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ב22-באוקטובר,0202הפקידההוועדההמחוזיתלתכנוןובניהאתתכניתמתחםקדם(תכניתמס'
 )02530להתנגדויותהציבור .מדוברבתכניתשלעמותתאלע"דלבניהשלמבנהבן 5קומותבחניון
גבעתי שבשכונתסילוואן .אתהתכניתתיכנןהאדריכלאריהרחמימובוהיאזוכהלתמיכהנלהבת
שלהרשויות:התכניתקודמהבמהירותהבזק1מהוועדההמקומיתלתכנוןובניה לוועדההמחוזית,
רשות הטבע והגנים ביקשה להצטרף כמגישה נוספת של התכנית ,2וראש העיריה ,מר ניר ברקת,
טרחוהגיעלדיוןבוועדההמחוזיתכדילהביעאתתמיכתובאישורהתכנית :
"מרברקתמסרכיהיעדהעירוניהנויצירתתשתיתלכעשרהמיליוןמבקריםבשנה
וכימרכזקדםמהווהנדבךגדולומהותיביצירתהתשתיתהאמורה" 
(מתוךפרוטוקולהדיון) .

ביום ירושלים במאי  ,0200החליטה ממשלת ישראל שהיכל התנ"ך יוקם במתחם קדם .התמיכה
הנלהבת של ברקת בתכנית שמוגשת בידי גופים פרטיים והרוח הגבית שהיא קיבלה מהממשלה
מעלותתמיהותוהשפעתהניכרתלאורךכלתהליךהאישורשלהתכנית. 

כפישיתוארלהלן,לותאושרתכניתזויהאבכךשינוימהותיבפניהעירהעתיקה,וחריגהמכללים
של עשרות שנים בדבר שימורה ותכנונה .השלכותיה התכנוניות הרות הגורל עומדות בניגוד גמור
להליךהמזורזוזרועהפגמיםשבוהיאמקודמת,ושלפחותהיוצריכותלבואבפנידיוןציבוריפתוח
ועמוק.באמתלהתיירותיתמקדמתישראלהתנחלותנוספתבלבסילוואן,ותוךכדיכךפוגעתפגיעה
חמורהבעקרונותהשימורשלהעירהעתיקהוסביבותיה,וזאתבימיםשלמשאומתןמדינימתחדש
ביןישראללביןהפלסטינים. 

תוכן המסמך:
א .מהות התכנית  -התנחלות תיירותית נוספת של אלע"ד בסילוואן
ב .כשלי ההליך התכנוני 
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א .מהות התכנית  -התנחלות תיירותית נוספת של אלע"ד בסילוואן
חניון גבעתי פרוש על פני שטח של  5.5 דונם ,3ליד שער האשפות ,כ 02-מטרים מחומות העיר
העתיקה ובסמוךלהרהבית ומסגדאל-אקצא.הואממוקםבכניסהלשכונתסילוואן ,מצדוהשני
שלהכביש ,מולהכניסההראשיתלגןהלאומיעירדוד.מאזשנת 0222מתקיימותבשטחחפירות
שלרשותהעתיקותבמימוןוביוזמתעמותתאלע"ד. 
תכניתמתחםקדםמבקשתלהקיםמעלהממצאיםשהתגלובחפירותמתחםתיירותאדירממדים,
אשריחוברבמעבריםתת-קרקעייםאלקרבתהכותלהמערביואל מרכזהמבקריםבעירדודשגם
אותומנהלתעמותתאלע"ד.המתחםהמוצעהנומבנהבן5קומותעלפני2.3דונםובשטחבנוישל
כ03-דונם,מתוכםכ02-דונםמעלפניהקרקע.הבנייןבשיאויהיהנמוךב3.5-מ'בלבדמגובהחומת
העיר העתיקה הסמוכה אליו .כפי שיפורט להלן נתונים אלו עומדים בניגוד חריף להוראות של
תכניותהמתארהחלותבמקום .

בניגוד למצג כי ממצאי החפירות הארכיאולוגיות הם ההצדקה לבנות את מתחם קדם ,הכוונה
לבנות בשטח קדמה לתחילת החפירות .החפירות הוצגו כחפירות ארכיאולוגיות ,אולם במהלכן
הוכנו תמיכות לצורך בניה עתידית .פעולה כזו אינה כלולה בהגדרה של חפירות ארכיאולוגיות
ומצריכה הוצאת היתר מראש ,דבר שלא נעשה .כלומר ,מבחינות רבות החפירות משמשות כלי
לקידוםהמיזם,כפישאמר נציגרשות העתיקותבדיון שבואישרה הוועדההמחוזיתאת הפקדת
התכנית:4"צריךלזכורשהבנייןהואגםהסיבהלחפירה,וזהדברשאסורלהתעלםממנו" .


חפירות חניון גבעתי על רקע בתי הכפר סילוואן. 

מתוךדו"חעמקשווה,'בית הליבה 'וחניון גבעתי' -חפירות ארכיאולוגיות והשפעתן על הסטאטוס קוו בעיר העתיקה
ובסילוואן 5

3גוש22003חלקות00,12וחלקמחלקה .10
4תמלילהדיוןבוועדההמחוזית02/0/0200,עמ'35
5http://www.alt-arch.org/haliba_heb.php
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הפרויקט מעורר התנגדות מכיוונים שונים :בקרב הקהילה הארכיאולוגית ישנם המתנגדים
בחריפותל"קבירת"העתיקותמתחתלמבניםתיירותייםאשרכביכולמנגישיםאותןלקהלהרחב,6
ולניתוקן מסביבתן החיצונית.בניהבשטחהחניוןעומדתגםבניגודלהוראותתכניתהמתארלאגן
העיר העתיקה  .מבנה גדל ממדים כפי שמתוכנן עלול להאפיל על חומות העיר העתיקה ולשנות
לחלוטיןאתהצביוןהארכיטקטוניוהנופישלהאזור. 
ראש העיריה ברקת טרח והגיע לדיון בוועדה המחוזית – צעד לא שגרתי  -כדי לדחוף לאישור
התכנית .על פי דבריו בווע דה המחוזית ,ברקת רואה במתחם קדם נדבך חשוב בקידום התיירות
לעירבכללובפרטלאתריםהממוקמיםבשכונתסילוואן. 
ראויהיהלקייםדיוןציבורינרחבבהשלכותיהשלהתכנית ובכללהצרכיםהנוגעיםלמקוםרגיש
וחשוב הנמצא בסמיכות גדולה אל העיר העתיקה והר הבית .ירושלים כבר מכירה את התוצאות
העגומותשלתכנוןראוותנישנועדלשרתאתמטרותיהםשליזמיםפרטייםוזכהלסיועמצדבעלי
תפקידים בעירייה ,והפעם אף באזור רגיש כל כך .במקום לקיים דיון נרחב כנדרש ,ראש העיריה
מאיץ את קידומה של התכנית בידי עמותה פרטית בעלת אג'נדה פוליטית מובהקת ,תוך פגיעה
נוספתבחייהתושביםבמקוםוצרכיהם,ותוךהתעלמותמהקולותהמתנגדיםלה. 

ב .כשלי ההליך התכנוני
חקירת ההליך התכנוני מעלה תמיהות רבות .על פניו ההליך רווי בכשלים שמעידים על מחדלים
בבחינתהלעומקשלהתכנית :



פערים מהתכנית שאושרה בידי ועדת השימור  -בשלבמוקדם בתהליךהאישורשלהתכנית
דנה בה ועדת השימור של עיריית ירושלים .7מפרוטוקול הדיון 8עולה פער גדול בין התכנית
הנדונהכעתבוועדותהתכנון,לביןהתכניתשאישרהועדתהשימור:
 oבפרוטוקול נכתב שהשטח הבנוי יהיה  5123מ"ר .אולם בפועל מדובר על שטח גדול
בהרבה – פישלושהלערך.בוועדההמקומיתלתכנוןובניהדוברעלשטחשל  01דונם
ובוועדההמחוזיתהמספרעלהאףל01.1-דונם(01,122מ"ר).
 oבפרוטוקולאיןהתייחסותלעובדהשהמבנהמתנשאעדל 3.5-מטרמגובהחומתהעיר
העתיקההסמוכה.
 oבפרוטוקול הדיון כלל לא מוזכרת העובדה שבניה בסמוך לחומות העיר העתיקה
מהווהסתירהלתכניותהמתארהנוגעותלאזורואשראוסרותעלבניהחדשהבמרחק
שלעד35מטרמהחומה(ראולהלן).




תכנית הבניה מנוגדת להוראות בדבר איסור בניה בקרבה לחומת העיר העתיקה  -התכנית
עומדתבניגודלהוראתשלתכניותהמתארהחלותבאגןהעירהעתיקה,לפיהןאיןלבנותמבנים
חדשיםבטווחשלעד35מ'מחומתהעירהעתיקה.


6 ראולמשלהרצאתושלפרופ'יורםצפריר"מחויבותדורנולדמותהשלירושליםבעתיד",בכנס"ירושליםשלהדורות
הבאים–דיוןעלעקרונותהשימורהארכיאולוגיוהאדריכליבאגןהעירהעתיקהבמבטלעתיד",מאי,0223האקדמיה
הלאומיתהישראליתלמדעיםhttp://www.academy.ac.il/data/egeret/88/EgeretArticles/Jerusalem-for-
Posterity.pdf
7ועדתשימורמס'13מתאריך 2/00/0223
8 http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/adhiguy/yesh.asp?kod_yesh=488&kod_sug=44 
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בסעיף 02.0.3שלתכניתעמ 3/נכתב:"מחוץלתחוםהעירהעתיקהלאתותרהקמתמבנהלכל
מטרהשהיאבמרחקהקטןמ35-מ'מצידההחיצונישלהחומה" .
גם בתכנית המתאר החדשה לירושלים ,תכנית ירושלים  0222(אשר למרות שטרם אושרה
ועדותהתכנוןוהבניה מתייחסותאליהכמתווהאתמדיניותהתכנוןבעיר),נכתב בסעיף1.1.0
"לאתאושרתכניתולאיינתןהיתרלבנייהמכוחה,במרחקהקטןמ-35מ'מצידההחיצונישל
החומה" .
מאחר שחניון גבעתי נמצא במרחק כ 02-מ' מהחומות ,התכנית לבנות בו מבנה גדל ממדים
מתנגשתעםהוראותאלוועםמטרתןהחשובה.כמובןשלאמדוברכאןרקבסתירהפורמלית
לתכניתהמתאר–דברבעייתיבפניעצמו.מדוברבהוראותשנקבעוכברבתכניתהמתארמימי
המנדטהבריטיואשר,כפישאנורואים,אומצובעקביותעלידיהמתכנניםהישראלים.המטרה
שלהוראותאלוהיאלמנועמצבשבובניהחדשהתבלעאתהעירהעתיקהולאתאפשרלחוש
את מלוא ההדר של חומותיה והמבנים ההיסטוריים הנשקפים מתוכן .המדיניות העקבית
להימנעמבניהלידהחומות,נועדהלשמראתסביבתההקרובהשלהעירהעתיקהבאופןאשר
יביא לידי ביטוי מרבי את אופייה ,יופייה ומורשתה החזותית .אירוני במיוחד שפרויקט
המתיימרלהיותמונעמשיקוליםשלתיירותומורשתמפרעיקרוןשימוריחשובזה,ושהעירייה
סותרתאתהעקרונותשהיאעצמהחזרהוקבעה.

ניסיוןלבררכיצדאושרההתכניתבוועדההמחוזיתלמרותסתירהזו זכהבתשובה שהתכנית
החדשה"משנהאת הוראותיהשלתכניתהמתאר".אמנםמבחינהפורמאליתשינויכזההוא
אפשרי,אולםמדוברבתשובהתמוההבלשוןהמעטה :מןהאמורלעילמתבקששהחלטהכזו
תתקבל לאחר שנשקלה בכובד ראש .בפועל ,דיון כזה כלל לא התקיים .יתר על כן ,למרות
שבמסמךהמכיןלדיוןבוועדההמקומיתפורטותכניות המתארהחלותבשטח,כלללאמוזכר
שם שהתכנית החדשהמהווהשינוימהותישלהוראותיהן,דבראשר יוצר מצגמטעהכאילו
היא עולה עמן בקנה אחד .הגדילה לעשות יו"ר הוועדה ומתכננת מחוז ירושלים הגב' דלית
זילבר שהצהירה בפתיחת הדיון בוועדה שמתחם קדם "תואם בעצם את כל מה שרשום
בעמ.9"3/ 



הדמיה מטעה – אדריכלהתכניתהציגבפניהוועדההמחוזיתהדמיותכיצדייראהמתחםקדם
על רקע חומות העיר העתיקה מנקודות תצפית שונות בעיר .תכנית המתאר ירושלים 0222
מורהכי"לאתאושרתכניתמפורטתבפרוזדורתצפיתהמסומןבנספחמס. 2-"תבניתהבניה
בעיר" אלא אם שוכנע מוסד התכנון שאין בכך כדי לפגוע במבטי הנוף הנצפים אל העיר
העתיקה וממנה" .10שתיים מנקודות התצפית הקריטיות הן מאבו-טור ומארמון הנציב,
שהמבנההמתוכנןימוקםבינןלביןהחומות.
האדריכל רחמימוב טען בפני הוועדה שבאבו טור בחר נקודת תצפית שונה במקצת מכפי
שמצוין בהוראות ,שכן מהמיקום המקורי אי אפשר לראות את המבנה בכלל .היה זה נציג
הגופים הירוקים בוועדה ששם לב שההדמיה מוצגת ממבט מלמעלה ולא מהקרקע כפי
שרחמימוב ניסה להציג .רחמימוב בחר להציג את התכנית ממבט מלמעלה אשר מגמד את

9תמלילדיוןהועדההמחוזית,00/2/0200עמ' 10
10תכניתמתארירושלים0222סעיף 1.1.1
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מתחם קדם וכלל אינו מבהיר האם הוא מסתיר את החומות או אכן משאיר אותן חשופות
מתצפיות שונות . בניגוד לדבריו של האדריכל ,שהשטח של מתחם קדם אינו בשדה הראיה
מנקודותהתצפית,בשכונתאבו-טורישלאמעטמקומותשמהםהואנצפהושאותןהיהראוי
שרחמימוב יבחר כנקודת תצפית .כשרחמימוב נשאל לגבי תצפית מארמון הנציב הוא השיב
במהירותשבקושיאפשרלראותאתהמבנהמשםוהמשיךלדברעלנקודותתצפיתממקומות
אחרים.ראוישנתההעלניסיונותההסתרהשלרחמימוב ומדועלאביקשוחבריהוועדהלברר
אתהנקודההזולעומק.מהשברורהוא שבדיוןשהתיימרלבדוקאתכללהשאלותהתכנוניות
הנוגעותלמתחםקדםכלללאניתנהתשובהלשאלתהשפעתועלנוףחומותהעירהעתיקה.



חשש לניגוד עניינים -אדריכלהתכניתהינוכאמוראריהרחמימוב.ביוני0200מונהרחמימוב
כראשהוועדהישראלילאונסק"ו ,במקומושל פרופסורמייקטרנר.העירהעתיקהוחומותיה
הוכרזו ב 0310-על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית בסיכון .אף שההכרזה אינה מציינת
במפורש את השטח שמחוץ לחומות העיר העתיקה כחלק מאתר המורשת העולמית ,ברור
שלתכניתהסמוכהכלכךלחומותישהשלכותמרחיקותלכתעליו.לכן,ראוישתכניותפיתוח
בשטחזהיישקלומתוךהשפעתןעלהעירהעתיקהושימוראופיה.ככלהידועלנו,דיוןכזהכלל
לא התקיים  .יש לתהות על ניגוד העניינים שייתכן ורחמימוב מצוי בו ,בהיותו מצד אחד
האדריכלשלתכניתמתחםקדםומצדשניאחראיעלגוףהאמורלבקרתכניותפיתוחבשטח
שבו מתחם קדם נמצא .אי הנוחות גוברת לאור טענות שנשמעו בעבר ,לפיהן קודמו של
רחמימובבתפקיד,פרופסורמייקטרנר,הודחעלידימשרדהחינוךלאחרשמתחביקורתעל
תכניותבניהשונותשהרשויותהישראליותמעוניינותלקדםבאזורהעירהעתיקה .11




מסמכי בעלות חסרים  -מכיוון שרק חלק משטח החניון רשום בטאבו כנמצא בבעלות של
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עמותתאלע"ד ,קבעהועדתהתכנוןהמקומיתשהעמותהנדרשתלהוכיחאתבעלותהעליתרת
השטח .עמותתאלע"דהגישהלכאורהאתהמסמכים הדרושיםלוועדההמחוזיתאשראישרה
את התכנית להפקדה .אלא שבעתירה שהגיש ועד תושבי ואדי חילווה בסילוואן נגד הוועדה
המחוזיתלתכנוןובניה נטעןכיהעמותה הטעתהאתהוועדההמחוזיתובפועלהשטח שאותם
מסמכיםמתייחסיםאליואינונמצאבבעלותה:13בעודשהחוקמחייבהגשתתצהיריםחתומים
עלידישנימוכתאריםהמאשריםאתהבעלות,הגישהאלע"דשניעותקיםהחתומיםבידיאותו
מוכתאר.ביןאםמדוברבטעותטכניתשלאלע"דוביןאםבבעיהמהותיתיותר,מהשברורהוא
שהוועדה המחוזית בחרה לאשר את התכנית למרות שהתנאי שגורמי התכנון עצמם הציבו –
הצגת מסמכים להוכחת בעלות – לא התמלא .מדובר בתנאי מהותי ,שכן ללא הוכחת בעלות
אלע"דאינהיכולהלהגישתכניותלבניה .14העתירהנדחתהבטענהשהוגשהבשלבמוקדםמדי
שלההליךהתכנוניושישלהמתיןולהגישאותהבמועדהמתאים.
11ראולמשלכתבתהארץ"בכירבאונסק"וישראלהודח",05/5/0200
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1175115ו-"אדריכלאלע"דמונהלראשועדאונסק"ו",03/1/0200
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1177585.ישלצייןשגםבתכניתקודמתשלעמותתאלע"דלמתחםקדם
(תכנית3222אשרקודמהבשנים0220-0225ואזנגנזה),עלוחשדותלניגודעניינים:משהספדיהאשרנשכרעלידי
העיריהלתכנןתכניתמתארלדרוםהעירהעתיקה(,)00555אזורהכוללאתהשטחשלמתחםקדם,שימשבמקביל
כאדריכלשלתכנית.3222עמותתאלע"דאףשילמהלספדיהעבורחלקמהתכנוןשלתכנית.00555בעקבותמכתב
חריףשלהיועץהמשפטישלהעיריהבעניין,תכניתהמתארהוקפאהובסופושלדברנגנזה.ראולמשלכתבהבמעריב
"שוביקפיאואתתכניתספדיה?",0/00/0223http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/961/346.html
12חלקה00המוזכרתבה"ש2נרשמהבטאבוכנמצאתבבעלותאלע"דבשנת .0220
13עת"מ5220-25-00מתאריך 2/5/0200
14עלפיסעיף 10א(ב)לחוקהתכנוןוהבניה,גורםפרטייכולליזוםתכניתרקלקרקעהנמצאתבבעלותואושישלוזיקה
חוזיתאוקנייניתאליו .
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רשימת כשלים זו מאירה באור מטריד מאוד את דבריו של ראש העיריה בפני הוועדה המחוזית
כשביקש להמעיט בהקפדה על כללים ושיקולים תכנוניים שעלולים לבוא על חשבון "החוויה של
התיירים".לדבריו :

"החשש הכי כבד שלי זה שנעשה הכול נכון ונהיה לארג'ים,במירכאות כפולות,עם
היכולת שלנו לתת שירותים .אנחנו עדיין קצרים מאוד ,יחסיתלאיפה שראוי שנהיה" 15.

ג .מעורבות הממשלה  -היכל התנ"ך במתחם קדם
מזהמספרשניםשגופיםשוניםמקדמיםרעיוןשלפארקאומוזיאוןסביבמורשת התנ"ך.בשנת
 0223הוקמה עמותת "עמק התנ"ך" ,שמטרתה היתה להקים פארק תנ"כי חווייתי בחבל עדולם
בדרוםהארץ.כחלקמהפארקהיהאמורלקוםגםהיכלהתנ"ך .

בנובמבר  ,0200הניחו חברי הכנסת רוני בר-און ובנימין בן אליעזר את הצעת חוק :היכל התנ"ך
בירושלים.ועדת השריםלענייני חקיקההחליטה לתמוךבהצעתהחוק וההצעהאףעברהקריאה
ראשונה בכנסת הקודמת .לרגל יום ירושלים בחודש מאי  ,0200קיבלה ממשלת ישראל החלטה:
להקים את היכל התנ"ך במתחם קדם .16בוועדת השרים לענייני חקיקה בכנסת הנוכחית ,הייתה
כוונהלהחילרציפותעלהצעתהחוק. 

מעברלשיקוליםהנוגעיםלהתנגדויותלמתחםקדםבסילוואןכשלעצמו,בוודאילאראויכיבמקום
שנויבמחלוקתזהובעלהשלכותפוליטיותרחבותיוקםהיכלהתנ"ךהמיועד.יתרעלכן,תחקיר
אשרפורסםבידיעותאחרונותחשףאתהאופןשבונוצלוקשייהעמותהעלידיגורמיםבמשרדראש
הממשלה על מנת להעביר את הפרויקט לטובת האינטרסים של אלע"ד .אישי ציבור שצוינו
כתומכיםבפרויקטהיכלהתנ"ך,כדודגרוסמןוסמימיכאל, אףשלחובעקבותתחקירזהמכתב
לראשהממשלה בומחועלהטעייתםועלניצולשמםלקידוםפרויקטפוליטישאליוהםמתנגדים.
מאזלאשבההצעתהחוקלעלותלדיוןבענייןהרציפותבפניועדתהשריםלענייניחקיקה. 


ד .סוף דבר :תכנון לקוי וחסר ,תוך התעלמות ממשמעותו הפוליטית הרחבה
מכל האמור לעיל מתבקש שראש העיריה ,כאחראי על תכנונה ופיתוחה של ירושלים בהתאם
לצרכיםציבורייםרחבים,יוודאשמתקיימתבחינהמעמיקה שלתכניתמתחםקדם.בחינהאשר
תדוןבכובד ראשבכלההיבטיםשלהתכניתושיהיומעורביםבהאנשימקצועובעליענייןרביםככל
האפשר.למרותזאת,ראשהעיריהממשיךלהתייחסלתכניתבהקשרתיירותי-יזמיגרידאומתעלם
בעקביותמהקולותהקוראיםלשקולאתהתכניתמחדש.בכךהואנרתםלאג'נדההפוליטיתאשר
מניעה את מיזם הבניה הזה במיקומו הרגיש .לאור גישתו זו ,לא מפתיע שמתגלים הכשלים
שפירטנולעילבתהליךהאישורשלהתכנית.כשליםשבשלםהופךהסיפורשלמתחםקדםמפרויקט
שנויבמחלוקתלמיזםשבוהמטרהמקדשתאתכלהאמצעים. 

בשנים האחרונות מקודמות תכניות בניה רבות בתוך העיר העתיקה וסביבתה הקרובה .התכניות
מקודמות בחופזה ולעתים בניגוד להליכי מנהל תקין .שיקולים של פלורליזם ,שימור היסטורי
ורווחת תושבים נדחקים לטובת קידום מצג של מונופול ישראלי -יהודי היסטורי ופוליטי .זאת

15תמלילהדיוןבוועדההמחוזית00/2/0200עמ'10
16החלטה 3153
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באזוררגישמבחינהחברתית,דתיתופוליטיתשמהווהנדבךמרכזיבזהותהלאומיתשלשניעמים
והינובעלחשיבותרגשיתעצומהלמאותמיליונימאמיניםמקרבשלושהדתותברחביהעולם .

במקום לפעול לפיתוח זהיר ונבון של האזור לרווחתם של תושביו ,תוך דאגה לצרכים של מגוון
הקהילות אשר נושאות אליו עיניים ושימור יופיו ההיסטורי ,מעניק ראש העיריה עידוד נמרץ
ליוזמותפרטיותאשראידאולוגיההפוכהבתכליתמניעהאותן. 

המחטףהתכנונישלתכניתמתחםקדםמצטרףלשורתמיזמיםאלו.העירהעתיקהשלירושליםלא
יכולה להיות מעוצבת בידיים פרטיות המונעות על ידי אג'נדה צרה .על תכנונה לשוב לידיים
ציבוריות אשר מסוגלות לפעול לפיתוח האזור תוך שמירה על צביונו ההיסטורי המיוחד ואשר
תהיינהלהןהרגישותוהתבונהלפעולבצורההלוקחתבחשבוןאתהמורכותהפוליטיתשלו. 
 ------------------------

תודהלחגיתעופרן,שלוםעכשיווליונימזרחי,עמקשווה,עלסיועםבכתיבתניירזה. 
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