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לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל
שלום רב

באמצעות פקס

הנדון :סילוק ממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית
 .1אנו ,חברי הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית ,מתכבדים לפנות אליך
בתלונה חריפה ודחופה בעניין הנ"ל ,כמפורט להלן.
 .2א .בנובמבר  1999בוצע "פשע ארכיאולוגי" )כדברי מנכ"ל רשות העתיקות דאז,
אמיר דרורי ז"ל( בהר הבית ע"י חברי התנועה האיסלמית של ערביי ישראל
)בראשות השייח' ראאד צ'לאח( והווקף המוסלמי ,בחפירת בור ענק בהר ,ששטחו
כ 2,000 -מ"ר ועומקו כ 12 -מ' ,לצורך פתיחת הכניסה הראשית למסגד המרואני
באורוות שלמה ,בתירוץ כוזב של פתיחת "פתח חירום" למסגד הזה.
ב.במהלך חפירת הבור הזה הוציאו ממנו הוואקף והתנועה האסלאמית כ12,000 ,
טון אדמה רוויה בממצאים ארכיאולוגיים וזרקו אותם לזבל.
ג .חלק מהעפר הזה אותר ונמסר לסינון ולאיתור ממצאים ארכיאולוגיים לידיהם
של הארכיאולוג ד"ר ג .ברקאי ועוזרו צ .צוויג ,בפרוייקט ,שהם מנהלים בעזרת
מתנדבים מכל העולם בעמק צורים ממזרח לעיר העתיקה ,בירושלים.
ד .במסגרת הסינון הנ"ל נמצאו עד כה שרידים ארכיאולוגיים חשובים ביותר מכל
התקופות ,ובכלל זה :אלפי ממצאים מימי בית ראשון ושני ,כגון :חותמות )בולות(,
ראשי חיצים ,מטבעות כסף וחרסים שונים.
 .3א.אנשי הוואקף לא הספיקו לזרוק לזבל את כל האדמה שהם הוציאו מהבור
הנ"ל ,וחלק ממנה נערם בשתי ערימות גדולות המצויות עד היום בהר הבית.
ב .כמות העפר בערמות האלה מוערכת ב 3,000 -טון לפחות.
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.2
 .4בעקבות פניות חוזרות ונשנות שלנו אל ממשלת ישראל בתלונות על סדרת עבודות
בלתי חוקיות של הווקף המוסלמי בהר הבית ,כולל פגיעה בעתיקות ,הוצאת ערמות
עפר וממצאים ארכיאולוגיים מהר הבית ,הורה ראש הממשלה ,א .שרון ,ביוני
 ,2001למנוע מהווקף המוסלמי לבצע בהר הבית עבודות בנייה כלשהן ,ובכלל זה
נאסרה הוצאת עפר וממצאים ארכיאולוגיים מתוך מתחם ההר .השר לבטחון פנים
דאז ,ע .לנדאו הורה למשטרת ירושלים לאכוף את ההוראה הנ"ל.
 .5אולם באוגוסט  2004אישרה רשות העתיקות לווקף המוסלמי לפנות את כל
ערימות העפר הנ"ל מהר הבית ,ללא שום בקרה וסינון ,באמצעות דחפורים
שיעמיסו אותן על עשרות משאיות.
 .6א .מאחר שפינוי כזה של ערימות העפר היה גורם לנזק חמור ובלתי הפיך
לעתיקות הר הבית ,ומאחר שהוא היה בלתי חוקי בעליל ובניגוד להחלטתו הנ"ל של
רוה"מ א .שרון ,מיהרנו להגיש עתירה לבג"צ בנדון )בג"צ  (8172/04ביום .6.9.04
ב .באורח חסר תקדים נתן בג"צ ,בו ביום ,צו ביניים האוסר על סילוק ערימות
הנ"ל; וצע"ת המורה לממשלת ישראל להשיב על העתירה.
ג .בסופו של דבר ,ביום  ,15.2.05הגענו להסכם עם ב"כ המדינה ,שקיבל תוקף של
פסק דין ,ולפיו הודיעה המדינה ש"הערמות הנ"ל לא יוצאו ממתחם הר הבית".
ד .כמו כן ,נקבע בסעיף  2בפסק הדין ,ש"אם בעתיד תהיה כוונה לפנות הערמות
מראש,
הנ"ל ,תימסר על כך הודעה זמן סביר לפני ביצועה ,וככל הניתן  30יום
לנציג של העותרים )עוה"ד ד"ר שמואל ברקוביץ או עו"ד ישראל כספי( ,על ידי
רשות העתיקות".
 .7א .והנה בימים האחרונים מפרה משטרת ישראל )מחוז ירושלים( את פסק הדין
הזה :לפני מספר ימים אישרה המשטרה לווקף המוסלמי לפנות מהר הבית את
הערימות הנ"ל או חלקן ,בטיעון שמדובר בזבל ופסולת שנוספו לערימות ולהשליכן
למזבלות .בהתאם לכך ,מאז יום ראשון 23.12.12 ,פינו מספר משאיות של הוואקף
חלק מערימות העפר הנ"ל והשליכוהו למזבלה ,בלי שאיש טרח להודיע על כך
לנציגנו )עוה"ד י .כספי וש .ברקוביץ( ,בניגוד מוחלט לסעיף  2בפסק הדין הנ"ל.
ב .לאור הגרסאות הסותרות ,ששמענו מהגורמים הנוגעים בדבר ,לא ברור לנו אם
המשטרה טרחה לקבל את אישורה של רשות העתיקות לפינוי הנ"ל ,ואם הוא
נעשה בפיקוח של רשות העתיקות ,או שנעשה בניגוד לעמדתה המקצועית בנדון.
לפי הידוע לנו היה נוכח במקום פקח של רשות העתיקות ,דבר המוסיף למעשה
החמור ,חטא על פשע ,שכן עולה החשש שהדבר נעשה באישור הגוף המקצועי
שאמור לשמור על העתיקות במדינת ישראל.
ג .המעשים והמחדלים הנ"ל הם בגדר בזיון בית המשפט העליון !!!
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 .8פעולה זו של פגיעה והשמדת עתיקות ע"י הריסתן בעבודה עם טרקטור,
והשלכתן למזבלות בירושלים ,הינה הפרה בוטה של חוק העתיקות ,ומנוגדת
לכללים הבסיסיים של עבודה וטיפול בעפר רווי ממצאים ארכיאולוגיים בכל אתר,
ועל אחת כמה וכמה באתר העתיקות החשוב ביותר בארץ -הר הבית.
 .9כתוצאה מכך כבר נגרם נזק בלתי הפיך לעתיקות הר הבית ,שהרי בערימות
העפר האלה מצויים שרידים ארכיאולוגיים חשובים ,כמפורט לעיל ,והם בוודאי
הושמדו או נפגעו קשות כתוצאה מסילוק חלק מהערימות והשלכתו לזבל.
 .10חמור מכך ,לפי מידע שקיבלנו ,בכוונת המשטרה לאפשר לעובדי הווקף
להשלים את מלאכתו בימים הקרובים ,ולסלק את כל הערימות מהר הבית ללא
סינון ואיתור הממצאים הארכיאולוגיים המצויים בהן ,ושפיכתן למזבלות !?
 .11לפיכך ,אנו קוראים לך לפעול באופן מיידי להפסקת הפגיעה החמורה והבלתי
הפיכה בעתיקות הר הבית ,ולהורות מיד למשטרת ישראל למנוע את סילוק
ערימות העפר הנ"ל מהר הבית ,אא"כ הערימות יפונו רק לאחר שרשות העתיקות
תסנן אותן במקום הימצאן ,ותוציא מהן את כל השרידים הארכיאולוגיים המצויים
בהן.
 .12רק כך נוכל למנוע גרימת נזק חמור ובלתי הפיך לעתיקות הר הבית!!!
 .13אנו מבקשים להפגש איתך בדחיפות בנושא.
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לארכיאולוגיה

ד"ר עו"ד שמואל ברקוביץ
מומחה לענייני ירושלים
והמקומות הקדושים

אריה )לייבו( לבנה
ראש אגף בשב"כ לשעבר

עו"ד ישראל כספי

דר .אילת מזר
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