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  دســــــــــــــــــــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
  

  

 سنوات 6و  9حتالل يقضي بسجن مقدسيين اال. 

 إطالق فعاليات مهرجان القدس السينمائي. 

 "على طاولة الكنيست اليوم" ستيطانيةشرعنة البؤر اال"و" ذانمنع األ.  

 عمونة"قتحامات واسعة لألقصى غداً من أجل منظمات الهيكل تحشد ال".  

 قصىمخطوطات األ"المرحلة الثالثة من نجاز إ".  

 لتهويد القدس" إسرائيل"لن نتسامح بسعي : تركيا. 

 د شماسنةاقتحام منزل بعناتا واستدعاء والدة الشهي. 

 الحكم على أسرى مقدسيين وتأجيل محاكمة آخر. 

 بجبل المكبر بالقدس حتالل يهدم منزالً اال. 

 مصعد البراق"لمخطط بناء  اً حتالل يصدر ترخيصاال". 
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 سنوات 6و  9حتالل يقضي بسجن مقدسيين اال*  

 

ثاء، بالسجن الفعلي على قضت محكمة االحتالل المركزية في القدس، اليوم الثال -وفا 2016-11-30القدس 
  .لمدة تسع سنوات) عاما 24(الشاب المقدسي أحمد إبراهيم عثمان أبو سنينة 

لمدة ست سنوات، ) عاما 20(كما قضت نفس المحكمة بالسجن الفعلي على الشاب محمد حسن موسى فيراوي 
  .ةوذلك بعد إدانتهما بإلقاء حجارة على أحد عناصر شرطة االحتالل في القدس القديم

 
 إطالق فعاليات مهرجان القدس السينمائي* 

القدس "أعلن ملتقى الفيلم الفلسطيني عن انطالق الفعاليات التحضيرية لمهرجان  -الحياة الثقافية  -غزة 
وذلك بالشراكة مع كلية فلسطين التقنية وبالتعاون مع مركز فجر الحرية للثقافة " السينمائي الدولي الدورة الثانية

عز الدين شلح خالل مؤتمر صحفي عقد بمقر بيت الصحافة . وقال رئيس مهرجان القدس السينمائي د. والفنون
  ". تعلن اللجنة التحضيرية عن انطالق الفعاليات التحضيرية للدورة الثانية لمهرجان القدس السينمائي الدولي"

إال فكرة تمكنت  2009ولي في عام لم يكن مهرجان القدس السينمائي الد" واسترجع شلح تاريخ المهرجان قائًال 
من إطالقها مجموعة من السينمائيين ومنذ ذلك التاريخ وتوقف المهرجان بسبب مشاكل الحصار والتمويل 

  ". والحروب التي شنت على القطاع

وأكد أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو لفت نظر المجتمع الدولي ألهمية القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني  
صمة للدولة الفلسطينية العتيدة ولتبادل الخبرات بين السينمائيين الفلسطينيين ونظرائهم على المستوى العربي كعا

. والدولي، باإلضافة إلى تنمية المواهب الشابة وتعميق الرؤية البصرية لديهم خاصة أن هناك قسم خاص بأقالم الهواة
رة الثانية للمهرجان ومن أجل أن يكون لدينا مهرجان سنحاول أن نتجاوز أي أخطاء خالل الدو " وأضاف شلح 

ناجح ستقوم إدارة المهرجان كإحدى مهامها بالعمل على تدريب شباب قادر على تنظيم مهرجان سينمائي دولي يليق 
  ".بفلسطين وقدسها

ثالثين عاًما  وأشار إلى أن هذا المهرجان سيجابه مهرجان القدس السينمائي اإلسرائيلي الذي يقام منذ أكثر من 
متمنيًا أن تنطلق إحدى دورات المهرجان .(..) ويحاول اإلسرائيليون من خالله تجسيد أن القدس عاصمة إلسرائيل

وتخلل المؤتمر عرض تقرير مرئي عن تاريخ المهرجان والدورة األولى له واألهداف . القادمة من أمام أسوار القدس
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ن ممثل المهرجان في مدينة القدس ناصر قوس جهود الفريق بغزة في بدروه، ثم. التي يرمي المهرجان لتحقيقها
إطالق هذه المبادرة، والتعاون ما بين القدس وغزة رغم الممارسات االسرائيلية التي نواجهها من حصار، والتي 

تالل إن االح" "السكايب بي"وأضاف خالل كلمة له في المؤتمر عبر ". وآخرها كان قرار منع اآلذان في المدينة
يريد أن يسكت صوت الحق، وأن يسرق كل ما يجول في المدينة، كما أنه يريد طمس صوت المسلمين 

  ". والمسيحيين في القدس

وأكد قوس أنه برغم هذه الممارسات إال أننا صامدون بوجودكم وتعاونكم معنا من خالل األفالم من مدينة القدس 
رسات االحتالل وأعرب عن أمله برفع الحصار عن قطاع غزة، التي ستشارك في هذا المهرجان من أجل فضح مما

  . وأن تتحرر القدس وتكون عاصمة لفلسطين، مشيرا إلى أن غزة تعتبر قلب فلسطين والقدس هي القلب اآلخر

إننا ندرك جميعا الصراع الحقيقي حول الرواية التاريخية "من جهته قال المتحدث باسم المهرجان سائد السويركي  
ع اآلخر المختلف ثقافيا ودينيا واجتماعيا بالرواية الحقيقية للفلسطيني الذي يدافع عن عدالته قضيته في وإقنا 

  ". مواجهة جهد إسرائيلي يعي أهمية اإلعالم والسينما والمسرح بهدف تزييف الحقائق التاريخية

س للسينما اإلسرائيلي في عاما على انطالق مهرجان القد 30إنه مضى أكثر من "وأضاف السويركي في كلمته 
أخطر الوسائل اإلعالمية "القدس في وقت كنا غائبين فيه فلسطينيا وعربيا وكمسلمين عن هذا الجانب، والذي يعتبر 

إن مهرجان القدس السينمائي هو مشروعنا الذي نطمح في أن يكون دوريًا ونأمل بحشد الطاقات "وتابع "". تأثيرا
  ".العربية واإلسالمية خلفه

وأعرب عن أمله بأن يتحول المهرجان إلى نقطة التقاء لكل المؤمنين بالوجود الفلسطيني على أرض حلمه األكبر  
يذكر أن الدورة األولى للمهرجان . لنعلن أن اإلنسانية تقف صفا واحدا في مواجهة مشاريع التضليل والتزييف

ولة عربية باإلضافة إلى فلسطين ولم تأخر واشتملت على ثالثين فيلمًا من احد عشر د 2009انطلقت في عام 
  .انطالق الدورة الثانية بسبب األوضاع التي مرت باألراضي الفلسطينية

 

 

  على طاولة الكنيست اليوم" شرعنة البؤر االستيطانية"و" ذانمنع األ"* 

 
ي في جلسته اليوم من المقرر أن يطرح على الكنيست اإلسرائيل - ترجمة خاصة  -دوت كوم " القدس" -رام اهللا 

 ".شرعنة البؤر االستيطانية"، و"منع اآلذان"األربعاء، مشاريع عدة قوانين للتصويت عليها، من أبرزها مشروع قانون 
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وينص القرار على منع استخدام مكبرات الصوت في . بالقراءة التمهيدية" منع اآلذان"وسيصوت على مشروع قانون 
  .مساًء وحتى السابعة صباًحامن الساعة العاشرة " دور العبادة"

وأعرب الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس الثالثاء، عن رفضه لمشروع القانون وقال إنّه سيبذل كل جهد 
  .ممكن لمنع إقراره

وفي سياق متصل، سيتم التصويت بالقراءة األولى على مشروع القانون الخاص بشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة 
  .لقدسالغربية وا

وقبيل عقد جلسة الكنيست للتصويت على المشروع الذي تم تمريره منذ أسبوعين بالقراءة التمهيدية، سيعقد 
التي صدر قرار من المحكمة العليا " عامونا"نقاًشا حول قضية إخالء بؤرة " الكابنيت"المجلس الوزاري المصغر 

  .من الشهر المقبل 25بإخالئها حتى الـ

اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجدًدا خالفات أمام حلفائه في الحكومة بسبب عدم التوصل إلى ويواجه رئيس الوزر 
  .حّل بشأن القضية

وحذر نتنياهو أمس في تصريحات له، من عواقب خطورة إقرار القانون على صعيد المواجهة أمام المحكمة العليا 
  .المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وكذلك على الصعيد الدولي، وأنه قد يتسبب بفتح تحقيق في

وحاول مسئولون كبار في وزارة القضاء خالل األيام األخيرة إقناع رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت 
بأن مشروع هذا القانون ينطوي على إشكاليات قد تعرض إسرائيل للمواجهة في الحلبة السياسية، إال أن بينيت 

  .حلول بديلة تطبق على أرض الواقعمصمم على إيجاد 

  
 "عمونة"منظمات الهيكل تحشد القتحامات واسعة لألقصى غداً من أجل * 

   

كثفت منظمات الهيكل المزعوم دعواتها ألنصارها، عبر مواقعها اإلعالمية ومواقع   -وفا 2016-11-30القدس 
واسعة في تنفيذ سلسلة اقتحاماٍت جماعية التواصل االجتماعي، من جمهور المستوطنين اليهود إلى المشاركة ال

التي أقامها مستوطنون على أراٍض " عمونة"للمسجد األقصى يوم غد الخميس، والصالة فيه دعما للبؤرة االستيطانية 
  .فلسطينية شمال شرق رام اهللا، وصدر قرار بإخالئها
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من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة  في الوقت ذاته، جّدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى اليوم االربعاء
  .من قوات االحتالل، ووسط محاوالت إلقامة طقوس وحركات وشعائر تلمودية فيه

 .وتصدى مصلون القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية والمشبوهة بهتافات التكبير االحتجاجية

  

  "قصىمخطوطات األ" المرحلة الثالثة من نجاز إ* 
  

/ احتفل امس بإنجاز المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مركز ترميم مخطوطات المسجد األقصى - معا -عمان 
 .الحرم الشريف

وجرى خالل الحفل الذي حضره وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية باالردن وائل عربيات، تخريج عشرة 
د أحد أبرز مشاريع اإلعمار الهاشمي، التي أوالها ، ويع1999متدربين من موظفي المركز، الذي بدأ العمل به العام 
 .الملك االردني عبداهللا الثاني عناية ومتابعة شخصية

، مثلما وجه المعنيين 2008يذكر أن الملك تابع مراحل مشروع التطوير للمركز الذي نفذ على نفقته الخاصة العام 
في ترميم وحفظ آالف الوثائق والمخطوطات في  بتعيين المتدربين العشرة العام الماضي في الوزارة، لإلسهام

 .المسجد األقصى، ومكتبات القدس الشريف

وقال عربيات إن مركز ترميم مخطوطات األقصى يهدف إلى الحفاظ على التراث المخطوط ورعايته، وعلى 
 .مكنونات توثيق معظم تاريخ القدس الذي يثبت هوية المدينة العربية واإلسالمية

على متابعتها الحثيثة لهذا المشروع، من " اليونسكو"لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  وأعرب عن شكره
خالل تقديم النصح والخبرات وتنسيق الدورات التدريبية في القدس وخارجها، مثلما قدر دعم النرويج للمرحلة 

 .الثالثة من المشروع

لسفير تور يرده عن سعادة بالده إلسهامها بدعم جزء من هذا المشروع بدوره، عبر ممثل مكتب النرويج في رام اهللا ا
 .التاريخي، الذي يستهدف الحفاظ على إرث حضاري مهم في مدينة القدس

للملك لمنحها هذه الفرصة " اليونسكو"ناو هياشي، والمشرفة على المشروع، عن شكر " اليونسكو"واعربت ممثلة 
 ."األقصى"إعمار اإلعمار الهاشمي لـالثمينة بإشراكها في أحد مشاريع 
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ولفتت إلى أن هذا اإلنجاز جاء بتعاون وثيق بين األردن ممثال بالديوان الملكي الهاشمي، ووزارة األوقاف، وأوقاف 
 .القدس، والجهات الداعمة، ومؤسسة إحياء التراث اإلسالمي في دولة فلسطين

يمي التوجيهات الملكية بتأسيس مركز ترميم مخطوطات من جانبه، استذكر مدير عام أوقاف القدس محمد التم
، 1999المسجد األقصى في مبنى المدرسة األشرفية المملوكية الواقعة في الرواق الغربي للمسجد األقصى العام 

 .بهدف الحفاظ على المدرسة وإحياء كنوز تاريخ إسالمي ال تقدر بثمن

، وتم استيراد أجهزة مختبر "اليونسكو"إلى إيطاليا بالتعاون مع  وبين أن العمل بالمشروع بدأ بإيفاد فريق موظفين
طات االحتالل أوقفت المختبر في ميناء أسدود ثالث سنوات لغاية ، غير أن سل2005الترميم من إيطاليا عام 

، حين تدخل الملك شخصيا وأجبر سلطات االحتالل على إدخال األجهزة، فضال عن تبرع جاللته السخي 2008
 .لنقل المختبر وتركيبه داخل األقصى

الفلسطيني، خليل كراجه الرفاعي، بدور واشاد األمين العام بوزارة األوقاف الفلسطينية، عميد مؤسسة إحياء التراث 
وصاية الملك على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وحرص جاللته على الحفاظ على التراث المخطوط 

 .والمكتوب

ولفت مدير مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية، الدكتور محمد الصفدي، إلى تعاون المؤسسة التي تحتفظ 
والمحاكم الشرعية في القدس الشريف، مع المركز وبما " األقصى"تي تعد من مكنونات بمئات آالف من الوثائق ال

 .يسهم في الحفاظ على هذا اإلرث

وأشار مدير السياحة واآلثار في المسجد األقصى الدكتور يوسف النتشة إلى أن إنجاز المشروع، جاء بتعاون وثيق 
ملية تقييم منهجي مستمر للحصول على أفضل نتائج إلجراء ع" اليونسكو"بين خبراء من فلسطين واألردن و

 .التدريب والتقنيات الدقيقة في حفظ المخطوطات

وأعلن منسق مشروع مخطوطات المسجد األقصى الدكتور وصفي كيالني عن أن مبادرة الملك بخصوص المركز 
ة مركز ترميم المخطوطات، مستمرة، وأنه تم االنتهاء من إعداد مخطط إطالق المرحلة الرابعة من مشروع استدام

 .ألف دوالر 871بمنحة قيمتها مليونا و

وبين أن هذه المرحلة تهدف إلى تأهيل وتدريب خمسة موظفين جدد، في إطار استمرار العمل على الحفاظ على 
 4000، حيث أن هناك حوالي "األقصى"مئات المخطوطات والوثائق التاريخية ونسخ المصاحف القديمة من تراث 

بحاجة إلى ترميم كبير، َإضافة إلى وجود ماليين األوراق والوثائق التاريخية، كما ستشمل  1000طة، منها مخطو 
 .خدمة المجتمع المقدسي والمؤسسات األكاديمية الفلسطينية
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مخطوطة إحياء علوم الدين لإلمام أبو حامد الغزالي الذي كتبه في خلوته : يشار إلى أن المركز يحوي إرث أمة مثل
، وربعة األزميري، وهي ثالثون جزءا من القرآن الكريم تعود لبدايات الفترة العثمانية، "األقصى"باب الرحمة في ب

  ) .بترا(-.إضافة إلى نسخ فريدة من صحيح األمام مسلم تعود للفترة المملوكية

  

 لتهويد القدس" إسرائيل"لن نتسامح بسعي : تركيا* 
  

الى تغير مالمح القدس وتهويدها " إسرائيل"أن سعي " بن علي يلدرم"ء التركي أكد رئيس الوزرا - صفا –اسطنبول 
نحن ال يمكن أن نتسامح مع هذه الممارسات ويجب المحافظة على التاريخ االسالمي في :" أمر غير مقبول، قائال

 ".القدس

ن لتركيا مسؤولية تاريخية وأشار يلدرم في حديثه ضمن مؤتمر برلمانيون ألجل القدس المنعقد في إسطنبول، إلى أ
قمنا بترميم الخزف وتجديد العلم الذهبي الموجود في قبة الصخرة وكذلك ترميم مقبرة :" عن القدس، وأضاف

  ".اليوسفية

ونوه رئيس الوزراء خالل لقائه برؤساء وأعضاء البرلمانات العربية واإلسالمية واألجنبية، إلى أنه ال يمكن أن نتحدث 
الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية االلتزام بالحق الفلسطيني، :" ر في ظل االحتالل، وقالعن سالم واستقرا

  ".ووقف جميع االنتهاكات المستمرة في فلسطين والقدس وهذا يقع على عاتق المجتمع الدولي

  

بلغت الدول التي ولفت يلدرم إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لحث دول العالم على االعتراف بدولة فلسطين حيث 
  .دولة، مطالبا بأن يكون للفلسطينيين دولة ذات سيادة على أراضيها 137قدمت االعتراف 

ودعا رئيس الوزراء التركي الى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية ودعم الوفاق الوطني، موضحا أن تركيا التي ترأس 
  .حاليا منظمة العالم اإلسالمي مستمرة في دعم صمود القدس

نتابع ذلك بكل قلق وال : "وأبدى يلدرم قلقه العميق من قرار االحتالل منع االذان في المساجد الفلسطينية، قائال
  ".يمكن القبول بقرار منع رفع األذان وسنقف ضد كل ضرر يلحق بحقوق المسلمين
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  اقتحام منزل بعناتا واستدعاء والدة الشهيد شماسنة* 
 

قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر األربعاء، منزال ومحًال تجاريًا في ضاحية السالم  اقتحمت: صفا –القدس المحتلة 
 .ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت في الساعة الثانية منزل المواطن خليل حلوة في ضاحية السالم، 
، باإلضافة إلى خلع الباب الرئيس لمحالت أبو جابر، وشرعت بتفتيشه وتخريب محتوياته، دون معرفة السبب

  .وتفتيشه بدقة

واوضح الشهود أن قوات االحتالل نصبت قبيل مداهمة المنزل والمحل حاجًزا عسكريًا طيارًا مؤقًتا عند مفترق 
  .الضاحية، وانتشرت في المنطقة

عدة مداخل منها بوابة الجدار الفاصل في وتزامن اقتحامها لضاحية السالم في عناتا، مع اقتحام مخيم شعفاط من 
حي رأس خميس، وبوابة الجدار في الحارة التحتا، ولدى االنتهاء من تفتيش المنزل والمحل، انسحبت من 

  .المنطقتين

وفي سياق آخر، استدعت سلطات االحتالل والدة الشهيد محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس 
  .صباح اليومللمقابلة على حاجز قلنديا 

  

  الحكم على أسرى مقدسيين وتأجيل محاكمة آخر* 
 

أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلية في القدس المحتلة الثالثاء، أحكاًما متفاوتة على : صفا –القدس المحتلة 
 .مجموعة من األسرى المقدسيين بعد أن أدانتهم بعدة تهم

 21(حتالل حكمت على األسير عبد الرحمن أبو طير وبحسب لجنة أهالي األسرى المقدسين، فإن محكمة اال
شهًرا، ومضى على اعتقاله عشرة أشهر، وعلى األسير باسل فيصل خضر  19من قرية أم طوبا بالسجن مدة ) عاًما

  .شهًرا ومضى على اعتقاله عشرة أشهر 19من قرية صور باهر بالسجن مدة ) عاًما 21(طرشان 

شهًرا، وعلى مالك حجازي من  12من البلدة القديمة بالسجن مدة ) عاًما 18(كما حكمت على األسير عمر منى 
  شهًرا 12البلدة القديمة بالسجن مدة 
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وفي السياق، أجّلت محكمة الصلح في القدس جلسة محاكمة المقدسي عزيز العباسي من بلدة سلوان جنوب 
  .ى التواليالمسجد األقصى حتى الخامس من الشهر المقبل، وذلك للمرة الثالثة عل

وكانت قوات االحتالل اعتقلت العباسي من داخل المسجد األقصى مطلع مارس الماضي، ُأخضع بعدها للتحقيق 
، ويتم إطالق سراحه مع قرار بالحبس المنزلي في قرية أبو "مجدو"يوًما في الزنازين، ليمكث يومين في سجن  20

حتى انتهاء اإلجراءات بحقه، إلى جانب دفع كفالة مالّية  غوش لمدة شهر مع اإلبعاد عن األقصى والبلدة القديمة
  .بقيمة خمسة آالف شيكل

ووجّهت محكمة االحتالل عدة تهم إليه، أبرزها مسؤوليته عن حلقة لتدريس القرآن في األقصى وتّلقي أموال من 
حة هذه التهم، مؤكدًا جهات معادية، باإلضافة إلى التصدي للمستوطنين أثناء اقتحاماتهم للمسجد، ولكنه نفى ص

   .أنها باطلة وال تستند إلى أي إثبات

  

  بجبل المكبر بالقدس حتالل يهدم منزالً اال* 
 

هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي الثالثاء منزًال يعود لعائلة خاليلة في جبل :  صفا –القدس المحتلة 
 .المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص

وقال عاصم خاليلة إن جرافات االحتالل حاصرت المنزل عند الساعة التاسعة صباًحا، وشرعت بعملية الهدم، 
  .متًرا مربًعا، ويعيش فيه تسعة أفراد، أصغرهم تبلغ من العمر أربعة أشهر 112مشيًرا إلى أن مساحته تبلغ حوالي 

يول في بلدتي سلوان وجبل ويخي، وبركًسا للخوكانت جرافات االحتالل هدمت صباح اليوم منزًال لعائلة ش
  .بحجة البناء دون ترخيصالمكبر،

  

 "مصعد البراق"لمخطط بناء  اً حتالل يصدر ترخيصاال* 
قررت لجنة التراخيص التابعة لقسم التخطيط والبناء في بلدية االحتالل بالقدس المحتلة، : صفا –لقدس المحتلة 

اء مصعد البراق، بين حارة الشرف وساحة البراق، والذي يحتوي على الموافقة على إصدار ترخيص لمخطط بن
 .نفقين إحداهما عامودي واآلخر أفقي
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ويهدف المخطط لتسهيل الوصول بين حارة الشرف ومنطقة البراق، الذي تبعدهما ارتفاعات بينهما تصّعب وصول 
نطقة حي الشرف بالقدس القديمة، إلى السياح األجانب والمستوطنين اإلسرائيليين، من االرتفاع األعلى في م

  .المنطقة األسفل في منطقة حائط البراق

المركز اإلعالمي المختص بشؤون القدس واألقصى أن جلسة خاصة بهذا الشأن ُعقدت أمس " مسرى ميديا"وأفاد 
طيط سنوات من التخ 10االثنين، وصودق خاللها على منح ترخيص للمخطط بغية البدء في العمل، وذلك بعد 

  .والمتابعة، ويبدو أن المشروع سيخرج إلى حّيز التنفيذ قريًبا

متًرا، بالقرب مما يسمى  25وأضاف أن المخطط يقضي أوًال، بحفر نفق عامودي في داخل الصخر، بعمق نحو 
أو يسميه االحتالل الحي اليهودي، ليصل إلى مستوى  –، على الطرف الشرقي لحارة الشرف "كنيس المبكى"

  .لبراقساحة ا

متًرا تصل إلى الطرف الغربي لساحة البراق، وضمن النفق  60ومن ثم حفر نفق أفقي من النقطة نفسها، بطول نحو  
  .العامودي سيتم تركيب مصعد كهربائي، أما النفق العامودي فسيشكل معبًرا إلى منطقة ساحة وحائط البراق

الذي تبنى مصاريف مشروع " كالين باروخ"ليهودي ، على اسم الثري ا"مصعد باروخ"وسيطلق على المصعد اسم 
، أما التكلفة اإلجمالية للمشروع فستصل )مليون دوالر أمريكي 2.5(مليون شيقل  10المصعد الكهربائي، بقيمة 

  ).مليون دوالر أمريكي 9نحو ( مليون شيقل  35إلى 

  

**********************  


