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הנדון  :פניה להפסקת הפגיעה החמורה בעתיקות הר הבית  -בקשה לפגישה דחופה.
 .1החל מסוף שנת  1999מתבצעת פגיעה קשה וחמורה ביותר בעתיקות בהר הבית ע"י הוואקף
המוסלמי ,ובמהלכה ,במסגרת עבודות לפתיחת פתח גדול למסגד החדש באורוות שלמה,
נעשתה חפירה רחבת מימדים של בור המשתרע על שטח של כ 2000 -מ"ר !!! ובעומק עד כ-
 12מ"ר ,בחלק הדרום מזרחי של מתחם הר הבית.
 .2שלושה טרקטורים העמיסו אלפי טון עפר על מאות משאיות ,שנשאו את תכולתן למזבלה !!
של ירושלים ולאחר מכן לנחל קדרון ולאתרים נוספים ,והשליכו את העפר כחומר אין חפץ
בו ,אף שמדובר באדמה עשירה בממצאים ארכיאולוגיים מכל התקופות החל בתקופת בית
ראשון ,בית שני ,וכולל ממצאים רומיים ,ביזנטיים ,צלבניים ,ומוסלמיים.
 .3העבודות נמשכות גם כיום ,ונעשות ללא כל פיקוח ארכיאולוגי משמעותי ,וכתוצאה מהן
נפגעו נהרסו והושמדו עתיקות שהיו במפלסים שהוסרו באמצעות הכלים המכניים.
 .4פעולה זו של הוואקף המוסלמי ,ביוזמת ועידוד התנועה האיסלמית הישראלית ,הינה חסרת
תקדים בחומרתה ,ומהווה פגיעה ברברית ופשע ארכיאולוגי באתר ההיסטורי הארכיאולוגי
הדתי והלאומי החשוב ביותר במדינת ישראל ,וזו עמדתם גם של רשות העתיקות ,של
המועצה לארכיאולוגיה ,ושל מרבית הארכיאולוגים בארץ ,כמו גם של כל אדם שוחר תרבות.
 .5מזה שלושה חודשים אנו פונים לראש הממשלה להפסיק את הפגיעה החמורה בעתיקות,
ולהפגש עמנו בדחיפות ,כשלקריאה שותפים עשרות אנשי רוח ,ארכיאולוגים ,אנשי
אקדמיה בולטים בתחומי המשפט והפילוסופיה ,אנשי צבא בכירים ,ושמונים ושניים חברי
כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית ,רצ"ב קריאה ציבורית בנושא ודף רקע.
 .6עד לרגע זה לא הסכים ראש הממשלה להפגש עמנו ,או לפעול להפסקת ההרס עפ"י
בקשתנו ,למרות פניות נוספות שלנו אליו בשבועות האחרונים ,ולמרות ששותפים לעמדתנו
גם היועץ המשפטי לממשלה ,מנכ"ל רשות העתיקות ,ראש עירית ירושלים ,הרבנות
הראשית ,וגורמי בטחון בכירים.
 .7אנו מבקשים להפגש איתך בהקדם ,ולהציג בפניך את חומרת הדברים ,והפגיעה הקשה
והבלתי הפיכה הנגרמת לארכיאולוגיה ,למדע ,לתרבות ,וללימוד העבר ומורשת עמנו.
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