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בית הכנסת אוהל יצחק ותב"ע 5480

בית הכנסת "אוהל יצחק" ממוקם ברובע המוסלמי, ברחוב הגיא מצפון לרחבת הכותל. הוא הוקם בראשית 
המאה העשרים, בשטח שנקנה ממשפחה ערבית על ידי "כולל שומרי החומות". משנת 1993 הוא נמצא 
בבעלות משפחת מוסקוביץ. ארווין מוסקוביץ הוא הנדבן המממן חלק גדול מפעילות ההתנחלות במזרח 
ירושלים ובעיר העתיקה. בשנות התשעים שימש הבניין את ישיבת "עטרת כהנים".1 בשנת 2001 אושרה 

תכנית לשיקום בית הכנסת )תעודה ג1, מפת תב"ע(.2 

רע"ת ערכה חפירות ארכיאולוגיות בבית הכנסת בשנים 2004-5, בהנהלת חיים ברבה ותאופיק דעאדלה, 
בשני שטחים. הממצא העיקרי היה בית מרחץ מן התקופה הממלוכית )מאה 14 לספירה(.3 

"עטרת כוהנים", שטח C והמוזיאון הארכיאולוגי

בשנת 2003 חפרה רע"ת במקום חפירת בדיקה קטנה ביוזמת עמותת "עטרת כהנים", שבה תועד אולם 
אינו  זה  דבר  אך  יצחק",  ל"אוהל  מתחת  האולם  נמצא  החפירה  דו"ח  לפי  גדול.  תת-קרקעי  קמרונות 
מדויק.4 מדובר בשטח ממזרח לבית הכנסת, שאינו בבעלות בית הכנסת או בתחומי תב"ע 5480 )תעודה 
– אך למעשה מדובר  ישיר לשטחים בבית הכנסת  כביכול המשך   –  "C "שטח  נקרא  זה  ג2(. שטח  ג1, 

בשטח נפרד )השם "שטח C" ניתן לו הרבה אחרי החפירה ב-2003(. 

רע"ת מציגה לעתים את החפירה ב"אוהל יצחק" כחפירה בשיתוף עם עמותה ממשלתית: הקרן למורשת 
הכותל. אולם הקרן למורשת הכותל איננה בעלת השטח, והיא נכנסה לפרויקט רק בשנת 2008. עד אז 
נוהל הפרויקט על ידי בוקי בועז מטעם מוסקוביץ, ובזיקה ל"עטרת כהנים". כך למשל כתב יובל ברוך 

בפברואר 2006: 

"הנדון: אהל יצחק – תיק תורם

1. על פי בקשתם של אנשי עמותת עטרת כהנים התחילו בתחום שימור בהכנתו של תיק 
תורם לנושא אוהל יצחק"...  )תעודה ג3, 28.2.2006, ההדגשות שלנו(. 

רע"ת התגייסה למצוא תורם לעמותת "עטרת כוהנים", למימון פיתוחו של האתר. הכנת התיק נעשתה 
על ידי עובדי רע"ת "במסגרת הקצאת ימי עבודה מתוך הפרויקט" – כלומר, לפחות חלקית, מתקציב 

החפירות המתוכננות להיערך במקום. בסוף 2006 הוגשה תוכנית להמשך החפירות הארכיאולוגיות:

"א. שטח A ייחפר בכל מקום שאפשר עד לתקופת בית שני.

ב. שטח B ייחפר עד רצפת הקרדו )הרחוב המתוארך לתקופה הרומית(.

ג. שטח C ייחפר בנקודות שיש להשלים עפ"י שיקולי הארכיאולוג" )תעודה ג4, מוגשת על 
ידי היזם לאחר התייעצות עם החופר(. 

11  על הפעילות של "עטרת כהנים" ראו מירון רפפורט, הארץ, 2.4.2005; נדב שרגאי, הר המריבה, 1995, עמ' 213-191.

12  תוכנית בניין עיר מס' 5840  מטעם "קרן אוורסט" של משפחת מוסקוביץ, בשטח של 417 מ"ר הצמודים לרחוב הגיא. 

13  חיים ברבה ותאופיק דעאדלה, חדשות ארכיאולוגיות 119, 2007; ברבה ודעאדלה, "החמאם הדרומי" וחאן תנכז – מה קדם למה?, 
חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ה, 2011, עמ' 157-142.

14  רינה אבנר, חדשות ארכיאולוגיות 121, 2009. שטח האולם  10.3 על 27.8 מ'; אבנר חפרה רק חלק קטן ממנו.

בהתאם לכך נערכה פגישה, שבה הצהיר היזם )"קרן אוורסט" של משפחת מוסקוביץ( על כוונתו להקים 
מוזיאון:

"3. בכוונת היזם לייסד מתחת למבנה ביהכנ"ס מוזיאון לתולדות ירושלים והארכיאולוגיה שלה...

5. בכוונת היזם לשמר את מפלס העתיקות מתחת לרצפה שקופה, שמפלסה ייקבע לאחר 
השלמת עבודות החפירה" )תעודה ג5, 25.12.2006(.

הדיו על הסיכום כמעט לא יבשה, וכבר החליט היזם "לשנות חלק מהסיכומים שנקבעו" )תעודה ג6(, אך 
לא את מחויבותו למוזיאון:

"3. היזם שב וחזר על דעתו ]כך! יש לקרוא: על רצונו[  לפתח את המבנה כמוזיאון פתוח.

4. רשות העתיקות תעביר ליזם אומדן לחפירות ארכיאולוגיות, כולל עלות פועלים.

5. האומדן והשטח לחפירות נקבע]ו[ בהתאם לכוונת היזם להציג במקום שרידים מתקופות 
שונות, ואינן בגדר חפירות הצלה...

האתר"  ופיתוח  לשימור  ראשונית  פרוגרמה  בהכנת  להתחיל  מבקשת  העתיקות  רשות   .8
)תעודה ג6, 11.1.2007, ההדגשות שלנו(.

תב"ע 5480 אושרה במטרה לבנות מחדש את בית הכנסת, ותו לא; היא לא התירה בנייה או השמשה 
חפירות  בגדר  אינו  במקום  החפירות  שהמשך   )5 )סעיף  קבעה  עצמה  רע"ת  קרקעיות.  תת  קומות  של 
הצלה – אך אם כך, מדוע לא הופעל הנוהל הראוי של חפירה רגילה? חפירת הצלה נעשית בלית ברירה, 
לפני בנייה או פיתוח, כאשר החופר מקבל "הרשאה". חפירה רגילה )לעתים מכונה "מדעית" או "יזומה"( 
נעשית למטרות מחקר מדעי, בדרך כלל ע"י חוקרים מן האוניברסיטאות, כאשר החופר מקבל רשיון 

חפירה והוא חופשי לקבוע את היקף השטח, משך החפירה, וכו'. 

רע"ת מיהרה להוציא אומדן לפרוגרמה ראשונית "לפיתוח ולתצוגה" של "מתחם אוהל יצחק", )תעודה 
ג7, 9.1.2007(. היזם היה אורן בן עזרא, חתנו של ארווין מוסקוביץ.5 במארס 2007 נפגש מנהל הפרויקט 

מטעם היזם, בוקי בועז, עם מנהל רע"ת, שוקה דורפמן. לדברי מר בועז:

מיכלול  יש  כהנים'[  'עטרת  ]ראש  דן  למתי  כהנים'.  ל'עטרת  יצחק  אוהל  בין  קשר  "אין 
אינטרסים שונים ממשפחת מוסקוביץ, שהיא בעלת הקרקע. מבקשים להמשיך את החפירה 
הרחב.  לקהל  פתוח  מוזיאון  והקמת  מזכוכית  רצפה  תכנון  הכנסת...  לבית  שמתחת  בחלק 
בטווח הרחוק היינו רוצים לחפור את ]הקמרונות[ המזרחיים ואז להקים מוזיאון פעיל לקהל 

הרחב. משפחת מוסקוביץ תממן את כל החפירות" )תעודה ג8, 7.3.2007(.

יובל ברוך, אז ארכיאולוג מחוז ירושלים, תמך בבקשת היזם והסביר את החלוקה בין בית הכנסת למפלס 
הארכיאולוגי. הוא המשיך ואמר:

ללא  קטן,  עד  בינוני  בגודל  חפירה  אומדן  נקבע  לחפירה.  ארכיאולוגיים  צרכים  "הוגדרו 
התייחסות לחפירה בחללים המזרחיים. ג'ון זליגמן אישר את החפירה בחללים המזרחיים..." 

)תעודה ג8, ההדגשה שלנו(.

 .NRG 15  שלום ירושלמי, 25.7.2009,  באתר
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ירושלים, אינו רשאי  זליגמן, אז ארכיאולוג מרחב  ג'ון  לנו. הדברים תמוהים:  המשך המסמך לא הוגש 
לאשר חפירות על דעת עצמו וללא גיבוי של מנהל רע"ת, שחותם על כל רשיון לחפירה. בשלב זה עוד 
לא הוציאו רשיון לחידוש החפירה. הדברים נסבים על העבר – החפירה של רע"ת משנת 2003. מסתבר 
שהשטח לא השתייך ל"עטרת כהנים" או ל"אוהל יצחק". אם כך, מדוע חפרה רע"ת ב"שטח C" – שטח 

שאינו בבעלות משפחת מוסקוביץ או עמותת "עטרת כהנים" )תמונה ג1(?

 

לא די במוזיאון, צריך גם מנהרה

הכנת  על  האחראית  ברע"ת,  שימור  תחום  אדריכלית  מילשטיין,  פאינה  עם  היזם  נפגש  ב-25.4.2007 
הפרוגרמה למוזיאון. לא מתקיים דיון בתוכן המוזיאון, אלא בהיבטים טכניים. "הצדדים" מסכימים:

לבין  יצחק  אוהל  מתחם  בין  החיבור  אפשרות  את  העתיקות  רשות  מנכ"ל  עם  "לבדוק 
מנהרת הכותל. הסיבה לכך מורכבת משלושה היבטים מקצועיים: היבט הבטיחות באתרים 

הארכיאולוגיים בירושלים, ההיבט הארכיאולוגי וההיבט הארכיטקטוני תיירותי.

נותנת  יצחק[  ואוהל  המערבי  ]הכותל  בירושלים  החשובים  האתרים  שני  בין  • הקרבה 
אפשרות לייצר מכלול מעגלי כולל עם יציאות/כניסות חירום.

מתבקשות   – והארכיטקטונית  הארכיאולוגית  ההיסטורית,  תקופתית:  והמשכיות  • זהות 
את  הכוללת  יותר  ומגוונת  רחבה  ראיה  למבקר  המאפשר  האתרים  שני  בין  קשר  ליצור 

המוזיאון ]ל[ארכיאולוגיה ותולדות ירושלים" )תעודה ג9, 25.4.2007(. 

חפירת הבדיקה הקטנה ב-2003 הובילה לכך שיזם ורשות ממשלתית חוברים יחד כדי להקים מוזיאון, 
החורג מהתב"ע שאושרה ליזם, ודנים בתכנון מנהרות בטרם היה רשיון בנייה בקרקע שאינה בבעלותם. 
מכניסה  יותר  בטוח  צרה  במנהרה  מעבר  מדוע  ברור  לא  ארכיאולוגיים",  באתרים  "בטיחות  לגבי 
יש מערכת מים מרשימה.  מגידו  היציאה(. בתל  מן  נפרדת  להיות  יכולה  )הכניסה  בניין  ויציאה מאותו 
מבקרים עוברים בה זה עשרות שנים. אין מסלול מעגלי, ובכל זאת אין שום בעייה בטיחותית. "ההיבט 
מבחינה  קיים  קשר  איזה  כלל.  מנומקים  אינם  הארכיטקטוני-תיירותי"  "ההיבט  וגם  הארכיאולוגי" 

היסטורית או ארכיטקטונית בין בית מרחץ ממלוכי לבין הכותל המערבי? 

קשה להשתחרר מן ההרגשה שבעיר העתיקה חפירת מנהרות מתחת לבתי מגורים היא דבר המתקבל 
ברע"ת ללא בדיקה יסודית.  

)כפי שהוסבר לגבי המנהרה בפינת הכותל המערבי, ראו  מבחינה ארכיאולוגית מדובר בהרס עתיקות 
בפרק ב' לעיל(. 

תמונה ג1: בית הכנסת “אוהל יצחק” )המבנה הלבן הגבוה(, תחתיו שטח A. מצד שמאל בתים 
.C פרטיים ברובע המוסלמי, ומתחתם שטח

בחזרה לתוכן עיניינים
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עקרונות למוזיאון ומסמך שלא נמסר ליזם

"נוצרו"  כי  קבע  הוא  העתידי.  המוזיאון  עבור  לפרוגרמה"  "עקרונות  מסמך  זליגמן  ג'ון  הכין   2007 במאי 
במקום שני פרויקטים נפרדים: 

"1. הרובד ההיסטורי: בית הכנסת אוהל יצחק המתחיל במפלס רחוב הגיא כלפי מעלה;

משני  מורכב  זה  רובד  ירושלים.  ולתולדות  לארכיאולוגיה  מוזיאון  הארכיאולוגי:  הרובד   .2
חלקים: החלק המערבי והחלק המזרחי...

)בית  לשעבר  החומות'  שומרי  'כולל  של  השטח  על  המשתרע   – החפור   – המערבי  החלק 
הכנסת אוהל יצחק(, הנמצא במפלס כ-8 מ' מתחת לפני רחוב שער הגיא.

החלק המזרחי – "האולמות המזרחיים" החפור רק באופן חלקי ונמצא כיום במפלס של 3 מ' 
מעל פני רחוב הגיא." )תעודה ג10, 10.5.2007(. 

בקרקע  הוא  חופרים? האחד  אותם  רשות, עם  אותה  בביצוע  יזם,  אותו  פרויקטים אצל  נוצרו שני  כיצד 
ששייכת ליזם של "אוהל יצחק", אולם בחריגה מן התב"ע )שלא התירה הכשרה של קומות תת-קרקעיות(; 

השני הוא בשטח C, ללא תב"ע, בקרקע שאיננה בבעלות היזם ובחפירה שאיננה חפירת הצלה. 

לפי ג' זליגמן, ארכיאולוג מרחב ירושלים דאז: "ההיבט התרבותי הינו ההיבט העיקרי במוזיאון". האם יש 
ביניהם  מתכתבים  המסמך  בשולי  חומרית.  לתרבות  אולי  כוונתו  מעייניו?  בראש  אינה  שתרבות  מוזיאון 
מי  יבשה:  פורמליות  זו  ג10(.  )תעודה  היזם"  או  "אנחנו  יציג את העקרונות למנהל:  מי  ארכיאולוגי רע"ת 
שחיבר את העקרונות היתה רע"ת. רע"ת מקדמת את מטרותיה: להקים מוזיאון ארכיאולוגי, תוך שותפות 

מלאה בתכנון ובביצוע, במימונו של היזם. ושוב ניכרת המשיכה מזרחה:

"לאחר השלמת הפרוגראמה לחלק המערבי, וביצוע החפירות הנדרשת, תוכן תכנית לחלק 
המערבי ]אולי הכוונה ל"מזרחי", ואולי לתכנית שימור לחלק המערבי[ בהתאם לפרוגרמה 

ומיד לאחריה ניתן יהיה ליישם את התכנית" )תעודה ג10(. 

"בהתאם לפרוגרמה" – איזו פרוגרמה? "את התוכנית" – איזו תוכנית? הזמנית ה"מערבית", או זו שכוללת 
קושר דברים שאינם קשורים זה לזה. משפט הסיכום  את כל ה"חלקים"? השימוש במונח "חלק" כבר 
קובע שאת התוכנית של ה"חלק" המזרחי, שלכאורה דוחים, חייבים לבצע "במקביל" לחלק המערבי, 

כלומר, ללא דחייה:

"במקביל לתכנון החלק המערבי יש לבצע תוכנית כוללת למתחם כולו" )תעודה ג10(. 

ב-13.6.2007 הציג ג'ון זליגמן את העקרונות הנ"ל )תעודה ג10( למנהל )דורפמן(, ואמר:

"היזם הציג את רצונותיו וכעת יש לבחון את הדרישות הארכיאולוגיות ולנתח איזה ממצאים 
לא  הפרויקט.  את  נאשר  האם  לבחון  ויש  מורכב  המסמך  שיוקם.  במבנה  וישומרו  יוצגו 
תתקיים חפירה מעבר לגבולות במבנה ]יש לקרוא: המבנה[, ולא תרחיב את השטח הקיים. 
לא קל לחזור שוב לעובדה שאנו מבצעים חפירות בעיר העתיקה, ללא תכנון. יש לתת את 
הדעת לשטח המזרחי, שהוא לא בבעלותם. הבעיה היסודית שהיזם לא מגדיר את התוכן של 

אותו מוזיאון. מציע שלא להפיץ ליזם את המסמך" )תעודה ג11(.

איזו פתיחה מוזרה: היזם הציג את רצונותיו אבל המסמך שבו הוצגו )תעודה ג10( הוא "מורכב" )למה?(. 
לא תהיה חפירה מחוץ לגבולות המבנה, אבל מתכוונים להמשיך מזרחה, מחוץ לגבולות המבנה. "לא 
"לא   C לזליגמן עם העובדה שרע"ת שוב עובדת ללא תכנון מרכזי; אבל מי מכריח אותה? שטח  קל" 
שני  מצד  אבל  רצונותיו",  את  "הציג  היזם  אחד  מצד  עליו?  הדעת"  את  "לתת  יש  למה  אז  בבעלותם", 
היזם לא הגדיר את תוכן המוזיאון. ההצעה האופרטיבית של זליגמן היא לא להציג ליזם את "המסמך" 
– הכוונה למסמך העקרונות )תעודה ג10( שהכינה רע"ת לגבי הפרויקט.6 אם כך הולכים לפתח מוזיאון 

עבור יזם, אבל אין להראות ליזם את המסמך שבו הוצגו העקרונות לפיהם יפותח המוזיאון! 

המשיכה מזרחה ניכרת גם בדברי רענן כסלו )מנהל תחום שימור ברע"ת(:

"רענן כסלו: ... המסמך מחולק לרובד היסטורי ורובד ארכיאולוגי ויש לבחון כיצד מחברים 
ביניהם ומה יעשה בחלק המערבי. מציע לבצע את שלב א' ]בית הכנסת, מפלס 'היסטורי'[ 
תיבחן  אז  ורק  ארכיאולוגי[  מפלס  הכנסת,  לבית  ]מתחת  ב'  שלב  את  לבצע  שנוכל  בכדי 
ג' ]החלק המזרחי[, שכעת ]הוא[ עדיין לא בר ביצוע. דרשנו למנות מעצב.  התכנות שלב 
בחלק המערבי ניתן להתקדם, על פי תנאי המסמך ]של העקרונות לפרוגרמה[" )תעודה ג1(.

ממשיך יובל ברוך: 

"יובל ברוך: ...כדי להתחיל תכנון יש לסיים את החפירה. מסגרת השטח היא מבנה אוהל יצחק 
יישמר...   היזם הבין, שהשימור הוא האלמנט  בחלקים התחתונים... הפרוגרמה תגדיר מה 

המוביל" )תעודה ג11(. 

ככל הנראה, היזם הבין שהוא ישלם על השימור, אחרת לא יקום מוזיאון. מסכם את הישיבה מר דורפמן. הוא 
קובע שהמסמך לא יופץ ליזם, ומוסיף: 

"רשות העתיקות לא תהיה שותפה לתכנון, אך תעמוד לרשותה יכולת הבקרה" )תעודה ג11, 
 .)13.6.2010

בפועל, רע"ת לא רק שותפה לתכנון, אלא גם מובילה אותו. איזו "בקרה" תהיה לה? כשיזם מַפתח שטח 
שבבעלותו, לרע"ת יש יכולת לקבוע אם ואיך לשמר שרידים ארכיאולוגיים )אך היא אינה קובעת כיצד היזם 
משתמש בשטח, כל עוד הוא אינו פוגע בשרידים(. השאלה היא: איזה מעמד חוקי יש לרשות ממשלתית 

בפרויקט של יזם, שמפתח שטח שאינו בבעלותו? 

16  לא ייתכן שהכוונה היתה לפרוטוקול הישיבה עצמו )תעודה ד11(, כי את הפרוטוקולים הללו לא נהוג להעביר ליזמים.  
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הפרוגרמה של המוזיאון

החל שלב א': עורכים קידוחי ניסיון מתחת לבית הכנסת; מחדשים את החפירות הארכיאולוגיות, עובדים 
על הכנת פרוגרמה למוזיאון, ומתחילות עבודות שימור. ועוד פרט קטן: כנציג היזם נוכח בישיבות דוד 

בארי )המכונה דוידל'ה(, ראש עמותת אלע"ד )תעודה ג12, 26.6.2007(. 

עם חידוש העבודה מצהיר יובל ברוך שבמתחם יש "שלושה מוקדים נפרדים": בית הכנסת ההיסטורי 
)המבנה הקיים למעלה(, בית הכנסת בשכבה הארכיאולוגית )בחפירות מתחת לפני הקרקע(, ו"מערכת 
של קמרונות ]מ[ימי ]ה[ביניים ממזרח למתחם אוהל יצחק" )תעודה ג13, 8.7.2007(. שימו לב: הקמרונות 
הנוכחי  בשלב  הקמרונות.  הוא  מהם  שאחד  חלקים,  שלושה  כולל  המתחם  אבל  למתחם,  ממזרח  הם 

נערכות החפירות מתחת לבית הכנסת, והן נמשכות כארבעה חודשים. 

בספטמבר 2007 הגישה פאינה מילשטיין את הפרוגרמה לפרויקט. את המסמך ערך יובל ברוך, ועותק 
)חסר( עם הערותיו נמסר לנו. תחילה הוגדרו בית הכנסת ומיקומו:

"האזור מורכב מאתרים ארכיאולוגים וארכיטקטוניים מרשימים השייכים לתרבויות שונות, 
ועד  ראשון  בית  מתקופת  העתיקה  בירושלים  ההתיישבות  של  ההיסטוריה  את  המציגים 

ימינו" )תעודה ג14, עמ' 3(.

ברוך הורה למחוק קטע זה, בטענה שהוא מיותר. ממשיכה המחברת:

"בשנת 2007 החליטה רשות העתיקות יחד עם המזמין לבצע עונת חפירה ארכיאולוגית נוספת 
עד  האפשריים  השטחים  את  להעמיק  מנת  על  הקודמת,  החפירות  בעונת  לעבודות  כהמשך 

השכבה של תקופת בית שני" )תעודה ג14,  ההדגשה שלנו; השוו תעודה ג4 לעיל(.

לרע"ת חלק מרכזי בקידום הפרויקט, ומטרת המשך החפירה היתה להגיע לשרידים מימי הבית השני. 
יובל ברוך "מתקן": 

2007 ועל פי דרישת המזמין הוחלט להשלים את החפירות הארכיאולוגיות באתר.  "בשנת 
קודם לחפירה נערכו קידוחי קרקע לבדיקת עומק השכבות ומפלס הסלע" )תעודה ג14(. 

אין  אבל  אל-דין,  פ'חר  כחאן  מזוהה  המזרחי  והמערבי;  המזרחי  ה"חלקים",  שני  עם  מילשטיין  ממשיכה 
אמירה למי הוא שייך. ברוך מעיר בכתב יד: "שטח זה איננו חלק מהפרויקט" )תעודה ג14 עמ' 4(. בתוכנית 
המציגה את שני השטחים מסמן ברוך קווי מחיקה על ה"חלק" המזרחי, כאילו הוא מוחק אותו מן הפרויקט 
וברוך חוזר  5(. המחברת חוזרת בעמוד הבא על כך שהמוזיאון "מורכב משני חלקים";  ג14 עמ'  )תעודה 
תבוצע  הפרויקט  של  הזה  "בשלב  המחברת:  כותבת  מהפרויקט".  חלק  "לא  המזרחי:  ה"חלק"  על  ומסמן 

פרוגראמה לחלק המערבי בלבד", וברוך רושם: "מיותר, זה ברור" )תעודה ג14 עמ' 6(.

כמה  עד  ומדגישה  מילשטיין  חוזרת  שוב  כי  מחיקה,  דורש  ההמשך  שגם  לב  שם  לא  ברוך  הנראה,  ככל 
ה"חלק" המזרחי הוא שטח בלתי נפרד מה"חלק" שבבעלות "אוהל יצחק": 

"לאחר השלמת הפרוגראמה לחלק המערבי, וביצוע החפירות הנדרשות, תוכן תכנית לחלק 
המערבי ]הקטע הועתק מתעודה ג10 לעיל[... במקביל לתכנון "אוהל יצחק" יש לבצע תכנית 

כוללת למתחם כולו"  )תעודה ג14 עמ' 6(.

והשרידים שנמצאו אינם שרידים מתקופות המזוהות  רוב התקופות  וה'; אמנם  ד'  7, שלבים  ושוב בעמ' 
כיהודיות )שם, עמ' 13(. המחברת מדגישה )למשל בעמ' 25( שהמבקר צריך לראות את אולם ההלבשה של 
החמאם הממלוכי, והוא "צריך להרגיש את שרידיו גם בחלקים אחרים של המוזיאון" )תעודה ג14, עמ' 25(. 

מינהור מלא רגישות   

בסוף 2007 הועבר פרויקט "אוהל יצחק" מהקרן של משפחת מוסקוביץ לקרן "מורשת הכותל", האמורה 
ל"עטרת  העתיקות  רשות  אישרה  עת  באותה   .)27.12.2007 ג15,  )תעודה   A לשטח  פרוגרמה  להציג 
כהנים" שהיא ]כלומר רע"ת[ ערכה חפירות הצלה במתחם "אוהל יצחק" )תעודה ג16, 3.1.2008(. השטח 
ואינו נמצא בבעלות קרן "מורשת הכותל". אם כך, מדוע ההעברה  נמצא מחוץ לתחום רחבת הכותל, 

ובאיזה סמכות פועלת שם קרן "מורשת הכותל"? אין בתעודות הסברים. 

היכן  תמהים  אנו  הכותל.7  למנהרות  יצחק"  "אוהל  את  לחבר  הכוונה  לעיתונות  דלפה   2007 בנובמבר 
התעודות על תכנון החיבור, קביעת התוואים, בחירת החברה המבצעת, ועוד? כל זה נסגר בעל פה? 

בראשית 2008 הוציאה רע"ת לפועל את ה"חיבור": לא מחילה אחת אלא שתיים, בנתיב מזרחי ובנתיב 
מערבי. שתיהן עוברות דרך ה"חלק" המזרחי, שאינו בבעלות היזם. כה מעט תעודות הועברו לידינו, עד 
שלא ברור מה נפרץ בפועל )כנראה בוצעו שלושה "חיבורים" ונכרו כמה מנהרות חיבור, לא באותו זמן: א' 
לאולם הדגם במזרח; ב' דרומה לחדר 5 במעבר הסתרים; וג' לחדר 3 במעבר הסתרים, ראו מפה ג2(. אין 
מדובר בחפירה ארכיאולוגית; אין ל"פריצה" זו רשיון או הרשאה לחפירה ארכיאולוגית; היא מתבצעת 
על ידי קבלן )חברת אבנר גלעד( עם "משמר מלווה" מתחום שימור של רע"ת וללא פיקוח ארכיאולוגי 
)תעודה ג17(. בתיק הבטיחות של הקבלן אמנם מדובר על "חפירה ארכיאולוגית ידנית אופקית לפינוי 
המעבר" ועל "חפירה במילוי ארכיאולוגי", אבל זו רק מכבסה של מילים. בפועל נעשתה פריצה ברוטלית, 

הקורעת "קירות וחלקי מבנים" )תעודה ג18, עמ' 2, ינואר 2008(. באתר הקבלן מוגדרות העבודות כך: 

חללים  חשיפת  ראשון,  בית  לתקופת  עד  מיפלסים  להעמקת  ארכיאולוגית  חפירה  "ביצוע 
קיימים ויצירת קשר של מינהרות הכותל לאיזורים סמוכים. העבודה מורכבת בכמה ]מכמה[ 
משורים. רגישות עליונה ללב ההיסטוריה של העם היהודי... היקף העבודות כ 12,000,000 

ש"ח. תקופת ביצוע  2010-2006. 

המזמין: הקרן למורשת הכותל ורשות העתיקות".8  

דו"ח  ואפילו  פרסום,  שום  אין  היום  עד  ג19(.  )תעודה  המזרחי  ב"חלק"  גדולה  חפירה  התחילה  במקביל 
ראשוני ליזם לא הועבר לידינו על שטח זה. 

17  נדב שרגאי, "מנהרה תחבר את הכותל לרובע המוסלמי", הארץ, 2.11.2007.

www.avnergilad.co.il  18, פרויקט "מנהרות הכותל". הסכומים מתייחסים אולי לעבודות נוספות, ולא רק ל"אוהל יצחק". 
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ימי בית שני או התקופה הרומית הקדומה? עו"ד זיידמן שואל, הרשות משיבה 

 ב-8.1.2008 פנה עו"ד זיידמן מטעם "עמותת עיר עמים" אל היועץ המשפטי מני מזוז בתלונה על "מיזם 
לא חוקי" ב"אוהל יצחק". מכתבו )תעודה ג20( נגע בשורה של בעיות, ואלה הן העיקריות שבהן:

1. רע"ת חופרת כאילו זו חפירת הצלה, בעוד שהחפירות אינן חפירות הצלה ואינן משרתות את הבנייה 
של בית הכנסת; אין לחפירות הללו היתר בנייה כנדרש לקונסטרוקציות שמניחים במנהרות.

2. ה"חלק" המזרחי ומחילות החיבור אינם מקרקעין של "אוהל יצחק" או עמותת "מורשת הכותל". הם 
נמצאים מתחת לבתים ברובע המוסלמי, ולא קיבלו את הסכמת בעלי הבתים לעבודות. 

שואל זיידמן:

"כיצד אירע שכל החפירות הארכיאולוגיות )למעלה מעשור( המתבצעות בעיר העתיקה... 
האם  ובמימונם?  הישירים  ותומכיהם  ירושלים  במזרח  המתנחלים  חסרות[  מילים  ]כמה 
הדבר עולה בקנה אחד עם אופיה הממלכתי, המדעי והבלתי תלוי של רשות העתיקות... האם 
הדבר אינו מהווה פוליטיזציה פסולה של רשות ממלכתית ושל המדע הארכיאולוגי המתנהל 

בחסותה, ורק בחסותה?" )תעודה ג20  דף 3(. 

דפנה גלוק ממשרד היועץ המשפטי פנתה לבירור לרע"ת )תעודה ג21, 17.1.2008(, ושם נערכו לתגובה. 
ראשית הגיש ג'ון זליגמן מידע ליועמ"ש של רע"ת )תעודה ג22, 6.2.2008(. להלן סיכום מכתבו בצירוף 

הערותינו בכתב נטוי ומודגש:

1. החפירות ב"אוהל יצחק" נעשות בשטח שיש בו תב"ע מאושרת. - לא בשטח C ובמנהרות החיבור, וגם 
לא במפלסים שמתחת לבית הכנסת שאינם חלק מתב"ע 5480.

מדוע חפירה שאיננה חפירת הצלה נעשית כאילו היא חפירת   - 2. החפירה נעשית כדין לפי הרשאה. 
הצלה, ולא כחפירה "יזומה", כלומר ברשיון?

רק  בוצעו  המנהרות  אבל  כלל,  בדרך  נכון  זה   - בנייה.  אישור  דורשת  אינה  ארכיאולוגית  3. חפירה 
"בפיקוח", ולא כחפירה ארכיאולוגית. 

המידע  את  "לאסוף  כדי  תב"ע  אישורי  וללא  בנייה  לפני  לעיתים  מבוצעות  ארכיאולוגיות  4. חפירות 
הנדרש" לתכנון עתידי. - אולי, אבל לא כאן. איזה מידע נאסף מפריצת המנהרות? מה גם שהמנהרות אינן 

בגדר חפירה ארכיאולוגית. 

5-8. הטלת אחריות לכמה היבטים על עמותת "מורשת הכותל". - אין התייחסות לכך שעמותת "מורשת 
הכותל" אינה בעלת המקרקעין הנ"ל.  

9. דחיית הטענה לפוליטיזציה; חפירות רע"ת משובחות ומתפרסמות ללא כל השפעה מצד היזם. - אך 
עד כה אין שום פרסום על ה"חפירות" בתוך מנהרות החיבור. 

תמונה ג2: שטח C, אולם החאן לאחר השימור. שטח זה אינו שייך לבית הכנסת “אוהל יצחק” ואינו נכלל בתחומי 
התב”ע שאושרה לבית הכנסת

תמונה ג3: שטח C, חלק מאולם החאן בגמר החפירה ופתח מנהרה שמוליכה אל אזור מנהרות הכותל. נכון להיום אין 
במקום שום שלט שמספר מהו המבנה הזה ומה זמנו

בחזרה לתוכן עיניינים
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ממשיך זליגמן:

"זהות המזמין והאג'נדה הפוליטית שלו היה אמור ]היו אמורים[ לקחת אותנו לחיפוש פסול 
ממלוכי  איובי  בית-מרחץ  חפרה  העתיקות  רשות  הפלא  למרבה  יהודיות'.  'שכבות  לאחר 

באהל יצחק והציגה את העובדה בדיוק כך" )תעודה ג22, עמ' 2(.

אכן הממצא העיקרי ב'אוהל יצחק' הוא בית המרחץ. בית המרחץ נחפר ויפורסם בפרסומים מדעיים כראוי; 
אך לא הרבה אנשים קוראים פרסומים מדעיים. בהודעות לעתונות )המגיעות לקהל רחב(, שרע"ת מפרסמת 
ידיעתנו בית המרחץ, בניגוד להרבה שרידים  מעת לעת על תגליות חדשות בירושלים, לא הוצג למיטב 

"שלנו" במזרח ירושלים: הרחוב ההרודיאני, מקוואות, חותם עם ֵשם עברי, בור מים, ועוד. מסכם זליגמן:

"10. החפירות במינהרות הכותל אינן פוגעות בקניין של איש. אמנם הן נערכות מתחת לבתי העיר העתיקה 
אך אין בכך דבר הפוגע בזכותו של איש לביתו ]ו[לקניינו. יש לזכור שעתיקות הארץ הן רכוש הלאום ומאחר 

והרשות פועלת בתחום השכבה הארכיאולוגית היא פועלת בתחום סמכותה" )תעודה ג22 דף 2(.

היש לרע"ת סמכות לבנות מנהרות בשטח שאינו שייך ליזמים? האם הוצאת הרשאה/רשיון לחפירה 
)פרק  דוידסון"  "מרכז  הקמת  לגבי  נבחן  כבר  העניין  בנייה?  באישור  הצורך  את  מייתרת  ארכיאולוגית 
ב'(. גם בפרשת גשר המוגרבים שלחה מבקרת עיריית ירושלים, שלומית רובין, מכתב מחאה חריף על 

הניסיון להכשיר בנייה ללא רשיון בדרך של חפירה ארכיאולוגית:

"במהלך החודשים האחרונים נודע לנו מגורמים שונים כי בכוונת רשות העתיקות להתחיל 
בימים אלה בחפירת יסודות נציבי הגשר בנידון בגיבוי היתר בנייה, לכאורה, המתבסס על 
רישיון חפירה מרשות העתיקות ומכתב מהמשרד לביטחון פנים בלבד... ברצוני להסב את 
רשות  לרבות  גורם,  לכל  ותקנותיו  והבנייה  התכנון  חוק  פי  על  אסור  כי  לכך,  לבך  תשומת 
העתיקות, המשטרה או משרד ממשלתי, להתחיל בביצוע יסודות נציבי הגשר מתחת לשער 
המוגרבים, טרם מתן תוקף לתכנית בנין עיר )תכנית מפורטת מספר 10294( ... וקבלת היתר 
בנייה כדין. בעבר נעשו ניסיונות על ידי היועץ המשפטי לרשות העתיקות להכשיר עבודות 
של  הרחב  במובן  בחפירות  שמדובר  בטענה  הרשות,  של  חפירה  רישיון  באמצעות  בנייה 
המילה... אין בחוק או בפסיקה כל פתח ממשי המתיר לגורם פרטי, עירוני או ממשלתי לבצע 

עבודות בנייה בנסיבות אלה ללא היתר בנייה".9  

..."רישיון חפירה הניתן על ידי רשות העתיקות לביצוע חפירות ארכאולוגיות, או חוות דעת 
היתר  לייתר  יכולים  אינם  מבצעיים,  לצרכים  ביטחון  גורמי  של  התקנה(  בלשון  )"תעודה" 

בנייה, על כל המשתמע מכך".10

19  רובין, ש, הליכי רישוי לגשר שער המוגרבים, פרק בדו"ח ביקורת, 2007, עמ' 154-153. 

110  רובין, ש, 2007, לעיל הערה 8, עמ' 136. 

לאחר שהופסקו העבודות בגשר המוגרבים, קיוותה המבקרת שרע"ת הפנימה את הדברים:

 1www.knesset.gov.il/mmm( "בדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת על "העבודות במעלה המוגרבים"
מתוארת מדיניות רשות העתיקות בעניין מתן רישיונות לשילוב חפירות הצלה עם מיזמי בנייה בזו הלשון:

ככלל, כל גורם המבצע עבודות בינוי או פיתוח באתר עתיקות חייב לפעול על-פי הנחיות 
רשות העתיקות. רשות העתיקות מבצעת חפירות באתר )לפי אישור ממנהל רשות העתיקות( 

לאחר שהיזם מציג לה היתר בנייה שאמור להעיד על הליך תכנון ובנייה תקין. 

מדובר בתפנית מעמדות  אם התיאור הנ"ל אכן משקף את מדיניות רשות העתיקות כיום, 
הקשור  בכל  החוק  להוראות  להיצמד  הרשות  החלטת  על  מברכת  והביקורת  קודמות, 

לקידום מיזמי בנייה על בסיס היתר בנייה כדין".11

מסתבר שרע"ת ממשיכה לפעול בניגוד להוראות מבקרת העיריה. ב"אוהל יצחק" היא כורה ובונה מנהרות, 
חופרת ומכשירה קומות תת-קרקעיות לטובת היזמים, ללא תוכנית בנייה מאושרת ואף בשטחים שאינם 

שייכים ליזמים. 

במסמך נוסף הוסיף זליגמן פרטים. בין היתר:

"ממזרח לבית המרחץ התגלו ]התגלה[ אולם קמרונות רחבי ידיים שקשורים למבנה החאן 
שהוקם לשוק ]ליד שוק[ הכותנה. עבודות מתנהלות להוצאת המילוי מקמרונות אלו וכמו כן 
בקמרונות המצויים בטווח שבין הגשר הגדול, עליו עובר רחוב השלשלת ואולם הקימרונות" 

)תעודה ג23, 14.3.2008

הנה מוגשמת הפרוגרמה המלאה! לא ברור אם ה"עבודות" נעשו בדרך של חפירה ארכיאולוגית מדעית, או 
רק ב"פיקוח". 

יש לשים לב לשפה. במסמכים פנימיים ובדיונים מול היזמים )לעיל( דובר בריש-גלי על שרידים מימי הבית 
השני. אלה הם מאוויי הנפש, השרידים "שלנו". אך בתשובה לזיידמן מופיע לפתע מינוח נייטרלי: "התקופה 
הרומית הקדומה" )תעודה ג23, דף 1(. רע"ת מדברת בשני קולות. כלפי חוץ היא מעמעמת את המשמעות 

הפוליטית של חפירותיה. 

היועמ"ש של רע"ת השיב לזיידמן ביום 11.3.2008 )תעודה ג24(. לטענתו החפירה נעשתה כחוק: 

"ראשיתה של החפירה היא חפירת הצלה שכן היא ניתנה אגב ביצוע התנייה על פי תוכנית או 
היתר, אולם בשל החשיבות המדעית וההסטורית של השטח ובשל ההזדמנות הבלתי חוזרת 
לבצע בתחום העיר העתיקה חפירה ארכיאולוגית לכל העומק המתאפשר, חפירה זו איננה 

רק בבחינת חפירת הצלה אלא ]גם[ בבחינת חפירה מדעית לשמה" )תעודה ג24, עמ' 2(.

גם חפירת הצלה היא חפירה "מדעית לשמה". לטענתנו, היה ראוי לחפור ולתעד ככל האפשר את כל 
A, אבל לא בחריגה מן התב"ע שאושרה, ובחפירה תחת רשיון )ולא כחפירת הצלה(.  השרידים בשטח 

הבעיה היותר חמורה היא שהחפירה התפשטה אל קרקע שאינה בבעלות היזם, או, בלשון היועץ:

111  רובין, ש, 2007, לעיל הערה 8: עמ' 138, ההדגשות שלנו. 

בחזרה לתוכן עיניינים
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"במהלך החפירה המתבצעת בתחום בניין "אוהל יצחק" התגלו חללים, חדרים, מבני קמרונות 
וקשתות הגולשים החוץ ]הכוונה כנראה: אל מחוץ[ לתחום המבנה וממשיכים לכיוון דרום 
פינוי  הינה  למעשה  ]עתה[  המתבצעת  החפירה  העתיק...  הגשר  מבנה  קמרונות  עבר  אל 

הפסולת מהחללים, חדרים ומבני קמרונות קיימים"...

"כל החללים הידועים כמנהרות הכותל מחוברים יחד, כך גם החדרים והקשתות שנחשפו 
האשפה  הוצאת  יחד.  מחוברים  כולם  יצחק"  "אוהל  הכנסת  בית  במתחם  החפירות  אגב 
הנעשית בדרך של חפירה ארכיאולוגית חושפת חללים, מבני קמרונות וחדרים אלה, ובסופו 
מתחת  שנחשף  לשטח  ובמיוחד  הכותל  שבמנהרות  לחללים  אלה  כל  מתחברים  דבר,  של 

לגשר העתיק" )תעודה ג24(.

ממתי חדרים, חללים וקמרונות "גולשים" למקום אחר? לא הם גלשו, אלא רשות העתיקות גלשה החוצה 
ג’  חיבור  )כנראה  עכשיו  מתבצעות  שהעבודות  היכן  דרומה,  רק  ולא  היזם,  שבבעלות  השטח  מתחומי 
לעיל(; אלא גם מזרחה. מצד אחד היועץ מציג את העבודות כחפירה ארכיאולוגית, אבל מצד שני רק 
הצמוד",  "הפיקוח  בשיטת   C שטח  את  "חפרה"  שרע"ת  הייתכן  פסולת".  "פינוי  או  אשפה"  כ"הוצאת 

כלומר רק עם מפקח, ולא כחפירה ארכיאולוגית מלאה, תחת הרשאה לחפירה? 

לבסוף טען היועץ המשפטי:

"יאמר כאן כי אין הסדר קינייני לבעלות במתחם העיר העתיקה, כך שייתכן ואין חולק על 
זכות בעלי החזקה הגרים או נמצאים מעל חללים אלה אולם אין להם זכות קניינית בחללים 

העתיקים" )תעודה ג24, עמוד 3(.

בלשון פשוטה: לפלסטינים יש אולי חזקה מכוח מגורים, אך לא זכויות קנייניות. הם אינם בעלים על תת-
הקרקע מתחת לבתיהם. 

חוקי, משום שאין להם אפשרות לקבל  באופן בלתי  בונים  הודתה שתושבי העיר העתיקה  רע"ת עצמה 
רשיון לבנייה. כאשר מישהו אחר חופר במטרה לחשוף ולהכשיר חללים מתחת לביתו, או לצורך מעבר תת 

קרקעי, זוהי עבירה על החוק: 

"העובדה כי לא ניתן לקבל היתר בנייה או לקדם אותו )ולו לשינוי הקטן ביותר( בעיר העתיקה 
לא השתנתה, והיא אחד הגורמים המזרזים מאוד בנייה לא חוקית בעיר... חלה עלייה במספר 
החפירות שביצעו מוסדות ציבוריים ללא היתר, בעיקר מוסדות נוצריים. עם הגופים שביצעו 
חפירות ללא היתר נמנים: הקסטודיה טרה סנטה: חפירות ברצפות חללי מגורים כדי לחשוף 

חללים תת קרקעיים ולהכשירם... הכנסייה הסיריאנית: חפירת מעבר תת קרקעי..."12  

רע"ת ביצעה פעולות דומות, ועוד במקרקעין שאינן בבעלות היזמים שמטעמם היא פעלה. יתר על כן, 
היא ביצעה ככל הנראה חלק מפעולות אלה ב"פיקוח", כלומר, ללא היתר חוקי לחפירה ארכיאולוגית. 
האם רע"ת איננה מכירה את החוק בישראל, האוסר על ביצוע עבודות חפירה מכל סוג שהוא לצורך גילוי 

עתיקות ללא רשיון חפירה? 

http://www.iaa-conservation.org.il/article_Item_heb. ,112  שחר פוני, דוח פעילות לשנת 2010, מינהל שימור של רע"ת
asp?subject_id=42&id=136

מוזיאון לארכיאולוגיה: לילדי בר-מצווה, או לתפילה?

במארס 2008 דיווח נדב שרגאי בעיתון הארץ:

"לאורך החיבור התת קרקעי, יוכשר מעבר להולכי רגל שאורכו כעשרים מטרים. מטרתו – 
לשרת את המבקרים במנהרות הכותל, בדרכם למרכז חינוכי בנושא התפילה ומוזיאון לחתני 
בר מצוה שיוקמו במתחם אוהל יצחק... עבודת החיבור נעשתה בתוך מספר ימים וכמעט ולא 
דרשה חפירה, אלא בעיקר גריפה וריקון של שפכים ומילוי עפר, בחללים שכבר היו קיימים 
מתחת לשורת קמרונות. רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ אמר ל'הארץ', כי מטרת 
החיבור היא לאפשר לילדים המבקרים במנהרות הכותל, לסיים את הסיור במנהרות הכותל 
ולצאת מהן באזור הסמוך לכותל, על גבול הרובע היהודי, ולא כפי שקורה היום – בלב הרובע 
המוסלמי, מבעד לפתח שבאזור ויה דולורוזה. "זה יותר בטוח ופחות מאיים, וללא ספק יביא 
ביקור  עברם ומורשתם.  עוד מבקרים, בעיקר ילדים אל מנהרות הכותל שם הם ילמדו על 

ברחבה בלבד, הוא בבחינת ביקור חסר", אמר הרב רבינוביץ".13     

מן הדיווח העיתונאי משתמע שהכוונה להקים מוזיאון לארכיאולוגיה ירדה מן הפרק. בשום מקום אחר 
לא דובר על ילדים בהקשר לפרויקט "אוהל יצחק", וגם ה"מוזיאון לחתני בר-מצווה" לא הוזכר. מצערת 
הקביעה שביקור ברחבת הכותל המערבי הוא ביקור חסר, כאילו לא הכותל העיקר, אלא המנהרות סביבו.  

העתידי  המוזיאון  של  הראשונה  ההיגוי  ישיבת  התכנסה   – פונתה  ש"האשפה"  אחרי   –  2008 במארס 
)תעודה ג25(. הפרוטוקול קצר ביותר:

"כולנו  ]הינו[  למקום  המיועד  התוכני  המסר  כי  והוסכם  התכנים  מהות  על  דיון  "נערך 
מתפללים". הרעיון יחבר ככול הניתן בין התוכן הארכיאולוגי של האתר לבין התוכן המוזיאלי 
המיועד... עיקרו סיור ארכיאולוגי בשכבות הזמן שירושלים מציעה תוך כדי החשפות לנושא 
התפילה. יש הסכמה עם רשות העתיקות לגבי פרטי התיכנון... צוות התוכן יכין תסריט רעיוני 
שיכלול את תאור החוויה ותכניה... המעבר מ]שטח[C  יישקל בעתיד. כרגע הנחת העבודה 

היא כי הכניסה מהרחוב" )תעודה ג25, 19.3.2008(. 

"כולנו  למסר  מתאים  אינו  הוא  ממלוכי.  מרחץ  בית  הוא   A בשטח  המהותי  הארכיאולוגי  הממצא 
מתפללים". אין מדובר במוזיאון אוניברסלי, שַיראה שגם מוסלמים או נוצרים מתפללים. ברור כי הכוונה 

למוזיאון לתפילה יהודית, ללא קשר לארכיאולוגיה של המקום. 

)לכן גם תאריכו( חסרה. דורפמן  השינוי למוזיאון על תפילה מגיע לידיעת מנהל רע"ת; ראשית הדיון 
קובע כי: 

"4. הקמת התערוכה חייבת להעשות בתיאום עם תחום אוצרות המדינה ברשות העתיקות.

5. הרעיון של התפילה מקובל, אך חשוב להדגיש ]להבטיח[ שהחלק הארכיאולוגי בא לידי ביטוי ומקבל 
ביטוי נכון.

6. המון מידע בזמן קצר, ייצור בעיה בהמחשה ובהבנה. יש לחשוב על משהו קליט שעובד על החושים, 
שיימשוך את תשומת לב המבקר.

113  נדב שרגאי, "הושלם חיבור תת קרקעי", הארץ, 5.3.2008, ההדגשות שלנו.
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7. בעבר החלה יוזמה ונכשלה, ליצור תיאום וניהול אחיד, של כל המיזמים ברחבת הכותל. כיום כל מיזם 
פועל כראות עיניו ואין לנו שליטה על כך...

.C ניתן להשתמש בשטח ,A 10. במידה וצפוף בשטח

1. רשות העתיקות תיתן הנחיות בנושאים ארכיאולוגיים ותמליץ בנושאי התוכן" )תעודה ג26(. 

“היזם מנסה להעלים את בית המרחץ”

ליזם  גם אם  בית המרחץ הממלוכי  ברור לרע"ת שחובה עליה לשמור על  להיות  צריך  היה  הזה  במועד 
אין עניין בו. אבל בהליך הנמשך חודשים משנה היזם יותר מפעם אחת את התוכניות וחלה פגיעה בבית 
המרחץ – בהסכמתה של רע"ת. קשה להבין את הפרטים, התעודות קטועות או לאקוניות, התוכניות לא 
צורפו. הפגיעה מתחילה כאשר "יש לבצע פריצה חלקית בקירות בכדי שנוכל להעביר ולתאר לאח"מים 
את הפוטנציאל של המקום" )תעודה ג27(. מזכירים "פריצות והתערבות בחלקי מבנה קיים". זליגמן מנסה 
לעצור את הפריצות, באומרו שצריך לתכנן קודם תוכנית שימור. המנהל מסכים )תעודה ג28(, אבל היזם 
דורש שינויים "לאור הממצאים שנתגלו והתקדמות העבודות" )תעודה ג29, 20.8.2009(. ביום 24.9.2009 

מתנגד זליגמן לשינויים בלתי ראויים ואומר שהוא: 

"חש אי נוחות מכך, שהיזם מנסה להעלים את בית המרחץ" )תעודה ג30, 24.9.2009(.

לשרידי בית שני יש מי שדואג; בית המרחץ הוא סיפור אחר: 

"שחר פוני: "המצב כרגע במעבר ממבואת חדר ההלבשה לריצוף הקרדו ]הוא[ שהמהנדס 
חזר בו וזאת, לאחר שהתכנון התבסס על ההנחיות הקודמות שלו, אכן ישנה דילמה אסטטית 

והפתרון לא פשוט.

ג'ון זליגמן: לא נכון לאשר את המעבר בפינה של בית המרחץ.

מתכנן  היזם[  מטעם  הפרויקט  תכנון  על  שאחראי  ]האדריכל  קימל  איתן  ברוך:  יובל 
בעבודה...  שמתקדמת  היגוי  וועדת  ידי  על  אחר,  בערוץ  נבחנים  התכנים  המסלול,  את 
ולא קשורים  להיות מוצגים  ישנם תכנים שאמורים  נמצאת ברקע בלבד,  הארכיאולוגיה 

לאתר" )תעודה ג30, ההדגשות שלנו(.

היזם יכול לצקת את התוכן הרצוי לו, אבל בלי לפגוע בשרידים הארכיאולוגיים. רע"ת לא עמדה בפני 
החליט  הזה  בשלב  המרחץ.  בבית  לפגוע  להרשות  האם  מוסרית:  דילמה  בפני  אלא  אסתטית,  דילמה 
שלו"  בתכניות  דבק  "נשאר  קימל  אך  קימל;  איתן  האדריכל,  עם  התוכניות  את  שוב  שיבחנו  דורפמן 
)תעודה ג31, 29.10.2009(. אם הארכיאולוגיה "נמצאת ברקע בלבד" אז היא רק תפאורה. כשתפאורה 

מפריעה, מפרקים אותה:

"להלן החלטות המנהל:

1. שני פירי המעלית בחלק הצפון מערבי של המבנה – מאושרים...

]ה[ קימל,  איתן  האדר'  של  הצעתו  את  מאמץ  המנהל   – הממלוכי  המרחץ  בית  2. פינת 
משמעות, מעבר דרך הפינה של בית המרחץ הממלוכי. מאשר את העבודה בפיקוח שימורי 

ארכיאולוגי ולאחר העברת תכניות. 

3. העמוד באיזור החדר החם של בית המרחץ – נתון להחלטת המתכננים. ניתן להזיזו וניתן 
להשאירו. 

4. הקיר ]ה[רומי בחלק הצפון מזרחי של המבנה – לא מאושרת פריצה דרך הקיר לכיוון 
צפון" )תעודה ג31, 1.11.2009(.

יכולת הבקרה של רע"ת מצטמצמת לשרידים המתאימים ליזמים. בשלב מסוים תוכננה מעלית  בפועל, 
 .)5 סעיף  לעיל,  ג31  )תעודה  אחר  פתרון  למצוא  ביקשה  רע"ת  המרחץ.  בבית  המרכזיים  החדרים  מאחד 
לפיכך הגישו המתכננים חלופה בלי מעלית זו )תעודה ג32, 23.11.2009(, אבל עם שתי מעליות שיורדות 

עוד קומה למטה, בתוך בית המרחץ: 

"מעלית 1

איתן קימל: התכנון החדש הוא לרדת מפלס נוסף.

שחר פוני: המעלית יורדת למקום שלא נחפר עדיין.

יובל ברוך: לא מבין מה ההתעקשות להוריד ]את[ הקהל לאיזור התנורים ולמתומן?

איתן קימל: ככה אנחנו פותרים את בעיית הנכים והמסלול הזה קשור גם לתכנים שרצינו 
להציג" )תעודה ג33, 120.12.2009

אין שום תוכן ברור למוזיאון, אבל רע"ת מאשרת את המעלית. כנ"ל לגבי המעלית השנייה:

"איתן קימל: התכנון החדש הוא לרדת מפלס נוסף.

אלכסנדר און ]ארכיאולוג חופר ברע"ת, שמונה בעת ההיא  כחופר ב"אוהל יצחק"[: בתחתית 
המעלית קיימת בריכת מים לא משמעותית, אך מתחתן ]מתחת לה[ לא ידוע מה יש.

החלטות:

את  ולבחון  לעצור  יש  חשוב,  ממצא  ויתגלה  במידה  העבודות.  את  ילווה  און  אלכסנדר   .1
יובא  הצורך  במידת  ורק  השימור  ומינהל  המרחב  ברמת  יעשה  התכנון  אישור  ההמשך. 

לאישור המנהל...

פירוק שתי אבנים בקיר הרומי.

איתן קימל: התכנון הוא לפרק שתי אבנים בשורת האבנים העליונה של הקיר, כדי להשלים 
את מערך המדרגות בצורה נוחה יותר.

החלטה: לא מאושר פירוק האבנים. יש לתכנן מערך מדרגות שלא פוגע באבנים" )תעודה 
ג33, 20.12.2009(.

במועד אחר אמר יובל ברוך על בית המרחץ ש"מדובר במבנה הממלוכי השלם ביותר שנמצא בירושלים".14 
בין אם זה נכון או לא, נראה ששתי אבנים מקיר רומי – שאותן לא אישרו לפרק – שוות יותר ממכלול שמור 

היטב של בית מרחץ ממלוכי.

114  מצוטט אצל נדב שרגאי, לעיל הערה 6, הארץ 2.11.2007. 
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ארכיאולוגיה כתפאורה 

חופרי האתר לא נשאלו לחוות דעתם, ואיש לא הודיע להם על השינויים וההריסות, לא לפני שבוצעו ולא 
אחרי שבוצעו:

"הנדון: הפרת סיכומים בחפירות אוהל יצחק

פרויקט החפירות הארכיאולוגיות שבוצעו כחלק משיקום  היינו אחראים על   2004 בשנת 
ושימור בית כנסת אוהל יצחק. כבר במהלך העונה הראשונה נראה היה שהבניין העות'מאני 
מתבסס על שרידים מרשימים של בית מרחץ ממלוכי, אשר לפי המקורות נקרא חמאם דרג' 

אל-עין.

חמאם ציבורי זה, שלו תכנית זהה לזו של החמאם אל עין הסמוך, נבנה במהלך חידוש רובע 
שוק הכותנה בתקופה הממלוכית.

משרידי  נרחבים  חלקים  של  שימורם  חשיבות  את  הדגשנו  רבות,  עבודה  פגישות  במהלך 
מרשות  השונים  הגורמים  ידי  על  נתמכה  השקפתנו  הרחב.  לקהל  להציגם  בכדי  החמאם, 
העתיקות, למרות שהיתה מנוגדת לעמדת הממ]מ[נים. דבקנו בעמדתנו גם בפגישותינו 

עם אדריכל המוזיאון העתיד לקום.

לצערנו, לפני מספר ימים ביקר חיים ברבה באתר, ונדהם לגלות את הריסתו של קטע מחזית 
המבנה הצמוד לכניסה המונומנטאלית וכן הריסתה של אחת מבריכות החימום, וזאת בכדי 
להתקין באתר מעלית ודרך גישה. עלינו לגלות  שהעובדות בשטח מצביעות על כך שרצון 
התורמים עולה על הרצון לשמר את מורשת העבר. אנו מוחים על מצב זה ומצטערים על 

שהפכנו שותפים לפעולות שאנו מתנגדים להן.

בברכה,

]חתימות[

חיים ברבה ותאופיק דעאדלה" )תעודה ג34, 14.3.2010(. 

וכך ענה להם ג'ון זליגמן, שגיבה את מר דורפמן, למרות שניסה להזהיר מפני כוונות היזם: נערכו דיונים, 
התחייבה פשרה, איפשרו פריצה מכאן ומעליות משם, אבל: 

"בסוף תהליך הפיתוח האלמנטים העיקריים של בית המרחץ יוצגו לקהל כולל חזית המבנה, 
חדר המבואה, החדר המתומן וחדר התנורים, יחד עם אלמנטים נוספים מתקופות אחרות...

ביותר  הטובות  הפשרות[  ]כנראה:  הפרשות  את  למצוא  גמישים  מספיק  להיות  עלינו 
לרצונותינו כחוקרים ולרצונות הלגיטימיים של היזם" )תעודה ג35, 1.4.2009(.   

אין מדובר ב"רצונות" מחקריים של החופרים. מדובר בחובתה של רע"ת לשמור על עתיקות חשובות מפני 
רצונות של יזמים. רע"ת חזקה מספיק לשמור על קיר רומי, אבל לא לעצור את הפגיעות בבית המרחץ 

הממלוכי. לשם איזו מטרה נעלה? לשם מוזיאון שאיש אינו יודע מה יוצג בו. 

העבודות  המשך  על  האחראי  הארכיאולוג  יהיה  שהוא  קודם,  שסיכום  ברבה  חיים  גילה   2010 באוגוסט 
יצחק" מהארכיאולוג  "אוהל  "ירש" את הפרויקט של  יצחק" במקום אלכסנדר און, לא כובד. און  ב"אוהל 
החופר )ברבה( כאשר עמותת "מורשת הכותל" החליפה את "קרן אוורסט" כיזם )תעודה ג36(. מכל מקום, 

ברבה העיד במועד זה על עבודת השימור ב"אוהל יצחק": 

ה"שימור"  עבודות  ביצוע  במהלך  העותומאנית  מהתקופה  תמיכה  קשת  שפורקה  "ראיתי 
שעדיין  סגנון  מאותו  תומכות  קשתות  שתי  תיעוד.  ללא  הנראה,  וככל  במקור[  ]מרכאות 

עומדות בשלמותן בשטח, אמורות גם לעבור פירוק..." )תעודה ג36(.  

כנראה  דנים בסכנות התמוטטות,  ביום 7.2.2011  בישיבת תכנון עבודה  לידינו.  נמסר  המשך המכתב לא 
בעקבות סיור עם אנשי המכון הגיאולוגי. הסיכום של דורפמן דורש להוציא מכתב על סכנה, לבדוק כיסוי 

ביטוחי, ולהיות עירניים )תעודה ג37(. יובל ברוך מוסיף:

"יובל ברוך: המחכמה – המבנה של מג"ב, מתפרק כנראה בגלל העבודות במנהרות, יש שם 
נזקים ונפילות אבנים. בתוך המינהרות יש כרגע 4 חפירות אבל אם נפתח עוד שטח זה יהפוך 

להמולה" )תעודה ג37(.

טענותיהם  את  וכול  מכול  דחו  לבתיהם,  מתחת  החפירות  בגלל  נזקים  על  התלוננו  בסילואן  כשתושבים 
והאשימו את הבנייה הבלתי חוקית שלהם.15 

בשלהי 2012 נדון שוב פרויקט "אוהל יצחק": 

"רענן כסלו: לדברי הקרן למורשת הכותל זה אחד הפרויקטים הגדולים שהם רוצים שנכנס 
]אליו[. מבחינתנו ניתן להתחיל את ביצוע העבודה באופן מיידי... התכנית של איתן קימל 

והתכנית להפיכת המתחם למוזיאון בוטלו בשלב הזה" )תעודה ג38(. 

למה בוטל רעיון המוזיאון, ועימו התוכנית של קימל שהיתה קשורה אליו? אין שום הסבר בתעודות של 
רע"ת לשינוי דרמטי זה, ומכאן סביר שהוא לא נגע ישירות לרע"ת, אלא להחלטות פנימיות של עמותת 
"מורשת הכותל", אולי מסיבות תקציביות )ראה להלן בסוף תעודה ג39, דברי סולי אליאב(. המשמעות 
היא שלמרות כל הפריצות שנעשו בעתיקות שום דבר אינו ברור לגבי השימוש בשטח, ולפיכך לא ברור 
איך לתכנן את שימורו )בתעודות האחרונות שבידינו מדובר על הפעלת שטח C כאולם לימודי לכיתות(: 

"שוקה דורפמן סיכם את הדיון:

1. באחריות לשכת המנהל לתאם ישיבה בנושא... 

2. באחריות הקרן למורשת הכותל להציג תכנית וסדרי עדיפויות, שיסבירו את כל האופרציה 
של כל החפירות והעבודות בראיה כוללת של כל מתחם הכותל )שטח A, שטח C, מנהרת 

הסתרים, יציאת חירום, וכו'(.

3. יש להבין מהן המשמעויות של ביטול המוזיאון. איך יתפעלו את שטחA  והאם המקום 
יפתח לקהל הרחב.

4. בזמנו לתכנית מוזיאון התפילה היתה וועדת היגוי שיובל ברוך היה חבר בה, יש לבחון 
כיצד ממשיכים לאחר ביטול התכנית.

5. בנוגע להמחשה ושילוט, רשות העתיקות חייבת להיות מעורבת בכל השלבים.

חייבים  זה.  על  אחריות  לקחת  חייב  מישהו  העבודות,  ותיאום  הפרויקט  לניהול  6. בנוגע 
לעשות סדר בנושא" )תעודה ג38(.

 Behrman, D. 2010, Born Again Landscape, London: ;19 '115  ראו מירון רפפורט, 2009, עסקה אפלה בסילואן, "עמק שווה", עמ
p. 59
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להחלטותיו של דורפמן היה חלק נכבד ביצירת המצב הנוכחי. בישיבת הבירור מדובר עדיין על תצוגה, אבל 
לא ברור של מה:

"סולי אליאב: אני צריך להגיע לרמת גימור מלאה וזאת לפני התצוגה. העבודה על התצוגה 
תתחיל רק בעוד כשמונה חודשים.

החל  לא  שעדיין  לתכנון,  להכנס  צריך  כהן  ועפר  הנדסיות  בעיות  מעט  לא  יש  כסלו:  רענן 
ותהיה לו השפעה על עבודות השימור.

וגם את  ותוך כדי ]כך[ נסיים את התכנון ההנדסי  סולי אליאב: תתחילו בעבודות השימור 
תיכנון הפיתוח כולל מעקות. נסכם את נושא התצוגה בעוד כשלושה שבועות. עד שהשימור 

ייכנס נסיים את התיכנון של עופר כהן, שהוא שולי ביחס למה שקיים כרגע.

יובל ברוך: התצוגה יכולה לשנות את כל התפיסה.

חן כנרי: לא נכון, כל התשתיות ... יהיו מתחת לדק העץ.

סולי אליאב: ... תוך כדי העבודה שלכם נדביק אתכם בתכנון הסופי של הייצוב וגם בתכנון 
לא  המבקרים  מסלול  התצוגה.  לטובת  תורם  נגייס  מכן  לאחר  קיים.  שכבר  המדרכים  של 
אותה  ליישם  ניתן  לא  אבל  שנה,  לפני  החלטה  קיבלה  התכנים  של  ההגוי  וועדת  השתנה. 

מבחינה תקציבית, תוך חודש נוכל להגיע להבנות אחרות.

יובל ברוך: הייתי שותף לוועדת ההיגוי לפני כארבע שנים והבנתי שהנושאים לא קשורים 
לארכיאולוגיה ושהיא תהיה רק התפאורה לארכיאולוגיה" )תעודה ג39(.

הארכיאולוגיה ב"אוהל יצחק" היתה רק תפאורה, וגם המוזיאון לארכיאולוגיה או לתפילה היה כלא היה. 
מישהו יכול להסביר בשביל איזו מטרה בעצם חפרו את הכל? הייתכן שחופרים רק משום שליזם יש 

אינטרס בשטח? )תעודה ג30 לעיל, 24.9.2009(. 

חפירה ארכיאולוגית "בשיטת הפיקוח" 

הוכחה לשימוש בפיקוח כתחליף לחפירה ארכיאולוגית מצויה בתעודות. יובל ברוך מבקש מדורפמן "לבצע 
ג40,  )תעודה  הסתרים  למנהרת  יצחק"  "אוהל  בין  בשטח  פיקוח"  במסגרת  ]הארכיאולוגית[  החפירה  את 
31.1.2012(, והאישור מתקבל )תעודה ג41, 13.2.2012(. כאן מדובר בשטח קטן; אבל זה אינו מקרה בודד. 

השוו תעודה משנת 2013:

"עמית,

מצורפת בקשה ]שלא נכללה בחומר שנמסר לידי 'עמק שווה'[ של הקרן ]למורשת הכותל[ 
להסדרת המעברים שבין מנהרות הכותל לאהל יצחק.

בהתניית  זאת  לבצע[  כנראה:  ברורה,  לא  ]מילה  וניתן  ]כסלו[  הבקשות+רענן  את  בדקתי 
פיקוח )במסגרת הקיימת במינהרות( ותיעוד מקדים. באחריות חיים ברבה +אבי סולומון. 

דחוף ]כנראה חתימה של יובל ברוך[.

סלומון"  אבי  של  בפיקוח  ובוצע  חן  עם  בשטח  סיור  בוצע   26.8.2013 יד:[  בכתב  ]למטה 
)תעודה ג42, תיק 13(.

כתוצאה משיטה זו, אפילו לעובדי הרשות לא תמיד ברור מה אומר מעכשיו המונח "פיקוח": האם מוציאים 
חפירה ארכיאולוגית בלי רשיון, או רק פיקוח של מפקח ולא חפירה )תעודה ג43 מיום 20.2.2014(. במקרה 
אחד מוציאים דרישה לעבודות פיקוח במנהרות הכותל בהיקף של 66 ימים – מספר עצום של ימים. פיקוח 
בדרך כלל לוקח זמן מועט יותר, לצורך השגחה שלא ייגרם נזק לעתיקות שמקום הימצאותן או מיקומן 
המדויק אינו ידוע. כאן מדובר בחידוש של מעין "פיקוח קבוע", המשמש תחליף לחפירה ארכיאולוגית. זה 

מבלבל עובד של רע"ת, ששואל:

"מה כל זה אומר? יש בקשה ]לפיקוח מצד היזם[? יש התחייבות ]לתשלום[?" )תעודה ג44, 
בכתב יד למעלה(. 

משיב יובל ברוך: "להזכירך, העבודות של אל]כסנדר[ ]און –  השם מחוק ובמקומו כתוב:[ 
אבי ]סולומון[ במינהרות נעשו במסגרת פיקוח" )תעודה ג44, צד שמאל(.

כל חפירה לגילוי עתיקות אמורה לפי חוק העתיקות להתבצע תחת רשיון. מסתבר שחלק ניכר מהחפירות 
במנהרות הכותל נעשה בשיטה פסולה של פיקוח כתחליף לחפירה. למפקח, בניגוד לארכיאולוג החופר 
את  ולפרסם  הכול  את  לתעד  מדעית,  חפירה  בשיטת  לחפור  חוקית  מחויבות  אין  חפירה,  רשיון  תחת 
הממצאים בפרסום מדעי הולם. אם מנהרות הכותל הן לא רק "סלע קיומנו" ואתר קדוש אלא גם אתר 

ארכיאולוגי, תתכבד רע"ת ותחפור שם בדרך ראויה, מסודרת וחוקית, ולא כפי שהיא עושה. 

בחזרה לתוכן עיניינים
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אל החוויה החושית של האחדות המושלמת   

בינואר 2013 הוצג "תכנון מפורט" של היזם לשימוש ב"אוהל יצחק" בשטח A. קראנו הרבה תעודות, אך 
רק מעטות מאוד עסקו בחזון ובייעוד של החללים שחשפה רע"ת:

"הנושא: הצגת תכנון המפורט תוכן אוהל יצחק A לרשות העתיקות

... הוסבר במפורט השימוש התוכני שיעשה בחללים השונים וחלוקת התכנים.

הסיפור המרכזי מבוסס על המדרש "כשחרב בית המקדש פיזר ]אותו[ הקב"ה בכל העולם 
ובכל מקום שנפלה שם אבן – נבנה לימים בית כנסת" )תעודה ג45, 20.1.2013(. 

המסמך ממשיך בתיאור קצר של חלקי התצוגה:

"מיצגי הכניסה:

המעבר לחדר המרכזי והפתיח בחדר המרכזי לפני המיצג יספרו את תולדות האתר מבנה 
האתר ומשמעות הארכיאולוגיה שהתגלתה במקום.

החלק הראשון – האולם המרכזי:

לעשרות  ומתפרק  חרב  המקדש  בית  מכונו.  על  עומד  המקדש  ובית  בתפארתה  ירושלים 
ניצוץ כזה הוא תפילת הכיסוף. שבר של השֵלמּות  ניצוצות של אור המפוזרים בעולם. כל 

הגדולה.

החלק השני – מסלול הליכה:

שונה].[  אחר  ניגון  מקבלים  גלות  בכול  אשר  השלם,  מתוך  חלקים   – הכיסופים  תפילות 
מיצבים שמתגלים במבט קרוב כתבליטי בתי כנסת.

החלק האחרון – המדרגות לבית שני:

לא  עדיין  זו  המושלמת...  האחדות  של  החושית  החוויה  אל  ההרמוניה,  של  שובּה  תחילת 
האורות  הדרך  של  ]בסופה[  בסופו  עוצר...  ואין  המהלך  החל  הנה  אבל  המלאה  השֵלמות 
שהובילו אותנו מתלכדים לגוף אחד ]-[ "גיאומטריה חסרה" של הגוף המקורי" )תעודה ג45(.

אין קשר בין מונחי היזם לארכיאולוגיה הקיימת באתר. דומה שהיזם אינו מכיר, או אינו רוצה להשתמש, 
במינוחים המתארים את חלקי בית המרחץ כהווייתם, כגון חדר מלתחה, חדרי מרחץ חמים, חדר תנורים, 

וכו'. ננסה למקם את התצוגה במבנה הממשי: 

1. חדר מבוא – בכניסה/בשולי אולם המלתחה – פתיח זניח, לא חלק מרכזי בתצוגה, אולי עם שלט על 
תולדות האתר, מפעלות השימור, וכו'. 

2. אולם מרכזי – חדר המלתחה המתומן של בית המרחץ: בית המקדש בתפארתו, חורבנו, וניצוצותיו 
המפוזרים בעולם. 

3. מסלול הליכה – בחדרי המרחץ החמים, בחדר התנורים, וכו': תצוגת תבליטים של בתי כנסת מכל 
העולם. 

4. סיום – ליד שרידי מדרגות מימי בית שני: שובּה של ההרמוניה. המבקרים נושאים את עיניהם אל הבית 
השלישי, ואין עוצר.

המרכיבים  את  שתסביר  ארכיאולוגית"  "קריינות  תהיה  לתצוגה.  העזרים  בתיאור  ממשיך  המסמך 
הארכיאולוגיים של האתר, אך השחקן העיקרי יהיה הפסקול המוזיקלי, והקריינות העיקרית תהיה דתית:

"פס הקול המוזיקלי:

המוזיקה  את  שוב  לשמוע  ולסיכוי  לכיסוף,  הרגש,  לשיאי  אותנו  המוביל  הראשי!  השחקן 
שאליה אנו כוספים ]כך[. המוסיקה הגדולה מתפרקת לתפילות הכיסופים של העם בבתי 

הכנסת המפוזרים על פני תבל... ומתחילה להיבנות מחדש עם חזרתנו לכאן...

תסריט הקריינות: תוספת עדינה של קריינות )רובה פסוקים( המחזקת את פס הקול ונותנת 
לו הדגשים" )תעודה ג45(.

עד זמן כתיבת פרק זה )יוני 2015( לא נפתחו לציבור שטחי החפירות הנדונים כאן. בתוך בית הכנסת 
יש כתובת שמציינת, בין היתר, שהקרן למורשת הכותל תקים במקום מוזיאון. עד כה השימוש היחיד 
המתועד בשטח C הוא כאולם סעודה למבקרים חשובים.16 גם שטח A אינו פתוח, ולא ברור האם בית 

המרחץ הממלוכי יוצג כראוי לציבור. 

,JDN 116  מ' הלר, "הרמטכ"ל בכותל: החשיפה אל שורשינו חשובה מאין כמותה", 19.5.2014, באתר 
 http://www.jdn.co.il/news/350867  

תמונה ג4: השטח מתחת לבית הכנסת “אוהל יצחק”, מבט ליציאה לרחוב הגיא. נכון להיום, בית המרחץ 
)החדרים מצידי המעבר( אינו פתוח לביקור ואין שום שלט שמספר עליו
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