


 בבוקר במתחם בית הקברות שנפגע 10:15סיור ביום שישי הקרוב בשעה 

  

   -שלום לכולכם 

 .  פול רייט' מ לראות את המקום ולהביע הזדהות עם דר"ואחדים כבר הגיעו להר ציון ע, התגובות זורמות מכל עבר 

נערוך    ולאחר מכן לנהל דיון ביננו, ונציג הבישופות האנגליקנית רייט ' להפגש עם דר, מ לאפשר לכל היתר לראות במו עיניהם במה מדובר"ע

 .  בבוקר במתחם בית הקברות שנפגע 10:15סיור ביום שישי הקרוב בשעה 

ונלך  (. דקות הליכה 6במידה וירד גשם שם יש מחסה ובכל אופן זה מרחק של ) 10בשעה  שנפגש ליד קפה ארומה בממילאאני מציעה 

"  מקווה המים"כמו כן נצפה ב. פול רייט נכנס לבית הקברות ונעבור בהדרכתו על המצבות המנותצות' ובהובלת דר. רגלית למכון האמריקאי

בלילה הייתה טבילת   1:30אשר בבית הקברות ואשר בזכותו השתחררו ארבעת הצעירים לאחר שטענו שמטרת ביקורם בבית הקברום ב

 .טהרה

  

ובכלל לא ' בתים פתוחים'זה יהיה בין היתר בפרויקט ) אין זה סיור למטיילים. סיור זה מיועד לכל מי שפרשה זו קוראת לו לצאת לפעולה 

הביאו אנשים שעשויים להציע  . אנא הביאו רק אנשים אשר עניינם בונדליזם שהתרחש וברצון לבחון אפשרויות פעולה( . חסרות הזדמנויות

 .  נציגי מוסדות, אנשי עירייה, אנשי משטרה, מחנכים: אפיקי פעולה

 .נשתדל גם להביא דובר מהמשטרה להסביר את נסיבות תפישתם ושחרורם של הנערים

  

אנא . דקות ולאחריו נשב בגינת המכון האמריקאי ונלבן דברים עם נציגי המתחם וביננו לבין עצמנו 40הסיור בבית הקברות יהיה לא יותר מ 

חכו לכל הקבוצה שתכנס יחדיו ולא נטריד את המקום בפתיחת השער שוב  –הגיעו לנקודת המפגש בארומה אך אם הגעתם למקום ישירות 

 ושוב

 .אשמח לדעת מכם מי מתכוון להגיע 

 יסכה
Yisca Harani 

Lecturer, Consultant, Researcher, History of Christianity 









February 8- 2014 

Dear Vicars Mike and Daniel  

My name is Yisca Harani and I am one of the Jewish activists who are concerned with the situation on Mount Zion especially after 

the vandalism that struck the Protestant cemetery in the past year. Together with others - both as Jews and as humans, we would 

like to care for the  cemetery as an archetype of religious and human cooperation and dignity.  

We have a group of young Jewish people who feel strongly that they would want to work in cleaning, weeding and fixing in the 

cemetery ( not including the broken tombs which need specialists or expert masons). They were willing and ready to start already 

3 months ago but had to wait for the approval of the churches who own the ground. Another reason for waiting was the desire 

to find Christians and Muslims, Arabs and non – Arabs to work together, as a statement that 1. Cooperation of different peoples 

of faith is possible 2. That the history of Mount Zion as the whole of Jerusalem is shared by all three religions 3. That human 

dignity is accepted by God as by humans. 

We also thought that this could create a bond between those who will join shoulder to shoulder and that this project will not be 

exclusive to the Protestant cemetery but will be duplicated in the Armenian cemetery, the Muslim cemetery etc. 

We have two young and energetic men who are willing to recruit Jewish – Israelis for the project and  we hope that you will 

agree to do the same from your side.  

The best would be to meet as soon as possible and to meet each other and to discuss the how and when.  

I would propose to meet either in Yad Ben Zwi (Rehavia) or at your place sometime between the 23rd – 28th of February . 

I and I look forward to hearing from you soon 

Shalom, Salam, Auf Wiedersehen 

 Yisca  

Yisca Harani  -   Lecturer, Consultant, Researcher, History of Christianity 

 



 פרוייקט שיקום בית הקברות גובאט
אנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצה מובחרת של צעירים מקומיים וזרים, לעזור בשיקום וחשיפת ההיסטוריה של 

 ירושלים - והמגוון האנושי שבה.
ואזרחים בני לאומים שונים,  בית הקברות גובאט בהר ציון הוא השתקפות של ירושלים: חוקרים, אנשי דת, חיילים

 .שהקדישו את חייהם ואת תקוותיהם למען העיר ותושביה
קברים רבים ניזוקו במהלך השנים, חלקם הושחתו לפני חודשים ספורים בפעילות אנטי-נוצרית.  

 צעירים - גרמנים, אנגליקנים וישראלים. 24? קבוצה מצומצמת של מי בפרוייקט
.  14:00 – 10:00, בשעות 9.5, 25.4, 11.4? שלושה ימי שישי, בתאריכים מתי ניפגש

. ציוד וארוחה קלה יסופקו על ידי הצוות. קברים? העבודה עצמה כוללת עבודה פיזית קלה, בניקוי ותיעוד המה ואיך
  הפרוייקט הוא יוזמה פרטית של אוהבי ירושלים בני דתות ולאומים שונים, למען שימור המגוון הדתי הייחודי בעיר.

 

 "שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך. יהי-שלום בחילך"

 )בית משפחת פאולוס, המושבה הגרמנית בירושלים( 

.                                   .                ,              :               

:                        0505949811  nathanlandau@gmail.com  










