לכבוד
מר אריאל שרו
ראש ממשלת ישראל
שלו רב

13.3.01
דחו ביותר !!

הנדו  :המש הרס עתיקות בהר הבית היו ! ! ! והכנסת כמות גדולה של חומרי
בניה להר בשבת  ,10.3.01בקשה לטיפול דחו למניעת המש הרס העתיקות
בהר הבית :
א .בקשה למניעת כל המש עבודות מכל סוג שהוא בהר הבית וכל פגיעה
בעתיקות ,להפסקת הכנסת חומרי בניה להר ,ולהקפאת המצב עד לסיו
הדיו בעתירה לבג"צ שהגיש הוועד.
ב .בקשה לגיבוש מהיר של תגובה ממשלתית מתואמת לעתירת הוועד לבג"צ
בנושא הפסקת הרס העתיקות ,על יד בתיאו ע השר לבטחו פני,
שר המשפטי ,ושרת החינו.
ג .בקשה לפגישה דחופה.
_____________________________________________________
 .1היו !! התחדשו פעולות הרס עתיקות בהר הבית ,ונעשתה פגיעה במבנה קדו
הנמצא ממזרח לגר המדרגות החדש של אורוות שלמה ,שבמהלכה הועתקו ממקומ
שרידי ארכיאולוגיי עתיקי ,תו גרימת נזק וחבלה מכוונת לחלק מה.
 .2ביו שבת  10.3.01נכנסו להר הבית משאיות ע חומרי בניה נוספי ובה חול חצ&
ומלט שמאפשרי המש עבודות בהר ,על א שנאמר לנו שהמשטרה מונעת זאת.
 .3אנו רואי פעולות אלה בחומרה רבה ,במיוחד כשהעבודה בוצעה בנוכחות אנשי
משטרה שלא הפריעו לביצועה ,ולא ניסו למנוע את ביצוע העבירות החמורות של הרס
עתיקות בלתי חוקי ,ועל א הזמ הקצר בו הינ משרת בתפקיד החדש ,אנו קוראי
ל לפעול בדחיפות לעצור כל המש עבודות בהר הבית ,ולהקפיא את המצב ,עד
ללימוד הנושא וקבלת החלטות על יד.
 .4ביו חמישי האחרו  8.3.01 ,עתר הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית לבג"צ,
בג"צ  1933/01ובו בקשה למת צו על תנאי וצו ביניי דחו ביותר להפסקת כל
העבודות בהר הבית ,תו צירו חוו"ד של ארכיאולוגי מומחי המעידי על הפגיעה
החמורה בעתיקות במקו ,ושל גורמי ביטחו בכירי ,המעידי שנית לעצור את
המש העבודות ולמנוע אות  ,רצ"ב שלושה העמודי הראשוני של העתירה ,חוו"ד
הארכיאולוגי ,ושלוש חוו"ד של גורמי הבטחו .
 .5בי מגישי העתירה טדי קולק ,עמוס עוז ,יזהר סמילנסקי ,פרופ .אבי רביצקי ,דר.
מאיר פעיל ,מיכאל גל ,ארכיאולוגי בולטי ובה פרופ .משה כוכבי ,פרופ .עמי מזר,
פרופ .אהוד נצר ,פרופ .עמוס קלונר ,דר .גבי ברקאי ,ודר .אילת מזר ,ואנשי בטחו
בכירי לשעבר ובה צבי זמיר ,יצחק חופי ,שלמה להט ,וד שומרו .
 .6מזה שישה עשר חודשי מתבצע הרס עתיקות חסר תקדי בהר הבית ע"י הוואק
המוסלמי והתנועה האיסלאמית הישראלית ,באישור ממשלת ישראל ותו המנעות
המשטרה מהפסקת עבודות אלה המהוות עבירות חמורות ,והפרה של חוקי מדינת
ישראל ,רצ"ב העתק מכתב לראש הממשלה הקוד מר אהוד ברק מיו . 12.1.01
 .7בשבועות האחרוני החמירו והחריפו העבודות ,אולי מתו ניסיו" לנצל את תקופת
המעבר בי" שתי הממשלות ,להשיג הישגי ולקבוע עובדות ,כל עוד הממשלה לא מנסה
למנוע מה זאת ,ואולי מתו חשש שהממשלה החדשה תפסיק את הפעולות החמורות
2/
הללו ,ותחזיר את הסטטוס קוו לקדמותו.

.2
 .8לפני שבועיי נהרסו חלקי ניכרי ממבנה עתיק ב כאל ושלוש מאות שנה בצמוד
לחומה המזרחית ,ובסמיכות לחומה חשמונאית עתיקה ,ובפע הראשונה מאז הוק
הוועד הפועל בהתנדבות מזה  15חודשי ,חזינו בהרס מבני עתיקי בפועל ע"י
טרקטור ולאור היו ,והיו נמשכה מלאכת ההרס במקו.
 .9לצערנו עמדתה של משטרת ישראל בעייתית ביותר בנושא הפיקוח ומניעת הרס
העתיקות ע"י הוואק המוסלמי ,והרס נורא זה התבצע כשהמשטרה עוקבת אחר
המתרחש ,א אינה פועלת להפסקת הרס העתיקות הוונדאלי במקו ,דבר שהוא
בסמכותה ,מחובתה !! וביכולתה !! המלאי.
 .10ג רשות העתיקות הנמצאת באחריות משרד החינו ,ופרקליטות המדינה והיוע%
המשפטי במשרד המשפטי ,אינ עושי לדעתנו את כל הנדרש על מנת לעצור ולמנוע
את המש העבודות הנמשכות ברציפות מזה שישה עשר חודשי ,תו גרימת נזק חמור
ובלתי הפי לשרידי הארכיאולוגיי בהר הבית ,שהוא האקרופוליס הישראלי ,ונחשב
לאתר העתיקות החשוב ביותר בישראל.
 .11מאז תחילת ארועי הלחימה בחודש  9/00סולקו פקחי רשות העתיקות מהר הבית,
והמשטרה אינה מתירה את עליית למקו ,וג קוד לכ" ה לא מילאו כל תפקיד
אמיתי של פיקוח ארכיאולוגי ,והמשטרה נכנעה לדרישות הוואק למנוע מה כל
תפקיד משמעותי ,בפיקוח על שמירת השרידי הארכיאולוגיי במקו.
 .12יש חשיבות עצומה ודחיפות רבה בגיבוש מיידי של מדיניות שונה ממדיניות הממשלה
הקודמת ,לטיפול ומניעת המש העבודות בהר והחזרת המצב לקדמותו ,לפני ההפרות
הגסות של הסטטוס קוו ע"י הוואק שמתבצעות כבר במש שני מספר ,ואנו
מבקשי בכל מקרה להקפיא את המצב בהר הבית עד לסיו הדיו בעתירה בבג"צ,
ולמנוע עד אז כל המש עבודות והכנסת חומרי בניה וכלי עבודה להר הבית.
 .13אנו מבקשי להפגש עימ בדחיפות בנושא ,בזמ" הקרוב ביותר האפשרי !!  ,ולפני
קביעת תשובת המדינה בנושא לבג"צ ,שהדיו" בו צפוי להתקיי בימי הקרובי
ביותר.
 .14אנו מאחלי ל איחולי הצלחה בתפקיד החשוב.
בברכה ובכבוד רב
___________
דר .גבי ברקאי

___________________
דר .עו"ד שמואל ברקובי&
___________
דר .אילת מזר

______________
פרופ .עמוס קלונר
___________
דר .אורית צור

______________
עו"ד ישראל כספי
לוט:
 .1שלושת העמודי הראשוני של עתירה הוועד לבג"צ
 .2חוו"ד הארכיאולוגי.
 .3שלוש חוו"ד של גורמי בטחו".
 .4מכתב לראש הממשלה הקוד מיו 12.1.01
_________________________________________________________________
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