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  2021 במאי 30  ראשוןיום                                        
  לכבוד  
  בנימין גנץ  
      וראש הממשלה החליפישר הביטחון   
   
    שלום רב,   

      

  מערת המכפלה  "התוכנית ל"הנגשת מימוש את  לעצורבקשה  הנדון:

 

מורשת ושמירה על אתרי  ,  פועל למען זכויות תרבותש,  'עמק שווה ' בשם ארגון    נשלחתפנייה זו   .1

 . שבנדון לתוכנית, אשר הגיש התנגדות העתיקות כנכס ציבורי

כידוע, ועדות התכנון במנהל האזרחי דחו את ההתנגדות והערר שהגיש 'עמק שווה', ובהמשך  .2

שהגישה   העתירה  חברון  נדחתה  אך    .)4.3.2021  ביום 6666-12-20ם)  -(י  "מעת( עיריית 

גרידא   תכנוניים  מנימוקים  נבעו  ההתנגדויות  את  לדחות  עסקוההחלטות  בשיקולים    ולא 

(יצוין כי עיריית חברון הגישה ערעור    לאומיות של מדינת ישראל- מדיניים ובמחויבויות הבין

 עיכוב הביצוע). בקשת נדחתה  20.4.2021ביום בינתיים ו פסק הדיןעל ) 1883/21עע"מ (

הוגשהמלכתחילה   .3 הביטחון  התוכנית  משרד  ידי  כשם  על  אך  הוראה,  את   שנתת  לקדם 

  הצורך  חובתך לשקול בכל עת מחדש את מכך גם בסמכותך ואף    בוועדות התכנון  התוכנית

 .לאומיות של מדינת ישראל-מחויבויות הבין לו  מדינייםהלטעמים בהוצאתה לפועל בהתאם 

מה"בועה"   .4 לצאת  מאחורי  ולהפסיק    התכנוניתעליך  ההיתממות"להסתתר  כאילו    " מסך 

נכים  מספר  ישראל.  אין זה מקרה שמלבד  ב מדובר בעוד תוכנית להנגשה של מבנה ציבורי  

, בין מי  (לא כל הנכים וארגוני הנכים תומכים בה)  בתום לב  בתוכניתוארגוני נכים שתומכים  

וכנית ישנם גם פוליטיקאים ופעילים  לחץ ציבורי מסיבי ומתמשך על קידום הת  שמפעילים

ו פירומנים  מ מהימין  שהם  הקיצוני  שר  ופרובוקטוריםהימין  על  ק  מוכרים  טרמפ"  "תפסו 

 .שלהםהמסוכנת לקדם את האג'נדה הפוליטית תוכנית ההנגשה כדי 

שנים של קמפיין ציבורי מצד הימין והימין הקיצוני, הפרויקט לא    20-אין זה מקרה שבמשך כ .5

 , לנוכח הקשיים המשפטיים והמדיניים. יצא לפועל

צדדיות  - כשם שמדינת ישראל אינה יכולה לבצע שינויים בסטטוס קוו ולנקוט בפעולות חד .6

 צדדים במערת המכפלה. -בהר הבית ובכנסיית הקבר, כך גם אין היא יכולה לבצע שינויים חד

חזרו  האירופאי  האחרונים האו"ם, ארה"ב ומדינות באיחוד    בשבועותכפי שידוע לך היטב,   .7

צעדים פרובוקטיביים וחד צדדיים ולשמור על  נקיטת  קראו לישראל ולפלסטינים להימנע מו

   הסטטוס קוו במקומות הקדושים.

נודה להבהרתך לגבי היתכנות הפרויקט והאם בכוונתך לאשר את מימושו לאור האמור לעיל,   .8

 או להקפיאו או לגנוז אותו.
  

 

     
  בכבוד רב,  
  עו"ד איתי מק,  

  


