
אני מקווה שהתוכנית הזאת  "
תמצא את עצמה בפח האשפה 

"של ההיסטוריה  
מתכנן וחוקר ירושלים, אדריכל, קרויאנקרדויד   





  ,בסמוך לרחבת הכותל
  ,בצמידות לחומת העיר העתיקה

מתוכנן להיבנות , בלב סילוואן  
המבנה הגדול   ,"מתחם קדם"

והראוותני ביותר שנבנה בסביבות  
.מאה שנה העיר העתיקה מזה  



 
מטר בלבד 20

מהחומה



 קו החומה העליון

 





ו כאתר מורשת "י אונסק"חומות ירושלים מוכרות ע
אך בראש   .עולמית הנתון בסכנה ולכן זכאיות להגנה

עומד   ,שמתפקידה להגן על החומות ,ו ישראל"אונסק
שתכנן את  רחמימובלא אחר מאשר האדריכל אריה 

 .מתחם קדם



אנשי תרבות  ,זוכי פרס ישראל ,אנשי תכנון 35
ורוח חתמו על התנגדות ציבורית  

התכנית מאיימת ליצור  "לטענתם  .לפרויקט
בסמיכות בלתי אחראית לחומות העיר העתיקה  

התכנית   …מבנה עצום מימדים וזר לסביבתו 
המוצעת תשנה את אופיין המסורתי של הכניסות  

לעיר העתיקה ותוביל לקבירתם של ממצאים 
".ארכיאולוגיים  

שטרנהלזאב  חיים גורי אגי משעול דוד גרוסמן שיפטןאלונה ניצן    



אחד מהחתומים על ההתנגדות הציבורית הוא  
מחברם של , יקיר ירושלים, האדריכל דוד קרויאנקר

,  עשרות ספרים על ההיסטוריה התכנונית של העיר
ש טדי קולק על מפעל חיים לשימור  "זוכה בעיטור ע

אתרים היסטוריים בעיר ולשעבר ראש צוות השימור  
.2000של תכנית המתאר ירושלים   

: וזה מה שיש לו להגיד  



אני מכיר את תכנון ירושלים  "
שנה ומעולם לא נתקלתי   45 מקרוב

בתכנית עם כל כך הרבה עזות מצח  
 …ופוטנציאל קטלני כמו התכנית הזו 

יש כאן   .יש כאן שאלה של תקדים
פגיעה בעיקרון של הגן הלאומי ולכן  

אני מקווה  …זאת עזות מצח 
שהתכנית הזאת תמצא את עצמה  

". בפח האשפה של ההיסטוריה  







מתחם קדם הוא חוליה נוספת בשרשרת של נכסים 
הגן : כגון ד"אלעומתחמים שהמדינה הפריטה לידי 

מרכז  "והגן הארכיאולוגי , הלאומי עיר דוד שבשליטתה
הסמוך לרחבת הכותל שזה עתה נחשפו  " דוידסון

 .  המגעים המתקדמים להעבירו לידיה



  



?ומה איתך. אנשים אלה כבר חתמו על ההתנגדות  

משעול אגי   דויד' אדר 
 קרוינקר

  זאב' פרופ דויד גרוסמן
 שטרנהל

  משה' פרופ
 הלברטל

בהר אלמוג  

אברמסון לארי  

אזרחי ירון' פרופ  

  עמרי' אדר
 איתן

אלון דב' אדר   רוני' פרופ 
 אלנבלום

  אלישע' פרופ
 אפרת

בילו יורם' פרופ  

  בן יוסי' פרופ
 ארצי

  ר מירון"ד
 בנבנישתי

ברוך אילן  

 אליס' פרופ
 שלוי

גבע ציבי' פרופ  

  דויד' פרופ
 גוגנהיים

  זלי' פרופ
'גורביץ  

גורי חיים  

 שמואל' אדר
 גרואג

יסקי יובל' אדר  

  ר גלעד"ד
 מאירי

חסן רועי  

  ר חיים"ד
 יעקובי

  משה' פרופ
 מרגלית

  ר גדעון"ד
 עפרת

  מנחם' פרופ
 בריקנר

  אלונה' פרופ
שיפטן -ניצן  

  אלחנן' פרופ
 ריינר

 אילה' פרופ
 רונאל

  אלחנן' פרופ
 ריינר

שבילי בנימין  



 חיים גורי
חתן פרס . פזמונאי, סופר,משורר

.פרס סוקולוב, פרס ישראל, ביאליק  



 להצטרפות להתנגדות הציבורית לחצו כאן 

http://kedem.ravpage.co.il/ 

מוגש    
 כשירות
 לציבור

http://www.ir-amim.org.il/he/basic/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%9D
http://kedem.ravpage.co.il/
http://www.ir-amim.org.il/he/basic/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%9D
http://www.ir-amim.org.il/he/basic/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%9D
http://www.ir-amim.org.il/he/basic/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%9D

