לכבוד
רב ניצב שלמה אהרונישקי
מפכ"ל משטרת ישראל
שלום רב

9.3.01
דחוף !!

הנדון  :הרס העתיקות בהר הבית :
א .בקשה להפסיק מתן מידע עובדתי שגוי ע"י המשטרה על הנעשה בהר
הבית.
ב .בקשה לפעול לעצירת הרס העתיקות בהר הבית ע"י הוואקף המוסלמי
והתנועה האיסלאמית הישראלית.
ג .בקשה לפגישה בנושא.
_____________________________________________________
 .1בחודשים האחרונים מגביר הוואקף את פעולות הבניה בהר הבית תוך פגיעה קשה
בעתיקות ,ואולי מתוך מאמץ לקבוע עובדות בשטח בזמן חילופי השלטון.
 .2בשבועיים האחרונים הרס הוואקף חלקים ניכרים ממבנה קדום הניצב ממזרח לגרם
המדרגות החדש היורד לאורוות שלמה בצמוד לחומה המזרחית של הר הבית.
 .3פעולת ההרס בוצעה באמצעות טרקטור ,לאור היום ,תחת עיני המשטרה ,ללא כל
אישור והסכמה של המשטרה לפעולת הרס חמורה זו ,ומבלי שהמשטרה נקפה
אצבע להפסקת ועצירת פעולת ההרס הוונדאלי ,שמהווה עבירה חמורה ,והפרה של
חוקי המדינה.
 .4פגיעה זו בעתיקות נגרמת בשעה שאין כל פיקוח של רשות העתיקות שאנשיה מנועים
לעלות להר ע"י המשטרה ללא כל סיבה מוצדקת ,ותוך גרימת נזק חמור ובלתי הפיך
לעתיקות הנדירות בהר הבית.
 .5להפתעתנו שודרה ידיעה במהדורת החדשות בטלביזיה של הערוץ השני במוצאי
שבת  , 3.3.01ולפיה לאחר שביקרת אתה ומפקד המחוז ניצב מיקי לוי במקום באותו
יום ,דיווחתם שאין כל פגיעה בעתיקות בהר הבית ,ונמשכות " רק " עבודות ריצוף
שגרתיות.
 .6הקביעה באם נגרם נזק ומימדי הנזק ,הינם בתחום התמחותם של ארכיאולוגיים
מקצועיים ,ואנו סבורים שאין זה מתפקידם או ביכולתם של אנשי משטרה לקבוע
עובדות בתחום מקצועי זה שאינו בתחום הכשרתם המקצועית.
 .7בבדיקה שעשינו מאוחר יותר עם הכתב שהעביר את הידיעה ,הוא אישר לנו את
תוכנה ,ומסר שכך היא הועברה בשמכם.
 .8מידע זה עומד בסתירה מוחלטת למידע שמסרה המשטרה לראש הממשלה בדיון
שהתקיים בל
 .9שכתו יומיים קודם לכן ,ובניגוד למידע שהעביר מפקד משטרה בכיר לבג"צ בעתירה
שנדונה בימים אלה בבג"צ.
 .10לצערנו אין זו הפעם הראשונה שנמסר בשמך מידע שלא נבדק עד הסוף ,ומקרה דומה
היה בסוף חודש ינואר כאשר התעורר ויכוח עובדתי על עצם קיומן של חפירות תת
קרקעיות בשטח שבין אורוות שלמה לאל אקצה הקדומה ,ובדברים שנשאת אמרת כי
אין כל חפירות במקום ,וכדבריך " לא דובים ולא יער ".
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 .11מידע זה סותר מידע רב הנמצא בידינו ומאשר קיומן של חפירות תת קרקעיות
במקום ,אך למרות פניותינו אליך ושיחות עם ראש הלשכה שלך ועוזרך לאחר דבריך
בחודש ינואר ,ובקשה להפגש איתך ולהציג לך את המידע שברשותנו ,לא זכינו לכל
תשובה או נכונות להפגש.
 .12מפקד מחוז ירושלים ביטל פגישה עמנו לצורך הצגת מידע עובדתי שבידינו ביום
 16.1.01ומאז הוא מסרב להפגש ולשמוע את הידוע לנו בנושא.
 .13לא יתכן שמפקדי המשטרה הבכירים ביותר ימסרו לציבור מידע עובדתי שגוי ,ויסרבו
לשמוע ולראות מידע השולל את דבריהם ,ויש לראות זאת בחומרה כשהדבר נעשה
בפעם השניה ע"י מפכ"ל המשטרה.
 .14אנו מבקשים ממך :
א .לפעול להפסקת העברת מידע בלתי מדוייק על הנעשה בהר הבית ע"י גורמי
המשטרה השונים ,ויש לדאוג לכך שכל מידע על נושא העתיקות בהר הבית
ימסר ע"י אנשי מקצוע מוסמכים.
ב .לפעול להפסקה מיידית של כל העבודות שמבצעים הוואקף והתנועה
האיסלאמית בהר הבית ,עד לבחינה מחודשת של הנושא ע"י נציגי
הממשלה החדשה ,וע"י שופטי בג"צ בעתירתנו.
ג .אנו מבקשים להפגש איתך בדחיפות לצורך הצגת המידע שבידינו ,ולבחינת
המתרחש בהר הבית לאור המידע הרב והמפורט המצוי ברשותנו.
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