
לבין בספק הממעיט שבין בדעה אני אבל רדאר. ללוד
הממעיט. עם ללכת עלי בספק המרבה

שה מה כל מכשירים. להזמין לנו הציעו כך אחר
וחלק והותקן, הגיע חלק הוזמן.  המליצה וועדה

בדרך. נמצא
הוועדה הציעה לעשות שינויים אירגוניים. ועדת טול
ממינהל הפיקוח מגדל את להעביר למשל, הציעה, קובסקי
למשל, שמר, הקברניט בלוד. התעופה לשדה התעופה
למינהל מלוד להעבירו להיפך, לעשות שצריך חושב
לטעון אפשר דעתו. את מקבל אינני אבל התעופה.
כי יודע שאתה בטוח אני מומחים. דעת מקבל שאינני
ועדה היתה וזאת הואיל שונות. דעות יש מומחים בין גם
פיר אלה, למסקנות פהאחד הגיעה והיא ממשלתית,
זה, לפי נהגנו  אותן אישרה הממשלה אותן, סמה
עשינו את השינויים האירגוניים. ואינני מתרשם שצריך

אחרים. דברים שהם איזה היום לעשות
האחרונות וחצי שבשנה ולומר לחזור רוצה אני
מצ אני לעשותו. הציע רציני שמומחה דבר כל עשינו
אש שהקברניט היום התרשמתי גם מאוד, טער
גם שהיו. הפירסומים כל על ממני פחות לא מצטער
אח ברמת ולא דיוקם ברמת לא שהם, חושב אינו הוא
חושב אני רצוני. את לא גם רצונו, את משביעים ריותם,
רציני שמומחה דבר כל נעשה האחרונות וחצי שבשנה
שנויים שהיו דברים היו כמובן לעשותו. הציע כלשהו
ולהס אחת דעה לבחור צריך אז המומחים. בין בוויכוח

השנייה. הדעה על בביקורת תכן
באנשים התעופה מינהל את לחזק רצוי שהיה מובן
לה שיש במדינה עצום, קושי מוצא אני אבל נוספים.
לזכות כזאת, תחרות וכשיש וטייסים בקברניטים מחסור
הק התחבורה משרד ו970/7ו בשנת הדרושה. במגה
יכול ואינני לתעופה. שלו הפיתוח מתקציב 50% דיש
אדם כי  לקברניטים גם הבוקר זאת "אמרתי .להגיד
שנהרג מאדם נפשי שקט יותר לי גורם בכביש שנהרג
אנשים, תקציבים, די לנו אין שם גם אחר. במקום

דעות מסובכות, בעיות יש וגוברת, הולכת הצפיפות
אומר שני כך, לעשות אומר אחד מומחים, של סותרות

כך. לעשות
לקברניטים או כנסת, לחברי הרגשה היתה אילו
שבי או התעלמות כאן שיש התעופה, לחוגי או עצמם
מבין. אני  אותנו מעניין לא שאומרים: עותרצון,

כזאת. הרגשה אין אבל
זמן מתפנים היו קברניטים אילו מאוד שמח הייתי
החיים את ולחיות המדינה בתנאי לעבוד לבוא מלא
דעות חילוקי בו שיש וריסון, איזון בו שיש במשטר גם
לתוצאותיהם, ולחכות מכרזים לפרסם שצריך האוצר, עם
פיקוח, שם שיש כספים, להוצאת ואם אנשים לגיוס אם
עם להתמודד כאלה ובתנאים לרשום, צריך דבר שכל

הצרכים.
ההצעה את לכלול לא מציע אני היושבראש, אדוני

בסדרהיום.

היו"ר מ. זר:
שתי לפנינו להצבעה. ניגשים אנו הכנסת, חברי
במליאה; הנושא על דיון לקיים  האחת הצעות:
שתי את אעמיד בסדרהיום. אותו לכלול לא  השנייה

זו. מול זו להצבעה ההצעות
הצבעה

הנושא על דיון לקיים ההצעה בעד
במליאה  18

הנושא את לכלול לא ההצעה בעד
16  בסדרהיום

במליאה הנושא על דיון לקיים ההצעה
נתקבלה.

היו''ר מ. זר:
במליאה. הנושא על דיון לקיים ההצעה נתקבלה

לכך. הזמן כשייקבע יתקיים הדיון

רפאל, י. בגין, מ. חבריהכנסת (הצעות המערבי הכותל באבני הפגיעה .4
מ. אביזוהר, ק. כהנא, א. שוסטק, א. אבנרי, ש. לורנץ)

היו"ר מ. זר:
של לסדרהיום להצעה עוברים אנו הכנסת, חברי

המערבי. הכותל באבני הפגיעה כנסת: חברי שבעה
יש בגין, לחברהכנסת הדיבור רשות שאתן לפני
ואני מאוד, מאוחרת השעה ההצעה. ממציעי בקשה לי
לפי הזמן מסגרת על לשמור ההצעה מציעי את מבקש
אצטרך שלא כדי לנואם, שעה רבע של בגדר התקנון,

נעים. לא יהיה וזה אחד, לכל להעיר
בגין. לחברהכנסת הדיבור רשות

מנחם בגין (גח"ל):
"כותל אומרות העולם אומות היושבראש. אדוני
אנחנו כך. לו קראנו לא מעולם היהודים אנחנו הנהי".
המערבי", "הכותל בשפתה, אף בגולה, גם אמרנו, תמיד

תפארתנו. לבית החיצונית המגן חומת כלומר
תשעעשרה במשך דורות, שבמשך נכון זה אבל
האלה והמקדשות המקודשות האבנים ספגו בשנים, מאות
ועל שנחרב הבית על עמנו, בני של דמעותיהם את
לשואה אות קדם, בימי לגדולתנו עדות שנותצו, החומות

בתול הנוראות השואות כל עמנו על באו שבעקבותיה
דותיו.

מלפני וורן חפירת את הכנסת, חברי ראיתם, אולי
הקלוש לאורה אף לתוכה, להציץ די ומעלה. שנים מאה
את רוחנו עיני לנגד להעלות כדי מהבהבת, מנורה של
ניצבה אשר מגן חומת אותה של והתפארת הגדולה כל
אנוש, בתולדות המופלאות היצירות אחת לבית, מסביב
האחר מהצד אבל מתתיהו. בן יוסף של עדותו עלפי גם
הגדולות האבנים שתי את גם לראות הספקתם אולי
ועפר לאפר מתחת רבים דורות במשך חבויות שהיו
הרומיים, הכובשים עלידי הדרומי הכותל לצד ושהוטלו
למטה, בחמת זעם; והיתה חימה והיה זעם של הכוב
ב טקיטוס שלהם ההיסטוריון אותם שתיאר כפי שים,
איכניעתם על והזעם נכנעו לא היהודים שרק קבעו

בחמי. והלך גבר
ולכותל לירושלים שבנו תשכ"ז באייר כ"ח ביום
להחיל רשאית הממשלה לאמור: חוקקה הכנסת המערבי.
חלק כל על מדינה ה של והמינהל השיפוט המשפט, את
זה חוק בעקבות בצו. קבעה שהיא כפי ארץישראל של



הוזלנו את משפט המדינה על החלק המשוחרר של
הבל "סיפוח*. לזה קראו ומבית, מחוץ בערים, ירושלים.
ולא ירושלים לא מולדת. אדמת מספחים אין רוח. ורעות
חל אינו "סיפוח" המונח  ארץישראל של חלק שום
סיפוח. מעשה ביצע הכובש הפולש, התוקפן, עליהם.
מארץ הפולש גירוש עלידי מעיקרו בוטל המעשה

אבותינו. מנחלת המערבית, ישראל
האמת פשוטה היא: שבנו לירושלים, וצנחנינו הו
לדמעותיהם העברי החייל דמעות את ההוא ביום סיפו
היום! היה גדול מה רבים. דורות במשך אבותינו של
אנחנו בירושלים, לנו ירושלים מימי קדם ועד עולם וראה
הופעל עברי שלטון תחת דווקא עלינו. באה צרה איזו
באבני הכותל מכשיר הקידוח המודרני. מוטב להיזהר
ישראל בית המוני כזו. תופעה מול הרגש כל את מלהביע
שמגנה מי יש ואם רבה. בחומרה הגיבו בטאוניהם וגם
אבי שהוא הזה, הרגש כי הוכח יגונה. הוא  המגיבים את
וכל גבורתו כל ישראל, בתולדות הגדולים המעשים כל
בלב חי, אמנם חי,  בניו נפש מסירות וכל קדושתו

כולו. העם
במשך דורות, תחת שלטונות זרים למיניהם, היה
לבנו מרי את שפכנו ועליו התפללנו שלפניו מערבי כותל
עשריםושמונה הכל בסך והוא החורבן, ועל התבוסה על
נמשכת ההיא האדירה החומה ו הכותל הזה מטרים.
משלו זרים שלטונות כאשר אבל מטרים, 480 של לאורכם
קיים שלגו שלטוננו כאשר ? לעשות יכולים היינו מה בנו,
של תפארתו הוד כל את לגלות לא מדוע בירושלים,
המט 480 כל את העמים, כל ולעיני עמנו לעיני עברנו
מער כתלים אין המופלאה? האדירה החומה של רים
שיש כפי אחת, ירושלים שיש כפי אחד, כותל יש ביים.
אל באנו מאז מאמינים, אנחנו אחת. היסטורית אמת
לכל מלא זכויות בשיווי וז'בוטינסקי, הרצל של דגלם
דת, מוצא, הבדל ללא ואזרחיה ארץישראל תושבי
פירושו אין היושבראש, אדוני זכויות, שיווי אבל לאום;
הקדושים המקומות כל וקדשיהם. היהודים לרעת הפליה
שמו בתפארתם, עומדים גלויים, בארצנו אחרות לדתות
הכותל ורק להיות, צריך שכמובן כפי בקפדנות, רים
מתחת ברובו עדיין חבוי תפארתנו, שריד שלנו, המערבי
זה מדוע ואשפה. עפר לאפר, מתחת רעועים, לבניינים

? כך להיות צריך
הדתות, שר דרומה. בכיוון קיימת שאלה אותה
על  זאת יודעים ואני אתה  ויכוח היה שנים כמה
הכותל, אל נדבק אשר אבוסעיד, בית רעוע, בית סילוק
ליד הכניסה להר הבית ? סילקנו אותו. לא עשינו שום
גרו הן תרבות; לבני ראוי דיור קיבלו המשפחות עוול.
משפילים בתנאים גם אלא נפשות, בסכנת רק לא וחיו
ההוא החלק בין המפרידה סוללת יש עדיין מעיקרם.
של הכותל לבין החלק בכיוון דרומה. מדוע ? מדוע לא
הכותל. הוא אחד הרי ז הסוללה במקום גשר הוקם
שר אדוני צריך, הדרומי? לכיוון כזו הפרדה יש מדוע
החל שני את ולאחד במהרה הגשר את להקים הדתות,
הפינה אל שגם כדי המערבי הכותל של האלה קים
צפונה. הדין והוא ישראל. בית המוני לבוא יוכלו ההיא
לגשש יש עדיין  המערבי הכותל של מטרים מאות
על כורעים היינו רב זמן במשך אליהם. בבואנו באפילה
האלה, המקודשות באבנים לנגוע כדי זוחלים, ברכינו,
לנו נתנו לא שזרים משום רבים דורות אותן ראינו שלא
באפילה, האבנים עדיין כאן. אנחנו עכשיו אבל לראותן.
וחלק גדול מהן, למעלה מ00ו מטרים, נסתרות, קבו

אליהן. לגשת אפשר ואי רות,

משפחות היו שלו ראש, היושב אדוני בטוח, אני
מפנים היינו מזמן רעועים, בתים באותם גרות יהודיות
ערבים של משפחות שם שגרות משום האם אותן.
המשפילות והדחקות הדלות משכנות את להמיר אסור
לחשוף כדי למשפחתו, לאדם, ומתאים גאה בדיור האלה
כל את לראות ישראל בית להמוני ולאפשר הכותל את
בכנסת, זאת לומר אהסס לא הכבוד, כל עם  החומה
שלא האלה האבנים את ולנשק  זאת אומר לבי בכל
ושמונה מאלף למעלה במשך עליהן לגשת יכולים היינו
זו ו עליהן מתגעגע אכן היהודי הלב כי שנים, מאות

השאלה.
''מזי איזו שיש הרושם את פה ליצור גיסה מישהו
להיות צריכה זו ז מזימה איזו הכותל. את לחשוף מה"
של גדול במספר לא המדובר מעשה. החלטה, תכנית,
צריכים איננו מאות. כמה הכל בסך משפחות. של אנשים,
לשמו ראוי דיור להם ניתן להיפך, עוול. שום להם לעשות
שנותרה האדירה החומה של המטרים 480 לכל ונגיע

תפארתנו. מבית מקדשנו, מבית
לה שהתכבדתי לסדרהיום ההצעה של המגמה זו
ואמונה תקווה מביע אגי בכנסת. גח''ל סיעת בשם ביא
בעק אם נורא. דבר קרה זו. הצעה העלינו לשווא שלא
המלא חישופו עלידי המערבי הכותל את נקדש בותיו
הבאים הדורות ובכל הבאים שבימים כך עלידי ואיחודו,
בעי ולראות לבוא העמים כל ובני בנינו בני בגינו, יוכלו
לומר נוכל  קדם בימי גם ישראל היה גדול מה ניהם
הוא גדול יום כי זו החלטה נתקבלה שבו היום על

לישראל.
היו"ר מ. זר:

להצעתו רפאל, יצחק לחברהכנסת הדיבור רשות
נושא. באותו לסדרהיום
יצחק רפאל (מפד"ל):

שבלב אני יודע נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
הכושל המעשה על בושה צורבת פנימה מאתנו אחד כל
הגובל מעשה תפארתנו, בית שריד ליד האחרון ו' יום של
בשערוריה לאומית. בטוחני שאיש מתוכנו איננו מאשים
מדעת. ובפגיעה זדון בכוונות שקרה למה האחראים את
של נחלתם אינה ושלמותו המערבי הכותל לשלום החרדה
על אף המקדש במורא החייבים בלבד, מצוות שומרי
שלפי המערבי, הכותל עומד. הוא בקדושתו כי שחרב, פי
מוסד יסוד נעשה לעולם'', חרב "אינו חכמינו הבטחת
הדורות בכל וגעגועים לאהבה ומוקד היהדות בתודעת
מה העתיד. ולתקוות העבר לגדולת סמל הגלויות, ובכל
ציבור, ובתפילות יחיד בלחשי ביטאנו ה"כותל" לנו שהיה
דור וביטויו, דור דור  לסוגיהן הספרותיות ביצירותינו

והרגשתו. דור
תרפ''ט, בשנת בארצנו, הזר השלטון גיסה כאשר
ברחבת צעדינו להצר הפורעים, התפרעויות בעקבות
הרב רבנו של הגדול מלבו כאב זעקת פרצה הכותל,
ולעמי לישראל ובקריאתו זצ"ל, קוק הכהן יצחק אברהם
התרבות כולם בשם "כותלנו* אמר .בין היתר :"גוי אחד
כוחות הזה. הגוי הוא וזקן שמו, ישראל  בעולם יש
רבים עמים העולם, מן להכחידו עליו עמדו אדירים
בניו את פיזרו מקדשו, החריבו ארצו, בזזו כוח חמושי
נשמה ישנה הזה ולעם נקם. בחמת אותו וצררו עבר לכל
נשמת להיכחד, תוכל לא אשר רבתאונים, אדירה,
היה הזה לעם כולם. החיים יוצר של לשד רוויה חיים
ונחרב ארצו נשדדה אשר ואחרי בקדושתו, נשגב מקדש
 החיים בארץ אחד שריד אך לו נשאר גאונו מקדש



זהו כותלנו, הכותל המערבי. וכפזורי בניו, הבאים ממר
ושופכים הם באים עולמם, לגאון כמהות בנשמות חקים
אומת של המחמדים כל שריד  זה קדוש במקום שיח

הפלאות".
חברי הכנסת, כלום זקוקים אנו, בני דורנו, לעדות
שזכינו אנו, האומה? בלב הכותל מקום על ולראיה
חול בימי מ רואים זר, מידי ולגאולתו הכותל לשיחרור
ובשעות המוקדמות הבוקר בשעות ומועד, חג בימי ושבת,
תמיד זעף, ובגשמי לוהטת כשהשמש המאוחרות, הלילה
ומתפללים, מתפעלים מבקרים של התנועה לידו שוקקת
ריבו והחזרת ירושלים של איחודה עם ישועה. צמאי
נוספים חלקים לגלות האפשרות לנו ניתנה בה נותנו
בחל הארכיאולוגיות החפירות עלידי מקדשנו שריד של
המשכו ולחשוף אותם, כיסה דורות שעפר הדרומי, קו
המרהיבות העבודות עלידי צפון מצד המערבי הכותל של
שנבנו הערביים לבניינים מתחת הדתות, משרד מטעם
בקדושת התחשבות כל ללא הכותל ליד השנים ברבות

המקום.
המבנים כל ולפנות להרוס היא הלאומית חובתנו
לשום היסטורית חשיבות וכל קדושה כל בהם שאץ הללו
שנש כפי כולו הכותל את לעצמנו ולהחזיר ולשון, אומה
כמובן יש הפינוי עבודת את המקדש. חורבן מאז תמר
לדיירים, הולם פיצוי אגב מירבית, זהירות תוך לעשות
השארתן שתצדיק טיבה כל אין באיש. לפגוע מבלי
ורי ליפול המטות והמזוהמות העלובות הביקתות של
של החלק ליד שמצאנו זה מסוג המסריחים הביוב כוזי
אר ימליצו ואם הקטן". ''הכותל הקרוי המערבי הכותל
הקימור מסוג עתיקים בניינים חלקי לשמר כיאולוגים
ראש נזעקו להצלתה אשר המעופשת, לביקתה שמעל
אולם לכך. גם דרך יש הרי דברו, ועושי ירושלים עיריית
אגב ''לשמר בירן ד"ר של עצתו בין המרחק רב מה
לבין ההיסטוריים" השרידים את העתיקה בעיר העבודות
המזוהמת, העלובה, הביקתה של ההריסה צו ביטול

ממש. הכותל על נשען שלה הביוב שחדר
ידיעות לסנן מנסים כבר בעבודתם הנחפזים אלה
מי לדעת מעניין קדוש. אתר איננו הקטן* ש"הכותל
הכותל, המשך הוא הקטן" ''הכותל אלה. של הברסמכא
בלתי רבות, עדויות ויש מכוסה. עדיין הוא שבחלקו
לפניו מתפללים היו דורות לפני שיהודים מעורערות,

כשנמנעה בעדם הגישה לרחבה המרכזית של הכותל.
פסו בכוונות חלילה חושד איננו שאיש אמרתי כבר
לות מצד מבצעי המעשה. ראש עיריית ירושלים הזדרז
לו. האחראים את ולחפש החלמאי" ה"מעשה את לגנות
הגיעה לו מגיבים היינו כיצד עצמנו: את נא נשאל אולם
הירדני, בשבי כותלנו בעוד שנים, חמש לפני ידיעה אלינו
נקבים, בו ניקבו הכותל, על פטישים הניפו פועלים כי
כדי ברזל מוטות בו להכניס מגת על חורים בו קדחו
מיהו חוקרים אז היינו כלום ? סמוך רעוע בית לחזק
או ההוראה את שנתן הפקיד מיהו או האחראי הפועל
מרי היינו לא כלום ? הסקיצה את שהכין המהנדס מי
השלטון נגד ומלואו עולם מרעישים מחאה, קול מים

בעיר או הממשל כולו ?
גור על האשמה להטיל מגסה ירושלים עיריית ראש
את להרוס לא לו שיעצו שרים על ממשלתיים, מים
אלה, שרים הם מי לדעת חצים אנו המתמוטט, הבית
המניעים הם מה לנו יוסבר אולי בכך. סמכותם מה
הצלת בעד להתערב החוץ שר את שהניעו המדיניים
"מיכל הביוב" הנשען על הכותל ואם אמנם בפקודתו

מוזר מקרה שעלפי המכתב, את משרדו פקידת שיגרה
גתגלתה בו יום זה, לחודש ה3ו ביום נכתב במקצת

השערוריה ברבים.
עיריית ראש של רגישותו עודף על חלילה קובל איני
רק קובל אני לזולתנו; מקודשים מקומות כלפי ירושלים
כוהנת תהא ולא לנו. הקדוש כלפי רגישותו מיעוט על
לקויה ירושלים עיריית בצמרת כי מסתבר כפונדקית?
זו קדושה בעיר ובדתי ברוח הקשורים בעניינים ההבנה
ציבור יחסי ואיש מעולה כאדמיניסטרטור כנראה די לא
בעו גדולה עיר לכל שטוב מה בראשה. שיעמוד מוכשר
היחידה זו לעיר בירושלים. די אינו בישראל, ואפילו לם,

הנראה. כפי הנעדרות נוספות, סגולות נחוצות במינה
וחוסרדעת קלותדעת אולם היו, לא רעות כוונות

והיו. היו משווע
להוציא יש כולה העתיקה ובעיר בכותל הטיפול את
להקים יש העיריה. של וסמכותה עיסוקיה מתחום
שר של בראשותו אחראית ממלכתית רשות זה לצורך
בז הכותל בחשיפת להמשיך תדע כזאת רשות הדתות.

וברגשותיו. בזכויותיו באיש, לפגוע בלי הירות,
השגגה. על מצטערים כולנו דעת. בהעלם חטאנו
הכותל ליד חודש, ראש ערב שני, ביום התכנסנו כאשר
ואחד המרבה "אחד אמרנו: קטן, יוםכיפור לתפילת
במנחתו לפניך לבו יכוון אך רצית, נפשו בשובו הממעיט,

אותה*. הקרב בעת
נכבד הוא, גדול זה שעניין חושב אני הכנסת, חברי

בכנסת. עליו לדון ויש הוא,

היו"ר מ. זר:
מאיר לחברהכנסת נושא באותו הדיבור רשות

אביזוהר.

מאיר אביזוהר:
דיברתי בטרם נכבדה. כגסת היושבראש, אדוני
את שפתח נכבד כנסת חבר עלידי  גוניתי בבר
לדבר מתכוון אני כי  ומכבדו מעריצו שאני הדיון,

גיגה. שהוא רוח באותה
נושאים שהם בלבד זו לא וטובים שרבים דומני
המ כאלה גם שיש אלא לשווא, הכותל שם את הפעם
היהדות ממש. זרה עבודה כדי עד כולו הנושא את ביאים
וכל פסל לך תעשה "לא דברותיה עשרת על חקקה
עליונה והשראה אומץ מתוך נאבקו והנביאים תמונה"
שיעבודה ונגד לטכסיות לפולחניות, היהדות הפיכת נגד

חמריים. לעצמים
הכותל היסטוריה, הוא הכותל סמל, הוא הכותל
דו שבעים במשך לבנים מאבות שעבר הרגש חוט הוא
רות. ובהיות משמעותו רוחנית, הריהו מעין מוקד, נקודה

וטיח. אבן של גשמיות בלא כאחד, ואיןסוף
לח נושא והיא מצער עניין היא האבנים השחתת
מתנהלת היא עוד וכל חקירה. מתנהלת ואמנם קירה,
אספקטים יש אבל חלקיים. בממצאים שנדוש טעם אין
ההתרגשות של אחד אספקט ממצאים. לכל מעבר שהם
רואה אני  זה בדיון גם ביטוי לידי בא אשר זה בעניין
ואני  וביה מיניה הנכונות והוא עליו: להגיב חובה
כי רפאל, חברהכנסת קודמי דברי את לא מצטט
 אותו גם לצטט יכול הייתי אבל לפני, אינם דבריו
כמה מתגוררים שבהם ערביים... בתים כמה ''להרוס
לפגי בהופעתו פרלא הרב מדברי ציטוט זה נפש". מאות

הממשלה. ראש עלידי שמונתה החקירה ועדת



אינגי מדבר רק על נכונות זו, בקלות כזו, ליצור
מפו אלפים ואולי מאות של דיור בעיית ישראל במדינת
קדושה ובין בינה שאלן הזאת עבודתהאבנים בשל נים,
ויתור כתב הכותל על הממונים נטלו האם כלום. ולא
צעירים, זוגות לשיכון המחכות בהריון, צעירות מגשים
ויתור כתב שבדרך, מעולים או מוכן, יהיה מתי יודע שמי
אני מדבר. אני זאת על לא אולם לשיכון? תורם על
בן הוא אם האדם, בזכויות הזילזול על בעיקר מדבר
בכוח מוכנים נרדף, לעם בנים אנחנו, האם אחר. עם
שנולדו אנשים לפגות להרוס, לגרש, שבידינו השררה

בבתים וגדלו בהם, מאות נשים, ילדים וטף ?
הקטן, לכותל שמעל המתמוטט בבית היום ביקרתי
הזה: לבית לומר מבקש אני נפשות. 65 המאכלס בית
שיחם. מרי שמעתי ילדים, עם זקנות, נשים עם דיברתי
אפשר אם והיהודית: האנושית הכרתי במלוא לומר עלי
ירושלים עיריית של חובתה  לנפול מט בית לחזק
אמנם ואם זאת, לעשות מאוחר כבר אם זאת. לעשות
החפירות עלידי בעקיפין, או במישרין נגרם, ההרס
רק לא חמור. דבר זה גם הרי הדתות, משרד בהנהלת
החמור. הדבר היא אומיה בית מתקופת האבנים השחתת
הקטן הכותל ליד התפללו שיהודים להיות יכול
לפי אבל המערבי, הכותל ליד להתפלל מהם כשנמנע
שלמה, של הגזית אבני לא אלה הרי שבידינו המידע כל
אבנים הן אלה אלא הבית, בהר גחן עליהן הונף שלא
נכרית. קדושה של לעניין מוסלמי כליף עלידי שהונחו
אותו ליד נמצא הוא סמוך, הוא חשוב. אתר הכבוד, כל
לעירבוב אחראי מי האבנים. על מדבר אני אך כותל.
פרשיות זה של קודש וחול ?  הממונים על קדושת

בעצמם. הם הכותל
המערבי: הכותל על מהממונים פרלא, דב הרב אמר
החורים בלי הכותל. ליד חדש תפילה מקום "חנכנו
שהיינו עד חולף היה זמן כמה יודע מי שם, שנקדחו
ומספר: מוסיף אחרונות" "ידיעות וסופר לכך". מגיעים

  קטן* טוב יום סדר אמירת "אחרי
שלמה לורנץ (אגודת ישראל):

מה זה סדר יום טוב קטן ? זה יום כיפור קטן.
אביזוהר; מאיר

"ידיעות של כתב אותו מצד היה המשגה סליחה.
משגה. שהעתקתי על מתנצל ואני אחרונות"

בסיימו תהלים ומזמורי סליחות גם "נאמרו  
 מהקידוחים". שנפגעו האבנים מן מחילה בבקשת
אומיה. לבית כליף של מאבנים מאבנים, סליחה בקשת
מזעיקים לה אשר זו, אבנים עבודת מגיעה להיכן עד

ז וארץ שמיים עכשיו
ולאר הדתות למשרד מה זה: בהקשר שואל אני
כיאולוגיה ? הר הבית קדוש, עיר דוד קדושה, ירושלים
האם הקדושה, הארץ היא הזאת הארץ קדושה, כולה
לארכה הארץ את לחפור הדתות שר צריך כך משום
החפירות, מממצאי והתפעלתי במקום ביקרתי 7 ולרחבה
ירושלים בחשיפת הצורך את מהבין בינתי קצרה אולם
המק בית מתקופת שלא ארכיאולוגית שכבה מטה, של
של מתקופת יותר, מאוחרת מתקופה אלא השני, דש
שבזמנו לי סופר 7 בו יש יהודי דתי צורך איזה 7 נכרי טון
ארכיאולוג לך''. ואתפור לי "חפור של הסכם נעשה
הדרוםמערבית, הפינה חושף  מזר פרופסור  חילוני
כבר נעשה זה הסכם צפונה. חופרת דתית וארכיאולוגיה
יתחיל מתי תמה אני המקודש. מהסטטוסקוו לחלק

גם אלא בארכיאולוגיה, רק לא לעסוק הדתות משרד
בתברואה, בשיטור, בבריאות ועכשיו מגיעים גם לדיור.
הדתות, שר אדוני לא, 7 ירושלים של קדושתה בגין הכל
נותן שאתה הנכונה הדתית ההדרכה שזו חושב אני אין
ללב, נוגעת הכותל את שהערצתם תמימים למאמינים
אותו אולי ששימרה היא היא הכותל את שהערצתם
קדוש בין להבדיל גם להדריכם יש אלא רגש, של חוט

חול. לבין באמת
היו"ר מ. זר:

להצעה כהנא, קלמן הכנסת לחבר הדיבור רשות
נושא. באותו לסדרהיום

ישראל): אגודת (פועלי כהנא קלמן
שעלי מצטער אני נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
שחסר מי רק בדברים, מעורה שאיננו מי שרק להקדים,
 מעתון קטן" טוב "יום להעתיק שיכול מי רק מקורות,
היהודית בהיסטוריה בראשונה כנראה שנתחדש מושג
גישה לעצמו להרשות יכול  היום הכנסת במת מעל
לא כי הכוונה; לאבנים כאילי שכזו גישה לכותל, שכזו

מדברים. אנו האבנים על
עשרים אחרי הדבר. היה בקירוב שנים חמש לפני
הכו אל וחזרנו הקדושברוךהוא זיכנו ניתוק של שנים
אמנם קוממיות, לא עדיין לצערנו אמנם המערבי. תל
שועלים עדיין עצמו הבית ובהר הבית, הר עליד לצערנו
כמעט זכינו שלא כפי ישראל, קרן הורמה אבל מהלכים.
הכותל. עליד העם עמד זו קרן ובהרמת שגה. אלפיים
לספר מוסמך ולא מוכשר לא עצמי את רואה אינני
רק נזכיר כולו. ישראל לעם הכותל הוא מה ולתאר

שונות. תקופות משלוש מספרותנו ביטויים שלושה
השי בשיר שהפסוק חז"ל לימדונו התלמוד בתקופת
הכותל אחר פירושו: כתלנו" אחר עומד זה "הנה דים
בו. שורה ששכינה כלומר המקדש, בית של המערבי
הכהן ושער לעולם חרב שאינו הקב"ה לו שנשבע ז ולמה
הקב"ה. שיחדשם עד לעולם יחרבו לא חולדה ושער
שם שהרי הבית, הר מחומות המערבי בכותל והמדובר

חולדה. שער היה
זמרא, אבן דוד ר' נשאל מכן לאחר שנים וכאלף
בזו אופיינית שאלה בירושלים, ההוראה מגדולי הרדב"ז,
הלשון: מה יעשה מי שאנסוהו ליכנס למקום בית
ונמצא תפילה זמן והגיע מלאכה, איזו לעשות המקדש
אנסוהו 7 הקודשים קודש ובין המערבי הכותל בין עומד
אליו. להיכנס שאסור הבית להר להיכנס  יהודים לא 
המערבי הכותל מן שכינה זזה לא חז"ל: שאמרו וכיוון
לאיזה צד יהפוך פניו  ? עד כדי כך הגיעה ההערצה
לצד פניו יהפוך האם  היתה השאלה המערבי. לכותל
של התשובה הקודשים. קודש לצד או המערבי הכותל
תשו הקדשים. קודש לצד לפנות שצריך היתה, הרדב"ז
לכותל. ההערצה מידת על מעידה הרדב"ז של זו בה
משה ר' מחבר מזה לאחר שנה וכארבעמאות
יעקב", לאביר "משכנות ספר ירושלים, איש גלבשטיין,
מקום וקדושת מקדש מורא להבהרת כולו המוקדש
הכו באבני השימוש את לאסור למסקנה ומגיע הקודש,
לצורך אפילו ספר, עליהן להניח כדי אפילו המערבי תל

מצווה.
העם גילה כבר כמה עד ולספר לתאר צריך ואיני
מספ והרי שיחתרו. לאחר המערבי הכותל עם קשריו
הנהירה את ירושלים מזרח תושבי ראו שכאשר רים
להחזיק יכלתם היאך שאלו: בו, הדבקות את לכותל,



שדווקא ואומרים ז מהכותל בניתוק שנה כעשרים מעמד
איש העתון "על המשמר" ענה: אילו היו יהודים אלה

מכבר. זה נגאל הכותל היה החוץ, במשרד יושבים
הכותל של עלבונו ותובעים באים אלה ויהודים
ואין שלו, חומה הבית, מהר חלק הוא הכותל כעת.
ארכיאולוגי עניין לא דווקא. מעתיקותו נובעת קדושתו
מדברים אנו עוסקים. אנחנו בעתיקות ולא לפנינו, כאן
מקודש ארכו לכל כולו והכותל בעם, החיה קדושה על
השתח לא אשר אנשים הרב, לצערנו שיש, אלא הוא.
ול הגויים. בפני התבטלות ומרגשי מגלותיות עדיין ררו
עתיק בית כאן הנה זה. מול זה המעמידים יש צערנו
מהמאה עתיקות אבנים כאן והנה השמינית, מהמאה
הגויים בפני והתרפסות התבטלות ומתוך השמינית.
לדבריהם, זה, עתיק בית של בדקו ומחזקים הולכים
אשר יהודי אתר של באבנים גויים, של שהוא מפני
אותו. שמחזקים מהבית נופל איגו הדעות לכל בעתיקותו
רבים פיקפוקים יש מפוקפק. זה גם דבר של לאמיתו
מפי למדתי לכותל. הסמוך הבית של עתיקותו לגבי
אך מטר. 40 הוא הקטן הכותל אורך שכיום מומחים,
האחרון והקטע מטר. 47 הוא ארכו וורן ד"ר של במפה
לבור ונהפך יותר מאוחר בזמן רק נסתם מטרים 7 של
ממש הסביבה, כל של שופכין מי אוספים שבו שופכין,
של שנים 110 מלפני תמונה גם ויש הכותל. אבני על
מופיע איננו הזה הבית ובה צפון, מצד המערבי הכותל

כלל.
חנבליה, כמדרסה כעת המקום צויין לכך נוסף
המנדט ממשלת של ההיסטוריים האתרים ברשימת אבל
הקיים הבית על ציון שום ולא כלל זה שם מופיע לא

מדרסה. או עתיק כאתר
בעתי לא כי העיקר, זה לא אגב. דרך רק זה אבל
אשר המערבי, מהכותל חלק לפנינו עוסקים, אנו קות
מאב ושלפו הרסו צוררים אחרת או זו בתקופה אם אף
מעלה היה ומי מחדש. ולשפצו להשלימו לנכון מצאו ניו,
קדו ועל הכותל על יד וירימו יבואו שיהודים הדעת על

שתו?
חטאת, כל אם הגויים, בפגי התבטלות לאותה נוסף
הרובע לשיקום החברה של הארכיאולוגית הגישה באה
היא העתיקה. בעיר תפקיד לכל ניגשת היא כך היהודי.
וחיים מפכה חיים תורת ולא  מוזיאונים להקים רוצה
והולכת העתיקה. בעיר בעבר שהיו כמו מפכים יהודים
של שיפוצו לשם כי בעתונות, הידיעה ונשנית וחוזרת
לדברי בהיותו, הוא ייחוסו כל אשר ליפול, מט ערבי בית
עם והתייעצו הלכו שנים, מאות וכך כך בן דהוא, מאן
קדושה של ערך אין כי קבעו ואלה ארכיאולוגים, שני
או אתר עתיק בקיר  רבותי, כך: בקיר  שבו אמו
לדידם ואפילו נקדחו. אף ואכן להיקדח, החורים היו רים
שהוא לקיר עתיק; ערבי לבית רק, יש עתיקות ערך
שלכל אף שכזה, ערך אין  המערבי מהכותל חלק
פחותות והושלמו, נשלפו אולי אשר אבניו, אין הדעות

הערבי. הבית מאשר בשנים
לפסוק מוסמכים הארכיאולוגים עצמם רואים ואם
אתר על ערבי אתר של עתיקות ולבכר עתיקות בעניין
קבעה ואכן ? קדושה בעניין פוסקים שמם מי יהודי,
אסור כי ברורות, הראשית הרבנות של ההלכה ועדת
שהוא. שימוש כל הבית הר בכותלי להשתמש הדין לפי

הבית. הר של קדושתו אלא קובעת, העתיקות לא
כך עם למעשה שהשלמנו אנחנו אשמים אבל
השלמנו ומיביוב. שופכין ירוכזו זה קדוש שבמקום

להת אף יהיה קשה זה קדוש שבמקום כך עם למעשה
פלל.

לתיקון. הניתן את לתקן נתבעת ישראל ממשלת
שב אלה על יימחה בל כתם ישאירו שנקדחו החורים
אחד תפקיד דק יש כעת אבל הדבר. קרה אשמתם
הסביבה, את לנקות המקום, את לנקות  לכותל בקשר
למנוע המקודש, לכותל וחפשית פתוחה גישה לאפשר

בו. פגיעה כל
לתיקון למעשים, נדרשים אנו מספיק. איננו הזעזוע
כולו המערבי הכותל את לשחרר לתיקון, הניתן המעוות

היהודי. לעם ולהחזירו
מתפילת ספורות מלים בהזכרת לסיים לי והרשו
חודשים ראשי חודשים: ראשי של מוספין תפילת היום,
לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם, בהיותם מקריבים
ובעבו תכין... בציון חדש מזבח רצון... זבחי לפניך

כולנו. נשמח המקדש בית דת
היו"ר מ. זר:

לס להצעתו שוסטק, לחברהכנסת הדיבור רשות
נושא. באותו דרהיום

: החפשי) (המרכז שוסטק אליעזר
דברי בראשית נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
ששמו מספר קטע הכנסת חברי לפני להביא רצוני
שחי פועה, נחמן אליעזר רבי מאת בחידוש", "מדרש
סולימן השולטן שבימי מספר הוא הששעשרה. במאה
אותו. לחפש ציווה הוא הכותל. מקום ידוע היה לא
אחרי הזאת, המלאכה על הממונה והאיש היום "ויהי
סל ראשה ועל אשה ראה ולשאול, מלבקש שנתייאש
ויאמר: זבל. ותאמר: ? בראשך זה מה לה: ויאמר זבל.
ולהיכן את מוליכה זאת ? אמרה: למקום פלוני, אמר
לה. מאיזה מקום את? ותאמר לו: מביתלחם. אמר
ו לאשפה מקום אין הזה המקום עד ומביתלחם לה:
זבל מעט שמוליך מי שכל בידנו היא קבלה לו: אמרה
על האיש ציווה אז עושה. הוא מצווה מקום, לאותו
הכותל מקום את ויגאל מהמקום הזבל את להסיר אגשים

שושנים". במי הכותל את לרחוץ וציווה המערבי
ישראל, את שכבש שולטן אותו בתקופת היה זה
לאחר הששעשרה. במאה היה זה ירושלים. את שכבש
לא כאן מסופר שעליו האיש וזה הממלוכים. שלטון
עמד שעליו הבית, הר של מקומו הבית. הר את חיפש
הכותל. את חיפש הוא ידוע; היה רבות, שנים זה המסגד
איסטניס שעתונים מה על בתגובה זאת אומר אני
בכותל הפגיעה על אגשים של להתרגשות קוראים טים
איסטניס עתונים שאותם ספק לי אין היסטריה. בשם
במקום או אלאקצה במסגד פגיעה היתה אילו טים,
ה"היס כל את היטב מבינים בוודאי היו לנוצרים, קדוש
הדבר כאשר רק הזאת. ההתרגשות כל הזאת, טריה"
חוש בהם אין ליהודים היקרים במקומות לפגיעה נוגע

היסטוריה. לכך קוראים והם הזאת העדינות
חבר כאן דיבר בנדון. מתווכחים רבים מדענים אף
הכנסת אביזוהר, ואני תמהתי מאוד שהיסטוריון ידבר כך
דברי וקראתי שמעתי כבר ומדעניו. דור דור האבנים. על
ולא היה לא ומרדכי אסתר של העניין שכל מדענים

נברא.
של פולחן זה האם אבנים? של בעיה זו האם
שיש האלה, לאבנים ביחס אמר קוק הרב אגב, ? אבנים
 אבנים ויש אבן, של לבבות שהם אדם בני של לבבות
הבעיה האם אדם. לב להן שיש  התכוון הכותל ולאבני



במשך חשוף שהיה החשוף, בכותל באבן? פגיעה היא
מונטיפיורי עלידי שנוספו אבנים גם יש השנים, כל
לפגוע יבוא מישהו אם ובכן, סטורט. המושל ועלידי
אבי חברהכנסת כמו היסטוריון, ויקום אבנים, באותן
 אומיה מבית ולא הורדוס, מתקופת שאינו ויגיד זוהר,
האם משום כך אפשר לנתץ אותן ? האם מישהו יקבל
בפגיעה המדובר ז מדברים האבן על ? ברצינות זאת

באבן?
לא, או הזה הכותל ליד יתפללו אם הוויכוח אפילו
המערבי. הכותל של המשך זה לעניין. נוגע איני הוא גם
תחילה, בכוונה דורות, במשך בזבל אותו שכיסו אלא
יותר הוא מהכותל חלק מכוסות. האלה השכבות ולכן
אותו של המשך שזה ספק יש האם חשוף. וחלק עמוק
שזה ספק יש האם הבית? הר חומות של מערבי, כותל
ספק עוד יש האם המקדש? בית חומת של המשך

בכך?
מאיר אביזוהר:

להרוס... צריך אם השאלה ספק. שום אין

החפשי): (המרכז שוסטק אליעזר
חמש הזאת. בארץ היו זרים שליטים של דורות
היו צלבנים, היו בארץ. המוסלמים שלטו שנה מאות
חברהכנסת לך, לומר רוצה ואני טורקים, היו ממלוכים,
אבל לכותל, זכר יהיה שלא רצו אולי שהם אביזוהר,
רק בו. פגעו לא הזרים השליטים אפילו בו, פגעו לא
על זאת. עושים קולק, השולטן קולק, בתקופת אנחנו,
היהו הקדושים המקומות שבענייני לומר אפשר קולק

עצמו. מהאפיפיור יותר אפיפיורי הוא דיים
שם היו 1967 אחרי אביזוהר, חברהכנסת אדוני
לעשות רצה קולק כאשר המוגרבים. רובע היה בתים. עוד
זאת. עשה התאטרלי, הריצוף ואת האמפיתיאטרון את
בד כך כל התחשב ולא ובלילה, ביום טרקטורים הביא
אותו דחף מה יודע אינני משהו. אותו דחף אלה. ברים
עניין זה כאילו הזה הדבר את מעמידים פתאום אז.
ודיברתי שם, היית שאתה כמו היום, שם הייתי פשוט.
שם היו שלא לך לומר רוצה ואני אנשים. הרבה עם
תמורת דיירים, אותם פינוי סביב רציניים קשיים אפילו
כזאת בעיה היתה לא יותר. טוב דיור תמורת פיצויים,

כלל. בדרך
הקד החטא אולי זה הדבר? את להבין צריך איך
את מביע קולק כאשר וביחוד הממשלה. כל של מון
שאסור קבע וזה החוץ משרד עם שהתייעץ הטענה, 

כדי הכותל את להרוס צריך האם הבית. את להרוס
ראית הבית? את לחזק מנת על ברזל מוטות להכניס
מה על ראית ? הקומות שתי את ראית ? הבית את

? מדובר
(גח"ל): נסים משה

לעולם בא לא שנה 700 בן בניין על הדיבור כל
אלא ביומיים האחרונים. זה לא היה ולא נברא.

שמואל תמיר (המרכז החפשי):
לקיים כדי שנה 2,000 בן בניין להרוס צריך האם

ז שנה 700 בן בניין

היו"ר מ. זר:
ביניהם, יתווכחו אל המסכימים לפחות

החפשי): (המרכז שוסטק אליעזר
המראה 1681 משנת מפה נמצאת פרלא הרב בידי

לפגי מבתים. ריקה היתה הבית הר ליד הסימטה שכל
שכל בלוף זה הזאת. הסימטה כל ריקה היתה שנה 200
הבתים האלה הם בני 800700 שנה ויש להם ערך של
פינוי של עניין זה ערך. שום להם אין היסטורי. אתר
הצעיר", ב''השומר לחבריו סיפר חזן חברהכנסת בלבד.
להש היה יכול לא ,1967 יוגי אחרי לכותל בא שכאשר
משהו יש ? בכה האבן בגלל האם ובכה. עצמו על תלט
בו. לחוש שלא יכול לא שאתה הנפש, את שמסעיר
כפי פוגע מישהו שאם החושים, קהות על מתפלא אני
ניתוץ של בעיה רק בכך רואה הריהו זו, בכותל שפגעו
לנו היה האם ? זרה עבודה של עם היינו האם אבן.

? האבנים פולחן
היקר השריד ביותר, היקר המקום הוא הזה המקום
השריד זה שלו. הקדומים מתקופת ישראל לעם ביותר,
החלקי, הקטן, שהשריד פעם, אמר קוק הרב ביותר. היקר
שלם. קטן דבר מאשר יותר חשוב הוא גדול, מדבר
בתלאביב, תרבות היכל היכלות, מאוד הרבה לנו יש
אף היכלות. הרבה לגו יש בירושלים. תיאטרון לנו יש
היכל איזה חורבן על הבאים בדורות יבכה לא אחד
האבן על בוכים. הזה המקום ועל היכלות, מאותם שהוא
אנו כאילו כזאת, בצורה זאת מעמיד אתה בוכים?

אבן. של פיצוץ על מתווכחים
חברהכנסת עם מסכים אני חמורים. דברים היו פה
רעה, כוונה היתה לא זדון, מעשה פה היה שלא רפאל,
ראש אם החשבה. וחוסר מחשבה חוסר היה פה אבל
להחזיק שבשביל לחשוב באמת יכול ירושלים עיריית
את לנתץ מותר הזאת, הדירה את הזה, הבית את

ביותר. חמור דבר זה הרי  הכותל אבני
מאיו אביזוהר :

מוקדם חקירה בוועדת בבירור נמצא הנושא כאשר
בכותל. לפגיעה אחראי ירושלים עיריית שראש לומר

החפשי): (המרכז שוסטק אליעזר
לני אחראי איננו הוא העניין. לעצם אחראי הוא
הזה הרעיון את שהגה מפני אחראי הוא האבנים. תוץ
עניין כאן אין הכל. זה הכותל. פני על הבית חיזוק של

בארכיאולוגיה. לעסוק צריך הדתות שמשרד
אסתר רזיאלנאור (גח"ל):

ועלידי בוחרים, של קולות לרכוש רוצה העיר ראש
חץ. יורה  לשמר רוצה שהוא הקשת

מאיר אביזוהר:
מפלגתית. השמצה זו

אסתר רזיאלנאור (גח''ל):
יגידו. ימים

אליעזר שוסטק (המרכז החפשי):,
חשבון בזה שיש או התרפסות או התבטלות שזו או

זאת. להבין קשה מפלגתי.
יעקב נחושתן (גח"ל) :

יחד. גם הדברים שני או
מרדכי בןפורת (המערך, עבודהמפ"ם):

מי שיתברר עד להמתין הראוי שמן חושב האינך
? ההוראה את נתן

(גח"ל): נסים משה
בכספי הבית את לחזק ההוראה את שנתנו בכך די

המסים. משלם



מרדכי בןפורת (המערך, עבודהמפ"ם):
מי יודע אינך עוד כל זו בשיטה ללכת יכול אינך

ההוראה. את נתן
החפשי): (המרכז שוסטק אליעזר

הבית את להרוס לא ההוראה את נתן העיר ראש
הזה הבית את לחזק אלא הכותל, חשיפת לעומת הזה,

ברור. זה הכותל. לעומת
טדי מר ירושלים, עיריית שראש חושב אני לכן
על הדין את לתת צריך והוא העניין לעצם אחראי קולק,
העובדה עצם על העיר. ראשות הנחת כדי עד כך,
מאשר יותר חשוב שזה דעתו, על להעלות היה שיכול
הוא עצמו זה דבר על  הכותל חשיפת מאשר הכותל,

הדין. את לתת צריך
אם פושעת. רשלנות היתה במקום האנשים מצד
לזה, העבודה את מסר זה הסיבובים: כל על קורא אתה
אותה מסרו קבלניהמשנה לקבלנימשנה, אותה מסר זה
אתה  פועלים לקח העבודה מנהל עבודה, למנהל
פושעת. רשלנות היתה זו לדעתי מכליך. ממש יוצא
ומבררת עכשיו שדנה החקירה לוועדת עניין זה
עניין של לגופו מדבר אני אולם המעשה. לעצם אחראי מי
את לתת העיר ראש חייב כך ועל בכלל, הבית חיזוק
זו כי בכנסת, דיון כך על להיות שצריך חושב אני הדין.
על ובעלות אדנות של שאלה מדינית, שאלה באמת
או כזאת תחושה לנו יש אם היא השאלה הזאת. הארץ
לא זה גם כי אם  הגויים לפני יום כל שנתרפס
ירו על ההכלזה עצם את קיבלו לא היום עד מועיל.

בירתנו. כעל שלים
אביזוהר: מאיר

מה הדיבור הזה על התרפסות בפני הגויים ? אנחנו
צריכים להתרפס בפני הגויים?

זר: מ. היו''ר
כנסת כחבר אותך מכיר אני אביזוהר, חברהכנסת

מספיק. מאופק.
באותו להצעה אבנרי, לחברהכנסת הדיבור רשות

נושא.

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש):
כאשר הייתי נער נכבדה. כנסת ראש, היושב אדוני
בזכרוני נחרתה המערבי. הכותל אל לראשונה באתי
עם הצטופפתי כאשר בנו, שאחזה העמוקה ההתרגשות
מבטינו את הרמנו הכותל, שלפני הצרה בסימטה חברי,
המת עם לבי לבי החומה. תפארת את וראינו על אל
רגשים התרגשות אמת על מה שקרה ליד הכותל, כשם
אולם שהיא. אמונה בכל באמת המאמין כל עם שלבי
הבדל שיש כשם הבדל. יש  פולחן לבין יראתכבוד בין
האחרונים, בימים שגובל, מה לבין אמיתית התרגשות בין

מפוקפקים. לצרכים פרועה בהסתה
בין גם  והפולחן יראתהכבוד בין להבדל אשר
דב את פעם שמעתי הדעות. חלוקות הדתיים האנשים
שאינו בארץ, הדתיים הוגיהדעות מגדולי אחד של ריו
לייבו ישעיהו הפרופסור הממוסד, הדתי למחנה מקורב
הוא המערבי. הכותל פולחן נגד קצף בשצף שיצא ביץ,
הגדו האישים אחד ואהאב, פרשת את לדוגמה הזכיר
מכה, את כבש כאשר המוסלמית. הדת בתולדות לים
קברו את להחריב היה שעשה הראשון הדבר קדשו, עיר
פולחן, של לנושא נעשה הקבר באשר הנביא. מוחמד של

הנביא. של תורתו את לדעתו, נוגד, וזה

הכו מול הקודש, חרדת אפילו ההתרגשות, הכבוד,
חיובי. דבר זה הרי  מסמל שהוא מה כל עם תל,
להבחין ויש אחר. דבר זה  לאבנים אלילים עבודת

היטב. הבחן ביניהם
חדשים. עכו''ם פה שיש ההרגשה לי יש לפעמים
ומזוזות. כתלים עובדי יש ומזלות כוכבים עובדי במקום

ז ולדת זה לכל מה
הפרק את שוב קראתי דבריכם, שמעתי כאשר
יאמר זבחיכם, רב לי "למה ישעיהו: הנביא של הראשון
וכב פרים ודם מריאים, וחלב אילים עולות שבעתי ה',
רוע הסירו הזכו, רחצו, חפצתי... לא ועתודים שים
מש דרשו היטב, למדו הרע, חדלו עיני, מנגד מעלליכם

אלמנה''. ריבו יתום, שפטו חמוץ, אשרו פט,'
כזכר המקדש בית חומת כסמל, המקדש בית חומת
כאוב המקדש בית חומת אך אחד. דבר זה  לעברנו
עורר עצמו המקדש בית בימי גם הרי  פולחן של ייקט
אתם היום והנה היהודית. בדת עמוקה מחלוקת זה פולחן
האבנים את המקדש, מבית ששרדו אבנים להפוך חצים
התרגשות המעורר לסמל לא פולחן. של לאובייקט עצמן,
חושב אני פולחן. של לאובייקט אם כי ויראתכבוד,

שבכך אינכם הולכים אפילו בדרכה של דת ישראל.
של קדושתו מידת על לוויכוח להיכנס רוצה אינני
המת המוסד היא שהכנסת חושב אינני הקטן. הכותל
של המשך שזה ברור כך. על ולהחליט בכך לדון אים
הארץ שליטי בנו קדמוניים יסודות שעל בחר הכותל.
הקדושה מידת מהי והתורכים. הערבים  דורות מדורי
ממלוכים מושלמים, חליפים עלידי שנוספו האבנים של
או תורכים? האם האבנים האלה קדושות? שהמקום
האם אך ודאי.  קדושה שהחומה ודאי;  קדוש
מוסלמי, כליף שאיזשהו מפני קדושות, האלה האבנים
 נדבכים? עליו הוסיף לכותל, כבוד יראת מתוך

תמהני.
לכותל סכנה שיש לרגע נניח הכנסת, חברי חנותי
להקים כדי חורים בו לחפיר מתנגדים הייתם האם עצמו.
כל האם קדושות? הן עצמן האבנים האם תימוכין? לו

? אדם של בגופו כפגיעה היא באבנים פגיעה
בגין, חברהכנסת עלידי כאן נאמר  ירושלים
היא, אחת ירושלים  העילאי הרטורי כשרונו ברוב
כל על היא אחת ירושלים נכון. זה הוא. אחד והכותל
בתים גם אומיה, בתקופת שנבנו בתים גם תקופותיה,
הממ בתקופת שנבנו בתים גם עבאס, בתקופת שנבנו
הם אלה כל התורכים. בתקופת שנבנו בתים גם לוכים,
זה קדוש, יותר זה במאזניים: נשקול האם ירושלים.
יותר זה עתיק; פחות זה עתיק, יותר זה קדוש; פחות
או  זה מאשר וליראתכבוד ולטיפוח לשמירה ראוי

ז ירושלים הם יחד שכולם
רוצה הייתי לא  הגישה על ממש מתפלא אני
שיש האומרת  חריפות במלים זה בוויכוח להשתמש
לחשוף כדי לכותל הסמוך כל ולנתץ ולהשמיד להרוס
תקו ישנו, לכותל שסמוך מה ישנו, הכותל ? למה אותו.
הזה הכותל האם ירושלים. הוא זה כל תקופה. אחרי פה
שבתוך הכותל האם ? גלוי כולו כשהוא יותר לכם קדוש
להפוך צריך האם ? מידה באותה קדוש אינו האדמה
עצים מטופחים, גנים עם לאומי, לפארק הזה הכותל את

? זאת היא גישה איזו ז נחמדים
מסכים אינני אך קולק. טדי את לשבח פה באתי לא
למצביא למחריב, קולק, לטיטוס קולק טדי את שיהפכו



והר הטובים קולק, טדי של מעשיו השלישי. החורבן
גישתו על אותו מעריך אני אבל במחלוקת. שנויים עים,
זה בשטח עשה שהוא לי גדמה הערבית. לאוכלוסיה
אבל לשלום. ישראל, למדיגת לירושלים, גדול שירות
והדבר מחפירים. בעיגי שהם דברים גם עשה קולק טדי
היה  לו אחראי הוא אמנם אם  ביותר המחפיר
ההרס הויאנדאלי של שכונת המוגרבים לאחר הכיבוש.
שלנו העמוקה ההתרגשות את דברי בפתח הזכרתי
באה ההתרגשות הכותל. אל באגו כאשר ובנערים כילדים
בסימטה למטה, כשהצטופפנו המקום, מראה בגלל גם
הכותל הכותל. מרימי אל למעלה, והסתכלנו הקטנה,
חזותית גם משרה היה הכותל ענק. היה גדול, היה
הדומה דבר יצרו זה, כל את והרסו באו קודש. חרדת
ההוד את השמידו הכותל, את גימדו ענק, למגרשחניה
לכו היום הבאים ונערים, ילדים הכותל. של והתפארת
צריכים ובלתימרשים. קטן קיר רואים? הם מה תל,
לרבים. המקודש והיסטורי, דתי אתר שזה להם לספר
היה לא בימינו זאת. להסביר יש נראה, לא זה כיום
כשנאלצנו מעצמו, בא זה לאיש. זאת להסביר צורך
אנחנו והיום הכותל. את לראות כדי עינינו את להרים
בזה. קיר מין ורואים למטה, מלמעלה בכותל מביטים

(מפד"ל): סנהדראי טובה
אנשים. רבבות מושך הוא זאת ובכל
חדש): הזהכוח (העולם אבנרי אורי

בלב מעורר הזה הכותל רבבות. אליו ימשוך תמיד
אפיגונים בו יעשו שלא ומה עמוקה. התרגשות כולנו
הכותל  ומדשאות עצים לידו יינטעו אם אף קטנים,

לכותל. שנעשה מה על חבל אבל יישאר.
שי טעונים האלה הבתים ולומר: לסיים חצה אני
שייכים הם בהם. גרים לא ואם בהם גרים אם מור,
המסגד אליו ששייכים כשם המקום, ולנוף העיר לנוף
בבית מישהו יקום שבו ליום מחכה אני הסלע. וכיפת
המדינה, לסמל שהפך הבולדוזר, קדושתו הוד ובשם הזה,

אלה. במיבנים גם ושיפוצים שיפורים לעשות יציע
בנימין הלוי (גח"ל):

ירושלים, כיבוש גם פסול, הוא כיבוש כל בעיניך
הקדמון. החטא זה לזה. קורא שאתה כפי

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש):
שהיא, כמו להישאר צריכה שירושלים חושב אני
תחת ואם שלטונות, שני תחת ואם אחד שלטון תחת אם
היה המערבי הכותל לו. מייחל שאני משותף שלטון
והתורכים, והממלוכים הביזנטים בימי המערבי הכותל
הממשל לצורת קשר כל לו אין הכותל. נשאר והוא

הפוליטי.

אביזוהר: מאיר
אליו. לגשת לנו נתנו לא הירדנים בימי רק

אורי אבנרי (העולם הזהכוח חדש):
את השולל הזה בבית מישהו יש אם מסופק אני
מישהו יש ואם כמוני, בארץישראל ההאשמי השלטון
להח הדורש אני לא ההאשמים. להחזרת פחות המייחל
שירו מקווה אני השכן. המלך מלכותו, הוד את הנה זיר
החיים העמים שני של בשלמותה, הארץ כבירת שלים

תפארתה. למלוא תחזור ובירושלים, בארץ
מי גם הוא. חמור שנעשה הדבר היושבראש, אדוני
"לגלח" ואין הבניינים כל את לשמר שיש כמוני, שסבור,

הכו לשמירת דעתו את לתת צריך הוא גם הכותל, את
לשמור כדי בכותל לפגוע צורך שהיה מאמין אינני תל.
בכלל. כך על חשב שמישהו מאמין אינני הזה. הבית על
של דעת, קלות של רשלנות, של מקרה פה שהיה נראה

קטנה. ביורוקרטיה של הדעת, היסח
לכו בירושלים, הקדושים למקומות שנוגע מה בכל
יראתכבוד. של יחס להיות צריך המקומות, כלשאר תל
למל כאן להיכנס רוצה איני ונפרד. מיוחד טיפול דרוש
על להתחרות הממשלה, משרדי בין הפוליטית חמה
נעלם היה זה וכל הלוואי חפירות. על להתחרות אתרים,
הר אל כראוי להתייחס יכולים והיינו הפוליטי, מהנוף
הבית הר יהיו. כאשר בינינו הגישה הבדלי יהיו  הבית
בני לכל עמנו, בני לכל לכולנו, המקודש מקים הוא

לו. הראויה גישה מחייב והוא הארץ,

היו"ר מ. זר:
לסדר להצעתו לורנץ, לחברהכנסת הדיבור רשות

נושא. באותו היום

שלמה לורנץ (אגודת ישראל):
שאין לי נדמה נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
הדברים על לחזור פרלמנטרית, מצווה לא גם מצווה,
לחזור ולא משהו להוסיף אשתדל לכן הושמעו. שכבר

קודמי. דברי על
שכל לבי בכל שמח שאני להגיד רצוני כל ראשית
ואלה דתיים שהם אלה כולו, ובעולם בארץ ישראל בית
הכותל לקדושת שנוגע במה לאדתיים, לעצמם שקוראים
המערבי נתאחדו כולם, וחוץ מכמה יוצאים מן הכלל 
להם אין ולכן הזמן במשך התאבנו מהם כמה שלדעתי
כולנו  מקדשנו בית לשריד הבנה ושום רגש שום

העתיד. לגבי ובדאגה שקרה למה בחרדה מאוחדים
קרה ולמה קרה איך השאלה על לעמוד רוצה אני
איש כמעט שאמרתי, כפי אשר, הזה, החילול המכשול,
עצמם את שהוציאו אלה על מדבר ואינני  מאתנו
בדרך זאת. להבין צריכים אנחנו בו. רצה לא  מהכלל
משהו שנעשה קורה בהם. שרוצים דברים נעשים כלל
מה קרה מדוע לו, חרדים שאנו בדבר אבל בשגגה,
קור אנו דברים בספר זאת. להסביר לי הרשו ? שקרה
שם עברו אשר המקומות כל את תאבדון "אבד אים:
על אלוהיהם את אותם, יורשים אתם אשר הגויים
וניתצתם רענן. עץ כל ותחת הגבעות ועל הרמים ההרים
תשרפון ואשריהם מצבותם את ושברתם מזבחותם את
מן שמם את ואבדתם תגדעון אלוהיהם ופסילי באש
לנותץ "מניין אומר: במקום והספרי ההוא". המקום
בלא שהוא העזרות ומן המזבח ומן ההיכל מן אחד אבן
לה' כן תעשון "לא הפסוק: על עובר כלומר, ''? תעשה
לא מזבחותם, את וניתצתם לומר: ''תלמוד אלוקיכם",
רבי "אמר ממשיך: והספרי אלוקיכם''. לה' כן תעשון
את גותצין שישראל דעתך על תעלה וכי ישמעאל:
שואלים. שאנחנו השאלה זו ''? ושלום חס המזבחות
חשבו לא בוודאי דעתו? על זאת לעלות יכול מי וכי
אז על חברהכנסת אבנרי. והתשובה היא: "אלא שלא
הרעים ומעשיכם עוונותיכם ויגרמו כמעשיהם תעשו
המכ ברורה: התשובה ובכן, שייחרב". אבותיכם למקדש
המ לכותל ובקשר בכלל הרבים עוונותינו בשל בא שול

בפרט. ערבי
על עדיין וישנם היו דיבורים כמה הכנסת, חברי
ארכי לאתר היסטורי, לאתר המערבי הכותל הפיכת
סדרי שינוי על עדיין וישנם היו דיבורים כמה אולוגי?



התפילה מהסדרים המקובלים מדור דור, בכלל זה סילוק
המחיצה בין הגברים והנשים ?

את וחלילה, חס מסכנות, הארכיאולוגיות החפירות
מטר 16 מאשר יותר להעמיק אסר הטכניון הכותל. עצם
והזהיר, וקבע הבית בהר הקרקע פני למפלס מתחת
שהכותל מוחשית סכנה יש הרי יותר, יעמיקו שאם
של החמורה האזהרה למרות זאת, למרות יתמוטט.
7ו של לעומק הגיעו וכבר החפירות נמשכות הטכניון,
ושלום, חס יהיה, מה החרדה: בכל שואל ואני מטר,
החומ בכל חוזר אני ל תתקיים הטכניון של האזהרה אם
יהיו אם כזה, אסון יהיה אם יקרה מה שאלתי: על רה
של התמוטטות תהיה אלא באבנים, חורים כמה רק לא
עברו וכבר כך על מזהיר והטכניון ו המערבי הכותל כל

ו אז אשם יהיה מי זו. אזהרה על
מתפללים גישת מונעת גם הארכיאולוגית המשלחת
הת זה במקום המוגרבים. לשער מדרום המערבי לכותל
150 לפני ועד הבית חורבן מאז הדורות, כל במשך פללו
להתפלל להפסיק היו מוכרחים שבגללה והסיבה שנה,
במקום זה היתה שלפני 150 שנה הקימו את הבתים
השרים ועדת הכותל. אל הגישה את מנעו אשר האלה
"כי בנימוק אלה בתים הריסת על בתשכ"ח החליטה
ברגשות ופגיעה הקודש חילול משום יש הנוכחי במצב

האוכלוסיה". של הדתיים
לארכיאולוגים כלום היושבראש: אדוני שואל, אני
מה ? זה קדוש במקום להתפלל מאתנו למנוע מותר
מותר כלום ? ליהודים מותר  לערבים היה שאסור
צניעות? של רקע על הדתיים של ברגשותיהם לפגוע
במקום מתחשבים אין כמה עד ותראו שם פעם נא בקרו
בביקיני, למחצה, עירומות בחורות נערות, הזה. הקדוש
וכלום הקודש. מקום עליד בארכיאולוגיה עוסקות
חילול משום אין הכותל את למוטט העלולות בחפירות

הקודש?
בלי בכותל והדפיקות הפגיעות היושבראש, אדוני
בידי בפטישים הפיסיות, הגסות לדפיקות גרמו פטישים
"...ויגרמו אותנו: והזהירו ידעו חז"ל ערביים. פועלים
שייחרב". אבותיכם למקדש הרעים ומעשיכם עוונותיכם
בדבר נכשלנו עבירה. גוררת עבירה המשנה: ובדברי
משום בו, רצה לא מאתנו אחד אף כמעט שברוךהשם
מספקת במידה ערים היינו שלא מפני נזהרנו, שלא
את להבטיח רוצים שכולנו מאמין אני הכותל. לקדושת
שיש לי האמינו הכנסת, וחברי וקדושתו, הכותל שלמות
וקדושתם הלבבות שלמות לכך: ויחידה אחת דרך רק לנו
חורים ננקר שלא ניזהר וקדושתו. הכותל שלמות יבטיחו
חורים ייעשו לא גם ואז ובניבנינו, בנינו של בלבותיהם

המערבי. בכותל
אבל הביטוי, על לי סלחו במקום. אתמול ביקרתי
הכותל על הנשענות מהדירות הביוב מי של הסרחון
הב באופן ונחליט בואו לכולנו. ובושה לכותל בזיון הוא
ליכלוך מכל הכותל את לטהר הממשלה שעל ביותר רור
פיצוי במתן כמובן,  המעטים הבתים הריסת עלידי
דירות אף שיקבלו דאגה מתוך לדיירים, ומתאים הולם
איזה יודע אינני עכשיו. להם שיש מאלה יותר טובות
באוכ לפגיעה שהכוונה ולפרש לטעון יוכל עקום מוח
חבר לי, נא סלח  הדמגוגיים לדברים אשר לוסיה.
שאנחנו חלשים על בהריון, נשים על  אביזוהר הכנסת
יש כלום ברחוב, אותם ולהפקיר אותם לנשל רוצים
יותר טובות דירות להם מציעים אם כזאת? מחשבה

אלה ? נישול זה כלום שלנו, לתקופה יותר ומתאימות
דמגוגיים. דברים

אסיים. ובזה היושבראש, אדוני אחת, הערה ועוד
ההיס לגו שהשמיע הדברים על בשקט לעבור איאפשר
על מוסר לגו הטיף אשר אביזוהר, הכנסת חבר טוריון
עשרת זאת בכל לגו שיש לי מזכיר זה זרה. עבודה
מחוייב עצמו מרגיש שאינו מי כלל: יש אצלנו הדברות.
אולם זאת. שיעשו מאחרים לדרוש יכול אינו במצוות
? באבנים מדובר באמת האם זה. בעניין אחת מלה אומר
אביא ציטוט של שורה אחת מתוך "ספר החינוך*, מצוה
מה זאת: יודע ליהדות גישה לו שיש מי וכל תנ"ג,
מן השחתה דרך אחת אבן לנתץ שאסור המצוה שורש
בני בגשת "כי  ? העזרה מן או ההיכל מן או המזבח
השם, וברוך  בזיע* ברתת, באימה, הקודש אל ישראל
הכותל אל והלאדתיים, הדתיים ישראל, בני ניגשים כך
גדולה והיראה הפחד בלבם יכניסו כך "מתוך  היום

הוא". ברוך השם אל
להת שם זוכה אבן לב עדיין אינו שלבו מי כל
לכל הכותל כל את לחשוף תביעתנו ומכאן עוררות,
לא העטרה, את אבל ליושנה, העטרה את ולהחזיר ארכו
מקודש אתר אלא ארכיאולוגי, אתר לא היסטורי, אתר

והתעלות. קדושה לנו יגרום אשר

זר: מ. היו"ר
לתשובה. הדתות, לשר הדיבור רשות

שדי הדתות ז. ורהפטיג:
קשב הקשבתי ורבותי. מורי היושבראש, ברשות
השעה מפאת הכנסת. חברי של לסדרהיום להצעות רב

בתשובה. לקצר אשתדל המאוחרת
אומר יחוננו* עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו *כי
חיבה, אותה בכוח תהלים. בספר ישראל זמירות נעים
שאפנו כוח באותו ארץישראל, אבני של קדושה אהבה,
שואבת. אבן ויש אבנים יש לארץישראל. שואפים ואנו
מלהיבה מפואר, עבר על כמיהה געגועים, שואבת היא
לעבו נפש, למסירות אותם מביאה ישראל, פזורי לבבות

מזהיר. לעתיד וכמיהה נפלאה יצירה דת
תעשו לא זהב ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא
אבנים, לא ואף פסלים מקדש אינו ישראל עם לכם".
לי, תעשה אבנים מזבח "ואם אבנים: במזבח יש אבל
השואבת, האבן זוהי זאת בכל גזית". אתהן תבנה לא
הדורות/ בכל העם של הכבירים המאמצים את המרכזת
מה בשל אלא האבן, של העצמית הקדושה בגלל זה ואין
'"ויפגע מעוררת. שהיא הרגשות בשל מסמלת, שהיא
במקום... ויקח מאבני המקום". ואחר כך אמר יעקב
השמים*. שער וזה אלוהים בית אם כי זה *אין אבינו:
בל מעוררת אבן אותה אם השמים. שער שהיא אבן יש
טהרה, של רגש קדושה, של רגש ישראל בית המוני בות

השמים. שער שהיא ייתכן הרי
סמרטוט, הוא דגל דגל? זה מה שאמר: מי אמר
העם. דגל על נפשם מסרו אנשים רבבות אלפי אבל

לסמרטוט. ייהפך והעם הדגל את טלו
יש דתי צורך איזה שואל: אביזוהר חברהכנסת
לא שאם העם, את ושאל לך רבותינו: אמרו כבר ? בכך
היהו מיליוני את ושאל לך הם. נביאים בגי הם, נביאים
ביקו יותר הכותל ליד היו וחצי שנים ארבע במשך דים.
לך בשנים. מאות במשך לפניכן מאשר יהודים של רים



שם תמצא שעה בכל ובלילה, ביום יהודים. אותם ושאל
להת' להתפלל, לבקר, הבאים וטף נשים אנשים, יהודים,
רפק. שאל אותם מהי הקדושה. מאז כ''ח באייר תשכ"ז

אחת. שנייה אף בודד הכותל היה לא
שוסטק, רפאל, בגין, חבריהכנסת עם מזדהה אני
כהנא ולורנץ, ובחלקים עם דבריהם של חבריהכנסת
שנעשה, מה על להזדעזעותם המתייחסים ואבנרי אביזוהר
להט להצטרף רוצה אינני אבל הכותל. אבני חילול על
ברגע בירור. ועדת שיושבת מפני מישהו, על אשמה לת
הס ומיד נזדעזעה העניין על שמעה הממשלה שראש
מינתה ואף ועדה על הבירור את להטיל שיש אתנו כימה
תוך לא אם ספורים, ימים שתוך מניח אני בירור. ועדת
וייאמר ועדה אותה של הדו''ח יפורסם ספורות, שעות
את היום כבר להגיש שרציתי היא האמת שייאמר. מה
הדו"ח לכנסת, אך הוא עדיין אינו מוכן. לכן גם אינני
רוצה לעסוק בעניין זה  להטיל אשמה או לא להטיל

אשמה.
את נתן ומי אשם מי בשאלה אינה העיקרית הבעיה
ההוראה. סוף כל סוף שגיאות מי יבין ? ואם יאמר
איש יעלה לא ספק שום ללא הרי שיאמר, מה הדו''ח
להיות יכול רעה. כוונה מתוך יהודי זאת שעשה דעתו על
דב לקבוע שצריך להיות יכול רשלנות. מתוך נעשה שזה
לא חפירות, לא קדוש במקום יעשו שלא אחרים: רים
קודם לבוא מבלי שיפוצים לא וגם ארכיאולוגיות עבודות
כדי קדוש, מקום על המופקדת הסמכות עם בדברים
ללמוד. שצריך הלקחים אחד אולי זה קדושתו. על לשמור

הבעיה. זו לא אבל
העיקרית, הבעיה גילוי לידי באה שקרה מה בגלל
כשהוא העם, של הטבעי הרגש הטבעי, הרצון והיא
קדשו, מקום שהוא הר לאותו המוריה, הר למקום חוזר
את ולשחזר להחזיר המערבי, הכותל הל את לחשוף
קדושתו השני. הבית בימי תפארתו, בימי שהיה המצב
הבית, הר חומת שהוא מכך נובעת המערבי הכותל של
ומתמיד מאז האומה של הקודשים קודש המוריה, הר

ולתמיד.
לא. חלק כן, חלק לחלוקה: ניתנת אינה זו קדושה
הבית הר יד על התפללו בשנים, מאות במשך היהודים,
פעם במזרח, פעם אליו. להגיע שהצליחו מקום בכל
של קדושתו זה. בחלק ופעם זה בחלק פעם במערב,

מהכותל. חלק של קדושתו היא הקטן* ''הכותל
אני לעשות. שצריך מה על דיבר בגין חברהכנסת
הקמת לפני גדולה. פעולה נעשתה כבר כי להדגיש חצה
כאשר לכותל, לגשת היה אפשר עוד כל ישראל, מדינת
הכותל אורך היה הכותל, מן לחלק לגשת יכלו יהודים
לחשיפה כיום הגענו מטר. 5 הרחבה ועומק מטר, 28
של ומעומק מטר, 336 של באורך המערבי הכותל של
מטרים, עשרות בהרבה הרחבה לעומק הגענו מטר 5
לרצפה. עד למטה בעומק הגענו מסויימים ובמקומות

חשפנו מטר. 484 הוא המערבי הכותל של ארכו
כולה העבודה את מטר. 148 לחשוף עוד ויש מטר 336
 הכותל רחבת של לחלק פרט כולה, כמעט  עשינו
בבתים לפגוע רצינו שלא מפני תתקרקעית, בדרך

זה. על מלים כמה אומר ועוד שלמעלה.
עוד, לגלות אפשר תתקרקעית עבודה של זו בדרך
מת היכן השאלה: זו כי מטר, 100 רק או מטר 148
חילה מצודת אנטוניה, וזה עוד יתברר תוך כדי עבודה.

שנמשכה זו, קדושה שבעבודה לקבוע, שמח ואני
הראשונים מהשבועיים כמעט  וחצי שנים כארבע
לא זו קדושה בעבודה  הכותל של שיחתרו לאחר
בקתות, או בתים, מספר הרסנו אם זכות. בשום פגענו
הבטחנו,  המערבי הכותל אל סמוכים שהיו כוכים או
הבטחנו או הוגנים, פיצויים כספנו במיטב ושילמנו נתנו
שבהן החורבות מאשר טוב יותר הרבה אלטרנטיבי דיור
או ליזום לכך, אחראי שאני כמה עד בדעתנו, אין ישבו.
להב מבלי ילדים, או נשים משפחות, של פינוי לעשות
ולהב להם, שיש מזה יותר טוב מתאים, דיור להם טיח
היום. להם שיש הסבל אותו להם יהיה שלא להם טיח
איננה ההכרעה אחד, בית על להתעכב רוצה אינני
סמכויותיה על הממשלה של הכרעה היא אלא אישית,
יותר הרבה סבל הוא כזה בבית שלגור ייתכן וזרועותיה.
טובה בדירה או בבית לגור מאשר ולילדים למשפחה גדול
שהם שדורש מי יש פוליטיים שמטעמים ייתכן יותר.
יודע שם, המצב את וראה שם שביקר מי אבל יסבלו,
גדול וכמה כוכים באותם לגור למשפחה הסבל גדול מה
אלטרנטיבי דיור להם יינתן אם הסבל מן שיחרורם יהיה
זאת לעשות לסרב עליהם יכופו לא אם טוב, יותר הרבה
יצטרכו הממשלה זרועות לגמרי. אחרים טעמים מכמה
ייע שיחליטו וכפי להכריע, הזאת, לבעיה דעתם לתת
קדושה איזו שיש לומר יכול לא מאתנו איש אבל ,י שה
הביוב ובבורות השופכין בבורות בזבל, בליכלוך, ברפש,
העוב של נפש ומסירות גדולים במאמצים השנים, שבמשך
וגם הכותל, של לכבודו לא זה זה. כל את ניקינו דים,
צריך אם יודע אינני התושבים. ולטובת העיר לטובת
לעם להפריע כדי או להרגיז כדי שיתנוונו מהם לדרוש

המערבי. הכותל לכל גישה לקבל היהודי
ולהמשיך מאמץ כל לעשות שנצטרך חושב אני
היא טהרה כל כי אותו, ולטהר הכותל את לנקות במאמץ

התושבים. כל ולטובת הקדושה למען
שם הפנים, לוועדת העניין את להעביר מציע אני
לבקר תוכל גם והוועדה האינפורמציה, כל את ניתן
כש בתחילה, בדעתי שהיה הוא נכון ולראותו. במקום
ולד ההצעות בין להפריד לבקש הדברים, את שמעתי
רוש שהצעותיהם של חבריהכנסת אבנרי ואביזוהר 
לאחר אבל בסדרהיום, ייכללו לא  הנמקתם בגלל
סבו שהם ואיך שלהם קריאותהביניים את ששמעתי
להפריד רוצה אינני נאומיהם, את להבין שצריך רים
כולן את להעביר מבקש ואני לסדרהיום ההצעות בין

לוועדה.

היו"ר מ. זר:
שוס כהנא, אביזוהר, רפאל, בגין, חבריהכנסת האם
להעביר ההצעה את לקבל מוכנים ולורנץ אבגרי טק,
לכך. מסכימים שהם רואה אני  ז לוועדה הנושא את
העניין את להעביר  אחת הצעה לפנינו כן, אם

הפנים. לוועדת
הצבעה

הפנים לוועדת העניין את להעביר ההצעה
נתקבלה.

היו"ר מ. זר:
הישיבה הבאה של הכנסת ביום שני, 21 בפברואר

1972, שעה .16.00

.16.17 בשעה ננעלה הישיבה


