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4.7.01

לכבוד
דר .עוזי לנדאו
השר לביטחון פנים
שלום רב,

דחוף !!

הנדון  :המשך הרס העתיקות בהר הבית !!!
א .בקשה להפסקה מיידית של כל עבודות הוואקף הבלתי חוקיות בהר
הבית.
ב .בקשה להוצאת משור האבן והכלים הכבדים מהר הבית ,ולטיפול דחוף
בשורת נושאים הקשורים להפסקת העבודות.
ג .בקשה לפגישה דחופה.
המשך הפגיעה בעתיקות הר הבית.
 .1עבודות ההרס הבלתי חוקיות והפגיעה החמורה בעתיקות הר הבית נמשכות
ברציפות מאז כינון הממשלה הנוכחית לפני ארבעה חודשים ,וגם היום הן
מתבצעות ללא כל הפרעה ,ולעיתים גם בנוכחות שוטרי משטרת ישראל ,הצופים
באדישות בביצוע עבירות והפרת חוקי המדינה לאור היום ,באתר העתיקות
החשוב ביותר במדינה.
 .2בשבועות ובימים האחרונים נמשכות בהר הבית העבודות ובכללן עבודות
ריצוף ,ניסור אבנים עתיקות ע"י משור האבן הענק ,עבודה היום !! של טרקטור
שפועל באופן חופשי בהר ,עבודה לניקוי בורות מים ,כחלק מכוונה של הוואקף
המוסלמי והתנועה האיסלאמית הישראלית ,לניקוי  37בורות מים בהר הבית,
ובשבתות מגיעים מאות מתנדבים חברי התנועה האיסלאמית הישראלית ,לבצע
עבודות במקום בהתנדבות.
הכנסת משור אבן ענק והשחתת אבנים עתיקות.
 .3לפני כשלושה חודשים ,בזמן כהונתך למיטב ידיעתנו ,הוכנס להר הבית משור
אבן חשמלי תעשייתי ענק ,שאורכו כארבעה מטר ,גובהו כשני מטר ,וקוטר
הסכין שלו כמטר !!  ,ובעזרתו משחית הוואקף אבנים עתיקות ומנסר אותן
לאבנים קטנות לצורך עבודות הבניה והריצוף שהוא מבצע ,ואנו מבקשים לדעת
איך הוכנס כלי משחית אדיר וכה הרסני להר הבית ,מי אישר זאת ולצורך מה,
ואיך יתכן שמשטרת ישראל מאפשרת הכנסת כלי כזה להר הבית ,לאחר
שבמשך שנה וחצי היא נוכחת בעבודות הבלתי חוקיות ,ובהרס העתיקות החמור
שמתבצע במקום הנמצא תחת פיקוחה ואחריותה.
 .4מידע על עבודות אלה הועבר אליך לפני למעלה משלושה חודשים כולל תמונות
של המשור והאבנים שהוא חותך ,אך דבר לא נעשה להפסקת עבודות אלה ,והן
נמשכות.
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אי פעילות מצד ממשלת ישראל.
 .5פרט לסגירת שערי הר הבית להכנסת חומרי בניה נוספים ,לא נעשתה כל
פעולה ע"י הממשלה הנוכחית להפסקת ההרס החמור והעבודות הבלתי חוקיות,
שמבצעים ללא הרף מזה עשרים חודש הוואקף המוסלמי והתנועה האיסלאמית
הישראלית בהר הבית.
 .6גם הממשלה הקודמת סגרה ופתחה לחליפין פעמים רבות את שערי הר הבית
בתקופה האמורה ,בשיטת הדלת המסתובבת ,ולפיכך לא היתה לכך כל
משמעות ,וכך גם המצב כיום לאור העובדה שבהר הבית קיימים גם כיום !!
חומרי בניה רבים המוסתרים לשימוש בעיתות מחסור ,עובדה שלא מונעת
מהוואקף להרים קול זעקה על מחסור בחומרי בניה ,ולהפעיל לחצים
דיפלומאטיים ואחרים ,כדי לאפשר לו לחדש את הכנסת חומרי הבניה להר.
טיפול משטרת ישראל.
 .7העובדה שאנשי היחידה לשמירת המקומות הקדושים המופקדים על
השמירה בהר הבית ועל בדיקת הכניסה בשערי הר הבית ,הם ברובם ערבים,
ורבים מהם תושבי מזרח ירושלים ,יוצרת מצב בעייתי ,המקשה על כל מאמץ
להפסקת הכנסת חומרי בניה וכלי בניה נוספים להר הבית ,או למניעת הברחת
פריטי עתיקות נדירים ,הנמצאים במהלך החפירות והעבודות הנרחבות
שהוואקף מבצע במקום.
 .8השוטרים הערבים חשופים ללחצים ואיומים חמורים מצד בני עמם ,חברים,
שכנים ,וגורמים פלשתינים שונים ,והדבר אך טבעי ומובן מאליו ,ברור למי
נתונה נאמנותם הטבעית ,והדבר מזכיר את השוטרים היהודיים במשטרת
המנדאט הבריטית ,שסייעו לבני עמם באופן ברור ובולט ,וכדי להפסיק מצב
דומה שאנו יצרנו במו ידינו ,יש לשנות באופן משמעותי את הרכבה של יחידת
המקומות הקדושים במשטרת ישראל.
 .9הופתענו מאד לגלות כי בחודשים האחרונים לאחר כינון הממשלה הנוכחית,
צמצמה משטרת ישראל את נוכחותה בהר הבית בצורה משמעותית ,הפחיתה
מאד את הסיורים ובדיקת המצב בשטח ההר ,ואנשיה נמצאים בעיקר בשערי
הר הבית.
 .10המשטרה גם ממשיכה לצערנו להכחיש את הממצאים שאנו מביאים בפני
גורמי השלטון השונים והתקשורת ,תוקפת ומכפישה אותנו ,ומסרבת מזה כחצי
שנה להיפגש איתנו ,כדי לבחון ולבדוק את העדויות והממצאים החד משמעיים
הנמצאים בידינו ,ומאמתים את טיעונינו.
 .11כך לדוגמא הופתענו לשמוע כי לאחר שדיווחנו לך על משור האבן הענק
שהוכנס להר הבית ,דיווחה לך המשטרה שמדובר במשור קטן לחיתוך אבני
ריצוף ,ובמו אוזנינו שמענו קצין משטרה מדווח דברים שאינם תואמים את
המציאות בהר הבית ,בדיון האחרון שהתקיים בנושא ביום  21.3.01בועדת
החינוך של הכנסת ,בנוכחות שרת החינוך וסגן השר לביטחון פנים.
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תוכניותיו העתידיות של הווקף.
 .12ממידע שהגיע לידינו אנו יודעים על כוונת הוואקף להתחיל לקרות ולבנות
סככה על חלק קטן משטח הריצוף הענק שבוצע במהלך העבודות בשנה
האחרונה -כשישה דונם –  6,000מ"ר  ,והדבר מאשר את הידיעות שבידינו על
הכוונה האמיתית שעומדת מאחורי העבודות ,להפוך את כל שטח הר הבית
למסגד אחד ענק ,ולהפוך את כל שטחי הריצוף למשטחי תפילה – מסגדים
פתוחים ,ובהמשך לכסות אותם בתיקרה ,להקיף בקירות ,ולהפוך אותם
למסגדים חדשים לכל דבר בשטח הר הבית.
 .13כמו כן ידוע לנו על כוונה להתחיל לפנות את ערמות העפר הגדולות שהצטברו
בחלקו המזרחי של הר הבית בהיקף של אלפי ממ"ק ,ושידוע לנו כי הם מכילים
עתיקות וממצאים חשובים ביותר ,ולפיכך אין להתיר כל פגיעה והזזה שלהם,
ללא פיקוח צמוד ומלא של פקחי רשות העתיקות.
חוסר הפיקוח של רשות העתיקות.
 .14לצערנו כל העבודות המבוצעות בחודשים האחרונים בהר הבית ,כולל עבודות
הריסת מבנים עתיקים ,חפירות באדמה ומתחת פני האדמה ,עבודות בניה
וריצוף ,העתקת כמויות עפר וממצאים ארכיאולוגיים ממקומם ,וניסור אבנים
גדולות עתיקות ,נעשות ללא כל פיקוח של אנשי רשות העתיקות ,המנועים מאז
תחילת האירועים ב 28.9.00 -לעלות להר הבית ולבצע פיקוח ארכיאולוגי כנדרש
עפ"י חוק העתיקות.
הגשת בג"צ בענין הרס העתיקות.
 .15לאור מדיניות הממשלה והמנעותה מפעולה להפסקת עבודות החפירה
והבניה והרס העתיקות בהר הבית ,הגשנו עתירה לבג"צ ,בדרישה להפסקה
מיידית של העבודות הבלתי חוקיות בהר הבית ,לה היו שותפים באופן אישי גם
טדי קולק ,עמוס עוז ,פרופ .אבי רביצקי ,יצחק חופי ,צבי זמיר ,שלמה להט –
ציץ ,דן שומרון ורבים אחרים.
 .16במהלך הדיון בעתירה ביום  , 3.4.01הביעו שופטי בג"צ בע"פ במהלך הדיון
את הערכתם כי לאור העובדה שראש הממשלה שרת החינוך ואתה חתומים על
העצומה הציבורית מחודש יוני  - 2000שעליה חתמו  82חברי כנסת ממרבית
סיעות הבית וכשבעים אנשי רוח ואקדמיה ביטחון וארכיאולוגיה – יש להניח כי
לאחר בחינת המצב וגיבוש מדיניות בנושא ,תפעל הממשלה כנדרש ,ולאור
הערכה זו מחקנו את העתירה ,תוך שמירת זכותנו לחזור ולפנות לבג"צ ,באם
מדיניות הממשלה בנושא עבודות הוואקף בהר הבית לא תשתנה כנדרש.
 .17דברים דומים שמענו גם בבוקר הדיון בעתירה ,בפגישה איתך  ,אך לצערנו
לא חל עד היום שום שינוי משמעותי בהר הבית ,לא הופסקו העבודות ,והפגיעות
בעתיקות ,ושינוי המצב באופן חד צדדי ע"י הוואקף בהר הבית ,תוך ביצוע
עבירות חמורות ביותר ,נמשך ללא הפסקה וללא הפרעה זה החודש הרביעי !!
לכהונת הממשלה הנוכחית.
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דרישות הוועד לפעולה מיידית.
 .18אנו תובעים לעצור לאלתר את המשך ביצוע העבודות הבלתי חוקיות בהר
הבית ,ואת המשך הרס העתיקות בהר הבית :
א .להפסיק באופן מיידי כל עבודה המתבצעת בהר הבית ללא פיקוח
ארכיאולוגי צמוד ומלא של אנשי רשות העתיקות ,וללא אישור מפורט של
גורמי שלטון ישראלים שבחנו ואישרו את העבודה.
ב .להוציא מההר מיד את הטרקטורים וכלי העבודה הגדולים שבאמצעותם
מתבצעת העבודה.
ג .להוציא באופן מיידי את משור האבן הענק ,ולהפסיק מיידית את פעולתו.
ד .להפסיק את פעילות הוואקף לניקוי  37בורות מים בהר הבית שהחלה
לאחרונה.
ה .להורות למשטרת ישראל לקיים סיורים שוטפים בתדירות גבוהה ,כל יום,
בכל חלקי הר הבית ,ולמנוע ולסכל כל פעולה בלתי חוקית המתבצעת
במקום.
ו .לאייש את יחידת המקומות הקדושים של משטרת ישראל ברוב מוחלט של
שוטרים יהודיים שיוכלו לפקח כנדרש על הנעשה בהר הבית.
ז .למנוע הקמת סככה מעל משטחי הריצוף והמדרגות שהוקמו בחלקו המזרחי
של הר הבית בשנה האחרונה
ח .למנוע הוצאת שפכי עפר ואבנים מהר הבית ללא פיקוח נוכחות ובדיקה של
אנשי רשות העתיקות במהלך העבודה בהר הבית ,ובמקום השפיכה.
ט .להחזיר את פקחי רשות העתיקות להר הבית ,ולתת בידיהם סמכויות פיקוח
מלאות כמו בכל אתר ארכיאולוגי אחר במדינת ישראל.
י .להורות למשטרת ישראל להפגש איתנו ,ולשתף עימנו פעולה במאמצינו
להפסיק את הפרות החוק והעבירות על חוקי העתיקות והתכנון והבניה
הנעשות בהר הבית.
יא .לבקש מהיועץ המשפטי לממשלה להשלים את ניסוח הצעת הנוהל לאישור
פעולות בהר הבית – העברנו לו פניה והצעה בנדון ביום  20.8.00שלא זכו
למענה והתייחסות עד היום.
יב .לפתוח את הר הבית לסיקור עיתונאי חופשי ללא כל הגבלה.
יג .לאפשר לנו לבקר במקום ולבחון מקרוב את השטח הנרחב במזרח הר הבית
בו מתבצעות העבודות.
יד .להפגש איתנו בדחיפות ,כדי שנוכל להציג בפניך את הממצאים שבידינו,
שסותרים את דיוחי המשטרה מהם אתה ניזון.
ההיבטים הבטחוניים.
 .19לעתירה לבג"צ צירפנו ארבע חוות דעת ביטחוניות שהועברו אליך עם
מכתבנו מיום  , 29.3.01המאשרות כי ניתן לבצע את הדברים אותם אנו דורשים
ואף טוענות למעלה מכך ,כי ביצוע הדברים כיום ,ימנע את החמרת המצב בהר
הבית בעתיד ,והגעה למצבים קשים לאין שיעור אם לא נשכיל למנוע ולעצור
כיום את השתוללות הוואקף בהר הבית.
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 .20זו גם עמדת גורמי הביטחון השונים למעט משטרת ישראל ,שלתדהמתנו
מנסה בכל דרך להימנע מכל חיכוך במקום ,ומוכנה לשמור על שקט בכל מחיר,
גם במחיר כניעה והשלמה עם הפרות חוק בוטות והרס עתיקות מסיבי חסר
תקדים בהר הבית ,שהוא האתר ההיסטורי הארכיאולוגי הדתי והלאומי החשוב
ביותר בארץ.
פנייתנו אליך.
 .21לצערנו המשך המצב הקיים עומד בסתירה מוחלטת לעמדתך הידועה לנו
מהעבר שתמכה באופן חד משמעי בכל דרישותינו המפורטות לעיל ,אותן דרשנו
במשך תקופה ארוכה גם מהממשלה הקודמת בראשות מר אהוד ברק.
 .22שום עם בעולם לא היה מסכים שכך ישמידו ויאבדו את שרידי עברו
החשובים ביותר ,שום מדינה נאורה בת תרבות לא היתה מרשה לגורם כלשהו
לעולל בשטח המסור לאחריותה הרס וונדאלי ברברי דוגמת מה שמתרחש בהר
הבית ,ואף אדם אינו יכול להשאר שווה נפש ולהשלים עם הרס העתיקות
והפרות החוק הנעשים במקום ,תוך פגיעה בלתי הפיכה באתר בעל מורשת
תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית אוניברסלית.
 .23ההיסטוריה לא תסלח לנו אם לא נעצור ולו באיחור את הפשעים החמורים
המתבצעים בהר הבית במטרה למחות כל זכר ועדות לקיומה של היסטוריה
וארכיאולוגיה יהודית במקום.
אנו קוראים לך לקום ולעשות מעשה ולעצור מייד באופן סופי ומוחלט את המשך
ההרס בהר הבית.
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