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 לכבוד: 

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו 

 השר לביטחון פנים, מר גלעד ארדן 

 יו"ר הכנסת, מר יואל )יולי( אדלשטיין

 מ"מ המפכ"ל, ניצב מוטי כהן 

 מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב דורון ידיד

 

 ביום ט' באב תשע"ט והרחבת שעות הכניסה פתיחת הר הביתהנדון: 

 

ט' באב מסמל במסורת היהודית את חורבן בית המקדש היהודי שעמד על הר הבית. במשך אלפי שנים התענו  .1

וצמו יהודים ביום זה על מנת לציין ולבכות את החורבן הנורא שסבל עם ישראל, חורבן ששלח אותנו לכמעט 

 אלפיים שנות גלות.

כמעט אלפיים שנה, שבנו למולדתנו ויום ט' באב הפך מיום אבל ליום שבו גלומה הזדמנות לעלות להר  אחרי .2

הבית, לראות במו עינינו היכן שכן בית המקדש שאיחד את עם ישראל, גברים ונשים, ילדים ומבוגרים. מקום 

 ולשלום.  בו, אנו מאמינים, יוכלו בני ובנות כל הדתות להתפלל ביחד כביטוי לאחווה

 

לצערנו, גם לאחר חזרתנו המופלאה מהגלויות השונות אליהן נשלחנו על ידי כובשים וקלגסים, מערימים  .3

קשיים על יהודים המבקשים לעלות להר הבית ולחזות במקום בו שכן בית המקדש. אפילו בימים כתיקונם 

 אפילו לשיר בו. נאסר על יהודים להתפלל, להכניס כל סממן יהודי או ישראלי להר הבית ו

 

מתחזק בכל פעם שחופפים בתאריכיהם חגים יהודים ומוסלמים. אז מחליטה מדינת ישראל לסגור האבסורד  .4

לחלוטין את הר הבית לכניסת יהודים ולמנוע מהם אפילו את ארבע השעות וחצי ביום בהן מותר ליהודים 

עשר לאוגוסט, יום צום תשעה באב.  להיכנס למתחם. לצערנו, השנה החג המוסלמי איד אל אדחא חל באחד

אין אנו מבקשים למנוע כניסת מוסלמים להר הבית ביום חגם, או בכל יום אחר. אנו מבקשים לא לסגור את 

 הר הבית ליהודים ביום מקודש זה, יום בו הר הבית אמור וכדאי שיהיה במרכז. 

 

, יכלו לטעון שהפגיעה ביהודים תהיה ודייהבעבר, מצדיקי המדיניות המפלה הזו, שתיעדפו חג מוסלמי על חג  .5

ט' באב. לא כך הדבר. בשנה שעבר  מינימלית כי בכל מקרה אין עניין בקרב היהודים לפקוד את הר הבית ביום

יהודים בארבע שעות וחצי בלבד )בהתאם להגבלת המשטרה על עליית יהודים  1,440עלו להר הבית ביום זה 

לפיכך, אין הצדקה  שגם השנה תהיה התעניינות דומה אם לא מוגברת.להר הבית(! אנו בטוחים ויודעים 
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עניינית או מוסרית לסגירתו של הר הבית לעולים יהודים ביום ירושלים הקרוב, והדבר יהיה 

 בגדר פשיטת רגל מוסרית, ערכית, והיסטורית.

 

 על כן, מן הראוי: .6

תאפשר ביום ט' באב הקרוב, גם אם יחול בו שיובטח ויפורסם. בצורה פומבית כי כניסת יהודים להר הבית ת .א

 חג מוסלמי וגם אם לאו.

שיוגדלו ויורחבו שעות הכניסה ליהודים להר לכל שעות הבוקר והצהריים ביום ט' באב בשל העומס הגדול  .ב

 הצפוי על הכניסות, המלווה בקושי הגדול לצום בחום הכבד.

 נודה להתערבותך בעניין בהול זה. 

 

 בברכה,

 אופיר דיין תום ניסני,

 סטודנטים למען הר הבית

 :יםהעתק  

 שר החוץ, מר ישראל כץ

 שר החינוך, הרב מר רפי פרץ 

 שר התחבורה, מר בצלאל סמוטריץ 

 שרת התרבות והספורט, הגברת מירי רגב

 שר המשפטים, מר אמיר אוחנה 

 שר התיירות, מר יריב לוין

 שר התקשורת, מר דודי אמסלם

 הגברת גילה גמליאלהשרה לשוויון חברתי, 

 השר לירושלים ומורשת, מר זאב אלקין 

 שר הרווחה, מר חיים כץ 

 השר לשיתוף פעולה אזורי, מר צחי הנגבי

 שר המדע והחלל, מר אופיר אקוניס 

 שר האנרגיה, מר יובל שטייניץ 

 שר הפנים, מר אריה דרעי 

 שר האוצר, מר משה כחלון
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