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חשון תשפ"ב 'אכ'  

 לכבוד:

 מפקד מחוז ירושלים

 תנ"צ דורון תורג'מן

 שמירה על ביטחונן של נשות הכותל – ראש חודש כסלו, 5.11

  .נשות הכותלברצוני לפנות אליך בנושא שמדיר שינה מעיני ומעיני הנהלת ארגון 

ודאי זוכר את אתה כמי שפיקד על מרחב דוד ומכיר את נושא הכותל המערבי מקרוב, 

 האלימות שאנחנו חשופות אליה מידי חודש ואת האזהרה שלנו, שדם עוד יישפך בכותל.

ישנה תחושה כי היום הזה קרוב מתמיד ואני  5.11-לצערי, לקראת ראש חודש כסלו, שיחול ב

 .מבקשת להתריע על כך

  :כמה סימוכין לתחושה הקשה המלווה את נשות הכותל

נאמר כי החרדים "יבעירו את הרחובות" אם  24.10ביום א',  20בראיון שהתקיים בערוץ 

 יחושו כי מתווה הכותל עומד לעבור בממשלה

(https://twitter.com/arutz20/status/1452329279493181460) 

  .לחם במתווה הכותל )תמונה מצורפת(שלטים ברחבי העיר קוראים להתכנס ולהי

פליירים על הפגנות שונות ברחבי הארץ ובהם קריאה להילחם במתווה הכותל וב״מחיקת 

    נה.דית״ מופצים ברשת ועוד כהנה וכההמדינה היהו

ומעל הכל, ח"כ חרדים, מנהיגים אשר מצהירים שיש לעשות הכל כדי לעצור את מתווה 

 ר בהסתה לאלימות נגד העומדות בראש המאבק.הכותל. די בכל להבין שמדוב

אדוני, בחודשים האחרונים היינו חשופות  לאלימות מפחידה בכותל המערבי, אשר רק הולכת 

ומחריפה מחודש לחודש. תלונותינו למאבטחי הקרן למורשת הכותל נענות בהתעלמות ואף 

 .בגיחוך מצידם

הגיעו לצלם בכותל הקליטו שני רק לפני שבועיים, בראש חודש חשוון, צלמות אשר 

מאבטחים מהקרן למורשת הכותל מדברים בצרפתית ומאחלים לנשות הכותל  "הלוואי 

וימותו" "שיעופו מכאן" )הצלמות מוכנות להשמיע לך את ההקלטה אך לא יכולות להגיש לך 

 .את החומר(

  .במהלך האירועים נדחפו נשות הכותל, נצבטו בידי פורעים ורכושן נפגע

 הפקרות לגורלן וחשופות לסכנה ברורך העניינים בכותל ברור ביותר: נשות הכותל מוהל

 .ומיידית

 



 
 

 
 
 

 

בתור  .צעירים וצעירות מכל רחבי הארץלראש חודש כסלו מתכוונים להצטרף 

 .האחראיות לקבוצה, אנחנו חוששות לשלומם

בטחי הקרן שוטרים הנמצאים במקום, כמו גם למאאני פונה אליך בבקשה לפנות להורות ל

להדק את האבטחה על נשות הכותל ותומכיהן בכותל המערבי, הן בעזרת למורשת הכותל 

 .הנשים והן ברחבה המרכזית, שם מתפללים תומכינו הגברים

 

 .בתקווה לימים שקטים בכותל המערבי ובכלל

 שלך בברכה,

 ענת הופמן,                                  יוכי רפפורט

 

  

נשות הכותל                          מנכ"לית נשות הכותליו"ר   

 

 


