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חסוןניר חסוןניר

חמור,ונדליזםעשהם־׳וטח

מקריםצירופישלאוסף

רשותשלאחתוהחלטה

<r'wלשי־הובילוהעתיקות

נוי

$TS1$לשינוי$TS1$

$DN2$לשינוי$DN2$בהרדודקברשלבאופיויסודי

כנסת.לביתמוסלמיממבנהציון,

עובריםשניעמלושלישיביום

האחרונותהצבעמשיחותעל

הסתיימוובכךהמבנה,במשקופי

מקיפים.שיפוציםשלשניםשש

הוסר16ה-המאהמאזלראשונה

שלהמוסלמילעברוזכרכל

ליהדות,המקודשוהאתרהמבנה

כנ־לביתהיהולנצרותלאיסלאם

סת

$TS1$כנסת$TS1$

$DN2$כנסת$DN2$דבר.לכל

בדצמ־19שלהלילהבשעות

בר

$TS1$בדצמבר$TS1$

$DN2$בדצמבר$DN2$2012בהדשסיידושוטריםשני

דוד.קברמתוךדפיקותשמעוציון

גבריםשניוראולמקוםנכנסוהם

הקר־אריחיאתשניתצוחרדים

מיקה

$TS1$הקרמיקה$TS1$

$DN2$הקרמיקה$DN2$מה־חלקשציפוהעתיקים

קירות

$TS1$מהקירות$TS1$

$DN2$מהקירות$DN2$אתהמבנה.שלהפנימיים

עותמניםאומניםיצרוהאריחים

לשי־שותפיםשהיו17ה-במאה

פוץ

$TS1$לשיפוץ$TS1$

$DN2$לשיפוץ$DN2$מסגר.ששימשהקברמבנה

מבנהאתמצפיםרומיםאריחים

הבית.בהרהסלעכיפת

החשודיםאחרסיפרבחקירתו

הואשידוך.שמחפשרווקהואכי

לשבורלויעץמבוגרחברכיטען

שהםמשוםהחרסינהאריחיאת

המשטרההתפילות״.את״חוסמים

פגי־בגלללריןלהעמידוהמליצה

עה

$TS1$פגיעה$TS1$

$DN2$פגיעה$DN2$חמורהעבירהקרוש,במקום

בפר־מאסר.שנותשבעשעונשה

קליטות

$TS1$בפרקליטות$TS1$

$DN2$בפרקליטות$DN2$החל־התקבלהלאעדיין

טה

$TS1$החלטה$TS1$

$DN2$החלטה$DN2$.בניהולהמעורביםכלבעניינו

והמקומותהכותלרבהמקום

המ־רבינוביץ',שמואלהקדושים

רכז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$ורשותקדושיםלמקומות

מהמקרהזעזועהביעוהעתיקות

האבט־שלהידוקדרושכיוסיכמו

חה

$TS1$האבטחה$TS1$

$DN2$האבטחה$DN2$דוד.בקבר

ששנילאחרשבועייםאבל

מנתציםבעורםנתפסוהגברים

רשותאנשיגילוהאריחיםאת

כיבבוקר,לקברשבאוהעתיקות,

בשעותשםו״עבר״שבמישהו

חלקי.היהלאהפעםהנזקהלילה.

האיסלאמייםהקרמיקהאריחיכל

באופןהושמדוהקברמבנהשבתוך

תהיותהעלתההתקריתשיטתי.

בנוגעהרשויותמדיניותעלקשות

המעו־הגופיםכינראהדור.לקבר

רבים

$TS1$המעורבים$TS1$

$DN2$המעורבים$DN2$עינייםעוצמיםהאתרבניהול

הידוע,ככלבו.המתרחשלנוכח

היוהאריחיםניתוץלאחריום

מצלמותלהתקיןאמוריםהממונים

שעלוהמנעולדורבקבראבטחה

הפרטפרוץ.היהלאהמבנהדלת

ההער־כלשלפיהוא,מכלהמוזר

כות,

$TS1$,ההערכות$TS1$

$DN2$,ההערכות$DN2$הסת־לאהאריחיםמשמירי

פקו

$TS1$הסתפקו$TS1$

$DN2$הסתפקו$DN2$בתוךהפעילואלאבפטישים

במשךכבדיםמכנייםכליםהקבר

אישזאתולמרותארוכותשעות

לאואישהמתחוללאתשמעלא

היתה״לכולםהמשטרה.אתהזעיק

אמרלילה״,באותואוזנייםדלקת

במקום.השומריםאחר

נערךההרסלאחרקצרזמן

קברעלדיוןהעתיקותברשות

כי־היתההמרכזיתהשאלהדור.

צד

$TS1$כיצד$TS1$

$DN2$כיצד$DN2$ביצעהבעברעתה.לפעוליש

אריחילשיקוםעבודותהרשות

בידיהישולכןבמבנה,הקרמיקה

רובשלהם.)רפליקות(העתקים

בריוןמעורביםשהיוהמומחים

מהעי־חלקולולשקםהמליצו

טורים.

$TS1$.מהעיטורים$TS1$

$DN2$.מהעיטורים$DN2$מנכ״להחליטזאתלמרות

לש־שלאדורפמן,שוקההרשות,

קם

$TS1$לשקם$TS1$

$DN2$לשקם$DN2$אח־חורשיםבתוךהקיר.את

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$במקום,השיפוציםהושלמו

דורוקברחשופיםנותרוהקירות

לעברוזכרכלכמעטכאמוראיבר

המוסלמי.

האירועיםשרשרתבעקבות

ירו־חוקרישלקבוצההתארגנה

שלים,

$TS1$,ירושלים$TS1$

$DN2$,ירושלים$DN2$שונים,בתחומיםהמתמחים

במחאההעתיקותלרשותשפנתה

הקי־אתלשקםשלאההחלטהעל

רות.

$TS1$.הקירות$TS1$

$DN2$.הקירות$DN2$האריחים...שלשיקומם״אי

פרסמתןבבחינתכלקורםהוא

אתלמעשהשהשיגולמנתצים,

ובהםהחוקרים,כתבומטרתם״,

אלחנןפרופ'לימור,אורהפרופ'

דורוןר״ררמון,אמנוןר״רריינר,

בר־שלו־כליפא.ניריתור״רבר

שות

$TS1$ברשות$TS1$

$DN2$ברשות$DN2$בהחלטהכיטענוהעתיקות

לוונדליזם,פרםמעיןאמנםגלום

חשיפתרווחגםבהישזאתועם

שמאחוריהעתיקיםהאבןקירות

עורקוממההזוהטענההקרמיקה.

שלו־לדבריהחוקרים.אתיותר

כליפא,

$TS1$,שלוכליפא$TS1$

$DN2$,שלוכליפא$DN2$אריחיעלמאמרשפרסמה

מדובר״לאדור,מקברהקרמיקה

העליונההאומנותזאתברקורציה.

העותמנית״.האימפריהשלביותר

נוונוצאותמסורות

הואציוןשבהרהקברמבנה

ירושלים.שלמיקרוקוסמוס

עמרהואהאחרונותהשניםבאלף

סכסוכים.אין־םפורשלבמרכזם

מאמיניםוהמוסלמיםהיהודים

הנו־המלך.דודשלקברושזהו

צרים

$TS1$הנוצרים$TS1$

$DN2$הנוצרים$DN2$השנייהשבקומהמאמינים

במבנהנתפס1950ב-

גרינברגצביאוריהמשורר

ששברלאחרפטיש,ובידו

עתיקהערביתכתובת

הסעו־״אולםנמצאהמבנהשל

דה

$TS1$הסעודה$TS1$

$DN2$הסעודה$DN2$,עםישושההשבוהאחרונה״

לרומאים.שהוסגרלפניתלמידיו

דורשלכקברוהמקוםזיהוי

במסורתבמחלוקתמאודשנוי

היתההיהדותלמעשה,היהודית.

הדתותשלושמביןהאחרונה

רקהמקום.בקדושתשהכירה

לאחרשנים002,2כ-12ה-במאה

המסורתהתפתחהדור,שלמותו

ויורשיודורבונקברושלפיה

הת־רובבמשךוחזקיהו.שלמה

קופה

$TS1$התקופה$TS1$

$DN2$התקופה$DN2$השלטונותאסרוהעותמנית

למ־להיכנסונוצריםיהודיםעל

בנה

$TS1$למבנה$TS1$

$DN2$למבנה$DN2$מפואר.למסגדהפךוהוא

קדושכאתרהמקוםשלקרנו

מלחמתאחרירקעלתהליהודים

הק־המקומותשכןהעצמאות,

דושים

$TS1$הקדושים$TS1$

$DN2$הקדושים$DN2$הרהאחריםהמרכזיים

המכפלהמערתהכותל,הבית,

השנימצדונותרורחלוקבר

בתמיכה1967ערהגבול.של

דורקברהפךנלהבת,ממשלתית

בתחומיביותרהקרושלמקום

סמליםמסורות,ישראל.מדינת

אוחודשובוהנוגעיםוטקסים

החלהגםאזמאין.ישהומצאו

בקברהקרמיקהניתוץמסורת

המשוררבמבנהנתפס1950ב-

פטיש,ובידוגרינברגצביאורי

ערביתכתובתששברלאחר

המלחמה,לאחר1967ב-עתיקה.

הת־ישיבתבמקוםהתמקמה

פוצות.

$TS1$.התפוצות$TS1$

$DN2$.התפוצות$DN2$שלחרדיתישיבהזוהי

היוםששולטתבתשובה,חוזרים

ערהקבר.שסביבהבנייניםבסבך

הק־אתהישיבהניהלה1980ל-

בר.

$TS1$.הקבר$TS1$

$DN2$.הקבר$DN2$המר־בידימנוהלהואכיום

כז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$הקדושיםהמקומותלפיתוח

הקדושים,והמקומותהכותלורב

מעורבתהישיבהאבלרבינוביץ',

במקום.בנעשהמאור

מאורהואץהאחרונותבשנים

הוקמההמבנה:שלהייהודתהליך

לגב־נשיםביןשמפרידהמחיצה

רים,

$TS1$,לגברים$TS1$

$DN2$,לגברים$DN2$עלהוקםגדולספריםארון

התפילהגומחתהמחרבמקום

הוצ־אותו,והסתירהמסגרשל

בו

$TS1$הוצבו$TS1$

$DN2$הוצבו$DN2$נערכיםיוםומדיקודשספרי

ותפילות.שיעוריםדודבקבר

ר״רהאתר,שלההיסטוריהחוקר

האריחיםשניתוץאומרבר,דורון

זה.בתהליךהאחרוןהשלבהוא

לבןדגל

אופיואתושינההלךהקבר

ההתקדשותתהליךשהתחזקככל

התפוצות,ישיבתאנשישלו.

חרדיותוקבוצותימיןפעילי

האר־החפירותאתלרתוםהחלו

כיאולוגיות

$TS1$הארכיאולוגיות$TS1$

$DN2$הארכיאולוגיות$DN2$כריבאתרשנערכו

מקו־כיההוכחהשנמצאהלטעון

רם

$TS1$מקורם$TS1$

$DN2$מקורם$DN2$בתקופתהמבנהיסודותשל

המסורתוכיהשניהמקדשבית

יותרעתיקהקרושהלוהמייחסת

לפ־החלוגםציוןבהרמהמקובל.

עול

$TS1$לפעול$TS1$

$DN2$לפעול$DN2$שלומשונותשונותקבוצות

בת־חוזריםגבעות,נוערחרדים,

שובה

$TS1$בתשובה$TS1$

$DN2$בתשובה$DN2$,מונעיםרובפישעלוגרים

והמוסל־הנוצריםשנאתיריעל

מים.

$TS1$.והמוסלמים$TS1$

$DN2$.והמוסלמים$DN2$כמהסבלובמקוםהכנסיות

מחיר״.״תגמתקיפותפעמים

דורבקברבנעשההמעורביםרוב

הרםאתאלהלקבוצותמייחסים

שווינגר,יוסיבמבנה.האריחים

לפיתוחהארציהמרכזמנכ״ל

בראיוןאמרהקדושים,המקומות

כיהשבת״,״כיכרהחרדילאתר

הזויים״כתהןציוןבהרהקבוצות

הנושבתלרוחערותמטורפת״.

לפניסיפקאלהבימיםציוןבהר

אמרי־מתגיירחורשיםכשלושה

קאי

$TS1$אמריקאי$TS1$

$DN2$אמריקאי$DN2$ישי־בחצרקטןמזבחשבנה

בת

$TS1$ישיבת$TS1$

$DN2$ישיבת$DN2$,שלראשןאתמלקהתפוצות

לעולה.אותןוהעלהיוניםארבע

במאמץכרוךהיה״השיפוץ

וב־העתיקותרשותשלהירואי

מאבק

$TS1$ובמאבק$TS1$

$DN2$ובמאבק$DN2$התמהונייםהגופיםבכל

המא־כלאחריאבלוהסהרוריים,

מץ

$TS1$המאמץ$TS1$

$DN2$המאמץ$DN2$אומרלבן״,דגלהרימוהםהזה

במכוןחוקררמון,אמנוןד״ר

העבריתובאוניברסיטהירושלים

סלמןאמילצילומים:2012חורףהמנופצים,האריחיםההשחתה.לפני2003ב-העותמנייםהאריחיםהשיפוץ.אחריהשבוע,דודבקברהכנסתבית



מרשותברוךיובלדיר

נעשההעתיקות:

שרידיםלהסתירניסיון

שונות"מתקופות

בהתייחסהחוקרים,מחאתומיוזמי

אתלשקםשלאהרשותלהחלטת

תוההרק"אניהקרמיקה.אריחי

שירתלאהזההחילולאםרםבקול

מישהו".שלהאינטרסאת

רב־תרבו־מקוםהיה"זה

תי,

$TS1$,רבתרבותי$TS1$

$DN2$,רבתרבותי$DN2$מוסיפההמחלוקות",למרות

היסטוריוניתלימור,אורהפרופ'

"דורהפתוחה.מהאוניברסיטה

רוצהאחרוכלחזקהרמותהוא

הד־לכלממנו.לעצמומשהו

תות

$TS1$הדתות$TS1$

$DN2$הדתות$DN2$אצבע.טביעתשםהיתה

האצבעטביעתהיתההקרמיקה

מאוראניעכשיוהמוסלמים.של

האחרונה".הסעודהלאולםחררה

מרחבמנהלברור,יובלר״ר

אומרהעתיקות,ברשותירושלים

לוונ־שקרמו״בחורשיםבתגובה:

דליזם

$TS1$לוונדליזם$TS1$

$DN2$לוונדליזם$DN2$העתיקותרשותהשקיעה

שלבשימורםמאומצתעבורה

זועובדהבדיוק.אלהאריחים

הטענותאתלחלוטיןמפריכה

בחשי־ראשהקלההרשותכאילו

בותם.

$TS1$.בחשיבותם$TS1$

$DN2$.בחשיבותם$DN2$שוקלתהרשותזאת,עם

מקצועית.בצורההחלטותיהאת

בלתינזקנגרםהנוכחיבמקרה

ולכןהקרמיקה,לאריחיהפיך

מלאשחזורביןהיתהההתלבטות

לח־17ה-מהמאההאריחיםשל

שיפת

$TS1$לחשיפת$TS1$

$DN2$לחשיפת$DN2$המבנהשלהגזיתקירות

הואמלאששחזורכיווןהמקורי.

אחרבקנהעולהשאינהפעולה

הר־בחרההרשות,עקרונותעם

שות

$TS1$הרשות$TS1$

$DN2$הרשות$DN2$הקירות...שימורשלבדרך

להסתירניסיוןשוםנעשהלא

האתרשונות.מתקופותשרידים

להתפתחותרתמההואכולו

שלטוןבתקופתבעיקרהאזור,

והעותמנים״.הממלוכים

הרמיזותעלזועםגםברוך

אתלשקםשלאבהחלטהכאילו

פעו־שיתוףמשוםישהאריחים

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$שמבקשמילביןהרשותבין

האשמה״זוהיהמקום.אתלייהד

הואביותר״,וחמורהמופרכת

החמוריםהוונדליזם״מקריאומר.

במשטרה.מטופליםוהמקומטים

שלהשימוראופןעלההחלטה

בהרסששררוהמעטיםהאריחים

מקצועייםשיקוליםעלהתבססה

גרידא״.

ראשגולדשטיין,אברהםהרב

הטע־אתרוחההתפוצות,ישיבת

נה

$TS1$הטענה$TS1$

$DN2$הטענה$DN2$לאהישיבהשאנשיייתכןשלא

אין״לנוההרס:עבודותאתשמעו

לע־דרכיםישכנראהלזה.קשר

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$לאאחרשאףבצורהזהאת

לד־ל״הארץ״.אומרהואיידע״,

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$המבנהשלהמוסלמיהעבר

נמצאות,״הגומחותוקיים:שריר

הוויטרז׳ים,עלבערביתכיתוביש

למ־אפשראיהגג,עלצריחיש

חוק

$TS1$למחוק$TS1$

$DN2$למחוק$DN2$המכפלהמערתאםזה...את

דורקבראזהעם,שלהעברזה

שלווהיביאדודזרעהעתיר.זה

חשוב״.הזההמקוםלכןושלום.

נמסרירושליםממשטרת

נמשכת.הוונדליזםשחקירת

נמסר:הכותלרבמלשכת

אינההכותללמורשת״הקרן

זאת,עםזה.מקרהעלאמונה

בצו־וגינהנפששאטהביעהרב

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$המע־אתונחרצתברורה

שה

$TS1$המעשה$TS1$

$DN2$המעשה$DN2$.עלהתריעגםהרבהנפשע

סוכםואכןבמקום,ההפקרות

שתחלמשטרהנקודתהקמתעל

במתחםהקרוביםבימיםלפעול

התנגדותהיתהלאלרבהקבר.

היהכךלשםאךהקיר,לשיקום

מימון״.מקורותבמציאתצורך


