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  דעה לעיתונותהו
  "הולילנד"פי סמכויותיך בפרשת -פעל על: למבקר המדינה ץ"אומ

  

באמצעות בא כוחה , מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(השופט , מבקר המדינהאל  ץ פנתה הבוקר"תנועת אומ

ים הציבוריים ויבדוק את ההיבטוביקשה ממנו כי יפעל על פי סמכויותיו  ,ד מיכאל קורינאלדי"עו' הפרופ

  ".הולילנד"והחוקיים ובהתאם לזאת יחליט האם יש מקום להורות על הפסקת הבניה ב

  

היועץ המשפטי ד מיכאל קורינאלדי אל "ד שמואל שנהר ועו"המשפטנים עו) 13.4(פנו אתמול במקביל 

 עד תום" הולילנד"וביקשו מהם להקפיא את המשך הבניה ב, פרקליט המדינה ושר הפנים, לממשלה

  .בירור הפרשה בבית המשפט

  

  :להלן נוסח הפניה

הננו פונים אליכם בתביעה להביא , ]אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי" [אומץ"בשם תנועת "

  .בירושלים" פרויקט הולילנד"ב, כולל היתרי בנייה חדשים, להקפאת כל הליכי הבנייה

ורו בועדות השונות לתכנון ולבנייה נמצאים עתה חלק מראשי הפרויקט וחלק מאלה שהיו מעורבים באיש

  .שהם בצעו לכאורה, כולל עבירת השוחד, בשל עבירות חמורות, במעצר

בהוציאו את צווי המעצר נגד , פ התקשורת"ע, השופט אברהם היימן אמר, סגן נשיא בית המשפט בראשון לציון

מן החמורות , פרשת שוחד חמורה ביותרכי חומר הראיות שהוצג בפניו מצביע על כך שמדובר ב, החשודים

  .שבתולדות המדינה

 בחטא -נראה כי הפרויקט כולו , על סמך אמירתו של השופט ועל סמך הוראתו לעצור את החשודים בפרשה

הנבחנת עתה על ידי משטרת ישראל , כי מבחינה ציבורית ואולי אף מבחינה פלילית, ראשיתו ואם כך הוא ברור

  .עד אשר יתברר כיצד אושר פרויקט זה בועדות התכנון השונות, א את הפרויקטוהפרקליטות יש להקפי

שהיה בין , חתן פרס ישראל לאדריכלות, שהוא לדברי האדריכל רם כרמי, לאשר את המשך הפרויקט

זוועה ", לפני שקבל את האישורים, 1999אך נטש אותו כבר בשנת , המתכננים הראשונים של הפרויקט

  .יהיה להוסיף חטא על פשע, "ארכיטקטונית

ע ובמידת הצורך להביא את "ולבחון מחדש את התב" זוועה הארכיטקטונית"זוהי גם הזדמנות לתקן את ה

  .ע חדשה"התוכניות לדיון מחודש בוועדות התכנון ולאשר תב

לפעול להקפאת הפרויקט , ייהעל פי חוק התכנון והבנ, שבידו סמכויות רחבות ביותר, אנו פונים לשר הפנים

  .ע חדשה"ולשקול את הצורך בהוצאת תב

כל עוד נמשכת החקירה וההכנות להגשת תביעה נגד , אנו פונים ליועץ המשפטי ולפרקליט המדינה להורות

בעיקר על ידי הקפאת הוצאת היתרי הבנייה , לשר הפנים להקפיא את המשך הפרויקט, העצורים בפרשה

  .להמשך הפרויקט

כל כוחם לא בא להם אלא מטעמו . היועץ המשפטי ופרקליט המדינה פועלים כנאמנים של הציבור, הפניםשר 

שהגיעו לידיעתו רק , של הציבור וציבור האזרחים במדינה נסער כולו מן הגילויים הראשוניים בפרשה זו

  .באמצעות הבקשות שהגישה הפרקליטות לבית המשפט בפרשה זו

שראשיתו כנראה , כי לא תינתן יד להמשך פרויקט זה, ת לציבור במדינת ישראלמן הדין ומן הצדק להראו

עד , בחטאים חמורים ביותר ואין דרך מידתית יותר לטיפול בנושא מאשר בהקפאת הליכי הבנייה בפרויקט

  ".לבירור הפרשה בבית המשפט


