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

 8/2019בהתאם להחלטת בית המשפט מתאריך 

 

 2019יוני 

הקרן פועלת בנושא בהתאם להנחיות משטרת ישראל המאבטחים ארועים  –בטיחות בקרן  •

יום ירושלים וכדו'. לקרן יש יו"ר ועדת בטיחות  כדוג' ברכת כהנים ארועי סליחות ארועי המוניים

 . אמיר פרי ד"ר –

  הוחלט לשדרג את שרשרת הדורות. –מרכז שרשרת הדורות  •

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

 הדוכנים.

 2019אוגוסט 

ריכת קידושים בכותל המערבי בשבת בוצע פיילוט שהסתיים בהצלחה לע–קידושים בשבת  •

בית שטראוס) על ידי הקרן. הפרויקט נערך על ידי הקרן, על מנת למלא את הוואקום  (על גג

בו הקרן לא ניהלה את הקידושים ואלו בוצעו באופן עצמאי על ידי מתפללים,  שנוצר במצב

 שוויוניות, תחרות ואוירה שלילית. עובדה שיצרה חוסר

בית המשפט הציע כי בנושאים מהותיים לגבי רחבת –של הועד המנהל  פרסום פרוטוקולים •

המערבי, הקרן תפרסם באתר האינטרנט את החלטות הוועד המנהל הנוגעות לרחבת  הכותל

אוקטובר  המערבי ואשר להן השלכות ציבוריות קבועות לאורך זמן רב, והועד אימץ זאת הכותל

2019. 

 .יבה ובית שטראוסהתחלת חפירות ברחבה לחיבור בנין הל •

 2020ינואר 

פרסום על חפירות ארכיאולוגיות: במסגרת שת"פ עם רשות העתיקות הוחלט לפרסם לציבור  •

 הממצאים הארכיאולוגיים. את

בהמשך להשלמת הקדוחים בשטח הסמוך לבית הליבה, הקרן מתכננת –קידוחים ברחבה  •

 עם החפירה לכיוון בית שטראוס. להמשיך

 2020מרץ 

 .נסגרו אתרי התיירות ובוצע צמצום גדול בכמות העובדים –רן בזמן משבר הקורונה פעילות הק •

 הקרן משדרת בשידור ישיר תפילות מהשטח. •

 2020מאי 

מאחר והשנה גל המבקרים העצום שפוקד את הכותל ביום ירושלים כל שנה לא  -יום ירושלים •

בערב יום ירושלים הכוללת משדר אחד  –משדרים  2להגיע בגלל הקורונה, הקרן תקיים  יוכל

 ומשדר נוסף לילדי ישראל בשיתוף עם משרד החינוך. תפילה חגיגית

בשלב הנוכחי מנהרות הכותל ואתרי התיירות לא ייפתחו לביקורי קהל עקב  -אתרי תיירות •

 והצורך לשמור על מרחקים בין המבקרים וכו. הצפיפות

הסגול ועמ"נ למנוע איבוד שליטה על  לצורך היערכותנו לחג השבועות במגבלות התו -שבועות •

כל  איש לתפילת הנץ ולתפילת ערב שבת. 1,000 -לכותל, הקרן תקים הגרלה ל הכניסות

ההיערכות תואמה עם משטרת ישראל. המשטרה תדלל את הבאים בכניסות לעיר העתיקה. 

 -משתתפים ובתפילת ערב שבת כ 17,000 -לציין שבשנה רגילה יש בתפילת הנץ כ חשוב

 משתתפים. 12,000



 2020ספטמבר 

 בשל הביקוש העצום לקיום תפילות ומשדרים באמצעים הדיגיטליים בתקופת הסגר והגבלת •

 ההגעה לכותל המערבי, אושר לחזור ולקיים שידורים חיים מהכותל המערבי בתקופה הקרובה.

 2020אוקטובר 

 חפירותביצוע ההמשך , אושר במהלכו רחבת הכותל תהיה ריקהמאחר וצפוי סגר שני ש •

 .ברחבת הכותל

 2021ינואר 

 חפירותריקה, אושר המשך ביצוע ה מאחר וצפוי סגר שלישי שבמהלכו רחבת הכותל תהיה •

 ברחבת הכותל.

 2021אפריל 

אושר לתכנן מדרך בין חפירת בית שטראוס  -תכנון מעבר בית שטראוס ובית מורשת הכותל •

 ובית מורשת הכותל בקומת הארכיאולוגיה.

הוחלט על הקמת ועדה  -ועדה לקביעת קריטריונים לקבלת תרומת ספרי תורה לכותל המערבי •

הרב דוד מלכא, הרב קורנפלד, הרב שמעון דרור.  -שחבריה יהיו נציגי הרבנים הראשיים

 הועדה תהיה אחראית לקביעת הקריטריונים לקבלת תרומת ספרי תורה.

בכותל  ה הכבדים, שאינם ראויים לשימושספרי התור -באשר לספרי התורה שהתקבלו עד כה

המערבי בשל חשש לנפילה וכן ספרי תורה משוחים הכשרים רק בדיעבד וכן ספרי תורה שאינם 

אשר לא מצוין על  -עומדים בקריטריונים )בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י הועדה לעיל(

פרי תורה אלו והם גביהם את פרטי התורם ולא קיים תיעוד לפרטיו, הקרן תפרסם למסור ס

 יימסרו לפי צרכי המבקשים.

מתפללים קבועים בתפילת נץ החמה בכותל, זכאים לאישור  -נוהל כניסה לכותל המערבי ברכב •

 חניה, בשעות תפילת השחרית בנץ החמה על פי קריטריונים שאושרו בעבר.

נים מחמירים שה קריטריובמכיוון שקיימים כמה מאות מתפלים העומדים בקריטריונים, הקרן גי

 יותר וחניה תהיה על בסיס כל הקודם זוכה בהתאם לנוהל.

 -2021מאי 

, הקרן פועלת בנושא הבטיחות 2019כפי שעודכן בסיכומי המדיניות ביוני  -בטיחות בקרן •

בהתאם להנחיות משטרת ישראל המאבטחים אירועים המוניים כדוג' ברכת כהנים, יום 

 ירושלים, סליחות.

, במטרה לעקוב אחר 1994קמה ביוזמת הקרן למורשת הכותל בשנת ועדת הבטיחות הו •

הועדה מתכנסת תחזוקת אתרי הכותל, ובטיחות המתפללים, המבקרים והעובדים המקום. 

 מעת לעת והציגה בפני הועד המנהל את התנהלות הקרן בנושא הבטיחות.

 (2021: )נכון לחודש מאי חברי הועדה
 תיו"ר ועדת בטיחו -ד"ר אמיר פרי 

 קונסטרוקטור -אינג' עופר כהן 
 אגם בטיחות -בני עגמי 

 אגם בטיחות -אורי עגמי 
 רשות העתיקות -יוסי וקנין 

 רשות העתיקות -מיה עובד 
 בטיחות -חיים לב אל 

 מרכז הועדה מטעם הקרן: יוסי לזר

ומעקב יו"ר הועדה הוא ד"ר אמיר פרי, המוביל את פעילות הועדה תוך קיום ישיבות סדירות  •

 ביצועים קפדני.
שבועי לאיתור ליקויים בטיחותיים -מר חיים לב אל, אחראי בטיחות וגהות, מקיים סיור דו

 שמטופלים באופן מיידי על ידי הקרן.



יום ואת ההיערכות -מר בני עג'מי, אחראי בטיחות קהל, מלווה מקרוב את ניהול הקהל ביום

 עג'מי את נושא הקבלנים והבטיחות בבנייה.ותפעול של אירועים המוניים. בנוסף מרכז מר 

 להלן עיקרי הנושאים שעלו בנושא הבטיחות: •
o  מר עודד פלוס, מנכ"ל משרד הדתות: לאור לקחי אסון מירון ואסון קרלין יש להעמיד

 את בטיחות הקהל בראש סדר העדיפויות, על כל המשתמע מכך.
o ון מירון אחיין אהוב, אני הרב שמואל רבינוביץ: רב הכותל המערבי: כמי שאיבד באס

מודע ומחויב לנושא הבטיחות. מבקש לציין כי הכותל המערבי מובא תמיד כדוגמה 

הפוכה להתנהלות שהייתה במירון. מנכ"ל הקרן למורשת הכותל, מר סולי אליאב, 

וסגנו, מר יוסי לזר, אינם חוסכים במשאבים ובמאמצים על מנת לעמוד בדרישות 

 תר.הבטיחות המחמירות ביו
o  מהנדס עופר כהן: כמהנדס שימור שעובד בכותל ובמקומות אחרים אני יכול להעיד

שמנוהל, מבוקר ומנותר כמו הכותל המערבי. מעולם לא היה צורך אתר שאין בארץ 

 הנדסי שדרשנו ונענינו בשלילה. 
o  ד"ר אמיר פרי: ועדת הבטיחות מפעילה סקר סיכונים, ובוחנת את מרכיבי הבריאות

ודה ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה; את מרכיבי בטיחות המתפללים והבטיחות בעב

והמבקרים ברחבה; את מרכיבי הבטיחות בבנייה; ואת מרכיבי הבטיחות באירועים 

תקן לא  – 6855המוניים שאותם אנחנו בוחנים לפי תקן בטיחות לאירועים המוניים 

ש לזכור שהקרן י –מחייב, שבהנחייתי הפך למחייב בקרן למורשת הכותל. עם זאת 

 אינה רשאית למנוע כניסת קהל לרחבת הכותל, אלא רק משטרת ישראל.
o  בני עג'מי: כל חוזה של הקרן למורשת הכותל עם קבלנים מלווה על ידי, מקבל

ביצוע עד לעמידה בכל התחייבויות הקבלן. -התייחסות לכל היבטי הבטיחות וכן ליווי

כותל והמתפללים נאלצו להסתתר ביום ירושלים שעבר הופעלה אזעקה ברחבת ה

במהירות במנהרות הכותל. אנו מגבשים תכנית בטיחות היקפית מול המשטרה 

 והצבא לאירועים מסוג זה.
o  גוף היחיד שמחזיק ועדת בטיחות המהנדס עופר כהן: הקרן למורשת הכותל היא

הנדסית. כל תכנון עובר בקרה של מהנדסים חיצוניים. יש בקרה שוטפת של מהנדס 

כל שבוע, ובתקופות של חפירה או פרויקט בינוי יש נוכחות קבועה של מהנדס בשטח ב

החללים במנהרות הכותל ויוצא  150העבודות. מדי חודש מתבצעת בדיקה של כל 

דו"ח מצב לכל אחד מהם, שבאמצעותו אנחנו קובעים את סדר העדיפויות בתכנית 

 השימור השנתית.
o ואי וידית של שיפור בתחום הבטיחות. הלחיים לב אל: הקרן נמצאת במגמה תמ

והרבה מוסדות היו לומדים מהקרן את נושא הבטיחות. מדי שבועיים מתבצע סקר 

בטיחות. יש מעקב שוטף אחר בריאות העובדים וניטור גז ראדון. אנחנו עוסקים רבות 

 מציפים אותן בפני הועדה. –בהדרכה ובהשתלמויות לעובדים, ובמידה ויש הפרות 
o בימים אלה נבחנים פרויקטים בטיחותיים חדשים, וביניהם  )סולי( אליאב:י כמרד

שיפור מערך הרמקולים ברחבה, יציאת חירום לרחוב הגיא, הגדלת מספר הסדרנים 

באירועים ועוד. אנו מפעילים את הכלים הטובים ביותר בעולם לניהול קהל באירועים 

 מקווים גם לחסדי שמיים. –כתמיד המוניים, ו

 -2021אוגוסט 

זמן מענה להתנהלות ב הדיון שהתקיים הוא בנושא -מעקב בטיחות לקראת סליחות וחגי תשרי •

הסליחות כי בנושא זה ישנו פער בין דרישות משרד הבריאות לקפסולות, לבין הצורך ביכולת 

 מילוט זריזה למקרה הצורך והעדיפות הינה בטיחותית.

o  המשטרה הינה אחראית על הגבלת כמות האנשים. יש צורך למצוא פתרון גם של

בריאות וגם של בטיחות. ברור כי האידאה היא שלא יהיו קפסולות שמסכנות את 

 הבטיחות אך מכיוון שגם בריאות הציבור חשובה יש צורך למצוא איזון נכון.

o ן ואישרה אותה.המשטרה מעורבת בהחלטה וקיבלה את התוכנית בטיחות של הקר 
o  לשאלה האם יש נוכחות משטרתית באירועים והאם הם יודעים לממש את אחריותם

הושב כי בפועל המשטרה נמצאת בכל מקום ונותנת הוראות כיצד להציב את 

 הסדרנים אך מאז פרשת מירון ישנו צורך להתערבות משמעותית יותר. 



o ם בכל מטר רבוע ישנו שינוי ל על כמות האנשי"בענין התשובה למל -קורונה בסליחות

ת י. הספירה של האנשים נעשבעקבות הגבלות הקורונה בכמות אנשים הניתן להכניס

על ידי צילום וספירה על מסך מחשב. המשטרה לא אישרה העלאה של רחפן ועל כן 

הקרן מדווחת בזמן אמת למשטרה על הכמות, ועל פי כך  מסתמכים על שיטה זאת.

 אם לחסום כניסות או  לא.  המחליט משטרהה

  -גשר המוגרבים •
o שר המוגרבים. התקבל אישור מבג"צ לשיפוץ ג 
o  השיפוץ כולל החלפת העצים לעץ עם מעכבי בעירה עמידים לשנתיים. הרצון לבנות

לגורמים לפנות  הוחלטגשר חדש נחסם עקב פקיעת תוקפו של היתר הבניה. 

הועד מנהל של הקרן צריך להציף ת היתר בניה. כדי לבקש אישור לבקשהמוסמכים 

מפאת הרגישויות יין לקבל החלטה בענ והגורמים המוסמכים צריכיםאת הנושא, 

 בנושא.

o היתר אם ה -בהקדם, אבל הודגש כי הקרן עשתה הכל כדי שהעבודה בגשר תתחיל

עם חוות דעת של הועד  סמכיםלגורמים המולפנות לא חוקי אין לקרן ביטוח. הוחלט 

ולבחון את המשך עבודת הקרן  לגבי הבעיות המשפטיות והחוקיות של הגשרמנהל 

 . כמו כן, שירות כבאות והצלה אישרו את התוכנית.בנושא
 

 -2021ספטמבר 

יש להמשיך את החלפת העץ שהחלה בגשר המוגרבים, ובאותה ההזדמנות  -גשר המוגרבים •

נשים במתחם זה. כולל שהמתחם סגור לשיפוץ הגשר יש לשפץ גם את האזור של עזרת ה

 החלפת הבטון וריצוף מחדש וכן לשפץ את עזרת הנשים הקטנה המקורה, לרווחת המתפללות.

 

 -2021אוקטובר 

חלוקת קפה למתפללי הנץ: במהלך תקופת עבודות בינוי בית מורשת הכותל המערבי, העמידה  •

 הקרן קראוון ששימש לחלוקת קפה למתפללי הנץ. 

י הקראוון, מבקשת הקרן לבצע את חלוקת הקפה למתפללי הנץ, באופן עם סיום העבודות ופינו •

עצמי, וזאת על מנת לאפשר ניהול של הפעילות כאמור על ידי הקרן, בדומה לאופן בו עברה 

 הקרן לניהול את הקידושים בשבת. 


