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67 מועצה דתית מייעצת בירושלים

המועצה הדתית המייעצת )להלן: "המועצה"( תפעל ברוח הסכם ז'נבה.  1 .
ואחזקתם,  לשמירתם  הקדושים,  האתרים  על  להגנה  הנוגעים  בעניינים  תייעץ  המועצה  2 .
וביטחון  המאמינים  לקהל  חופשית  גישה  ארכיאולוגית,  פעילות  מורשת,  שימור  לרבות 
שימור  פעולת  וכל  תחזוקה  עבודת  כל  חפירה,  שכל  תבטיח  המועצה  כמו-כן  המבקרים. 
וביצוע תיקונים שייערכו באתרים הקדושים או בסמוך להם ייעשו לאחר היוועצות עימה. 

הדתיות  הקהילות  אחת  של  פולחן  צורת  בהם  במקרים  רלוונטי  צד  לכל  תייעץ  המועצה  3 .
בזכויות של  או  לה  כפוגעת בקדושתו של אתר הקדוש  תפורש על-ידי הקהילה האחרת 
שתאפשרנה  פעולה  מסגרות  במציאת  חלק  המועצה  תיקח  בנוסף,  אחר.  מאמינים  קהל 
לנהל טקסים באתרים קדושים בחגים ספציפיים, כמו גם עליות לרגל ותהלוכות, מהאתרים 

הקדושים ואליהם. 
המועצה תיידע את הצדדים לגבי פעילויות דתיות, חגים וחגיגות שייערכו בעיר העתיקה  4 .
אשר עשויים להשפיע על אזורים סמוכים לה, ועל פעולות שיש לבצע במטרה להבטיח את 

השמירה על הסדר הציבורי ואת ההגנה על הזכויות הדתיות. 
המועצה תייעץ לכוחות המשטרה ולכוחות הביטחון בכל הנוגע לפעילותם בעיר העתיקה  5 .

בכלל ולפעילותם באתרים הקדושים בפרט. 
המועצה תפעל לבנייתם של אמון וסובלנות בין המאמינים הדתיים, למניעתה של הקצנה  6 .
העיר  את  להפוך  במטרה  המונותיאיסטיות  האמונות  שלוש  בין  כבוד  של  יחס  וליצירת 
העתיקה למקור השראה ולסמל של דו-קיום דתי, מקור אמונה ומרכז רוחני. לשם כך תבסס 
המועצה יחסים קרובים עם הצדדים, תקיים דיאלוגים עם הקהילות הדתיות השונות ותשאף 
בין תושבי  דו-קיום  לבניית  ליישב מחלוקות בעלות אופי דתי. המועצה תשים לב במיוחד 

העיר העתיקה המשתייכים לקהילות הדתיות השונות וליישוב מחלוקות ביניהם. 
ה-21. 7  )החבר  במועצה  נוסף  חבר  למועצה.  חברים  עשרה  ימנה  צד  כל  של  המדינה  ראש 
החברות  האו"ם(.  של  והתרבות  המדע  החינוך,  )ארגון  אונסק"ו  על-ידי  ימונה  במספר( 
המועצה  יו"ר  בתפקידי  רוטציה  תערך  וחצי  שנתיים  מדי  שנים.  חמש  תימשך  במועצה 

והמנכ"ל שלה. 
על המלצות המועצה לקבל אישורם של לא פחות מ-80%. 8 מחברי המועצה, לרבות הסכמתו 

של נציג אונסק"ו במועצה. 
יימשך מעבר  לא  על ההסכם. שלב ההכנה  יחלו בהקמת המועצה עם החתימה  הצדדים  9 .

ל-12 חודשים מיום אישורם של המוסדות הרלוונטיים של הצדדים את ההסכם. 
שני  יפנו  ההסכם  על  החתימה  ועם  המועצה,  של  השנתי  מתקציבה   10 .25% יכסה  צד  כל 

הצדדים לאונסק"ו בבקשה לקבל סיוע לכיסוי 50% הנותרים. 




