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הנדו  :הפגיעה החמורה בעתיקות הר הבית ודרישה למניעת השנות מקרה דומה.
 .1במש מספר חודשי בסו שנת  1999ותחילת שנת אלפיי התבצעה פגיעה קשה וחמורה
ביותר בעתיקות בהר הבית ע"י הוואק המוסלמי ,פגיעה חסרת תקדי שמהווה פשע
ארכיאולוגי חמור ביותר.
 .2במסגרת עבודות לפתיחת פתח גדול למסגד החדש באורוות שלמה ,נעשתה חפירה רחבת
מימדי של בור המשתרע על שטח של כ"  2000מ"ר !!! ובעומק עד כ"  12מ"ר ,בחלק הדרו
מזרחי של מתח הר הבית.
 .3פעולה זו נעשתה למיטב ידיעתנו בידיעת ובאישור ,ללא התניית הפעולה בפיקוח וחפירה
ארכיאולוגית כמתבקש וכמתחייב בכל אתר ,ועל אחת כמה וכמה בהר הבית ,ותו התעלמות
המשטרה מההיק האדיר של העבודה ומשמעותה החמורה ,א שהעבודה בוצעה תו הפרת
החוק ודריסתו בריש גלי.
 .4העבודות נעשו ללא כל פיקוח או מעקב ארכיאולוגי ,וכתוצאה מה נפגעו נהרסו והושמדו
עתיקות שהיו במפלסי שהוסרו באמצעות הכלי המכניי.
 .5שלושה טרקטורי העמיסו אלפי טו עפר על מאות משאיות ,שנשאו את תכולת למזבלה !!
של ירושלי ולאחר מכ לנחל קדרו ולאתרי נוספי ,והשליכו את העפר כחומר אי חפ
בו ,א! שמדובר באדמה עשירה בממצאי ארכיאולוגיי מכל התקופות החל בתקופת בית
ראשו ,בית שני ,וכולל ממצאי רומיי ,ביזנטיי ,צלבניי ,ומוסלמיי.
 .6פעולה זו של הוואק! המוסלמי ,ביוזמת ועידוד התנועה האיסלמית הישראלית ,הינה חסרת
תקדי בחומרתה ,ומהווה פגיעה ברברית ופשע ארכיאולוגי באתר ההיסטורי הארכיאולוגי
הדתי והלאומי החשוב ביותר במדינת ישראל ,וזו עמדת ג של רשות העתיקות ,של
המועצה לארכיאולוגיה ,ושל מרבית הארכיאולוגי באר  ,כמו ג של כל אד שוחר תרבות.
 .7פעולה זו נעשתה תו הפרה בוטה של חוק העתיקות רוחו ומטרתו ,המחייבי אישור ליווי
ופיקוח של רשות העתיקות על פעולות מעי' אלה בכל מקו במדינת ישראל.
 .8קשה להאמי' כי פעולה כה חמורה ופוגעת בערכי אוניברסליי מדעיי וארכיאולוגיי
קיבלה את אישור לפני ביצועה ,ועברה תו הסכמה בשתיקה של משטרת ישראל ,המפקחת
על הנעשה בהר הבית מטע המדינה.
 .9אנו סבורי כי מעשה ונדאלי נורא זה מעיד על מצב של הפקרות ,ולית די' ולית דיי' בהר
הבית ,דבר שאי' הדעת סובלת במקו הנמצא תחת שליטה פיקוח ובקרה של ממשלת ישראל.
 .10מיותר לציי' כי לא נעלמו מאיתנו הרגישות של המקו ,וחשיבותו לבני עדות ודתות שונות,
ובכל זאת אנו סבורי כי אי' להעלות על הדעת מצב בו הוואק המוסלמי מרשה לעצמו

לפעול בהפקרות ,בצורה שלא תיתכ' בשו מדינת חוק ותרבות ,וזאת באישורה של הממשלה
והסכמתה לכ ,במפורש או בעצימת עיניי.
2/
.2
 .11מלימוד יסודי של הנושא ע גורמי בטחו' בכירי ביותר ,למדנו כי הדברי נעשי בדחיפת
התנועה האיסלאמית הישראלית הקיצונית ,וכי הדברי ניתני לריסו' ולפיקוח במידה
ותהיה הנחישות והרצו' לפעול כ ,וזאת מבלי שהדבר יביא להתנגשות חריפה ,וכ לדוגמא
הוזכרה פעולת בקי*  , 1999כשהורית לסגור באופ' מיידי את הפתח שנפר* בחומה הדרומית
של הר הבית.
 .12מצורפת עצומה ציבורית עליה חתמו עשרות אנשי רוח ,אנשי אקדמיה בתחומי שוני
ובה ארכיאולוגי משפטני וחוקרי בתחומי שוני ,אנשי ציבור ואנשי צבא ובטחו,
ושבעי וחמישה חברי כנסת ,השותפי להכרה בחומרת המעשה שנעשה ,וקוראי למניעת
התכנות השנות מקרה מעי זה בעתיד.
 .13ג בדיוני שהתקיימו בכנסת בועדת החינו ובשדולת הארכיאולוגיה ,עלתה חומרת הפגיעה
שנעשתה ,והובעה דרישה חד משמעית למניעת השנות דבר דומה בעתיד.
 .14אנו קוראי ל %לפעול באופ מיידי למניעת כל פגיעה נוספת בעתיקות הר הבית ,ולאפשר
בדיקה ותיעוד מדעיי ככל הנדרש בבור שנחפר ,לפני סיו העבודות שמבצע הוואק!
במקו.
 .15אנו מבקשי להפגש עמ בנושא בהקד.
בכבוד רב ובברכת חג שמח
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