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תכניתמתחםקדם)תכניתמס'ועדההמחוזיתלתכנוןובניהאתוההפקידה,0202באוקטובר22-ב

קומותבחניון5לבניהשלמבנהבןמדוברבתכניתשלעמותתאלע"דלהתנגדויותהציבור.(02530

זוכהלתמיכהנלהבתוהיאכנןהאדריכלאריהרחמימוביתאתהתכנית.שבשכונתסילוואןגבעתי

לוועדההמחוזית,לתכנוןובניהועדההמקומיתומה1בזקההבמהירותהתכניתקודמשלהרשויות:

והגנים נוספתשלהתכניתלהצטרףכמגישביקשהרשותהטבע נירברקתו,2ה מר ,ראשהעיריה,

:תכניתהאישורתמיכתובאתכדילהביעוועדההמחוזיתבדיוןלטרחוהגיע

שרהמיליוןמבקריםבשנהמרברקתמסרכיהיעדהעירוניהנויצירתתשתיתלכע"

"וכימרכזקדםמהווהנדבךגדולומהותיביצירתהתשתיתהאמורה

)מתוךפרוטוקולהדיון(.



ב 0200יוםירושליםבמאי יוקםבמתחםקדם. החליטהממשלתישראלשהיכלהתנ"ך מיכההת,

ב ברקת של תכניתהנלהבת בידי פרטייםשמוגשת מהגופים קיבלה שהיא הגבית ממשלהוהרוח

.תמיהותוהשפעתהניכרתלאורךכלתהליךהאישורשלהתכניתמעלות



כפישיתוארלהלן,לותאושרתכניתזויהאבכךשינוימהותיבפניהעירהעתיקה,וחריגהמכללים

עומדותבניגודגמור השלכותיההתכנוניותהרותהגורל שלעשרותשניםבדברשימורהותכנונה.

פגמיםשבוהיאמקודמת,ושלפחותהיוצריכותלבואבפנידיוןציבוריפתוחעהזרולהליךהמזורזו

ךכדיכךפוגעתפגיעהותוועמוק.באמתלהתיירותיתמקדמתישראלהתנחלותנוספתבלבסילוואן,

בימיםשלמשאומתןמדינימתחדשוזאת,חמורהבעקרונותהשימורשלהעירהעתיקהוסביבותיה

פלסטינים.ביןישראללביןה

 

 תוכן המסמך:

  ית נוספת של אלע"ד בסילוואןתיירותהתנחלות  -מהות התכנית א. 

ב. כשלי ההליך התכנוני

  השימורשאושרה בידי ועדת ביחס לתכנית פערים 

  חומת העיר העתיקהאיסור בניה בקרבה לבדבר  הוראותמנוגדת לתכנית הבניה 

  מטעההדמיה 

 ניגוד ענייניםחשש ל 

  חסריםמסמכי בעלות

 היכל התנ"ך במתחם קדםנסיון להקים את . ג

 הפוליטית הרחבהתוך התעלמות ממשמעותו  ,לקוי וחסרסוף דבר: תכנון . ד

                                                 
המקומיתשהתקייםבועדהופחותמחודשייםאחריהדיוןב,02/0/0200ועדההמחוזיתהתקייםבוהדיוןב1

01/00/0200. 
 02/0/0200-ועדההמחוזיתמהופרוטוקולהדיוןב2

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=1077852
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=1077852
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=1077852
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 התנחלות תיירותית נוספת של אלע"ד בסילוואן -מהות התכנית א. 

 פני על פרוש גבעתי חניון של 5.5שטח 3דונם , האשפותליד העיר02-כ,שער מחומות מטרים

אקצא-ומסגדאלהרהביתובסמוךלהעתיקה מצדוהשני,הואממוקםבכניסהלשכונתסילוואן.

מתקיימותבשטחחפירות0222מאזשנתגןהלאומיעירדוד.הכניסההראשיתלמול,כביששלה

עמותתאלע"ד.וביוזמתבמימוןשלרשותהעתיקות

,ממדיםאדירמתחםתיירותמעלהממצאיםשהתגלובחפירותמבקשתלהקיםכניתמתחםקדםת

מרכזהמבקריםבעירדודשגםקרקעייםאלקרבתהכותלהמערביואל-אשריחוברבמעבריםתת

דונםובשטחבנוישל2.3לפניקומותע5בנהבןהמתחםהמוצעהנומאותומנהלתעמותתאלע"ד.

חומתבלבדמגובהמ'3.5-נמוךביהיההבנייןבשיאודונםמעלפניהקרקע.02-מתוכםכ,דונם03-כ

העתיקה אליוהעיר של.הסמוכה להוראות חריף בניגוד עומדים אלו נתונים להלן שיפורט כפי

ותבמקום.תהמתארהחלותכני



 למצג הבניגוד ממצאי כי הכוונההחפירות קדם, מתחם את לבנות ההצדקה הם ארכיאולוגיות

הוצג החפירות החפירות. לתחילת קדמה בשטח ארכיאולוגיותלבנות כחפירות במהלכן,ו אולם

ארכיאולוגיות חפירות של בהגדרה כלולה אינה כזו פעולה עתידית. בניה לצורך תמיכות הוכנו

כלי משמשות החפירות רבות מבחינות כלומר, נעשה. שלא דבר מראש, היתר הוצאת ומצריכה

שבואישרההו כפישאמרנציגרשותהעתיקותבדיון ועדההמחוזיתאתהפקדתלקידוםהמיזם,

".צריךלזכורשהבנייןהואגםהסיבהלחפירה,וזהדברשאסורלהתעלםממנו:"4התכנית


.סילוואן הכפר בתי רקע על גבעתי חניון חפירות

העתיקה בעיר קוו אטוסהסט על והשפעתן ארכיאולוגיות חפירות-גבעתי' וחניון 'הליבה בית'מתוךדו"חעמקשווה,

5ובסילוואן

                                                 
.10וחלקמחלקה00,12חלקות22003גוש3
 35,עמ'02/0/0200ועדההמחוזיתותמלילהדיוןב4
  arch.org/haliba_heb.php-http://www.alt5

http://www.alt-arch.org/haliba_heb.php
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המתנגדים ישנם הארכיאולוגית הקהילה בקרב שונים: מכיוונים התנגדות מעורר הפרויקט

,6בחריפותל"קבירת"העתיקותמתחתלמבניםתיירותייםאשרכביכולמנגישיםאותןלקהלהרחב

ראותתכניתהמתארלאגןבניגודלהוגם.בניהבשטחהחניוןעומדתהחיצוניתןמסביבתןולניתוק

העתיקה ולשנותהעיר העתיקה העיר חומות על להאפיל עלול שמתוכנן כפי ממדים גדל מבנה .

שלהאזור.והנופילחלוטיןאתהצביוןהארכיטקטוני

 

 העיריה ראש המחוזית בוועדה לדיון והגיע טרח –ברקת שגרתי לא לאישור-צעד לדחוף כדי

בוועהתכנית. דבריו פי בקידוםהתיירותעל חשוב ברקתרואהבמתחםקדםנדבך דההמחוזית,

לעירבכללובפרטלאתריםהממוקמיםבשכונתסילוואן.

נרחב ציבורי רכיםהנוגעיםלמקוםרגישכללהצבוהתכניתבהשלכותיהשלראויהיהלקייםדיון

גדולהסמיכותבהנמצאוחשוב הביתועירהעתיקההאל רהאתהתוצאותירושליםכברמכי.הר

העגומותשלתכנוןראוותנישנועדלשרתאתמטרותיהםשליזמיםפרטייםוזכהלסיועמצדבעלי

ראשהעיריה נרחבכנדרש, במקוםלקייםדיון והפעםאףבאזוררגישכלכך. תפקידיםבעירייה,

 את המאיץ של תכניתקידומה בידי תוך מובהקת, פוליטית אג'נדה בעלת פרטית פגיעהעמותה

.לההקולותהמתנגדיםנוספתבחייהתושביםבמקוםוצרכיהם,ותוךהתעלמותמ

  ההליך התכנוני. כשלי ב

 חקירת ההליךההליךהתכנוני פניו על בכשליםשמעידיםעלמעלהתמיהותרבות. יםמחדלרווי

:בחינתהלעומקשלהתכניתב



  הליךהאישורשלהתכניתבתמוקדםבשלב- השימורפערים מהתכנית שאושרה בידי ועדת

ירושלים עיריית של השימור ועדת בה הדיון7דנה מפרוטוקול 8. עולה התכניתגדולפער בין

 :ועדתהשימוראישרהשתכניתההנדונהכעתבוועדותהתכנון,לבין

o  יהיה הבנוי שהשטח נכתב אולםמ"ר5123בפרוטוקול גדול. שטח על מדובר בפועל

דונם01שלעלשטחדוברועדההמקומיתלתכנוןובניהו.בךפישלושהלער–בהרבה

 .מ"ר(01,122)דונם01.1-לאףועדההמחוזיתהמספרעלהווב

o חומתהעירמטרמגובה3.5-בפרוטוקולאיןהתייחסותלעובדהשהמבנהמתנשאעדל

 .העתיקההסמוכה

o  הדיוןבפרוטוקול העובדה מוזכרת לא כלל העישבניה לחומות העתיקהבסמוך ר

ואשראוסרותעלבניהחדשהבמרחקתכניותהמתארהנוגעותלאזורסתירהלוהמהו

 .(להלן)ראומטרמהחומה35שלעד



  התכנית-חומת העיר העתיקה איסור בניה בקרבה לבדבר  הוראותמנוגדת לתכנית הבניה

איןלבנותמבניםןלפיה,אגןהעירהעתיקההחלותבלהוראתשלתכניותהמתארעומדתבניגוד

 .מ'מחומתהעירהעתיקה35חדשיםבטווחשלעד



                                                 
ראולמשלהרצאתושלפרופ'יורםצפריר"מחויבותדורנולדמותהשלירושליםבעתיד",בכנס"ירושליםשלהדורות6

,האקדמיה0223באגןהעירהעתיקהבמבטלעתיד",מאידיוןעלעקרונותהשימורהארכיאולוגיוהאדריכלי–הבאים
for-http://www.academy.ac.il/data/egeret/88/EgeretArticles/Jerusalem-הלאומיתהישראליתלמדעים

Posterity.pdf 
2/00/0223מתאריך13ועדתשימורמס'7
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/adhiguy/yesh.asp?kod_yesh=488&kod_sug=448

http://www.academy.ac.il/data/egeret/88/EgeretArticles/Jerusalem-for-Posterity.pdf
http://www.academy.ac.il/data/egeret/88/EgeretArticles/Jerusalem-for-Posterity.pdf
http://www.academy.ac.il/data/egeret/88/EgeretArticles/Jerusalem-for-Posterity.pdf
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/adhiguy/yesh.asp?kod_yesh=488&kod_sug=44
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מחוץלתחוםהעירהעתיקהלאתותרהקמתמבנהלכלנכתב:"3שלתכניתעמ/02.0.3סעיףב

".מ'מצידההחיצונישלהחומה35-מטרהשהיאבמרחקהקטןמ

ב תכניתתכניתגם לירושלים, החדשה המתאר 0222ירושלים למרות אושרה)אשר שטרם

1.1.0בסעיף,נכתב(מתייחסותאליהכמתווהאתמדיניותהתכנוןבעירועדותהתכנוןוהבניה

מ'מצידההחיצונישל35-לאתאושרתכניתולאיינתןהיתרלבנייהמכוחה,במרחקהקטןמ"

."החומה

 

ש במרחקכמאחר נמצא גבעתי גדלמהחומות,מ'02-חניון מבנה בו לבנות ממדיםהתכנית

כמובןשלאמדוברכאןרקבסתירהפורמלית.ותאלוועםמטרתןהחשובהמתנגשתעםהורא

ימיממדוברבהוראותשנקבעוכברבתכניתהמתארדברבעייתיבפניעצמו.–לתכניתהמתאר

ואשר,כפישאנורואים,אומצובעקביותעלידיהמתכנניםהישראלים.המטרההמנדטהבריטי

תבלעאתהעירהעתיקהולאתאפשרלחושחדשהלוהיאלמנועמצבשבובניהשלהוראותא

מל שלואת ההדר א הנשקפים ההיסטוריים והמבנים מתוכןחומותיה העקבית. המדיניות

להימנעמבניהלידהחומות,נועדהלשמראתסביבתההקרובהשלהעירהעתיקהבאופןאשר

יופייה אופייה, את מרבי ביטוי לידי שפרויקטיביא במיוחד אירוני החזותית. ומורשתה

הייושהעיר,המתיימרלהיותמונעמשיקוליםשלתיירותומורשתמפרעיקרוןשימוריחשובזה

 .קבעהחזרהוסותרתאתהעקרונותשהיאעצמה



שהתכניתזכהבתשובהסתירהזולמרותהמחוזיתהבוועדבררכיצדאושרההתכניתניסיוןל

מבחינהפורמאליתשינויכזההוא.אמנם"הוראותיהשלתכניתהמתארמשנהאת"החדשה

מןהאמורלעילמתבקששהחלטהכזומדוברבתשובהתמוההבלשוןהמעטה:אולםאפשרי,

ראש בכובד שנשקלה לאחר למרות.תתקבל כן, על יתר התקיים. לא כלל כזה דיון בפועל,

המתארהחלותבשטח,כלללאמוזכרניותוועדההמקומיתפורטותכמסמךהמכיןלדיוןבשב

שם דבראשריוצרשהתכניתהחדשהמהווהשינוי מהותישלהוראותיהן, כאילומטעהמצג

 עולה אחד.היא בקנה עמן לעשות ההגדילה דליתויו"ר הגב' ירושלים מחוז ומתכננת ועדה

 בזילבר הדיון בפתיחת ושהצהירה ועדה מה כל את בעצם "תואם קדם שרשוםשמתחם

.9"3בעמ/



  יראהמתחםקדםיועדההמחוזיתהדמיותכיצדואדריכלהתכניתהציגבפניה –מטעה הדמיה

 בעיר. שונות תצפית מנקודות העתיקה העיר חומות רקע על ירושלים המתאר 0222תכנית

"תבניתהבניה-2"לאתאושרתכניתמפורטתבפרוזדורתצפיתהמסומןבנספחמס.כימורה

העירבעיר אל הנצפים הנוף במבטי לפגוע כדי בכך שאין התכנון מוסד שוכנע אם אלא "

וממנה" השתיים.10העתיקה הקריטיות התצפית -מאבוןמנקודות הנציבטור ,ומארמון

 החומות.ינןלביןבמוקםיהמתוכנןשהמבנה

 

 ההאדריכל בפני טען שורחמימוב ועדה טור מבאבו במקצת שונה תצפית נקודת כפיבחר

בהוראות נציג,שמצוין זה היה בכלל. המבנה את לראות אפשר אי המקורי מהמיקום שכן

ב הירוקים והגופים שההדמיה לב ששם מועדה ממבט כפילמעלהמוצגת מהקרקע ולא

בחר רחמימוב להציג. ניסה משרחמימוב התכנית את אשרלהציג מלמעלה אתמבט מגמד

                                                 
10,עמ'00/2/0200תמלילדיוןהועדההמחוזית9

1.1.1סעיף0222תכניתמתארירושלים10
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אינ וכלל ומתחםקדם האםהוא חשופותמבהיר אותן משאיר אכן או אתהחומות מסתיר

 שונות. אינמתצפיות קדם מתחם של שהשטח האדריכל, של לדבריו הראיהובניגוד בשדה

נצפהושאותןהיהראויהואטורישלאמעטמקומותשמהם-בשכונתאבותהתצפית,ומנקוד

יבח כנקשרחמימוב ר הרחמימובכשודתתצפית. תצפיתמארמון לגבי הואהשיבנשאל נציב

מותלדברעלנקודותתצפיתממקושרלראותאתהמבנהמשםוהמשיךבמהירותשבקושיאפ

ועדהלבררולאביקשוחבריהומדועסיונותההסתרהשלרחמימוביעלנראוישנתההאחרים.

שבדיוןשהתיימרלבדוקאתכללהשאלותהתכנוניותלעומק.מהשברורהואהזואתהנקודה

 .חומותהעירהעתיקההנוגעותלמתחםקדםכלללאניתנהתשובהלשאלתהשפעתועלנוף



 מונהרחמימוב0200ביונינוכאמוראריהרחמימוב.יאדריכלהתכניתה- ניגוד ענייניםחשש ל

וחומותיהיקטרנר.העירהעתיקהפרופסורמימושלבמקו,ו"אונסקועדהישראלילוכראשה

0310-בוהוכרז ידי עולמיו"אונסקעל מורשת תכאתר מציינתבסיכון. אינה שההכרזה אף

 העתיקהבמפורש העיר לחומות שמחוץ השטח העולמיאת המורשת מאתר תכחלק ברור,

וחתכניותפיתשראוישלתכניתהסמוכהכלכךלחומותישהשלכותמרחיקותלכתעליו.לכן,

כללדיוןכזה,ככלהידועלנוישקלומתוךהשפעתןעלהעירהעתיקהושימוראופיה.יבשטחזה

התקיים ולא שייתכן העניינים ניגוד על לתהות יש . רחמימוב בו, אחדמצוי מצד בהיותו

האדריכלשלתכניתמתחםקדםומצדשניאחראיעלגוףהאמורלבקרתכניותפיתוחבשטח

נ קדם מתחם מצא.שבו גוברת הנוחות אי טענות לאור לפיהן בעבר, שלשנשמעו קודמו

רחמימובבתפקיד,פרופסורמייקטרנר,הודחעלידימשרדהחינוךלאחרשמתחביקורתעל

.11תכניותבניהשונותשהרשויותהישראליותמעוניינותלקדםבאזורהעירהעתיקה



  החני- חסריםמסמכי בעלות משטח חלק שרק שלמכיוון בבעלות כנמצא בטאבו רשום ון

,קבעהועדתהתכנוןהמקומיתשהעמותהנדרשתלהוכיחאתבעלותהעליתרת12עמותתאלע"ד

אישרהאשרועדההמחוזיתוהדרושיםלעמותתאלע"דהגישהלכאורהאתהמסמכיםהשטח.

להפקדה התכנית את . שהגיש שבעתירה אלא חילווה ואדי תושבי ועד הבסילוואן ועדהונגד

שאותםהטעתהאתהוועדההמחוזיתובפועלהשטחהעמותהנטעןכיהמחוזיתלתכנוןובניה

בעודשהחוקמחייבהגשתתצהיריםחתומים:13בבעלותהאינונמצאמסמכיםמתייחסיםאליו

החתומיםבידיאותוםאתהבעלות,הגישהאלע"דשניעותקיםעלידישנימוכתאריםהמאשרי

מהשברורהוא,בבעיהמהותיתיותרמדוברבטעותטכניתשלאלע"דוביןאםביןאם.מוכתאר

כהתועדההמחוזיתבחרהלאשראתוהש עצמםהציבוניתלמרותשהתנאי התכנון –שגורמי

מהותילאהתמלא.–הצגתמסמכיםלהוכחתבעלות ,מדוברבתנאי לאהוכחתבעלותלשכן

תהבטענהשהוגשהבשלבמוקדםמדיהעתירהנדח.14אלע"דאינהיכולהלהגישתכניותלבניה

 שלההליךהתכנוניושישלהמתיןולהגישאותהבמועדהמתאים.

                                                 
05/5/0200ראולמשלכתבתהארץ"בכירבאונסק"וישראלהודח",11

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1175115020003/1/"אדריכלאלע"דמונהלראשועדאונסק"ו",-ו
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1177585ישלצייןשגםבתכניתקודמתשלעמותתאלע"דלמתחםקדם.

עלידיואזנגנזה(,עלוחשדותלניגודעניינים:משהספדיהאשרנשכר0220-0225אשרקודמהבשנים3222)תכנית
(,אזורהכוללאתהשטחשלמתחםקדם,שימשבמקביל00555העיריהלתכנןתכניתמתארלדרוםהעירהעתיקה)

.בעקבותמכתב00555.עמותתאלע"דאףשילמהלספדיהעבורחלקמהתכנוןשלתכנית3222כאדריכלשלתכנית
ובסופושלדברנגנזה.ראולמשלכתבהבמעריבחריףשלהיועץהמשפטישלהעיריהבעניין,תכניתהמתארהוקפאה

 http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/961/346.html0/00/0223"שוביקפיאואתתכניתספדיה?",
.0220נתנרשמהבטאבוכנמצאתבבעלותאלע"דבש2המוזכרתבה"ש00חלקה12
2/5/0200מתאריך5220-25-00עת"מ13
א)ב(לחוקהתכנוןוהבניה,גורםפרטייכולליזוםתכניתרקלקרקעהנמצאתבבעלותואושישלוזיקה10עלפיסעיף14

חוזיתאוקנייניתאליו.

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1175115
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1175115
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1177585
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1177585
http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/961/346.html
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 את מאוד מטריד באור מאירה זו רשימתכשלים ראשהעדבריו הוישל בפני עדההמחוזיתוריה

כלליםושיקוליםתכנונייםשקשלהמעיטבהקפדהיכשב עלוליםלעל חשבון שלהחוויה"בואעל

.לדבריו:"םיהתייר

 עםת,כפולו במירכאות,ים'לארג ונהיה נכון לוהכ שנעשה זה שלי כבד הכי החשש"

15."שנהיה שראוי לאיפהיחסית ,מאוד קצרים עדיין אנחנו. שירותים לתת שלנו היכולת
 

 היכל התנ"ך במתחם קדם -מעורבות הממשלה . ג

מוזיאוןסביבמורשתהתנ"ךמזהמספרשניםשגופיםשוניםמקדמיםרעיוןשלפ ארקאו בשנת.

0223 התנ"ך",הוקמה "עמק תנ"שעמותת פארק להקים היתה עדולםכימטרתה בחבל חווייתי

.גםהיכלהתנ"ךקוםבדרוםהארץ.כחלקמהפארקהיהאמורל



 0200בנובמבר הניחו בר, הכנסתרוני אליעזראת-חברי בן ובנימין היכלהתנ"ך:הצעתחוקאון

ירושליםב חקיקההחליטהלתמוךב. וההצעהאףעברהקריאהחוקהצעתהועדתהשריםלענייני

 ראשונהבכנסתהקודמת. ירושליםבחודשמאי יום החלטה0200לרגל ישראל קיבלהממשלת :,

16להקיםאתהיכלהתנ"ךבמתחםקדם הייתה. חקיקהבכנסתהנוכחית, בוועדתהשריםלענייני

עלהצעתהחוק.כוונהלהחילרציפות



תלמתחםקדםבסילוואןכשלעצמו,בוודאילאראויכיבמקוםיומעברלשיקוליםהנוגעיםלהתנגדו

 שנויבמחלוקתזהובעלהשלכותפוליטיותרחבותיוקםהיכלהתנ"ךהמיועד. תחקיריתרעלכן,

האופןשבונוצלוקשייהעמותהעלידיגורמיםבמשרדראשחשףאתאשרפורסםבידיעותאחרונות

 הממשלה על את להעביר אלע"דמנת של האינטרסים לטובת הפרויקט שצוינו. ציבור אישי

וסמימיכאל, כדודגרוסמן מכתבאףשלחובעקבותתחקירזהכתומכיםבפרויקטהיכלהתנ"ך,

ניצולשמםלקידוםפרויקטפוליטישאליוהםמתנגדים.עלבומחועלהטעייתםולראשהממשלה

החוקלעלותלדיוןבענייןהרציפותבפניועדתהשריםלענייניחקיקה.מאזלאשבההצעת



 הפוליטית הרחבהתוך התעלמות ממשמעותו  ,לקוי וחסרתכנון סוף דבר: . ד

 ירושלים של ופיתוחה תכנונה על כאחראי העיריה, שראש מתבקש לעיל האמור בהתאםמכל

 בחינהאשריוודאשמתקיימתבחינהמעמיקהלצרכיםציבורייםרחבים, שלתכניתמתחםקדם.

ראשבכלההיבטיםשלהתכניתושיהיומעורביםבהאנשימקצועובעליענייןרביםככלבכובדתדון

ומתעלםגרידאיזמי-ממשיךלהתייחסלתכניתבהקשרתיירותיראשהעיריההאפשר.למרותזאת,

לאג'נדההפוליטיתאשרםנרתבכךהוא.בעקביותמהקולותהקוראיםלשקולאתהתכניתמחדש

הזה הבניה מיזם את הרגישמניעה במיקומו הכשלים. שמתגלים מפתיע לא זו, גישתו לאור

שפירטנולעילבתהליךהאישורשלהתכנית.כשליםשבשלםהופךהסיפורשלמתחםקדםמפרויקט

שנויבמחלוקתלמיזםשבוהמטרהמקדשתאתכלהאמצעים.



וסביבתההקרובההעירהעתיקהתוךבתתכניותבניהרבותמקודמובשניםהאחרונות התכניות.

ולע בחופזה מקודמות להליתים תקיןכיבניגוד היסטורימנהל שימור פלורליזם, של שיקולים .

תושבי םורווחת לטובת נדחקים ישראליקידום מונופול של -מצג ופוליטי. היסטורי זאתיהודי

                                                 
 10עמ'00/2/0200ועדההמחוזיתותמלילהדיוןב15
3153החלטה16

http://www.ir-amim.org.il/he/article-s/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.ir-amim.org.il/he/article-s/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.ir-amim.org.il/he/article-s/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%AA%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.ir-amim.org.il/he/article-s/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A#overlay-context=he/content/%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%2596-%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%
http://www.ir-amim.org.il/he/article-s/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A#overlay-context=he/content/%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%2596-%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%
http://www.ir-amim.org.il/he/article-s/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9A#overlay-context=he/content/%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%2596-%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%
http://www.pmo.gov.il/secretary/govdecisions/2012/pages/des4654.aspx


 

 

7 

ופוליטיתשמהווהנדבךמרכזיבזהותהלאומיתשלשניעמיםבאזוררגישמבחינהחברתית,דתית

דתותברחביהעולם.הבעלחשיבותרגשיתעצומהלמאותמיליונימאמיניםמקרבשלושהינוו



 ונבון זהיר לפיתוח לפעול מגווןבמקום של לצרכים דאגה תוך תושביו, של לרווחתם האזור של

 עיניים אליו נושאות אשר יהקהילות ההיסטוריושימור העיר,ופיו ראש נמרץיהמעניק עידוד

ליוזמותפרטיותאשראידאולוגיההפוכהבתכליתמניעהאותן.



לאירושליםהעירהעתיקהשלאלו.לשורתמיזמיםףתכניתמתחםקדםמצטרהמחטףהתכנונישל

 להיות יכולה מעוצבת פרטיות צרהבידיים אג'נדה ידי על המונעות לשוב. תכנונה לידייםעל

 אשר ואשרציבוריות המיוחד ההיסטורי צביונו על שמירה תוך האזור לפיתוח לפעול מסוגלות

.ושלהפוליטיתתהיינהלהןהרגישותוהתבונהלפעולבצורההלוקחתבחשבוןאתהמורכות

-------------------------





םבכתיבתניירזה.חגיתעופרן,שלוםעכשיווליונימזרחי,עמקשווה,עלסיועתודהל




