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הנדון  :דרישה להפסקת הסכמת ואישור המשטרה להרס העתיקות בהר הבית ,ולנקיטה
מיידית בצעדים הבאים :
א .הפסקת הרס העתיקות במקום ,והפסקת העבירות והפרות החוק המתבצעות
באתר.
ב .הפסקת שלילת זכות הציבור לבקר במקום ,ושלילת חופש העיתונות בסיקור
המתרחש.
ג .בקשה לפגישה דחופה איתך בנושא.
 .1הועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית הינו גוף ציבורי רחב ,א-פוליטי ,הפועל בחודשים
האחרונים להפסקת הפגיעה החמורה וחסרת התקדים בעתיקות הר הבית ,במסגרת
עבודות בניה נרחבות שמבצע במקום הוואקף המוסלמי ,ללא כל פיקוח ארכיאולוגי
משמעותי) .רצ"ב עצומה ציבורית בנושא ,ורשימת חברי הועד מופיעה בתחתית העמוד(.
 .2לדרישת הועד הציבורי להפסקה מיידית של הפגיעות ,הצטרפו גם היועץ המשפטי
לממשלה ,ומנכ"ל רשות העתיקות ,שתיאר אתמול ביומן השבוע ברדיו את המצב כפשע
ארכיאולוגי.
 .3להפתעתנו התברר לנו בשבועות האחרונים ,בעקבות פגישות עם גורמים רבים ,ובהם
מפקד מחוז ירושלים ,השרים חיים רמון ושלמה בן עמי ,מנכ"ל רשות העתיקות והיועץ
המשפטי לממשלה ,כי הדרג המדיני ומקבלי ההחלטות ,תולים את האחריות לביצוע
העבירות החמורות המתבצעות בהר הבית ,הפרות חוקי העתיקות והתכנון והבניה,
והנזקים החמורים לעתיקות ,בהמלצות המשטרה ועמדתה בעד המשך ביצוע העבודות.
 .4אנו רואים את עמדתה זו של המשטרה ,כדבר חמור ביותר וכטעות קשה ,ולא יתכן
שהמשטרה תהיה עלה תאנה למחדלים חמורים של הממשלה ,ואנשיה יצאו לתקשורת
כמסבירים ומצדיקים את מחדלי הממשלה ,ורשלנותה החמורה בטיפול בנושא.
 .5התברר לנו שהמשטרה גם מטילה סגר תקשורתי על המקום ,ולא מאפשרת לציבור
הרחב ולנציגי התקשורת לבקר במקום ,ובכך מונעת את חופש העיתונות ,ושוללת את
זכות הציבור לדעת ,ושוב תוך שימוש שגוי בנימוקי בטחון ,המנוצלים שלא כראוי
להסתיר מעיני הציבור ,עבירות והפרות חוק חמורות ביותר !! המבוצעות ע"י הוואקף
המוסלמי בחסות הממשלה ובאישורה.
 .6אנו מבקשים להפגש איתך בדחיפות בנושא.
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