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מאגודת־ישראל. יותר הרבה אף קדוש להיות עתה החליט במקום, החפירות את אישר

 למראה שהזדעזע החרדי, לאברך הכתיב
שה כשראה ההצהרה. נוסח את העצמות,

 יצחק מהאברך, ביקש מספיק, אינו נוסח
 הוציאו חבריו ושני שהוא להוסיף וייס,

מהמקום. העצמות את

 גיבוי
מלא

*  האברכים שמסרו כהצהרה צוייד ן
 הרב הסבים לא החרדית, העדה של

 ששהה שילה, יגאל של לבואו להמתין גורן
והתר החינוך במישרד בישיבה עת באותה

 את לנקות יעץ שילה'הוא לתמי בות.
 היהודים, קברות את ולא הפרטי, ביתה

לש הציע דרור, הקטן, בנה את וכשראה
הים. לחוף לנסוע ניהם

 לאתר, אחר־כך שהגיע ),44( שילה יגאל
 ואת בירושלים, החרדים טענות את דחה

 שלב שזהו וטען גורן, שלמה הרב דברי
 ״אחרי בבירה. החילוני־דתי במאבק חדש

בכ וניצחו הפתולוגיה, חוק את שהעבירו
 שאגודת־ישראל מרגישים הם רמות, ביש

מת הם לכן לקואליציה. עצמה את מכרה
להר רוצים הם וכך אלי, להיטפל חילים

בירוש התורה שומרי נשארו שהם אות
שילה. אמר לים,״

 את הארכיאולוג -דוחה העניין, לעצם
 כאילו בירושלים, הדתיים החוגים טענת

 שילה: אומר יהודים. קברי באתר נחשפו
 ואנו ,1923מ־ החל חופרים הזה ״במקום

 הארכיאולוג באתר. השלישית המישלחת
 כאן, לחפור שהחל הראשון, היה מקליסטר

 אז. נחפרו שהם הרי קברים, כאן היו ואם
 השנים בין כאן נעשו אחרות חפירות

 קניון. בראשות קבוצה על-ידי 1961—7
 אמדת במימון ,1978מ־ כאן חופרים אנו
 עוד כדין שנקנה שטח על דויד, עיר

 כעשר ביום נמצאים אנו המנדט. בזמן
 והכנענית, הישראלית העיר במוך שכבות

 13,-ד במאה כלומר — הברונזה בתקופת
קב כאן שישנם טוען גורן הספירה. לפני
 טוענים החרדים האחרונות. מהמאות רים

 אם ותנאים. אמוראים קברי כאן שישנם
 מעל להתגלות צריכים היו הם נכון, זה

 הישראלית לעיר מתחת ולא השטח, פני
 את להצדיק כדי עכשיו. חופרים שאנו
אם דויד. עיר לא שזו גורן טוען עצמו

עזות
 נייר על שמה

לפיה מדינה,

 לאברך הכתיב גורן הרב
 שנר־ הצהרה, וייס יצחק
ה סמל את הנושא רשמי
עצמות־אדס. במקום מצא

 איזור במורדות הנמצא הגיחון, ליד לא זד,
 זהי״ איפה אז החפירה,

 מיש- זה לרגע שעד מדגיש שילה יגאל
נות ואגף־המשיטרה והדתות החינוך רדי
עו הוא לדבריו מלא. גיבוי לחופרים נים
 להפסקת הסכם שום ואין ברישיון, בד

 למתן מוכן הוא כי אם באתר, העבודה
 השטח. נטישת על דובר לא הפעילות. את

 לעזוב לא במשרד־החינוך לו אמרו לדבריו
 למעשה, החפירות. אתר את פנים בשום
 ה־ תנאי על־פי רשאי, הוא שילה, טוען

 למקום מעבר חדש בשטח לחפור רישיון,
הח רשיון ניתן לדבריו, הנוכחי. המריבה

 הרב גורן. הרב עם התייעצות אחרי פירה
 ההפגנה אחרי עמדתו את שינה הראשי
 נטורי־קר־ אנשי במקום שערכו הגדולה

 החוגים לימין והתייצב שעבר בשבוע תא
בירושלים. הקיצוניים החרדיים

■1 ציטדין ציון ■כן־■

 דויד עיר אינו שהאתר טען הוא קום.
 ולכן מסודר, בית־קברות אלא התנכית,

 הרב לחפירות. היסטורי ערך שום אין
 והוסיף ההסכם, הפרת על זעם הראשי

 לדבר שלא במקום, קברים של שד,ימצאם
ה הפסקת את מחייבת עצמות-אדם, על

לאלתר. במקום חפירות
 ואיים מהמקום, לצאת פנה גורן הרב
 הקשורים הממשלתיים לגורמים שידווח
 העבודה וחידוש ההסכם הפרת על בפרשה
 הוולוו למכונית נכנס בטרם אך בשטח.

מכ נייר המטען מתא נהגו הוציא שלו,
והרב ,הרבנות־ד,ראשית של רישמי תבים

 הארכיאולוגים של כלי־העבודההמשחית כלי
 ומברשות אתים מכושים, —

באתר, סיורו בעת כלי־העבודה ליד ניצב גורן הרב מריצה. בתוך

ן !,! ׳  גורן הרב את הוביל וייס, יצחק ירושלמי, אברך 9 !
 גורן עצמות־אדם. לטענתו, נתגלו, שבו מקום אל ■

תופסקנה. שהחפירות כדי כבית־קברות, המקום על להכריז דרש
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