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לכבוד
מר משה קצב
נשיא מדינת ישראל
שלום רב

דחוף !!

הנדון  :א .סכנה מיידית להתמוטטות הכותל הדרומי של הר הבית ,וחשש
להתרחשות אסון גדול כולל קורבנות רבים בנפש.
ב .חידוש עבודות בניה בלתי חוקיות בשטח הר הבית.
ג .בקשה לפגישה דחופה.
______________________________________________
 .1הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית מתריע ומזהיר בזאת בכל החומרה
האפשרית כי הכותל הדרומי של הר הבית נמצא בסכנת קריסה והתמוטטות
מיידית ,ויש חובה לפעול ולטפל בנושא באופן מיידי ודחוף ,לפני שיקרה אסון
והכותל יקרוס בשל ההתנפחות החמורה שחלה בו.
 .2הוועד התריע כבר פעמים רבות בעבר על ההתנפחות המסוכנת בחלקו
המזרחי של הכותל הדרומי ,שמהווה קיר חיצוני של מבנה "אורוות שלמה"
שראשיתו היא מימי הבית השני.
בנין זה היה מוקד לפעולות בניה בלתי חוקיות של הוואקף בשנים האחרונות,
והמבנה הוסב  ,כידוע לך ,באופן בלתי חוקי ,למסגד שהוא המסגד הגדול ביותר
בישראל  ,ובו מקום ל 10,000-מתפללים.
 .3התנפחות הכותל הדרומי החריפה לאחרונה ,ובחצי השנה האחרונה הגיעו
מימדיה למצב בלתי הפיך.
אנו מתריעים ומסבים את תשומת ליבך לכך שהכותל באזור זה יקרוס בזמן
הקרוב ביותר .סכנת ההתמוטטות היא קרובה וממשית ,נראית לעין ,ומגובה
בחוות דעת של מומחים.
 .4ההתמוטטות עלולה להשתרע על פני עשרות מטרים ,ולגרור עימה חלקים
של מבנה "אורוות שלמה "  ,דבר המסכן חייהם של רבים במיוחד בימי חודש
הרמדאן הקרב ובא ,ועלול לגרום לקורבנות רבים ביותר בנפש ולאסון בעל
השלכות מרחיקות לכת ביותר ,שסכנתן עצומה.
 .5הקריסה וההתמוטטות של הכותל הדרומי עלולה להגרם מתנודות קרקע,
ספיחת לחות ,ואף מנוכחות קהל גדול במבנה של אורוות שלמה ,ואין ספק כי
מבנה אורוות שלמה חייב להסגר בפני כל שימוש שהוא בשל היותו מבנה
בסכנת התמוטטות מיידית ,וכל מי שמתיר את המשך השימוש בו לוקח על
עצמו אחריות כבדה ביותר לפגיעה חמורה בחיי אדם בהיקף עצום.
 .6מעבר לאובדן חיי אדם ,הר הבית הוא אתר בעל חשיבות אוניברסלית ,וכן
האתר ההיסטורי החשוב ביותר לעם היהודי ,ולא ניתן עוד להשלים עם הרס
העתיקות גדול המימדים המתרחש בו מזה כמה שנים.
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 .7זהו הרס מכוון שנעשה ע"י פורעי חוק ,מתוך מניעים ברורים למחוק כל זיקה
ועדות לנוכחות יהודית בהר הבית בעבר ובהווה ,ולהביא להפיכתו לאתר
מוסלמי בלבדי ,ללא כל דריסת רגל ליהודים.
 .8הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית התריע פעמים רבות בעבר על מצב
ההפקרות השורר בהר הבית .מצב זה אפשר לשלטונות הוואקף לבצע הרס
עתיקות בקנה מידה עצום .למרות זאת עד היום אין כל פיקוח של רשות
העתיקות ושל מחלקת התכנון והבניה של עירית ירושלים ,או של כל גוף מקצועי
אחר .כניסתם של אנשי פיקוח אלה למתחם הר הבית נמנעת ,והם אינם יכולים
לבצע את תפקידם כחוק.
 .9בימים האחרונים חודשו פעולות הבניה הבלתי חוקיות במתחם הר הבית
למרות שהופסקו בעבר ,ועדיין נמצאים בהר כלים כבדים טרקטורים ומסור
אבן ענק שיכולים בכל רגע נתון לשוב למלאכת ההרס.
 .10מדינת ישראל וממשלת ישראל הינם הריבון בהר הבית ועליהם מוטלת
האחריות המלאה לכל המתרחש בהר הבית ,ולשמירת הנכסים האוניברסליים
הארכיאולוגיים ההיסטוריים הלאומיים והדתיים הנמצאים בהר הבית,
ולמניעת כל פגיעה והרס שעלולים להגרם להם כתוצאה מהפעולות הבלתי
חוקיות שמבצע הוואקף המוסלמי בהר הבית.
 .11אין ספק שבמידה ומדינת ישראל לא תפעל במסגרת אחריותה וחובתה
לתקון הכותל הדרומי ,תופנינה כל ההאשמות אליה במידה ואכן יתרחש האסון
הצפוי ,ואנו קוראים לך לעשות את כל הניתן באופן מיידי לתיקון המצב ומניעת
האסון הממשמש ובא.
 .12אנו קוראים לממשלת ישראל לאפשר כניסה ופיקוח מתאימים של אנשי
רשות העתיקות והרשויות האחרות כדי למנוע הרס נוסף ,ולפתוח את ההר
לביקור וסיקור חופשי של כלי התקשורת והציבור הרחב.
 .13אנו מבקשים להפגש עמך בדחיפות בנושא.
בכבוד רב
____________
דר .גבי ברקאי

__________
יעקב יניב
לשעבר ראש אגף בשב"כ

____________
_____________
______________
דר .אורית צור
דר .אילת מזר
עו"ד ישראל כספי
_________________________________________________________
הועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית  :רח .רבי עקיבא  54הרצליה )כספי(
טל 9541019-09 .טל .פקס9571788-09 :

