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הנדון :בקשה להתיר באופן שוטף ביקור וצילום באזור העבודות במזרח הר הבית,
לחברי הועד  ,לציבור הרחב ,ולנציגי התקשורת.
 .1בחודשים האחרונים אנו פועלים בהתנדבות כמיטב יכולתנו ,להפסיק את הרס העתיקות
במתחם הר הבית ,שמתבצע במסגרת עבודות הוואקף המוסלמי בחלק הדרום מזרחי של
הר הבית ,מצפון לאורוות שלמה ועד לשער הרחמים.
 .2לצערנו נמנעת מאיתנו הגישה לאזור העבודות ,ולא ניתן לנו להתקרב או לצלם את הנעשה
באזור ,וזאת ע"י שומרים ערביים מאנשי הוואקף המרחיקים מאזור העבודה כל אדם זר
שמתקרב לאזור.
 .3מדובר באתר עבודות שלא נשקפת בו סכנה ,ואין כל בעיה לאפשר ביקור ,שיאפשר לנו
לעמוד על המתרחש במקום ,ומיותר לומר שאין כמובן באתר כל דבר סודי ,או מסווג ,או
בעל חשיבות בטחונית ,המצדיק את הסתרתו מעיני הציבור.
 .4פנינו בנושא מספר פעמים בשבועות האחרונים ,למפקד מחוז ירושלים ,בבקשה לאפשר
לנו לסייר באזור העבודות ,ולצלם במקום ,אך נתקלנו בסרוב ,ובחוסר נכונות להסביר את
הנימוקים להחלטה ,תוך ציון העובדה שהכל נעשה בידיעת השר הממונה  -השר לבטחון
פנים ,וראש הממשלה.
 .5אנו מוחים בחריפות על שלילת הזכות מאיתנו לבקר באזור העבודה ,ולצלם אותו ,ורואים
בכך פגיעה קשה בזכות יסוד אזרחית לחופש המידע והתנועה ,ובזכות לבקר ולדעת את
המתרחש בכל אתר שאין סיבה אמיתית למניעת הכניסה אליו ,ובמיוחד באתר ציבורי
ומקום קדוש לבני דתות שונות כמו הר הבית ,שחשיבותו ההסטורית התרבותית
המדעית והארכיאולוגית ברורה לכל ,ושמתקיים בו חופש גישה קבוע ,כחלק מסטטוס
קוו רב שנים.
 .6אנו רואים בחומרה גם את האיסור שהטילה המשטרה על העיתונאים לבקר במקום
ולצלם ולתעד את המתרחש ,וניצב יצחקי אכן אישר בפנינו ,כי הוא מונע זאת מעתונאים,
וסרב לפרט את המניעים והסיבות להחלטתו זו.
 .7אנו מוחים בחריפות על שלילת חופש העתונות ,והפגיעה הקשה בזכות הציבור לדעת,
ובזכות לחופש המידע ,לגבי כל המתרחש באזור העבודות שמבצע הואקף המוסלמי
מצפון לאורוות שלמה ועד לשער הרחמים ,לאורך כ 250 -מטר של החומה המזרחית.
 .8לא יעלה על הדעת שבמצב בו מתבצעות עבירות חמורות ,על חוק העתיקות,וחוק התכנון
והבניה ע"י הואקף המוסלמי בחסות משטרת ישראל ,בידיעתה ובאישורה ,ימנע
מאיתנו ומהתקשורת לראות לתעד ולדווח לציבור על הנעשה במקום ,במטרה לעורר דעת
קהל ,ולהביא ללחץ ציבורי להפסקת הפגיעות הקשות בעתיקות שנעשות במקום.
2/
.2

 .9אך טבעי הוא כי הוואקף רוצה להסתיר מעיני הציבור את העבירות שהוא מבצע,
ולהרחיק עדות ממעשיו ,ע"י מניעת תיעוד ודיווח של פעולותיו ,אך לא ניתן להבין מדוע
משטרת ישראל ,ואולי גורמים בכירים ביותר בממשלת ישראל ,נותנים יד להסתרת
המתרחש בהר הבית מעיני הציבור בארץ ובעולם ,תוך מתן חיפוי לגורם המבצע עבירות
חמורות ביותר ברציפות בשנים האחרונות ,ובמיוחד בחצי השנה האחרונה.
 .10אנו דוחים בכל תוקף כל ניסיון לתרץ מצב זה בטעמי בטחון ,במיוחד לאחר שלמדנו את
הנושא ביסודיות ,ונפגשנו עם גורמי בטחון בכירים רבים ,ויש גבול לנשיאת שם הבטחון
לשווא ,כדי לתרץ ולכסות על המעשים החמורים ואוזלת היד של רשויות המדינה ,בכל
הקשור בפיקוח ושמירת החוק והעתיקות בהר הבית.
 .11בפגישה שקיימנו בלשכתך לפני עשרה ימים ,ביום  , 25.6.00העלינו בפניך את הבעיה
המפורטת לעיל ,ובתשובה ציינת בפנינו כי אינך מודע לנושא ,אינך יודע מהם הסיבות
לשלילת חופש העתונות וזכות הביקור במקום ,והבטחת לבדוק למחרת את הנושא עם
ניצב יצחקי ,ולהשיבנו דבר.
 .12לצערנו לא זכינו לתשובה מאז ,אף שהעלינו את הנושא מספר פעמים ,בשיחות עם עוזרך
עו"ד קובי שפירא במהלך השבוע האחרון.
 .13אנו מבקשים ממך להורות באופן מיידי למשטרת ישראל :
א .לאפשר לנו ביקור חופשי באזור העתיקות ,ולצלם בו באופן חופשי ללא כל
מניעה.
ב .לפתוח את אזור עבודות הוואקף לסיקור עיתונאי חופשי ומלא באופן שוטף וללא
כל מגבלה.
ג .לפתוח את אזור העבודות לביקור ותצפית הציבור הרחב ,כדי שכל מי שמעוניין
יוכל להתרשם מהיקף העבודות ,והנזקים שנגרמים במקום ,במהלך העבודות.
 .14לאור החשיבות הרבה של הנושא ,והדחיפות בשל המשך העבודות ,והמשך ההרס הנגרם
לאתר העתיקות הייחודי במקום ,אנו מבקשים לקבל את תשובתך באופן דחוף.
 .15במידה ולא נענה בחיוב בתוך זמן קצר ,נאלץ לשקול מיצוי כל האפשרויות העומדות
לרשותנו ,כולל פניה לבג"ץ לקבלת סעד משפטי בנושא.
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