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מדוע נהרסה שכונת המוגרבים שליד הכותל
שמואל בהט*

תקציר

ימים ספורים לאחר כיבוש העיר העתיקה של ירושלים בידי צה"ל במלחמת ששת הימים 
היה  זה  מעשה  הכותל.  ליד  ששכנה  המוגרבים  שכונת  את  ישראל  במדינת  גורמים  הרסו 
המעשה המשמעותי ביותר בעיצובה של רחבת הכותל המערבי לאחר מלחמת ששת הימים. 
המאמר מתאר את תולדות השכונה, את אופיה, את תכנון הריסתה ואת ביצועה ובעיקר 
מבט  מנקודות  להריסה  אפשריים  מניעים  הציעו  אחדים  חוקרים  לפעולה.  במניעים  דן 
ליד הכותל שתאפשר קליטת  גדולה  ליצור רחבה  שונות, לבד מהסיבה המוצהרת: הרצון 
המונים. טענתו של מאמר זה היא כי מניע עיקרי להריסת השכונה היה הרצון להתאים את 
מראה הכותל המערבי למשמעות הסמלית שביקשו גורמים ציוניים להעניק לו. עד המאה 
ולחורבנו של  וסמל לחורבן המקדש  ובכי  התשע עשרה היה הכותל בעיקר מקום תפילה 
עם ישראל. גורמים בתנועה הציונית הסתייגו ממשמעות סמלית זו וביקשו לראות בכותל 
סמל לקוממיות לאומית. תהליך זה התעצם במרוצת המאה העשרים והגיע לשיא במלחמת 
ששת הימים. הריסתה של שכונת המוגרבים נבעה מתוך רצון לשנות את המראה של סמטת 
הכותל הצרה והכלואה בין בתים דלים, שהייתה יכולה להתאים לאתר שסימל את החורבן 
ושימש כמקום בכי, ולהקנות למקום מראה חדש ומכובד יותר, שיתאים לדרך שבה ביקשו 

הגורמים הציוניים לראות את הכותל – סמל לאומי.

התנועה  קולק;  טדי  המוגרבים;  שכונת  המערבי;  הכותל  הדמעות;  כותל  מפתח:  מילות 
הציונית; מלחמת ששת הימים

בלילה שבין 10 ל־11 ביוני 1967, ימים ספורים לאחר כיבוש העיר העתיקה של ירושלים 
עד  הכותל  ליד  המוגרבים ששכנה  ישראלים את שכונת  גורמים  הרסו  צה"ל  כוחות  בידי 
אותה עת. מעשה זה היה המשמעותי ביותר עד היום בעיצובה של רחבת הכותל המערבי 
הכותל  ורחבת  השכונה,  בתי  כל  כמעט  נהרסו  אחד  בלילה  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר 
המערבי שינתה פניה לבלי הכר: תחת הסמטה הצרה שהייתה על יד הכותל, שרוחבה היה 
דונמים אחדים, העשויה  גדולה בשטח של  נוצרה במקום רחבה  פחות מארבעה מטרים, 
להכיל עשרות אלפי אנשים בעת ובעונה אחת. חוקרים אחדים ביקשו לעמוד על המניעים 
למעשה וניסו לראותו כחלק מהקשרים רחבים יותר. מטרתו של מאמר זה היא להסביר את 
המניע להריסת השכונה על רקע התמורות שחלו במעמדו ובמשמעותו הסמלית של הכותל 

המערבי בעת החדשה.
אופיה,  את  השכונה,  של  תולדותיה  את  בקצרה  אתאר  המאמר  של  הראשון  בחלקו 
היעדרם  מפאת  שונים.  ממקורות  שעולה  כפי  ההריסה  ביצוע  ואת  הריסתה  תכנון  את 
שקדם  ההחלטות  קבלת  תהליך  את  המתעדים  ראשוניים  מקורות  של  כמעט  המוחלט 
להריסת השכונה, קיימים ספקות בעניין תהליך זה, והוא עדיין לוט בערפל. בחלקו השני 
של המאמר אסקור הצעות שונות של חוקרים באשר למניע להריסתה של השכונה. בחלקו 
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השלישי והעיקרי של המאמר אתאר את התמורות שחלו במעמדו של הכותל בעת החדשה, 
תמורות  רקע  על  השלכותיה  ואת  המוגרבים  שכונת  של  להריסתה  המניעים  את  ואנתח 
אלה ובעיקר על רקע המשמעות הסמלית שביקשו גורמים בתנועה הציונית להעניק לכותל. 
אבקש לטעון כי מניע עיקרי למעשה היה הרצון להתאים את המרחב הסמוך לכותל לדרך 

שבה רצו אישים בתנועה הציונית לראות את הכותל סמל לקוממיות לאומית.

תולדות השכונה ותיאוריה
בראשית  הנראה  ככל  נוסדה  אל־מע'אִרּבה(  חארת   – المغاربة  )حارة  המוגרבים  שכונת 
התקופה האיובית, בסוף המאה ה־12 )בין השנים 1193–1196(, בידי אל־מלכ אל־אפדל, 
 Abowd 2000: 7–8;  ;120–118  ,2013 כהן   ;117–114  ,2007 )יניב  אל־דין  צלאח  של  בנו 
Edd'e 2009: 199(. מאז המאה ה־14 הייתה שייכת רוב השכונה, ובכללה סמטת הכותל, 
לווקף אבו מדין, שנוסד בירושלים בשנת 1320 לסיפוק צורכיהם של המוגרבים – מוסלמים 
)ויגרט  המוגרבים  בשכונת  ושוכנו  בה  וישבו  לירושלים  שהגיעו   – אפריקה  צפון  יוצאי 
Peters 1985: 394–396; Khalidi 1992: 133–;תשנ"א, 25–34; רייטר 1991, 34; יניב, שם
Reiter and Seligman 2009: 239 ;143(. קשרם של המוסלמים המוגרבים לירושלים גבר 
במרוצת השנים הודות לעשרות הקדשים של צפון אפריקאיים עשירים שנוסדו לרווחתם 
)'חרם אל שריף'( וחיזקו את מעמדם של  של בני ארצם שהתגוררו בסמיכות להר הבית 
המוסלמים בירושלים )ויגרט שם, 26; קרמר תשנ"ח, 34(. בשכונה היו כמה מבנים קדומים 
ובהם: מדרסות )'בתי מדרש' ללימוד אסלאם(, זאוויות )פינות תפילה והתבודדות לצ'ופים 
– מיסטיקנים מוסלמיים( ומבני קבורה, ולצדם מבני מגורים רבים שנבנו במקום בזמנים 
 Tibawi( 20שונים מן התקופה האיובית במאה ה־12 ועד תקופת השלטון הירדני במאה ה־
Khalidi Ibid: 139–140; Schick 2011: 476 ;15–10 :1978; ראו להלן איור 1(. ברבים מן 
התיאורים של ירושלים במאה ה־19 נזכרת שכונת המוגרבים או 'רובע המוגרבים' כרובע 
החמישי של העיר )נוסף על ארבעת הרובעים המוכרים כיום: המוסלמי, הנוצרי, היהודי 
והארמני(, ותושביה נחשבו לעדה בפני עצמה בתוך הקהילה המוסלמית בירושלים )בן־צבי 

.)Cohen and Lewis 1978: 82 ;27 ,תשכ"ז, 96; בן־אריה תשל"ז
וחצרותיה  ובתיה  עוני,  שכונת  הייתה  המוגרבים  שכונת  כי  עולה  רבים  מתיאורים 
–285 תשל"ז,  הירשברג   ;219–206 תר"ץ,  ושטיינמן  )יערי־פולסקין  ודלים  צפופים  היו 

הישראליים שנכתבו אחרי  הגדיר את התיאורים  ריקה  סימון   .)115–114 יניב שם,   ;289
 ideologically-motivated"הריסת השכונה, שבהם היא מצטיירת כשכונה דלה וצפופה, כ־
descriptions", וטען כי תיאורים עכשוויים, ראיונות עם תושבים לשעבר ותצלומים ישנים 
מפריכים תיאורים אלה מכול וכול. לדבריו, רובע ימי ביניימי זה היה שכונה מלאת חיים, 
 Ricca( ורמת המבנים שהיו בו שיקפה את רמת המבנים שהיו בכל מקום אחר בעיר העתיקה
45–44 :2005(. ואמנם, יש צדק בדבריו, אך הם חלקיים ואינם מדויקים. אכן היו אזורים 
 Ricca 2007: ;85 ,76 ,1978 יפים בשכונה כפי שעולה מצילומים שונים )ראו לדוגמה שילר
115–114(. גם החפירות הארכאולוגיות שהתבצעו ברחבת הכותל לימדו על הימצאותם של 
בניינים נאים ורחבים בשכונה )וקסלר־בדולח, און, אונונה וקיסילביץ' 2009(. אולם, ללא 
ספק חלקים גדולים בשכונה היו דלים וצפופים, כפי שעולה מתיאורים רבים יהודיים ולא 

סגנון אות לערבית??
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יהודיים שקדמו בהרבה להריסת השכונה )ראו המקורות הנ"ל(, ומצילומים אחרים, וצדק 
למראה  דעים באשר  והמאוחרים כאחד תמימי  "כל המקורות המוקדמים  כי  יניב שכתב 
העלוב של השכונה ואופיים העוין של התושבים" )יניב, שם(. בתים וחצרות אלה, שהדרך 
המפותלת והצרה אל הכותל עברה ביניהם, הותירו את רשמיהם על המבקרים בכותל. גם 
ואורחות חייהם שנבעו ממנה, השפיעו  רמתם הסוציו־אקונומית הנמוכה של המוגרבים 
ודאי על מראה השכונה ועל הרושם שהותירה על המבקרים. כך לדוגמה תיאר יהודי את 

דרכו אל הכותל בשנת 1899:
כנחש  ורדת בשוקים עקלקלים  הלוך  ונרד  וצרים,  קצרים  פני שוקים  על  ונעבור 
עקלתון, הלוך וירד ויש שמתפצל אחד המבואות מימין או משמאל, והשוק וגם 
המבואות מלאי זבל ומדמנה, והמחמדים ]=המוסלמים[ מבני דלת העם הולכים 
ובאים ודוחקים אותנו בצד ובכתף )"מכתבים מא"י ]=מארץ ישראל[", הצפירה, 

.)4.1.1899
תיאור זה, כמו רבים דומים לו, מבטא את רשמיהם של המבקרים ממראה השכונה וממראם 

ואופים של תושביה.
הסמוך  האזור  לרכישת  יהודיות  יוזמות  כמה  היו  ה־20  והמאה  ה־19  המאה  במהלך 
הברון  של  הייתה  ביותר  המפורסמת  היוזמה  המוגרבים.  משכונת  חלקים  כולל  לכותל, 
רוטשילד. אולם אף לא אחת מהן יצאה אל הפועל )ראו יערי־פולסקין תר"ץ, 206–219; 

בן־אריה תשל"ז, 420–422; ענר תשמ"א, 117; ובעיקר גורן תשע"א, 45–79(.

)The New York Times photo archive( 1917 ,איור 1: שכונת המוגרבים
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היוזמה להריסת השכונה
כאמור, כמעט לא קיימים מקורות ראשוניים המתעדים את תהליך קבלת ההחלטות שקדם 
להריסת השכונה. מכיוון שכך, קיימים ספקות בקשר לתהליך זה.1 קשה לקבוע בהחלטיות 
הגורם  היה  ומי  השכונה,  את  להרוס  ההחלטה  נתקבלה  בדיוק  כיצד  הרעיון,  את  יזם  מי 
כי  נראה  למעשה,   .)68 תשל"ו,  )קאסוטו  המעשה  את  לבצע  ההוראה  את  שנתן  הרשמי 
היוזמה להריסה לא הייתה פרי מחשבתו של אדם אחד או של גורם אחד )בנבנישתי שם, 
גדול(  או  )קטן  חלק  שנטלו  הדמויות  בין  הספרותיים,  והתיאורים  העדויות  פי  על   .)136
בהעלאת היוזמה, היו גורמים צבאיים ואזרחיים ובהם: איתן בן־משה, קצין הנדסה בפיקוד 
המרכז; שלמה להט )צ'יץ'(, המושל הצבאי המיועד של ירושלים; יעקב סלמן, סגנו של להט; 
חיים הרצוג, המושל הצבאי של הגדה המערבית; עוזי נרקיס, אלוף פיקוד המרכז; דוד בן־

גוריון, ראש הממשלה לשעבר; יעקב ינאי, מנהל רשות הגנים הלאומיים; וטדי קולק, ראש 
עיריית ירושלים.2 כמו כן, נראה כי לא הייתה זו תכנית מוסדרת וברורה מן הרגע הראשון 
אלא יוזמה 'מתגלגלת' שהלכה והתפתחה במהלך הימים שלאחר כיבוש העיר העתיקה עד 

לגיבושה וליישומה בשטח בימים 10–13 ביוני, ערב חג השבועות.

תכנון ההריסה וביצועה
בשבת, 10 ביוני, כונסה ישיבה בביתו של טדי קולק בהשתתפות הארכאולוג )והרמטכ"ל 
לשעבר( יגאל ידין; יעקב ינאי, מנהל רשות הגנים הלאומיים; דן טנאי, אדריכל רשות הגנים 
הלאומיים; האדריכל אריה שרון, יו"ר מועצת הגנים הלאומיים; ההיסטוריון והארכאולוג 
יונה; ויעקב סלמן, סגן המושל הצבאי של מזרח ירושלים )קולק 1979, 212;  מיכאל אבי 

שקדם  התהליך  לתיאור  מדויק  להיות  ביותר  הקרוב  גם  כי  ונראה  ביותר  המקיף  המקור   1
בנזימן   .)44–37 )תשל"ג,  בנזימן  עוזי  של  תיאורו  הוא  עצמה,  להריסה  וכן  השכונה  להריסת 
אישים  עם   1972–1968 בשנים  שקיים  בראיונות  שגבה  רבות  עדויות  על  בעיקר  התבסס 
מקור  שהם  אלה  בעדויות  זהיר  שימוש  אעשה  זה  במאמר  בהריסה.  מעורבים  שהיו  שונים 
לי לעיין בארכיונו  חשוב לשחזור תהליך ההריסה. אני מודה מקרב לב לעוזי בנזימן שאפשר 
לי גם מזיכרונו. גם תיאורו של מירון בנבנישתי )תשל"ג, 136–138( הוא מקור  וסייע  האישי 
מרכזי. מקורות חשובים נוספים הם ספריהם האוטוביוגרפיים של עוזי נרקיס )תשנ"א, 333–

 ,2007( ושילר  יפה  עוד  וראו   .)212  ,1979( קולק  וטדי   )223–222  ,1997( הרצוג  חיים   ,)335
;)195–194 )תשע"ה,  קליין   ;)207 )תשנ"ח,  ורהפטיג   ;)423–421  ,2005( שגב   ;)124–121 

.Tibawi )1980: 180–189(; Gorenberg )2006: 42–45(; Raz )2012: 112–113(
שטענו  יש  במחלוקת.  שנויה  בהריסה  דיין,  משה  הביטחון,  שר  של  מעורבותו   .1 הערה  ראו   2
ויש   ,)207 ורהפטיג תשנ"ח,   ;212  ,1979 קולק  לדוגמה  )ראו  ואישר אותה  היוזמה  ידע על  כי 
)ראו לדוגמה נרקיס תשנ"א,  לו רק לאחר מעשה  נודע  ידע על היוזמה, והדבר  כי לא  שטענו 
334–335; הרצוג 1997, 223; עדות י' סלמן, 24.4.1968, ארכיון ע' בנזימן(. מפרוטוקול ישיבת 
לא  אשכול  לוי  הממשלה  ראש  כי  עולה  ההריסה,  למחרת  ביוני  ב־11  שהתקיימה  הממשלה 
ישיבת הממשלה,  )פרוטוקול  נהרסה  לו שהשכונה  נודע  לאחר מעשה  ורק  על ההחלטה,  ידע 

11.6.1967, ארכיון מדינת ישראל ]להלן אמ"י[ א – 8164/6(. 
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בנזימן שם, 40–41(.3 קולק הסביר לנוכחים את מטרת הישיבה: תכנון הריסתה של שכונת 
המוגרבים. האחריות על הביצוע הופקדה בידי רשות הגנים הלאומיים והוטלה על כתפיו 
בפומבי  מעורבים  להיות  לא  ביקשו  העתיקות  ואגף  צה"ל  טנאי.  דן  הרשות,  אדריכל  של 
בביצוע אך העניקו את ברכתם ואת סיועם.4 בצהרי היום לאחר תום הישיבה יצאו כמה 
מן האחראים לביצוע ההריסה לסיור על יד הכותל והחליטו להרוס חלק גדול מן השכונה 

וליצור כיכר גדולה על יד הכותל.

מסמך חשוב ביותר הנוגע לתכנית ההריסה, הוא השרטוט המקורי של התכנית שיצר אריה 
שרון, וחתומים עליו שרון עצמו, מיכאל אבי יונה, האדריכל יוחנן מינצקר, דן טנאי ויעקב 

למרבה הצער, פרוטוקול ישיבה זו אינו קיים, ותיאור הנאמר בה מתבסס על בנזימן )ראו נצן־  3
שיפטן 2001, 74(. 

ישיבת  )פרוטוקול  בשטח  העבודות  את  ניהלו  בן־משה,  איתן  בעיקר  צה"ל,  קציני  זאת,  עם   4
רשות הגנים הלאומיים 7.7.1967, ארכיון עיריית ירושלים ]להלן אע"י[, 2059, 40/10; עדויות 
א' בן־משה וי' מינצקר, ארכיון ע' בנזימן; נ' שרגאי, "כך הרסנו את שכונת המוגרבים", הארץ, 

29.5.1992; א' ברזילי, "כך נהרסה שכונת המוגרבים", הארץ, 13.5.1991(. 

איור 2: תכנית ההריסה של שכונת המוגרבים, 10.6.1967 )אמ"י, גל – 3847/4(.
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ינאי )10.6.1967, אמ"י, גל – 3847/4; איור 2 לעיל(. מסמך זה הוא המקור הראשוני היחיד 
ביקשו המתכננים  )וההערות שבצדו(,  זה  פי שרטוט  על  הידוע, הקשור לתכנון ההריסה. 
להותיר – אם יתאפשר הדבר – קירות מספר שחילקו את האזור המיועד להריסה לשני 
עוד  השכונה.  לבין  בינה  והפריד  הכותל  סמטת  את  שתחם  הקיר  את  ובייחוד  מתחמים, 
ביקשו להותיר שני רחובות שתחמו את הרחבה ממערב ומצפון. בתוך המתחמים שנועדו 
להריסה היו אמורים להיוותר שני אתרים קדושים למוסלמים. אולם, למעשה, היה פער בין 

התכנית לבין הביצוע.
בעיקר   – בירושלים  והבונים  הקבלנים  ארגון  חברי  הכותל  אל  הגיעו  שבת  במוצאי 
הקשישים שבהם שלא היו מגויסים באותה עת. לאחר שהתפללו בהתרגשות ובבכי ואמרו 
לכותל.  הצמוד  השימוש  בית  מבנה  את  לסלק  בן־משה  להם  הורה  ההבדלה,  נוסח  את 
העובדים שהיו חדורים בתודעה של שליחות היסטורית ובתחושות מיסטיות, פעלו במרץ 
ובהתלהבות רבה )בנזימן שם, Gorenberg, Ibid.: 42 ;42(. תחילה החלו הקבלנים לנתץ את 
מבנה בית השימוש בפטישים, אך הדבר ארך זמן רב, ובן־משה החליט להביא למקום ציוד 
כבד כדי לסיים את העבודה במהירות. למקום הובאו דחפורים ובאמצעותם הרסו את בתי 

השכונה זה אחר זה.
עם תחילת ההריסה פונו תושבי השכונה מבתיהם. הם שוכנו ברחבי העיר העתיקה 
ובשכונות או בכפרים אחרים בירושלים ובסביבתה, בדירות שתושביהן ברחו בזמן המלחמה 
ונותרו ריקות. בדרך כלל היו אלה דירות מרווחות יותר מן הדירות שעזבו המפונים בשכונת 
המוגרבים )הארץ, 28.6.1967; דבר, Abowd 2000: 11 ;28.6.1967(. אולם, כעבור זמן לא 
רב שבו בעלי הדירות לבתיהם, והמפונים נאלצו לעזוב את הדירות, והם עברו להשתכן 
בשכונות אחרות בירושלים )בנזימן, שם(. הם קיבלו מעיריית ירושלים וממשרד השיכון 
מענקים לסיוע במציאת דיור חלופי וכן פיצויים על מיטלטלין וחפצי בית שאבדו להם בעת 
ההריסה.5 את גובה הפיצויים העריכו מוכתר השכונה וכמה מנכבדיה בשיתוף פעולה עם 
נעשתה על  ירושלים. ההערכה  לפניות הציבור במזרח  איוב, הממונה על הלשכה  פאריס 
בסיס מספר הנפשות בכל משפחה וערכם של החפצים שאבדו לה, לפי היכרותם האישית 
של המוכתר והנכבדים.6 חלק מתושבי השכונה עזבו את הארץ ועברו לירדן7 או למרוקו 
מיושביה"  "ריקה  הייתה  המוגרבים  שכונת  כי  טען  הרצוג  חיים   .)Abowd 2000: 9–10(
להט  שלמה   .)223  ,1997 )הרצוג  הבתים  את  להרוס  ההחלטה  והתקבלה  הרעיון  כשעלה 
)צ'יץ'( טען כי "האנשים פונו כולם מרצון וקיבלו דיור חלופי וברמה גבוהה יותר בשועפאט, 
לא הכרחנו אף אחד לעזוב, הם הלכו מרצונם החופשי", ואילו היה מישהו מתושבי השכונה 
 Raz 2012: ;26.11.1999 ,מסרב לעזוב את ביתו "אז לא היינו הורסים את הבתים" )ירושלים

 ;5994/4 ג'רידי, תושבת השכונה, 12.11.1968, אע"י,  פ' איוב אל מייסר עבדאללה אל  מכתב   5
מכתב מ' בנבנישתי, הממונה על ענייני מזרח ירושלים בעירייה, אל י' סלייכר, י' שפר וי' תמיר, 

15.11.1967, שם. 
מכתב פ' איוב, אל מ' בנבנישתי, 5.9.1968, שם; מכתב מוכתר רובע המוגרבים ונכבדיו אל ט'   6

קולק, 5.9.1968, שם.
דו"ח פ' איוב, הממונה על הלשכה לפניות הציבור במזרח ירושלים, 19.11.1968, אע"י, שם.  7
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113(. טענות אלה אינן נכונות. אין כל ספק כי רבים מתושבי שכונת המוגרבים היו בשכונה 
באותה עת ולא רצו לעזוב את בתיהם, כפי שעולה מכול העדויות של המעורבים בדבר.8

אף שהתכנית ששורטטה בצהריים הייתה מוגבלת, וגבולות השטח המיועד להריסה 
האחראי  בתכנית.  שהופיעו  מאלה  בפועל  שנהרס  השטח  ממדי  חרגו  בבירור,  בה  נראו 
לחריגה היה בן־משה, שניהל בפועל מטעם צה"ל את פעולות ההריסה. הוא היה גאה בכך 
ואף ונשא באחריות לחריגה בכמה ראיונות שהעניק במרוצת השנים. למשל בשנת 1999 

בריאיון עיתונאי אמר בן־משה:
טדי והחבר'ה שלו תכננו שנעשה משהו קטן, בלי לפגוע במקומות הקדושים. היו 
איפה  אל־מוחמד,  פארס  מסגד  ממנו  מטרים  כמה  במרחק  הכותל,  ברחבת  שם 
'אם הסוס עלה, למה שהמסגד לא  שהסוס של מוחמד עלה השמיימה. אמרתי: 

יעלה?'. טחנתי אותו טוב־טוב, ולא נשאר ממנו זכר.9
גם האדריכל יוחנן מינצקר, שגויס לחיל ההנדסה והיה שותף למשרטטי תכנית ההריסה 
ואף ליווה את הפעולות בפועל, סיפר בריאיון לעיתונאי עוזי בנזימן, בשנת 1972, כי "איתן 

בן־משה ניצל היעדרי לזמן מה )הלכתי להתקלח( והרס את הכול".10
זירזו את הקבלנים  אנשי הממשל הצבאי חששו משאלות שיצוצו בבוא הבוקר, לכן 
ויעשו  יבואו היהודים  יהיה עובדה. בבוקר  "ידענו: מה שנספיק להרוס בלילה  בעבודתם. 
צרות", אמר סלמן בשנת 11.1968 ב־11 ביוני בשעה 3:00 לפנות בוקר התכנסו הקבלנים 
'מסדר  עצמם  את  לכנות  והחליטו  מיוחד,  לטקס  הכיכר,  וביצירת  בהריסה  שהשתתפו 
הכותל' )האזרחי ורוזנר תשל"ג, 27; שילר ויפה 2007, 123(. בתוך שעות ספורות מתחילת 
ההריסה סיימו להרוס את הבתים. בלילה אחד נהרסה שכונת המוגרבים כמעט לחלוטין. 
כשנתיים  רק  נהרסו   – הרחבה  בדרום  לכותל  צמודים  בתים  קבוצת   – סעוד'  אבו  'בתי 
מאוחר יותר. מסגד אל־בוראק, קבר השיח', מדרסה אל־אפדליה )קבר שיח עיד( וזוויות 
 Al-Khatib 1973: 240; Tibawi( מוסלמיות שנועדו להיוותר על פי התכניות, נהרסו גם הם
 1978: 35; Khalidi 1992: 140; Kedar, Weksler-Bdolah and Da'adli 2012: 275; Reiter
and Seligman 2009: 275(. גם הקירות שחילקו את השכונה למתחמים, נועדו להיוותר על 
פי התכנית, אך הרסו גם אותם ואת הקיר שתחם את רחבת התפילה הצרה שעל יד הכותל 
והפריד בינה לבין השכונה. בימים שבין 11 ל־13 ביוני, ערב חג השבועות, עמלו העובדים 
על סילוק הריסותיה של שכונת המוגרבים, פילוס השטח ויצירת רחבה גדולה, בפיקוחו של 
טדי קולק )הארץ, 12.6.1967(. רחבת הכותל שינתה את פניה באחת: מסמטה צרה שממדיה 
ועשויה  דונמים מספר,  אדירת ממדים, ששטחה  לכיכר  הרחבה  הפכה  מ',   3.6X28כ־ היו 
בנבנישתי   ;5 תשל"ג,  ורוזנר  )האזרחי  אחת  ובעונה  בעת  אדם  בני  אלפי  עשרות  להכיל 

ראו עדויות י' מינצקר, י' סלמן וא' בן־משה, ארכיון ע' בנזימן; וכן שרגאי, "כך הרסנו את שכונת   8
המוגרבים"; ברזילי, "כך נהרסה שכונת המוגרבים". גם הרצוג עצמו העיד במסמך אחר על פינוי 

תושבים מן השכונה )ללא כותרת וללא ציון התאריך, ארכיון ע' בנזימן(. 
לדברי אילון, גם אלכס גור ששימש בתקופת ההריסה כקצין מבצעים של כוח ההנדסה בפיקוד   9

מרכז, אישר את הדברים )ירושלים, 26.11.1999(.
עדות י' מינצקר, 4.9.1972, ארכיון ע' בנזימן. דבריו של מינצקר מאששים את עדותו של בן־משה.   10

עדות י' סלמן, ארכיון ע' בנזימן.  11
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שם, 137(. על פי ההערכות, בחג השבועות תשכ"ז, 14 ביוני 1967, ביקרו בכותל המערבי 
כ־200,000 יהודים ואולי אף יותר )דבר, 15.6.1967; הארץ, 15.6.1967; פרלמן וקולק 1969, 
269–270; בנבנישתי 1973, 137(. גורמים ירדניים ופלסטיניים התלוננו על מעשה ההריסה, 

ומדינת ישראל גונתה באו"ם.12
מכתבי  שני  נשארו  ההריסה  לפעולת  ישיר  באופן  הקשורים  הבודדים  המסמכים  מן 
והכשרת  ההריסה  מלאכת  על  שניצח  בראשי,  זלמן  הקבלן  אל  שנשלחו  והערכה  תודה 
הרחבה החדשה: האחד – מכתבו של עוזי נרקיס מיום 19 ביוני 1967, ובו ציין נרקיס את 
עבודתו "המסורה והנאמנה בפינוי הכותל המערבי" וכתב כי הוא בטוח "שהמדינה כולה" 
מודה לבראשי וכן הוא עצמו.13 השני – מכתבו של טדי קולק מיום 31 ביולי ובו כתב לבראשי:

קבל נא את תודתי ותודת ירושלים על רוח ההתנדבות הנאה שגלית בקבלך על 
התנדבותך  מחמדנו.  שריד  המערבי,  הכותל  הרחבת  עבודות  ביצוע  את  עצמך 
למשימה זו, ללא קבלת תמורה, עם המהירות והיעילות בהן ביצעת את העבודה, 
מצטרפות למעש הגדול של החזרת הודה והדרה של ירושלים עירנו, וזה יהיה שכר 

כולנו )אע"י, 2059, 4010(.
מכתבים אלה מעידים על מעורבותם של שני האישים במעשה. מכתבו של קולק מלמד גם 

על משמעותו של "המעש הגדול" בעיניו של טדי קולק.

הסיבות להריסתה של שכונת המוגרבים - הצעות קודמות
ממרבית המקורות המתארים את היוזמה להרוס את שכונת המוגרבים, עולה כי מטרתה 
המערבי,  בכותל  המונים  קליטת  שתאפשר  רחבה  יצירת  הייתה  ההריסה  של  המוצהרת 
בפרט לקראת חג השבועות תשכ"ז שחל ימים ספורים לאחר המלחמה )נרקיס 1975, 264; 
פרלמן וקולק 1969, 273; קולק 1979, 212; הרצוג 1997, 223−222(. עם זאת, נראה כי אין 

לראות בפעולה זו פעולה טכנית בלבד של פינוי שטח לקבלת קהל.14
חוקרים אחדים ראו את הריסתה של השכונה מפרספקטיבה של הסכסוך הישראלי־

וביקשו  בסכסוך  צעד  ההריסה  במעשה  ראו  עבוד  ותום  טיבאווי  לטיף  עבדול  פלסטיני. 
 Tibawi 1978: 35–41; Abowd( לראותו כמייצג את מדיניותה העקרונית של מדינת ישראל
16–6 :2000(. לדברי עבוד, מעשה זה של "טיהור אתני" )"ethnic cleansing"( כלשונו היה 
חלק מהשיטה הישראלית לשינוי המציאות בירושלים מאז 1948. ריקה תיאר את המעשה 

 S/8439, 6/3/1968, Letter from the premanent representative of Israel to the United  12
 A/6793, האו"ם;  ארכיון   ,Nations Addressed to the Secretary-General, 5/3/1968
12/9/1967, שם; וראו גם Al-Khatib 1973: 238−258. דבריו של טדי קולק כי "לא הייתה תגובה 

ערבית" למעשה )קולק וגולדשטיין תשנ"ד, 148(, אינם נכונים.
ארכיון אישי, משפחת בראשי; למרבה הצער, בידי המשפחה מצוי רק צילום מכתבו של נרקיס   13

ולא המכתב המקורי.
מ' קליין פקפק במניע זה ושלל אותו מכול וכול )קליין תשע"ה, 194–195(. לדעתי קליין הפריז.   14
משלל העדויות והתיאורים של הנוגעים בדבר עולה בבירור כי היה זה גורם להריסה. ואולם, גם 

לדעתי לא היה זה הגורם היחיד למעשה.
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השכונה  בהריסת  לטענתו,  ירושלים.  של  ההיסטוריה  את  מחדש  לעצב  ישראלי  כניסיון 
ביקשה מדינת ישראל למחוק מן המפה הפיזית וממפת הזיכרון לא רק את המבנים הפיזיים 

אלא גם את המורשת הפלסטינית הקשורה למקום:
Palestinian heritage has been erased, both from the physical map and from 
the map of memory, and the consequences of this dispossession Israeli claims 
to the city )Ricca 2005: 46(.

ברם, אף כי ברור שאין לנתק את המעשה מן הסכסוך הישראלי־פלסטיני בהקשרו הרחב, 
הייחודיות שבהריסתה של שכונת המוגרבים.  מן  וריקה התעלמו  עבוד  דומה שטיבאווי, 
היה זה המקום היחיד בירושלים שנהרס בשנת 1967 ולאחריה ללא הליך משפטי מוסדר 
של הפקעה או של הוצאת צווי הריסה, ויותר מכך: ללא החלטה רשמית וללא אישור של 
ממשלת ישראל אלא של מנהיגים מקומיים – אף כי מדרג בכיר – אלוף פיקוד המרכז וראש 
עיריית ירושלים.15 כמו כן, חוקרים אלה התעלמו מן ההקשר המידי לכותל המערבי, שללא 

ספק היה המרכיב העיקרי במוטיבציה להריסת השכונה.
מירון בנבנישתי והלל כהן ראו גם הם את הריסת השכונה מנקודת המבט של הסכסוך, 
אך מיקדו את מבטם בסכסוך היהודי־מוסלמי על הכותל ועל הגישה אליו ואת חלקם של 
עיריית  מטעם  העיר  מזרח  על  הממונה  שהיה  בנבנישתי,  בסכסוך.  המוגרבים  התושבים 
ירושלים, כתב כי נוסף על השיקולים המעשיים שהובילו להריסת השכונה, "פעל כאן גם 
דחף אי־רציונלי. היה זה סילוק חשבון היסטורי עם אלה שהתאנו לעם היהודי, שהצרו את 
צעדיו והשפילוהו במקום הקדוש לו ביותר, ועם אלה שמנעו את הגישה אליו במשך תשע־

עשרה שנה" )בנבנישתי 1973, 137(. כהן טען כי "בהריסת שכונת המוגרבים אפשר לראות 
בנות  יישום של תכניות  על מעורבותם בתהליך שהוביל למאורעות תרפ"ט,  נקמה  שמץ 
ויותר, וקצת יהירות של מנצחים" )כהן 2013, 128–129(. לדעתי, יש אמת בטענות  יובל 
אלה, אך אין בהן כדי למצות את מלוא משמעותה של הריסת השכונה ושל המוטיבציה 

להריסה וליצירת הרחבה הגדולה ליד הכותל.
יצחק רייטר וגו'ן זליגמן טענו כי:

Nineteen years of Jewish exclusion from their most holy site and what had 
been seen by many as the site of Jewish humiliation led to the quick decision 
to clear the space fronting the wall )Reiter and Seligman 2009: 251(.

אני מבקש להצטרף לדבריהם ולהוסיף עליהם. נראה לי שהמשמעות ההיסטורית המלאה 
המערבי  הכותל  את  שפקדו  התהליכים  הבנת  לאור  מובנת  להיות  עשויה  המעשה  של 

והשינויים במעמדו ובמשמעותו הסמלית, בפרט המפנה ביחס אליו בתנועה הציונית.

מקרים דומים ובני השוואה להריסתה של שכונת המוגרבים, אך מחוץ לירושלים, הם הריסתם   15
 Morris  ;497–495  ,1982 דיין  )ראו  בקלקיליה  רבים  ובתים  לטרון  באזור  ערביים  כפרים  של 

 .)1999: 327–329
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הכותל המערבי בתנועה הציונית: מסמל גלות לסמל קוממיות
)The Jews Wailing Place( כמקום תפילה  עד שלהי המאה ה־19 נתפס הכותל המערבי 
ובכי, וסימל את חורבנה של ירושלים ואת חורבנו של עם ישראל )ראו לדוגמה טריוקס 
 Robinson 1841:  ;35–34 תשמ"א,  בן־דב   ;449–448 תשכ"ו,  איש־שלום   ;33 תרצ"א, 
במחצית  המודרנית  היהודית  הלאומיות  התעוררות  עם   .)349–350; Warren 1876: 368
השנייה של המאה ה־19 נדרשו הוגי דעות ומנהיגים ציוניים לשאלת היחס לירושלים בכלל 
ולכותל המערבי בפרט )בן־אריה תשל"ט, 624–627; לבסקי תשמ"ט; גולני תשנ"ב, 9–16(. 
ירושלים שהייתה לסמל התקווה והכיסופים היהודיים בשנות הגלות, הייתה גם סמל דתי 
שלווה במתח בין דתי, ועורר לעתים הסתייגות ורתיעה. דוגמה לכך היא דבריו של משה 
בירושלים  ולא  המקדש  בבית  לא  ירושלים,  בחומות  לא  צורך  לנו  "אין  לילינבלום:  ליב 
עצמה, העיר שאינה מרכזית ]...[ אנחנו צריכים לארץ־ישראל, ונחוץ לנו מרכז אמתי, לא 
זוהתה  – העיר  ובעיקר   .)71 )ליליינבלום תשי"ג,  לכל העמים"  רעיל או אבן מעמסה  סף 
עם אנשי היישוב הישן שנודעו לשמצה בקרב רבים מן התנועה הציונית )שפירא 1980, 
 .)73–71 תשמ"ט,  גולדשטיין   ;174 תשמ"ב,  הנ"ל   ;212–185 תשמ"א,  קניאל,   ;113–112
הכותל המערבי שהיה בעיני יהודים ולא יהודים סמל דתי וסמל חורבן, עורר יחס מורכב 
עוד יותר בקרב הוגים ומנהיגים ציוניים שונים: מפאת היותו סמל דתי עורר הכותל יחסים 
מורכבים בקרב הוגים שיחסם לדת היה מסויג או מתנכר; מפאת היותו סמל חורבן הן מצד 
עצמו, הן מצד אנשי היישוב הישן שהיו מצויים על ידו באופן תדיר, וסימלו בעיני אישים 
יחסים מורכבים בקרב הוגים  ואת חורבן העם, עורר הכותל  ציוניים את היהודי הגלותי 
ציוניים. דוגמאות בולטות לכך הן דבריהם של הרצל ושל אחד העם לאחר ביקוריהם בכותל 
המערבי )הרצל תשס"ד, 40; גינצברג )אחד העם( תשי"ד, ל(. כפי שהראה אריה ספוזניק, 
במהלך העשור השני של המאה ה־20 החל להסתמן שינוי ביחסם של אישים ציוניים לכותל 
המערבי )ספוזניק תש"ע, 165–194(.16 מבשרו של השינוי ואחד ממחולליו היה איתמר בן 

אב"י. בשנת 1911 כתב בן אב"י בעיתון האור את הדברים האלה:
לא עשינו כלום כדי ליצור מסביב לכותל הגיבורים את הסביבה הנאה לו... האם 
לא היה הכותל המערבי לסמל השפלות היהודית ולכלוכה? האם לא הייתה נקודת 
 ]...[ הבכיות"  "כותל   ]...[ עמנו?  כל  של  הנוכחית  השפלות  לסמל  הלזו  הגבורה 
"כותל המתים" ]...[ "כותל הלכלוך" ]...[ הו גיבורים! אתם כולכם באשר הייתם, 
החשמונאים והמכבים, אנשי ביתר ושרידי טיטוס, כל מי שראה בעיניו את העם 
היהודי, כל מי שעמד ברגליו על אבני החומה המערבית, כל מי ששפך מדמיו על 
מזבח העם העברי במלחמתו לקיומו ולהתמדתו עלי הארץ — איככה לא תרעדו 
אב"י  )בן  ש"ב[  שלי,  ]ההדגשה  לכם?  חטאנו  אשר  החטא  ממשא  בקברותיכם 

תרע"ב; 1928(
בדברים אלה ביקש בן אב"י להעניק משמעות סמלית חדשה לכותל, שונה והפוכה מראייתו 

לפי דעתי, אפשר לראות בדבריו של אחד העם )תשי"ד, לד(, על "צללי אבותינו הגיבורים אשר   16
פה, בלילה הזה, הקריבו למוות נפשם בעד ארצם ולאומיותם, נראה לי כאילו עוטרים אותנו 
מסביב ומביטים בתימהון על בניהם אלה היושבים על מצבת קבורת כבודם וספרים בידיהם", 
כמטרימים את דבריו של בן אב"י, ואולי כבר בהם יש לראות את ראשיתו של השינוי )או מבשרו(.
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המקובלת כסמל חורבן. בן אב"י ביקש לראות ב"כותל הגיבורים" סמל למאבק לאומי רב־
דורי ולהקרבה עבור מאבק זה, והוא פעל כדי להנחיל תפיסה זו לרבים.

ירושלים  ואת  בכלל  ישראל  וההתרחשויות ההיסטוריות שפקדו את ארץ  האירועים 
הוגים  בקרב  זו  תפיסה  של  להשתרשותה  רבות  תרמו  הבריטי  השלטון  בתקופת  בפרט 
ומנהיגים ציוניים. בתקופה זו, בעיקר בעקבות העובדה שהכותל תפס מקום חשוב בסכסוך 
הלך  הכותל'(,  )'סכסוך  תרפ"ט  למאורעות  שהובילו  באירועים  במיוחד  היהודי־פלסטיני, 
והתחזק מעמדו בתנועה הציונית, וראייתו כסמל לאומי התעצמה )ספוזניק, שם; פרידמן 
תשל"ח, Ricca 2005 ;314–297(. כפי שכתב דורון בר, בתשע עשרה השנים שבין מלחמת 
העצמאות למלחמת ששת הימים, שבהן נשלט המקום בידי ירדן ונמנעה גישתם של יהודים 
)וישראלים( אליו, הוסיף מעמדו של הכותל להתחזק בקרב הציבור היהודי. עובדת היותו 
בלתי נגיש חיזקה את מעמדו כמוקד געגועים וכסמל היסטורי לאומי )בר תשע"ה, 325–327(.

כיבוש הכותל במלחמת ששת הימים ומשמעותו
של  כשיאה  היהודי  הציבור  בעיני  נתפס  הימים  ששת  במלחמת  המערבי  הכותל  כיבוש 
לכך אפשר  רבים  ביטויים  בכלל.  הימים  ושל מלחמת ששת  בפרט  ירושלים  על  המערכה 
בשירים  לאחריה,  ומיד  המלחמה  בימי  בעיתונות  שפורסמו  ובתמונות  בכתבות  למצוא 
שפורסמו על הכותל בעקבות המלחמה, וכן בספרות על אודות המלחמה שנכתבה בשנים 
שלאחריה )ראו לדוגמה שגב 1968, 202–203; נתן תש"ל, 305–349; נרקיס 1975, 250; רבין 
1979, 12–13; פרלמן וקולק 1969, 268; נאור תשמ"א, 145–162(.17 ואולם, נראה כי לעובדה 
שהכותל עבר לידיים ישראלית בכיבוש צבאי דווקא, נודעה השפעה גם על התהליך שפקד 
את מעמדו של הכותל ועל משמעותו הסמלית. מלחמת ששת הימים על ימי החרדה שקדמו 
לה ועל תחושת ההצלה שרווחה בעקבותיה, והעובדה שהכותל המערבי נכבש על ידי צה"ל 
במלחמה זו, הוסיפו להתעצמות מעמדו של הכותל המערבי, להזדהותו של הציבור הרחב 
עמו ובייחוד להתחזקות ההיבט הלאומי במשמעותו הסמלית של "הכותל הזה, ששמע הרבה 
תפילות, וחש ידי נשים מקוננות" אך "לא ראה עוד צנחנים בוכים" )חפר 1968, ללא ציון 
מספר העמוד(, שראה הרבה "אזוב ועצבת" ועתה נוספו לו גם "עופרת ודם" )גמזו 1968, 
67–68; וראו ספוזניק 2014: 188(. תמונתו המפורסמת של הצלם דוד רובינגר, שבה נראים 
שלושה צנחנים ישראליים מביטים בערגה אל הכותל המערבי, שהייתה לסמל ניצחונה של 
 Rubinger 2007:( ישראל במלחמת ששת הימים, היא אולי הדוגמה הבולטת ביותר לכך 
הדמעות"  "כותל  של  הפיכתו  בתהליך  רבה  השפעה  ובעל  נוסף  שלב  זה  היה   .)122–125

ל"כותל הגיבורים" בעיניים ציוניות, כלשונו של איתמר בן אב"י.

ירושלים  לכיבוש  ביחס  הישראלי  בציבור  שונים  חלקים  בין  הבדלים  שהיו  ברור  זאת,  עם   17
והמקומות הקדושים שבה והכותל המערבי בפרט, והיו שהביעו יחס מסויג ולעתים אף מנוכר 
לכותל ולהתרגשות הגדולה סביב כיבושו )ראו לדוגמה נתן תש"ל, 334–335; שפירא תשל"א, 
236; הראל וגור 1972, 163, 219; שגב 2005, 389; ובר תשע"ה, 132–141(. אולם נראה שקולות 

אלה נותרו שוליים בזמן המלחמה ובשבועות שאחריה )גן 2008, 270–271(.
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משמעות הריסתה של שכונת המוגרבים - סיבות והשלכות
לדעתי, את משמעות הריסתה של שכונת המוגרבים ואת המוטיבציה למעשה יש להבין 
על רקע התהליכים והתמורות שפקדו את הכותל המערבי בעת החדשה ומעמדו בתנועה 
הציונית, שתוארו לעיל. כאמור, סמטת הכותל שלפני מלחמת ששת הימים נתפסה כסמל 
תושביה  של  לדלותם  הסמוכה,  המוגרבים  שכונת  של  להימצאותה  ולדלות.  להשפלה 
ולהתנהגותם היה חלק משמעותי במציאות זו: הם השליכו אשפה לעבר הרחבה, העבירו 
דרכה בהמות שהטילו את גלליהן, והתנכלו ליהודים שהגיעו למקום )ראו לדוגמה פרומקין 
מי   .)29  ,1969 בן־צבי  ועוד;   119–118  ,107–102 276–279; אורנשטיין תשכ"ח,  תשט"ו, 
של  והעלוב  הדל  המראה  עם  להשלים  יכול  היה  לא  לאומי,  סמל  בכותל  לראות  שביקש 
הסמטה הצרה הכלואה בין בתי שכונת המוגרבים. מראה זה התאים אולי ל"כותל דמעות" 
)Wailing Wall( אך לא התאים לסמל ממלכתי־ריבוני. ההתלהבות וסערת הרגשות שבאה 
בעקבות המלחמה והניצחון הגדול בה תרמו עוד להתגברותן של תחושות לאומיות אלה. 
על כן, המראה של סמטת הכותל הצרה המוקפת בתים דלים של אוכלוסייה עוינת, היה 

חייב להשתנות כדי להתאים את הכותל ואת המרחב שסביבו למעמדו החדש.
בארץ  הציונית  העשייה  של  השנים  וחמש  בשמונים  הכותל  של  במעמדו  התמורות 
שליוו  ולתחושות  לפעולה  ליוזמה,  במודע,  שלא  או  במודע  משמעותי,  גורם  אפוא  היו 
אותה, לפחות אצל חלק מן היוזמים ומן המבצעים. לדעתי, כך יש להבין גם את ההחלטה 
של  ההסכמה  את  ממשלתיים,  אישורים  קבלת  ללא  השכונה  הריסת  על  ה'ספונטנית' 
הנוגעים בדבר – רובם ככולם – לבצע זאת על חשבונם של אזרחים שבתיהם ייהרסו, וכן 
את התלהבותם של המעורבים בהריסה ואת תחושת השליחות ההיסטורית שפיעמה בהם.

לפני  ימים  ושלושה  צה"ל  בידי  הכותל המערבי  כיבוש  לאחר  יממה   ,1967 ביוני  ב־8 
הריסתה של שכונת המוגרבים, מחקו חיילים מן הכותל המערבי את המלים "אל־בוראק" 
)Wailing Wall באנגלית(, שהיו כתובות  "כותל הדמעות"  )البُراق בערבית( ואת המילים 
בשלט שנתלה על הכותל בתקופת השלטון הירדני )לנדרס, דבר, 9.6.1967; כנען, הארץ, 
12.6.1967(. הדבר נעשה ביוזמתו ועל פי בקשתו של ראש הממשלה לשעבר, דוד בן־גוריון, 
שביקר בכותל באותו יום ואמר כי השלט אינו שייך למקום )יומן בן־גוריון 8.6.1967; יורמן, 
דבר, 9.6.1967; בר־זוהר 1975, 1597; שגב 1967, 400–401(. מעשה סמלי זה, שהיה הצעד 
בן־גוריון  ביקש  הדרך שבה  על  מלמד  כיבושו,  לאחר  הכותל  של  הפיזי  בעיצובו  הראשון 
לראות את הכותל, בהתאם למשמעותו הסמלית החדשה: לא עוד כותל בשליטה מוסלמית 
ושפלות.18  גלות  חורבן,  סמל  דמעות,  כותל  עוד  ולא  ליהודים;  בלבד  תפילה  מקום  ובו 

הריסתה של שכונת המוגרבים נבעה גם היא מתפיסה זו.
השינוי  של  תוצאה  רק  הייתה  לא  החדשה  הרחבה  של  היווצרותה  כי  עוד  נראה 
ו'המכובד'  החדש  המראה  זה.  שינוי  של  להמשכו  גורם  גם  אלא  הכותל,  של  במשמעותו 
של רחבת הכותל אפשר למבקשים זאת לראות בכותל סמל לאומי ולדרוש כי הדבר יבוא 

באותו ביקור השתומם בן־גוריון על כך שלא ניתנה הוראה להרוס בתים שנבנו על יד הכותל   18
בתקופת השלטון הירדני )יומן בן גוריון, שם(. הוא גער במקורבו יעקב ינאי, מנהל רשות הגנים 
ינאי  הלאומיים, שנלווה אליו בביקורו במקום, על הימצאותם של בתי כיסא צמודים לכותל. 

שוחח על כך עם טדי קולק, וקולק השיב כי ידאג להסרתם )בנזימן תשל"ג, 38(.
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עיצוב  על  בדיון  לתוכו.  ליצוק  שיש  ובתכנים  המרחב  של  הפיזי  בעיצובו  גם  ביטוי  לידי 
רחבת הכותל וסביבתה שהתקיים ב־19 בדצמבר 1974, טען האדריכל רם כרמי כי המעשה 
ייהפך לסמל לאומי, ואלו היו הבתים  יצירת הרחבה הגדולה הוא שאפשר "שהכותל  של 

נשארים שם זה לא היה קורה" )קאסוטו תשל"ו, 95(.
בריאיון  קולק  טדי  נשאל  השכונה,  של  הריסתה  אחרי  שבועיים   ,1967 ביוני  ב־23 
פגעה  ההריסה  כי  שטענה  לביקורת  כתגובה  ההריסה.  מעשה  של  צדקתו  על  עיתונאי 

בחוויית הביקור והתפילה על יד הכותל, אמר קולק:
בעבר,  טעם  בזה  היה  כי  ייתכן  לבכי.  מקום  גלותית,  רוח  בעל  מקום  זה  היה 
אבל אין זה מה שאנחנו רוצים בעתיד ]...[ יום אחד נחפור את הכותל ונשחזר 
כפי שהיה בהיותו חלק ממקדש  בכל הדרו,  יעמוד  והוא  כפי שהיה בעבר,  אותו 
ירושלים. דבר זה יתאים לעתיד ירושלים המאוחדת ]ההדגשה שלי, ש"ב[ )פונדק, 

דבר 23.6.1967(.
ירושלים  קבלני  של  הכותל'  'מסדר  באלבום  שכתב  בדברים  יותר,  מאוחר  שנה  עשרים 

שביצעו את ההריסה בפועל, כתב קולק:
בלבי  חמה  פינה  יש  אך  מעש,  לכול  רבה  משמעות  יש  וחזון  סמל  שהיא  בעיר 
לאותם רגעים מרגשים ובלתי נשכחים שבהם החלטנו להרחיב את רחבת הכותל 
המערבי, כיאה למקום שהוא לב העם היהודי ]...[ קבלני ירושלים הם שנענו לכך 
מתוך התלהבות ומסירות, וביעילות קבענו בשטח את העובדה שהיוותה פסיעה 
ראשונה וחשובה ביותר בדרך הארוכה להשבת עטרתה של ירושלים ליושנה )יפה 

ושילר 2007, 124(.
דברים אלה של קולק, הן שאמר סמוך להריסה הן שכתב עשרים שנה מאוחר יותר, מלמדים 
בבירור על המניע העיקרי להריסתה של שכונת המוגרבים והמוטיבציה להרחבתה של רחבת 
לקליטת ההמונים: הרצון להתאים את המרחב  ביצירת מקום  לצד הצורך הטכני  הכותל 
למשמעות הסמלית החדשה שביקשו בן גוריון, קולק ורבים אחרים להעניק לכותל המערבי 
ולירושלים בכלל, הוא שעמד בבסיס ההחלטה החפוזה להרוס את שכונת המוגרבים וליצור 
רחבה גדולה ומכובדת במקום, והוא שגרם להתלהבות הגדולה בתכנון ובביצוע המעשה 
שנועד לשנות את אופיו הגלותי של המקום ולעצבו באופן שיהלום את "עתיד ירושלים 

המאוחדת", כפי שביקשו אלה לראותו.
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