לכבוד
מר אריאל שרו
ראש ממשלת ישראל
שלו רב

16.8.04
דחו ! !

הנדו  :א .בקשה למניעת הוצאת אלפי טו עפר עשיר בממצאי ארכיאולוגיי
מהר הבית ,והעברת לאתר אחר.
ב .בקשה לפגישה דחופה בנושא.
 .1היו נודע לנו בהפתעה כי מחר ה! 17.8.04מתוכננת הוצאה של אלפי טונות !
של אדמה מהר הבית ,ע"י טרקטורי שיעמיסו  50משאיות שאמורות להוציא
את העפר לאתר אחר ,ובא הדבר יקרה זה יהיה פשע ארכיאולוגי ,תרבותי
ומדעי חמור ביותר ובלתי הפי' לאתר העתיקות החשוב ביותר במדינת ישראל,
ולהסטוריה של ע ישראל.
 .2אנו רואי כוונה זו בחומרה רבה ביותר ,והדבר מחזיר אותנו לתקופה הקשה
לפני  4שני בה הוצאו למעלה מ!  ! ! ! 12,000טו עפר ע ממצאי
ארכיאולוגיי מהר הבית בעקבות העבודות לפתיחת שער מונומנטלי למסגד
החדש באורוות שלמה ,ועבודות הריצו הנרחבות ,כול עבודות בלתי חוקיות !
שבוצעו ע"י הוואק המוסלמי והתנועה האיסלאמית הישראלית באישור
הממשלה באותה עת .בעטיי של הפעולות הללו הוק לפני כ! 5שני ועד
ציבורי רחב זה ,שש לו למטרה לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות
בעתיד של הטעויות הקשות שעשתה ממשלת ישראל באותה עת ,ושבה הודו
השרי ,וגורמי הביצוע בפנינו כעבור זמ.
 .3ערימות עפר אלה רוויות ועשירות בממצאי ארכיאולוגיי ,וה נחפרו
מאדמת הר הבית בשני האחרונות .לאור דרישתנו החד משמעית מרוה"מ
ומשרי בטחו הפני הקודמי שלמה ב עמי ,ועוזי לנדאו ,קיבלנו מה
התחייבות כי תפסק הוצאת העפר מההר ,וכי העפר ייבדק בבוא היו ,ולא
יועמס באמצעות טרקטורי על משאיות ,כפי שנעשה קוד לכ ,תו' הרס
חסר אבחנה של ממצאי העשויי להיות בתוכו.
 .4ואכ מזה למעלה משלוש שני מונחות ערימות עפר אלה ללא פגיעה בה
בחלק המזרחי של הר הבית ,כשהוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית,
עוקב אחרי מצב באופ שוט ,ומוודא אי פגיעה בה ,ג בתקופה הארוכה בה
ההר היה סגור למבקרי.
 .5במהל' אות שני נמסר לנו כי נמצאו בערימות אלה ממצאי ארכיאולוגיי
דבר המעיד ביתר שאת על החשיבות של בדיקה קפדנית מקצועית ומדעית
שלה.

 .6לאור פנייתנו הדחופה והמיידית היו ,ע הוודע לנו הכוונה להוצאת העפר
מחר ,למנכ"ל רשות העתיקות ,לגורמי משטרה בכירי ,וליוע* המשפטי
לממשלה ,נמסר לנו כעבור זמ קצר ביותר ,כי הנושא מעוכב ,וכי מחר לא
תתבצע הוצאת עפר ,שהיתה מתוכננת להמש' לאור' זמ ,אול לא נתנה לנו
כל התחיבות לאי ביצוע הפעולה בעתיד הקרוב.
 .7האמירה כי העמסת העפר ופריקתו תעשה תחת פיקוח של רשות העתיקות
אי בה כדי לפתור את הקושי בנושא או להופכו לחוקי ,ואי בכ' כדי למנוע את
הפגיעה וההרס שעלולי להגר לממצאי ארכיאולוגיי אולי נדירי
וחשובי ביותר שעשויי להמצא ,תו' סינו זהיר ,בתו' הערמות הללו.
 .8לא יתכ כי עפר רווי עתיקות במקו כזה ,שחייב להבדק ידנית ולהיות מסונ
במקו ,יועמס על משאיות ע"י טרקטורי שיביאו להרס ופגיעה עצומי
נוספי בממצאי שבתוכו ,ולאובדנ וניתוצ של חלק ,תו' גרימת נזק בלתי
הפי'.
 .9הוצאת חומר עפר בכלל ,ובפרט רווי ממצאי ארכיאולוגיי ,הינו דבר
המנוגד לכל המקובל בארכיאולוגיה ובחפירות ארכיאולוגיות ,הדבר אינו נעשה
באתרי ארכיאולוגיי אחרי ,והפעולה המתוכננת להוצאת העפר הינה בלתי
חוקית ! ! ! ומהווה עבירה על חוק העתיקות ,ובוודאי שאי להעלות על הדעת
הוצאת עפר השיי' למתח הר הבית ,האתר הארכיאולוגי החשוב ביותר
במדינת ישראל ,מהאתר והשלכתו במקו אחר ,וע"י כ' ליצור אתר עתיקות
חדש נוס.
 .10העובדה שלפני  4שני הופר חוק העתיקות בצורה בוטה וחסרת תקדי בהר
הבית ע"י הוואק המוסלמי והתנועה האסלאמית הישראלית ,בידיעת ואישור
ממשלת ישראל ,אי בה בשו פני כדי להתיר המש' הפקרת אלפי טו של
אדמת הר הבית ג כיו .הכינוי שנת לכ' אז מנכ"ל רשות העתיקות מר אמיר
דרורי " ,פשע ארכיאולוגי חסר תקדי " הול ג את הכוונה הנוכחית
להמשי' בהשלכת אלפי טו עפר מהר הבית למקו אחר.
 .11עד היו איש לא חפר בצורה מסודרת בשטח הר הבית ,וג כיו לא
מתאפשר לחפור באדמת ההר ,ולו בעזרת מעדר ,בשל הרגישות והחשיבות של
המקו ,ועל אחת כמה וכמה לא יעלה על הדעת ,שמדינת ישראל תתיר
להעמיס באמצעות טרקטורי ! ! אלפי טו של אדמת ההר על משאיות ללא כל
בדיקה מקצועית ארכיאולוגית ,ולהשליכ באתר אחר כלשהו מחו* להר הבית.
 .12למרות שמתח הר הבית נפתח בחלקו למבקרי )פני המסגדי ושאר
המבני ,והחללי התת קרקעיי עדיי סגורי לביקור יהודי( ,לא מתבצע
בהר פיקוח של רשות העתיקות ושל עירית ירושלי בנושא התכנו והבנייה.
והרשויות הללו מנועות על ידי המשטרה מלבצע את עבודת.
 .13הועד למניעת הרס העתיקות קורא ל' לפעול באופ מיידי לחדש את הפיקוח
המלא של רשות העתיקות בהר הבית ,תו' הפעלת כל סמכויותיה על פי חוקי
מדינת ישראל ובה חוק העתיקות ,ולא יתכ שבאתר הארכיאולוגי החשוב
ביותר במדינת ישראל תשלל סמכותה של רשות העתיקות לפעול עפ"י חוקי
המדינה ,וכתוצאה מכ' תאל* להתפשר ולהסכי לפגיעות חוזרות ונשנות

בממצאי ארכיאולוגיי בהר הבית ,שהפגיעה בה ואובדנ ,הינ נזק
ארכיאולוגי מדעי תרבותי הסטורי ,למדינת ישראל לע ישראל ולעול כולו,
שמדינת חוק ותרבות אינה יכולה להתיר בשו פני ואופ.
 .14מעבר לכ' ,בעקבות רעידת האדמה בחור האחרו שהביאה לערעור הכותל
המזרחי של חומת הר הבית ,נמצא האזור המזרחי של הר הבית ,בו מצויות
ערימות עפר אלה בסכנת התמוטטות מיידית ,כפי שציי לאחרונה ג מנכ"ל
רשות העתיקות מר שוקה דורפמ בדיו בועדת הפני של הכנסת ,וכניסת
מאות משאיות למקו ,לצור' הוצאת אלפי טו אדמה ,בליווי עבודת
טרקטורי ,עלולה להביא לקטסטרופה נוראית של התמוטטות חומת הר
הבית ,ובעקבותיה עלולה להתרחש קריסה כוללת של כל מתח הר הבית
כמגדל קלפי ,דבר שעלול להביא ג לאסו כבד בנפש ,שבו תואש כמוב
ממשלת ישראל ,וג מטע זה יש להמנע מעבודות הוצאת העפר.
 .15כמו כ ממידע שנמסר לנו מזה זמ רב ,וידוע ג לכל גורמי השלטו ,מתכוו
הוואק המוסלמי ,לרצ את כל השטח שבי הפתח החדש לאורוות שלמה ,ועד
לשער הרחמי ,בחלקו המזרחי של הר הבית ,וזאת כשלב נוס שבהמשכו יבנו
במקו סככות גדולות לתפילה ,יסגרו בקירות ,ויהפכו למסגדי גדולי ,וזאת
במסגרת תוכניתו הרב שלבית להפו' את כל הר הבית בכל מפלסיו ,התת
קרקעי והעל קרקעי ,לאתר מוסלמי בלעדי מלא מסגדי ,וזאת כדי למנוע
דריסת רגל מיהודי במקו.
 .16הכוונה לביצוע הוצאת עפר במימדי עצומי כאלה לפתע ,ביוזמת הוואק
ללא כל עילה סבירה נראית לעי ,מחזקת את האמור במכתבנו אלי' מיו
 1.5.04בו התרענו על כוונות הוואק לבצע עבודות בניה וריצו בהיק נרהב
בהר הבית ,תו' ניצול חוסר הפיקוח שלנו במקו ,וכפי שציינו אז במכתבנו
"כל העבודות של הווק מתבצעות בניגוד לחוקי מדינת ישראל וללא כל פיקוח
ארכיאולוגי מקצועי אמיתי! ! ! .אי ספק שעבודה פרועה ורחבת היק זו של
הווק המוסלמי שמעוניי להשמיד ולהעלי כל ממצא יהודי שעשוי להתגלות
במהל' העבודות השונות ,טומנת בחובה סכנה לשימור העתיקות והממצאי
שקיימי במתח הארכיאולוגי החשוב ביותר בישראל".
 .17בנוס לכל הנימוקי לעיל ומבלי להפחית בערכ ,קיי חשש סביר ביותר
המבוסס על ניסיו העבר ,כי גורמי הוואק נוהגי לבקש אישור ל"אצבע"
ולבסו לוקחי ללא כל אישור את ה"יד" כולה .כ' היה והוכח בפרשת פתיחת
הפתח באורוות שלמה בשנת  ,1999לא יתכ פיקוח של ממש על עבודת
הטרקטורי ושאר הכלי הכבדי שיועלו אל ההר ,וקיי חשש רב לביצוע
עבודות שונות – לא מאושרות – שתתבצענה על ההר בכיסוי מבצע פינוי העפר.
 .18לאור כל האמור לעיל אנו דורשי לקיי פיקוח אמיתי רצו ומלא של רשות
העתיקות בהר הבית ,ולמנוע את הוצאת העפר המחודשת מהר הבית ,אותה
הצליח הוועד ,לעצור ולמנוע לפני כארבע שני ,לאחר מאבק ציבורי פומבי
ממוש' ,ובמידה ולא תענה בקשתנו ,נאל* לנקוט בכל האמצעי הציבוריי
העומדי לרשותנו ,כולל פניה לערכאות.

 .19שו ע בעול לא היה מסכי שכ' ישמידו ויאבדו את שרידי עברו
החשובי ביותר ,שו מדינה נאורה בת תרבות לא היתה מרשה לגור כלשהו
לעולל בשטחה ,הרס וונדאלי ברברי דוגמת מה שמתרחש בהר הבית בשני
האחרונות ,וא אד אינו יכול להשאר שווה נפש ולהשלי ע הרס העתיקות
והפרות החוק הנעשי במקו ,תו' פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה באתר
הייחודי הזה בעל מורשת תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית
אוניברסלית.
 .20ההיסטוריה לא תסלח לנו א לא נעצור ולו באיחור את הפשעי החמורי
המתבצעי בהר הבית ,במטרה למחות כל זכר ועדות לקיומה של היסטוריה
וארכיאולוגיה יהודית במקו.
 .21אנו חוזרי ומבקשי להפגש אית' בדחיפות בנושא.
בכבוד רב
א .ב .יהושע
פרופ .אליעזר אור
סג ראש המועצה
לארכיאולוגיה
ראש קתדרה לארכי.
באוניב .ב גוריו

יזהר סמילנסקי

פרופ .אבי רביצקי

פרופ .משה כוכבי
לשעבר ראש המועצה
לארכיאולוגיה ,וראש
המכו לארכיאולוגיה
באוניב .ת"א לשעבר

פרופ .עמי מזר
לשעבר ראש המכו
לארכיאולוגיה
באוניב .העברית

פרופ .רוני ריי'
ראש החוג לארכי.
באוניב .חיפה

פרופ .אפרי שטר
ראש המועצה
לארכיאולוגיה

צביקה זמיר
אלו מיל.

יצחק חופי
אלו מיל.

דר .גבריאל ברקאי
ארכיאולוג
עו"ד ישראל כספי

מלקול הונליי
מנכ"ל ועידת
הנשיאי ארה"ב
שלמה להט )צי*(
אלו מיל.

דר .מאיר פעיל
אל"מ מיל.

ד שומרו
רא"ל מיל.

יעקב יניב
דר .עו"ד שמואל ברקובי*
לשעבר ראש אג בשב"כ
דר .אילת מזר
ארכיאולוגית

דר .אורית צור

פרופ .אהוד נצר
ארכיאולוג

נ.ב .מכתב זה נשלח לפני כשבועיי ולצערנו לא זכה עדיי לתשובה ,והוא מועבר
בשנית ע חתימות נוספות שנוספו מאז.
__________________________________________________________
הועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית  :רח .רבי עקיבא  54הרצליה
טל 09 – 9541019 .טל .פקס09  9571788 :

העמ .למטה נשלח ללשכת רוה"מ ע תוספת החתימות למעט החתימה של
מלקול הונליי שצורפה בהמש*
 .22שו ע בעול לא היה מסכי שכ' ישמידו ויאבדו את שרידי עברו
החשובי ביותר ,שו מדינה נאורה בת תרבות לא היתה מרשה לגור כלשהו
לעולל בשטחה ,הרס וונדאלי ברברי דוגמת מה שמתרחש בהר הבית בשני
האחרונות ,וא אד אינו יכול להשאר שווה נפש ולהשלי ע הרס העתיקות
והפרות החוק הנעשי במקו ,תו' פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה באתר
הייחודי הזה בעל מורשת תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית
אוניברסלית.
 .23ההיסטוריה לא תסלח לנו א לא נעצור ולו באיחור את הפשעי החמורי
המתבצעי בהר הבית ,במטרה למחות כל זכר ועדות לקיומה של היסטוריה
וארכיאולוגיה יהודית במקו.
 .24אנו חוזרי ומבקשי להפגש אית' בדחיפות בנושא.
בכבוד רב
יזהר סמילנסקי

פרופ .אבי רביצקי

א .ב .יהושע
פרופ .אליעזר אור
סג ראש המועצה
לארכיאולוגיה
ראש קתדרה לארכי.
באוניב .ב גוריו

פרופ .משה כוכבי
לשעבר ראש המועצה
לארכיאולוגיה ,וראש
המכו לארכיאולוגיה
באוניב .ת"א לשעבר

פרופ .עמי מזר
לשעבר ראש המכו
לארכיאולוגיה
באוניב .העברית

פרופ .רוני ריי'
ראש החוג לארכיאולוגיה
באוניב .חיפה

פרופ .אפרי שטר
ראש המועצה
לארכיאולוגיה

דר .מאיר פעיל
אל"מ מיל.

צביקה זמיר
אלו מיל.
דר .גבריאל ברקאי
ארכיאולוג
עו"ד ישראל כספי

יצחק חופי
אלו מיל.

שלמה להט )צי*(
אלו מיל.

ד שומרו
רא"ל מיל.

יעקב יניב
דר .עו"ד שמואל ברקובי*
לשעבר ראש אג בשב"כ
דר .אילת מזר
ארכיאולוגית

דר .אורית צור

פרופ .אהוד נצר
ארכיאולוג

נ.ב .מכתב זה נשלח לפני כשבועיי ולצערנו לא זכה עדיי לתשובה ,והוא מועבר
בשנית ע חתימות נוספות שנוספו מאז.

________________________________________________________
הועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית  :רח .רבי עקיבא  54הרצליה
טל 09 – 9541019 .טל .פקס09  9571788 :

למטה העמוד המקורי של המכתב שנשלח לכל הגורמי לפני שנוספו החתימות
הנוספות של אנשי הציבור חברי הועד
 .25שו ע בעול לא היה מסכי שכ' ישמידו ויאבדו את שרידי עברו
החשובי ביותר ,שו מדינה נאורה בת תרבות לא היתה מרשה לגור כלשהו
לעולל בשטחה ,הרס וונדאלי ברברי דוגמת מה שמתרחש בהר הבית בשני
האחרונות ,וא אד אינו יכול להשאר שווה נפש ולהשלי ע הרס העתיקות
והפרות החוק הנעשי במקו ,תו' פגיעה מתמשכת ובלתי הפיכה באתר
הייחודי הזה בעל מורשת תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית
אוניברסלית.
 .26ההיסטוריה לא תסלח לנו א לא נעצור ולו באיחור את הפשעי החמורי
המתבצעי בהר הבית ,במטרה למחות כל זכר ועדות לקיומה של היסטוריה
וארכיאולוגיה יהודית במקו.
 .27אנו חוזרי ומבקשי להפגש אית' בדחיפות בנושא.

בכבוד רב

______________
דר .גבריאל ברקאי
ארכיאולוג

____________
עו"ד ישראל כספי

__________
___________________
יעקב יניב
דר .עו"ד שמואל ברקובי-
לשעבר ראש אג בשב"כ

___________
דר .אילת מזר
ארכיאולוגית

____________
דר .אורית צור

_____________
פרופ .אהוד נצר
ארכיאולוג

