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הנדון  :א 4ביצוע עבודות במבנה כיפת הסלע ללא פיקוח ותיאום עם רשות העתיקות וללא אישור
ועדת שרים4
ב 4בקשה לפגישה בנושאים נוספים המחייבים טיפול בשיפור הפיקוח הארכיאולוגי
בהר הבית4
__________________________________________________________________
 44הועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית ,להלן " הוועד "  ,הינו גוף ציבורי התנדבותי א-
פוליטי ,הפועל מזה  46שנים למניעת הרס העתיקות בהר הבית על ידי הוואקף המוסלמי 4בוועד
חברים אנשי ציבור בכירים ,נשיא בית המשפט העליון לשעבר ,בכירי הארכיאולוגים ,אנשי רוח
וציבור בולטים ואנשי בטחון בכירים לשעבר ,לאור החשיבות הרבה של שמירת העתיקות בהר
הבית4
 42הועד עוקב מקרוב אחר העבודות הבלתי פוסקות המתבצעות בהר הבית מזה  46שנים ,ופועל
להגברת האכיפה והפיקוח הצמודים של רשות העתיקות ומשטרת ישראל על כל עבודה ופעולה
שעלולה להביא לפגיעה בעתיקות ובממצאים ארכיאולוגיים נדירים הקיימים במתחם הר הבית,
באדמתו קירותיו ואבניו ,על פני הקרקע ובחללים התת קרקעיים4
 43אתמול יום שני  , 4341445בוצעה בכיפת הסלע עבודה בריצוף ,תוך פגיעה באבני הריצוף ,הרמתן
והחלפתן ,וזאת ללא כל תיאום וידיעה של רשות העתיקות ,שהיא הגורם המקצועי היחיד
המוסמך לאשר ,לפקח ,לתעד וללוות כל עבודה במתחם הר הבית ,שהוא האתר הארכיאולוגי
החשוב ביותר במדינת ישראל ,ואתר יהודי מוסלמי ונוצרי בעל חשיבות עולמית ,שחובתנו
לשמור עליו מכל משמר ולמנוע כל פגיעה בעתיקות הנמצאות בו4
 41קל וחומר כאשר מדובר בכיפת הסלע ,הניצבת במרכז הר הבית ,במקום בו ניצב בעבר בית
המקדש ,המקום הרגיש ביותר גם מבחינה ארכיאולוגית ,החשוב ביותר ,והקדוש כל כך לשלוש
הדתות ,שיש לנקוט בו את הזהירות המירבית האפשרית ,וכל פעולה בו ,כולל פעולה פשוטה
כמו החלפת שטיחים ,מחייבת לאור הרגישות הרבה שיתוף מלא ,פיקוח וליווי של רשות
העתיקות ,דבר שלא התקיים לחלוטין אתמול למיטב ידיעתנו4
 45בתיאום זמנים מקרי עם העבודה שבוצעה אתמול ,קיים הועד אתמול סיור בהר הבית( ,שתואם
לפני זמן רב) ,בהשתתפות תא"ל מיל 4אודי שלוי ראש המטה של השר לבטחון פנים ,ופרופ4
רות גביזון –כלת פרס ישראל למשפט ,בהדרכת חבר הועד דר 4גבי ברקאי ,חתן פרס ירושלים
לארכיאולוגיה ,ובליווי מפקדי המשטרה במקום ( 4שאנו מודים להם על שיתוף הפעולה והסיוע
שהם נותנים לפעולתנו בנושא  -ובראשם מפקד מרחב דוד ,נצ"מ אבי ביטון )4
 46במהלך הסיור הבחנו בעדויות ברורות לביצוע עבודה בהר הבית ,טרקטור שהיה צמוד למבנה
כיפת הסלע ,ערימות חומרי בניה – חול ,טיט ,מלט וכו' ,פועלים ,והכנסת ריצוף לתוך המבנה,
אך לצערנו למרות בקשתנו ,לא ניתן לנו לראות את פנים המבנה והעבודה שהתקיימה בו4

*יו"ר המועצה
לארכיאולוגיה לשעבר

 47יש הכרח לשדרג ולהגביר את רמת הנוכחות והפיקוח של רשות העתיקות במתחם הר הבית,
לאפשר לה נוכחות קבועה ויום יומית בהר הבית ,כולל בדיקה ומעקב אחרי כל הפעולות
המתקיימות בהר הבית ,וכן יש חשיבות רבה לשינוי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משנת
 4811שכובלות את ידיה של רשות העתיקות ,ואוסרות עליה כל פעולה מיידית לעצירת והפסקת
עבודות לא חוקיות ו/או ללא היתר ,הנחיות עליהן קבלו והתלוננו שני מנכ"לי רשות העתיקות
הקודמים ,אלוף מיל 4אמיר דרורי ז"ל ,ותא"ל מיל 4שוקה דורפמן ז"ל ,עמם היינו בקשר הדוק 4
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 41בסיורנו אתמול עלו גם בעיות מתמשכות נוספות בהר ,כולל הזנחה חמורה של קורות עצים
עתיקות ,שיש סבירות גבוהה ששימשו במבנה בית המקדש הראשון ,שמונחות בגשם וברטיבות
תחת כיפות השמים בחצר שער הרחמים ,למרות דרישות רבות שנים שלנו ושל רשות העתיקות,
להוציאן ממתחם ההר ולשמור עליהן כראוי לנכס ארכיאולוגי נדיר בחשיבותו – עצים שיתכן
שהם חלק מהעצים ששלח חירם מלך צור לשלמה המלך ,לצורך בנית המקדש ( 4הדבר נבדק
בעצים דומים מהמקום ,באמצעות בדיקת פחמן ) 41
 48כמו כן נתקלנו פעם נוספת בקבוצות נשים ,חלקן רעולות פנים לחלוטין ,שליוו ונצמדו אלינו
בקטעים שונים ,בצעקות אללה אכבר ,תופעה חמורה ומתמשכת שניתן וראוי להפסיק אותה4
בנוסף יש בהר הבית בעיות רבות נוספות שיש חשיבות להעלותן בפניך ולפעול לקידום
441
הטיפול בהן ,כולל הוצאת הטרקטורים הנמצאים באופן קבוע בהר ,הוצאת חומרי הבניה הרבים
הנמצאים ללא צורך בהר ,הפסקת הפגיעה בערימות העפר הגדולות הכוללות ממצאים
ארכיאולוגיים נדירים במזרח הר הבית ,ביצוע פס"ד בג"צ בעתירה שהגשנו בנושא קרן העופל
והשבת המצב במקום לקדמותו כגן לאומי ,הקלת הכניסה לאתר והרחבת שעות וימי הביקור,
ונושאים רבים נוספים ,שלכולם נגיעה והשלכה על מצב הפיקוח ,ושמירת העתיקות במקום4
444

אנו מבקשים להפגש איתך בהקדם בנושא4
בכבוד רב

דר 4גבי ברקאי
ארכיאולוג

עו"ד ישראל כספי

אריה לייבו לבנה
ראש אגף לשעבר
בשב"כ

דר 4אילת מזר
ארכיאולוגית

העתק:
 44שרים חברי ועדת השרים לעניני המקומות הקדושים :
א 4גב 4לימור לבנת  -שרת התרבות והספורט
ב 4מר יצחק אהרונוביץ  -שר לבטחון פנים
ג 4מר נפתלי בנט  -שר הדתות
 42מנכ"ל רשות העתיקות – מר ישראל חסון
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