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דחוף !!

הנדון  :בקשה להפסקת העבודות והרס העתיקות הנמשכים בהר הבית.
א .בקשה להפסקה מיידית של כל העבודות הבלתי חוקיות שמבצעים
הוואקף המוסלמי והתנועה האיסלאמית הישראלית בהר הבית
בימים האחרונים.
ב .בקשה לפגישה דחופה.
א .המשך העבודות והפגיעה בעתיקות הר הבית.
 .1בימים אלה נמשכות העבודות בהר הבית ע"י הוואקף המוסלמי והתנועה
האיסלאמית הישראלית ,ללא כל פיקוח ובקרה של רשות העתיקות ,ולעיתים
אף ללא ידיעה של שלטונות המדינה כולל משטרת ישראל ,והן כוללות :
א .הקמת אנדרטה מקורה גדולה לפייסל חוסייני.
ב .עבודות בבורות מים.
ג .עבודת טרקטור במתחם.
ד .הכנסת חומרי בניה חדשים להר.
ה .עבודות במסגד אל אקצה.
 .2בימים האחרונים התחילו עבודות בבמה המזרחית הגדולה בסמוך לחומה
המזרחית ולגרם המדרגות היורד למסגד החדש באורוות שלמה ,להקמת אתר
זכרון לפייסל חוסייני ,כשהכוונה היא להקים מבנה גדול מקורה.
 .3לצורך כך נפתח הריצוף בבמה והובאו לשם חומרי בניה ומכונה להכנת בטון
)מערבל בטון(.
 .4בימים האחרונים הוכנסו כמויות גדולות של אבני ריצוף לשטח ההר ,והדבר
עומד בניגוד מוחלט לדברים שמסרת לנו בפגישה האחרונה איתך ביום 13.7.01
כי אסרת באופן מוחלט הכנסת חומרי בניה להר הבית ,וכי המשטרה אוכפת
בדקדקנות הוראה זו.
 .5בניגוד לטענות הוואקף כי אין ברשותו חומרי בניה ,יש בהר כמויות גדולות
של חומרי בניה ,ואין כלל מקום להכנסת חומרי בניה נוספים שיאפשרו את
המשך העבודות הלא חוקיות ,הנעשות ללא פיקוח ומלוות גם בהרס עתיקות
רחב ממדים.
המבצע המיוחד שבו מתנהלות עבודות בבורות מים ,ושעליו הכריזה
.6
התנועה האיסלאמית הישראלית בראשות שייח ראיד סאלח נמשך ,ובימים
האחרונים בוצעו עבודות בבורות מים ,בחלקה הצפון מזרחי של רחבת כיפת
הסלע.

 .7עבודות אלה מתבצעות בעזרת משאבת מים ,פיגום ברזל הניצב מעל הבור
שאליו מחובר מנוע חשמלי המסייע להוצאת חומרים מתוך הבור ,וכן טרקטור
המסייע בהעברת החומר הרב המוצא מתוך הבור.
 .8בורות המים מכילים בתוכם כמויות גדולות של מילויים עתיקים הכוללים
ממצאים ארכיאולוגיים מהתקופות השונות בעברו של הר הבית ,ובעבר לא
נעשתה כל בדיקה מקצועית של תכולתם ,ומכאן החשיבות הרבה שיש לכל
עבודה המתבצעת בהם ,והוצאת חומרים מתוכם אם בכלל יש מקום לבצעה,
חייבת להיעשות אך ורק תחת פיקוח ארכיאולוגי מקצועי.
 .9ליד אחד מבורות המים במקום החלו בהרמת אבני הריצוף ,ואנו רואים זאת
בחומרה רבה ,ותובעים לעצור זאת באופן מיידי ,לאור מיקום הבור על הרמה
במקום שאפשר שניצב בו בית המקדש ,ולאור העובדה שסלע היסוד במקום
גבוה ,ולפיכך כל פגיעה בקרקע הינה משמעותית ביותר ,ועלולה לגרום לפגיעה
ולהרס ארכיאולוגי בלתי הפיך.
 .10בפגישתנו איתך לפני כחודש וחצי ,בה התרענו על העבודות בבורות המים,
אמרת לנו כי המשטרה הפסיקה מיד את העבודה שהתחילה בבור הראשון ,וכי
אסרת מפורשות את המשך ביצוע העבודות בבורות ,שנפסקו לחלוטין מאז.
 .11נמשכת עבודת הטרקטור בהר הבית כולל הסעת אבנים ועפר ללא כל בקרה
וכל פיקוח ,במקום שבו אמרת לנו במפורש ,כי אסורה לחלוטין כל עבודה של
כלים כבדים.
 .12במסגד אל אקצה מתבצעות עבודות שמטרתן ככל הנראה ליצור מעבר
שיחבר את מסגד אל אקצה למסגד החדש התת קרקעי שהקימו המוסלמים
במעבר שער חולדה המערבי – מסגד אל אקצה הקדומה  -שנחנך באוגוסט .1999
 .13יצירת החיבור בין שני המסגדים שמעולם לא היה קיים בעבר ,הינה שינוי
מהותי ביותר במבנים המקודשים בהר הבית ,ולא יתכן שתתבצע באופן חד
צדדי.
 .14אנו חוזרים ומתריעים על מידע רב שהגיע לידינו והוצג גם בפני בג"צ ולפיו
ככל הנראה נעשו עבודות חפירה וניקוי תת קרקעיות בשטח גדול בין אורוות
שלמה -שערי חולדה המזרחיים ,לבין אקצה אל קדימה – שערי חולדה
המערביים ,ושיש כוונה לפתוח פתחים ומעברים לתוך חלל זה ,ומן הסתם
להופכו למסגד נוסף ,במסגרת המאמצים להפוך את כל הר הבית הן מעל פני
הקרקע והן בתת הקרקע למסגד אחד ענק.
 .15אנו קוראים לך לפעול למניעת המשך כל עבודה בחלל הגדול הזה ,למנוע את
פתיחת החלל באופן חד צדדי ע"י הוואקף והתנועה האיסלאמית ,שמחכים
לשעת כושר לפתוח את החלל הגדול הזה ,ולבקש לבצע חקירה יסודית לבירור
המידע שבידינו בנושא ,שחשיבותו הינה גדולה ביותר ורבת משמעות ,וגורמי
השלטון הכחישו בעבר את נכונותו.

 .16סורג ברזל הסוגר בימים האחרונים את הכניסה למסגד אל אקצה אל
קדימה התת קרקעי ,מאפיין תקופות בהן מתבצעות עבודות במקום ,וזאת
במטרה למנוע את חשיפת ביצוע העבודות בפני כוחות הביטחון וגורמים זרים
בטרם עת.
 .17בשבועות האחרונים נמשכה גם פעולת משור האבן הענק שמנסר אבנים
עתיקות ששימשו לבניה בהר הבית בתקופות השונות בעברו ,ובניגוד להכחשות
קודמות של המשטרה בקשר לכך ,נאלץ סנ"צ ניסו שחם מפקד משטרת העיר
העתיקה להודות בדיון האחרון שהתקיים בנושא העבודות בהר לפני כחודש
ביום  16.7.01כי המשור עובד כל יום ,ולאור התמונות שהצגנו בפני הועדה,
נאלץ להודות שהמשור מנסר אבנים גדולות ,בניגוד לגירסתה הקודמת של
המשטרה.
 .18כל העבודות המתוארות לעיל נעשות בנוסף לעבודות התחזוקה המתבצעות
במקום ,כמו עבודת איטום הגג של אורוות שלמה ,והניסיון לצייר אותן כעבודות
תחזוקה שגרתיות אינו נכון ,ומטרתו להטעות ,וביצוען של עבודות אלה אם
בכלל יש לקיימן ,מחייב פיקוח צמוד של הרשויות שאינן במקום.
ב .העבודות המתבצעות אינן חוקיות ונעשות ללא כל פיקוח מקצועי !
 .19כל העבודות הנ"ל שמתבצעות באתר העתיקות החשוב ביותר במדינת
ישראל ,הן בלתי חוקיות בעליל ,ומתבצעות תוך הפרת חוקי המדינה ובהם חוק
העתיקות וחוק התכנון והבניה ,ונעשות ללא כל היתר של הרשויות המוסמכות
ובהן רשות העתיקות ועירית ירושלים.
 .20העבודות מתבצעות ללא כל פיקוח ארכיאולוגי ,כשאנשי רשות העתיקות
מנועים מלהיכנס להר הבית ,ומביצוע פיקוח מקצועי על כל המתרחש במקום.
 .21הפיקוח המשטרתי על הנעשה הוא חלקי ורופף ביותר .למשטרה ולשוטרים
הנמצאים בהר אין כל הבנה מקצועית בארכיאולוגיה ,וגם אין ענין ומוטיבציה
למנוע את ביצוע העבודות לאור העובדה שרובם הינם ערבים שחשופים בין
השאר לאיומים מצד אנשי הוואקף והתנועה האיסלאמית ,שלא לדבר על אנשי
הרשות הפלשתינאית המוצבים בהר.
ג .הדיווחים הרשמיים על הנעשה בהר אינם מהימנים.
 .22לצערנו אנו חוזרים ונוכחים לדעת שהעובדות והדיווחים המועברים לדרג
המדיני ע"י משטרת ישראל ,שמפקחת ואחראית על הנעשה במקום ,הינם
חלקיים ולא מדוייקים.
 .23כפי שעולה מהנתונים שציינו לעיל ,אין כל קשר בין תמונת המצב הידועה
לך ,והאיסורים שהטלת לדבריך ושהמשטרה אמורה לאכוף ,כפי שהצגת
בפנינו בפגישתנו האחרונה ביום  ,13.7.01לבין העבודות הנמשכות ואף
מתרחבות בניגוד גמור להנחיותיך !!

 .24אין ספק שאם מופרות הנחיותיך בידיעתך הדבר חמור ביותר ,ואם מופרות
ההנחיות ללא ידיעתך תוך מסירת דיווחים חלקיים לא נכונים ,ותוך ניסיון
להכשיר ולהתיר כל פעולה של הוואקף בתירוצים והסברים משונים וחסרי
שחר ,הדברים חמורים שבעתיים ,ובכל מקרה יש להפסיק את העבודות
לאלתר ,ולאכוף את הוראותיך באופן מלא.
 .25בפגישה שקיימנו עם שרת החינוך ומנכ"ל רשות העתיקות לפני עשרה ימים
ביום  , 22.8.01הסכימו השניים כי בימים אלה נמשכות העבודות בהר הבית,
ונמשכות הפגיעות הקשות בעתיקות ,וגם הם רואים זאת בחומרה רבה.
 .26אנו רואים בחומרה רבה את העובדה שלמרות פניותינו החוזרות ונשנות
בששת החודשים האחרונים לראש הממשלה ולשרים המופקדים על הנושא,
העבודות בהר הבית והרס העתיקות הקשה שם נמשכים ללא הפסקה,
ועבודות חדשות מתחילות שם ללא הפסקה ,תוך אוזלת יד של הממשלה למנוע
אותן ולעצור את המשכן.
 .27זאת גם תוך התעלמות מדברי השופטים בבג"צ בדיון ביום  3.4.01בעתירה
שהגשנו בנושא ,שם הביעו השופטים את בטחונם כי הממשלה תעשה את
הנדרש ממנה ,בין השאר לאור העובדה שראש הממשלה ,ורוב השרים
הנוגעים בדבר חתמו לפני כשנה על עצומה עליה חתמו  82חברי כנסת ועשרות
אישי ציבור בולטים ,שקראו לממשלה להפסיק באופן מיידי את הפגיעה
בעתיקות הר הבית.
ד .תשובת לשכת ראש הממשלה לפניותינו הקודמות שגויה.
 .28תשובתו של מזכיר הממשלה מר גדעון סער מיום  23.7.01על פנייתנו מיום
 12.6.01לראש הממשלה היתה מוטעית מיסודה ,כיוון שהתבססה על דבריך
במליאת הכנסת ביום  , 11.7.01שבהם אמרת דברים שאינם אמת ,בהסתמכך
על דיווחי המשטרה שאינם אמת ,וכן על דיווחים נוספים שאינם נכונים ,ולפיכך
התשובה רובה ככולה כוללת נתונים לא נכונים בהתבסס על מידע מוטעה
שנמסר לו.
 .29כעבור יומיים ביום  13.7.01נפגשנו איתך בלשכתך ,והראנו לך ראיות
מוצקות כולל  !! 80צילומים מהאוויר ומהקרקע שמפריכים את דבריך מעל דוכן
הכנסת ,ואת דיווחי המשטרה אליך שהוכחו כלא אמינים ,ולפיכך תמוה בעינינו
שמזכיר הממשלה מצא לנכון להסתמך בתשובתו על דברים אלה.
 .30לצערנו מכתבו של מזכיר הממשלה מיום  23.7.01מכיל כאמור עובדות רבות
שאינן נכונות וביניהן הקביעה בסעיף  2כי המשור לא שימש לניסור אבנים
עתיקות ,אלא לניסור אבני ריצוף ,וזאת בשעה שיש בידינו צילומים חד
משמעיים המוכיחים את ההיפך הגמור ,וכנזכר בסעיף  17לעיל ,לאור תמונות
אלה נאלץ גם מפקד משטרת העיר העתיקה לשנות את גרסתו בדיון בועדת
החינוך של הכנסת ביום . 16.7.01
 .31לצערנו גם הדברים בסעיף  5לגבי אי הצגת הנתונים ע"י הוועד בפניך
כשהתבקש אינה נכונה ,הוועד הציג בפניך צילומים רבים מהאוויר ומהקרקע
כבר בפגישה הראשונה ביום  , 3.4.01ובניגוד לדבריך מעל דוכן הכנסת ,הועבר

אליך מידע שוטף בכתב ובע"פ מאז כניסתך לתפקידו ,וגם ימים ספורים לפני
דבריך מעל דוכן הכנסת.
 .32גם בדיון בבג"צ היה הוועד מוכן לחשוף בפני השופטים בדלתיים סגורות את
כל המידע שבידיו ,והכל בניגוד לאמור במכתבו של מר סער ,דבר המעיד על
ניסיון מכוון להלעיט את לשכת ראש הממשלה במידע לא נכון לגבי פעילות
הוועד ואמינות הנתונים שהוא מציג ,ויש לראות זאת בחומרה רבה ולבדוק מי
אחראי לכך ומה מניעיו.
 .33לגבי האמור בסעיף  6לתשובת מר סער כי טענתנו לגבי תוכנית הוואקף
להפיכת רחבת הר הבית למסגד ענק" ,אינה יכולה להתבצע כמחטף"  ,צר לנו
לקבוע כמי שעוקבים בקפדנות מזה עשרים חודש אחר הנעשה בהר הבית ,כי
אכן הדברים לא נעשים כמחטף ,אלא בדרך המפא"ייניקית הישנה של "עוד עז
ועוד דונם "  .הוואקף פועל בנחישות ,הורס עתיקות ,מרצף אלפי מטרים –
כששת אלפים בשנה האחרונה ,וזאת תוך ניצול אוזלת היד וחוסר האיכפתיות
של ממשלות ישראל הקודמת והנוכחית.
 .34הממשלה נותנת לנו לריב עם הפקידים על תמונת המצב ודייקנות הנתונים
שלנו ,שבדרך כלל כעבור מספר שבועות או חודשים ,מתקבלים כנכונים ע"י
גורמי השלטון ,כשבינתים נמשך הרס עתיקות בלתי פוסק ובלתי הפיך.
 .35המצב בהר הבית משתנה באופן דרמטי ,תוך עצימת עיניים והשתמטות של
ממשלת ישראל מטיפול יסודי במצב ,והמנעות מהפסקת ההרס העצום ,והפרות
החוק החמורות והבלתי פוסקות ,במקום הנמצא בלב בירת המדינה ,ונתון
לריבונות ואחריות שלטונית של ממשלת ישראל.
 .36אין כל ערך וכל משמעות לאמירות בעלמא כפי שמסיים מזכיר הממשלה את
מכתבו ש" -עמדת הממשלה הנוכחית בראשותו של אריאל שרון ,היא למנוע
פגיעה בעתיקות "  ,כל זמן שאין נכונות לפעול בשטח ברוח זו ,ויש לצקת תוכן
ועשייה לאמירה כזו ודומות לה שאומרים נציגי הממשלה ושריה ,ויתכן שצריך
להזכיר לממשלה כי חשוב מה שעושים ולא מה שאומרים.
 .37דיבורים בלבד לא יעצרו את הוואקף המוסלמי ואת התנועה האיסלאמית
בראשות שייח ראייד סאלח ,שנחושים להשלים את תוכניותיהם המונומונטליות
לשינוי דרמטי של פני הר הבית ,ולהפיכת הר הבית למתחם מוסלמי בלבד,
ומזהים היטב שמולם ניצבת ממשלה חלשה שכוחה רב בדיבורים ,אך אינה
מוכנה להתמודדות אמיתית על הדברים שבשמם היא מדברת ,ולכן הם מבינים
היטב שהם יכולים להמשיך ולפעול בלא חשש ,ובלא כל התנגדות משמעותית
למעשיהם.
 .38מפקדי משטרת ירושלים ממשיכים מזה תשעה חודשים לסרב להיפגש איתנו
כדי לבחון ולאמת את הנתונים והמידע הרב הנמצא בידינו הסותר את המידע
המשטרתי .במקום לעשות את הדבר הבסיסי הנדרש ממשטרה והוא לבחון את
הממצאים והמידע המצויים בידי גוף ציבורי הרוצה ומעונין לשתף פעולה
ולסייע לה להתחקות אחר האמת ,משחקת איתנו משטרת ירושלים משחקי
כבוד ,לאור העובדה שאנו חולקים על המידע והממצאים שהיא מעבירה בנושא

המתרחש בהר הבית .המשטרה מעדיפה לשבור את המראה או לא להתבונן בה,
במקום לבחון בצורה יסודית ובוגרת את המידע שבידינו.
 .39אין לנו כל ענין לפגוע באנשי המשטרה ומפקדיה ,או להטיל בהם דופי ,כפי
שמציין מר סער במכתבו בסעיף  , 7ואנו מעריכים הערכה רבה את תפקידם
הקשה בימים קשים אלה בכלל ובהר הבית בפרט ,אך לא יתכן שנעצום עיניים
ונמנע מלתקן את הנתונים השגויים שהם מציגים מזה יותר משנה לגבי הנעשה
בהר הבית ,ונשתוק מול דבריהם הלא נכונים הנמסרים הן לתקשורת ולציבור,
והן בועדות הכנסת ולשרי הממשלה גם בנוכחותנו ,בסתירה מוחלטת למידע
מוצק וראיות חד משמעיות הנמצאות בידינו.
 .40מזה שישה חודשים !! נמשכים העבודות ,הפגיעות ,והרס העתיקות בתקופת
כהונת הממשלה הנוכחית ובאחריותה המלאה ,והדבר אינו מתיישב עם
הצהרות והבטחות חבריה והעומד בראשה לפני כניסתם לתפקיד,
והתחייבויותיהם להפסיק את הדבר מיד עם כניסתם לתפקיד.
.41
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אנו חוזרים ופונים אליך לפעול:
להפסיק באופן מיידי את כל העבודות המתבצעות בהר הבית ע"י הוואקף
והתנועה האיסלאמית הישראלית ,ולמנוע כל פגיעה והרס עתיקות בהר
הבית.
למנוע הכנסת חומרי בניה ,כלי עבודה ,חלפים ודלק להר הבית.
למנוע את עבודת הכלים הכבדים ,וכן משור האבן הענק במקום,
ולהוציאם באופן מיידי מהר הבית.
לשנות את הרכבו של כח המשטרה במקום כך שלא יהיה נתון לאיומים,
ולהגביר את הפיקוח והסיורים של המשטרה בהר בכל מקום ובכל זמן.
להחזיר את פקחי רשות העתיקות לפיקוח מלא משמעותי וצמוד בהר
הבית.
להפגש איתנו בהקדם כדי לקבל תמונה מדוייקת מכלי ראשון לגבי
המתרחש בהר הבית ,מידע שלצערנו לא מגיע אליך.
לפתוח את הר הבית לסיקור חופשי של התקשורת .

 .42שום 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.
 .43ההיסטוריה 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 לפעול בכל דרך אפשרית ,לעצור מייד באופן סופי ומוחלט את
המשך ההרס בהר הבית.
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