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הנדון  :בקשה לפגישה דחופה בנושא שמירת ערכי הארכיאולוגיה במתחם הר הבית.
 .1הוועד למניעת הרס העתיקות הינו גוף התנדבותי א -פוליטי ,הפועל מזה שש שנים
לשמירת נכסי הארכיאולוגיה בהר הבית ומניעת והפסקת הפגיעה בהם ,וחברים בו אנשי
ציבור ובהם נשיאי בית המשפט העליון מאיר שמגר ומשה לנדוי ,אנשי הרוח יזהר
סמילנסקי ,א.ב .יהושע ,אבי רביצקי ,אנשי בטחון בכירים ובכירי הארכיאולוגים במדינה.
 .2בחודשים האחרונים מתבצעות עבודות בהיקף רחב באיזור אורוות שלמה בתוכן ומחוץ
להן ,והדבר מלווה בפעילות תכופה של שלושת הטרקטורים ! ! הנמצאים בהר הבית,
ובקשותינו למשטרה ולרשות העתיקות לקבלת הסבר לפעילות הטרקטורים ,לא זכו
למענה מניח את הדעת באשר לטיב העבודות ומטרותיהן ,דבר הגורם לנו לדאגה רבה,
בשל החשש שהדבר גם מהווה מסווה לפעילות נוספת של הרס עתיקות ,תוך המשך
פעולות בניה בלתי חוקיות.
 .3כמו כן ידוע לנו כי קיימת כוונה ובקשה של הוואקף המוסלמי להמשיך את עבודות הבינוי
הנרחבות שערך בחללים התת קרקעיים בהר הבית בשנים האחרונות ,והפעם במתחם
החתוניה הנמצא מדרום למסגד אל אקצה ,ואנו רואים כוונה זו בדאגה רבה ,ובחשש
להפיכת מתחם נוסף שהינו מחוץ לתחום הר הבית ושלא שימש מסגד מעולם למסגד
גדול חדש נוסף המחובר למסגדי ההר ,ואף לחיבור חללים תת קרקעיים נוספים אליו ,כפי
שקרה בעשור האחרון באורוות שלמה ,ובאל אקצה הקדומה ,שנמצאים בתוך מתחמים
ארכיאולוגיים יהודיים ,והפכו למסגדים שנמנעת בהם דריסת רגל מיהודים.
 .4כמו כן אנו מלווים בדאגה את עמדת משטרת ירושלים שבשל החשש להפרות סדר אינה
מוכנה למנוע את הפיכת הפינה הדרום מזרחית של חומת הר הבית -קרן העופל – שבה
נמצאות חומה חשמונאית וחומה הרודיאנית שהן האתר שבו שרדו שרידי ארכיאולוגיה
יהודית המרשימים ביותר בארץ ישראל ! ! לבית קבורה מוסלמי בשטחו של שטח הגן
הלאומי סובב חומות העיר העתיקה בקרן העופל ,אף שמדובר בפעולה עבריינית ובלתי
חוקית של פלישה ותפישת קרקע בלתי חוקית ללא כל הצדקה .נושא זה נדון גם בבג"צ
שהגשנו לפני כשנה ,ואנו מקווים שניתן יהיה להגיע בו לסיכום בהסכמה על שמירת
המקום כגן לאומי ארכיאולוגי ייחודי ,כפי שהיה בבג"צ קודם שהגשנו בנושא ערימות
העפר בהר הבית.
 .5כמו כן אנו מבקשים להעלות בפניך נושאים נוספים ובהם הצבת פקח רשות עתיקות קבוע
בהר הבית ,הרחבת שעות פתיחת הביקור בהר הבית ,הוצאת הכלים המכניים הכבדים
מההר ,והפסקת הכנסת כמויות אדירות של חומרי בניה ללא כל הצדקה ,ולאור הרגישות
הגבוהה של המקום וחשיבותו הייחודית אנו מבקשים להפגש איתך בהקדם האפשרי.
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