
 

 

  מתווה הכותל 
 והמתווה הרפורמים כבר לא בושה לצאת נגד

 חשוון תשע"ז

 

 

המסמר הראשון בארון הקבורה ש, אנחנו יכולים לומר הנראההיום, ככל 
 ננעץ. –של מתווה הכותל 

בסיכום כתבה המסקרת את תגובות הח"כים במסגרת סיור של  כתבת רשת ב', ורד יפתחי:, 8/11/16
 1בכותל הכנסתועדת הפנים של 

 

 
 :ראש הממשלה, בנימין נתניהו

 
 משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו:הודעת דובר וסח נ

האירועים המצערים שהתרחשו היום ברחבת הכותל לא תורמים לקידום 
ויו"ר הכנסת הדגישו  הממשלה ראש .פתרון מוסכם להסדרי התפילה במקום

אורתודוקסיים שזה הזמן להידברות ולא -אתמול בפני מנהיגי הזרמים הלא
  .לחיכוך

 2הרפורמים ונשות הכותל בכותל המערבי, לאחר הפרובוקציה של 2/11/16
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 יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ דוד אמסלם, ליכוד:

"רפורמה עושים במס הכנסה ובמפעל שימורים, לא בדת. צריך להפסיק את 
 הפרובוקציות בכותל! זה מביש ולא מכבד אותנו כישראלים ויהודים."

 חשבון הטוויטר של ח"כ דוד אמסלם, 8/11/16

ן קרא יו"ר ועדת הפנים, ח"כ דודי אמסלם, לראש הממשלה לבטל בתום הדיו
את מתווה הכותל ולחזור לסידורי התפילה שהיו נהוגים עד היום. לדבריו: 
"זה ינמיך את הלהבות ויוריד את המחלוקת. העלאת הנושא היא הפוטנציאל 

 הנפיץ. ואם יהודים אמריקאים יעלבו, זה בסדר". 

שראל הם אורתודקסים, בתפיסה. לכן, הכללים רוב ואגב היהודים בארץ י"
שלנו גם אם הם משפיעים באמריקה, אנחנו לא קובעים ליהודים באמריקה 
איך להתנהג שם. לכן, אני רוצה לקרוא מפה לרה"מ לפעול להחזרת מתווה 
הכותל, אני לא מאמין בו, צריך לחזור חזרה למסורת ישראל כפי שהיה. עם 

אים, הם לא אמורים להשפיע עלינו כאן, גם הם כל הכבוד ליהודים האמריק
ייעלבו זה בסדר, לא ייקרה כלום אם הם ייעלבו, הם לא עושים לנו טובה, 

 .3לכן אני קורא לרה"מ להחזיר חזרה את המתווה"

 4בכותל ועדת הפנים של הכנסתסיור של , 8/11/16

 
 ח"כ ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ:

אני אומרת את הכלל הפשוט הבא: מי שלא  כל מי ששייך לזרמים האלה...
הוא לא מעצב כאן את השיח  –חי בארץ ולא מחזיק אזרחות ישראלית 

הפוליטי. זה חלק מהמחיר שהוא גר בארה"ב ולא בארץ. אם אתה חי 
בארה"ב אתה לא יכול לעצב את החיים של שישה מיליון שחיין כאן. כאן יש 

באמת חושבת שבכל השנים  בכורה ראויה של הזרם האורתודוקסי, אני
האלה אף אחד בישראל לא חשב שמה שיעשה פה את השיח זה זרמים 
אלטרנטיביים שנייבא מיהדות ארה"ב. עם כל הכבוד להרבה מאוד יהודים 

לקהילות האלה, זה לא הדרך לעצב את השיח הפוליטי בישראל,  שקשורים
 משלט רחוק מבחוץ"

 5, ראיון לרדיו קול חי6/11/16
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 רן חזן, ליכוד:ח"כ או

בעיני, במקום הזה, שנתפס היום כקודש הקדשים של העם היהודי, אין "
מקום לא לעירבוביא, לא לנשים שנושאות ספרי תורה, ושמות תפילין על 

. אין להם מקום, גם לדורותיהראשן, לא לכל מי שמצפצף על הדת היהודית 
לדבר מקובל, לא ברחבה נפרדת. ביום שבו אנחנו נהפוך את הדבר הזה 

 6."השלב הבא הוא שלא תהיה פה יהדות, זה נגד היהדות

"זו הדרך להרוס את היהדות, ככה זה מתחיל. חופש דת לא פה, אפשר בבית 
 ".שלכם

"אי אפשר לבוא אחרי אלפי שנים ולהמציא כללים מחדש. האמירה שצריך 
להתאים את הדת למציאות של היום היא אמירה מסוכנת. בכלל לא רלוונטי 
אם אדם הוא חובש כיפה או לא. זה לא בסדר להמציא את היהדות מחדש. 

 7".היכנע לדבר הזהאסור לנו ל

 בכותל  ועדת הפנים של הכנסתסיור של , 8/11/16

 

 

 
 :שר הפנים, ח"כ אריה דרעי, ש"ס

"היהודים הרפורמים והקונסרבטיבים הם האחים שלנו, אבל יש לי איתם 
חילוקי דעות קשים", אמר שר הפנים. הוא הוסיף: "מה זה הכותל? שריד בית 
המקדש שאנחנו מאמינים ומייחלים שיבנה ונקריב שם קרבנות", הוסיף 
ן דרעי. "הם לא מאמינים בזה ולא רוצים בזה. פרובוקציה. עם כל הכבוד אי

 כאן עניין של ריחוק או קירוב אלא ויכוח אידיאולוגי".

 8מליאת הכנסת, 11/16/7
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 אשר, יהדות התורה:ח"כ יעקב 

באה תנועה שהדבר האחרון שהיא מקדשת זה הדברים הישנים, ואתם  
מבקשים דווקא שמה לשנות סדרי בראשית. זאת פרובוקציה. אתה דיברת 
בשם העם, בשם היהודי הפשוט, המסורתי, היופי של הפשטות, ככה חושב 

  ."נותרוב העם היושב בציון, ולא אלה שיושבים על מכונות הכסף המשומ

 9של ועדת הפנים של הכנסת בכותל דיון, 8/11/16

 
 ח"כ ישראל אייכלר )יהדות התורה(: 

"לא מדובר פה בכותל המערבי. המרצע יצאה מן השק. מדובר בכנופיות 
שהולכים לגולדסטון להלשין על עם ישראל. יש חוק במקומות הקדושים. אני 

רב במקומות קדושים . רוצה מפה להזהיר את שופטי בגצ, אסור לבגצ להתע
אני מזהיר כל מי שירצה לכבוש ולהרוס את הדמוקרטיה הישראלית אסור 
לבגצ ולמשטרה ולממשלה להיות כלים ביד הכנופיות הרפורמים. מקום 
שלהם להתפלל קיים שנים, במתווה הזה הם הכניסו בדלת האחורית שהם 

 כופרים ברבנות הראשית ולוקחים את הסמכות שלה".

 10של ועדת הפנים של הכנסת בכותל דיון ,8/11/16
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