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ה דון :הת גדות להיתר ב ייה לצורך "ה גשת" מערת המכפלה
.1

הודעה על כוו ה לבקש הוצאת היתר ב ייה לצורך "ה גשת" מערת המכפלה ,פורסמה על ידי
המ הל האזרחי ביום  ,12.5.2020ו ית ה אפשרות לציבור להגיש הת גדות תוך  60ימים.

.2

כך מתוארת בהיתממות הבקשה להיתר במסמכים שפורסמו באתר המ הל האזרחי" :ה גשת
רחבת מערת המכפלה ע"י שביל גישה בפיתוח שטח הסמוך למדרגות הראשיות .ה גשת
הקומה העליו ה במערת המכפלה באמצעות ב ית מעלית וגשר מקו סטרוקציה עצמאית
שאי ה תלויה במב ה ההיסטורי".

.3

במציאות ,שביל הגישה יבוא על חשבון הגן הפתוח של מתחם מערת המכפלה ,וכן מב ה
המעלית אשר מזכיר תוספת זולה ומכוערת בפרויקטים של תמ"א  ,38יהיה טע זר ויסתיר
במכוון קודת מפגש ייחודית בין תרבויות ומורשות.

.4

כפי שיפורט בהמשך בהרחבה ,יש לדחות את הבקשה להיתר מן טעמים הבאים:

.5

א.

יש לדחות את הבקשה על הסף מאחר שהמסמכים שצורפו לה לוקים בחסר.

ב.

יש לדחות את הבקשה על הסף מאחר שההחלטה להגיש אותה התקבלה שלא כדין על
ידי שר ביטחון זמ י בממשלת מעבר מטעמים פוליטיים מובהקים.

ג.

אישור הבקשה להיתר יפגע שלא לצורך במתחם הקדוש והעתיק ובאופיו המיוחד ,בעת
שיש ן חלופות זמי ות אחרות לה גשת הכ יסה למב ה ה'יוספיה' ולרחבת הכ יסה ,אשר
כלל לא בח ו ולא הוצגו לוועדת התכ ון.

ד.

הבקשה להיתר אי ה עומדת בהוראות החוק הרלוו טיות ובמחויבויות הבין-לאומיות
של מדי ת ישראל.

ככל שוועדת התכ ון תחליט שלא לדחות על הסף את בקשת ההיתר ,בקש לזמן אות ו לדיו ים
שיתקיימו בפ יה בע יין.

א .המת גדים
.6

יו תן מזרחי – ארכיאולוג ומ כ"ל 'עמק שווה'.

.7

ארגון 'עמק שווה' )מספר חל"צ –  ,(514214295אשר פועל למען זכויות תרבות ,מורשת
ושמירה על אתרי העתיקות כ כס ציבורי.

.8

עיסא אסמאעיל חסן עמרו – פעיל זכויות אדם ותושב חברון.

 .9כמאל חירי בקר עאבדין – כה ותושב חברון.
)מצ"ב ייפוי כוח ותצהיר לתמיכה בהת גדות מטעם מ כ"ל 'עמק שווה'(

ב .יש לדחות על הסף את הבקשה להיתר מאחר שהמסמכים שצורפו לה לוקים
בחסר
 .10המסמכים התומכים בבקשה להיתר ,פורסמו באתר הפרסומים של המ הל האזרחי.1
 .11אף שמערת המכפלה קדושה ליהדות ולאסלם ,ומדובר במב ה עתיק וייחודי מבחי ה
ארכיאולוגית ותרבותית ,שהי ו מבין החשובים ביותר בכל הגדה המערבית – מסמכי הבקשה
אי ם כוללים תיק תיעוד ושימור ,וכן אין בהם חוות דעת ואישור מטעם קמ"ט ארכיאולוגיה.
 .12כידוע ,סעיפים  9ו 10-לחוק העתיקות הארעי מס'  ,51מש ת  ,1966קובעים במפורש שאין
לאשר ב יה באתר העתיקות ללא אישור קמ"ט ארכיאולוגיה.
 .13ללא תיק תיעוד ושימור וללא חוות דעת ואישור של קמ"ט ארכיאולוגיה ,אין לקיים דיון
בבקשה להיתר הב ייה.
 .14מדובר בהת הלות אבסורדית של גופי התכ ון במ הל האזרחי :בהחלטתה )סעיפים (348-351
לדחות את ההת גדות של 'עמק שווה' לאישור תוכ ית הפיתוח בתל שילה )תכ ית יוש(205/15/
מאחר שלא כללה תיק תיעוד ושימור ואישור של קמ"ט ארכיאולוגיה ,ועדת המש ה
להת גדויות של מועצת התכ ון העליו ה קבעה כי תיק התיעוד והשימור ואישור קמ"ט
ארכיאולוגיה יושלמו בשלב של היתר הב יה; לעומת זאת ,בע יי ו ,אף שמדובר בשלב של
בקשה להיתר ב יה המסמכים האלה אי ם קיימים בחומר שבפ י ועדת התכ ון ובפ י הציבור
שמעו יין להתייחס אליהם ובכך גם פגעת זכות הטיעון.
 .15ב וסף ,המסמכים אי ם כוללים :חוות דעת ה דסית ,שחיו ית לצורך בחי ת ההשלכה של
ב יית מב ה המעלית על המב ה העתיק ועל העומס שיוטל עליו; חוות דעת בתחום החשמל,
שחיו ית לצורך בחי ת התשתית הדרושה לצורך התק ת המעלית והשלכותיה על העתיקות;
וחוות דעת בתחום הבטיחות ,שחיו ית לצורך בחי ת הסכ ות הטמו ות בהצמדת מב ה ומתקן
מסוג זה למב ה העתיק )למשל ,מבחי ת סיכון לשריפות(.
 .16לא קיימת במסמכים חוות דעת עם הערכה ,כיום ולגבי צפי לעתיד ,בע יין מספר המבקרים
במערת המכפלה בעלי מוגבלות אשר דורשת שביל גישה ומעלית .מדובר בחוות דעת מי ימלית
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/t125
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שהיה מצופה שתהיה קיימת בבקשה להיתר שמטרתה לכאורה לתת מע ה לצורך מסוים,
שלא ידוע עד כמה הוא באמת קיים .ללא חוות דעת כזו ,ועדת התכ ון אי ה יכולה לשקול
באופן ע יי י את התועלת מול ה זק )יפורט בהמשך בהרחבה(.
 .17לא במקרה ,במקום לפרסם הדמיות באתר הפרסומים של המ הל האזרחי ,אלה פורסמו ביום
 17.5.2020באתר החדשות של 'ערוץ  .2'7גם ההדמיות האלה שפורסמו בתקשורת ,חלקיות
ואי ן מדגימות באופן מלא עד כמה המב ה של המעלית יהיה טע זר ויפריע למראה של המב ה
העתיק והקדוש ,מזוויות וממרחקים שו ים.
 .18מצער מאוד שלא הופקו הלקחים הדרושים ,לאור פסק די ה של כב' הש' דפ ה ברק-ארז
)בדעת מיעוט( ,בתיק בג"צ  6525/15ארגון עמק שווה ' ועדת המש ה להת גדויות של מועצת
התכ ון העליו ה )פורסם ב בו:(6.8.2019 ,
 .6העתירה העלתה מספר שאלות או " ורות אזהרה" ב וגע לטיב ההליך
התכ ו י שקדם לאישור התכ ית .אלו משליכות מטבע הדברים גם על
תוצאותיו .לגישתי ,חלק מסוגיות אלו לא קיבלו מע ה מספק גם בתום
הדיון שהתקיים ביום  15.2.2017ובחילופי הדברים לאחריו .די בכך
שאציין כמה מהן.
 .7מבחי תי ,העיקר הוא בכך שההליך התכ ו י לא כלל התייחסות
מספקת לעובדה שהתכ ית ה דו ה בו ועדה להבטיח את שמירת
הערך הארכיאולוגי והתרבותי של המקום .יתן לראות ביטוי לכך ,בין
השאר ,בעובדה שוועדת המש ה להתיישבות של מועצת התכ ון
העליו ה אישרה ביום  7.8.2013את הפקדת התכ ית להת גדויות
לאחר דיון קצר שלא דרש באופן ממצה להיבטים אלו .בדיון אף לא
כח קצין המטה לארכיאולוגיה )להלן :קמ"ט ארכיאולוגיה( ,שמרכז
בידיו את הידע הרלוו טי בתחום ואף אמור ללוות את יישום התכ ית.
ביטוי וסף לדברים יתן לראות בעובדה שוועדת המש ה להת גדויות
של מועצת התכ ון העליו ה )להלן :ועדת ההת גדויות( עצמה ציי ה כי
ההכרזה על האתר הארכיאולוגי מתקופת המ דט הבריטי אי ה כוללת
גבולות "מדויקים די הצורך" באופן ה דרש ל"הבטחת שמירה על
הערכים הארכיאולוגיים המצויים באתר" .ועדת ההת גדויות אף
המליצה – לשיטתה למעלה מן הצורך – שקמ"ט ארכיאולוגיה יידרש
לקביעתם של גבולות מדויקים אלו )פסקה  63להחלטתה של ועדת
ההת גדויות מיום  .(10.8.2015רק בעקבות המלצה זו ,קמ"ט
ארכיאולוגיה חתם בחודש אוקטובר  2015על הודעה מכוח הצו בדבר
חוק העתיקות )יהודה ושומרון( )מס'  ,(1166התשמ"ו 1986-וחוק
העתיקות ,מס'  51לש ת  ,1966שבה קבע מעמדו של האתר כמקום
היסטורי המכיל עתיקות והוגדרו תחומיו .הדבר עשה בחלוף יותר
מש תיים מיום שבו הופקדה התכ ית לאישור ,ולמעלה מש ה לאחר

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/437434
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ש דו ה בוועדת ההת גדויות .דא עקא ,לא מסר שהודעה זו חזרה אל
מוסדות התכ ון ,על מ ת שיית ו דעתם אליה בקבעם את ה ורמות
שיחולו על ב ייה ופיתוח בתחומי האתר.
 .8זאת ועוד ,ה ספח שצורף לתכ ית וכלל את מיקומי המב ים שיוקמו
מכוחה הוגדר כמסמך מ חה בלבד .המשיבים ) 4-1להלן :המשיבים(
הדגישו בטיעו יהם את הגמישות התכ ו ית ה דרשת וה הוגה
בהקשר זה ,בין השאר בהתחשב בצורך להתאים את הבי וי לממצאים
ארכיאולוגיים שיתגלו בשטח .העותר הצביע על החפיפה הקיימת
לכאורה בין המיקומים של המב ים המופיעים ב ספח ה לווה לתכ ית
ושל הב ייה הלא חוקית הקיימת לבין מיקומן של עתיקות באתר
הארכיאולוגי .המשיבים מצדם טע ו כי הדברים אך מחדדים את
הצורך לשמר מרחב של גמישות .לדידי יש בהם כדי לעורר את החשש
שסוגיה זו לא בח ה בע יי ו באופן מקדמי בצורה מספקת,
ו"גולגלה" במידת מה לשלב הוצאת היתרי הב יה .הצורך לשמור על
גמישות בהליכי הב ייה והפיתוח באתר ארכיאולוגי בעל משמעות
תרבותית והיסטורית במקומו מו ח ,אך אין בו כדי לייתר עריכתו של
הליך תכ ון קפד י ומפורט המתבסס מלכתחילה על הממצאים שכבר
התגלו בשטח ברבות הש ים .בע יי ו הדברים מקבלים מש ה תוקף,
על רקע הצורך לבחון את מיקומה והיקפה של הב ייה הבלתי חוקית
ש עשתה כבר באתר הארכיאולוגי קודם לאישורה של התכ ית .אכן,
ועדת ההת גדויות ציי ה בכלליות כי קמ"ט ארכיאולוגיה אישר את
התכ ית וקבע כי אין בה כדי לפגוע בעתיקות המצויות באתר ,והוסיפה
כי אישורו יידרש לכל בקשה להיתר ב יה שתוגש מכוח התכ ית.
אולם ,בעמידה על דרישה זו – המתחייבת ממילא מהוראות הדין – אין
כדי להחליף את הצורך בהפעלת שיקול דעת מלא של מוסדות התכ ון
בשלב שבו קבעות ה ורמות התכ ו יות החלות על אתר רגיש כגון זה
שבו עסקי ן )לקבלת הגישה של גמישות תכ ו ית ,לצד עמידה על
הפעלת שיקול דעת על-ידי גורמי התכ ון עצמם ,ראו והשוו :בג"ץ
 7737/14עיריית יוק עם ' המועצה הארצית לתכ ון ולב יה] ,פורסם
ב בו[ פסקה  111לפסק די ו של השופט ע' פוגלמן ).((22.12.2015
לשיטתי מתעורר ספק האם כך אכן עשה.
כב' הש' דפ ה ברק-ארז סיכמה את דבריה בכך שעל רשויות התכ ון לבחון את העובדות
כהווייתן במידה מספקת ב"זמן אמת":
 .16משהו חה בפ י כעת חוות דעתו של חברי השופט י' אלרון – ועל מ ת
שלא לחזור על הדברים – אומר בקצרה אך זאת .מ קודת מבטי ,המבחן
לקיומו של הליך מי הלי ראוי ,שבו בח ו הדברים כיאות ,אי ו יכול
להתבסס רק על הצהרותיהם של העוסקים במלאכה .השאלה היא
האם העובדות כהווייתן בדקו במידה מספקת ב"זמן אמת" .כך
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למשל ,בפרוטוקול הדיון מיום  11.8.2014אמר מי שהוגדר כ"יועץ
התיירות" ,שבאתרים אחרים יש שטחים מסחריים רבים .אולם ,עיון
בפרוטוקול מלמד שהדברים אך הוצהרו ,ולא תמכו בעובדות כלשהן
מעבר לכך .הדוגמאות שהובאו על-ידי המדי ה ביחס לאתרים וספים
בעלי פן מסחרי הוצגו בעקבות ההחלטה ש ית ה בדיון מיום
 ,15.2.2017ולאחר שהתבקשו בקשות ארכה רבות מבית משפט זה.
למען הסר ספק ,אי י סבורה שדי ב ימוקים שהבאתי בחוות דעתי
לצורך קבלת העתירה בשלב זה .כל שעליו הצבעתי הוא של וכח קיומם
של קשיים מסוימים ,הורם הרף ה דרש לצורך הוצאת צו על-ת אי.
במובן זה ,שעתה של ההתחשבות בשיקול הדעת של רשויות המי הל
העוסקות במלאכה טרם הגיעה .הכול – כמוסבר בחוות דעתי .לבסוף
אעיר כי א י מסכימה עם דבריו של חברי השופט אלרון שלפיהם אין
קושי בהעלאת טע ות ה וגעות ל גישות הציבור לאתר מפיו של עותר
ציבורי .התייחסותי בפסקה  4לעיל געה לטע ות הפרטיקולריות
ש סבו על זכויות טע ות של תושבי הכפר הסמוך שלא התמידו בהליך
)אותן טע ות שהועלו בדיו ים במוסדות התכ ון(.
 .17מכל מקום ,משלא תקבלה דעתי ,יתן להוסיף ולקוות כי מוסדות
התכ ון יידרשו להיבטים אלו במבט צופה פ י עתיד וכי קמ"ט
ארכיאולוגיה יפעיל פיקוח הדוק על מימוש התכ ון באתר ובסביבתו.
זאת בין השאר בשים לב להצהרות המשיבים בפ י ו בדבר השמירה
על גישותו של האתר לכל.
 .19ראו גם פסק הדין של כב' הש' ד"ר יגאל מרזל בעת"מ )י-ם(  8661-03-11שומרי משפט -
רב ים למען זכויות אדם ואח' ' מי הל מקרקעי ישראל )פורסם ב בו() ,(6.2.12בעתירה
לביטול מכרז שע יי ו חכירת מגרשים לב ייה למגורים ומסחר בהיקף של  212יחידות דיור
בשרידי הכפר ליפתא שבירושלים כל עוד לא הושלמו תהליכי השימור והתכ ון המפורטים
במתחם כולו .כב' הש' ד"ר יגאל מרזל קיבל את העתירה וביטל את המכרז .פסק דין זה מראה
את החשיבות שמק ה כב' ביהמ"ש להליכי שימור לפ י ביצוע עבודות פיתוח באתרים בעלי
חשיבות ארכיאולוגית .זאת ועוד ,רשות העתיקות בעצמה הודתה בהליך שם כי אם היה עשה
סקר שימור ותיעוד טרם אישור תכ ית  6036היא לא הייתה מאושרת )פסקה  40לפסק הדין(:
אלא שכעולה מתשובת רשות העתיקות ,חל בש ים האחרו ות שי וי מהותי
בארץ בכל ה וגע לטיפול בשימור אתרים .שימור אתרים ומב ים
היסטוריים הפך לשיקול מרכזי בעת קבלת החלטות תכ ו יות .באופן
ספציפי ,לגבי תכ ית  ,6036צוין בכתב התשובה ש"בעת אישורה של תכ ית
הב יה והפיתוח בליפתא הסוגיה השימורית לא ע תה על הכללים ה הוגים
היום" )סעיף  31לכתב התשובה של הרשות( .ושא אי ההתאמה של
התב"ע לצרכי השימור והתיעוד עלה באופן מפורט בסקר רשות העתיקות
מ) 2008-למשל ,בעמ'  .(77בסקר )שם( צויי ו לא פחות מ –  13סוגיות שלא
מקבלות התייחסות במסגרת התב"ע )ובהן למשל בעיות בכל הקשור לגרעין
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הכפר; טשטוש וף הכיפות האופיי י של הכפר; פגיעה במקצב הקבוע של
הכפר; אי שמירה על קו הקרקע הטבעי ,ועוד( .זאת ועוד :לדבריה של רשות
העתיקות "כעקרון ,הדרך הראויה לטיפול באתר חייבת להיעשות תוך
קביעה מראש של כללי שימור ברורים ,וזאת במסגרת תכ ית מפורטת"
)סעיף  44לכתב התשובה( .דמה כי כפועל יוצא מכך טען בא-כוח רשות
העתיקות בדיון לפ יי" :אילו היי ו עושים את הסקר לפ י התכ ית – מה
שהיה צריך לעשות בעצם – התכ ית לא הייתה מאושרת כפי שאושרה...
אם היי ו מעורבים קודם לכן ,יתכן והתכ ית הייתה ראית אחרת" )עמ' 2-
 .(1רשות העתיקות טע ה גם שבמצב האופטימאלי יש לבצע את הסקר ואת
התכ ון לפ י השיווק )ואף לפ י הכ ת התב"ע( )עמ'  15לפרוטוקול בש' 18-
 .((15התמו ה העולה מתיאור זה ,מציבה שאלה של ממש בכל הקשור
בסבירות ההחלטה לצאת למכרז – קודם להשלמת סקר השימור והתיעוד.
העותרים צירפו חוות-דעת מקצועית בתמיכה לעמדתם ב דון .עמדתה
המקצועית של רשות העתיקות היא ,כי בעת הזו יתן להמשיך בהליכי
המכרז לאחר השי ויים ש עשו .אלא ש וכח העמדה הראשו ית שהוצגה
לפ יי והקשיים שעלו ממ ה ביחס לתכ ית  ,6036ולשו י בתפיסת שיקול
השימור ,מתעורר כאמור ספק בשאלה אם עמדתם של משיבים  2-1יכולה
לעמוד על כ ה.

ג .יש לדחות על הסף את הבקשה להיתר מאחר שההחלטה להגיש אותה
התקבלה שלא כדין על ידי שר ביטחון זמ י בממשלת מעבר מטעמים פוליטיים
מובהקים
 .20במשך כ 20-ש ים ,ב וסף על ארגו ים לקידום גישות ,גורמים פוליטיים שו ים מהימין
מ הלים קמפיין ציבורי בע יין ה"ה גשה" של מערת המכפלה ,זאת מתוך מחשבה שמדובר
בדרך מתוחכמת לבצע שי ויים חד-צדדיים במקום העתיק והקדוש .אך עד לאחרו ה הפרויקט
לא יצא לפועל ,ל וכח הקשיים המשפטיים והמדי יים.3
 .21באורח פלא ,ההחלטה להגיש את הבקשה להיתר התקבלה על ידי שר הביטחון הזמ י
בממשלת המעבר ,פתלי ב ט ,ימים ספורים לפ י השבעת הממשלה ה ,35-בעת שהוא היה
במצוקה פוליטית שגם הובילה להישארות הסיעה שהוא עומד בראשה מחוץ לקואליציה.
 .22השר לשעבר ב ט חתם על האישור להגיש את הבקשה להיתר הב ייה ועל צווי ההפקעה
הכרוכים בה ,ביום  ,3.5.2020וזו כאמור פורסמה לציבור להגשת תגובות ביום .12.5.2020

https://leadingchair.com/accessibility-in-the-cave-of-the-patriarchs/ ; https://www.srugim.co.il/285987%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%9C%D7%94 ; https://www.0404.co.il/?p=446102
3
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 .23כך השר לשעבר ב ט פרסם בטוויטר את המ יעים הפוליטיים האישיים שלו באישור הגשת
הבקשה להיתר ,תוך הכחשה מוחלטת של ההיסטוריה והממצאים הארכיאולוגיים במתחם
מערת המכפלה וקדושתה גם לדתות אחרות:4

 .24שלושה ימים לאחר מכן ,השר לשעבר ב ט פרסם הודעה בסג ון פוליטי דומה ,לפיה הוא אישר
הקמה של אלפי יחידות דיור באפרת בגוש עציון:5

 .25סמיכות ש י האישורים החריגים האלה ,מעידה על המ יעים הפוליטיים המובהקים שעמדו
מאחורי ההחלטה של השר לשעבר ב ט.
 .26קודם לכן ,ימים ספורים לפ י הבחירות לכ סת ה ,23-ביום  ,23.2.2020במהלך קמפיין
הבחירות של השר לשעבר ב ט הוא ח ך שכו ה חדשה בקריית ארבע והודיע "א ח ו היום
ות ים אור ירוק לביצוע של המעלון במערת המכפלה" .מיד לאחר שהשר לשעבר ב ט אמר

https://twitter.com/naftalibennett?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/naftalibennett?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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בטקס כי "א י מצפה גם מראש הממשלה ומשר החוץ לתמוך ,א י זקוק גם לאישור שלהם",
ראש הממשלה ב ימין ת יהו ,שהשתתף אף הוא בטקס ,הודיע שגם הוא ותן אור ירוק
לקידום תכ ית "הה גשה" ואף יפעל לסיפוח חברון ומערת המכפלה.6
 .27יודגש ,כי השר לשעבר ב ט התחרה במיוחד על קולות המצביעים מול מפלגת "עוצמה
יהודית" .כך אמר יו"ר עוצמה יהודית ,עו"ד איתמר בן גביר ,לאחר הודעתו של השר לשעבר
ב ט ביום " :23.2.2020איזה כיף שיש שבחירות ,שראש הממשלה ת יהו ושר הביטחון ב ט
זכרו שצריך להקים מעלית במערת המכפלה סוף סוף .ואחרי  20ש ה בו ים  200יחידות
דיור בקריית ארבע .רק אם היה בכ סת יהיו לו  61ח"כים ותהיה ממשלה ימ ית אמיתית".
דבריו של עו"ד בן גביר משקפים היטב את הברור לכולם לגבי המ יעים הפוליטיים של השר
לשעבר ב ט.
 .28בדיון שהתקיים בוועדת החוץ והביטחון הזמ ית ,ביום  ,12.6.2019פחות משבועיים לאחר
שפוזרה הכ סת ה 21-ובעיצומה של מערכת בחירות וספת ,חברי הכ סת ממפלגות הימין,
ובפרט ממפלגות הסיעה של השר לשעבר ב ט ,הצהירו כי המטרה של "הה גשה" היא הצהרה
פוליטית לגבי השליטה והבעלות הבלעדיות של מדי ת ישראל והעם היהודי על מערת
המכפלה:7
א.

ח"כ גדעון סער )הליכוד( אמר" :שמעתי את א שי המערכות מדברים על תהליכים
והכ ות – ולרגע חשבתי שמדברים על תעלת הימים ולא על ה גשת מערת המכפלה .זה
שמע כמו מערכון של קישון .לא ה ושא ה קודתי של קירוי הוא הבעיה ,אלא השאלה
העקרו ית מי בעל הבית במערת המכפלה? א י תמהתי לשמוע שמתקיים מו"מ עם
הרש"פ כי זה מע יק לה מעמד שאין לה על פי ההסכמים .הרש"פ עצמה פ תה
לאו סק"ו לקבוע שמערת המכפלה היא אתר מורשת פלסטי ית ,ושליהודים אין שם
זכויות ,אז משם ודאי לא תבוא הישועה .צריך להבדיל בין הגורם המו יציפלי לבין
הרשות ,וזה זק לקיים מול הרשות דיון .מערת המכפלה מסרה לסמכות מדי ת
ישראל ,עם כל המורכבויות של המתפללים משתי הדתות .ההיסטוריה והמורשת של ו
מחייבים יחס שו ה לחלוטין למקום הזה 50 .ש ה מחידוש היישוב היהודי בחברון,
הגיע הזמן ש תחיל להיות בעלי הבית .צריך לקרוא קריאה ברורה לראש הממשלה ושר
הביטחון לפעול ,תוך הסתייגות לעצם המו"מ עם הרשות ,ולקבל החלטה תוך חודש לכל

היותר".
ב.

ח"כ מוטי יוגב )איחוד מפלגות הימין( אמר " :מערת המכפלה היא האתר הראשון
שמקודש לעם ישראל מזה כ 3,800-ש ה ,וכל הבעלות על המקום הזה ,אמתית ,היא
של מדי ת ישראל .כל היתר זה "משחקי הכס" או איך שתקראו להם .זה איזשהו ביזיון
שא ח ו מדברים – אמר את זה כבר חברי ,חבר הכ סת גדעון סער – איזה משא ומתן
6

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7
%95%D7%AA/955344-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%A1%D7%90%D7%92%D7%94%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%AA; %D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%9C%D7%94/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5682973,00.html
; 7 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/ForeignAffairs/News/Pages/pr120619_2.aspx
http://fs.knesset.gov.il/21/Committees/21_ptv_559720.doc
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עם הרשות הפלסטי ית? בעזה ידע ו להגיד להם שהם לא רלוו טיים ,אז במערת
המכפלה לא דע להגיד להם שהם לא רלוו טיים?! זה פשוט ביזיון לאומי .לא הווקף
ולא עיריית חברון ,עם כל הרגישות – וא י מבין רגישות ,וידע ו לעבוד עם רגישויות –
הם אלה שיקבעו ל ו אם יתן ה גשה לבעלי צרכים מיוחדים או אם קרה את מקום
התפילה של רוב היהודים רוב הש ה ,כי הרי אולם יצחק ורבקה סגורים מאז אירועי
מערת המכפלה בפ י יהודים רוב ימות הש ה ,ורובם תחת השמש ברחבה המרכזית .זה
פשוט ביזיון בין-לאומי .לכן ,א י סבור – וא ח ו פה כבר בדיו י המשך ובדיו י 'מריחה'
– וא י שוב אומר לך ,ר י ,כי א י באמת לא מאשים את רמ"א או את א שי הצבא בע יין,
וא י מסכים עם חבריי שדיברו על כך ,שזו גרירת רגליים .כפי שראש הממשלה ,וא י
רוצה לציין אותו לחיוב ,ידע לקבל את ההחלטה לגבי כוח  TIPHוקיבל עוד החלטות
קשות בע יין ,וא י מציין זאת לחיוב – החלטה ע יי ית מאוד".
ג.

יו"ר הוועדה הזמ ית ,ח"כ אבי דיכטר )ליכוד( ,סיכם" :אין ל ו תשובות לעצמ ו בסוגיה
זו .כל מי שדיבר היום ,מש י צדי השולחן ,דיבר באי וחות ,בשל החוסר בתשובה
רצי ית ומכובדת ל ושא ה גישות .הדיון הזה אי ו על מעמדה של מערת המכפלה,
למרות יסיו ות של גופים בחו"ל לערער על כך ,הרי שטר הבעלות של ו על המקום
כתוב בספר הספרים .לא יכול להיות שא ו לא מסוגלים לאפשר לכל מי שרוצה להגיע,
יהודי ולא יהודי ,מאמין ולא מאמין ,למקום כמו מערת המכפלה ,שאין עוררין שהוא
מקום מהקדושים ביותר שיש לעם היהודי .המערה היא ישראלית-יהודית לכל דבר,
עם כל הרגישויות .לפ י  25ש ים עבר ו שם אירוע קשה מאוד ,הטבח של ברוך
גולדשטיין ,אשר יצר שם מציאות מאוד רגישה ומורכבת ,אבל אי אפשר שאת המחיר
על זה ישלמו א שים מתקשים .הב ו שאין בעיה משפטית או תקציבית ו שארה רק
הסוגיה הפרקטית ,אבל אי אפשר לשים את הסיפור המדי י כולו על גבם של בעלי
מוגבלויות או בעלי תשישות .זה ושא שלא יעזוב אות ו והוועדה קובעת לעצמה שעד
חג הפסח תהיה במקום מעלית ,ומכאן א ו גוזרים את לוח הזמ ים לאחור .אם ראש
המ הל האזרחי אומר חצי ש ה מקסימום לביצוע ,הוועדה תרצה לקבל תשובות
מהמ הל ומהמל"ל עד סוף יולי ,בכדי שתוכל לקיים דיון וסף באוגוסט ,במידת
הצורך".

ד.

חה"כ לשעבר אורית סטרוק )מפלגת האיחוד הלאומי( ,אמרה" :א י חושבת שעצם
העובדה שעד היום מערת המכפלה ,וכולם אומרים את זה כדבר מובן מאליו ,רשומה על
שם הווקף – למה? כי הווקף ק ה אותה מעפרון החתי ב 400-שקל כסף עובר לסוחר?
הרי אין סיבה שהיא רשומה על שם הווקף .הווקף מעולם לא ק ה את מערת המכפלה
מאיש .פשוט באותה תקופה שרשמו רצו לרשום שזה מקום דתי ,ואז היה מקובל
שמקום דתי זה ווקף .תצאו מהראש הזה בכלל .זה ,המשא ומתן הזה ,פשוט ביזיון.
אדו י היושב-ראש ,א י מאד מבקשת ממך לאמץ את הקריאה של חבר הכ סת סער
ושהוועדה תפ ה לראש הממשלה ולשר הביטחון ותבקש להפסיק את המשא ומתן הזה
שלא רק שהוא לא מקדם אות ו – הוא ,באופן מהותי ,מביש .הוא מבייש אות ו שבמקום
שהוא הק יין העברי הראשון בארץ א ח ו מ הלים משא ומתן .עם מי? עם האויבים
של ו? זה כולל גם את ראש עיריית חברון ,שא י חוזרת ואומרת פה לפרוטוקול – וא י
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מבקשת מכל חברי הכ סת ש מצאים פה להתחיל להשתמש ב תון החשוב הזה – שמי
שעומד בראש עיריית חברון ,תייסיר אבו-ס י ה ,יימח שמו וזיכרו ,הוא הרוצח שבמו
ידיו רצח שישה בחורים בפתח בית הדסה בש ת  ,1980ומתגאה בכך בקמפיין הבחירות
שלו .זו בושה למדי ת ישראל".
 .29אף פרסום ההדמיות באתר החדשות של הימין 'ערוץ  ,'7במקום לפרסמן יחד עם יתר מסמכי
הבקשה באתר המ הל האזרחי ,מעיד כי מדובר בקמפיין פוליטי.
 .30המתואר לעיל הוא בדיוק הסיבה מדוע קבע בפסיקה ,כי אף שסעיף  30לחוק-יסוד:
הממשלה קובע את עקרון הרציפות על עבודת הממשלה ,על ממשלת מעבר ל הוג באיפוק
הראוי למעמד של ממשלה יוצאת ערב בחירות בכל ה וגע להפעלת סמכויות שאי ן וגעות
ל יהולה השוטף ואי ן חוצות בתקופת המעבר )ראו בג"צ  9809/16עיריית לוד ' השר
לשירותי דת )פורסם ב בו.((20.03.2019 ,
 .31ההלכה ה והגת היא שעקרו ות של סבירות ומידתיות מתחייבים מדרך פעולתה של ממשלה
יוצאת ,וזאת בכפוף לצורך להבטיח המשכיות שלטו ית ,ומ גד ,למ וע יצירתן של עובדות
מוגמרות אשר עלולות להעמיד ממשלה בחרת בפ י מצב בלתי הפיך ,במיוחד כאשר הדבר
כרוך בהכבדה על הקופה הציבורית.
 .32כך קבע בפסקה  9לפסק די ה של כב' הש' אילה פרוקצ'יה ,בבג"צ  8815/05עו"ד אברהם
ל דשטיין ' עו"ד מאיר שפיגלר )פורסם ב בו:(26.12.2005 ,
מציאות זו שבה מכה ת ממשלה כממשלת מעבר מכח הוראות החוק ,אך
בלא שהיא ה ית מאימון העם ,יש ן תוצאות משפטיות .אמ ם ,לא מצא
הגבלה פורמלית בחוק על סמכויות ראש הממשלה והשרים ,ואלה לא
צומצמו בדין לפעולות שוטפות בלבד ,בין מכח פרש ות ההסדר הסטטוטורי
החל על הע ין ובין מכח עקרון חוקתי כללי של משפט מקובל .אולם,
כפיפותה של ממשלת מעבר לעקרו ות המשפט הציבורי הכללי ,מטילים
עליה חובה לפעול בתקופת המעבר בסבירות ובמידתיות ,כ גזר מהאופי
המיוחד של השלטון בעת זו .חובה זו מצריכה מערך של איזו ים אשר ועד,
מצד אחד ,להבטיח יציבות והמשכיות לבל ייווצר חלל שלטו י; מצד ש י,
היות ממשלת מעבר ממשל זמ י שאי ו יזון מאימון הכ סת והציבור ,מוליד
צורך בריסון רב בהפעלת סמכויות השלטון ,ש ועדו ביסודן לעיתות שיגרה.
בתקופה זו ,מחוייב השלטון באיפוק בהפעלת סמכויותיו לגבי כל אותם
ע יי ים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופת המעבר .דברים
אלה אי ם חלים על ע יי ים חיו יים שבהם יש לעסוק גם בתקופת מעבר
שלטו ית .דרש ,איפוא ,איזון עדין בין החובה לפעול במקום שיש צורך
חיו י בכך ,לבין חובת השמירה על איפוק וריסון בהפעלת סמכויות
שלטו יות ,בהי תן תשתית הממשל המיוחדת המאפיי ת ממשלה בתקופת
מעבר.
 .33בהתאם ,ביהמ"ש העליון ה כבד אישר את עמדת היועמ"ש לממשלה שה חה את הממשלה
והשרים להימ ע מקבלת החלטות שאי ן כללות בגדר יהול שוטף ואשר יש בהן משום

10

רפורמה במדי יות או שי ויים בסדרי עדיפויות בעלי השלכה תקציבית )ראו בג"צ 2453/06
ההסתדרות הרפואית בישראל ' היועץ המשפטי לממשלה )פורסם ב בו.((21.3.2006 ,
 .34בפסק די ו של כב' ה שיא )בדימוס( הש' אהרון ברק ,בבג"צ  5167/00וייס ' ראש-הממשלה
של מדי ת ישראל )פורסם ב בו ,(25.1.2001 ,הוא קבע כדלקמן" :מה משמיעים ל ו
העקרו ות של סבירות ומידתיות על פעולותיה של ממשלה יוצאת מקום שראש-הממשלה
התפטר? במתן תשובה לשאלה זו יש לחזור לתכלית המו חת ביסוד המשך כהו תם של
ראש-הממשלה והשרים על-אף התפטרותו של ראש-הממשלה .תכלית זו הי ה כפולה :מחד
גיסא ,היא ועדה למ וע "חלל" שלטו י ולהבטיח יציבות והמשכיות .מאידך גיסא ,יש
להתחשב במעמדו המיוחד של ראש-הממשלה היוצא ,אשר לכאורה עם התפטרותו היה
תפקידו אמור להסתיים ,אך הוא ממשיך להחזיק בו עד שייכ ס לכהו תו ראש-הממשלה
ש בחר ,וזאת מכוח הוראתו של חוק היסוד עצמו .על רקע תכלית כפולה זו מתבקשת
המסק ה הזו :ראש ממשלה שהתפטר והשרים של ממשלתו צריכים לפעול מתוך מודעות
לתכלית האמורה .מצד אחד ,עליהם ל הוג באיפוק הראוי למעמד של ממשלה יוצאת .מצד
אחר ,עליהם להבטיח יציבות והמשכיות .חובת האיפוק אי ה קיימת מקום שקיים צורך
ציבורי חיו י בעשייה .ברור מאליו כי מקום שצורך חיו י זה קיים ,עליה לעשות להגשמתו,
וזאת במידה הראויה .ע יין ל ו אפוא בגישה גמישה המאז ת בין איפוק לבין עשייה ,על-פי
סיבות הע יין ובהתחשב במציאות המשת ה .השאלה שעקרו ות הסבירות והמידתיות
מציבים אי ה אם העשייה היא שוטפת או חריגה .השאלה ה כו ה הי ה אם באיזון הכולל –
המתחשב במכלול ה סיבות – דרשים איפוק או עשייה".
 .35בע יי ו ,בוודאי שתוכ ית הה גשה אי ה מהווה צורך חיו י דחוף לציבור ,שקידומה לא היה
יכול להתעכב מספר שבועות ועד לאחר הקמת ממשלה חדשה.
 .36כך גם ,תקציב הה גשה של מערת המכפלה הי ו כ 5-מיליון  ₪שיילקחו ממשרדי התיירות,
דתות ,מורשת וביטחון ,8על חשבון תקציבי הה גשה במקומות אחרים ברחבי מדי ת ישראל
שהייתה יכולה לשרת את כלל אוכלוסיית המדי ה ללא אפליה של דת ,גזע ולאום.
 .37בין אם ההחלטה להגיש את הבקשה להיתר ב ייה כולה בעה ממטרות פוליטיות ,או ששזורות
בה מטרות פוליטיות יחד עם מטרות לגיטימיות ,הרי שקבלתה על ידי השר לשעבר ב ט סותרת
את הרגישות הגדולה ש דרשת בהפעלת הסמכויות השלטו יות מקום שמתעורר חשש – ולו
מבחי ת מראית פ י הדברים – לקיומה של זיקה בין הפעלת הסמכויות הללו לבין מערכת
הבחירות והאי טרסים הפוליטיים )ראו קובץ ה חיות היועמ"ש לקראת הבחירות לכ סת ה-
 ,21מי ואר  ,2019ובפרט ה חיות  1.1904ו.(91.1501-
 .38ב סיבות אלה ,מאחר שקיים פגם חריף בשורש ההליך ,יש לדחות את הבקשה להיתר הב ייה
על הסף ולהעבירה לעיון מחדש ע"י שר הביטחון החדש ,ב ימין ג ץ.

https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press10.02.20a.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/04219/he/0402_2019.pdf
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ד .רקע על החשיבות הארכיאולוגית ,ההיסטורית ,האדריכלית ,הדתית
והתרבותית של מתחם מערת המכפלה
 .39בש ת  ,2013קמ"ט ארכיאולוגיה הזמין מסמך תיעוד של מתחם מערת המכפלה ,ממי הל
השימור ברשות העתיקות ,אשר את ממצאיו סיכמו במאמר הילה ברגר און ורם שואף ,בש ת
) 2018המאמר פורסם במגזין מי הל השימור ברשות העתיקות ,שמופיע באתר האי טר ט
שלה.(10
 .40עבודת התיעוד שערך מי הל שימור ברשות העתיקות ,בש ים  ,2013-2014איגדה לראשו ה את
המידע הקיים אודות מערת המכפלה עד כה.
 .41פרק זה מבוסס על המאמר ה "ל ועבודת התיעוד של מי הל השימור ברשות העתיקות.
 .42מתחם מערת המכפלה שבמזרח העיר חברון ,הוא מו ומ ט היסטורי גדול ממדים ומרשים,
המייצג את ההיסטוריה של העיר חברון ואת מורשתה התרבותית ,ו חשב לאחד מהאתרים
הקדושים המרכזיים בגדה המערבית.
 .43קדושתה של מערת המכפלה שמרה ברציפות לאורך הדורות ,והיא שזורה בתולדות תושבי
חברון היהודים ,המוסלמים ואף ה וצרים .בזכות קדושת המקום ,למרות חילופי השלטון
בחברון ,מב ה מערת המכפלה ותר ללא פגע.
 .44על פי המסורת היהודית והמוסלמית ,מערת המכפלה היא מקום קבורתם של האבות
)אברהם ,יצחק ויעקב( ושל האימהות )שרה ,רבקה ולאה(; במשך הדורות המסורת הוסיפה
קברים במקום ,ובכך האדירה את קדושתה; ספר הזוהר קובע את מקומה של המערה סמוך
לגן-עדן ,ורואה בה את הפתח שבו ייכ סו אליו ה שמות של הצדיקים.
 .45לפי ספר בראשית כג ,אברהם ביקש לק ות מערה לקבור בה את אשתו ,על פי מ הג תושבי
הארץ .הוא בחר את מערת המכפלה שהייתה שייכת לעפרון החיתי.
 .46התפיסה הארכיאולוגית המקובלת ,היא כי המב ה המקודש שהוקם מעל המקום המזוהה עם
מערת המכפלה ,ב ה בידי הורדוס .המב ה המו ומ טלי הוא קיר חומה גבוה התוחם חצר
מלב ית ,מרוצפת ופתוחה לשמים .על הריצוף בחצר הוקמו מצבות זיכרון לציון מקום
קבורתם של האבות והאימהות ,כאשר מתחת לחצר חתומה סדרה של מערות קבורה קדומות
וחללים ב ויים .זהו המב ה ההרודיא י היחיד באזור שהשתמר בשלמותו.
 .47השליטים המתחלפים בחברון ,הותירו את חותמם על המתחם .לכן ,כיום החצר ב ויה ברובה
ותוספות של ב יה מסתירות חלקים יכרים מקיר החומה ,למעט הפי ה הדרומית שבה חשף
המב ה ההרודיא י עומד על סלע האם.
 .48על פי המקובל על רוב הארכיאולוגים ,המסורת בדבר קיומם של קברים עתיקים במערת
המכפלה השתמרה מימי בית ראשון עד ימי הורדוס .בשל מסורת זו ,ב ה הורדוס מב ה רב
רושם ,ש ועד להדגיש את מקום המערה הקדומה.

https://www.iaa-conservation.org.il/images//SMH_01_web.pdf
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 .49המב ה שהקים הורדוס הוא חצר מלב ית שמידותיה  34-59מ' .החצר תחומה קירות בעובי
כ 2.8-מ' .הקירות המרשימים ב ויים היטב מאב י גזית מסותתות ,בעלות שוליים צרים
ומדויקים ,ומתואמות היטב זו לזו .חלקם העליון של הקירות מעוטר .שש מצבות מוצבות
בחצר ומסמ ות את מקום קבורת האבות והאימהות .המצבות ה ראות כיום אי ן
הרודיא יות ,אולם מיקומן כ ראה שמר.
 .50מיקומו של שער המב ה המקורי הוא בבחי ת תעלומה .מהמידע הקיים לא יתן לקבוע
בוודאות את מיקומו .הארכיאולוג יצחק מגן סבור שלמב ה ההרודיא י לא היו שערים,
ושהאתר לא תוכ ן לקלוט מבקרים.
 .51בתקופה הביז טית ב תה כ סייה בתוך החצר ההרודיא ית .עם הכיבוש הערבי בש ת 638
לסה" היא הפכה למסגד 'חרם אל-חליל' )מסגד אברהם(.
 .52המוסלמים זיהו את קבר יוסף מחוץ למב ה ההרודיא י והקימו מעליו את מב ה ה'יוספיה'
במאה ה .10-מספר ארכיאולוגים סבורים שמב ה ה'יוספיה' מסתיר את שער הכ יסה המקורי
למב ה ההרודיא י .ייתכן כי בעקבות הקמת ה'יוספיה' וסגירת פתח הכ יסה המקורי למב ה
ההרודיא י ,פרץ פתח כ יסה חדש בקיר הצפו י מזרחי )כיום ,מב ה ה'יוספיה' משמש אולם
אירועים וכ יסה ליהודים( .המוסלמים לא ערכו שי ויים בסידור המצבות ,ובימי האומיים
הוקמו כ ראה הכיפות מעל מצבות אברהם ושרה.
 .53בתקופה הצלב ית הוסב המסגד שוב לכ סייה .הצלב ים הקימו בחלק הדרומי-מזרחי של
החצר ההרודיא ית בזיליקה התופסת שתי חמישיות משטח החצר .שלושה מארבעת קירותיה
של הבזיליקה הם קירות המב ה ההרודיא י ,והיא הוקמה ללא אפסיס.
 .54בתקופה הצלב ית זירים כ סו דרך פתח שפרצו בריצוף אל מערך החדרים והפרוזדורים
שתחתיו .פתח זה מכו ה ה"פתח הסתום" שכן חסם באריחי אבן ובווי ברזל .מעליו הוקמה
אדיקולה דמוית אפריון .הצלב ים ביצרו את המקום באמצעות מצודה שהוקמה סמוך לחזית
הדרומית-מערבית של המב ה ההרודיא י .זו שימשה למגורי האבירים וחיל המצב.
 .55צלח א-דין שב והפך את הכ סייה למסגד 'חרם אל ח'ליל' )מקדש אברהם( .הסולטן הממלוכי
בייברס ערך שיפוצים במקום .בש ת  1267ב ה המעקה העליון שצורת השי יות בו אופיי ית
לב ייה מאותה התקופה .הוצבו מי רטים בפי ות המב ה .ש יים מהם ,המזרחי והמערבי,
שרדו ו ראים כיום בפי ות המב ה ההרודיא י .באותה תקופה עוטר כ ראה פ ים הב יין בשיש,
ואולי הוצבו גם ציו י הקברים הקיימים במקום עד היום .ככל ה ראה ,בתקופה זו פרץ 'פתח
ה רות' ,אחד מש י הפתחים ברצפת המתחם ,ו ב תה מעליו אדיקולה ,שהיא העתק של
האדיקולה הצלב ית שמעל ל'פתח הסתום'.
 .56בתקופה הממלוכית ,השפעתה של מערת המכפלה על ההתפתחות העירו ית של חברון ,הגיעה
לשיאה ,כאשר התפתחו שכו ות חדשות סמוך למתחם וכן הוקמו מוסדות דת בסביבתו
הקרובה.
 .57במאה ה 14-וספו למתחם שערים חיצו יים ,מעברים ומדרגות בהיקף המב ה ההרודיא י,
ומסגד הג'אוליה ב ה מצפון מזרח למב ה ההרודיא י .בתקופה זו פרצו ככל ה ראה ש י
פתחים וספים בחומה ההרודיא ית.
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 .58בתקופה העות'מא ית ערכו שי ויים מש יים ,שלא השפיעו על חזות המתחם ועל תפקודו.
המצודה הצלב ית הסמוכה למב ה ההרודיא י הרסה בש ת  1834בעת דיכוי המרד
באיברהים פחה ,השליט המצרי.
 .59אין עדות לפעולות ב ייה או שיפוץ שבוצעו בימי המ דט הבריטי ) (1917-1948במתחם מערת
המכפלה.
 .60בימי השלטון הירד י ) (1948-1967פו תה הרחבה סמוך לקיר הדרומי-מערבי של המב ה
ההרודיא י ,הוסרו הריסות המצודה והוכשרה גי ה .כמו-כן ,ב ה מעלה מדרגות שמוביל
לכ יסה למב ה ה'יוספיה' ,ומולו פרץ פתח בקיר ה'קלעה' – שרידי המצודה הצלב ית – פתח
זה סגור בשער ברזל.
 .61עבודות פיתוח של הרחבה הקדמית ערכו במקום מיד לאחר כיבושו על ידי מדי ת ישראל ,בין
הש ים  .1967-1969בעבודות אלו הרסו בתים סמוכים למב ה ,כולל המדרגות החיצו יות
והשער הממלוכי הדרומי )אזור ה'מדרגה השביעית'( שסימלו את השלטון המוסלמי במקום
ואת השפלת היהודים )בעקבות צו שהוציא הסולטן הממלוכי בייברס ,שאסר על יהודים
ו וצרים להיכ ס אל מערת המכפלה ,החלו עולי רגל וצרים להדיר את רגליהם מחברון
וממערת המכפלה .יהודים שהגיעו להתפלל במקום ,הורשו לעלות רק עד המדרגה השביעית
במעלה  24המדרגות שהובילו לשער המב ה באותה התקופה(.
 .62בש ת  ,1968עם פיתוח הגן העירו י לפ י חזית המו ומ ט ,ערכה חפירה ארכיאולוגית בראשות
זאב ייבין ,שהיה קמ"ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון .בחפירה סמוך לחזית הדרומית -
מערבית חשפה בריכת מים שהייתה בשימוש עד אמצע המאה ה.20-

ה .אישור הבקשה להיתר יפגע שלא לצורך במתחם הקדוש ובאופיו המיוחד ,בעת
שיש ן חלופות זמי ות אחרות לה גשת הכ יסה למב ה 'יוספיה' ולרחבת
הכ יסה ,אשר כלל לא בח ו ולא הוצגו לוועדת התכ ון
 .63לפי הבקשה להיתר ,המב ה של המעלית מתוכ ן להיב ות בדיוק ב קודת מפגש ייחודית של
תרבויות ומורשות שו ות – המב ה ההרודיא י ה דיר בשלמותו ,שרידי המצודה הצלב ית
ומב ה היוספיה ש ב ה בתקופה המוסלמית.
 .64מב ה המעלית אשר מזכיר תוספת זולה ומכוערת בפרויקטים של תמ"א  ,38יהיה טע זר
ויסתיר במכוון את קודת המפגש הזו בין התרבויות ,תוך פגיעה א ושה באופיו העתיק
וההיסטורי של המקום .זאת בהתאם לתפיסה הקיצו ית שמעו יי ת למחוק את ההיסטוריה,
הקדושה והארכיאולוגיה הלא יהודית וישראלית של המקום.
 .65להלן צילום בו מסומ ים המב ים השו ים במתחם מערת המכפלה ,שצורף למאמר ה "ל של
הילה ברגר און ורם שואף .מסומן בעיגול צהוב המקום בו מתוכ ן להיב ות מב ה המעלית:
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 .66כאמור ,לא במקרה ,במקום לפרסם הדמיות באתר הפרסומים של המ הל האזרחי ,אלו
פורסמו ביום  17.5.2020באתר החדשות '-ערוץ .'7
 .67בהדמיות שפורסמו באתר החדשות 'ערוץ  ,'7יתן לראות בבירור כיצד מב ה המעלית
הדומ טי שמתוכ ן ,הולך להסתיר ולכער את קודת המפגש בין התרבויות:

 .68מצער שבדומה להרס המב ים מהתקופה המוסלמית שהיו סמוכים למערת המכפלה )מיד
לאחר כיבוש הגדה המערבית( ,התרומה של "התקופה הישראלית" למתחם הקדוש תהיה
הוספת מב ה מעלית מכוער ומיותר ,שיפגע באופיו ההיסטורי והעתיק.
 .69כך למשל ,במקום ב יית מעלית ,הייתה אפשרות להפוך את מעלה המדרגות ל'יוספיה'
למסלול הליכה מיושר )ללא מדרגות( שיותאם לכיסאות גלגלים ו/או לעשות שימוש במעלון
מסוג "זחליל" וכדומה.
 .70באופן דומה ,במקום ב יית "מסלול חש" המזכיר את שביל העלייה למצדה ,על חשבון הגן
הפתוח ,היה יתן לב ות רמפות ל כים בחלק מהמדרגות המובילות לרחבת הכ יסה למתחם:

15

להלן המסלול ל כים שהתבקש לו היתר:

להלן מסומ ים בצהוב מקומות אפשריים להוספת רמפות:
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 .71אין מדובר בסתם מדשאה ,אלא מדובר בגן פתוח שהוא חלק בלתי פרד מהאווירה
הפסטורלית והקדושה של המקום.
 .72לפי הבקשה להיתר ,החלופות האלה ואחרות מעולם לא בדקו .גם אם הן כן בדקו ,הייתה
חובה שהחלופות ופירוט היתרו ות והחסרו ות של כל אחת מהן יוצגו בפ י ועדת התכ ון.
 .73על מ ת לקבל החלטה מי הלית תקי ה ליתן היתר לב יה ,על ועדת התכ ון לגבש תשתית
עובדתית מספקת לצורך קבלת ההחלטה ,לבחון את כל השיקולים הצריכים לע יין ולהפעיל
את שיקול-הדעת המוק ה לה באופן סביר ומידתי ,בהתחשב בכל השיקולים הרלוו טיים )ראו
פסקאות  32ו 41-לפסק די ה של כב' ה שיאה )בדימוס( הש' מ .אור בתיק עע"מ 8101/15
אלמסגד גריוסוס צגטה ' שר הפ ים )פורסם ב בו.((28.8.2017 ,
 .74במיוחד מאחר שמסמכי הבקשה אי ם כוללים חוות דעת לגבי מספר המבקרים כיום ובעתיד
הזקוקים לה גשה מסוג זה ,ברור כי מבלי שהוצגו לוועדת התכ ון חלופות אפשריות ופוגע יות
פחות ,אין ביכולתה לשקול את כל השיקולים הרלוו טיים ,לבצע בחי ה ע יי ית של תועלת
מול זק או לבחור באפשרות שפגיעתה פחותה.

ו .הבקשה להיתר אי ה עומדת בהוראות החוק הרלוו טיות ובמחויבויות הבין-
לאומיות של מדי ת ישראל
 .75כפי שיפורט להלן ,על פי הדין הישראלי וצווי המפקד הצבאי ,מב ים עתיקים מהסוג של מערת
המכפלה ,פטורים מחובת הה גשה.
 .76בהוראות תק ות )10ב())10 ,(1ב())(2ב( ו)10-ב())(2ג( לתק ות שוויון זכויות לא שים עם
מוגבלות )התאמות גישות למקום ציבורי שהוא ב יין קיים( ,תשע"ב ,11 2011-קבע שיראו
ביצוע התאמת גישות כפגיעה מהותית באופיו המיוחד של ב יין קיים אם "הב יין הקיים או
החלק שלגביו תבקש הפטור הוא עתיקה או אתר עתיקות כהגדרתם בחוק העתיקות" ו/או
"על הב יין הקיים חלה תכ ית לפי חוק התכ ון והב ייה שמייעדת את המקום האמור
לשימור" ,וכן "ביצוע התאמת גישות בב יין הקיים יפגע באופן מהותי באופיו המיוחד של
הב יין הקיים בהתחשב ,לפי הע יין ,בערכו ההיסטורי ,האדריכלי ,התרבותי והאורב י של
הב יין ,ובעבודות שבוצעו בפועל" ו/או "ביצוע התאמת ה גישות יפגע באופן מהותי בעתיקה
או באתר עתיקות או שו ה באופן מהותי מהוראות ש ית ו על ידי רשות העתיקות".
 .77הוראת סעיף 7ח)ג( לצו בדבר חוק תכ ון ערים ,כפרים וב י ים )יהודה והשומרון( )מס' ,(418
תשל"א ,1971-קובעת כי הה גשה תבוצע "בהתאם לתחיקת המש ה ש קבעה לע יין זה
בישראל ,וברוח עקרו ות היסוד ומטרותיו של חוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות";
הוראת סעיף 7ח)ה())(1ב( קובעת כי יי תן פטור מה גשת מב ים מהסוג של מערת המכפלה:
"הפטור מתחייב כדי למ וע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום ,עקב ייחודו בשל
ערכי היסטוריה ,ארכיאולוגיה ,אדריכלות או טבע".

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_609.htm
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 ללא שיתוף, מאחר שבקשת ההיתר הוגשה על ידי משרד הביטחון והמ הל האזרחי, ב וסף.78
והסכמה של הרשות הפלסטי ית ועיריית חברון )לכן הוצאו צווי הפקעה מכוח הצו בדבר חוק
 הצו בדבר הקמת,1969 –  תשכ"ט,(321 'הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור()יהודה ושומרון()מס
 וחוק הקרקעות )רכישה לצרכי,1981 –  התשמ"ב,(947 'מי הל אזרחי )יהודה ושומרון()מס
.לאומי החל באזור- הרי שמדובר בהפרה של הוראות הדין הבין,(1953  לש ת2 ' מס,(ציבור
 ובפרט אמ ת האג להג ה על כסי,לאומי הרלוו טי לשטח כבוש- בע יי ו חל המשפט הבין.79
 ה חשבים לדין מ הגי ומדי ת,( והפרוטוקול הראשון שלה1954) תרבות בעת עימות מזוין
.ישראל הצטרפה אליהם
( לאמ ת האגa)1  זאת לפי הוראת סעיף,"cultural property"- מערת המכפלה מוגדרת כ.80
:(1954) להג ת כסי תרבות בעת עימות מזוין
For the purposes of the present Convention, the term `cultural
property' shall cover, irrespective of origin or ownership:
(a) movable or immovable property of great importance to the
cultural heritage of every people, such as monuments of
architecture, art or history, whether religious or secular;
archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of
historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and
other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well
as scientific collections and important collections of books or
archives or of reproductions of the property defined above;

 קובעת את החובה של, לאמ ת האג להג ת כסי תרבות בעת עימות מזוין5  הוראת סעיף.81
המדי ה הכובשת לתאם כל צעד ה וגע לאתרי מורשת ועתיקות עם מוסדות השלטון
:( עיריית חברון,המקומיים )בע יי ו
1. Any High Contracting Party in occupation of the whole or part of
the territory of another High Contracting Party shall as far as possible
support the competent national authorities of the occupied country
in safeguarding and preserving its cultural property.
2. Should it prove necessary to take measures to preserve cultural
property situated in occupied territory and damaged by military
operations, and should the competent national authorities be unable
to take such measures, the Occupying Power shall, as far as possible,
and in close cooperation with such authorities, take the most
necessary measures of preservation.

 קובעת את החובה של המדי ה, הוראות אמ ת האג להג ת כסי תרבות בעת עימות מזוין.82
–  בין היתר,הכובשת לכבד את המורשת והעתיקות בשטח הכבוש

: קבע2 בהוראת סעיף
For the purposes of the present Convention, the protection of
cultural property shall comprise the safeguarding of and respect for
such property.

: קבע4 בהוראת סעיף
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The High Contracting Parties undertake to respect cultural property
situated within their own territory as well as within the territory of
other High Contracting Parties by refraining from any use of the
property and its immediate surroundings or of the appliances in use
for its protection for purposes which are likely to expose it to
destruction or damage in the event of armed conflict; and by
refraining from any act of hostility, directed against such property.

 .83תק ה  43לתק ות ה ספחות לאמ ת האג בדבר הדי ים והמ הגים של המלחמה ביבשה ),(1907
קובעת" :בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש ,י קוט הלה בכל האמצעים
שביכולתו כדי להחזיר על כ ם ולהבטיח את הסדר והחיים הציבוריים ,עד כמה שהדבר
אפשרי ,מתוך כיבוד החוקים ה והגים במדי ה ,חוץ אם בצר ממ ו הדבר לחלוטין".
 .84ב וסף ,הדבר יהווה הפרה של מחויבויות מדי ת ישראל לארגון או סק"ו .מדי ת ישראל
חתומה על אמ ת ההג ה על המורשת התרבותית והטבעית של או סק"ו ) Convention

 .((1972)Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritageסעיף 6
באמ ה זו קובע כי:
א .תוך כיבוד ריבו ות המדי ות אשר המורשת התרבותית והטבעית מצאת בשטחיהן,
כאמור בסעיף ) 5א ו – ב( ומבלי לפגוע בזכויות הק יין המוק ות באמצעות החקיקה
הלאומית ,המדי ות החברות באמ ה זו מכירות במורשת זו כמורשת של העולם ועל כן
גם מחויבות לשיתוף פעולה של הקהילה הבין-לאומית להג ה עליה
ב .המדי ות החברות מקבלות עליהן ,בכפוף לת אי האמ ה ,לסייע בזיהוי ,הג ה ,שימור
והצגה של המורשת התרבותית והטבעית כאמור בסעיף ) 11ב ו-ד( אם המדי ה אשר
המורשת התרבותית והטבעית מצאות בשטחה מבקשת זאת.
ג .כל מדי ה החברה באמ ה זו מקבלת עליה שלא ל קוט בצעדים מכוו ים אשר עלולים
לגרום זק ,במישרין או בעקיפין ,לאתרי המורשת התרבותית והטבעית ,כאמור בסעיפים
 1ו ,2 -ה מצאים בשטחה של מדי ה אחרת השותפה באמ ה זו.
 .85לאור העובדה שבש ת  2017העיר העתיקה בחברון ,ובתוכה מערת המכפלה ,הוכרזה כאתר
מורשת עולמית מטעם או סק"ו )מערת המכפלה מצאת באזור החיץ של שטח ההכרזה( ,על
מדי ת ישראל להימ ע מכל פעולה העלולה לפגוע בערכי המורשת של מערת המכפלה.
 .86על כן ,לאור העובדה שאמ ה זו מהווה מסמך המחייב את מדי ת ישראל ,עליה לפעול בהתאם
לרוח האמ ה ולהימ ע מקידום תכ ית זו ,אשר תביא לפגיעה משמעותית בערכים
האדריכליים ,ההיסטוריים והתרבותיים של האתר כפי שהוצגו בהת גדות זו.
 .87מן הסתם לא תהיה זו הפעם הראשו ה מאז ש ת  1967שהמפקד הצבאי של האזור והמ הל
האזרחי יחרגו מהוראות החוק הבין-לאומי ,אך כדי שהמ הל האזרחי יחרוג גם מהוראות
צווי המפקד הצבאי ,אשר קובעות במפורש פטור מחובת הה גשה למב ה עתיק מהסוג של
מערת המכפלה – יש ו צורך בהצדקה דירה וחריגה ביותר )זאת ככל ש יח שמותר לרשות
מי הלית לחרוג מהכללים של עצמה(.
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 .88אף אם יח כי צווי המפקד הצבאי הם המלצה בלבד למ הל האזרחי ,בע יי ו – כאשר לא
הוגשו עם מסמכי הבקשה להיתר חלופות אפשריות ,לא הוגשו תו ים לגבי מספר המבקרים
כיום ובעתיד הזקוקים לה גשה מסוג זה ,לא הוגשו הדמיות מלאות ,לא הוגשו חוות דעת
בתחום הה דסה ,החשמל והבטיחות ,לא הוגש תיק תיעוד ושימור ולא הוגשו אישור או
התייחסות מקמ"ט ארכיאולוגיה – הרי שלא קיימת אפילו תשתית עובדתית מי ימלית
שיכולה להצדיק את אישור הבקשה להיתר הב יה.
 .89לאור כל האמור לעיל ,בקש מוועדת התכ ון ה כבדת לדחות על הסף את בקשת ההיתר,
ולחילופין ,לדחות את הבקשה לגופה שכן התאמת גישות כמבוקש תפגע באופן מהותי באופיו
המיוחד של מתחם מערת המכפלה הקיים ,זאת בהתחשב בערכו ההיסטורי ,הארכיאולוגי,
האדריכלי ,התרבותי והדתי ,ובהתחשב בהוראות החוק הרלוו טיות.
 .90אישור בקשת ההיתר ב סיבות המפורטות לעיל ,יהיה בלתי סביר באופן קיצו י.

בכבוד רב,
איתי מק ,עו"ד
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