
        
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

       

 

 

ו"תשע אב כ"ז  
2016 אוגוסט 31   

 לכבוד
 שאול גורדון תת ניצב  עו"ד אביחי מנדלבליט

   ישראל משטרתהיועץ המשפטי של   היועץ המשפטי לממשלה
     
 ד ח ו ף   ב י ו ת ר !!          

 ,רב שלום

 נשות הכותלהתפרקות המשטרה מסמכותה להגן על  :הנדון
 12.8.16מיום למפכ"ל המשטרה סימוכין: מכתבי 

 

במכתבי שבסימוכין עמדתי על ההטרדות והאלימות שהופנתה כלפי נשות הכותל, בעת תפילת  .1

כאשר הופנו תלונות בעניין לשוטרים שניצבו במקום ואשר נתבקשו . 5.8.16ביום ראש חודש אב, 

להתערב על מנת להרחיק את הנשים החרדיות שתקפו את נשות הכותל, הפנו השוטרים את 

, אולם משהללו השוטרים פנו רק פעם אחת לחרדיות המתלוננות לסדרני הקרן למורשת הכותל.

כאשר פנו  .הניחו אותן השוטרים לנפשן ולא התערבו עודהתעקשו להמשיך במעשיהן החמורים, 

המתלוננות לסדרנים, הללו רק ביקשו מהנשים החרדיות להפסיק את פעולותיהן ומשהללו סרבו 

לא המשיכו לטפל בתופעה החמורה. הסדרנים או השוטרים לא לקחו פרטים אישיים של  –

 נוספת על מנת לעצור את הביזיון. הנשים החרדיות שתקפו את נשות הכותל ולא נקטו פעולה 

 שכן התנהלות השוטרים בעת תפילת ראש חודש אב מהווה מחדל חמורבמכתב עמדתי על כך ש .2

השוטרים למעשה הפקירו את נשות הכותל המתפללות לחסדי ההתנהלות הבריונית של 

יה זכות על –הנשים החרדיות שביקשו למנוע מנשות הכותל את זכותן להתפלל בכותל כדרכן 

, שקבע כי תפילתן של נשות הכותל אינה מנוגדת 23834-04-13 )ים( בעמ"י השופט סובלעמד 

 למנהג המקום ולפיכך אינה מהווה עבירה על החוק.

על מכתבי שבסימוכין לא נתקבלה כל תשובה, ולפיכך ביקשו נשות הכותל לקיים פגישה דחופה  .3

לקראת תפילת ראש חודש אלול, שעתידה עם מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב יורם הלוי, 

 .4.9.16להתקיים ביום ראשון הקרוב, 

בפגישה נדהמנו לשמוע את מפקד המחוז מבהיר כי התקיימה הפגישה עם מפקד המחוז.  אתמול .4

הסמכות לשמור על הסדר במתחם הכותל היא של הסדרנים, והמשטרה לא תתערב בנעשה 

מפקד המחוז לא אבה לשמוע שסדרני  רשת הכותל.במקום אלא רק תנחה את סדרני הקרן למו

מייצגים את האינטרסים של רב הכותל,  כנגד נשות הכותל, שכן הםהקרן למורשת הכותל מוטים 

שכידוע עושה כל שלאל ידו כדי לפגוע בזכותן החוקית של נשות הכותל להתפלל כדרכן. מפקד 

 כותל, במקום "לפעול בדרך הקלה", המחוז הגדיל לעשות ושלח את נשות הכותל להיפגש עם רב ה



        
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

       

 

 

 

מפקד המחוז הבהיר שהמשטרה תתערב רק במקרה של ולפנות למשטרה בבקשת סיוע.  ,כדבריו

עבירה פלילית, ולטעמו שריקה במשרוקיות ליד אוזנו של אדם במשך שעתיים אינה תקיפה, וכך 

 גם השלכת בקבוקי מים )בתנאי שאינם מלאים( או התזת מים על המתפללות. 

ין זאת אלא שמפקד המחוז מתכחש לחלוטין לתפקידה של המשטרה לאבטח את שלומן של א .5

 נשות הכותל, ומתפרק באופן חמור ביותר מסמכותו להגן על זכותן להתפלל במקום. 

בחודשים האחרונים, אנו עדות להסלמה מסוכנת מאד בתקיפות ובהטרדות שמופנות כלפי  .6

המחוז, כי נשות הכותל חוששות משפיכות דמים  נשות הכותל. בפגישה היום הובהר למפקד

בתפילת ראש חודש הקרובה, אולם מפקד המחוז ביטל בזלזול חשש זה והודיע שהשוטרים לא 

 יתערבו בנעשה.

, סמכות רב הכותל על פי תקנות המקומות ראשיתהיבטים:  לושהעמדת המשטרה פגומה בש .7

המשטרה להגן על שלומן של המתפללות. רב הכותל הקדושים אינה מפקיעה את סמכות 

 –אחראי אך על אכיפת האיסורים שנקבעו בתקנות. האחריות על שלום הציבור ברחבת הכותל 

 מוטלת על משטרת ישראל.  –כמו ביתר שטחה של מדינת ישראל 

 :)שעניינה הרכב הקרן למורשת הכותל( 145/13בתשובת המדינה לעתירה בבג"ץ כך בדיוק צוין  .8

""גם משטרת ישראל פועלת ברחבת הכותל המערבי... משטרת 

ישראל פועלת באופן ישיר לשמירה על הסדר הציבורי ועל הבטחון 

באזור, ובכלל זאת עורכת סיורים, מציבה שוטרים במקומות 

רגישים ובכניסות השונות לרחבת הכותל ובאופן כללי מפגינה 

יפת חוק השמירה נוכחות באזור; כך, משטרת ישראל מסייעת באכ

על המקומות הקדושים והתקנות שהותקנו מכוחו, במקביל ובנוסף 

 לסמכויות המסורות לממונה על המקומות הקדושים."

העמדה לפיה הטחת קללות במתפללות, שפיכת בקבוק מים, והשמעת רעש משרוקית עז , שנית .9

 378סעיף  חסרת כל יסוד.הינה ך שעתיים צמוד לאוזנן אינו בגדר עבירה פלילית של תקיפה שבמ

 כך: מגדיר תקיפה, 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז 

המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, 
הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת  -בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית 

או כל דבר או חומר אחר, אם לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח  -כוח 
 אי נוחות. הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או

לא יכול להיות ספק שההתנהלות של הנשים החרדיות כנגד נשות הכותל הינה בגדר תקיפה, 

 .המחייבת את התערבות המשטרה



        
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

       

 

 

 

לא ניתן להתעלם מהעובדה שסדרני הקרן למורשת הכותל אינם גורם אובייקטיבי , שלישית .10

השומר על זכויות כלל המתפללות במתחם. המדובר בגורם עוין ביותר כלפי נשות הכותל. 

 ולפיכך האמירה כי יש לפנות לגורם זה על מנת לקבל סיוע והגנה אבסורדית. 

בתפילת ראש  תורו באופן מיידי למפקד מחוז ירושלים לפעול כדלקמןבנסיבות אלה, נבקש כי  .11

 :4.9.16חודש אלול ביום 

מוצבים במתחם הכותל התינתן הנחיה חד משמעית לכוחות המשטרה  .א

 כי עליהם להגן על שלומן של נשות הכותל ועל זכותן להתפלל במקום.

נשות הכותל לנשים בעת התפילה, כוחות המשטרה יחצצו בין  .ב

 שמבקשות להפריע את תפילתן. 

שריקת  לתפילת נשות הכותל, כגוןבמידה שתתקיים הפרעה  .ג

, הנשים , השלכת בקבוקים או הטחת קללותשפיכת מים ,משרוקיות

מהמקום על ידי כוחות המשטרה ולא  התוקפות יורחקו באופן מיידי

 יורשו לחזור למתחם עד לסיום תפילת נשות הכותל, וימוצה עמם הדין.

 

ולא  הדחופה כם, נבקש לקבל את התייחסותודחיפות העניין נוכח חומרתם של הדברים .12

 .1.9.16יאוחר מיום חמישי 

 בכבוד רב,

 

 לחובסקי, עו"ד-אורלי ארז

 :העתקים
 ח"כ גלעד ארדן, השר לבטחון פנים

 ב רוני אלשיך, מפכ"ל המשטרהצינרב 
 עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(

 עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלהד"ר גיל לימון, 
 


