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1.5.04
דחו ! !

הנדו  :בקשה להפסקה מידית של עבודות הבינוי המקיפות הנעשות בהר הבית
ללא פיקוח ארכיאולוגי ראוי וצמוד ,תו! הפרות בוטות של חוקי מדינת
ישראל ובה חוק העתיקות.
 .1בחודשי האחרוני נמשכות עבודות בניה בהיק רחב ביותר בהר הבית ללא
פיקוח ארכיאולוגי צמוד וראוי ,כפי שנדרש עפ"י חוק העתיקות ולאור חשיבותו
של המקו שהוא אתר העתיקות החשוב ביותר במדינת ישראל ,וזאת בנוס
לחשיבותו הייחודית כאתר לאומי דתי יהודי ובעל חשיבות אוניברסלית.
 .2בתירו של קיו העבודות לתיקו הבליטה בכותל הדרומי  ,הוכנסו כמויות
אדירות וחסרות תקדי של אבני בניה וריצו ללא כל צור אמיתי מיידי,
ולמרות מחאותינו החוזרות ונשנות ,והדבר מאפשר ניצול חומרי הבניה
במקומות רבי נוספי ללא כל פיקוח ,ובאזורי שבה אי פיקוח ה של
משטרת ישראל וה של רשות העתיקות.
 .3העבודות מתבצעות בכותל הדרומי ,בכניסה הצפונית )החדשה( לאורוות
שלמה ,בחללי התת קרקעיי של מעבר שער חולדה המערבי )מתחת למסגד
אל אקצה( ,במוזיאו האיסלא בסמו לשער המוגרבי ,במבנה הצמוד לכותל
המערבי ליד שער הכותנה ,במבנה בצפו מערב ההר ,וברחבות המרוצפות בהר.
העבודות כול מתבצעות ללא כל השגחה מקצועית ופיקוח צמוד של רשות
העתיקות ,תו הפרה גסה של חוקי המדינה ובה חוק העתיקות וחוק הבנייה.
 .4עבודות הבנייה רחבות ההיק המתבצעות בשני האחרונות בהר הבית ללא
הפסקה ,וללא כל תכנו ופיקוח ראויי של מדינת ישראל ורשות העתיקות
מטעמה ,גרמו לסכנה חמורה של התמוטטות הכותל המזרחי ומבנה אורוות
שלמה ,כמו כ קיי חשש חמור ליציבות כלל המתח ,דבר העלול לגרו
לאסו נוראי כולל פגיעה המונית בנפש ,שבה תואש כמוב מדינת ישראל
שמכניסה גורמי זרי לביצוע עבודות שאי איש אחראי לטיב ולאיכות .
 .5לפני כחודש גילינו להפתעתנו עבודות בנייה של קיר וקברי ריקי צמודי
אל הפינה החיצונית הדרומית מזרחית של כותלי הר הבית ,שביצע הווק
המוסלמי שלא כדי ,בשטח המהווה ג לאומי .לאחר שהזעקנו את השלטונות
שלא ידעו על כ דבר ,ולאחר שהמשטרה הכחישה מיד את טענותינו וציינה
שאי כל עבודה חדשה ,ושהכל נעשה בידיעתה ובפיקוחה ,נהרס קיר זה עוד
באותו הלילה א מבנה הבטו המיועד לקבורה )שטר נקבר בו איש( שנבנה
מאחוריו נותר במקומו .דבר זה מעיד שוב על חוסר הפיקוח והשליטה על הנעשה
בתו הר הבית ומחוצה לו ,ועל הפגיעות החמורות של הוואק בתו ומחו
למתח הר הבית.

 .6כל העבודות של הווק מתבצעות בניגוד לחוקי מדינת ישראל וללא כל פיקוח
מקצועי אמיתי! ! ! .אי ספק שעבודה פרועה ורחבת היק זו של הווק
המוסלמי שמעוניי להשמיד ולהעלי כל ממצא יהודי שעשוי להתגלות
במהל! העבודות השונות ,טומנת בחובה סכנה לשימור העתיקות והממצאי
שקיימי במתח הארכיאולוגי החשוב ביותר בישראל.
 .7בימי האחרוני גילינו כי לא רק ירדני פועלי ונמצאי בהר הבית לצרכי
ביצוע עבודות ,אלא ג משלחת מצרית הגיעה על פי הזמנת ,וכ נוצר מצב
בלתי מתקבל על הדעת שארכיאולוגי ומומחי בינוי ושימור של מונומנטי
מוסלמי ,פלשתיני ,ירדני ומצרי פועלי באופ חופשי בהר הבית ,ורק
ארכיאולוגי ובעלי מקצוע ישראלי ,כולל מומחי לשימור מונומנטי ,ובה
ג אנשי רשות העתיקות ,מנועי מלפעול בהר הבית ,בניגוד למתחייב בכל אתר
ארכיאולוגי אחר במדינת ישראל.
 .8יתרה מזאת ,ביו  15.4.04התפרס מאמר גדול בעיתו אל קודס ,ובו פרטי
חמורי על תוכניות בנייה מרחיקות לכת של הווק המוסלמי ושל גורמי
ירדני הפועלי ומתעתדי לפעול בקנה מידה חסר תקדי במתח הר הבית.
 .9במאמר הנ"ל מפורטי תשעה פרוייקטי גדולי ורחבי היק לביצוע בכל
חלקי הר הבית ,עבודות בניה וריצו במימדי עצומי ,במבני ובחללי התת
קרקעיי כולל בורות המי העצומי במתח ,וכולל ריצו של למעלה מ4000,
מ"ר  ,וזאת בהוצאה של עשרות מיליוני ש"ח.
 .10אנו מבקשי ממ! לפעול :
א .להפסיק לאלתר את כל העבודות ,ולחדש אות רק בכפו לקיו מלא של
חוקי העתיקות והבנייה בישראל ,ותו! פיקוח אמיתי ,מלא וצמוד של
רשות העתיקות.
ב .להוציא את כל הכלי המכניי הכבדי ,הטרקטורי ,הנמצאי בהר
הבית ופועלי ללא כל פיקוח צמוד כולל בעבודות עפר וחפירה שכבר גרמו
בעבר נזקי עצומי ובלתי הפיכי.
ג .למנוע הכנסת חומרי בניה ,כלי עבודה ,חלפי ודלק להר הבית.
ד .להגביר את הפיקוח והסיורי של המשטרה בהר בכל מקו ובכל זמ ,
תו! דגש ,הסברה והנחיות מפורטות לשמירת העתיקות במקו.
ה .להחזיר את פקחי רשות העתיקות לפיקוח אמיתי קבוע ,יומיומי ,מלא,
משמעותי וצמוד בהר הבית.
 .11שו ע בעול לא היה מסכי שכ! ישמידו ויאבדו את שרידי עברו
החשובי ביותר ,שו מדינה נאורה בת תרבות לא היתה מרשה לגור כלשהו
לעולל בשטחה ,הרס וונדאלי ברברי דוגמת מה שמתרחש בהר הבית בשני
האחרונות ,וא אד אינו יכול להשאר שווה נפש ולהשלי ע הרס העתיקות
והפרות החוק הנעשי במקו ,תו! פגיעה בלתי הפיכה באתר הייחודי הזה
בעל מורשת תרבותית היסטורית ארכיאולוגית ודתית.

 .12ההיסטוריה לא תסלח לנו א לא נעצור ולו באיחור את הפשעי החמורי
המתבצעי בהר הבית ,במטרה למחות כל זכר ועדות לקיומה של היסטוריה
וארכיאולוגיה יהודית במקו.
 .13אנו חוזרי ומבקשי להפגש אית! בדחיפות בנושא.
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