677 אלף מבקרים״.153

קדנציה״,  מסכם  ירושלים  מחוז  מפקד  החרדים:  הפגנות  ועד  הסכינים  ״מאינתיפאדת  רומי,  נופר   153

 https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/m_339624 ,19.2.2019 ירושלים,   mynet
כ״אירוע  השוטרים  שני  הרג  את  בריאיון  הדגיש  הלוי  יורם  ניצב  במקור(.  אינן  שבציטוט  )ההדגשות 
המהומות  דוגמת  בהר,  שאירעו  אחרים  קשים  מאירועים  והתעלם  המדינה״  קום  מאז  שהיה  קשה  הכי 

באוקטובר 1990 שבהן נהרגו 17 פלסטינים. 

https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/m_339624
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במאמר בעיתון ״מקור ראשון״ סיכם נטעאל בנדל את התפנית שעשה ניצב הלוי בציטוט 
הר  בפעילי  ומהוותיקים  השמונים  משנות  היהודית  המחתרת  איש  עציון,  יהודה  דברי 

הבית: 

״כשהיינו עולים בעבר להר הבית, היינו חשים כזרים שאינם רצויים. ניצב הלוי הוביל 
מהפכה, אין ויכוח בכלל. זה עדיין לא אומר שהמצב הוא כפי שצריך להיות. יש עוד 
הרבה מקום לשיפור. הממשלה מתווה מדיניות מפלה ובלתי חוקית בהר, והמשטרה 

מבצעת, אם כי זו ביקורת יותר על הממשלה והמשטרה ופחות על מפקד המחוז״. 

עולי הר הבית מכפילים את  בהמשך מצטט בנדל את דברי הלוי עצמו: ״המספרים של 
עצמם, וזה בסדר. מה זה ׳בסדר׳? הלוואי שיגיעו עוד. ההיפך, אני קורא ליהודים: בואו 
להר הבית״. ובסיום המאמר מסכם בנדל: ״ניצב הלוי שבר ומוטט את תפיסתה המסורתית 
של מערכת הביטחון שההר הוא ׳חבית נפץ׳ שכל גילוי ריבונות עלול לפוצץ עלינו. הוא 
פרץ את הדרך למפקד המחוז הבא, שאם ירצה יוכל להיטיב עוד יותר עם פעילי הר הבית 

ועוליו. ספק אם יימצא ניצב כזה״.154

עם  יותר משנתיים  לא  לפני  בהר  היה  יודע מה  כמוני  ״מי  סיכם את השינוי:  גליק  ח״כ 
כניסתו של יורם, מי כמוני שותף לשינויים הדרמטיים שהתרחשו ושונו על בסיס החלטות 
לפעמים כפה דעתו על הדרג המדיני שענה אחריו אמן. אני מתקשה  ואחריות שלו, 
להבין איך אחרי כל זה יש המרשים לעצמם להשתלח באדם שקיבל החלטות שלא הרבה 
היו מעזים לקבל ]...[ מי שיש לו טענות בכל הנוגע להתנהלות בהר עליו להפנותן לדרג 
המדיני ורק אליו ]...[ אני מקווה מאוד עבורנו ועבור השוטרים שלנו, שעושים מאמצים 
אדירים לכבד את העולים להר ולבוא לקראתם, שנדע כולנו לחזק ידי השוטרים והקצינים 

בשטח ובעוצמה רבה״.155

הלוי ניסה אפוא לפעול בשתי החזיתות: מצד אחד, שיפור היחסים עם הווקף וירדן, הסרת 
הרמדאן  בימי שישי של  להר  מהירה  בהגעה  וסיוע  המוסלמים  על המתפללים  ההגבלות 
באמצעות הסעות מחניונים שהוכשרו בכניסות לעיר. ומצד שני, חיזוק הקשר עם העולים 
היהודים וארגוני הר הבית והמקדש, צמצום מספר הפעילים היהודים שהיו מנועים מעלייה 
להר ועידוד יהודים רבים ככל האפשר לעלות ללא פחד. הלוי גם הצטלם עם קבוצה גדולה 
של עולים להר ופעילי ארגוני הר הבית — מעשה שקשה היה לדמיין בתקופת קודמיו. הוא 

154 נטעאל בנדל, אביעד ויסולי, ״כיצד השפיע יורם הלוי על מצב היהודים בהר הבית״, מקור ראשון, 

https://www.makorrishon.co.il/news/90783/ ,13.11.2018. לצד עמדתו של בנדל מביע ויסולי 
את הדעה ההפוכה המדגישה את האפליה שנקט הלוי כלפי העולים היהודים הדתיים, אולם במבט לאחור 

נראה שבנדל צדק באבחון התמורה שיצר הלוי. 
 ,22.1.2018 לא בתור הנפרד״, חדשות הר הבית,  יש אפליה בהר הבית,  למואל, ״הממ״ז צדק:  בן   155

https://har-habait.org/articleBody/31003 )ההדגשות אינן במקור(.

https://www.makorrishon.co.il/news/90783/
https://har-habait.org/articleBody/31003
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אף אישר לגרשון סלומון, מנהיג ״נאמני הר הבית״ בן ה־84, לעלות אחרי 28 שנים של 
הרחקה.156 במעשים אלה הניח הלוי את היסודות לשיתוף הפעולה שתיארנו בין המשטרה 

למינהלת ארגוני הר הבית בשבע השנים האחרונות. 

גיבוי לגישה זו קיבל הלוי מהשר לביטחון פנים ארדן, שאמר ב־16 באוקטובר 2018 בכנס 
של שדולת הר הבית בכנסת: ״יותר מכל אני מודה לכולכם על הפעילות בכל ימות השנה — 
הריבונות שלה  על  ויתרה  כמעט  שנים  הרבה  במשך  ישראל  מדינת  דבר,  של  בסופו  כי 
במקום הכי קדוש לעם היהודי ]...[ בזכות הפעילות שלכם ושל הארגונים ובזכות ההתמדה 
שלכם, בזכות זה שלא ויתרתם אז באמת, אנחנו יכולים להציג באמת בגאווה וסיפוק, ועם 
עוד שאיפות, את ההתפתחות וההתקדמות בחופש הגישה והביקור של יהודים להר הבית 
]...[ אני לא כל כך מבין את השיח הציבורי שעוסק בהר הבית, והאם אנחנו באמת אותה 
מדינה יהודית ודמוקרטית שאנו מתגאים בה תמיד. הרי הר הבית הוא המקום הכי קדוש 
רק ליהדות — לאסלאם הוא המקום השלישי בחשיבותו. הוא המקום שממנו התחיל הכול 
ושהקב״ה בחן בו את אברהם ]...[ האויבים שלנו מבינים את מה שלפעמים בשיח הפוליטי 
לא ברור. הוויכוח בינינו לבין האויבים שלנו אף פעם לא היה ויכוח טריטוריאלי — אלא 
בין העם היהודי לבין האסלאם הקיצוני שלא מקבל את קיומנו כאן. לכן, היותנו מדינה 
יהודית — זה אומר קודם כול שליהודים תהיה יכולת גישה למקום הכי קדוש לעם היהודי. 
בהר הבית זכויותיו של העם היהודי מקופחות. לא נוכל לכחד. מאז 1967, 50 שנה אחרי 
שחרור ירושלים והר הבית, המוסלמים הם בני הדת היחידה שיכולים להתפלל על ההר. 
חשוב לנו שמוסלמים יוכלו להתפלל על הר הבית, אבל המצב הבלתי נסבל שיהודי שמבקר 

בהר הבית מותקף ומאוים לא יכול להתקיים, וזה עמד בבסיס שינוי המדיניות שלי״.157

נמצא  הנושא  ליהודים להתפלל בהר, אך  תומך במתן אפשרות  הוא  כי  גם  ארדן הדגיש 
באחריות ראש הממשלה וקשור במערכת היחסים עם ירדן: ״מי שמאמין שאנחנו במדינה 
יהודית ודמוקרטית צריך לתמוך בזכות הזו של יהודים לעלות להר הבית ולהתפלל בהר 
הבית, והיא לא צריכה לבוא על חשבון שום אדם אחר. אני השר לביטחון הפנים ולא ראש 
הממשלה, ויש סטטוס קוו שקיים מול ממשלת ירדן, וכל שינוי שמשנה את הסטטוס קוו 
צריך לקחת אותו בחשבון מי שמופקד על נושא הביטחון הלאומי של מדינת ישראל ]היינו: 

ראש הממשלה[״.158

156 ראו התמונות באתר חדשות הר הבית: https://har-habait.org/articleBody/31003; ארנון סגל, 

https://www.  ,13.2.2019 ראשון,  מקור  הבית״,  בהר  שוב  סלומון  גרשון  הרחקה:  שנות   28 ״אחרי 
makorrishon.co.il/judaism/113807

157 בן למואל, ״השר לביטחון פנים בשדולת הר הבית בכנסת: תומך בתפילת יהודים בהר הבית״, חדשות 

https://har-habait.org/articleBody/31875 ,16.10.2018 ,הר הבית
158 נטעאל בנדל, אביעד ויסולי, ״כיצד השפיע יורם הלוי על מצב היהודים בהר הבית״, מקור ראשון, 

https://www.makorrishon.co.il/news/90783/ ,13.11.2018

https://har-habait.org/articleBody/31003
https://www.makorrishon.co.il/judaism/113807
https://www.makorrishon.co.il/judaism/113807
https://har-habait.org/articleBody/31875
https://www.makorrishon.co.il/news/90783/
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בדברים אפשר לשמוע את הטיעונים של פעילי ארגוני הר הבית לאורך השנים: הארגונים 
עושים למעשה את מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות ולא עשתה מאז 1967; הר הבית הוא 
בראש ובראשונה המקום הקדוש החשוב ביותר לעם היהודי, לאסלאם הוא רק השלישי 
בחשיבותו אחרי מכה ומדינה; הפגנת ריבונות בהר הבית תבהיר לאויבנו באסלאם הקיצוני 

שאנחנו כאן כדי להישאר; ואופייה היהודי של המדינה מחייב את נוכחותנו בהר. 

ביטוי לגישה ממסדית חדשה זו ניתן לראות גם בבניית המבואה לעולים היהודים בכניסה 
למעלה המוגרבים )שנקראת כיום ״שער הלל״ על שם הלל יפה אריאל שנרצחה בפיגוע 
בקריית ארבע ביוני 2016(. יש בה ספסלים, כונניות ספרי קודש, ארונות לשמירת הציוד 
קטן  מבקרים  מרכז  וגם  חמה  שתייה  פינת  מקרר,  יחפים(,  להר  עולים  )חלק  והנעליים 
הכולל דגם של בית המקדש, ציורים, תצלומי אוויר ותרשימים של הר הבית והאזורים 
במבואה  רבים  פריטים  ועוד.  להר  לעלייה  הלכתיים  כללים  היהודים,  לעליית  המותרים 
נתרמו על ידי תורמים שונים, אולם ברור שהקמתה היא פרי שיתוף פעולה בין מינהלת הר 
הבית לרשויות השלטוניות והמשטרה, אשר אישרו אותה בתקופת כהונתו של יורם הלוי 

כמפקד המחוז.159

ביולי  להר  בכניסה  מגנומטרים  להציב  הכושל  והניסיון  הבית  בהר  השוטרים  רצח 
2017 חיזקו אפוא מאוד את יחסי המשטרה עם ארגוני הר הבית והעולים היהודים. 
בעקבות האירועים שופרו תנאי העלייה להר. שומרי הווקף, שליוו עד אז את הקבוצות 
היהודיות )יחד עם השוטרים(, הורחקו מהעולים — מה שאפשר תפילת יחידים שקטה 
לעולים  שהפריעו  המוראביטאת,  קבוצות  ציבורית.  לתפילה  בהדרגה  שהתפתחה 
שביצעו  בנייה  פעולות  נגד  בתקיפות  פעלה  המשטרה  ההר.  מן  סולקו  היהודים, 
המוסלמים בחלקו המזרחי של ההר בלילת אל־קאדר )בסוף חודש רמדאן 2018( — 
בניית ספסלים ושולחנות אבן — והמתקנים פורקו. בהדרגה החלו העולים להרגיש 
שהשוטרים על ההר לא רק שאינם מנסים להצר את צעדיהם, אלא פועלים להקל 
עליהם ככל האפשר ואף להרחיב את מספרם ואת חופש הפעולה שלהם, כולל תפילה 
יהודית שקטה על ההר. היוזמה לשינוי באה מהדרג המשטרתי הבכיר ונראה שקיבלה 

בדיעבד אישור מהשר לביטחון פנים והדרג המדיני.160

159 ראו דברי השבח לניצב יורם הלוי על שיפור תנאי העלייה לעולים היהודים: בן למואל, ״הממ״ז צדק: 

https://har-habait.org/ ,22.1.2018 יש אפליה בהר הבית, לא בתור הנפרד״, חדשות הר הבית, 
articleBody/31003

160 ראו דברי התודה של הפעילים והעולים להר לשוטרים ולמשטרה בסרטון של מטה ארגוני המקדש, 

 .https://www.youtube.com/watch?v=966pRdxQFnY&t=132s

https://har-habait.org/articleBody/31003
https://har-habait.org/articleBody/31003
https://www.youtube.com/watch?v=966pRdxQFnY&t=132s
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4. הר הבית/אל־אקצא כאתר פולחן יהודי ומוסלמי בתקופת הקורונה

התהליכים שהחלו ב־2015, שעיקרם הפיכת הר הבית למקום פולחן פעיל לציבור היהודי 
)בעיקר הדתי־לאומי( לצד היותו מקום הפולחן המרכזי לציבור המוסלמי, באו לידי ביטוי 
מוחשי בתקופת משבר הקורונה. ביום ראשון בצהריים, 22 במרס 2020, עלתה להר הבית 
)ותיירים(  יהודים  לביקורי  ההר  נסגר  לאחריה  ומיד  אחרונה  יהודים  רגל  עולי  קבוצת 

ולמתפללים מוסלמים לתקופה לא ידועה. 

יסגור  וסמכויות סביב השאלה מי  סגירת ההר בשל מגפת הקורונה לוותה במאבקי כוח 
את המתחם הקדוש — עניין שהבליט את התהליך של הפיכת ההר למקום פולחן לא רק 
למוסלמים אלא גם ליהודים. ביום שישי, 20 במרס, התעמתו מאות צעירים מוסלמים עם 
תקנות  את  לאכוף  ניסו  השוטרים  הבית.  ולהר  העתיקה  לעיר  בכניסות  המשטרה  כוחות 
רק בקבוצות קטנות של עשרה אנשים. שומרי  להר  להיכנס  משרד הבריאות, שאפשרו 
הווקף סגרו את המסגדים וחללי התפילה בהר — בהמשך להוראות הרשויות בירדן וברשות 
הפלסטינית — ומאות צעירים מוסלמים, שביקשו מקלט מפני הגשם, התפללו לפני הדלתות 
הנעולות של מסגד אל־אקצא. הם חששו מסגירת ההר למתפללים מוסלמים והשארתו פתוח 
לביקור של קבוצות קטנות של יהודים — בהמשך לתקדים של משבר המגנומטרים מיולי 
2017. סגירת הכניסה להר ליהודים בצהרי יום ראשון על ידי המשטרה אפשרה לשלטונות 
הווקף )כנראה בתיאום עם המשטרה( לסגור את שערי המתחם גם למתפללים המוסלמים 
דווקא בחג ה״ירושלמי״ של עליית הנביא מוחמד השמיימה )לילת אל־אסרא ואל־מעראג׳( 

שחל באותו יום.161

אולם בכך לא תמה הפרשה. ארגונים המקדמים עליית יהודים, כמו ״סטודנטים למען הר 
הבית״ ו״חוזרים להר״, איימו לעתור לבג״ץ בטענה שעשרות שומרי ווקף מוסלמים עדיין 
מורשים להיכנס להר ולהתפלל בו, ולכן יש לאפשר — על פי עקרון השוויון — גם ליהודים 
לעלות להר בקבוצות קטנות, על פי תקנות משרד הבריאות. עתירה בנושא הוגשה לדיון 
בבג״ץ על ידי יהודה עציון וארנון סגל ב־18 במאי ונדחתה בידי הרכב השופטים בראשות 

יצחק עמית. בפסק הדין כתב השופט עמית:

״עמדנו על כך שבימים של שגרה, עשרות אלפי מוסלמים פוקדים את הר הבית. אך 
בימים אלה של קורונה, ׳כיכר השוק ריקה ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה׳. 
לכן, דווקא עליית יהודים לתפילה בהר הבית, גם אם במספר זעום, היא שעלולה להפר 
את הסימטריה וההדדיות. ודוק: העובדה שהותר לכ־50 עובדי הווקף להיכנס לשטח 

161 ניר חסון, ״התפשטות הקורונה: ישראל והווקף סיכמו על סגירת הר הבית לכניסת מתפללים ותיירים״, 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2020-03-22/ty-article/.  ,22.3.2020 הארץ, 
premium/0000017f-efa4-df98-a5ff-efad1f110000

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2020-03-22/ty-article/.premium/0000017f-efa4-df98-a5ff-efad1f110000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2020-03-22/ty-article/.premium/0000017f-efa4-df98-a5ff-efad1f110000
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מתחם הר הבית לצורך ניהול שוטף ותחזוקה, לצד שוטרים ואנשי כוחות הביטחון, 
אינה שקולה לכניסת מתפללים מוסלמים. זאת, גם אם במהלך היום, עובדי הווקף 
מתפללים בשטח, ואף מתפללים בצוותא, אגב עבודתם והימצאותם שם. בהקשר זה, 
לא למותר לציין כי משטרת ישראל פועלת על מנת לאכוף על עובדי הווקף במקום את 
שמירת הכללים של מרחק בין אדם לאדם, עטיית מסכות ואיסור התקהלות. ובקיצור, 
הטענה שהעלו העותרים, לפיה כביכול מתירים למוסלמים להתפלל בהר הבית בימי 
בהיבט  לא  לקבלה,  שאין  טענה  היא  כן,  לעשות  ליהודים  מתירים  לא  אך  קורונה 
הכמותי וגם לא בהיבט ׳האיכותי׳. התכלית העיקרית שבבסיס כניסת עובדי הווקף 

אינה לצורכי תפילה, כך שלא הפליה בפנינו אלא שוני רלוונטי״.162

כשסוגיית  הפתוח,  באוויר  מוסלמים  לתפילת  מחדש  הבית  הר  נפתח   2020 מאי  בסוף 
הסימטריה בין כניסת מוסלמים וכניסת יהודים להר נמצאת כל הזמן על סדר היום של 
המשטרה, ראשי הווקף וירדן.163 כך גם בגלי הקורונה הבאים עד לפתיחתו של ההר לעליית 
של  במגבלות  ההר  של  המחודשת  הפתיחה   164.2020 יולי  בסוף  באב,  בתשעה  יהודים 
הוראות משרד הבריאות הקלה עוד יותר על תפילת יהודים: הבדיקות הגופניות של יהודים 
דתיים בכניסה צומצמו. העולים החלו להתפלל ללא הפרעה כשהם עטויים מסיכות. שומרי 
הווקף או פעילים מוסלמים שניסו להפריע לתפילה הורחקו על ידי המשטרה. את תחושת 
השינוי בעקבות משבר הקורונה סיכם חיים אלבוים, חסיד בעלז ודור שלישי לפעילי הר 
הבית, במאמר שפורסם ביולי 2020 בעלון השבת ״מצב הרוח״ המחולק בבתי הכנסת של 

הציבור הדתי־לאומי:

קרובים  שאנחנו  היא  שלי  התחושה  שנה,  עשרה  מחמש  למעלה  להר  שעולה  ״כמי 
בשנים  הבית  בהר  היהודית  ההתקדמות  לחלום.  משאפשר  יותר  הרבה  למקדש 
כל  של  לחיבור  בנוסף  השלטון,  דרגי  כל  ובגיבוי  התחזיות  לכל  בניגוד  האחרונות, 
חלקי העם — דתיים, חרדים וחילונים, צעירים ומבוגרים, סטודנטים, חיילים ובחורי 
ישיבה — היא שגורמת לי לחשוב שהסיכויים לכך הם גבוהים במיוחד. בתשעה באב 
קרובים  ושאנו  האחרונה,  בדרך  אדע שאנו  כבר  הבית,  חורבן  על  כשנתאבל  השנה 
למקדש בהרבה ממה שהיינו בתשעה באב הקודם, ובעיקר אדע שזה תלוי בנו. ככל 

שנעלה יותר אל ההר, נתקרב יותר אל הבית״.165

162 בג״ץ 2818/20 יהודה עציון נ. ראש הממשלה )2020(.

163 מאיה הורודניצ׳אנו, יפעת רוזנברג, ״אחרי שנסגר לחודשיים בגלל הקורונה: הר הבית ייפתח ביום 

https://news.walla.co.il/item/3363385 ,27.5.2020 ,ראשון״, וואלה חדשות
 ,30.7.2020 סרוגים,  בכותל״,  ממהומות  חשש  הבית,  להר  עולים  יהודים  ״מאות  בלוך,  אברהם   164

http://bit.ly/3giZ4rT
165 חיים אלבוים, ״מהפך על הר הבית״, מצב הרוח, גיליון 594, 24.7.2020.

https://news.walla.co.il/item/3363385
http://bit.ly/3giZ4rT
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משבר הקורונה וההתמודדות עם תקנות משרד הבריאות החישו אפוא את התהליכים 
שהחלו חמש שנים קודם לכן. בתודעת המשטרה והרשויות הישראליות הפך הר הבית 
יותר ויותר לאתר פולחן גם למוסלמים וגם ליהודים, וכל צעד שלטוני שנעשה בו 
וירדן ומצד שני התייחסות לתביעות ארגוני הר  חייב מצד אחד תיאום עם הווקף 

הבית היהודיים ולחלקים מהממסד הפוליטי הישראלי התומך בהם. 

5. אירועי שער שכם והר הבית בחודש הרמדאן, אפריל-מאי 2021

הרגיעה בהר הבית ובמזרח ירושלים עם שוך משבר הקורונה ותום ההגבלות הבריאותיות 
לא נמשכה זמן רב. בחודשים אפריל-מאי 2021 נרשם שיא נוסף ברמת המחאה והאלימות, 

כשהר הבית/אל־אקצא תופס שוב מקום מרכזי. 

ראשית ההסלמה, ששיאה בחודש הרמדאן ובמבצע ״שומר החומות״ במאי 2021, הייתה 
בקו  ערבים  נגד  חרדים  צעירים  של  בהתקפות   —  2021 פברואר  בסוף  הפורים  חג  בימי 
התפר הירושלמי באזור רחוב שבטי ישראל ובדריסה של הולך רגל יהודי על ידי נהג ערבי 
שהותקף בידי חרדים.166 מרחוב שבטי ישראל עבר מוקד האירועים לשכונת שייח׳ ג׳ראח. 
ב־9 באפריל התקיימה בשכונה הפגנה גדולה נגד כניסת מתנחלים יהודים ופינוי משפחות 
בעיניים  שנתפס  מה  את  שהכשירו  המשפט  בית  להחלטות  בהמשך  מבתיהן,  ערביות 
פלסטיניות כניסיון לייהד את השכונה ולנשל את האוכלוסייה המתגוררת בה.167 פעילות 
נרחבת ברשתות החברתיות סביב פינוי המשפחות הערביות הפכה את שייח׳ ג׳ראח למוקד 
של התעניינות ציבורית ותקשורתית רחבה בארץ ובעולם.168 ב־10 באפריל הוצת אוטובוס 
ישראלי שנקלע לשכונת עיסאוויה במזרח ירושלים. הנהג, אשתו וילדיו ששהו בו הצליחו 

להימלט רגלית.169

ב־13 באפריל, בוקר היום הראשון של הרמדאן, החליטו מפקדי משטרת מחוז ירושלים 
למנוע מצעירים מזרח־ירושלמים לשבת על המדרגות ברחבת שער שכם )שהפך בשנים 

ירושלים,   mynet רגל״,  הולך  של  מותו  נקבע  שערים:  במאה  הערב  הדריסה  ״אירוע  תמרי,  לירן   166

https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/r1jEo8KMu ;28.2.2021
167 הילה נבון, ״ההפגנה בשייח׳ ג׳ראח — ח״כ עופר כסיף הוכה על ידי שוטרים; משטרת ירושלים: נתחקר 

https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/157361 ,9.4.2021 ,את האירוע״, כל העיר
ג׳ראח נגד פינויים הפך לסמל כלל פלסטיני״,  15 שנה, מאבק התושבים בשייח׳  ניר חסון, ״לאחר   168

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-05-06/ty-article/.  ,6.5.2021 הארץ 
premium/0000017f-ea54-dc91-a17f-fedd80000000

https://www.inn. ,10.4.21 ,7 169 חזקי ברוך, ״נהג אוטובוס נכנס בטעות לעיסאוויה והותקף״, ערוץ

co.il/news/489029

https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/r1jEo8KMu
https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/157361
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-05-06/ty-article/.premium/0000017f-ea54-dc91-a17f-fedd80000000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-05-06/ty-article/.premium/0000017f-ea54-dc91-a17f-fedd80000000
https://www.inn.co.il/news/489029
https://www.inn.co.il/news/489029
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האחרונות לסמל לאומי פלסטיני לצד מתחם אל־אקצא(170 ולהציב מחסומים במקום. החלטה 
שכם.  שער  באזור  מזרח־ירושלמים  צעירים  של  ראשונות  ולהפגנות  למחאה  הביאה  זו 
בשעות הערב עלתה לסדר היום גם סוגיית הר הבית: אנשי הווקף טענו כי השוטרים ניתקו 
באופן תקדימי את הרמקולים במסגד אל־אקצא כדי לא להפריע לדברי הרמטכ״ל בטקס 
פתיחת יום הזיכרון ברחבת הכותל. השגריר הירדני בישראל מחה על ניתוק הרמקולים.171 
המזרח־ הצעירים  של  והאלימות  המחאה  של  המרכזית  לזירה  שכם  שער  הפך  בינתיים 

ירושלמים, שהתעמתו בו מדי ערב עם כוחות המשטרה ומשמר הגבול ומדי פעם תקפו גם 
עוברי אורח יהודים. ברשתות החברתיות הופצו סרטונים שבהם נראים צעירים פלסטינים 
תוקפים צעירים חרדים ברכבת הקלה ובאתרים אחרים — תופעה שזכתה עד מהרה לכותרת 

התקשורתית ״טרור הטיקטוק״ — והתעצם המתח בין צעירים חרדים לצעירים ערבים.172

בשעות הערב של 21 באפריל החלו צעירים יהודים לתקוף עוברי אורח ערבים ועיתונאים 
במרכז העיר באזור רחוב יפו. למחרת בשעות הערב נערכה צעדה גדולה של פעילי להב״ה, 
נוער גבעות וצעירים חרדים מכיכר ציון לכיוון שער שכם. לאורך הצעדה התעמתו הצעירים 
הצועדים עם קבוצות אנשי שמאל וחלקם קראו ״מוות לערבים״ ו״מוות לשמאלנים״. בשער 
שכם הפגינו צעירים ערבים נגד המחסומים והתעמתו עם המשטרה שהשתמשה בפרשים, 
 105 על  דיווח  האדום  הסהר  הפגנות.  לפיזור  נוספים  ואמצעים  הלם  רימוני  מכת״זיות, 
פצועים פלסטינים. עימותים בין צעירים ערבים ליהודים פרצו גם במקומות אחרים בעיר: 
הצדדים,  משני  מפגינים  כ־50  ועוד.  העיר  במרכז  יעקב,  נווה  באזור  המסילה,  בפארק 

אנשי ימין קיצוני ופלסטינים, נעצרו על יד המשטרה.173

בבוקר 25 באפריל הודיע מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג׳מן, שהמחסומים לא יוסרו 
משער שכם. מפכ״ל המשטרה החדש קובי שבתאי טען בתדרוך לעיתונאים כי המחסומים 
הוצבו גם בחודשי רמדאן קודמים ועל כן יישארו — טענה שנסתרה עד מהרה באמצעות 
תמונות של רחבת השער מהשנים הקודמות. בערב הוסרו המחסומים בהוראת המפכ״ל, 

170 ניר חסון, ג׳קי חורי, ״עימותים פרצו ליד שער שכם, לאחר שהמשטרה חסמה את האזור לישיבה בימי 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-04-17/ty-  ,17.4.2021 הארץ,  הרמדאן״, 
article/0000017f-e10c-d75c-a7ff-fd8d48c60000; ינאל ג׳בארין, ״כמו כיכר תחריר: איך הפך 
https://www.haaretz.co.il/haaretz21/2021- ,2.5.2021 ,שער שכם לסמל מחאה פלסטיני״, הארץ

05-02/ty-article/0000017f-ec97-dc91-a17f-fc9f0bb40000
http://bit.  ,13.4.2021 אל־אקצא״,  רמקולים מסגד  נותקו  להפרעה בטקסים:  ״מחשש   ,20 ערוץ   171

ly/3AxxnlV
172 משה מאירסדורף, ״טרור הטיקטוק מגיע לטוויטר: ככה התעוררנו מההנגאובר של יום העצמאות״, 

https://www.makorrishon.co.il/opinion/340081 ,22.4.2021 ,מקור ראשון
173 ניר חסון ואחרים, ״לילה של עימותים בירושלים: עשרות פצועים ועצורים בעקבות צעדה שארגן ארגון 

https://www.haaretz.co.il/news/local/2021-04-22/ty- ,22.4.2021 להב״ה בבירה״, הארץ, 
article/.premium/0000017f-e511-df5f-a17f-ffdf3e240000

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-04-17/ty-article/0000017f-e10c-d75c-a7ff-fd8d48c60000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-04-17/ty-article/0000017f-e10c-d75c-a7ff-fd8d48c60000
https://www.haaretz.co.il/haaretz21/2021-05-02/ty-article/0000017f-ec97-dc91-a17f-fc9f0bb40000
https://www.haaretz.co.il/haaretz21/2021-05-02/ty-article/0000017f-ec97-dc91-a17f-fc9f0bb40000
http://bit.ly/3AxxnlV
http://bit.ly/3AxxnlV
https://www.makorrishon.co.il/opinion/340081
https://www.haaretz.co.il/news/local/2021-04-22/ty-article/.premium/0000017f-e511-df5f-a17f-ffdf3e240000
https://www.haaretz.co.il/news/local/2021-04-22/ty-article/.premium/0000017f-e511-df5f-a17f-ffdf3e240000
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ככל הנראה בלחץ השב״כ ובעקבות החלטת ראש הממשלה נתניהו. הצעירים הפלסטינים 
חגגו את ניצחונם בשער שכם.174 נסיגת המשטרה נתפסה על ידם כניצחון שני לאחר הסרת 

המגנומטרים בכניסות להר הבית ביולי 2017. 

על רקע אירועים אלה הודיע ב־26 באפריל ראש הרשות הפלסטינית עבאס )אבו מאזן( על 
דחיית הבחירות למועצה המחוקקת ולנשיאות, בגלל אי ההסכמה עם ישראל וחוסר היכולת 
לקיים את הבחירות במזרח ירושלים )ישראל לא השיבה רשמית לדרישת הרשות לקיימן 
שם כפי שהוסכם בהסכמי הביניים(. מנקודת מבטה של תנועת חמאס, ההודעה נתפסה 

כמאמץ של אבו מאזן והרשות הפלסטינית למנוע את ניצחונה הצפוי בבחירות.175

ב־3 במאי חזר מוקד המהומות לשייח׳ ג׳ראח. הפגנות הזדהות עם תושבי השכונה נערכו 
שייח׳  את  ״הצילו  ההאשטאג  הירוק.  הקו  בתחומי  אל־פחם  ובאום  ירושלים  במזרח  גם 
ג׳ראח״ עלה לראש רשימת הטרנדים של טוויטר במזרח התיכון.176 ב־6 במאי התעמתו 
יהודים ופלסטינים בשייח׳ ג׳ראח לאחר שחבר הכנסת איתמר בן גביר העביר את לשכתו 
היהודים״.  התושבים  על  בהגנה  המשטרתית  היד  ״אוזלת  שכינה  מה  על  במחאה  לשם 
בלילה הוצת רכב של יהודים בשכונה. צעיר יהודי שלף נשק וירה לעבר צעירים ערבים 
אך איש לא נפגע.177 ב־7 במאי פירק בן גביר את לשכתו המאולתרת )בלחץ ראש הממשלה 

והשר לביטחון פנים(, ובשכונה נרשמה רגיעה מסוימת. 

מזרח־ צעירים  הבית.  להר  המהומות  מוקד  עבר  הרמדאן,  צום  צאת  עם  הערב,  בשעות 
מ־200  למעלה  לפזרם.  כדי  רב  בכוח  השתמשה  והמשטרה  בהר,  נאספו  ירושלמים 
פלסטינים נפצעו במהומות. בתוך ההר ניכרה פעילות נמרצת של פעילי חמאס והושמעו 

קריאות תמיכה במוחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית של התנועה ברצועת עזה.178

 ,ynet ניצחון במקום״,  גולדיטש, ״המחסומים בשער שכם הוסרו באישור המשטרה, חגיגות  174 חיים 

https://www.ynet.co.il/news/article/rkpq7Xmwd ,25.4.2021
175 גיא אלסטר ואחרים, ״אבו מאזן הכריז על דחיית הבחירות: לא נקיים אותן בלי ירושלים״, חדשות 

https://news.walla.co.il/item/3432464 ,19.4.2021; על סוגיית השתתפות תושבי מזרח  וואלה, 
ירושלים בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית ראו: צורף ואחרים, 2020.

176 ניר חסון, ״כשפלסטינית בת 14 דוקרת שכנה יהודייה בסכין מטבח, מוכרחים לשאול למה״, הארץ, 

 https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-12-09/ty-article-magazine  ,9.12.2021
/0000017f-e6b3-dea7-adff-f7fb34400000

177 ניר חסון, ״יהודים ופלסטינים התעמתו בשייח׳ ג׳ראח לאחר שבן גביר העביר לשם את לשכתו״, הארץ, 

https://www.haaretz.co.il/news/local/2021-05-06/ty-article/0000017f-  ,6.5.2021
dbd7-db22-a17f-fff765200000

178 נינה פוקס, אליאור לוי, ״ליל עימותים בירושלים: אלפי פלסטינים התפרעו, עשרות שוטרים עלו להר 

https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od ,8.5.2021 ,ynet ,הבית״

https://www.ynet.co.il/news/article/rkpq7Xmwd
https://news.walla.co.il/item/3432464
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-12-09/ty-article-magazine/.premium/0000017f-e6b3-dea7-adff-f7fb34400000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-12-09/ty-article-magazine/.premium/0000017f-e6b3-dea7-adff-f7fb34400000
https://www.haaretz.co.il/news/local/2021-05-06/ty-article/.premium/0000017f-dbd7-db22-a17f-fff765200000
https://www.haaretz.co.il/news/local/2021-05-06/ty-article/.premium/0000017f-dbd7-db22-a17f-fff765200000
https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od
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ב־8 במאי עצרה המשטרה אוטובוסים של מוסלמים אזרחי ישראל שהיו בדרכם מהגליל 
והמשולש לתפילות החג של לילת אל־קאדר בהר הבית בירושלים. חלק מהעולים החלו 
לצעוד ברגל לעיר מאזור מחלף עין חמד. במקביל נעצרו על ידי המשטרה פעילים של הפלג 
הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל. ״השפלתם״ של עולי הרגל שודרה בסרטונים 
רבים ברשתות החברתיות. בשעות הערב המוקדמות פתחה המשטרה את הדרך לירושלים 
עימותים  העתיקה.179  העיר  לאזור  להגיע  לאוטובוסים  ואפשרה  המוסלמים  הרגל  לעולי 
נוספים בין צעירים ערבים ושוטרים התרחשו בעיר העתיקה ובהר הבית. ב־9 במאי נרשמו 
האוניברסיטה  בשערי  מעיסאוויה,  השאר  בין  ופלסטינים,  יהודים  צעירים  בין  עימותים 

העברית. המשטרה פיזרה את הצעירים משני הצדדים ברימוני הלם.180

2021, חל יום ירושלים. מפקדי המשטרה הודיעו שמצעד הדגלים,  למחרת, ב־10 במאי 
דרך  הקודמות(  )כבשנים  יעבור  הדתי־לאומי,  הציבור  עם  נמנים  בו  המשתתפים  שרוב 
שער שכם לכותל. רק בשעות אחר הצהריים המאוחרות השתנתה ההחלטה — לאחר שראש 
דרך שער  יעבור  ונקבע שהמצעד   — וצה״ל  את המלצת השב״כ  קיבל  נתניהו  הממשלה 
יפו לכותל המערבי.181 המשטרה לא אישרה עליית יהודים להר הבית באותו יום. העולים 
היהודים ובהם חמישה חברי כנסת, שקיוו לעלות להר, חיכו במשך שעות בשער המוגרבים. 
חלקם ניסו להתפרץ פנימה ושלושה מהם נעצרו.182 במקביל פרצה המשטרה להר בכוחות 
גדולים כדי לפזר את הצעירים המוסלמים, ששהו על ההר לאורך הלילה והכינו מצבורי 
אבנים ליידוי בשוטרים. כתוצאה מהעימותים נמנו בהר 300 פצועים פלסטינים ותשעה 
שוטרים פצועים. סרטוני השוטרים הפורצים לתוך מסגד אל־אקצא ורימוני ההלם הנזרקים 
לתוך המקום הקדוש הופצו בעולם הערבי והמוסלמי ובתקשורת הבינלאומית. במקביל, 
יהודי,  נהג  ותקפו  האריות  באזור שער  ישראלי  רכב  על  אבנים  יידו  פלסטינים  צעירים 

שניצל בזכות שוטר שהשתמש בנשקו.183

בשעה חמש אחר הצהריים הציבו דוברי תנועת חמאס בעזה אולטימטום לישראל שלפיו, 
אם לא יוצאו השוטרים מאל־אקצא ושייח׳ ג׳ראח עד לשעה 18:00 וישוחררו כל העצורים, 
יפעל החמאס נגד ישראל. עם פקיעת האולטימטום שיגר הארגון טילים ליישובי עוטף עזה 

179 אמיר בוחבוט ואחרים, ״המשטרה עצרה אוטובוסים עם מתפללים בדרך להר הבית, כביש 1 נחסם״, 

https://news.walla.co.il/item/3434092 ,8.5.2021 ,חדשות וואלה
https://www.inn.  ,9.5.2021  ,7 ערוץ  לאוניברסיטה״,  סמוך  התפרעו  ״ערבים  גוטליב,  יהונתן   180

co.il/ news/492000
 ,ynet יעבור בשער שכם״,  לא  כי מצעד הדגלים  נתניהו קבע  ואחרים, ״ברגע האחרון:  כהן  גלעד   181

https://www.ynet.co.il/news/article/HJDGAo80000 ,10.5.2021
https:// ,11.5.2021 ,182 בן למואל, ״ביזיון! יום ירושלים תשפ״א בהר הבית )מבחוץ(״, חדשות הר הבית

har-habait.org/articleBody/34476
 ,10.5.2021  ,ynet הבית״,  בהר  ניצחון  קריאות  קשה,  נפצעו  פלסטינים  ״7  ואחרים,  כהן  גלעד   183

https://www.ynet.co.il/news/article/Hk22xNL0000

https://news.walla.co.il/item/3434092
https://www.inn.co.il/news/492000
https://www.inn.co.il/news/492000
https://www.ynet.co.il/news/article/HJDGAo80000
https://har-habait.org/articleBody/34476
https://har-habait.org/articleBody/34476
https://www.ynet.co.il/news/article/Hk22xNL0000


6465

צב
מ

ת 
ונ

מ
ת

 —
 2

02
2-

20
15

ת, 
נו

רו
ח

א
ה

ם 
ני

ש
 ב

די
הו

הי
ד 

בצ
וי 

ינ
ש

ה
י: 

שנ
ק 

פר

ולכיוון ירושלים )לאזור מושב בית נקופה וסכר עין כרם(. לא היו נפגעים מן הירי באזור 
מהומות  במהלך  לכותל.  בדרכם  הדגלים  מצעד  צועדי  המשיכו  הפסקה  לאחר  ירושלים. 
הכותל  רחבת  מעל  הבית  הר  בתוך  זיקוקים  מירי  כתוצאה  עצים  שני  באש  עלו  הערב 
שפונתה ממתפללים. מראה העצים הבוערים על רקע כיפת הסלע הופץ בסרטונים לכל 
העולם הערבי והמוסלמי ועורר סערה.184 בלילה הגיבה ישראל לירי של החמאס בהפצצות 
ברצועת עזה במסגרת המבצע הצבאי שכונה ״שומר החומות״. מהומות והתנגשויות בין 
יהודים לערבים התרחשו בערים המעורבות לוד, רמלה, עכו, יפו וחיפה ובמקומות נוספים 
בין  נוספים  עימותים  המערבית.  בגדה  גם  פרצו  והתנגשויות  מהומות  הארץ.  רחבי  בכל 
שוטרים לצעירים מוסלמים אירעו בהר הבית לאורך כל ימי המבצע. ההר נותר סגור לעולי 

רגל יהודים למשך 20 יום ונפתח מחדש ב־23 במאי.185

פעם נוספת התגלה כוחה של סוגיית הר הבית/אל־אקצא — הפעם יחד עם שייח׳ 
ג׳ראח ושער שכם — לשמש טריגר מרכזי לחיבור בין כל זירות המחאה והאלימות נגד 
ישראל החל במעגל המזרח־ירושלמי, דרך החברה הערבית בישראל ועד לעימותים 

רחבים בגדה המערבית וברצועת עזה. 

6. המשך הגידול במספר העולים והתחזקות הקשרים בין הקבוצות 
היהודיות למשטרה

כאמור, בתשעה באב תשפ״א )18 ביולי 2021(, שבועות ספורים לאחר מאורעות אפריל-
של  עלייה  על  ״ייראה״  ארגון  דיווח  בנובמבר  ב־24  יהודים.186   1,679 להר  עלו  מאי, 
10,000 מתפללים יהודים תוך פחות משלושה חודשים )מתחילת תשפ״ב(. הדיווח הדגיש 
כי ״המספרים הללו לא כוללים עליות ישראלים במסגרות צבאיות, תיירותיות וחינוכיות, 

אלא עליית מתפללים בלבד במסלול ההלכתי״.187

העולים והפעילים למען הר הבית חזרו לדווח על השינוי החיובי בעמדת המשטרה ורשויות 
בנט  נפתלי  של  בראשותו  השינוי״  ״ממשלת  בתקופת  גם  להר  לעולים  ביחסן  המדינה 

 ,ynet זיקוקים, מתפללים מפונים מהכותל״,  ״תיעוד: שריפה בהר הבית בעקבות  גולדיטש,  חיים   184

https://www.ynet.co.il/news/article/SyV00i1P00O ,10.5.2021
https:// ,23.5.2021 ,ynet,185 גלעד כהן, ״אחרי כשלושה שבועות מתוחים: הר הבית נפתח ליהודים״

www.ynet.co.il/news/article/r1WRULPtd
186 אנשיל פפר, ״ימי הולדת, ימי שנה וסתם ביקורים: העלייה להר הבית מחלחלת למיינסטרים״, הארץ, 

https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine/. ,15.9.21
premium/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.  :24.11.21 ייראה,  של  הפייסבוק  דף  מתוך   187

mount/posts/1889242807948461

https://www.ynet.co.il/news/article/SyV00i1P00O
https://www.ynet.co.il/news/article/r1WRULPtd
https://www.ynet.co.il/news/article/r1WRULPtd
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine/.premium/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2021-09-15/ty-article-magazine/.premium/0000017f-db5c-db5a-a57f-db7edcb40000
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/1889242807948461
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/1889242807948461


66

שליטה? — תהליכים ומגמות, 2022-2015
הר הבית / אל־אקצא: לקראת אובדן 

67

הבית  הר  ארגוני  מטה  בין  ההדוק  התיאום  את  שיבחו  הם   .)2021 ביוני  לכהן  )שהחלה 
)מינהלת הר הבית( והמשטרה וציינו את השפעת המספר הגדל של העולים על מדיניות 

הממשלה והמשטרה. 

בנובמבר 2021, לאחר פגישה בין השר לענייני דת מתן כהנא ונציגי הארגונים העוסקים 
11 כי ״הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם  בהר הבית, הצהיר השר בריאיון לכאן 
היהודי״ ו״נכון לאפשר ליהודים להתפלל על הר הבית״, אם כי ״הרגישות שם ידועה ויש 

לנהוג בשום שכל״.188

ביוני 2022, סמוך לסיום כהונתו בת השנה של בנט כראש ממשלה, התפרסמה בעלון בית 
הכנסת ״שבתון״ )הדתי־לאומי( רשימת ההישגים של ממשלתו ובראשם: 44,230 יהודים 
יוני  עד   2020 מיוני  נתניהו  ממשלת  בתקופת   25,820 לעומת  בשנה,  הבית  להר  שעלו 

189.2021

מתפללים יהודים בהר הבית, 
אוגוסט 2022. צילום: אמנון רמון 

188 ערוץ 7, ״השר כהנא: אפשר להגיע להסכמות בלי לתת למיעוט שולי שליטה בכותל״, ערוץ 7, 19.11.21, 

https://www.inn.co.il/news/532141
189 עלון בית הכנסת שבתון, י״ט בסיוון תשפ״ב, 18.6.2022, עמ׳ 21.

https://www.inn.co.il/news/532141
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7. התגובות בזירה הפלסטינית, בעולם הערבי והמוסלמי ובזירה 
הבינלאומית

המוסלמי־פלסטיני  הציבור  מעיני  כמובן  נעלמים  לא  הבית  בהר  המתרחשים  השינויים 
במזרח ירושלים ובכלל העולם הערבי והמוסלמי. בעמודי הפייסבוק של האתרים המובילים 
במזרח ירושלים מופעים מספרי היהודים העולים למתחם מדי יום )לעיתים אפילו פעמיים 
״ייראה״ היהודי. היהודים העולים להר מוצגים  ביום(, בדומה לנתונים שמפרסם ארגון 
הירושלמים  המוסלמים  המאמינים  ואילו  אל־אקצא״,  למסגד  הפולשים  כ״מתנחלים 
)ה״מקדסים״( מוצגים כמגני המקום הקדוש. כך למשל מובאת תמונה של קבוצת יהודים 
אל־ למסגד  שפלשו  מתנחלים  ״131  הכיתוב:  עם   2017 באוגוסט  ב־1  הבית  בהר  דתיים 

אקצא מאז שעות הבוקר בליווי אבטחת כוחות כיבוש מיוחדים״.190 מנגד, ההתקבצות של 
המאמינים המוסלמים הירושלמים לתפילה בהר בחג המוסלמי ב־20 ביולי 2021 מתוארת 
במשפט: ״המקדסים חידשו את שבועתם להגן על אל־קודס ועל מסגד אל־אקצא לאחר 

תפילת עיד אל־אדחא המבורך ברחבת אל־אקצא״.191

גם בעמוד הפייסבוק של ״מידאן אל־קודס״, סוכנות ידיעות פלסטינית המסקרת את הנעשה 
קרובות  לעיתים  מופיעה  מהשטח,  רבים  וסרטונים  תמונות  ומפרסמת  ירושלים  במזרח 
למוסלמים  הקוראים  פוסטים  גם  מפרסמת  הסוכנות  להר.  היהודים  העולים  של  ספירה 
להגיע למסגד אל־אקצא, בדרך כלל בזמנים שבהם מתוכננת עלייה מסיבית של יהודים 
להר. כך למשל, ב־1 בנובמבר 2021 פורסם פוסט ובו נכתב כי במסגרת כנס לציון עליית 
על  יודיעו  הם  לכנס שבו  ]יהודים[  מזמינים  בית המקדש  ״ארגוני  הבית,  להר  הרמב״ם 

׳הפתעה׳ שתכפיל את מספר הפולשים לאל־אקצא שיגיע ל־30,000 פולשים!״.192

הדתיים  המנהיגים  בדברי  גם  עצמו  על  חוזר  למסגד״  הפולשים  ״המתנחלים  של  האיום 
ידי הרשות  ירושלים שמונה על  חוסיין, המופתי של  המזרח־ירושלמים: השייח׳ מוחמד 
הפלסטינית, הזהיר ביולי 2018 מפני מקרי ״ההתפרצות״ החוזרים ונשנים של ״מתנחלים״ 
הידיעות  סוכנות  ישראלית. בשיחה עם  לשטח מסגד אל־אקצא כשהם מלווים באבטחה 
הפלסטינית הרשמית ״וופא״ אמר חוסיין כי הניסיונות לפרוץ למסגד לא ישנו את האופי 

https://www.facebook.com/  :1.8.2017 אל־קדס״,  אעלאם  ״מרכז  של  הפייסבוק  בדף  ראו   190

Jerusalemmedia/photos/a.10150303870747621.336695.289222382620/10154768905597621
/?type=3&permPage=1

https://www.facebook.com/0202updates/  :20.7.21  ,0202 של  הפייסבוק  בדף  ראו   191

posts/2633283100299866
https://www.facebook.com/0202updates/  :3.11.2021  ,0202 של  הפייסבוק  דף  מתוך   192

posts/2707436979551144

https://www.facebook.com/Jerusalemmedia/photos/a.10150303870747621.336695.289222382620/10154768905597621/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/Jerusalemmedia/photos/a.10150303870747621.336695.289222382620/10154768905597621/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/Jerusalemmedia/photos/a.10150303870747621.336695.289222382620/10154768905597621/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2633283100299866
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2633283100299866
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2707436979551144
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2707436979551144
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הערבי והאסלאמי של ירושלים. במסר לישראל, הוא הזהיר כי המשך הניסיונות לפרוץ 
לאל־אקצא עלול להוביל את האזור למלחמת דת, כיוון שהם פוגעים באמונה של המוסלמים 
ברחבי העולם. הוא חזר והדגיש כי מסגד אל־אקצא הוא ״מסגד אסלאמי בלבד ואין כל 

זכות בו למתנחלים או לכל גורם אחר״.193

שיח ההגנה על מסגד אל־אקצא מפני ההתקפות היהודיות כייעוד של הציבור המוסלמי 
בירושלים והקרבת החיים למען מטרה זו מופיע גם בצוואותיהם של ״שהידים״ שביצעו 
מי שביצע  אבו שח׳ידאם,  פאדי  בצוואתו של  למשל  כך  לה.  ומחוץ  בירושלים  פיגועים 
את פיגוע הירי בעיר העתיקה ב־21 בנובמבר 2021 שבו נרצח אליהו קיי ונפצעו ארבעה 
היא  שלנו,  למסגד  שעושים  העוול  לאור  עבורנו,  ביותר  הטובה  ״הדרך  נכתב:  אחרים, 
לגאול אותו בדמנו. חיינו נטולים עוצמה וכבוד, המצב במסגד שלנו מחמיר מיום ליום, 
וההתקפות עליו מתגברות. הקדישו את עצמכם לריבאט ]הכנה נפשית להגנה על המקומות 

הקדושים המוסלמיים[, לג׳יהאד, להקרבה ולמסירות נפש״.194

שיח זה בא לידי ביטוי גם בכרוז מטעם תנועת החמאס הקושר את הפיגוע של אבו שח׳ידאם 
למאבק על שמירת אל־אקצא ולפינוי המשפחות הערביות בשייח׳ ג׳ראח ובסילואן: ״המסר 
של פעולת הגבורה נושא אזהרה לאויב הפושע ולממשלתו, להפסיק את מעשי התוקפנות 
נגד אדמתנו ונגד המקומות הקדושים לנו ו]להבין כי[ הוא עתיד לשלם מחיר על פעילות 
חמאס  ג׳ראח״.195  ושייח׳  סילואן  אל־אקצא,  במסגד  השתוללותו  ועל  שלו  ההשתלטות 
תומכת ומגבה אפוא את פעולות ההתנגדות של המזרח־ירושלמים באל־אקצא/הר הבית, 

בשייח׳ ג׳ראח ובסילואן. 

בעקבות האירוע והמשך העלייה היהודית להר הבית ביום הפיגוע )115 יהודים עלו לאחר 
שההר נפתח שוב לביקורים( התבטא השייח׳ עכרמה צברי, המופתי הקודם של ירושלים, 
בטוויטר: ״קבוצות יהודיות קיצוניות לא נבלמו אלא התחזקו באכזריות ובאלימות — וכעת 
מנצלות את הנסיבות ומנסות לתקוף את אל־אקצא. אנו מטילים את האחריות המלאה לכל 

אירוע שיתרחש על הכובש הישראלי. לחץ מייצר פיצוץ. אל־אקצא הוא קו אדום״.196

https://www.inn. ,22.7.2018 ,7 193 דלית הלוי, ״המופתי מאיים במלחמת דת על ירושלים״, ערוץ

co.il/news/378543
 https://www.facebook.com/  :25.11.2021  ,0202 של  הפייסבוק  בדף  הצוואה  תרגום   194

0202updates/posts/2722285234732985
http://www.memri.org.il/ ממר״י(:  )מכון  התיכון  המזרח  לחקר  המכון  בתרגום  החמאס  כרוז   195

cgi-webaxy/item?5508
196 עינב חלבי, אלישע בן קימון, ״המחבל הותיר צוואה קיצונית, מערכת הביטחון לא ממהרת להטיל 

https://www.ynet.co.il/news/article/hyxnnryuf ,23.11.2021 ,ynet ,סנקציות״

https://www.inn.co.il/news/378543
https://www.inn.co.il/news/378543
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2722285234732985
https://www.facebook.com/0202updates/posts/2722285234732985
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?5508
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/item?5508
https://www.ynet.co.il/news/article/hyxnnryuf
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החששות מעליית יהודים להר ומניסיונות התפילה בו באים לידי ביטוי גם בעמדתה של 
ירדן, השותפה באמצעות הווקף לניהול המתחם הקדוש. כך למשל גינה משרד החוץ הירדני 
את העלייה ההמונית של יהודים להר הבית בתשעה באב )יולי 2021(. על פי טענת המשרד, 
ישראל מפרה את הסטטוס קוו בכך שהיא מאפשרת למספר גבוה של מתפללים יהודים 

להיכנס למתחם ״תחת אבטחת המשטרה ותוך שהם תוקפים מתפללים מוסלמים״.197

בידי  אל־אקצא  במסגד  ההפרות  ״חידוש  נגד  הודעה  מצרים  גם  פרסמה  הקשר  באותו 
קיצונים ישראלים בהגנת הכוחות הישראליים״. דובר משרד החוץ בקהיר ציין כי מצרים 
ביטחון  על  לשמירה  ״האחריות  וכי  אל־אקצא,  במסגד  מ״פגיעה״  בעבר  הזהירה  כבר 
המתפללים ]המוסלמים[ מוטלת על ישראל ועליה להימנע מכל מה שעלול לגרום למתיחות 

או הסלמה״.198

העמדה הירדנית התקיפה בצירוף לחץ אמריקני, לאחר פגישת המלך עבדאללה עם הנשיא 
ביידן ב־19 ביולי, וכן לחץ כבד של סיעת רע״ם בראשות מנסור עבאס שהייתה אז שותפה 
לקואליציה, הביאו ל״תיקון״ הצהרתו של ראש הממשלה בנט במוצאי תשעה באב תשפ״א 
ניהול  על  המשטרה  למפכ״ל  בנט  הודה  בתחילה,  בהר.  היהודי  הפולחן  חופש  בנושא 
התקריות בהר הבית ואמר שהדבר נעשה ״תוך שמירה על חופש הפולחן ליהודים בהר״. 
אולם למחרת נמסרה הודעה מלשכתו כי ״אין שינוי בסטטוס קוו ]ו[הכוונה הייתה לחופש 
האסלאמית  ״התנועה  כי  נאמר  עניין  באותו  רע״ם  סיעת  שפרסמה  בהודעה  הביקור״.199 
ורע״ם הזהירו מפני כמות גדולה של מתנחלים שמפרים את קדושת המסגד המבורך מאז 
שעות הבוקר. זה עלול להבעיר את המצב בירושלים ובאזור כולו ולהוביל למלחמת דת 
הרסנית — במיוחד כשחברי כנסת נכנסים לאל־אקצא ]הכוונה למשל לעמיחי שיקלי ויום 
טוב כלפון מסיעתו של בנט[, עורכים תפילות וטקסים דתיים ושרים את המנון ׳התקווה׳״. 
זכות טהורה של  כי ״מסגד אל־אקצא המבורך, על כל שטחיו, הוא  נכתב בהודעה  עוד 
המוסלמים. התנועה האסלאמית והעם הפלסטיני יעמדו כחומה מול כל ניסיון של קיצונים 
אל־אקצא״.200  בתוך  במרחב,  או  בזמן  חלוקה,  של  סוג  כל  או  חדשות  עובדות  לקבוע 
המשפט האחרון רומז לחשש מחלוקה של הפולחן בהר הבית בין יהודים למוסלמים, כפי 

שנעשה תחת השלטון הישראלי במערת המכפלה בחברון. 

197 מעריב אונליין, ״גינוי ירדני לישראל בעקבות עליית יהודים להר הבית: ׳מפרים את הסטטוס קוו׳״, 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-853819 ,18.7.2021 ,מעריב
 ,19.7.2021 ,ynet ,198 איתמר אייכנר, ״לשכת רה״מ מבהירה האמירה שליהודים חופש פולחן בהר הבית״

https://www.ynet.co.il/news/article/rjme2kmr00
199 יהונתן ליס, אהרון רבינוביץ, ״בנט חזר בו מהאמירה שליהודים חופש פולחן בהר הבית: ׳אין שינוי 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-07-19/ty- ,19.7.2021 בסטטוס קוו׳״, הארץ
article/.premium/0000017f-e16e-d568-ad7f-f36f82160000

200 איתמר אייכנר, שם.

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-853819
https://www.ynet.co.il/news/article/rjme2kmr00
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-07-19/ty-article/.premium/0000017f-e16e-d568-ad7f-f36f82160000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2021-07-19/ty-article/.premium/0000017f-e16e-d568-ad7f-f36f82160000
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מדינה נוספת המנסה להשפיע על הנעשה בהר הבית היא תורכיה. זו מנסה לפעול במזרח 
ירושלים באמצעות אגודות וארגונים שונים המסייעים בשיפוץ אתרים היסטוריים, חזיתות 
בתים וחנויות במרכז העיר הערבית ועוד. בנושא הר הבית/אל־אקצא מתנגדת תורכיה 
כמובן לכל שינוי בסטטוס קוו לטובת הצד היהודי. בתגובה למאורעות מאי 2021, שהחלו 
בשער שכם וגלשו להפגנות ומהומות בהר ולעימותים עם כוחות המשטרה שפרצה לתוך 
מסגד אל־אקצא, צייץ הנשיא התורכי רג׳פ טייפ ארדואן בעברית בטוויטר: ״אנו מגנים 
בחריפות את ההתקפות המתועבות של ישראל נגד מסגד אל־אקצא, המתרחשות למרבה 

הצער בכל חודש רמדאן. נמשיך לעמוד לצד אחינו ואחיותינו הפלסטינים״.201

תפילה  כי  בירושלים, שקבע  השלום  משפט  בית  של  דין  לפסק  בתגובה   — אחר  בעניין 
יהודית הנאמרת בלחש בהר הבית לא מהווה הפרה של הוראות המשטרה )פסק דין שבוטל 
בהמשך על ידי בית המשפט המחוזי(, הצהיר משרד החוץ התורכי: ״אנחנו מגנים בתוקף 
׳בשקט׳ במסגד  זכות להתפלל  יש  ליהודים  בית המשפט הישראלי, שלפיה  את החלטת 
לשחוק  שמנסים  קנאיים  חוגים  יותר  אף  תעודד  ״ההחלטה  כי  נכתב  עוד  אל־אקצא״. 
לקהילה  קוראת  ההודעה  חדשים״.  למתחים  ולגרום  אל־אקצא  במסגד  קוו  הסטטוס  את 
הבינלאומית ״להתנגד נחרצות להחלטה השגויה, הבלתי חוקית והמסוכנת הזאת, וכן לכל 

הפרובוקציות נגד מסגד אל־אקצא״.202

עמדה זו, הדבקה בסטטוס קוו האוסר תפילת יהודים בהר הבית, מקובלת גם על איחוד 
האמירויות ובחרין )שחתמו על הסכמי נורמליזציה עם ישראל( וכן על נציגי האו״ם, האיחוד 
מאי  בראשית  הבית  ובהר  שכם  בשער  למהומות  בתגובה  כך,  וארצות־הברית.  האירופי 
2021, קרא דובר משרד החוץ האמריקני נד פרייס לאחראים בישראל וברשות הפלסטינית 
שכל  לחלוטין  ״חיוני  כי  הדגיש  הוא  לאלימות״.  סוף  ״לשים  מנת  על  בנחישות  לפעול 
הצדדים יפגינו איפוק, יימנעו מרטוריקה ומפעולות פרובוקטיביות וישמרו על הסטטוס 
קוו ההיסטורי בחרם א־שריף/הר הבית — בדיבורים ובמעשים. מנהיגים מכל רחבי הקשת 
תושבי  לכל  ביטחון  לספק  חייבים  הביטחון  שירותי  אלימה.  פעולה  כל  לגנות  חייבים 

ירושלים ולמצות עם האחראים את הדין״.203

 ,8.5.2021 ,ynet ,201 ליעד אוסמו, דניאל סלאמה, ״ארדואן בעברית: מגנה את המתקפות המתועבות״

https://www.ynet.co.il/news/article/S1007M3mOO
202 דין שמואל אלמס, ״תורכיה ומצרים נגד תפילה שקטה בהר הבית: ׳שחיקה של הסטטוס קוו במסגד 

https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/  ,7.10.21 היום,  ישראל  אל־אקצא׳״, 
middle-east/article/4941966

 ,8.5.2021 ,ynet ,203 ליעד אוסמו, דניאל סלאמה, ״ארדואן בעברית: ׳מגנה את המתקפות המתועבות׳״

https://www.ynet.co.il/news/article/S1007M3mOO

https://www.ynet.co.il/news/article/S1007M3mOO
https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/middle-east/article/4941966
https://www.israelhayom.co.il/news/world-news/middle-east/article/4941966
https://www.ynet.co.il/news/article/S1007M3mOO
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8. אירועי חודש הרמדאן, אפריל-מאי 2022 204

בבאר  פיגועים  שרשרת  בצל  הפסח.  וחג  הרמדאן  חודש  זמנית  בו  נחוגו   2022 באפריל 
ונוכח אירועי הרמדאן  שבע, חדרה ובני ברק בעשרת הימים שקדמו לראשית הרמדאן, 
ומבצע ״שומר החומות״ שנה קודם לכן — נעשה ניסיון ישראלי להפיק לקחים ולמנוע את 
הפיכתו של הר הבית פעם נוספת ל״טריגר״ שיצית גלי מחאה ואלימות במזרח ירושלים 

ובזירות הנוספות. 

נציגי הממשלה החדשה בראשות נפתלי בנט פעלו לחידוש התיאום ושיתוף הפעולה עם 
ירדן ובאמצעותה עם ראשי הווקף. צעדים אלה עמדו בניגוד לנתק ולאי אמון ששררו בין 
ירדן לבין ממשלת נתניהו במשבר הקודם. שר החוץ יאיר לפיד נועד עם המלך עבדאללה 
ב־10 במרס, שר הביטחון בני גנץ נפגש איתו ב־29 במרס, הנשיא יצחק הרצוג פגש את 
המלך ב־30 במרס, וב־3 באפריל שוחח עמו ראש הממשלה בנט. ב־23 במרס נפגשו השר 
לביטחון פנים עמר בר־לב ושר החוץ הירדני איימן א־ספדי. על פי הדיווחים בתקשורת, 
הישראליות  בניהול ההר בתקופת הרמדאן. ההודעות  נושא התיאום  נדון  בכל הפגישות 
הבית/ להר  גישה  כולל  המוסלמים,  של  הפולחן  ולחופש  קוו  לסטטוס  מחויבות  ביטאו 

אל־אקצא לתושבי הגדה המערבית בחודש הרמדאן. על פי הדיווחים, בר־לב ושר החוץ 
ווקף  הווקף בתמורה להוצאה של אנשי  סיכמו על הגדלה של מספר שומרי  הירדני אף 
ירושלים  לענייני  ועדה  לאחר הרמדאן  לכנס  כוונה  על  גם  נמסר  ההר.205  מן  ״בעיתיים״ 
המשותפת לישראל ולירדן, עם מעורבות אמריקנית, כדי לקדם צעדים שיוכלו לשמור על 

היציבות בהר הבית.206

גם בזירת שער שכם הפגינה המשטרה איפוק ומדיניות ״מכילה״. תקריות נקודתיות, שבהן 
בניסיון  נענו  השוטרים,  לעבר  חפצים  או  בקבוקים  השליכו  בודדים  פלסטינים  צעירים 
ללכוד את מפרי הסדר ללא ענישה קולקטיבית וללא פיזור אלים של כל מי שנמצא באזור. 
ככל שחלפו הימים התפוגגו שאריות המתח, והאווירה בשער שכם בלילות הפכה לחופשית 

וחגיגית יותר.207

204 ראו נייר עמדה מפורט: עיר עמים, 2022. בסקירה להלן נעזרנו במסמך זה. 

ממתיחות  חששות  רקע  על  שעבר  בשבוע  בירדן  ביקר  בר־לב  ״השר  לוי,  אליאור  תורג׳מן,  מאיר   205

https://www.ynet.co.il/news/article/s13do7xm5 ,29.3.2021 ,ynet ,ברמדאן״
206 ברק רביד, ״בניסיון להפחית את המתיחות: ישראל וירדן יכנסו ועדה לענייני ירושלים והר הבית״, 

https://news.walla.co.il/item/3503071 ,27.4.2022 ,וואלה חדשות
207 ניר חסון, ״משטרת ירושלים הפיקה לקחים ומצליחה למנוע הסלמה בשער שכם״, הארץ, 10.4.2020, 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-10/ty-article/00000180-5bc0-
d615-a9bf-dfd0799a0000

https://www.ynet.co.il/news/article/s13do7xm5
https://news.walla.co.il/item/3503071
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-10/ty-article/00000180-5bc0-d615-a9bf-dfd0799a0000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-10/ty-article/00000180-5bc0-d615-a9bf-dfd0799a0000
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התפילות  יחסי.  שקט  הבית  בהר  גם  שרר  הרמדאן  של  הראשונים  בשבועיים  ואכן, 
וביקורים של  ללא הפרעה,  לצום התקיימו כמעט  הנלווית  והפעילות הדתית המוסלמית 
הרמדאן  של  הראשון  השבוע  מסוף  אולם  כסדרם.  התקיימו  יהודים  ובהם  לא־מוסלמים 
ובמשך השבוע השני שלו התרחשו אירועים אלימים קשים מחוץ לירושלים. ב־7 באפריל 
נרצחו שלושה ישראלים בפיגוע בתל אביב. בהודעה שפרסם חמאס הוא תיאר את הפיגוע 
כתגובה ל״פשעיה ]של ישראל[ נגד עמנו, נגד אדמתנו ונגד ירושלים ומסגד אל־אקצא״.208 

בפעולות של צה״ל במהלך השבוע שלאחר מכן נהרגו בגדה המערבית 11 פלסטינים. 

אירועים אלו העלו מאוד את רף המתיחות לקראת 15 באפריל, יום שישי השני של הרמדאן 
וערב חג הפסח. לקראת מועד זה פרסמו פעילים מתנועת ״חוזרים להר״ מודעות על כך 
שבכוונתם להגיע להר הבית עם גדיים ולהקריב שם את קורבן הפסח. במודעות אף הוצעו 
המקדש  שפעילי  הקמפיין  ההר.209  לאזור  הגדיים  את  להביא  שיצליחו  לפעילים  פרסים 
ערכו סביב הנושא עורר תשומת לב ותסיסה בקרב הציבור המוסלמי וזכה לחשיפה רבה 
ברשתות החברתיות בערבית. ערב החג נעצרו כ־20 מובילי גדיים שביקשו להביאם קרוב 
להר הבית ״כדי לעורר על מצוות הקרבת הפסח וחובתה בימינו״ — כך על פי הניסוח בדף 
הפייסבוק של ארגון ״ייראה״.210 אומנם, אלוף פיקוד העורף אורי גורדין הוציא צו הרחקה 
מנהלי ליו״ר ״חוזרים להר״, והמשטרה עצרה כמה מפעילי התנועה יממה לפני פסח.211 אך 
לא היה בכך די כדי להרגיע רבים מהציבור המוסלמי, שהמשיכו לראות בקורבן הגדיים 
המדינה שמאפשרת  תפיסתם, מתמיכת  לפי  הנהנות,  תנועות המקדש  מהלך אפשרי של 
תפילה בהר הבית ופועלת לחלוקה של המתחם הקדוש בין יהודים ומוסלמים — בדומה 

לתהליך שאירע במערת המכפלה.212

פלסטינים  צעירים  כ־500-400  הבית  בהר  התבצרו  באפריל  ל־15   14 שבין  בלילה 
כשמטרתם המוצהרת למנוע את כניסת פעילי המקדש, המתכוונים לכאורה לחדור להר עם 
הגדיים ולבצע את טקס קורבן הפסח. דווח כי צעירים פלסטינים הכינו מחסומים ומערומי 

6 במצב קשה. המחבל  208 רועי רובינשטיין ואחרים, ״פיגוע ירי במרכז ת״א: שניים נרצחו בדיזנגוף, 

https://www.ynet.co.il/news/article/s1ilus3xc ,7.4.2022 ,ynet ,נמלט״
209 אליהו גליל, ״׳לא פרובוקציה׳: פעילי הר הבית ינסו להקריב קורבן פסח חרף גל הטרור״, ישראל היום, 

https://www.israelhayom.co.il/judaism/judaism-news/article/9988952 ,13.4.2022
http://bit.ly/3ijSPop :210 ראו עמוד הפייסבוק של ארגון ״ייראה״

https:// ,14.4.2022 ,211 בן למואל, ״פעילי חוזרים להר נעצרו בביתם: נגיע בכל מצב״, חדשות הר הבית

har-habait.org/articleBody/35427
212 ניר חסון, ״פרשנות: קורבן פסח מטיל אימה על הרחוב הפלסטיני, אך ייתכן שמדובר בתעלול יחצני״, 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-13/ty-article/.  ,13.4.2022 הארץ 
premium/00000180-5bcc-db1e-a1d4-dfed73f00000

https://www.ynet.co.il/news/article/s1ilus3xc
https://www.israelhayom.co.il/judaism/judaism-news/article/9988952
http://bit.ly/3ijSPop
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://har-habait.org/articleBody/35427
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-13/ty-article/.premium/00000180-5bcc-db1e-a1d4-dfed73f00000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-13/ty-article/.premium/00000180-5bcc-db1e-a1d4-dfed73f00000
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אבנים לקראת עימות עם השוטרים. המשטרה רואה בצעירים אלה את הגרעין הקשה של 
מפרי הסדר בהר הבית ובמזרח ירושלים בכלל.213

הושלכו  בעימות האלים  על ההר.  הגבול  ומשמר  יס״מ  רבים של  כוחות  עם שחר פשטו 
וירי של כדורי מתכת מצופים  אבנים לעבר הכוחות ואלו השתמשו ברימוני הלם, אלות 
גומי. חלק מהצעירים התבצרו שעה ארוכה בתוך מסגד אל־אקצא עד שחיילי משמר הגבול 
ושוטרי היס״מ השתלטו עליהם. הצעירים הושכבו על השטיחים בתוך המסגד ונעצרו על 
ידי המשטרה. כ־150 פלסטינים ושלושה שוטרים נפצעו. גם הפעם הועלו ושודרו סרטונים 
ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת, שהפיצו את המראות לכל רחבי העולם הערבי 
לכיוון  ותתרחב  תידרדר  שהאלימות  בחשש  הפריצה  את  הסבירה  המשטרה  והמוסלמי. 

הכותל המערבי וברצונה לאפשר תפילה מוסלמית המונית בשעת הצהריים.214

התפשטה.  לא  והאלימות  במהירות  להר  שב  השקט  הקשה,  ההתנגשות  למרות  ואכן, 
יום שישי ההמונית: משטרת ישראל לא הטילה  בצהריים כבר התקיימה כסדרה תפילת 
בסיום  מוסלמים.  של  מצידם  סדר  הפרות  היו  ולא  להר,  מתפללים  כניסת  על  הגבלות 
התפילה היו שהניפו בהר דגלי פלסטין וחמאס וקראו קריאות לאומניות, אולם המשטרה 
לא פעלה נגדם והם התפזרו ללא עימות.215 התפילות המוסלמיות המשיכו להתקיים בהר 
הבית ללא הפרעה לאורך סוף השבוע, אולם המתיחות לא פגה. במספר מקרים אף פעלו 
שומרי הווקף ומתפללים מבוגרים לריסון הצעירים המזרח־ירושלמים כדי לאפשר תפילות 

שקטות בהר. 

השבוע השלישי של הרמדאן )החל מיום ראשון, 17 באפריל( חפף לחול המועד פסח, אז 
גדל בצורה משמעותית מספר היהודים שעלו להר. בד בבד, לרגל הרמדאן, עלה גם מספר 
המתפללים המוסלמים ששהו בהר לאורך היום. על רקע זה, ובניגוד לשבועיים הראשונים 
של החודש, התחוללו מדי בוקר עימותים אלימים בין כוחות המשטרה לצעירים מוסלמים 
סביב כניסתן של קבוצות יהודים למתחם.216 בתחילת השבוע אף נדמה היה כי האלימות 
מתחילה לזלוג אל מעבר להר הבית. כך, למשל, נרגם באבנים אוטובוס ישראלי מחוץ 

https://twitter.com/PlusQuds/st ,15.4.2022 ,PlusQuds 213 ראו הציוץ והתמונות בדף הטוויטר

atus/1514789123696955396?cxt=HHwWiMCoudWrzoUqAAAA
אל־אקצא  במסגד  התבצרו  מאות  הבית;  בהר  שוטרים  עם  התעמתו  ״פלסטינים  ואחרים,  חורי  ג׳קי   214

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-15/ty-  ,15.4.2022 הארץ,  ונעצרו״, 
article/.highlight/00000180-5b9a-d718-afd9-dfbeedae0000

215 ניר חסון, הגר שיזף, ״אחרי העימותים: כ־50 אלף איש השתתפו בתפילת הצהריים בהר הבית״, הארץ, 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-15/ty-article/00000180- ,15.4.2021
5bb9-dc1d-afc2-fbfd962f0000

216 ראו למשל: נינה פוקס, עינב חלבי, ״דגלי חמאס, אבנים וזיקוקים: כ־200 התעמתו עם שוטרים בהר 

https://www.ynet.co.il/news/article/rjlvsiyhc ,22.4.2022 ,ynet ,הבית״

https://twitter.com/PlusQuds/status/1514789123696955396?cxt=HHwWiMCoudWrzoUqAAAA
https://twitter.com/PlusQuds/status/1514789123696955396?cxt=HHwWiMCoudWrzoUqAAAA
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-15/ty-article/.highlight/00000180-5b9a-d718-afd9-dfbeedae0000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-15/ty-article/.highlight/00000180-5b9a-d718-afd9-dfbeedae0000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-15/ty-article/00000180-5bb9-dc1d-afc2-fbfd962f0000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-04-15/ty-article/00000180-5bb9-dc1d-afc2-fbfd962f0000
https://www.ynet.co.il/news/article/rjlvsiyhc
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התפשטה,  לא  האלימות  אולם  ישראל.  לשטח  מעזה  נורו  רקטות  ושתי  העתיקה,  לעיר 
יהודים   4,625 נרשם מספר שיא של  חג הפסח  ונותרה הפעם ממוקדת בהר. בסופו של 

שביקרו בהר בימי החג )כולל ימי חול המועד(.217

לכל אלה נוסף משבר פוליטי עם מפלגת רע״ם. על רקע העימותים בהר התכנסה ב־17 
באפריל מועצת השורא של הפלג הדרומי של התנועה האסלמית — הבסיס המרכזי של 
המפלגה  כי  שרצו  היו  בדיון  בנט.  בראשות  לקואליציה  שותפה  שהייתה  רע״ם,  מפלגת 

תפרוש, אך זו הודיעה לבסוף רק על הקפאת חברותה בקואליציה השברירית.218

בהתאם לנוהג מהשנים הקודמות, בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן נסגר הר הבית 
נכנסו  יהודים  שבו  האחרון  היום  היה  באפריל,   21 חמישי,  יום  לא־מוסלמים.  לביקורי 
לביקור בהר. בשני ימי השישי הנותרים של הרמדאן חזרו על עצמן ההתנגשויות בין כוחות 
המשטרה למוסלמים, שבמהלכן גם נפצע פלסטיני בראשו מירי כדור גומי ואושפז במצב 
אנוש. אולם היקף העימותים ירד בצורה מובהקת בעשרת הימים האחרונים של הרמדאן, 
כולל בלילת אל־קאדר )שבמהלכו הגיעו להר כ־200 אלף מתפללים מוסלמים(219 וכך גם 
בהמשך בעיד אל־פיטר.220 בימים אלה כמעט שלא נרשמו אירועים חריגים. הונפו בהר 
דגלי פלסטין וחמאס, ולעיתים התקהלו צעירים שקראו קריאות לאומניות, אולם המשטרה 
השבוע  לאורך  שהתרחשו  היומיומיים  העימותים  פסקו  בפרט,  נגדם.  לפעול  ניסתה  לא 

השלישי עם קבוצות העולים היהודים.

יום העצמאות שחל ב־5 במאי, מיד לאחר עיד אל־פיטר, היה היום הראשון שבו ההר נפתח 
הבית  והר  המקדש  תנועות  ימים.   12 במשך  בפניהם  סגור  שהיה  לאחר  ליהודים  מחדש 
פרסמו קריאות להגיע להר, להניף בו דגלי ישראל, לשיר את ההמנון ו״לקדם את הריבונות 
הישראלית במקום הקדוש ביותר לעם היהודי״. מאות מוסלמים הגיעו להר בשעות הבוקר 
כדי להגן עליו מפני ״פלישות המתנחלים״. עם כניסת הקבוצה הראשונה של יהודים להר 
שני  בין  עימותים  התפתחו  כך  המוחים.  המוסלמים  את  בכוח  להרחיק  השוטרים  החלו 
הצדדים, אולם הם היו ברמה נמוכה יותר יחסית לעימותים בשבוע השלישי של הרמדאן. 

https://www.facebook.com/384281058444651/  :23.8.2022 ״ייראה״,  ארגון  נתוני  לפי   217

posts/1997249053814502/
218 מישל מכול, ״אחרי הדיון במועצת השורא: רע״ם מקפיאה את החברות בקואליציה ובכנסת״, ישראל 

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/10099713 ,17.4.2022 ,היום
219 ניר חסון, ״כ־200 אלף מתפללים השתתפו באירועי לילת אל־קדר בהר הבית״, הארץ, 28.4.2022, 

https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-04-28/ty-article/00000180-7eee-
dc51-afa6-7feef0bc0000

ענק של  כרזת  הסירה  אל־פיטר; המשטרה  בעיד  הבית  בהר  אלפי מתפללים  ״מאות  רוזברג,  יפעת   220

https://news.walla.co.il/item/3503854 ,2.5.2022 ,חמאס״, חדשות וואלה

https://www.facebook.com/384281058444651/posts/1997249053814502/
https://www.facebook.com/384281058444651/posts/1997249053814502/
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/10099713
https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-04-28/ty-article/00000180-7eee-dc51-afa6-7feef0bc0000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2022-04-28/ty-article/00000180-7eee-dc51-afa6-7feef0bc0000
https://news.walla.co.il/item/3503854
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עצמאות  לימי  בהשוואה  שיא  מספר   — יהודים   950 בהר  ביקרו  העצמאות  יום  במהלך 
 ,2022 ירושלים  ביום  ההר.221  על  בעימותים  רגיעה  חלה  העצמאות  יום  לאחר  קודמים. 

במקביל למצעד הדגלים, עלו להר 2,626 יהודים.222

אישה מוסלמית מצלמת ומתעדת ביקור של קבוצת עולים 
יהודים בהר הבית, אוגוסט 2022. צילום: אמנון רמון 

221 ניר חסון, ג׳קי חורי, ״התחדשה עליית יהודים להר הבית; המשטרה הודיעה כי פלסטינים יידו אבנים 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-05-05/ty-  ,5.5.2022 הארץ,  במתחם״, 
article/.premium/00000180-9e4a-d9e1-a9c0-bf5f41e10000; מספר העולים ביום העצמאות 
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/  :10.5.2022 ״ייראה״,  ארגון  פי  על 

photos/a.385315778341179/2010105325862208
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/ :5.5.2022 ,222 על פי נתוני ארגון ״ייראה״

photos/a.385315778341179/2030449960494411

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-05-05/ty-article/.premium/00000180-9e4a-d9e1-a9c0-bf5f41e10000
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2022-05-05/ty-article/.premium/00000180-9e4a-d9e1-a9c0-bf5f41e10000
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/photos/a.385315778341179/2010105325862208
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/photos/a.385315778341179/2010105325862208
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/photos/a.385315778341179/2030449960494411
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/photos/a.385315778341179/2030449960494411
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לסיכום, הלחצים ״מלמטה״ בשני הצדדים, היהודי ומוסלמי, באו לידי ביטוי גם באירועי 
הרמדאן )אפריל 2022(: הידיעות על המספר הגדל והולך של העולים היהודים להר בחג 
הפסח, השמועות על מתחזים יהודים המנסים להיכנס להר כשהם מחופשים למוסלמים,223 
ניסיונות התפילה והפרסומים על הכוונה להקריב בהר קורבן פסח יצרו תגובת נגד בצד 
הפלסטיני. מאות צעירים מוסלמים התבצרו בהר כדי ״להגן״ עליו, מנקודת מבטם, מפני 
קבוצות  ועם  אל־אקצא  מסגד  בתוך  השוטרים  עם  התעמתו  הם  היהודים.  ״הפולשים״ 
המוסלמים המבוגרים יותר שביקשו להתפלל ״בשקט״, ואף השתלטו לזמן מה על מערכת 
ושודרו  שתועדו  אלה,  אירועים  דף.  מוחמד  של  בשבחו  קריאות  וקראו  בהר  הכריזה 
בתקשורת וברשתות החברתיות בתפוצה רחבה, סיפקו את חומר הבעירה לתעמולת החמאס 
ולמחאות בירדן, שחייבו את המשטר לגנות את צעדי ישראל לשינוי הסטטוס קוו ואת מה 
שנראה בעיניים ירדניות ככוונה ישראלית לחלק את הפולחן בהר בין מוסלמים ליהודים 
ירדן בשר אל־ח׳סאונה ביקר בחריפות בישיבת הפרלמנט  ובזמן. ראש ממשלת  במרחב 
ב־18 באפריל את ההתנהלות הישראלית בהר הבית, באומרו: ״אני מצדיע לכל פלסטיני 
ולכל עובד של הווקף בירושלים שמיידה אבנים נגד הציונים בהגנה ]על המקום הקדוש[

מרוקו,  ממצרים,  גם  הגיעו  הישראלית״  ל״תוקפנות  גינויים  הישראלי״.224  הכיבוש  נגד 
איחוד האמירויות ותורכיה. 

9. אחרי המהומות: מקומו של הר הבית בדעת הקהל הישראלית

2022, המכון הישראלי לדמוקרטיה שילב ב״מדד הקול  בעקבות אירועי חודש הרמדאן 
הישראלי״ מספר שאלות בדבר יחסה של החברה הישראלית היהודית לסוגיית הר הבית 
לנושא  לגווניו  היהודי  הציבור  יחסו של  על  אור  יכולות לשפוך  בו. התשובות  והתפילה 

הרגיש.225 להלן הממצאים העיקריים: 

הבית״,  בהר  להתפלל  כדי   — למוסלמים  הצעירים שמתחזים  בחיי׳:  לשלם  ״׳מוכן  פורת,  ישי  ראו:   223

https://13tv.co.il/item/news/politics/security/temple-  ,13.12.2021  ,13 רשת  חדשות 
mount-902759058

224 אורי שאבי, ״ראש ממשלת ירדן: ׳מצדיע לכל פלסטיני שמיידה אבנים נגד הציונים׳״, חדשות רשת 13, 

https://13tv.co.il/item/news/politics/state-policy/jordan-al-aqsa-903000327 ,8.4.2022
225 הרמן וענבי, 2022.

https://13tv.co.il/item/news/politics/security/temple-mount-902759058
https://13tv.co.il/item/news/politics/security/temple-mount-902759058
https://13tv.co.il/item/news/politics/state-policy/jordan-al-aqsa-903000327
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המרואיינים היהודים בסקר, שנערך באפריל 226,2022 נשאלו אם הם תומכים או מתנגדים 
לתפילת יהודים בהר ומדוע. ראשית, התגלה ששיעור התומכים )50%( עולה על שיעור 
המתנגדים )40%(. שנית, פילוח לפי הצבעה בבחירות האחרונות שקדמו לסקר הראה כי 
יש רוב גדול לתומכים בתפילה בהר בקרב מצביעי הליכוד, הציונות הדתית וימינה )75%(, 
כמו גם בין מצביעי תקווה חדשה )69%( וישראל ביתנו )65%(. זאת לעומת רוב גדול של 
מתנגדים בין מצביעי גוש השמאל-מרכז והמפלגות החרדיות: מקרב מצביעי כחול לבן 
מרצ   ,28% ש״ס   ,32% מהעבודה   ,33% עתיד  מיש  בהר,  יהודים  בתפילת  מצדדים   38%
10.5%, ורק 3% ממצביעי יהדות התורה. עיקר ההתנגדות לתפילת יהודים בהר הבית 

מרוכזת אפוא במצביעי מפלגות השמאל ויהדות התורה )פחות בין מצביעי ש״ס(. 

הנימוק העיקרי של 38% מתומכי התפילה היה שיש בה כדי להוכיח את ריבונות ישראל 
במקום. רק 12% תמכו בתפילה בהר בשל היותה מצווה דתית. מקרב המתנגדים, הנימוק 
העיקרי שבו בחרו 23% היה שהתפילה עלולה לגרור תגובה שלילית חריפה בעולם המוסלמי. 

רק 17% התנגדו בנימוק שהדבר אסור מבחינה הלכתית. 

רוב החרדים מתנגדים  כי  לפי מיקום עצמי על הרצף החרדי-חילוני העלה  פילוח 
ביותר  הגבוהים  השיעורים   .)86.5%( ההלכתי  האיסור  נוכח  בהר  יהודים  לתפילת 
ו־49%   54.5% ,51%( והמסורתיים הלא־דתיים  בקרב הדתיים, המסורתיים הדתיים 
בהתאמה( תמכו בתפילה כהוכחה לריבונות ישראל על ההר. השיעור הגבוה ביותר 
בקרב החילונים )39%( מתנגד לתפילה כי הדבר עלול לגרור תגובה חריפה בעולם 

המוסלמי.

ביחס לניהול המשבר האחרון בהר הבית שקדם לסקר, נמצאו פערים גדולים בין יהודים 
של  הטיפול  לאופן  טובים  ציונים  נתנו  היהודים  המרואיינים  ממחצית  יותר  לערבים: 
המשטרה, עוד 20% נתנו לו ציונים בינוניים, ופחות מרבע בחרו בציונים גרועים. מנגד, 
פילוח  גרועים.  ציונים  באירועים  המשטרתי  לטיפול  נתנו  הערבים  מהמרואיינים   70%
לפי דת של האוכלוסייה הערבית מעלה כי בעוד 78% מהמוסלמים נתנו למשטרה ציונים 
אמון  האי  מידת  כאלה.  בציונים  בחרו  ומהדרוזים  מהנוצרים   38% שרק  הרי  גרועים, 

של הציבור המוסלמי בניהול המשבר על ידי משטרת ישראל בולטת מאוד בסקר. 

במכון  ומדיניות  קהל  דעת  לחקר  ויטרבי  מרכז  ידי  על  נערך  2022״  אפריל  הישראלי,  הקול  ״מדד   226

הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי 
בשפה  ו־150  העברית  בשפה  ואישה  איש   601 רואיינו   ,2022 באפריל   27-24 בתאריכים  במרשתת( 
הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות הדגימה המרבית לכלל 

המדגם היא ±3.59% ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. 
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ון ליר גילה ממצאים דומים. סקר זה  ביחס לסוגיית התפילה בהר הבית, סקר של מכון 
נערך בחודשים יוני-יולי 2021 במסגרת קבוצת מחקר הפועלת במכון בנושא הר הבית, 
וד״ר  ריינר  אלחנן  פרופ׳  של  ובראשותם  פישר  יוכי  וד״ר  הררי  עידו  ד״ר  של  בריכוזם 

יהודית אופנהיימר.227 להלן ממצאיו העיקריים: 

יהודים בהר  )53%( התומך בהיתר לתפילת  רוב קטן  יש  היהודי בישראל  בקרב הציבור 
הבית בצורות שונות: 13% תומכים בתפילת יחידים יהודית לצד תפילת ציבור מוסלמית, 
35% תומכים בתפילת ציבור יהודית לצד תפילת ציבור מוסלמית, ו־5% תומכים בתפילת 
)50%( שהגדירו  מהנשאלים  מחצית  בקרב  גם  כך  מוסלמית.  תפילה  ללא  יהודית  ציבור 

עצמם כבעלי עמדות שמאל.

גם כאן, הקבוצה הדתית שבה נמצאה ההתנגדות המובהקת ביותר)75%( לעליית יהודים 
להר ותפילה בו היא החרדים. בקרב נשאלים שהזדהו כחילונים נמצאה תמיכה משמעותית 
)62%( בתפילת יהודים בהר הבית: 29% תומכים בתפילת יחידים, 26% תומכים בתפילת 
ציבור לצד התפילה המוסלמית, ו־7% תומכים בתפילת ציבור ללא תפילה מוסלמית בהר. 

ממצאים אחרים, שנראים כסותרים במקצת את העמדה המצדדת בתפילת יהודים בהר )53% 
בציבור היהודי, כאמור(, מצביעים על גישה זהירה של חלקים מהציבור היהודי כלפי מה 
שנתפס כשינוי הסטטוס קוו. רוב גדול )74%( בקרב הציבור היהודי בישראל חושב שצריך 
לתת משקל רב או רב מאוד לשיקולים מדיניים וביטחוניים בכל החלטה הקשורה לשינוי 

הסטטוס קוו בהר הבית )25% ״במידה רבה״, 49% ״במידה רבה מאוד״(. 

ישראלית  ריבונות  בהחלת  מעוניין  לא  בישראל  היהודי  מהציבור   )63%( משמעותי  רוב 
מלאה בהר הבית — 28% תומכים בהשארת המצב כפי שהוא כיום, 21% תומכים בריבונות 
בינלאומית, 12% תומכים בריבונות ישראלית-פלסטינית משותפת ו־2% תומכים בריבונות 
פלסטינית. 36% מהציבור היהודי בישראל מעוניין בריבונות ישראלית מלאה בהר הבית 

ללא מעורבות הווקף. 

את מה שנראה כסתירה בין הרוב המסתייג משינוי בסטטוס קוו לבין הרוב הקטן התומך 
בתפילת יהודים בהר הבית, ניסה להסביר החוקר ד״ר עידו הררי בריאיון ל־ynet בשני 

227 ראו: מכון ון ליר, 2022; איתמר אייכנר, ״רוב הישראלים לא מעוניינים בריבונות ישראלית בהר הבית, 

https://www.ynet.co.il/  ,21.5.2022  ,ynet יהודים״,  ותפילת  לעלייה  מתנגדים  החרדים  מן   75%
news/article/bk4hibidc. הסקר נערך על ידי מכון ב.י. כהן של אוניברסיטת תל אביב בקרב מדגם 
מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל, שכלל 464 מרואיינים )טעות דגימה מרבית 4.64%(. 
בר  ומאוניברסיטת  בנגב  גוריון  בן  מאוניברסיטת  חיים  בר  אייל  ד״ר  סייע  הממצאים  וניתוח  בעיבוד 

אילן.

https://www.ynet.co.il/news/article/bk4hibidc
https://www.ynet.co.il/news/article/bk4hibidc
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אופנים: ״ראשית, ייתכן שחלק מהמשיבים אינם מודעים באופן מלא לסטטוס קוו השורר 
בהר, ולכן לא סבורים שבתפילת יהודים יש משום הפרה שלו ]...[ שנית, בעמדה התומכת 
בעמדות  המחזיקים  בקרב  בכך  הגדולה  בתמיכה  ובפרט  הבית,  בהר  יהודים  בתפילת 
שמאל, ניתן לזהות את השפעתו של שיח הזכויות הליברלי על הדיון בשאלות אלה. הצגת 
יותר, מאפשרת  רחב  פוליטי  המנותקת מהקשר  פולחן,  זכות  כמימוש של  בהר  התפילה 
לאנשי שמאל לתמוך בכך יותר בקלות מאשר הצגתה בתוך ההקשר הפוליטי הרחב של 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני״.228

החרדים  מן   75% הבית,  בהר  ישראלית  בריבונות  מעוניינים  לא  הישראלים  ״רוב  אייכנר,  איתמר   228
https://www.ynet.co.il/news/article/  ,21.5.2022  ,ynet יהודים״,  ותפילת  לעלייה  מתנגדים 

bk4hibidc

https://www.ynet.co.il/news/article/bk4hibidc
https://www.ynet.co.il/news/article/bk4hibidc
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אפילוג — רשמיי מביקור בהר הבית 
בתשעה באב, 7.8.22

הגעתי לתור לעלייה להר ב־6:30 בבוקר. חיכיתי עם העולים כשעתיים. כלקח מהעומס 
המקדש״  ארגוני  מטה   — הבית  הר  ״מינהלת  אנשי  הפעם  הקימו  ירושלים  ביום  הגדול 
סככות שהגנו על הממתינים בתור הארוך מפני השמש הקופחת.229 האווירה בקרב העולים 
הייתה של התרוממות רוח: תפילות, שירים, מזמורים )״ייבנה המקדש״( וכדומה. ותיקי 
העולים העלו זיכרונות: ״פעם היינו בודדים, היה הישג להיכנס להר הבית אפילו בקבוצות 
של חמישה אנשים, והיום נכנסות קבוצות של 40״. או: ״רק לפני שנים עמדו בתור מאה-

מאתיים איש, והיום מאות רבות״. בשעה 8:00 המתינו בתור אלף איש, לפי השוטרים. 
בסך הכול עלו להר בתשעה באב, על פי הדיווח של ״מינהלת הר הבית״, 2,041 יהודים 

)ברובם המכריע דתיים; 1,583 בשעות הבוקר ו־458 בצהריים(.230

הארוכה  הדרך  ״על  סיפר  כיפה,  ללא  מבוגר,  יהודי  הבית״,  הר  ״נאמני  מארגון  מישהו 
מסלול  לעומת  הבית  להר  הצפוף  התור  את  הראה  הוא  רב״.  להמון  שעשינו ממתי מעט 
וחולצה צמודה מ״סטודנטים למען  הכניסה הדליל לכותל. סטודנטית, לבושה מכנסיים 
)השוטר  נוסח תפילת שמונה־עשרה לעולים. אסור להכניס סידורים  הר הבית״, חילקה 
בכניסה להר מוודא שבתיק שלי אין סידור(. אחד העולים הוותיקים טען כי ״אם הר הבית 
היה פתוח בשעות ארוכות יותר כולל בערב, ואפשר היה להיכנס להר מיותר שערים )חוץ 
משער המוגרבים(, מיליונים היו באים״. הוא קילל את הסטטוס קוו השורר כביכול בהר 
וקרא לו ״טיטוס־קוו״. הוא ציין שהסימן שכאן מתחילה תנועה המונית הוא שעכשיו באים 
הפוליטיקאים התומכים שמריחים את ההצלחה. מישהו אחר אמר: ״אני שמח שהתור ארוך 

229 על פי דף הפייסבוק של אילה בן גביר, רעייתו של ח״כ איתמר בן גביר העובדת במינהלת מאז יולי 2021, 

״מינהלת הר הבית מסייעת לעולי הר הבית, פעילה בשיפור ובהרחבת אפשרויות העלייה להר הבית והשהייה 
במקום הקדוש ברוח טובה ונעימה, בשיתוף כלל הגורמים במשטרה וברשויות השלטון״. היא מצהירה כי 
הצטרפה לארגון ״כי הוא שיפר בצורה מופלאה את העליות היהודיות להר ואת כמות היהודים בעקשנות 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001495529013&sk=about_ ובשמחה״, 

work_and_education
https://www.facebook.com/  ,7.8.2022 המינהלת,  דובר  פריד,  אסף  של  הפייסבוק  דף   230

permalink.php?story_fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk
27QTbXqiBSvgTuhWJAvu8gl&id=100000183658777

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001495529013&sk=about_work_and_education
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001495529013&sk=about_work_and_education
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk27QTbXqiBSvgTuhWJAvu8gl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk27QTbXqiBSvgTuhWJAvu8gl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk27QTbXqiBSvgTuhWJAvu8gl&id=100000183658777
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כל כך״ ו״העם מצביע ברגליים״. אסף פריד, דובר המינהלת, הזכיר בדף הפייסבוק שלו 
את מסע הפרסום הראשון המוצלח בערוץ 7 לעלייה להר הבית.231

בחורים חרדים מסתכלים מלמעלה על התור בסקרנות. כמה מהעולים לבושים כחרדים, 
דוברי אנגלית. בכניסה לבידוק במעלה המוגרבים, כמה חרדים צועקים נגד עלייה להר, 
והעולים מתפלמסים איתם ומוחים על הגישה הפסיבית שלהם לגאולה. אסף פריד מדווח 
גם על ויכוחים עם אנשי ישיבת הר המור בראשותו של הרב צבי ישראל טאו, המתנגדים 
לעליית יהודים להר ומצדדים באיסור שהוציאה הרבנות הראשית ובסמכותה הבלעדית, 
ועם החרדים החוששים לעלות מחשש ל״התגרות באומות״.232 בסך הכול, לאורך ההמתנה 
ועושים  להר  עולים  השונים,  העם  מחלקי  יחד,  כולנו  אחווה:  של  תחושה  יש  הארוכה, 

היסטוריה. מחישים בעלייתנו את הגאולה הקרובה. 

אנשי הממסד כמו הרב שמואל אליהו )רבה של צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית( והרב 
אלי בן דהן )יו״ר המועצה הדתית של ירושלים, לשעבר סגן שר הביטחון ושר הדתות( 
גליק  יהודה  לשעבר  הכנסת  חברי  בשעריו.  הבאים  את  מעודדים  אבל  להר,  עולים  לא 
ומשה פייגלין, הידועים בפעילותם למען העלייה להר והתפילה בו, נכנסו בין הקבוצות 
הראשונות. גליק חזר לעודד את הקבוצות הבאות. פייגלין נשאל על ידי העולים למספרו 
בפריימריז בליכוד. גם אסף פריד וארנון סגל )שגם הוא רץ בפריימריז בליכוד( מתרוצצים 

סביב וזוכים לקריאות עידוד של העולים. 

אנשי המינהלת מסייעים למשטרה ומלווים את הקבוצות העולות להר יחד עם השוטרים. 
כשפריד מודיע שאלף איש ממתינים בתור ואפשר לעשות רק את ״המסלול הקצר״ — בהמשך 
להבנות שהיו למינהלת לפני תשעה באב עם המשטרה233 — רבים מתמרמרים וצועקים: 
״רק מסלול ארוך״. הם מזכירים שרק המסלול הארוך מאפשר תפילה ולכן צועקים: ״תגידו 
ארוך״, ״אל תלכו למסלול הקצר״. אני הולך למסלול הקצר שהופך למסלול ארוך וכולל 
תפילה. לרגע מתגלה מתח בין חלק מהעולים לבין אנשי המינהלת כמו אסף פריד, שנתפס 

כמי שמשתף פעולה עם המשטרה ופועל גם לפי האינטרסים שלה. 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_ ,26.1.2022 ,231 דף הפייסבוק של אסף פריד

fbid=pfbid02mxECLq4LguX5trpUGb4FzdYSAJAbCCKuELR28yeuyobHaMzoNPu8KtdTDZ
9PLes2l&id=100000183658777

https://www.facebook.com//permalink.php?story_ ,8.8.2022 ,232 דף הפייסבוק של אסף פריד

fbid=pfbid02AtoxE5CJXj1Xf7prasX7TzoMjEcyvxchnGwvgr7RVFdpJ4bEbnSx9ut7qEg7Kb
qol&id=100000183658777

https://www.facebook.com/permalink.php?story_ ,3.8.2022 ,233 דף הפייסבוק של אסף פריד

fbid=pfbid0LJ56VYcGtoon13oApKiDcKRpXzni7N1gpb5KrGoGKhcJUYE2C2hSWp8kUASJF
8MCl&id=100000183658777

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mxECLq4LguX5trpUGb4FzdYSAJAbCCKuELR28yeuyobHaMzoNPu8KtdTDZ9PLes2l&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mxECLq4LguX5trpUGb4FzdYSAJAbCCKuELR28yeuyobHaMzoNPu8KtdTDZ9PLes2l&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mxECLq4LguX5trpUGb4FzdYSAJAbCCKuELR28yeuyobHaMzoNPu8KtdTDZ9PLes2l&id=100000183658777
https://www.facebook.com//permalink.php?story_fbid=pfbid02AtoxE5CJXj1Xf7prasX7TzoMjEcyvxchnGwvgr7RVFdpJ4bEbnSx9ut7qEg7Kbqol&id=100000183658777
https://www.facebook.com//permalink.php?story_fbid=pfbid02AtoxE5CJXj1Xf7prasX7TzoMjEcyvxchnGwvgr7RVFdpJ4bEbnSx9ut7qEg7Kbqol&id=100000183658777
https://www.facebook.com//permalink.php?story_fbid=pfbid02AtoxE5CJXj1Xf7prasX7TzoMjEcyvxchnGwvgr7RVFdpJ4bEbnSx9ut7qEg7Kbqol&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LJ56VYcGtoon13oApKiDcKRpXzni7N1gpb5KrGoGKhcJUYE2C2hSWp8kUASJF8MCl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LJ56VYcGtoon13oApKiDcKRpXzni7N1gpb5KrGoGKhcJUYE2C2hSWp8kUASJF8MCl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LJ56VYcGtoon13oApKiDcKRpXzni7N1gpb5KrGoGKhcJUYE2C2hSWp8kUASJF8MCl&id=100000183658777
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בתור אנו עומדים צפופים, אבל האנשים לא דוחפים. משפחה שכוללת שלושה דורות — 
סב, אב ונכד — ממתינה בסבלנות בתור. ילדים קטנים מציירים על הרצפה. זה לצד זה 
ונשים מבוגרים, עולים  ונערות )חלקם נראים כ״נערי גבעות״(, גברים  ממתינים נערים 
ותיקים וכאלה שהחלו לעלות להר רק לאחרונה. חלקם אומרים תפילות וקינות לתשעה 
מזמורים  שרים  פעם  מדי  ועוד.  יצחק  עקידת  פרשת  את  התורה  מן  קוראים  כמה  באב, 
״אנחנו  התקדמות״,  ש״יש  הם  העולים  בין  הנשמעים  הרוח  הלכי  המורל.  את  שמעלים 
עינינו״  מול  מתרחשת  ״הגאולה  להר״,  אותנו  מחזיר  ״הקב״ה  להר״,  לאט־לאט  חוזרים 

ועוד. 

לפני שער המוגרבים )מישהו שואל למה השער נקרא כך ובן שיחו לא יודע את התשובה( 
עוקף את הקבוצה, שמונה כ־40 עולים )ובתוכם גם אני(, ח״כ איתמר בן גביר עם בנו 
וחבורה קטנה של פעילים. הוא עוקף אותנו תוך מלמול ״אוהב אתכם״ לשוטרים החמושים 
היושבים על גשר המוגרבים )כנראה ככוח עתודה לפריצה להר( ומצטרף לקבוצה שלנו, 
יחד עם צלמים שמצלמים אותו ללא הפסק. את העלייה להר מנהלים השוטר מועתז טאפש 
והשוטרת יפה אסמרה. הם זוכים למחמאות, יחד עם מפקד המחוז ומ״מ מפקד מרחב דוד, 

בדף הפייסבוק של אסף פריד.234

סוף סוף אנחנו נכנסים להר. יש מעט מאוד מוסלמים על ההר. מספר שומרי ווקף חמושים 
במכשירי קשר וקומץ נשים שמצלמות את העולים היהודים. צעקות ״אללה הוא אכבר״ 
נשמעות ליד ״אל־כאס״ )מתקן הטהרה לעולי הרגל המוסלמים(. העולים היהודים משיבים 
בצעקות משלהם. השוטרים מפרידים בין שתי הקבוצות. קבוצת העולים היהודים ממשיכה 
הלאה ומקיפה את ההר ממזרח. ילד שואל את אביו אם ערימות האבנים שהוא רואה בדרך 
הן אבני בית המקדש. האב מסביר לו שהן אינן עתיקות דיין ולכן אינן חלק מן המקדש. 
ממזרח לכיפת הסלע, לא רחוק משער הרחמים, נערכת הקבוצה לתפילה שנמשכת כעשר 
לו, קבוצת נשים עומדת ומתפללת  דקות. שליח ציבור מוביל את התפילה והקהל עונה 
בצד. חלק מהמתפללים קוראים את התפילה מהטלפונים החכמים וחלק מתפללים בעל פה. 
גם הפעם, כמו בתצפית הקודמת )21.12.21(, נראה שמתהווה מקום תפילה בחלק המזרחי 
של ההר סמוך לחומה, דרומית לשער הרחמים. המתפללים פונים אל מקום המקדש )אזור 
כיפת הסלע( ממזרח. איש מינהלת הר הבית המתלווה אלינו מצלם שוב ושוב את איתמר בן 
גביר ובנו. השוטר מבקש שוב ושוב לסיים את התפילה והפעילים מושכים עוד זמן. לבסוף 
ממשיכים להתפלל תוך כדי הליכה ומקיפים את ההר. מצטלמים במדרגות לפני ה״רמה״ 
שעליה נמצאת כיפת הסלע, המזוהה עם מקום המקדש. מדי פעם השיירה נעצרת. סיבוב 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_ ,7.8.2022 ,234 דף הפייסבוק של אסף פריד

fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk27QTbXqiBSvgTuhWJ
Avu8gl&id=100000183658777

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk27QTbXqiBSvgTuhWJAvu8gl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk27QTbXqiBSvgTuhWJAvu8gl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032WaZXfhVjw6viP4RwrPnfM8LTZJ37Uz6aMzMhi42zk27QTbXqiBSvgTuhWJAvu8gl&id=100000183658777
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נוסף של חילופי צעקות, בעיקר בין איתמר בן גביר ומלוויו לנשים מוסלמיות, מתרחש 
מפרידים  השוטרים  השלשלת.  שער  ליד  באי  קאית  הסולטאן  של  הממלוכי  הסביל  ליד 
שוב בין הניצים. העולים פוצחים בשירה בקול רם ביציאה משער השלשלת וחלקם אף 
רוקדים ברחבת השער. הצלמים, כולל מרשתות טלוויזיה מחו״ל, מחכים לבן גביר ברחוב 

השלשלת ליד מחסום משטרתי. 

מסקנות ראשוניות שלי מהביקור בהר: 

את  ״רואים  גאולה״,  פעמי  ״שומעים  של  רוח,  התרוממות  של  היא  העולים  חוויית  א. 
ההתקדמות״, אווירה אופטימית. חששות מתגובה מוסלמית חריפה לפעילות היהודית, 
פורענות גדולה או ״התגרות בגויים״ מוצגים בביטול ובזלזול.235 העולים מודעים היטב 
לשינוי שחל ביחס המשטרה לעלייה היהודית להר הבית, ונראה שלפחות חלקם חשים 

שלראשונה המדינה מגבה את הנוכחות היהודית בהר. 

להכליל  ניתן  הדתי.  הציבור  של  שונות  מקבוצות  הבאים  העולים  בקהל  גיוון  קיים  ב. 
שרובם משתייכים לציבור הדתי־לאומי. אולם פה ושם נראים גם חרדים )הרב שמשון 
יו״ר מינהלת הר הבית, הוא חסיד בעלז, דור שלישי לפעילים בנושא הר  אלבוים, 
יש  וגברים.  ילדים  נשים,   — שלמות  משפחות  נראות  העולים  בין  והמקדש(.  הבית 
העולים להר שוב ושוב, אבל נראים בו גם לא־דתיים או מסורתיים, שחלקם מגלים את 

נפלאותיו בפעם הראשונה. 

 )Communitas( מורגשת תחושת אחווה של העולים למקום הקדוש — ״קומיוניטס״ ג.  
קימה   — לעלייה  שההכנות  נראה  טרנר.236  ויקטור  האנתרופולוג  של  המינוח  פי  על 
מוקדמת, טבילה, כניסה ללא מנעלי עור או יחפים — מעצימות את החוויה הדתית. 
העימותים עם המוסלמים יוצרים תחושת דריכות, שמסתיימת בשירה ובריקודים לאחר 

היציאה מההר בשער השלשלת.

קיים שיתוף פעולה הדוק של מינהלת הר הבית והמשטרה )מרמת מפקד המחוז ועד  ד.  
לשוטרים המוצבים בהר(. הדבר בא לידי ביטוי החל במודעה שפרסמה המינהלת לפני 
תשעה באב, המדווחת על ההבנות שהושגו עם המשטרה בראשית חודש אב, וכלה 

בתודות למפקדי המשטרה ושוטריה למחרת תשעה באב. 

שוין״,  ״נו  במילים:  בגויים  ההתגרות  לטענת  שמגיב  פריד,  אסף  של  הפייסבוק  בדף  למשל  ראו   235

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07DPUiNpqfxYsF  ,8.8.2022
7sDBdtYeXj4Sevq84wqpnQZWuUqH3DppDk97Q2muMhw3q3TLAanl&id=100000183658777

236 טרנר, 2009; חן ואחרים, 2021, עמ׳ 20-19.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07DPUiNpqfxYsF7sDBdtYeXj4Sevq84wqpnQZWuUqH3DppDk97Q2muMhw3q3TLAanl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid07DPUiNpqfxYsF7sDBdtYeXj4Sevq84wqpnQZWuUqH3DppDk97Q2muMhw3q3TLAanl&id=100000183658777
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בין הקבוצות השונות של שוחרי הר הבית והמקדש אין הסכמה על היעד הסופי, אבל  ה.  
כן על מטרות ביניים: הגדלת מספר העולים היהודים לאזורים המותרים בהר, הרחבת 
)ואפילו קריאה לסגור את ההר לכניסת מוסלמים בשבתות  ליהודים  שעות התפילה 
ובחגים יהודיים(,237 פתיחה של כל שערי ההר לכניסת יהודים ומיסוד התפילה היהודית 
למוסלמים  יהודים  בין  ובמרחב  בזמן  ההר  לחלוקת  למעשה  להוביל  שיכול  במקום, 

בדומה למה שקרה במערת המכפלה בחברון. 

תור העולים להר הבית, תשעה באב, 9.8.2022. צילום: אמנון רמון

237 ראו: ריאיון עם אסף פריד, דובר מינהלת הר הבית, תשעה באב, 7.8.22, כאן 11, כפי שמובא בדף 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02 פריד,  אסף  של  הפייסבוק 
ByFbeL2V94Vi4o1E6tgcJ7dZVpgfpGoPS3sU5iSmJB4pStQ5x9yNw5KHjrRj4cuhl&id=1000

00183658777

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ByFbeL2V94Vi4o1E6tgcJ7dZVpgfpGoPS3sU5iSmJB4pStQ5x9yNw5KHjrRj4cuhl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ByFbeL2V94Vi4o1E6tgcJ7dZVpgfpGoPS3sU5iSmJB4pStQ5x9yNw5KHjrRj4cuhl&id=100000183658777
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ByFbeL2V94Vi4o1E6tgcJ7dZVpgfpGoPS3sU5iSmJB4pStQ5x9yNw5KHjrRj4cuhl&id=100000183658777
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סיכום והמלצות

המרכזי  העיקרון  הבית.  בהר  חדשה  מציאות  בהדרגה  נוצרת  האחרונות  השנים  בשבע 
שקבע משה דיין ב־1967, של הפרדה בין המוסלמים המתפללים בהר ליהודים המתפללים 
בכותל, הולך ונפרם לנגד עינינו. יהודים רבים, בעיקר מקרב הציבור הדתי־לאומי, לא 
מוכנים עוד להסתפק בכותל כמקום התפילה והפולחן המרכזי של העם היהודי ומבקשים 
לעלות ולהתפלל בהר הבית, סמוך למקום שבו שכנו בית המקדש הראשון והשני. עמדה 
זו מּונעת הן מאקטיביזם דתי גובר, המבקש לגעת בקודש עצמו )בלי הסכמה על הצעדים 
הבאים לאחר מיסוד התפילה היהודית בהר(, והן מהנסיבות הפוליטיות והמדיניות — רצון 
להתחרות בקדושה המוסלמית של ההר ובמקומו המרכזי בתודעה הלאומית הפלסטינית 
ולקבע בהר ״ריבונות יהודית״. מגמות אלו, שעברו כנראה העצמה בעקבות ההתנתקות 
המגולם  הרשמי,  היהודי  הדתי  הממסד  של  נחרצת  בהתנגדות  נתקלות  עזה,238  מרצועת 
צבי  הרב  )של  המור  הר  ישיבת  של  מייסודה  הקו״  ״ישיבות  של  הראשית;  ברבנות 
ישראל טאו(, המגבה את פסיקת הרבנות הראשית; ושל הפוסקים החרדיים המרכזיים — 
ובעקבותיהם הממסד הפוליטי החרדי — הדבקים באיסור ההלכתי לעלות להר ולהתפלל 
בו. נראה כי ראשי ממסדים אלה חשים בפוטנציאל המהפכני הטמון בכל שינוי בהר הבית, 

הן במישור הפנימי היהודי והן בהשלכותיו כלפי חוץ. 

היהודיים  הארגונים  הנמרצת של  פעילותם  הוא  הבית  בהר  לשינוי שחל  המרכזי  הגורם 
הפועלים למען הגדלת מספר העולים להר, תפילה יהודית קבועה במתחם הקדוש וקיבועו 
כמקום הקדוש המרכזי בתודעה הלאומית והיהודית. ארגונים אלה הצליחו להגדיל בצורה 
דרמטית את מספר העולים היהודים, לרכוש השפעה גדולה בקרב הממסדים הפוליטיים 
פעולה  שיתוף  ליצור  ובעיקר  להן(  מעבר  ואף  הדתי־לאומי  המחנה  במפלגות  )בליכוד, 
הדוק יותר עם ראשי המשטרה והשוטרים המוצבים בהר הבית. אלה מגבים במידה רבה 

את התרחבות הנוכחות היהודית בהר והתפילה בו. 

238 ראו: פדיה, 2022, עמ׳ 109-107.
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2017 נראה שכל גל מחאה ואלימות של הצד המוסלמי תרם להידוק הקשרים  מאז קיץ 
בין המשטרה והממסד לבין ארגוני הר הבית ולהקלות בעליית יהודים ותפילה בהר. ייתכן 
במונומנטים  נואשים  יהודים  קיצונים  מצד  לפגיעה  הסיכוי  את  מפחיתה  זו  שהתקרבות 
המוסלמיים בהר ובראשם כיפת הסלע — חשש שהיה רווח בתרחישים שונים של הסלמה 
למעשים של  המוטיבציה  את  מגבירה  מנגד, אפשר שהיא  הבית בשנות השמונים.  בהר 

ייאוש מצד קיצונים מוסלמים. 

יותר לאחר הקמת המבואה בכניסה  ונינוחים  לנוחים  גם  והביקור בו הפכו  העלייה להר 
העולים.  עם  שהתעמתו  הווקף  ושומרי  המוראביטאת  נשות  וסילוק  המוגרבים  למעלה 
המספר המתרחב של העולים היהודים להר — כ־48 אלף איש בשנת תשפ״ב, לפי נתוני 
ארגון ״ייראה״ — יוצר שינוי בגישתם של חלק ניכר מהפוליטיקאים במחנה הימין, בציונות 
הדתית ואף במחנה המרכז ביחס לסוגיה. שיח הזכויות, חיזוק הריבונות היהודית וטיעונים 
הפעילים  בפי  באלה  אלה  מתערבבים  המקדש  בית  ובניית  הגאולה  קירוב  על  משיחיים 
הישראליות  והרשויות  המשטרה  את  להטות  הצליחו  הבית  הר  ארגוני  והפוליטיקאים. 
לתמוך במאבקם לחיזוק הנוכחות היהודית בהר. בדרישתם להתיר תפילה יהודית במקום 
ולמסדה הם פועלים לצבירת כוח ציבורי ופוליטי לקראת הגשמת המטרה קצרת הטווח — 
ביסוס נוכחות יהודית קבועה בהר וחלוקתו במרחב ובזמן בין יהודים למוסלמים, בדומה 
להסדר במערת המכפלה בחברון. שינוי מסלול במדיניות המשטרה ורשויות השלטון נגד 

מגמות אלו נראה כרגע קשה מאוד מבחינה פוליטית. 

בצד המוסלמי אנו עדים לירידה בהשפעה של הממסד הירדני, נציגי הרשות הפלסטינית 
וראשי הווקף על הנעשה בהר ולהתחזקות כוחם של המזרח־ירושלמים ושל גורמים דתיים 
ופוליטיים שונים הפועלים בהר ״מלמטה״. תהליך זה ניכר מאז הצלחת המזרח־ירושלמים 
לפעול לסילוק גלאי המתכות )המגנומטרים( מההר בקיץ 2017, סילוק הגדרות שהציבה 
המשטרה במדרגות הכניסה לשער שכם וסילוקו של המופתי מטעם הרשות הפלסטינית 
לקול קריאות העידוד למוחמד דף, לאחר מה שנתפס כהצלחת חמאס בהגנה על אל־אקצא 

ותושבי ירושלים המזרחית באירועי הרמדאן 2021 ומבצע ״שומר החומות״. 

מבט כולל על התהליכים המתרחשים בשני הצדדים, היהודי והמוסלמי, ביחס להר 
לכת:  מרחיקות  השלכות  לו  להיות  שעשויות  משותף  קו  מעלה  הבית/אל־אקצא, 
ובמידה  ירדן, הרשות הפלסטינית  הווקף,  הגופים הממוסדים — הרבנות הראשית, 
מהציבורים  הבאים  הלחצים  ידי  על  ״מסונדלים״   — הישראלי  הממשל  גם  מסוימת 
״מלמטה״. הקושי של מקבלי ההחלטות לקבל החלטות לגבי המתחם הקדוש והרגיש 
כל כך מפנה את הזירה לפעילות של ״שחקני שטח״, שבמידה רבה גוררים אחריהם 
זו,  דינמיקה  מאוזנת.  מדיניות  ולנהל  בלחצים  לעמוד  המתקשים  הממסדים  את 
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המאפיינת גם מקומות קדושים אחרים,עלולה להביא לאובדן שליטה של הממסדים 
על המתרחש בהר, ובעיקר בעיתות משבר.239

על המערכת השלטונית הישראלית פועלים כוחות סותרים: מצד אחד, לחץ של ארגוני הר 
הבית והמקדש והממסדים הפוליטיים התומכים בהם. מהצד השני, לחץ של ירדן, מצרים, 
מרוקו וארצות־הברית — וכן השפעת הקשרים הנרקמים בין ישראל לבין ארצות המפרץ 
ואולי אף סעודיה ותורכיה — הדוחפות לשמור על הסטטוס קוו, לפחות בהקשר של איסור 

תפילת לא־מוסלמים על ההר. 

בצד הפלסטיני בולט האינטרס של תנועת החמאס להציג עצמה כמי שמגנה ונלחמת למען 
בתוך  ומהומות  הפגנות  כולל   — האחרות  הזירות  את  ״להצית״  ביכולתה  ויש  אל־אקצא 
ישראל — בהמשך למה שקרה בזמן מבצע ״שומר החומות״. גם בצד היהודי יש גורמים 
קיצונים שאינם חוששים מהסלמה, מתוך תקווה שיוכלו לנצלה כדי לקדם את מה שהם 

תופסים כאינטרסים היהודיים בהר וכהתקדמות לקראת בניית בית המקדש השלישי. 

האלימות  התרחבות  של  מהפוטנציאל  דאגה  קיימת  הישראלי  הביטחוני  הממסד  בקרב 
בהר הבית לזירות האחרות ומעבר להן, אבל יש רתיעה מלהתעמת עם ארגוני הר הבית 
גם תפיסה  ועם הממסדים הפוליטיים העומדים מאחוריהם. בהדרגה התפתחה  היהודיים 
זכויות הפולחן של המוסלמים בהר לזכויות היהודים,  בין  בממסד הביטחוני שיש לאזן 
ועוד. המשטרה, שהיא הגורם המרכזי  גם תפילה שקטה, שיעורי תורה  הכוללת בפועל 
הדרג  של  ברורה  דירקטיבה  ללא  כלל  )בדרך  הישראלי  מהצד  ההר  ענייני  את  המנהל 
הפוליטי(, משתמשת בנוכחות היהודית המתרחבת בהר ובקשריה המתהדקים עם ארגוני 
הר הבית היהודיים כמשקל נגד לנוכחות המוסלמית ומנסה לנווט את דרכה בזהירות בין 
הגורמים השונים הבוחשים בקדירה כדי ליצור שיווי משקל חדש בהר. בינתיים, דוברים 
ישראלים רשמיים מוסיפים לטעון כי אין שינוי בסטטוס קוו השורר בהר — ומעלימים עין 

מהשינויים הגדולים המתרחשים בשטח.240

239 דינמיקה זו משפיעה גם במקרים של מקומות קדושים שאינם במחלוקת בין־דתית דוגמת קבר רבי 

שמעון בר יוחאי במירון, כפי שניתן להיווכח מהטיפול הכושל של הרשויות במקום הקדוש, שהיה אחד 
הגדול  האזרחי  לאסון  שנחשב  באירוע,   .)30.4.2021( בעומר  בל״ג  הכבד  לאסון  המרכזיים  הגורמים 
תחת  זה,  בדו״ח   .2011 המדינה,  מבקר  ראו:   .145 ונפצעו  וילדים  גברים   45 נספו  המדינה,  בתולדות 
יוחאי )רשב״י( במירון וההיערכות לל״ג בעומר — ממצאי מעקב״  הכותרת ״מצב קבר רבי שמעון בר 
ערוך  אינו  רשב״י  קבר  של  ״המתחם  נכתב:  ובו   2008 מדצמבר  המבקר  דו״ח  מצוטט  מ־12.12.2011, 
כנדרש לקליטת עשרות ומאות אלפי האנשים הפוקדים אותו באירועים המוניים ]...[ אין מקום לאפשר 
את המשך המצב הקיים — ובכלל זה מבנה מוזנח וגורמים העושים בו כבתוך שלהם — ולהפקיר אתר בעל 

חשיבות רבה הן מן הבחינה הלאומית הן מן הבחינה הדתית״.
240 ראו למשל: מערכת וואלה חדשות, ״לפיד לכלי תקשורת בערבית: נתקן את חוק הלאום ונשמור על 

https://elections.walla.co.il/item/3535645 ,19.10.2022 ,הסטטוס קוו בהר הבית״, וואלה חדשות

https://elections.walla.co.il/item/3535645
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מהי משמעות התהליכים הללו? האם יש לחשוש ממצב של אובדן שליטה מצד הממסדים 
״מלמטה״  הפועלים  הכוחות  מול  הווקף  וברשויות  בירדן, ברשות הפלסטינית  בישראל, 
בשני הצדדים בגיבוי הקהילות הגדלות והגורמים הפוליטיים העומדים מאחוריהן? האם 
זו  והמזינות  הצדדים  בשני  הפועלות  הקבוצות  את  לרסן  ויכולות  כלים  לממסדים  יהיו 
לה  יש  להר? האם  העולים  היהודית של  לתנועה  יקרה  הגדול הבא? מה  זו במשבר  את 
״תקרת זכוכית״ שתעצור בעתיד את התרחבותה בשל התנגדות החרדים, הרבנות הראשית 
וישיבות הקו מיסודו של הרב טאו? האם וכיצד ניתן לאזן בין רצונם האותנטי של יהודים 
ישראל?241  של  והקיומיים  הריאליים  הגאופוליטיים  צרכיה  לבין  בהר  ולהתפלל  לעלות 
ומה יהיו פניהן של הדת היהודית ומדינת ישראל אם יתגשמו חלק מהרעיונות של ארגוני 

הר הבית, מבניית בית כנסת בהר ועד פעילות אקטיבית להקמת בית המקדש השלישי? 

אני  אבל  למיניהן.  אפוקליפטיות  ומנבואות  מתחזיות  להימנע  משתדל  אני  כהיסטוריון, 
בהחלט מציע לקובעי המדיניות ולכל העוסקים בנושא להעמיק את המחקר והדיון בתהליכים 
המתרחשים בהר הבית/מתחם אל־אקצא בקרב הציבור היהודי והמוסלמי, וכן בהשלכות 
האפשריות שלהם בזירות השונות — בירושלים, בישראל, בגדה המערבית, ברצועת עזה, 
בעולם הערבי והמוסלמי ובזירה העולמית הרחבה. ההיסטוריה של המאבקים הרבים בין 
יהודים לערבים סביב הר הבית והכותל, שראשיתם לפני כמאה שנים, מלמדת על חשיבות 
המתחם המקודש והרגשות העזים שהוא מעורר במעגלים השונים. מטרה אפשרית של דיון 
כזה צריכה להיות חיפוש מתמיד אחר דרכים להנמיך את גובה הלהבות סביב מה שנחשב 

לאחד המתחמים הקדושים והנפיצים ביותר בעולם. 

להלן  להר?  היציבות  את  להחזיר  כדי  הקצר  בטווח  לעשות  ניתן  מה  זאת,  ובכל 
בשנים  ננקטו  שכבר  דומים  צעדים  בעקבות  חלקן   — אופרטיביות  המלצות  מספר 

האחרונות:

ועם   — היחלשותה  תהליך  בגלל  דווקא  ואולי  למרות   — ירדן  עם  התיאום  חיזוק   

להקים  מקום  יש   .)2022( האחרון  הרמדאן  ערב  שנעשה  למאמץ  בהמשך  הווקף, 
מנגנון תיאום או ״חדר מצב״ לטיפול במשברים ובאובדן שליטה בשיתוף מומחים מכל 

הצדדים.242

https://www. ,3.6.2022 ,241 ראו: תומר פרסיקו, ״הר הבית הוא נקודת הקצה של הציונות״, הארץ

haaretz.co.il/2022-06-02/ty-article/00000181-241f-dcba-afc5-247f610a0000
242 ראו: ליאור להרס, ״כל העיניים על הר הבית והגפרור ביד״, בבלוג של מכון מתווים ועיתון הארץ, 

https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/2022-11-10/ty-article/00000184- ,10.11.2022
60a0-dab5-a58e-ffa045ed0000

https://www.haaretz.co.il/2022-06-02/ty-article/00000181-241f-dcba-afc5-247f610a0000
https://www.haaretz.co.il/2022-06-02/ty-article/00000181-241f-dcba-afc5-247f610a0000
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/2022-11-10/ty-article/00000184-60a0-dab5-a58e-ffa045ed0000
https://www.haaretz.co.il/blogs/mitvim/2022-11-10/ty-article/00000184-60a0-dab5-a58e-ffa045ed0000
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בגיבוי  והווקף  המשטרה  של  משותף  למוקד  שישדרו  ההר  בשערי  מצלמות  התקנת   

ירדני, בהמשך להבנות שהשיג בעניין שר החוץ האמריקני ג׳ון קרי עם ראש הממשלה 
נתניהו ועבדאללה מלך ירדן באוקטובר 2015. 

חיזוק הווקף ופעילות נגד גורמי חמאס ואסלאם רדיקלי הפועלים בהר. בין השאר, יש   

לשקול הגדלה של מספר שומרי הווקף בתיאום עם הרשויות בישראל ולאחר אישור 
גורמי הביטחון.243

מוסלמים  צעירים  כאשר  לפעול  הווקף  לשומרי   — ראשונים  זכות  ואף   — אישור   

תפעל  הווקף,  ייכשל  שבהם  במקרים  בהר.  שונים  במבנים  מתבצרים  או  מתפרעים 
לתוך  לפרוץ  למשטרה  לאפשר  שיש  להיות  צריך  המנחה  העיקרון  ישראל.  משטרת 

המסגד רק במקרי חירום מיוחדים. 

טיפול ב״גרעין הקשה״ של צעירים פלסטינים — על פי המשטרה, כ־500 נערים —   

שהיו פעילים בהפגנות ובמחאות בשער שכם ובהר הבית, בין השאר באמצעות תוכניות 
לטיפול  הפרקליטות  שהפעילה  לפרויקט  בדומה  ותעסוקתיות  חינוכיות־מנהיגותיות 

בצעירים מיידי אבנים בשכונת א־טור. 

הגבהת החומה או הצבת רשת שתמנע זריקת אבנים מכיוון הר הבית לרחבת הכותל,   

כדי למנוע התרחבות של האלימות. 

פינוי ההר, בתיאום עם ירדן והווקף, מפסולת הבנייה המשמשת כעת כמאגר אבנים   

למתפרעים.

 )fake news( כזב  חדשות  עם  והרשויות  המשטרה  של  להתמודדות  מנגנון  בניית   

המופצות ברשתות החברתיות ומלהיטות את היצרים הן בציבור היהודי והן בציבור 
המוסלמי־פלסטיני; פיתוח דרכים מהירות ויעילות להפצת מידע אמין שיוכל לתרום 

להרגעת הרוחות. 

שב״כ,  המשטרה,  הבית:  בהר  העוסקות  הישראליות  הרשויות  בין  התיאום  הגברת   

המטה לביטחון לאומי, משרד החוץ, רשות העתיקות ועוד. תיאום זה נחוץ במיוחד 
בשנים שבהן חלה חפיפה בין חודש הרמדאן לחגים וימי זיכרון יהודיים, אשר בהם 
מתרחבת העלייה היהודית להר. ניתן לשקול הקמת מנגנון או גוף קבוע לניהול ענייני 
ההר ומשבריו, לצד המשטרה הנושאת כמעט לבדה בעול הניהול היומיומי של ההר. 

243 ראו בעניין זה: ברק רביד, ״לשכת ראש הממשלה: דחינו בקשה ירדנית להגדלת מספר שומרי הווקף 

https://news.walla.co.il/item/3505276 ,10.5.2022 ,בהר הבית״, חדשות וואלה

https://news.walla.co.il/item/3505276
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הקרן  באמצעות  המרכזי  היהודי  הפולחן  כאתר  המערבי  הכותל  של  מעמדו  שימור   

למורשת הכותל והרבנות הראשית, כמשקל נגד לעלייה במעמדו של הר הבית. 

מקריבי  והמקדש:  הבית  הר  ארגוני  מקרב  היהודיות  הרדיקליות  הקבוצות  ריסון   

הגדיים, ה״מסתערבים״ המתחפשים שנכנסים להר כמוסלמים ועוד, בהמשך לפעולות 
שננקטו לקראת הרמדאן 2022. 

ריסון הפולחן היהודי בהר, הקפדה על קבוצות קטנות של עולים שהמשטרה יכולה   

איסור  שקטה(,  לתפילת  )מעבר  רם  בקול  בציבור  תפילה  איסור  עליהן,  לפקח 
השתחוויות, שירה בקול רם, תקיעה בשופר, הנפת דגלים ועוד — כולל אכיפה נוקשה 
יותר של המשטרה נגד מפרי ההוראות. ניצנים של אכיפה נוקשה כזו ניתן היה לראות 
לקראת חגי תשרי תשפ״ג )2022( ובתקופת החגים.244 בימי חג הסוכות נעשו מאמצים 
בציבור  תפילה  השתחוויות,  לולב,  נטילת  כמו  בהר  טקסים  למנוע  המשטרה  מצד 
היהודי במתחם — מה  לפולחן  ברור  גבול  לקבוע  יש  לא תמיד בהצלחה.245   — ועוד 

אסור ומה מותר — כדי למנוע את המשך תהליך ההסלמה. 

מתן תפקיד, לצד המשטרה, לשומרי הווקף — שתפקידם רוקן מתוכן בכל מה שנוגע   
האוכלוסייה  מול  כבודם  את  להם  להשיב  במטרה  זאת  בהר.  היהודית  לפעילות 

המוסלמית. 

בחירות  )לאחר  החדשה  הממשלה  במדיניות  כמובן  תלויות  האחרונות  ההמלצות  שלוש 
2022(, שנושא הר הבית עלה כבר במהלך המשא ומתן הקואליציוני להקמתה.  נובמבר 
בסוף  התמנה  יהודית,  עוצמה  מפלגת  ומנהיג  הבולטים  ההר  מפעילי  גביר,  בן  איתמר 
דצמבר 2022 לשר לביטחון לאומי, המפקח על המשטרה.246 בן גביר וחמשת חברי סיעתו 
צפויים ללחוץ לשפר את תנאי העלייה והפולחן לטובת הצד היהודי. מן הצד השני, נראה 

והפיכת  הבית  בהר  קוו  בסטטוס  השינויים  על   11 כאן  בערוץ  מסוודה  סולימאן  כתבה של  בעקבות   244

תפילת יהודים בהר לתופעה של קבע, טענו פעילי הר הבית שהמשטרה החמירה את יחסה כלפי עולים 
יהודים המשתטחים בהר, מתפללים בקול רם או פועלים בניגוד להוראות השוטרים. ראו בדף הפייסבוק 
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/p ,9.9.2022 של ארגון ״ייראה״, 
 ;fbid0232y7GcDDCHqMs3CrbZjc1zpPZ8F74se4d5JtfBoSvNQhfeuWrugEQkw8haFAZYyPl
לכתבה של סולימאן מסוודה, ״תיעוד: האם ישראל מפרה את הסטטוס קוו בהר הבית״, 24.8.2022, ראו: 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=133395
245 יהונתן גוטליב, ״לולב קטן במיוחד: יהודים הצליחו ליטול לולב על הר הבית״, ערוץ 7, 16.10.2022, 

https://www.inn.co.il/news/580051
נתניהו״,  בממשלת  הצפויות  ההתנגשויות  הצרפתי:  החוק  ועד  הבית  להר  ״מהעלייה  אזולאי,  מורן   246

רעייתו   .https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hjvtnnerj  ,3.11.2022  ,ynet
של איתמר גביר, אילה בן גביר, עובדת במינהלת הר הבית — ארגון הגג של הארגונים היהודיים העוסקים 

בענייני הר הבית והמקדש. 

https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid0232y7GcDDCHqMs3CrbZjc1zpPZ8F74se4d5JtfBoSvNQhfeuWrugEQkw8haFAZYyPl
https://www.facebook.com/yaraeh.temple.mount/posts/pfbid0232y7GcDDCHqMs3CrbZjc1zpPZ8F74se4d5JtfBoSvNQhfeuWrugEQkw8haFAZYyPl
https://www.kan.org.il/item/?itemid=133395
https://www.inn.co.il/news/580051
https://www.ynet.co.il/news/election2022/article/hjvtnnerj
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שראשי המפלגות החרדיות המצדדים בעמדת הרבנות הראשית ומתנגדים לעליית יהודים 
להר )יחד עם אבי מעוז, נציג מפלגת נעם החרד״לית( ישמיעו קולם נגד שינויים במדיניות 
הישראלית.247 יש להניח שתהיה גם השפעה ללחץ תקיף של ארצות־הברית, ירדן )שהתריעה 
מפני כל שינוי בסטטוס קוו בהר(,248 מצרים, איחוד האמירויות ומרוקו ואולי אף תורכיה 
וסעודיה להימנע מצעדים חד צדדיים בהר שעלולים ללבות את המחאה והאלימות בצד 
בהסכמי  לפגוע  עלולים  היהודי  הצד  לטובת  הבית  בהר  שינויים משמעותיים  המוסלמי. 
אברהם וביחסים הנרקמים בין ישראל ובין איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו.249 ידו של 
ינווט ראש הממשלה נתניהו את דרכו בין הלחצים  מי תגבר במאבק איתנים זה? כיצד 

הסותרים? התשובה הבנאלית אך הטובה ביותר יכולה להיות רק: ימים יגידו. 

 :12.8.2019 יהודים להר הבית בדף הפייסבוק של המפלגה,  247 ראו הודעת מפלגת נעם בעניין עליית 

לדורותיה  לישראל  הראשית  הרבנות  פסק  פי  על  היהודי.  לעם  ביותר  הקדוש  המקום  הוא  הבית  ״הר 
)שהיא הסמכות העליונה והיחידה בנושא( חל איסור מוחלט לעלות להר ולחלל אותו. רשימת נעם בכנסת 
https://www.facebook.com/ ,תפעל לשמור על קדושת המקום בהתאם להוראות הרבנות הראשית״
NoamParty/posts/pfbid02BSNoeEMH4YmjEABzfcYBNRq3dfBjxikY3h5fhU5F72hkmzV

K2vrUkBrrvaqNbQmyl
248 רועי קייס, ״גורמים ירדניים לכאן חדשות: שינוי בסטטוס קוו בהר הבית יפגע ביחסים״, כאן חדשות, 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=137448 ,6.11.22
https://www.mako. ,13.11.2022 ,12 249 ראו: אהוד יערי, ״אסור לסכן את הסכמי אברהם״, חדשות

co.il/news-columns/2022_q4/Article-debfcdcc4307481027.htm?sCh=31750a2610f26110
&pId=1714799902_372329

https://www.facebook.com/NoamParty/posts/pfbid02BSNoeEMH4YmjEABzfcYBNRq3dfBjxikY3h5fhU5F72hkmzVK2vrUkBrrvaqNbQmyl
https://www.facebook.com/NoamParty/posts/pfbid02BSNoeEMH4YmjEABzfcYBNRq3dfBjxikY3h5fhU5F72hkmzVK2vrUkBrrvaqNbQmyl
https://www.facebook.com/NoamParty/posts/pfbid02BSNoeEMH4YmjEABzfcYBNRq3dfBjxikY3h5fhU5F72hkmzVK2vrUkBrrvaqNbQmyl
https://www.kan.org.il/item/?itemid=137448
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q4/Article-debfcdcc4307481027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1714799902_372329
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q4/Article-debfcdcc4307481027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1714799902_372329
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q4/Article-debfcdcc4307481027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=1714799902_372329
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בשנים האחרונות השתנתה המדיניות הישראלית בהר הבית. המרכיב המרכזי שקבעה הממשלה במסגרת 
ה"סטטוס קוו" – איסור על תפילת יהודים בהר הבית – הולך ומשתנה לנגד עינינו. מספר העולים היהודים 

העולים להר גדל, ושורה של טקסים דתיים (ובתוכם תפילה ושיעורי תורה) מעצבים בהדרגה מציאות 
חדשה בהר. השינוי מבטא תהליכי עומק שמתחוללים בציבור היהודי, ובעיקר הדתי-לאומי, ביחס למקומו 

של הר הבית בתודעה ובפרקטיקה הדתית, והוא עומד בניגוד חריף לעמדת הרבנות הראשית והפוסקים 
החרדים החשובים האוסרים עליית יהודים להר.

במקביל חלים שינויים גם בצד המוסלמי. השפעתם של הממסד הירדני, נציגי הרשות הפלסטינית וראשי 
הווקף על הנעשה בהר הבית/אל-אקצא יורדת, ומתחזק כוחם של המזרח ירושלמים וגורמים מקומיים 

שונים הפועלים "מלמטה".

מחקר זה, שנערך בשיתוף קרן נאומן לקיום החירויות, סוקר את התהליכים והמגמות שהתרחשו בהר 
הבית בשנים 2022-2015, בוחן את הגורמים שהובילו לכרסום בסטטוס קוו בעניין תפילת יהודים בהר 

הבית, ועומד על ההשפעות של שינויים אלה על פעילות השחקנים השונים בישראל, בזירה הפלסטינית, 
בעולם המוסלמי ובזירה הבינלאומית.

המחקר סוקר בעיקר את השינויים שחלו בצד היהודי-ישראלי מאז 1967, אולם הוא לא מתעלם מן 
בזה ומשפיעים זה על זה. התהליכים שהתרחשו בצד הפלסטיני והירדני, שכן שני הסיפורים שלובים זה 

ד״ר אמנון רמון הוא היסטוריון, חוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות וסגן ראש המכון לחקר ארץ 
ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי. תחומי התמחותו המרכזיים הם תולדות ירושלים בעת החדשה, הר 
הבית והמקומות הקדושים, נצרות מודרנית, זיקות העולם הנוצרי לארץ הקודש והאוכלוסייה הערבית 

במזרח ירושלים.  

מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא מירושלים תורה חברתית, כלכלית 
ומרחבית בת-קיימא. המכון, שהוקם בשנת 1978, הוא הכתובת שמעצבי מדיניות פונים אליה לבירור, 
קידום והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל. מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים 

למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, 
שדה מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה וחיזוק 

מעמדה הגלובלי עומדים בראש סדר היום של המכון.
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