ביקור בקבר רחל (חן ראובני)
תאריך הביקור ,1102.01.22 :משעות הבוקר עד הצהריים המוקדמים
נפגשתי בבוקר עם ליאור בתחנה של קו  262מול התחנה המרכזית וכבר אז אפשר היה להבין לאן
אנו נוסעים 0בתחנה המתינו עמנו לאוטובוס עוד כמה נשים עם מטפחות לראשן וספר תהילים
בידן 0במהלך הנסיעה ,שעברה בשכונות מאה שערים ושמואל הנביא ,עלו עוד ועוד אנשים עד
שהאוטובוס התמלא לחלוטין 0רוב הנוסעים היו נשים בגילאים שונים ,שכמעט כולן קראו תהילים
והיו מרוכזות בעצמן 0במהלך הנסיעה אחת הנשים עברה בין הנוסעים וחילקה ספרוני תהילים
לקריאה במהלך הנסיעה (גם אני וליאור קיבלנו ספרונים) ,בטענה כי "האישה המבוגרת מקדימה
ביקשה שנקרא "0עוד במהלך הנסיעה ,עבר בחור חרדי צעיר שחילק גיליון של מגזין בשם "מאמע
רחל" ועלון עליו כתובות שלל ברכות ושבחים לרחל אימנו 0ההתרשמות הראשונית הייתה שאנו
פונים לעבר מקום חשוב מבחינה פוליטית עבור הכלל ומבחינה דתית עבור הפרט ,שכן עצם
קריאת התהילים ,חלוקת העלונים והאווירה באוטובוס היוותה מעין "הכנה רוחנית" לביקור0
הנסיעה לא ארכה זמן רב והגענו לקבר רחל ללא כל בידוק ביטחוני או מעבר במחסום ,כיוון
שהמתחם עצמו נמצא בצד הישראלי של החומה (או יותר נכון :החומה תוכננה כך שהיא תכלול
את מתחם הקבר בצד הישראלי) 0הנה הגיע הזמן לשים כיפה על הראש ולהיכנס למבנה הקבר ,אך
לפני כן אציין את ההתרשמות האישית שלי מהמתחם 0השטח הכולל של המקום הוא קטן מאוד
(חניה לאוטובוסים ומבנה מורחב ,חדש ומוגן של הקבר) ,ומסביבנו הכל בטון ,כלומר חומת בטון
גבוהה ,שמעליה גדר תיל וכל כמה עשרות מטרים עמדת פילבוקס מבוצרת 0האנשים שפוקדים את
המתחם באים מאוכלוסיות שונות ומגוונות 0אמנם כולם כפי הנראה אנשים מאמינים ,אך יש
חרדים ויש דתיים לאומים ,יש חוזרים בתשובה ויש מסורתיים ,יש שלבושים בג'ינס וכפכפים ויש
שלבושים בחולצה לבנה ומעיל שחור0
לאחר שנכנסנו למתחם ,לקח לנו כמה שניות להבין מהו בדיוק המבנה העתיק ,שכן זהו מבנה
מרובע קטן ( 2-4מ"ר) בעל ארבע קשתות קהות ופתוחות ,בתוך המבנה החדש והגדול יותר 0הקבר
נמצא במרכז ,עליו מונחת פרוכת מפוארת ומעליו מנורה מרובת-קנים מנחושת וכיפה לבנה
וחלקה 0האנשים שעמם שוחחנו בסביבות הקבר – שעם כיסאות העץ הארוכים ,מדפי הספרים
וארון התורה נראה קצת כמו בית כנסת – היו יחסית פתוחים וענו תשובות שלא הפתיעו אותנו0
בין היתר היו שם שני בחורי ישיבה שקראו בלחש טקסטים מדפים ורודים ועליהם היו כתובות
ברכות ובקשות שאנשים שלחו תרומה כדי שייקראו על קבר רחל 0הבחורים סיפרו לנו קצת על
הדפים הוורודים והכחישו בתוקף קיומו של מסגד מוסלמי במקום ("זה הכל שטויות שלהם")0

בחור נוסף ,שגר בביתר עילית ותמורת "כמה פרוטות" הסכים להתנדב לקריאת הבקשות לברכות,
עבר בחטף ביושבו ליד הקבר על ערימה נוספת של עשרות דפים ורודים ,ולאחר הצצה חטופה הבנו
שאנשים מבקשים הכל :פרנסה ,הצלחה ,מזל טוב ,זרש"ק (זרע שקיימא) ,הצלחה במשפט,
הצלחה בבדיקה ועוד 0בנוסף ,פגשנו שם את "מנהל האתר ",בחור בשנות השלושים לחייו בשם
שחר פייערמן ,חרדי-אשכנזי ,בעל טון סמכותי שדואג לסדר של המקום ,שכמובן הסכים לקיים
עמנו ראיון בהמשך 0בין האנשים שהיו במתחם ,ראוי לציין איש מבוגר נוסף שניסה לשכנע אותנו
להניח תפילין ,אדם אחר שהתפלל בפינה תוך שהוא שר בלחש לעצמו ומקפץ ,צלם חרדי שתיעד
אנשים מתפללים ואיש זקן שהתייפח לתוך ספר בעודו יושב בכניסה למבנה 0אגב ,ההפרדה
במתחם בין הנשים לגברים במתחם מוחלטת ,וציון הקבר מחולק באמצעות מחיצות אטומות
לשני חלקים שווים0
בשלב מסוים יצאנו מחוץ למבנה הקבר וערכנו סיור במקום הקטן 0עשרים מטרים דרומית לקבר
ממוקם מבנה ישיבת בני רחל ,שאליו נכנסו ושמענו מאחורי דלת סגורה כמה אנשים שהתפללו או
למדו תורה 0לאחר מכן עלינו שני גרמי מדרגות קצרים שהביאו אותנו לגג המתחם של הקבר,
ומשם ראינו (דרך חרכים עגולים וקטנים ודרך גדר מתכת) את הקברים המוסלמים שמקיפים את
המתחם ,כשברקע פאתי העיר בית לחם ,שכונת גילה והיישוב הסמוך הר גילה 0האזור כולו
מרושת במצלמות אבטחה ,ומעת לעת שומעים במערכת הכריזה את מנהל האתר מורה לאנשים
כיצד להתנהל ("ילדים ,רדו משם זה מסוכן" או "אין לדבר בטלפון ליד הקבר") 0התרשמנו כי
לקבר רחל מגיעים הרבה ילדים באוטובוסים מאורגנים ,והבנו מהי הסיבה לכך כאשר כמה ילדות
ממוצא אתיופי שלומדות בבית ספר באשקלון פנו אלינו בסקרנות 0מסתבר שהמורות לקחו אותן
לקבר רחל בשל הבחירות המוניציפליות שהתקיימו בבית ספרן (לאחר מכן התלמידים ממשיכים
לקבר דוד ולכותל המערבי) 0עוד התברר שאין להם מושג מה זה קבר רחל ושהן חוששות כיוון
שלטענתן" ,יש פה מלא ערבים – תראו את המנקים ,הם בכל מקום"0
כאשר ישבנו מחוץ לקבר ושתינו קפה שהוכן בעמדת קפה פשוטה ,התיישבו לידינו שני ערבים
משועפט שהיו אחראים על ניקיון המתחם 0הראשון היה בחור בשנות השלושים לחייו שעובד
בניקיון המתחם כבר שלוש שנים והשני ציין שהוא בן  23והיום היה היום הראשון שלו שם0
שניהם התחילו לשוחח איתנו על המצב הפוליטי ,על הצורך שלהם בפרנסה ולא במדינה ועל
החיים שלהם באופן כללי 0כאשר שאלנו אותם לגבי המשמעות המוסלמית של המקום קיבלנו
תשובות מבולבלות ומגומגמות (ניכר שהם לא בקיאים בהיסטוריה ובמשמעות של המקום) 0הם
ידעו לספר לנו על מסגד שקרוי על מישהו בשם בלאל (הכוונה למסגד בלאל אבן רבאח ,שהיה

המואזין הראשון באסלאם); על כך שמקום קבורתה של רחל (היא קדושה גם באסלאם) נמצא
בסביבה וייתכן ממש כאן; ועל כך שיש זמנים מסוימים בהם תיירים מוסלמים מחו"ל מגיעים
למקום (צריך לברר לגבי הסיורים הללו של תיירים מוסלמים ואולי כדאי לנכוח באחד
מביקוריהם)0
זהו ,בזה תם ביקורנו בקבר רחל 0חזרנו באוטובוס לכיוון ירושלים ,ולפני שסיימנו את הסיור,
קינחנו בחומוס בעיר העתיקה של ירושלים000

הכניסה לחנייה

הכיכר בכניסה למתחם

חדר המשמש ללימוד תורה בסמוך לקבר עצמו

הכניסה למבנה העתיק של הקבר

איש מבוגר מתייפח על ספר בכניסה למבנה

מבט מדרום על המתחם (הבית הקרוב הוא הישיבה)

שטח לא מנוצל מדרום למתחם

הקברים המוסלמים מבעד לחרך עגול באחד ממגדלי השמירה

מבט ממגדל השמירה

העיר בית לחם מבט לחרך עגול במגדל השמירה

הקבר מבעד לגדר המתכת שעל גג המבנה החדש והמבוצר

ציור פסטורלי של קבר רחל בימים עברו

מבט על המתחם ממבנה באזור החנייה כשברקע העיר בית לחם

קבר רחל מבפנים

תושב ביתר עילית שהתנדב לדבריו לקרוא את הדפים הסגולים ועליהם הבקשות לברכות

