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הנדון  :המשך הפגיעה בעתיקות הר הבית ,והמנעותך ממתן מענה ראוי
לפניותינו מיום  , 20.8.00ומיום  , 12.12.00ומפעולה תכליתית בנושא
להפסקת הפגיעה בעתיקות ,בקשה לפעול בנושא:
א .לדרוש מראש הממשלה להפסיק את הפגיעה בארכיאולוגיה והפרות
החוק המתבצעות ע"י הוואקף המוסלמי בהר הבית.
ב .להורות למשטרה לבצע בקפדנות את הוראות ראש הממשלה לגבי
הפיקוח על הנעשה בהר.
ג .להורות למשטרה לפתוח באופן מיידי את אזור העבודות לביקור הקהל
הרחב ,ובמיוחד לסיקור אמצעי התקשורת.
ד .להכין באופן דחוף נוהל מסודר וקבוע ,לפיו יבחנו ויאושרו פעולות כל
שהן על הר הבית.
ה .לאשר לנו בכתב כי מנהל רשות העתיקות רשאי לתת לנו מידע בכתב על
המצב בהר הבית.
ו .לענות בדחיפות על פניותינו במלואן ,ולראות את הממצאים שבידינו.
ז .בקשה לפגישה דחופה עמך.
_____________________________________________________________
 .1ביום  20.8.00שלחנו אליך מכתב ארוך ומפורט בן עשרה עמודים המפרט את המצב
החמור והבלתי נסבל השורר בהר הבית בשל הפגיעה בעתיקות כתוצאה מעבודות
הוואקף והתנועה האיסלאמית הישראלית.
 .2במכתב זה ביקשנו ממך לדרוש מראש הממשלה למנוע את המשך ההרס המתחולל
בהר הבית ,ולעצור את המשך העבודות ,ולהבהיר לו כי אישוריו והוראותיו להמשך
ביצוע העבודות אינם חוקיים.
 .3כמו כן ביקשנו ממך להורות למשטרה לבצע בקפדנות את הוראות ראש הממשלה,
לגבי הפיקוח על העבודות והכנסת חומרי בניה וכלי עבודה למקום ,וכן ביקשנו שורת
דברים נוספים ובהם פתיחת המקום לסיקור התקשורת וביקור הציבור הרחב ,והכנת
נוהל קבוע לפיו יבחנו ויאושרו עבודות ופעולות כל שהן על הר הבית.
 .4לצערנו עד לרגע זה לא זכינו לכל תשובה ,אף שחלפו כמעט שישה חודשים !! ולמרות
בקשות חוזרות ונשנות בע"פ מעוזרך עו"ד קובי שפירא לקבל מענה ,שנענו פעם אחר
פעם בתשובה שיעשה מאמץ לענות בהקדם ושחשיבות הנושא ודחיפותו נהירה לכם.
 .5גם מכתב נוסף ששלחנו אליך ביום  12.12.00לאור חידוש העבודות בהיקף רחב ,בו
ביקשנו ממך כמי שמופקד על שמירת החוק במדינה להבהיר לראש הממשלה כי
הוראותיו ואישוריו לביצוע העבודות אינם חוקיים ,וקראנו לך לעשות כל אשר לאל
ידך כדי למנוע ממנו את המשך פעולתו הבלתי חוקית ,נענה רק ביום  , 3.1.01אך
לצערנו עסק רק בצד העובדתי לפי גירסת המשטרה ,מבלי שמצאת לנכון להתייחס
לכל הצד החוקי והמשפטי ,שהוצג בחריפות במכתבנו.
 .6בשיחות בע"פ מאז קיץ  2000הבהרנו לעוזרך עו"ד שפירא כי נתוני המשטרה אינם
משקפים באופן ראוי את הנעשה בהר הבית ,וכך הבהרנו לו גם במהלך החודשיים
האחרונים לפני ואחרי תשובתו מיום . 3.1.01
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 .7לאור חילוקי הדעות בינינו ובין המשטרה לגבי המצב העובדתי בהר הבית ביקש עו"ד
שפירא בשיחת טלפון ביום  24.1.01שנראה לו את הנתונים העובדתיים שבידינו,
וביום  28.1.01קבענו פגישה לאותו יום אחה"צ ,אך לצערנו הפגישה בוטלה מצידכם,
ועו"ד שפירא ביקש שנפנה למשטרה ונציג לה את הנתונים שבידינו.
 .8הבהרנו לעו"ד שפירא כי המשטרה מסרבת מזה כשבועיים להפגש עמנו לצורך זה,
ואף ביטלה פגישה בנושא זה שנקבעה לנו עם ממ"ז ירושלים ניצב מיקי לוי ליום
, 16.1.01ועו"ד שפירא אמר כי ידאג לקיום פגישה בינינו לבין גורמי המשטרה.
 .9לצערנו בשיחות בהמשך השבוע התברר כי משטרת ירושלים מסרבת להפגש עמנו
ולראות את הנתונים והממצאים שבידינו ,ולצערנו גם במצב זה לא מצא לנכון עו"ד
שפירא להפגש עימנו עד לרגע זה למרות בקשותינו.
 .10לאור המשך פעולות ההרס הנרחבות הנמשכות בהר הבית ואף ביתר שאת בשבועות
האחרונים ,וממצאים שבידינו המאשרים זאת כולל צילומי אוויר מתחילת השבוע,
אנו פונים אליך שוב בבקשה להפגש בדחיפות ולראות את הנתונים הקשים שבידינו
ומשמעותם החמורה.
 .11אנו מבקשים לקבל בדחיפות את תשובותיך המלאות והעניניות למכתבינו שטרם נענו
על ידך ,וחוזרים על בקשתנו שתפעל בכל דרך אפשרית למנוע את המשך העבודות
והפגיעה בעתיקות שנמשכים מזה כחמישה עשר חודשים ויותר בהר הבית ,ושידוע
לנו גם מפגישתנו בחודש יוני שאתה מתנגד להן.
 .12אנו מבקשים ממך:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

לדרוש מראש הממשלה להפסיק את הפגיעה בארכיאולוגיה והפרות החוק
המתבצעות ע"י הוואקף המוסלמי בהר הבית.
להורות למשטרה לבצע בקפדנות את הוראות ראש הממשלה לגבי הפיקוח
על הנעשה בהר.
להורות למשטרה לפתוח באופן מיידי את אזור העבודות לביקור הקהל
הרחב ,ובמיוחד לסיקור אמצעי התקשורת.
להכין באופן דחוף נוהל מסודר וקבוע ,לפיו יבחנו ויאושרו פעולות כל שהן על
הר הבית.
לאשר לנו בכתב כי מנהל רשות העתיקות רשאי לתת לנו מידע בכתב על
המצב בהר הבית.
לענות בדחיפות על פניותינו במלואן.
להפגש עמך בהקדם.
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