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 בואמ
, בנוס;. קובע כי כל שינוי או בנייה באתר עתיקות מחייב אישור בכתב מרשות העתיקות וק העתיקותח

ר6 דתי מחייבות אישור ועדת שרי= בראשות שר ועבודות חפירה ובנייה באתר עתיקות המשמש לצ

 ).ג29סעי; , 41978ח"תשל, חוק העתיקות (1החינו6 ובהשתתפות שר הדתות ושר המשפטי=
.          חבת הר הבית היא אזור שחשיבותו הארכיאולוגית אינה מוטלת בספק וחשיבותו הדתית ברורהר

של הכנסת דיוני= בנושא חפירות הוואק;  רבותתעדת החינו3 והוערכה  25/7/2000 4וב 14/12/1999 4ב

 . הבית4בהר
  2.פורס= כי בראשית החודש חידש הוואק; המוסלמי הבנייה בהר הבית 2000דצמבר ב

, משפטני=,  ארכיאולוגי=:הכולל, הוועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית הוא גו; ציבורי התנדבותי

                  3.ור6 מניעת הריסת העתיקות בהר הביתצשהוק= ל, אנשי חינו6 וידיעת האר, ואנשי ציבור

 פנה הוועד לראש הממשלה בדרישה להפסיק מיידית ביצוע עבודות הבנייה הבלתי חוקית 415/12/2000ב

וועדה ה.  בבקשה לערו6 דיו5 בנושא וועדה לענייני ביקורת המדינהלפנה הוועד , בנוס;. הבית4על הר

 . 9/1/2001 8 דיו7 בנושא בערכה
 .מסמ6 זה יוצגו תמצית ההתרחשויות ועיקרי הויכוח בנושא אכיפת החוק בהר הביתב

 

 :בודות החפירהע .1
, מזה כשנה עוסקי= אנשי הוואק; המוסלמי בריצו; החלק הדרו= מזרחי של הר הבית ומשפצי= .1.1

הממוקמי= , ששטח= חמישה דונ=, קרקעיי=4מערכת קמרונות תת 44"אורוות שלמה"את , במקביל

4שה למרתפי= שהפכו למסגד תתמטרת העבודות היא יצירת משטח גי. מזרחי של ההר4לק הדרו=חב

 . 1996בשנת , השיפו, אושר על ידי הממשלה בראשות בנימי5 נתניהו.  מתפללי=10,000קרקעי עבור 

הכשרת פתח נוס; , מטעמי בטיחות, יזמה משטרת ישראל, נוכח שיפו, אורוות שלמה, 1999באוגוסט  .1.2

אישרה את פריצת הכניסה , ברקבראשות אהוד , הממשלה. קרקעי המשמש כיו= כמסגד4 תתללחל

העבודה התבצעה באמצעות .  החל הוואק; המוסלמי לבצע  עבודות החפירה 20/11/1999 4החדשה וב

 . עזריה4כלי= כבדי= וכללה פינוי עפר במשאיות ושפיכתו לנחל קדרו5 ולמזבלת אל

ופיקוח ארכיאולוגי תו6 נעשו העבודות ללא כל תיעוד , עתיקות בהר הבית לטענת הוועד למניעת הרס .1.3

, לא הוגשו תוכניות ולא נקבעו הגבלות לעבודות, לטענת הוועד. השמדת ממצאי= ומניעת מחקר עתידי

למרות שאישור הממשלה לעבודות לצור6 פתיחת הפתח נית5 בכפו; לקיומו של פיקוח ותיעוד מטע= 

 . רשות העתיקות

ידי הוואק; המוסלמי ללא 4עבודות החפירה בוצעו עלקבע בית המשפט כי אפשר להניח ש 2000ואר נבי .1.4

קבע , בנוס;. 41978ח"התשל, ולא לפי חוק העתיקות, 41965ה"התשכ, לא לפי חוק התכנו5 והבניה, היתר

ינה חבית המשפט כי העבודות בוצעו ללא פיקוח ארכיאולוגי למרות רגישותו וחשיבותו של האתר מב

                                                 
י הוועד "עפ. ועדת שרי= זו לא התכנסה כלל בשני= האחרונות, 2000מיולי י פרוטוקול ועדת החינו6 והתרבות "עפ  1

 .41967ועדת השרי= לא התכנסה כלל מ, למניעת הרס עתיקות
 . 17/12/2000" האר," 2
ר "יו(משה כוכבי ' פרופ, אוריאל רייכמ5' פרופ, אבי רביצקי'  פרופ,יהושע. ב.א, חיי= גורי, טדי קולק: בי5 החברי= בוועד  3

 . ר אילת מזר ועוד"ד, ישראל כספי, אלו; במיל יור= יאיר, טשלמה לה. אלו; במיל, )המועצה לארכיאולוגיה
אל אורוות שלמה הוביל מימי הורדוס מעבר תת קרקעי שפתחו . מאה השביעיתב מחדש בנה הרודיאני במקור שנבנהמ 4

 . היה השער אטו=) 412המאה ה(מאז ימי הממלוכי= . אקצה4בחצר הר הבית סמו6 לאל



 
 

 

ות את למרות קביעות אלה החליט בית המשפט לדח 5.תלאומית וא; מבחינה ארכיאולוגי, דתית

 .העתירה

המייצג ג= את ,  מטע= היוע, המשפטי לממשלה1999י הודעה שנמסרה לבית המשפט בדצמבר "עפ .1.5

פגעו ה5 נעיקר העתיקות ש, א; כי לפי דבר ההודעה, כתוצאה מ5 העבודות נפגעו עתיקות, רשות העתיקות

  .ההודעה מציינת כי עיקר הנזק כבר נעשה. מימי הביניי=

הפ6 אזור הריצו; , 41999בעקבות עבודות הבנייה ב, הבית4וועד למניעת הרס עתיקות בהרלטענת ה .1.6

מפתח שער אורוות שלמה ,  מטר של החומה המזרחית250 4לאור6 כ, ר" מ15,000לאתר בנייה בשטח של 

נעשתה חפירה  של בור , עבודות לפתיחת פתח למסגד חדש באורוות שלמה במסגרת. ועד שער הרחמי=

. הבית4 מטר בחלק הדרו= מזרחי של מתח= הר12ר ובעומק של " מ2000 4 על שטח של כהמשתרע

כי החפירות באזור , 2000ועדת החינו3 והתרבות ביולי בדב טע5 בדיו5 שהתקיי= 4הארכיאולוג מאיר ב5

 . מטרי=8ר בלבד ובעומק "מ 400המזרחי ה5 בהיק; של 

 אכ5 1999טוע5 שעבודות החפירה בנובמבר , ו5 זליגמ5'מר ג, ארכיאולוג מרחב ירושלי= ברשות העתיקות .1.7

ה5 , מידות החפירה היורדת למסגד אורוות שלמה כפי שמדד אות5. הסבו נזק רב למחקר הארכיאולוגי

 .  מטרי= בנקודה העמוקה ביותר12.5ר ובעומק " מ1,620
 

 :הבית8תנועת חומרי בנייה אל הר. 2
משאיות , כי הוא סוגר את שערי הר הבית לכלי= כבדי=, 1999 4פני= בבניגוד להצהרות השר לביטחו5 . 2.1

טוע5 הוועד למניעת הרס , ובניגוד להצהרות נוספות כי לא יוכנסו חומרי בנייה וכלי עבודה, וטרקטורי=

, אבני ריצו;, בלוקי=(הכנסת כלי עבודה וחומרי בנייה  ,באופ5 שוט;, הבית כי נמשכה4עתיקות בהר

למזבלה העירונית , נמשכה הוצאת עפר שנכללו בו ממצאי= ארכיאולוגיי=, כ45כמו). ומי=לוחות ע, ופיג

 .ולנחל קידרו5
מפקד מחוז ירושלי= במשטרת , ציי5 ניצב יאיר יצחקי, 2000ועדת החינו3 והתרבות ביולי בבדיו5 שנער6 . 2.2

 .  המשטרה ובפיקוחהמתקיימות באישור, כולל תנועת חומרי בנייה, הבית4כי הפעולות בהר, לאישר
. כי המשטרה מונעת כניסת חומרי בנייה להר הבית לצור6 המש6 עבודות ריצו;, פורס= 2000ספטמבר ב. 2.3

נתינת בפנו הוואק; והתנועה האיסלמית לקבלת אישור המשרד לביטחו5 פני= והעיכוב  6י הפרסו="עפ

 .האישור גר= לתגובה החריפה של הוואק; המבצע את העבודות
,  בשעות החשיכההוכנס למתח= הר הבית 11/11/2000 8ב, לטענת הוועד למניעת הרס עתיקות הר הבית. 2.4

בעבר לא הותר שימוש בכלי זה בגלל עוצמתו . ציוד מכני הכולל פטיש מכני לביקוע סלעי=, ולראשונה

משטרת ישראל , לטענת הוועד. ינויי= במסלע ובמבנה ההר ולפגיעה והרס עתיקותשויכולתו לגרו= ל

, דולות של חומרי בניההכנסת כמויות ג, בפועל, ומאפשרת, מעלימה עי5 מהחריגות והפרות ההסכמי=

 . אבני ריצו; ועוד, ביניה= מצע ותשתיות
כי , מפקד מחוז ירושלי=, י5 ניצב מיקי לוייצ, 2001וועדה לענייני ביקורת המדינה בינואר בבדיו5 שנער6 . 2.5

במבואות הר הבית . לעיתי= מונעת המשטרה עלייה של חומרי בנייה משיקולי= של ביטחו5 וסדר ציבורי

                                                 
מבקשת התנועה שבית ', 99' שהוגשה בדצמ,בעתירה. אליקי= רובינשטיי5' הבית נ4 תנועת נאמני הר8666/99, "גב 5

ולראש עיריית , למפקד מחוז ירושלי= במשטרת ישראל, לרשות העתיקות, המשפטי לממשלה המשפט יורה ליוע,
לפעול , דות המתבצעות על הר הבית שלא כדי5להפסיק לאלתר את העבו, הבית4לאכו; את חוקי המדינה בהר, ירושלי=

הטענה העיקרית של העותרת היא שהוואק; . להשבת המצב לקדמותו וכ5 להעמיד לדי5 את האחראי= להפרת החוק
 . המוסלמי מתעל= מהוראות החוק וא; מפר את החוק במטרה למחוק את הזהות היהודית של הר הבית

בי5 , ר שכבר רוצפו" מ4700ר בנוס; ל" מ2,700פ "המשטרה תומכת בהמש6 הריצו; ע, י הפרסו="עפ. 20/9/2000" מעריב" 6
 . כדי להשלי6 לעבר השוטרי= טחי= מה= נית5 לקחת אבני=כיוו5 שהדבר מפחית הש, היתר



 
 

 

כל הכנסת חומרי= אלה .  מוצבי= שוטרי= ולמשטרה יש שליטה על הכנסת חומרי הבנייהובשערי=

 .נעשית באישור ובפיקוח המשטרה

 

 : ארכיאולוגי בהר הביתחקיו; פיקו.   3
אירועי מנהרת  (1996עד ספטמבר , הבית4י נתוני= שהתקבלו מהוועד למניעת הרס עתיקות בהר"פע.3.1

הפיקוח התבטא בביקורי נציגי רשות .  פיקוח מסוי= בהר הביתקיימה רשות העתיקות) הכותל

, י רשות העתיקותנבהצגת תוכניות מראש על ידי הוואק; בפ, העתיקות בהר הבית ללא לווי משטרתי

הודעות הוואק; לא כללו הצגת תוכניות מסודרת ולא הלי6 חוקי של . ובשיתו; פעולה בי5 הגורמי=

 . שות העתיקות או מוועדת השרי= לעניי5 זהמר, קבלת אישורי= מרשות התכנו5

כי , 5מר חיי= רמו, טע5 השר לענייני ירושלי=, 1999ועדת החינו3 והתרבות בדצמבר בדיו5 שהתקיי= ב.3.2

 התבטא בהעברת מידע ובחופש גישה של מפקחי רשות העתיקות לכל 1996שיתו; הפעולה עד שנת 

 . ; בה5 נדונו העבודות המבוצעות והמתוכננותלרבות פגישות ע= אנשי הוואק, מתח= הר הבית

, היו= ועד 1967אז מכי , טע5 השר לענייני ירושלי=, 2000ועדת החינו3 והתרבות ביולי בדיו5 שהתקיי= ב.3.3

כולל חוק הבנייה והתכנו5 וחוק , נעשה שלא בהתא= לחוקי מדינת ישראל, כל הנעשה בהר הבית

הפיקוח הארכיאולוגי הצטמצ= לחופש גישה , 1996פני ספטמבר בדיו5 זה טע5 השר כי ג= ל. העתיקות

 .לביקורי= לא רשמיי= ולהתייעצויות לא רשמיות ללא הצגת תוכניות, אקצה4לכל המתח= למעט אל

הופסק שיתו; הפעולה ע= הוואק; ומאז לא התקיי= ) 1996ספטמבר (עקבות אירועי מנהרת הכותל ב.3.4

בעקבות , 2000באפריל   .קות או שיתו; בתוכניות הבנייה בהר הביתפיקוח של פקחי רשות העתי, תאו=

רשו לעלות וחודש הפיקוח ופקחי רשות העתיקות ה, מר חיי= רמו5, הסדר ביוזמת השר לענייני ירושלי=

צילו= או אפשרות להעיר , תיעוד, רישו= דוחות: א6 בליווי משטרתי בלבד וללא סמכויות, להר הבית

 . הערות

כ אריאל שרו5 "פורס= כי פקחי רשות העתיקות אינ= עולי= להר הבית מאז ביקורו של ח 2000ר דצמבב.3.5

 אינה מתירה עליית פקחי= הכי המשטר, י הפרסו="עפ, דוברת רשות העתיקות אישרה. 29/9/2000 4ב

 2000.7של רשות העתיקות להר מסיבות ביטחוניות מאז חודש ספטמבר 

אלא מתבצע בהתא= להנחיות היוע, , פיקוח בהר הבית אינו זהה לפיקוח באתרי עתיקות אחרי=ה.3.6

ל רשות העתיקות "ציי5 מנכ, 2000ועדת חינו3 והתרבות בדצמבר בבדיו5 שהתקיי= . המשפטי לממשלה

את רשות העתיקות לדווח על כל הנעשה בהר הבית א6  יוע> המשפטי לממשלהה הנחה 41993בר בככי 

שהושארו בידי הדרג המדיני , כולל סמכויות איסור או היתר, פי חוק4 לנקוט באמצעי= שברשותה עללא

 . בשל רגישותו המיוחדת של האתר

בדיו5 זה כי בשל מורכבות ורגישות כל  ציי5, ד עוזי פוגלמ5"עו, צי= במשרד המשפטי="נהל מחלקת בגמ.3.7

רשות העתיקות ועיריית ירושלי= בכל , ת ישראלפעילות על הר הבית ובשל הצור6 בתאו= בי5 משטר

ד פוגלמ5 ציי5 כי "עו. ידי היוע, המשפטי לממשלה4נעשה התאו= על, הקשור באכיפת החוק על הר הבית

 .  לא הייתה התייעצות מוקדמת אלא דיווח לאחר מעשה1999במקרה החפירות בדצמבר 

כי הנחיות היוע, המשפטי  אותו דיו7ב הוסי; ,ד אסא אליאב"עו, יוע, המשפטי של עיריית ירושלי=ה.3.8

י הוועדה המקומית או הוועדה "לממשלה כוללות איסור על כל נקיטת פעולה לאכיפת החוק בהר הבית ע

בתאו= מוקד= ע= היוע, המשפטי  אלא, כולל הוצאת צווי הריסה או הגשת כתב אישו=, המחוזית

                                                 
 . 15/12/2000" הצופה" 7



 
 

 

היוע, המשפטי לפעולה מוגבלת על הר הבית נבלמה נכונותו של , "האר,"י פרסו= עיתו5 "עפ.  לממשלה

השר לביטחו5 פני= והשר לענייני ירושלי= לא נענו לתביעות לאשר לרשות העתיקות : י הדרג המדיני"ע

 8.פעילות חופשית במקו=
עוזר היוע, , ד קובי שפירא"הוסי; עו, 2001ייני ביקורת המדינה בינואר נוועדה לעבדיו5 שנער6 ב. 3.9

נערכי= דיוני= בה= נשמעי= , כי לפני כל בקשה ספציפית לאישור עבודות בהר הבית, המשפטי לממשלה

. לאחריה= מחווה היוע, המשפטי דעתו בפני הדרג המדיני, כלל הגורמי= המקצועיי= והביטחוניי=

הבהיר היוע, , עבודות בהר הבית ראש הממשלה שעסק בכל המדיניות לגבי התרת הלבדיו5 אצ, לדבריו

המשפטי עמדתו באופ5 נוקב וחרי; וקבע שיש לעשות כל המאמצי= להגביר הפיקוח ולהגיע לרמת 

 . אכיפה גבוהה בהר הבית

 

 :הבית8גישה להר. 4
לממשלה בטענה כי נמנעת  פנה הוועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית ליוע, המשפטי 3/7/2000 8ב .4.1

לטענת הוועד לא היתה בעיה ביטחונית . י אנשי הוואק;"ר העבודות במתח= הר הבית עממנו גישה לאזו

פניות הוועד למפקד מחוז ירושלי= לסיור באזור ולצילו= העבודות נתקל . באישור ביקור במקו=

 . בסירוב ובחוסר נכונות להסביר הנימוקי= להחלטה

פגיעה בזכות הכות לבקר באזור העבודות ועל היוע, המשפטי לממשלה על שלילת הז וועד מחה בפניה .4.2

4כל הנוגע לעבודות המתקיימות במתח= הרבלחופש מידע והפגיעה בחופש העיתונות , לחופש תנועה

ציי5 היוע, , 25/6/2000 4בפנייה מציי5 הוועד כי בפגישה שנערכה ע= היוע, המשפטי לממשלה ב. הבית

. סיבות לשלילת חופש העיתונות וזכות הביקור במקו=ינו מודע לנושא ואינו יודע מה5 האהמשפטי כי 

 . א6 לטענת הוועד לא התקבלה תשובה בעניי5, היוע, הבטיח לאנשי הוועד לבדוק הנושא

 4ציי5 השר לענייני ירושלי= כי בדיו5 שקיי= ב, 2000ועדת החינו3 והתרבות ביולי בדיו5 שהתקיי= ב .4.3

מאז קיו= , לדבריו. ות= לעלות להר הבית בלווי משטרתיבהר לרשות העתיקות כי באפשרו ה7/6/2000

 .  הדיו5 לא פנתה רשות העתיקות לתאו= ביקורי= מסוג זה

 

 >"עמדת בג. 5
דרשה העותרת כי היוע, ) 8666/99, "בג (1999י תנועת נאמני הר הבית בסו; "עתירה שהוגשה עב .5.1

 עיריית ירושלי= יפעלו לאכיפת חוקי פקד מחוז ירושלי= וראשמ, רשות העתיקות, המשפטי לממשלה

להשבת המצב לקדמותו וכ5 , להפסקת העבודות המתבצעות על הר הבית שלא כדי5, המדינה בהר הבית

 . להעמדה לדי5 של האחראי= להפרת החוק
המשפט  וכי בכל העתירות החליט בית, ית המשפט ציי5 כי אי5 זו העתירה הראשונה המוגשת בנושאב

כי חוק התכנו5 והבניה וחוק העתיקות , נפסק, אמנ=. טות הרשויות המוסמכותשלא להתערב בהחל

בית המשפט קבע כי אי5 ראוי לשאלה . א6 צוי5 ג= מעמדו המיוחד של הר הבית, חלי= ג= על הר הבית

זו למצוא פתרונה בבית המשפט וכי זהו תפקידו המובהק של הדרג המדיני ובראש ובראשונה של 

  9.הממשלה

                                                 
 16/6/2000, 26/6/2000, "האר, " 8

' א העיר השופט 9474/96, "בבג. 5410/97, 9474/96, 7128/96, 6403/96, 4935/93, 4185/90, 222/68, "בג, בנוס;  9
השאלה כיצד להתמודד ע= הפרות ...רחהר הבית לא ככל מקו= א...אכ5 לא נשמר החוק: ")מבקר המדינה כיו;(גולדברג 



 
 

 

אי5 מניעה מוחלטת להתערבות של בית המשפט במקרה של פעילות "קבע בית המשפט כי , = זאתע

 10".א6 התערבות כזאת תהיה בבחינת חריג המלמד על הכלל, הבית4חוקית על הר4בלתי
כשאי5 , דנו ושקלו המצב לגופו של עניי5, מ"לרבות רה, ית המשפט קבע כי הרשויות המוסמכותב

 . לכ5 החליט בית המשפט שלא להתערב ודחה העתירה. = שיקולי= זרי= או מטרה פסולההבפני

דוק את , לפרקליטות המדינה לב"הורה בג, "נאמני הר הבית"בתו= דיו5 בעתירת  81/2/2001ב.5.2

צוות מיוחד התבקש לבדוק .  הטענות כי הוואק; מבצע עבודות בנייה וחפירה בלתי חוקיות בהר הבית

בתו6 עשרה , ,"ש המלצות מעשיות לגבי הטענות ולהגיש סיכו= עמדתו כתצהיר לבגבלג, ההאשמות

משרד , רשות העתיקות, כ"השב, המשטרה, מהמשרד לביטחו5 פני=: צוות הבדיקה כלל נציגי=. ימי=

 . ראש הממשלה ומשרד המשפטי=

הבדיקה  ראש צוות, ר עמי גלוסקא"עליו חתו= ד, ,"פורס= התצהיר שהוגש לבג 828/2/2001ב.5.3

ר גלוסקא ציי5 כי בעבודות החפירה המתבצעות סמו6 לחומה המזרחית יש "ד. לחפירות בהר הבית

ר גלוסקא מדווח כי "ד. ות שלמהפגיעה בשכבות ארכיאולוגיות בסמו6 למדרגות המוליכות לאורו

 ".הנושא הועבר לידיעת הדרג המדיני"

, בתביעה לחדש פיקוח רשות העתיקות "בגלעתר הוועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית  88/3/2001ב .5.4

 :דרישות הוועד.  על הנעשה במתח= הר הבית

 וההריסה החפירה, השיפו,, , על הפסקה מיידית של כל עבודות הבנייה"וראת בגה •
 .המתבצעות בהר הבית על ידי הוואק;

 .כלי עבודה וחומרי בנייה למתח= הר הבית, ציוד מכני כבד, יסור הכנסת כלי רכבא •
עד , עפר ושפכי= כלשה=, שרידי= וממתאי= ארכיאולוגיי=, ור הוצאת עתיקותסיא •

 .שיתאפשר פיקוח מלא של רשות העתיקות
ליוע, המשפטי לממשלה , לממשלה: ל רשות העתיקותחות ומכתבי ההתראה ש"רסו= הדופ •

 .בעניי5 הפגיעה בעתיקות הר הבית
 . אמצעי התקשורתרלסיקו, פרט למסגדי= עצמ=, בכל חלקיו, תיחת הר הביתפ •
 

* * * * * * * * 
 יכו;ס
ההתייחסות אליה חייבת לכלול הערכת . וגיית אכיפת החוק בהר הבית היא סוגייה מורכבת ובעייתיתס

הערכת התוצאות הצפויות והסיכוני= , שיקולי= מדיניי=, שיקולי= ערכיי=, נטרסי= שוני=אי

משפטיי= שיש בה= כדי 4כי= ואינטרסי= חו,רלאור עקרונות משפטיי= ולאור ע, הכרוכי= בכל החלטה

לא הרי הר הבית : "גולדברג'  העיר השופט א9474/96, "בבג. להשפיע על שלו= הציבור ועל טובת הכלל

הבית חורגת מגדר5 של מחלוקות אחרות אשר 4כל מקו= אחר והמחלוקת הדתית והמדינית סביב הרכ

בהתחשב ...השאלה כיצד להתמודד ע= הפרות חוק. בידי בית המשפט להכריע בה5 הכרעה שיפוטית

  11."בטיב5 ובהיקפ5 במקו= מיוחד ורגיש זה לא ראוי לה כי תמצא את פתרונה בבית המשפט

                                                                                                                                            
על הדרג המדיני ולא על בית המשפט לתת תוכ5 ...טלא ראוי לה שתמצא את פתרונה בבית המשפ...חוק כגו5 אלו שלפנינו

 ..."ומשמעות לקריאה ההיסטורית הר הבית בידינו
 .8666/99, " בג4' עמ   10

על רקע ניסיו7 העבר ומעמדו המיוחד של הר "שלי= כי ו ציטט בית המשפט את עמדת מפקד מחוז יר8666/99, "בגב 11
 ברמה של 8עלולות להביא...שישיבו את המצב לקדמותו )2000ינואר (צדדיות של הרשויות בשלב הנוכחי 8פעולות חד, הבית

ש "לתחומי איו, הר הבית וירושלי;להתלקחות ולהתלהטות יצרי; שתגלוש מתחו; ,  לשפיכות דמי;8ודאות קרובה
 ". י מדינת ישראל כולהמולתחו

 



 
 

 

 בלה מסכמתט
 ענות הוועד הרס עתיקות בהרט ענות המדינהט

 
 

 
למעט פיקוח רופ; באמצע שנת , אי5 פיקוח

הוואק; אסר על אנשי רשות . 2000
לאחר פריצת היציאה  העתיקות לעלות להר

 אירועי 4הצפונית של מנהרת החשמונאי=
 ).1996" (מנהרת הכותל"
 

 
 אי5 פיקוח של רשות העתיקות על 1996מאז 

 הנעשה בהר הבית

 
 פיקוח

, בדיעבד, אש הממשלה נתניהו אישר זאתר
מנהרת "במקביל למהומות , 1996בשנת 
 ".הכותל

 שנה 1,300ראשו5 מזה , וק= מסגד שלישיה
קרקעי של אורוות 4בחלל תת, הבית בהר

 .שלמה
 

סגד באורוות מ
 שלמה

, אש הממשלה נתניהו אישר עבודות אלהר
 בדיעבד

 הוכשר השטח התת קרקעי שמתחת 41997ב
) אל אקצא הקדומה(אקצא 4למסגד אל

 . ומשמש כשטח תפילה נוס; למוסלמי=
 

ל אקצא א
 הקדומה

, סירבה המדינה "בבג. עובדות נכונותה
י להחזיר המצב לקדמותו מחשש דלפעול כ

 .  זו, אישר עמדה"בג. למהומות בהר

ברוחב '  מ430 נכרה בור באור6 כ1999סו; ב
אלפי טונות עפר . ' מ412ובעומק כ'  מ430כ

. נכרו מאדמת ההר ללא פיקוח ארכיאולוגי
, הבית השני, חומרי= מימי הבית הראשו5

בבור . הושלכו, התקופה הנוצרית והמוסלמית
 שערי כניסה גדולי= וגר= מדרגות והותקנ

 .באורוות שלמההמוביל למסגד התת קרקעי 
  

בור ופתח ה
הכניסה 

 לאורוות שלמה

וואק; אכ5 חרג מההיתר וריצ; שטחי= ה
אול= לא נגר= נזק , גדולי= פי כמה

מכיוו5 שהקרקע שהורמה לפני , ארכיאולוגי
הריצו; היתה אדמת ג5 שפוזרה במקו= 

 . =ילפני כמה עשרות שנ

וואק; ריצ; את כל השטח שבי5 שער ה
ת שלמה לבי5 שער הכניסה החדש לאורוו

פי , אקצא4הרחמי= וכ5 שטח לכיוו5 מסגד אל
נגר= נזק .  מהשטח שהותר לו לרצ;45 ו4

 .ארכיאולוגי
 

 יצו= שטחי;ר

עבודות או כריית מנהרה בחלל , י5 חפירותא
 . זה

וואק; הכשיר וחפר בחללי= התת קרקעיי= ה
,  אל אקצא הקדומה לאורוות שלמה5שבי

 ).מנהרה(במגמה לחבר= 
 

 הרהנמ

 . עובדות נכונותה
לא נגר= נזק , העבודות הסתיימו

 . החפירה לא היתה עמוקה. ארכיאולוגי

לאור6 הרמה , לא עמוקה, פתחה תעלהנ
לצור6 החלפת קו , שעליה ניצבת כיפת הסלע

לא היה פיקוח . מי= לברז מכבי אש
שעליו כנראה עמד בעבר , ו=קארכיאולוגי במ

 .המקדש
 

בודות על ע
 הרמה

וואק; מבצע עבודות בחלל הפנימי של שער ה .וכחה לעבודות בתחו= השערי5 הא
 הרחמי=

 

בודות בשער ע
 הרחמי;

מקו= בוצעו עבודות תחזוקה כדי למנוע ב
אי5 סימני= לפתיחת הרצפה . חדירת מי=

 .ולחפירת חלל תת רצפתי

,  במדרסת אשרפייהתוואק; מבצע עבודוה
 בי5 שער השלשלת לשער, בגב הכותל המערבי

נגר= . בי5 היתר נחפר חלל תת רצפתי. הכותנה
 .נזק ארכיאולוגי

 

בודות ע
במדרסת 
 אשרפייה

שאיות הוסיפו בחודשי= האחרוני= לפנות מ .מדינה דוחה את הטענהה
כתב הטלוויזיה . (ללא פיקוח, עפר מהר הבית

 )יוצאות מההר בני ליס הנציח משאיות
 

ינוי באמצעות פ
 משאיות

 . 1/3/2001" האר,", דב שרגאינ
 

 
 



 
 

 

 

 :קורותמ
 .41978ח"תשל, וק העתיקותח

 41965ה"תשכ, חוק הבנייה והתכנו5
 )11/1/2000(אליקי= רובינשטיי5 '  תנועת נאמני הר הבית נ8666/99, "בג

 .14/12/1999, 43' מס, פרוטוקול ועדת חינו6 והתרבות
 . 25/7/2000, 150' מס,  ועדת החינו6 והתרבותלפרוטוקו

 . 9/1/2001  110' מס, עדה לענייני ביקורת המדינהרוטוקול הופ
 org.habayt-har.www: אתר אינטרנט של הוועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית

 2/2/2001, 20/9/2000" מעריב"
 18/3/2001, 9/3/2001, 1/3/2001, 17/12/2000, 26/6/2000, 16/6/2000, 26/12/1999, "האר,"
 15/12/2000" הצופה"
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