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  עתירה מנהלית
  נוצרי עתיק ופגיעה ברגשות הציבור\ביזנטי\יבעניין הזנחת שרידי אתר היסטור

  
  על סמך האמור בעתירה זו מתבקש כב' ביהמ"ש בזאת כדלקמן:

  
 או תיקון הגדר.\להורות למשיבים לפעול לגידור האתר נשוא העתירה לאלתר ו .1
 להורות למשיבים לפעול להצבת סככה לשמירה על האתר ולקרות אותו. .2
 או מפגעים אנושיים וטבעיים למיניהם.\להורות למשיבים למנוע כניסתם של סקרנים ו .3
 או שחזור הכנסייה והמנזר ושמירה עליהם.\להורות למשיבים לפעול לשימור ו .4
 להצהיר כי האתר הינו בעל ערך משמעותי להיסטוריית הנוצרים ולאסור על המשיבים להזניח אותו יותר. .5
 אחר שנדרש לפי שיקול דעתו המוחלט של כב' ביהמ"ש.\ליתן כל סעד נוסף .6
  

  ואלה נימוקי העתירה:
  
ויהא מיוצג  נמנה על העדה הנוצרית יוונית קתוליתו ובמקצוע, עו"ד תושב עספיא ,ישראלבמדינת אזרח  ,העותר .7

 .וכתובתו להמצאת כתבי בי דין כמצוין בכותרת תומא הלון ואח'עוה"ד  משרד בתובענה זו ע"י ב"כ
 

 דין היא כמצוין בכותרת.- וכתובתה להמצאת כתבי בי הרשות המקומית של העיר חיפהנה הי 1המשיבה  .8
  

 דין היא כמצוין בכותרת.- וכתובתה להמצאת כתבי בי רשות העתיקותהינה  2המשיבה  .9
  

 דין היא כמצוין בכותרת.- וכתובתה להמצאת כתבי בי רשות הטבע והגניםהינה  3המשיבה  .10
  

 נות בהשלמה הדדית ו/או לחלופין, לפי הקשר הדברים והדבקם.נטעהעותר טענות ו/או תביעות  .11
  

באופן תמציתי ואינה רבת מלל מנוסחת (או בכלל כל כתב טענות מטעם העותר)  עתירה זוכי עצם היות  יודגש ופה .12
הדבר נעשה היפוכו של דבר,  ,או לא עניינית\ית ותליכאו לא ת\או היותה לקונית ו\והעותר  לא מעיד על דלות גרסת

 בהתאם לגישת כל בתיה"ש הנכבדים. יקרי טימטעמי יעילות וחסכון בזמן שיפ
  



  

I. :מבוא 
 

העתירה לא הוגשה רק בהיות העותר אזרח הנמנה על העדה לציין כי העותר מבקש באשר לזכות העמידה  .13
שפוי שלא אמור לעבור בשתיקה על התנהלות לקויה אלא בהיותו אזרח  קתולית )!(בזנטיתיוונית הנוצרית

 ערך, סמכויות ותפקידים ציבוריים.גופים ונציגיהם האמונים על נכסים יקרי \רשויות\של מוסדות
 

 7154/18תיק ה(מחוזי חיפה) ולאחר מכן  41236-03-18במהלך ניהול התיק שנפתח תחילה בעת"מ  .14
בותו הרבה של האתר תל השקמונה כאחד ימתברר כי כל המשיבים מכירים בחש בביהמ"ש העיליון

 היחידים בחיפה. יםההיסטורי\םהארכיאולוגיהאתרים 
  

, עד עצם היום הזה עוד עולה ובתדהמה רבה כי כל משיבה מתנערת מהאחריות ומטילה אותה על המשיבים אחרים .15
 דיק את הגשת העתירה וחשיבותה.דבר המצ

  
  עותק מהפניה האחרונה אל המשיבות ותשובותיהם החמקניותבהמשך לכתב עתירה זה רצ"ב.  

  
 1/8/21ביום הרי ש(!!) ואם לא היה דיי בכך,  ושום דבר לא נשתנה )27/7/21ביום ( לאחרונההעותר ביקר באתר  .16

אתר ב דווח! עניין זה אף שיביםמהשל  חוסר אחריותם\רשלנותם\הזנחתם\הפרותיהםפרצה שריפת ענק בעקבות 
 !וכפי שעולה מהתמונות הקשות לצפיה הרצ"ב ידיעות חיפה באותו יום

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

חמור מכל זה השביל שנסלל סמוך לאתר ולרצפות הפסיפס המתפוררות שחשף את האתר עוד יותר והנגיש את 
  עניין לא יטופל.הדרך למפגעים פוטנציאלים והפך את הסיכון לממשי עוד יותר במידה וה

  

  
  

  .הצורךכדי לצלם תמונות עדכניות ומתבקשת אף רשות להצגתן בשעת  בכל עת שידרש לאתרסור ל יוכלהעותר 

  
שאין חולקין שחלק בלתי מבוטל מרצפות הפסיפס ניזוק, נהרס בהשוואה לתמונות ישנות שנמצאו ברשת עולה  .17

זנחו את המקום מאז, על אף שידעו התרשלו ולאחר סיום החפירות שהתבצעו בפיקוח רשות העתיקות שוהתפורר 
 על הסיכון עוד בתחילת הדרך.

  
וניתן לתאר את מצבו  הראשונה להלן תמונות להשוואה; התמונה השמאלית היא התמונה שצורפה לעתירה

  פונות!, גשם, רוח ושטחשיפה למפגעים אנושיים וטבעייםל האתר לאחר שלוש שנים של הזנחה, ש
  
  
  



  
  
  

  
  

מעדו \להודות שהם אכן טעו\להתנגח שעה שיכלו להגיד\לא מובן למה צריכים המשיבים להתנער מאחריות ולהתנצח .18
 או לפעול לתיקון העוול שהם יצרו או לכל הפחות היו שותפים לו.\ושהם מוכנים לתקן ו

 
לות תחזוקה ועשתה לטענתה פעו 3התעשתה המשיבה  2018הראשונה בשנת בעקבות הגשת העתירה  .19

 (שלעניות דעת העותר אין בהן כדי להועיל ולשמור על רצפות הפסיפס ומדובר אך ורק באחיזת עיניים!)  תמינימליו
  

קשר עם העותר תוך ניסיון להרדימו ולגרום לפעול  2יצרה המשיבה  2018בשנת בעקבות הגשת העתירה  .20
נטלה חלק בלתי מבוטל ואף משמעותי בהריסת האתר שעה שלא דאגה  2 המשיבה –להכרזתה כמשיבה פורמלית 

  להגן עליו כיאות בניגוד לאחריות הרובצת על שכמה!

  
II. חשיבות האתר:רקע ו 

 
תל שקמונה סמוך לחוף הים \צועד באזור בת גלים העותראו בסמוך לכך בעודנו  10/2017במהלך חודש  .21

בניין \ליד המכון לחקר הימים והאגמים בחיפה נדהם הוא, הזדעזע וחשכו עיניו עת נתגלו שרידי מבצר
 נוצרית יוונית מתקופת התהילה הביזנטית. מצודה\מופקר עתיק שלעניות דעתו דאז מהווה אף כנסייה

 
בתדהמה רבה סייר הח"מ ברחבי האתר העזוב, המוזנח, המרושל והניצב שם כאבן שאין לה הופכין ועוד  .22

הבחין ברצפות פסיפס כיצירת אומנות לשמה אשר מעדות על היסטוריית אזור וגדולתו של עם שלם שחי 
 ית והמערבית.פה מאז ומתמיד ומלפני תחילת הספירה המזרח

  
 11672/7וכן של גו"ח  10801/2המערערת הינה הבעלים הרשומים של גו"ח  מבדיקה מעמיקה עלה כי .23

הינו עדות לתקופת הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל, התקופה הפרסית התקופה הצמוד לאיזור הנ"ל ש
תחזקה האוכלוסייה ה לספירה שבמהלכה  6- של המאה ה הרומית ובמיוחד לתקופה הביזנטית- ההלניסטית

דונם במישור שלרגלי התל שכלל אף יישוב  220בעיר ובעקבות זאת התרחב שטח העיר לכדי  הנוצרית
 לספירה שנהיה נוצרי עם הזמן. 4- המאה ה יהודי גדול, שהוקם באמצע

  
  
  



  
 רקע הסטורי: .24

  
ס"; שם הוא יוסף בן מתתיהו שבחר לקרוא לו בשמו היווני "סיקאמינו תל שקמונה מוזכר בכתביו של  .א

שצר באותה  אלכסנדר ינאי מצרים, לבין מלך תלמי לתירוס מספר על קורות המלחמה במקום בין
 )332י"ג,  תקופה על עכו. (קדמוניות היהודים

 
ובקרב נוסעים נוצריים. ממקורות אלו ניתן להתרשם  תל שקמונה נזכר פעם נוספת בתלמוד הבבלי  .ב

אנטונינוס  לצד אוכלוסייה נוצרית. הנוסע הנוצרימהקהילה היהודית הגדולה ששגשגה במקום 
מסעי נוצרים  ,שלום- אף מציין את שקמונה "כעיר של יהודים" (מיכאל איש (570-560) מפלקנטיה

 )65עמ'  ,לארץ־ישראל
  

לפנה"ס  15- בנוסף לכך עולה כי שקמונה התאכלסה כבר בתקופת הברונזה המאוחרת, קרי במאה ה  .ג
לפנה"ס ע"י הפיניקים  13- ל (הידועה גם בתקופה הישראלית) במאה הע"י הכנענים, בתקופת הברז

ישוב שחרב ושוקם במהרה לאחר כיבוש דוד המלך באיזור עכו ודור עד אשר הפכה שקמונה לעיר 
יישוב זה לא האריך ימים וחרב  - המחוזות של שלמה  12- דור, הידועה כאחת מ הקיצונית ביותר בנפת

של הפרעה שישק אולם נושב בפעם  במהלך מסע המלחמה סלפנה" 10- בשריפה עזה במאה ה
 באזור כולו. השמן תעשיית ושימש במשך למעלה ממאה שנים כמרכז לפנה"ס 9- השלישית במאה ה

  
אשור חרבה שקמונה,  מלך תגלת פלאסר השלישי במהלך מסע המלחמה של לפנה"ס 738 בשנת  .ד

ונבנתה מחדש על ידי תושבים שהוגלו  אולם שוב, כמו לאחר החורבן הקודם, שוקמה העיר, נושבה
יישוב זה לא  - בידי האשורים, תושבים שתחום עיסוקם המרכזי חזר להיות מסחר ימי  לארץ ישראל

 .וככל הנראה לא היה מיושב לכל אורך הכיבוש הבבלי לפנה"ס 7- האריך ימים וחרב במאה ה
  

של ארץ ישראל על ידי  בתקופה הפרסית התאכלסה שקמונה בפעם נוספת לאחר הכיבוש הפרסי  .ה
שבמהלכה סופחה נפת  הפיניקים מצור, והמשיך להתקיים ברציפות גם בתקופה ההלניסטית והרומית

 דור, אשר בתחומה נכללת שקמונה, לממלכת החשמונאים
  

לספירה  4- המאה ה התקיים בשקמונה יישוב יהודי גדול, שהוקם באמצע בראשית התקופה הביזנטית  .ו
 בעיר.  התחזקה האוכלוסייה הנוצרית  לספירה 6- עד שבמאה ה

  
גבוהה, כך שבשטח העיר נבנו, פרט לכנסיות  התקופה התבלטה בשגשוג כלכלי רב ורמת חיים

  .בתי מלאכה וחנויות ,ולמנזרים, מבני המגורים, מערכת ניקוז וביוב
  

מפריה ישל א נילחלקה הלבנטהכיבוש הערבי  בעקבות לספירה 7- שקמונה חדלה מלהתקיים במאה ה  .ז
  .ו על ראש התל יסודות בנייןשאף מהתקופה הזו נחשפשהפסידה בקרבות  תהבזנטי

  
 ממצאים ארכיולוגים: .25

  
על ההתיישבות בתקופת הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל, והתקופה הפרסית שלעיל מעידים   .א

הכוללים, בין היתר: מצודות, רובעי מגורים, רחובות  רבים שנחשפו באתר ארכאולוגיים ממצאים
כלי  משו לתפילה וכמחסנים ובתוכם מספר רב שלמרוצפים, מערכות ניקוז, בתי בד, בתים, מבנים ששי

פסלים וכלי  חרס, כלי נשק כלי פולחן, תכשיטים, מטבעות ברונזה וכסף, קנקנים וחפצים רבים ובהם
 ואילך) 18 'מוזיקליים ממצא נוסף (שקמונה וצפונותיה, הוצאת המוזיאון הימי הלאומי, חיפה, עמ הקשה

 
חשפו רובעי מגורים   הרומית ובמיוחד התקופה הביזנטית- לניסטיתממצאים ארכאולוגיים מהתקופה הה  .ב

עם  וכנסייה מנזר מבנה של תעשייתיים, מפוארת בראש התל, מתקנים  פסיפס, וילה עם רצפות 
 מברונזה. רצפות פסיפס רבות ולוחיות מעוטרות בצלבים

  
  



  
ה והמנזר, מכיל רצפות בנוסף לרצפות הפסיפס שבהם נמצאו כתובות ביוונית, האתר, ובמיוחד הכנסי  .ג

ופירות מגון  ותלתנים   עצים  ודגמי צמחים, כגון  הנדסיים  פסיפס המעוטרות בעיקר בדגמים
וכן גביעים וכן מוטיבים מעולם החי כגון צמדי שלווין ויונים.  ואשכולות ענבים תפוחים   ,אתרוגים 

  ואילך) 72(שקמונה וצפונותיה, הוצאת המוזיאון הימי הלאומי, חיפה, עמוד  
  

באחת מהן נכתב:  פסיפס ביוונית מהמאה החמשית לספירה, באתר כתובות  בנוסף לכך נמצאו
  "מבורך הבונה"וכן:  הטובים"\"המקום הזה הוא של הימים המאושרים

  
 .ויונים שלווים בשרידי המנזר אף נמצאו בפסיפסים מעולם החי אשר בהן הופיעו עיטורים של צמדי

  )71-72+ עמ'  57ונותיה, הוצאת המוזיאון הימי הלאומי, חיפה, עמ' (ראו: שקמונה וצפ
  
 מאותה תקופה עתיק ימיםנוצרי  בית עלמין\ואם לא היה די בכך, הרי שמעבר לכביש ישנו בית קברות  .ד

המשיבים ושל מי  התרשלות שלבעקבות ההזנחה, הלא אכפתיות, הרשלנות והנזק לו נגרם שאף 
 .עם שלם שחיי פה מאז ומתמידהנוצרים וחוסר העניין בשמירה על היסטוריה של על פניו ם ומטעמ

 

III. :הפגיעה באינטרס הציבורי 
  

לא יעלה על הדעת מבחינת כל ערך דתי, מוסרי והלכתי והדבר חל לגבי כל הדתות, העדות יש לציין כי  .26
בעוד כמה שנים לאחר שנמות בצורה זו ו יחוללו ומנזרים כנסיותשרידי מקומות קדושים לרבות  והזרמים כי

ם מקודש שיש לנהוג בו ימצאו את עצמותינו זרוקים ופזורים פה ושם והפגיעה בבית העלמין שנחשב למקו
  אכן מקומם ולא נסבל. המשיביםמחדל \בכבוד דרך התנהגות

 
או שחזור שכן מדובר באתר בעל ערך \על כן עולה כי האתר בשקמונה עומד בכל הקריטריונים לשימור ו .27

 לוקלי וכמפורט להלן:\אידיאולוגי\אדריכלי\היסטורי
  

 ריים רבים האתר המהווה עדות לאירועים היסטו  .א
 האתר הושפע מפעילות של אישיות היסטורית, איש רוח וכו  .ב
 האתר משויך לקבוצות תרבות ייחודית.  .ג
 האיזור מעיד על התפתחות תחבורה, דרכי מעבר.  .ד
 או ממשל \או דת ו\מדובר במבנה חינוך ו  .ה
 המבנה בעל ערכים אדריכליים בכך שהוא המהווה דוגמה לסגנון בניה  .ו
 יינית לטכנולוגיית בניההמבנה מהווה דוגמה אופ  .ז
 המבנה מצטיין ביופיו או בנדירות אדריכלית  .ח
 מיתוס \המבנה נושא מסר  .ט
 יש בו כדי להוסיף לגאווה המקומית והערך העצמי של כל האזרחים.  .י

 
או טיפול מתאים עת שלכל \אורך השנים נעשו חפירות ארכיולוגיות ובכל פעם ננטש המקום ללא פיקוח ו .28

כנגד לגדר את המקום ולקרות אותו בסככה כדרישה מינימלית לשמירה עליו הפחות היה על הצדדים ש
מחיקת זכרם של הכנסייה הנוצרית \מפני מפגעים אנושיים וטבעיים אשר יש בהם כדי להביא להריסת

 והצדדים שכנגד נדרשו לעשות כן לאלתר וללא שום דיחוי אולם ללא הועיל!והמנזר באופן טוטאלי 
 

הוותה ועודנה מהווה פגיעה בחוק, ושוחקת את אמון הציבור ברשויות המדינה. מחדלם  המשיביםהתנהלות  .29
הארכאולוגי כיאות מפר לא רק את החוק, אלא גם את זכויות \של הצדדים שכנגד מלטפל באתר ההיסטורי

ה של מיליוני בני אדם הנמצאים תחת שלטונה של מדינה ישראל (מכל העדות, המגזרית והתרבויות) לשמיר
 על תרבותם.

  
והצדדים שכנגד ישבו בחיבוק ידיים לאורך שנים התעלמו  האתר נשחק ורצפות הפסיפס מתפוררות .30

מהמקום והעלימו עין ממנו לאורך זמן בצורה צורמת ומקוממת ואין אלא להתרעם עליה ובמיוחד כשהיא 
רה על תרבות עם בין נוגדת כל דין ואף את ערכיה של כל מדינה דמוקרטית שמחובותיה הבסיסיות השמי

 בני המעוטים.



 
או \או גזענות ו\או אפליה ו\או השערות מיותרות כגון חוסר עניין היסטורי ו\להטיל ספקות ו העותראין ברצון  .31

כל סיבה אחרת ואינו מחפש אלא תוצאות שיעזרו בין היתר לשגשוג התיירות ומעמדה של המדינה כמדינה 
 ים מכל העדות והתרבויות. מתוקנת וכמקום עליה לרגל של תייר

  
כפי שמופיע בסעיף (!!  אינן עתיקות "המצדיקות שימור"על פניו נראה כי העתיקות אשר נתגלו באתר 

מחוזי בביהמ"ש הב 41236-03-18מטעמה שהוגש במסגרת ההליך עת"מ  לתוכנית תחת נספח ב' 17.1.3
 של האתר! תוזאת על אף הודאתה בדבר ידיעתה על הנחישות ההיסטורי 1) מבחינת המשיבה חיפה
  

יספר על  שהעותרכל מדינה מתוקנת בעולם הייתה שמחה שיהיה לה אתר היסטורי שכזה ואין צורך  .32
 דוגמאות ממדינות אירופה והמערב ומה הם היו עושים במקרה ונתגלה להם מקום שכזה.

  
א שיהוי; והתנהגותם הצדדים שכנגד, גופים מנהליים, המחויבים להפעיל את סמכויותיהם בתום לב ולל .33

נגועה בחוסר תום לב והתרשלות קיצונית במיוחד כאשר השיהוי טמון בנזק בלתי הפיך לאתר, שכן כבר 
העדינים  מזה זמן ידוע לצדדים שכנגד שמצב השתמרות השרידים באתר מעורער ביותר ובייחוד האלמנטים

 ת לשימור, טיפול ושחזור! שבו כגון פסיפס וטיח, דבר שהצריך כבר לפני שנים התערבות מידי
  

IV. :המצב המשפטי 
 

ואילו הצדדים שכנגד  –בנסיבות הנ"ל, לצדדים שכנגד חובה מוגברת לציית להוראות החוק ולנהוג בהגינות  .34
 .מנצלים את אי מודעות האוכלוסייה כדי להפר את החוקים וההוראות שלהלן, בלא כל סנקציה

 
 תפקיד הרשות הינו כדלהלן:שות העתיקות לחק ר 5ע"פ סע'  .35

 
  ימיות, בישראל.- תפקידה של הרשות הוא לטפל בכל ענייני העתיקות, לרבות עתיקות תת  (א) 
  הרשות רשאית לעשות לגבי עתיקות ואתרים כל פעולה הנחוצה לשם מילוי תפקידיה, ובכלל זה   (ב)        

  חשיפה וחפירה של אתרים;    )1(
  שימור, שחזור ופיתוח של אתרים;     )2(
  ניהול, אחזקה, והפעלה של אתרים ושמירה עליהם;    )3(
  שימור ושחזור עתיקות;    )4(
  קיום פיקוח על חפירות ארכיאולוגיות;    )5(
  והפיקוח עליהם; ניהול של אוצרות העתיקות של המדינה, שמירתם    )6(
  קות;הפעלת פיקוח לענין עבירות לפי חוק העתי    )7(
  עריכת מחקרים ארכיאולוגיים וקידומם;    )8(
  ניהול ואחזקה של ספריה מדעית לארכיאולוגיה ולהיסטוריה של ארץ ישראל ושכנותיה;    )9(
  ריכוז, תיעוד ורישום של מידע ארכיאולוגי;  )10(
  קיום ועידוד פעולות חינוך והסברה בתחום הארכיאולוגיה;  )11(
  ינלאומיים בתחום הארכיאולוגיה.קיום קשרים מדעיים ב  )12(
  

(ג) ניהול, אחזקה והפעלה של אתר המצוי בתחום גן לאומי או שמורת טבע ושמירה עליו, ייעשו, על אף 
), על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, בתיאום עם הרשות, זולת 3האמור בסע' קטן(ב)(

ורת טבע", "הרשות לשמירת הטבע והגנים אם הוסכם ביניהם אחרת; לענין זה, "גן לאומי", "שמ
  כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח. –הלאומיים" 

  
 זה: 1978- בחוק העתיקות תשל"ח 1"עתיקה" לפי סע'  .36
  

לספירה הכללית, לרבות דבר  1700נכס, בין תלוש ובין מחובר, שנעשה בידי אדם לפני שנת    )1(
  וסף לו לאחר מכן והוא חלק בלתי נפרד ממנו;שה

לספירה הכללית, והוא בעל ערך  1700), שנעשה בידי אדם החל בשנת 1נכס, כאמור בפסקה (   )2(
  היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה;

 
   הגדרת "גן לאומי" "ושמורת טבע" לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, .37

 הינו כדלהלן: *1998- תשנ"ח
 

שטח המשמש או המיועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש  - "גן לאומי" 
אלה, בין שנשאר בטבעו ובין להם חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית, טבעית או נופית וכיוצא ב

  , שהוא גן לאומי;22שהותקן לשמש מטרות אלה ואשר שר הפנים הכריז עליו, בהתאם להוראות סע' 
  



  
שטח שבו נשמרים חי, צומח, דומם, קרקע, מערות, מים או נוף, שיש בהם ענין מדעי או  - "שמורת טבע" 

גי או במהלך התפתחותם, ואשר שר הפנים חינוכי, מפני שינויים בלתי רצויים במראם, בהרכבם הביולו
  , שהוא שמורת טבע;22הכריז עליו, בהתאם להוראות סעיף 

  
מבנה או קבוצת מבנים או חלק מהם לרבות סביבתם הקרובה שהם בעלי חשיבות לאומית היסטורית אתר לאומי""

  ם אתר לאומי;שה 38 'ם הכריז עליהם בהתאם להוראות סעבהתפתחות הישוב בארץ, ואשר שר הפני
 

 כאתר עתיקות. 97וכן בשנת  92, בשנת 64מבדיקה בילקוט הפרסומים עלה כי האתר הוכרז כבר בשנת  .38
 

ושאר הצדדים להתעלם מהמקום ולהעלים עין ממנו לאורך שנים נוגדת בין היתר את  1המשיבה החלטת  .39
ם בישראל, האמנה א לחוק התכנון והבניה (והתוספת הרביעית), את האמנה לשימור מבני 76סעיף 

פירנצה ואף את ערכיה של כל מדינה דמוקרטית \למורשת עולמית וכן את רוחה של אמנת וניציה
ויהווה לנצח נצחים ֶמַלח שמחובותיה הבסיסיות השמירה על תרבות עם בין בני המעוטים שהיווה, מהווה 

 (ציטוט מהברית החדשה) ָהָאֶרץ
  

V.  והפרותיהם: םבישיהמחבות 
  

 בביהמ"ש העיליון 7154/18תיק ה(מחוזי חיפה) ולאחר מכן  41236-03-18בעת"מ  שפסקי הדין שניתנו על אף  .40
 מלבד הבטחות שווא. ואת האחראים לפעול טרם נעשה דבר את הצדדיםהיה אמור לכל הפחות לדרבן 

 
של הגדר  מלבד תיקון לקוני וחלקי עד למועד כתיבת שורות אלו טרם פעלו הצדדים להסדרת העניין .41

הפרוצה וההרוסה מסביב לשטח הקטן של הכנסיה ותליית לוחיות שרשום עליהם: "סכנה! המעבר 
 הרט"ג) –אסור 

  
וזאת לאור ההזנחה  עומד בסכנת הכחדה שקמונה (במיוחד פסיפס הכנסיה והמנזר)  עד כה האתר תל .42

מוך אליו שהנגיש את שהתארכה שנים ע"י הצדדים האחראיים, הסחבת של המערערת, הדרך שנסללה בס
 הנזק הבלתי הפיך כבר נראה באופק. - האתר להולכי רגל וכן הגשמים העזים והרוחות שהיו

  
 הותירו את האתר קבור ולעולם לא חשפו אותו לגורל בלתי ידוע. המשיביםתוהה אם לא היה עדיף אם  העותר .43

  
מזג האוויר שמסכן  ותלנכון לשמור על האתר תל שקמונה למר ראו המשיביםעל פניו נראה כי עד כה טרם  .44

ע"פ התחייבותכם בפסה"ד שניתן ע"י כב'  ואותו בנוסף לעוד מפגעים סביבתיים המתוארים לעיל ולא פעל
דינו של כב' , והעניין הוזנח כפי שנעשה עם פסק על אף הזמן הרב שחלף 22/6/20ביהמ"ש העליון ביום 
 על אף שלא ניתנה כל הוראה לעיכוב ביצוע פסה"ד בערעור אשר הוגש!! 28/8/18ביהמ"ש המחוזי מיום 

  

VI. סיכום:ל  

 
מתנהלת מזה שנים רבות ויהיה זה בלתי  יההיסטורל של האתר וההזנחה ללא טיפו אכפתיותמדיניות האי  .45

סביר לחלוטין להמשיך במדיניות זו עוד שנים ארוכות, על הנזקים הכבדים והבלתי הפיכים שנגרמים לאתר 

 ובכך לבעלי עניין ולשלטון החוק והפגיעה בזכויותיהם, רק מתוך ציפייה מופרכת ובלתי מבוססת בעליל,

 ם שמועידו לא ידוע יתעשתו וחילו לשמור על האתר ולטפל בו.לפיה ביום מן הימי

 

לעשות באתר כפי אשר על כן, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את העתירה, להורות למשיבים לפעול ו .46

ביר כפי שייקבע על ידי כבוד בית המשפט ולחייב את המשיבים בתוך פרק זמן ס מחויביםשהינם 

  החזר הוצאות העותר ובשכ"ט עו"ד.\בתשלום

  
  תומא הלון, עו"ד                                                                                  

  
  העותר                                                                                    
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                                                                      17/2/21  
  אה"ס!! 2018/נתיקנו                        
   בדואר רשום עם אישור מסירה                       

  מל"ב ולצורכי מו"מ בלבד!                                                                                                 
  

  לכב'
  עיריית חיפה

  באמצעות הלשכה המשפטית
  חיפה 3רח' ביאליק 

  048-357-903קס' בפ
  ואח' שי וינברגרלידי עו"ד 

  ח"נ,

  לכב'
  רשות העתיקות

  באמצעות הלשכה המשפטית
  ת"א 12לבנדה 
  035-414-753בפקס' 

  ואח' עמי שחרלידי עו"ד 
  ח"נ,

  לכב'
  רשות הטבע והגנים
  באמצעות היועמ"ש

  ר"ג 2בן גוריון 
  037-553-801בפקס' 

  ואח' לימור ברמןלידי עו"ד 
  ח"נ,

  
  (בימ"ש העליון) 7154/18עע"מ הנדון :                                                 

  (מחוזי חיפה) 41236-03-18בעניין תל שקמונה ובהמשך לעת"מ  
 

שלא זכו להתייחסותכם  15/3/18ומיום  8/1/18; מיום 24/11/17; מיום 2/11/17; מיום 7/10/17בהמשך לפניותינו מיום 
תל שקמונה סמוך לחוף הים ליד המכון לחקר הימים והאגמים \זור בת גליםיבעודנו הח"מ צועד באהם הודע לכם שהעניינית ואשר ב

מצודה נוצרית \בניין מופקר עתיק שכביכול (ולעניות דעתו) מהווה אף כנסייה\נדהם הח"מ, הזדעזע וחשכו עיניו עת נתגלו שרידי מבצר
בתדהמה רבה סייר הח"מ ברחבי האתר הנוצרי העזוב, המוזנח, המרושל והניצב ע לכם ש!! וכן הודיוונית מתקופת התהילה הביזנטית

שם כאבן שאין לה הופכין ועוד הבחין ברצפות פסיפס כיצירת אומנות לשמה אשר מעדות על היסטוריית אזור וגדולתו של עם שלם 
בצורה ולהעלים עין ממנו המקום מ להתעלםתכם חלטהוכן ש הספירה המזרחית והמערבית !!!לפני תחילת שחיי פה מאז ומתמיד ומ

א לחוק התכנון והבניה (והתוספת הרביעית), את  76צורמת זו מקוממת ואין לח"מ אלא להתרעם עליה שכן היא נוגדת בין היתר את סעיף 
כל מדינה המתיימרת להיות  פירנצה ואף את ערכיה של\וכן את רוחה של אמנת וניציה , האמנה למורשת עולמיתהאמנה לשימור מבנים בישראל

מהברית  טוט(צי ויהווה לנצח נצחים ֶמַלח ָהָאֶרץדמוקרטית שמחובותיה הבסיסיות השמירה על תרבות עם בין בני המעוטים שהיווה, מהווה 
כה על אף שדיי לחכימא ברמיזא יש לציין שלרוע מזל הנוצרים הם נאלצים עד ; וכן הודע לכם בה שהחדשה ואכן כשמו כן הוא!)

כדוגמת  ולאורך השנים להתמודד מול החלטות מקפחות אגרסיביות ביותר וזאת  הן על דרך של פעולה והן על דרך של מחדל
או שחזור שכן מדובר במבנה בעל ערך \שלא מן המיותר לציין כי אתר זה עומד בכל הקריטריונים לשימור ו; וכן !!המקרה דנן

מבנה הושפע מפעילות של אישיות   האתר המהווה עדות לאירוע היסטורי + פורט להלן:לוקלי וכמ\אידיאולוגי \אדריכלי\היסטורי
מדובר    ++ המבנה מעיד על התפתחות תחבורה, דרכי מעבר היסטורית, איש רוח וכו + מבנה המשויך לקבוצת תרבות ייחודית

דוגמה לסגנון בניה + המבנה מהווה דוגמה  המבנה בעל ערכים אדריכליים בכך שהוא המהווה ממשל +או \ודת  או\ו במבנה חינוך
מיתוס + יש בו כדי להוסיף לגאווה \אדריכלית + המבנה נושא מסר המבנה מצטיין ביופיו או בנדירות אופיינית לטכנולוגיית בניה +

כדרישה מנמלית לשמירה  לכל הפחות היה עליכם לגדר את המקום ולקרות אותו בסככה; ושהמקומית והערך העצמי של הנוצרים!!
והנכם נדרשים מחיקת זכרה של הכנסייה באופן טוטאלי \ים אנושיים וטבעיים אשר יש בהם כדי לתרום להריסתעעליו מפני מפג

בנוסף לכך הודגש בה, שהתיירות הישראלית נסמכת בחלקה הגדול ביותר על אתרי המורשת ; ולעשות כן לאלתר וללא שום דיחוי
חרף האמור הסטורית!!; וש- או בעל משמעות נוצרית\ינכם יכולים להעלים עיין משום מקום קדוש כזה או אחר והנוצרית ועל כן א

ניצבים ברחבי חיפה והמדינה מבנים מגעילים ומכוערים ביותר שפחות מעשירית התקציב המוקצה לבנייתם (טל"ח) היה יכול 
לראות !!!; ואשר התבקשתם בהן  היסטורית נעלית- משמעות דתיתלכסות את הוצאות השימור ואף השחזור של אותם אתרים בעלי 

תאלץ את הח"מ לנקוט בצעדים המתחייבים ותביא להגשת  ותבטרם פנייה לערכאות כי אי היענות לדריש ותכהתרא אלו ותבפני
ביום ה מהן הודע לכם ש; ובארוניגרום למעורבים בדבר טרדה, אי נעימות והוצאות מיותרותאשר דבר  - בקשה לצו עשה \תביעה\עתירה

; ואשר האומנם !?!? - ביקר הח"מ שוב ולפעם נוספת באתר כדי להתעדכן בקורות העניינים וכלום לא התחדש!  9/3/18
ח"מ לא יעבור על התנהגות זו בשתיקה כך שפניה זו תפורסם ברבים בארץ ובשעת הצורך עוד ישטח הח"מ בכולם הודע לכם שה

  ; חנה במספר שפות זרות לגורמים מתעניינים ואכפתיים יותר בחו"למר ליבו בפניות שתישלכל את 
  

המדבר בעד עצמו ומקבל את העתירה נגד  28/8/18עותק מפסה"ד מיום אשר אליה צורף  20/9/18ובהמשך לפנייתנו מיום 
ת אותו בסככה כדרישה לקרואף לשקול ו האתר לכל הפחותלגדר את החובה עליכם שחלה  על כן, עיריית חיפה; ואשר בה הודע לכם,

והמנזר הכנסייה  רצפות הפסיפס של של םמחיקת זכר\ים אנושיים וטבעיים אשר יש בהם כדי לתרום להריסתעמנמלית לשמירה עליו מפני מפג
גם לאור העובדה כי השביל  לאלתר וללא שום דיחוי לפעול ע"פ פסה"ד ה עיריית חיפהנדרש ואשר בה; באופן טוטאלי

 הארכיולוגי ולא ניתן להתעלם ממנו יותר !!\דיל את הסיכון לנזק בלתי הפיך לאתר ההסטורישנפתח באיזור הג
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  ;28/8/18מיום  מנחם רנאלכב' השופט ובהמשך לדיון בערעור שהוגשה על פסק דינו של 

  

  , המדבר בעד עצמו!7154/18בתיק עע"מ  22/6/20ובהמשך לפסה"ד מיום 

  

 ומד הטיפול באתר תל שקמונה כולל מרחב הכנסיה והמנזר וכן בית העלמין הנוצריים!הנכם מתבקשים להודיענו בהקדם היכן ע .1

 

מזג האוויר שמסכן אותו בנוסף לעוד מפגעים  ותראיתם לנכון לשמור על האתר תל שקמונה למרעל פניו נראה כי עד כה טרם  .2

על אף הזמן  22/6/20מ"ש העליון ביום סביבתיים המתוארים לעיל ולא פעלתם ע"פ התחייבותכם בפסה"ד שניתן ע"י כב' ביה

על אף שלא ניתנה כל הוראה  28/8/18, והעניין הוזנח כפי שנעשה עם פסק דינו של כב' ביהמ"ש המחוזי מיום הרב שחלף

 לעיכוב ביצוע פסה"ד בערעור אשר הוגש!!

  
 !~ ויפה שעה אחת קודםנודה  בדחיפותלהתייחסותכם  .3

  

או שיפוי בגין הפסדים ונזקים מכוח כל דין אחר, \לכל פיצוי וו וא הוצאותיו (לרבות בגין פניותיו) ועל זכותמיותר לציין כי הח"מ יעמדו על מל

  או  זלזול!\או האחרה ו\או רישול ו\או עיכוב ו\או הלנה ו\או שיהוי ו\או הזנחה ו\או דחייה ו\או במקרה של סירוב ו\היה ולא תסכימו למבוקש ו

  
  בכ"ר ובתומ"ר,                                                   

  תומא הלון, עו"ד                     

  
  
  
  
   
  :יםהעתק 

  
I.  5601877-02פקס: ירושלים  22הוועד הישראלי לאונסקו. כנפי נשרים 

II.  .(הנהלה) 5034828-03(צפון) + פקס:  6514540-04פקס: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
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VIII. 025605000. פקס' ממשלתית להגנה על מורשת עולמית- הוועדה הבין 
IX.  '308-5311-02משרד הדתות; פקס  
X. 6510358-02+   046725062ְ  פקס' משרד התיירות 
  
  

  
או באי האמור לעיל בין אם במפורש בין אם במשתמע כדי להוות וויתור או מחילת כל סעד או למצות את מלוא \מור לעיל ואין באב נ"

  עפ"י כל דין. המעורבים בדבר\נגד האחראיםאו זכויות מרשי \או דרישות ו\או תביעות ו\טענות ו
  
  

(על אף הציון של "מל"ב ולצורכי מו"מ בלבד" פניה זו תהווה נגד 
  ראייה בכל הליך!) המעורבים בדבר\חראיםהא
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תומא מרחבא:

karem@israntique.org.il :קיבלתי את המייל ואעביר אותו לכארם סעיד שהוא מטפל במחוז חיפה – הוא מנהל המחוז. הנה המייל שלו

 

הערה אחת מקצועית (ברמה החברית):  ראיתי באחת הפסקאות דרישה לקרות את האתר. קירוי האתר לא תמיד פתרון, שכן בהרבה אתרים ובעיקר דוגמת תל
שקמונה שקרוב לים והרטיבות גבוהה, חשוב להשאיר חשיפה לשמש על מנת להשאיר אוורור ואיוד של הרטיבות. יש מחקרים חדשים המוכיחים כי קירוי עשוי לגרום

לנזק במקום להגן על האתר.

מה שכן נדרש במקום הקירוי פעולות שימור לחיזוק הפסיפסים שלא יתפוררו ופעולות תחזוקה שוטפת לאתר. היום כבר ברוב המקרים ממליצים שלא לקרות אתרים
אלא לדאוג לפעולת התחזוקה השוטפת
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 <tumahallon@gmail.com>  תומא הלון , <michalb@israntique.org.il>  בוחניק מיכל , <karem@israntique.org.il>  אל: סעיד כארם

כארם מרחבא:

ראה את המייל של עו"ד תומא הלון

מעביר לטיפולך

[טקסט מצוטט מוסתר]
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ד"ר נכבד,
שלום רב, 

רב תודות.
אשמח אם בכל זאת תקדם את הטיפול בעניין כי חבל על כל

הזמן שעובר.
בכ"ר, בב"ח ובתומ"ר 

תומא הלון, עו"ד
Mit Freundlichen Grüßen, 
  
The first Knight Templar of Acre, Haifa, Nazareth and the rest of Galilia. 
Permanent Preceptory of the Holy Land (PPHL) - Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH\SMOTJ GPUSA) 
 
Chev. K.T. Dipl. Jur. Tuma Hallon, RA & Notar
Abbadi, Hallon & Kollegen  Anwaltskanzlei
Khayat Strasse  Nr. 3;
Postfach Nr. 110;
Haifa 31000 Israel.
Handy Nr. :  +972(0)52-89-83-89-1
Faximilia:  +972(0)77-470-291-1
Website: ILawyer.co.il
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  :<   kamil@israntique.org.il> בתאריך יום ד׳, 17 בפבר׳ 2021 ב-9:28 מאת כמיל סארי
[טקסט מצוטט מוסתר]

<karem@israntique.org.il>   17 בפברואר 2021 בשעה 12:19סעיד כארם
 <tumahallon@gmail.com>  תומא הלון , <michalb@israntique.org.il>  בוחניק מיכל , <kamil@israntique.org.il>  אל: כמיל סארי

כמיל תודה,
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העברתי לטיפולו של דן בהט למענה

 

בברכה

כארם

[טקסט מצוטט מוסתר]

<iscpcp2016@gmail.com>   Secretary iscpcp13:37 18 בפברואר 2021 בשעה
 <tumahallon@gmail.com>  אל: תומא הלון

שלום עו"ד הלון, 

אפשר להבין מדוע שלחת לארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות את הפסיקות האלה?

בברכה, 

יונה

  :<   tumahallon@gmail.com> בתאריך יום ד׳, 17 בפבר׳ 2021 ב-8:58 מאת תומא הלון

  --
יונה דרזנר

מזכירה
הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות, ע"ר

iscpcp2016@gmail.com
 /https://www.conservation-israel.org.il

<kamil@israntique.org.il>   22 בפברואר 2021 בשעה 14:28כמיל סארי
 <tumahallon@gmail.com>  אל: תומא הלון

שלום

כפי שכתבתי העברתי לטיפול והיום עודכנתי ממנהל המחוז שמטפל בזה מול הלשכה המשפטית

כמיל

[טקסט מצוטט מוסתר]

mailto:tumahallon@gmail.com
mailto:iscpcp2016@gmail.com
https://www.conservation-israel.org.il/




אושרת בוזגלו |  לשכה משפטית
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  Youtube| Facebook
אתר רשות העתיקות |  

<tumahallon@gmail.com>   תומא הלון

מענה לפנייתך בעניין עע"מ 7154/18 -תל שקמונה 
2 הודעות

<LawOffice@israntique.org.il>   22 בפברואר 2021 בשעה 8:03שיר גיל
 <tumahallon@gmail.com>  "tumahallon@gmail.com" :אל

 <ami@israntique.org.il>  עמי שחר , <danb@israntique.org.il>  עותק: בהט דן

עו"ד תומא הלון שלום רב,

בהמשך לפנייתך בעניין שבנדון, מצ"ב תשובת רשות העתיקות.

 

בברכה,
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<tumahallon@gmail.com>   22 בפברואר 2021 בשעה 10:40תומא הלון
 <LawOffice@israntique.org.il>  אל: שיר גיל

 <ami@israntique.org.il>  עמי שחר , <danb@israntique.org.il>  עותק: בהט דן

ח"נ,
שלום רב,

תשובת חברתי אינה מספקת ולא ברורה.
נא להמציא אסמכתא\אישור.

להמשך טיפולך המסור ובהקדם נודה.
בכ"ר, בב"ח ובתומ"ר

תומא הלון, עו"ד
Mit Freundlichen Grüßen, 
  
The first Knight Templar of Acre, Haifa, Nazareth and the rest of Galilia. 
Permanent Preceptory of the Holy Land (PPHL) - Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH\SMOTJ GPUSA) 
 
Chev. K.T. Dipl. Jur. Tuma Hallon, RA & Notar
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Khayat Strasse  Nr. 3;
Postfach Nr. 110;
Haifa 31000 Israel.
Handy Nr. :  +972(0)52-89-83-89-1
Faximilia:  +972(0)77-470-291-1
Website: ILawyer.co.il
facebook: עורך-דין תומא הלון
“Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam”
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  :<   LawOffice@israntique.org.il> בתאריך יום ב׳, 22 בפבר׳ 2021 ב-8:03 מאת שיר גיל
[טקסט מצוטט מוסתר]
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אושרת בוזגלו |  לשכה משפטית

סולטאן סולימאן

טל. 02-6204750 | 052-6266664 |  פקס. 02-6271905

lawoffice@israntique.org.il .דואר אלקטרוני

  Youtube| Facebook
אתר רשות העתיקות |  

<tumahallon@gmail.com>   תומא הלון

מענה לפנייתך בעניין תל שקמונה עע"מ 7154/18 
הודעה אחת

<LawOffice@israntique.org.il>   11 במרץ 2021 בשעה 14:56שיר גיל
 <tumahallon@gmail.com>  "tumahallon@gmail.com" :אל

, <danb@israntique.org.il>  בהט דן , <AmirN@haifa.muni.il>  "AmirN@haifa.muni.il" , <Nakhshon@haifa.muni.il>  "Nakhshon@haifa.muni.il" :עותק
 <karem@israntique.org.il>  סעיד כארם

עו"ד תומא הלון שלום רב,

מצ"ב מכתב מענה לפנייתך מיום 22/2/21.

 

בברכה,

 

 

 

 Xerox Scan_11032021144854.pdf
165K

mailto:lawoffice@israntique.org.il
http://www.facebook.com/pages/rswt-htyqwt-lgt-bbr/165143053508665?v=wall
http://www.youtube.com/user/IsraelAntiquities/videos
http://www.antiquities.org.il/home_heb.asp
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9920261757&view=att&th=178215c18575e2d6&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw



