
 בס"ד

 סיכומי מדיניות ברחבת הכותל שהוחלטו ע"י הועד המנהל של הקרן למורשת הכותל המערבי 

 8/2019בהתאם להחלטת בית המשפט מתאריך 

 2019יוני 

  וניים מארועים הם יחהמאבטהקרן פועלת בנושא בהתאם להנחיות משטרת ישראל  –בטיחות בקרן
ד"ר  –לקרן יש יו"ר ועדת בטיחות  יום ירושלים וכדו'. כדוג' ברכת כהנים ארועי סליחות ארועי

 אמיר פרי
 

  הוחלט לשדרג את שרשרת הדורות –שרשרת הדורות מרכז.  

  הוצגה תוכנית עיצוב מחדש של הדוכנים, בקו אחיד, בהתאמה לייעוד –דוכני ההסברה בכותל
 הדוכנים.

 

 2019אוגוסט 

 בוצע פיילוט שהסתיים בהצלחה לעריכת קידושים בכותל  המערבי בשבת )על גג – קידושים בשבת
בית שטראוס( על ידי הקרן. הפרויקט נערך על ידי הקרן, על מנת למלא את הוואקום שנוצר במצב 
בו הקרן לא ניהלה את הקידושים ואלו בוצעו באופן עצמאי על ידי מתפללים, עובדה  שיצרה חוסר 

 ת ואוירה שלילית.שוויוניות, תחרו

 בית המשפט הציע כי בנושאים מהותיים לגבי רחבת הכותל – פרסום פרוטוקולים של הועד המנהל
המערבי, הקרן תפרסם באתר האינטרנט את החלטות הוועד המנהל הנוגעות לרחבת הכותל 

 , והועד אימץ זאתת ציבוריות קבועות לאורך זמן רבהמערבי ואשר להן השלכו

 2019אוקטובר 

 תחלת חפירות ברחבה לחיבור בנין הליבה ובית שטראוסה 

 2020ינואר 

 לפרסם לציבור את  הוחלטשת"פ עם רשות העתיקות  פרסום על חפירות ארכיאולוגיות: במסגרת
 הממצאים הארכיאולוגיים.

  הקרן מתכננת להמשיך הסמוך לבית הליבהבהמשך להשלמת הקדוחים בשטח –קידוחים ברחבה ,
 בית שטראוס.עם החפירה לכיוון 

 2020מרץ 

  נסגרו אתרי התיירות ובוצע צמצום גדול בכמות העובדים –פעילות הקרן בזמן משבר הקורונה 

 .הקרן משדרת בשידור ישיר תפילות מהשטח 
 

 2020מאי 

  מאחר והשנה גל המבקרים העצום שפוקד את הכותל ביום ירושלים כל שנה לא יוכל  -ירושליםיום
משדר אחד בערב יום ירושלים הכוללת תפילה חגיגית  –משדרים  2להגיע בגלל הקורונה, הקרן תקיים 

 ומשדר נוסף לילדי ישראל בשיתוף עם משרד החינוך.

 לא ייפתחו לביקורי קהל עקב הצפיפות  בשלב הנוכחי מנהרות הכותל ואתרי התיירות -אתרי תיירות
 והצורך לשמור על מרחקים בין המבקרים וכו.

 לחג השבועות במגבלות התו הסגול ועמ"נ למנוע איבוד שליטה על הכניסות  ולצורך היערכותנ -שבועות
 איש לתפילת הנץ ולתפילת ערב שבת. 1,000 -לכותל, הקרן תקים הגרלה ל

שראל. המשטרה תדלל את הבאים בכניסות לעיר העתיקה. חשוב כל ההיערכות תואמה עם משטרת י
 משתתפים. 12,000 -משתתפים ובתפילת ערב שבת כ 17,000 -לציין שבשנה רגילה יש בתפילת הנץ כ

  



 2020ספטמבר 

 והגבלת  צעים הדיגיטליים בתקופת הסגרבשל הביקוש העצום לקיום תפילות ומשדרים באמ
 .בתקופה הקרובה ההגעה לכותל המערבי, אושר לחזור ולקיים שידורים חיים מהכותל המערבי

 


