ישיבת הכותל

לפני תחילת העבודה

הגרסה האחרונה לפני הדרישה לתיקונים .דגם משולב של ישיבות הכותל ופורת יוסף.
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דגם ישיבת הכותל

לאחר "תיקון" החזית המזרחית )הסתרת הגבליות(
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כל התוכניות לפני חיבור החדרים הבודדים לדירות

809

810

811

חתך דרך הר הבית  ,פורת יוסף וישיבת הכותל

)הכיפה מעל מרכז ישיבת הכותל = ביכ"נ "תפארת ישראל" שלא שוקם(.

ישיבת הכותל .החזית המזרחית
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ישיבת הכותל  -חזית צפונית – רח' הממונה \ הקראים
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הכניסה הראשית לישיבת הכותל – רח' הממונה\הקראים
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המעבר מהכניסה אל מדרגות הירידה רחבת הכותל
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התכנון התחיל כמו דברים רבים ,לגמרי בדרך מקרה .הרעיון
להקמתה של הישיבה היה תוצאת מעשה של קבוצת צעירים תלמידי
ישיבות הסדר .אלה פלשו ,מיד לאחר מלחמת ששת הימים ,לבניין לא
גדול ,אבל חדש יחסית ,שהוקם למרגלות הר הבית ,כנראה על ידי
הממשל הירדני .הכוונה הייתה כמובן להרוס גם בית זה אלא שלשם
כך צריך היה למצוא לצעירים מקום חלופי רצוי עם זיקה לכותל
כשמה של הישיבה .הבחירה נפלה על המדרון העולה מרחבת הכותל
אל גבעת הרובע היהודי ממערב לשטח שבו עדיין עמדו הריסות
הישיבה הספרדית "פורת יוסף" שחרבה עד היסוד .בראש המדרון
עמד בית ריק שדייריו נמלטו לאחר הקרבות .הבית עצמו היה רכושה
של אחת המשפחות הערביות המכובדות ונדרשו כמה שבועות
לרכישתו .בינתיים שוכנה הישיבה באגף של "בתי מחסה" שהשלמתי
את שיפוצו – מקום ששימש קודם לכן את החברה לשיקום ולפיתוח
הרובע היהודי שמשרדיה עברו לבית "רוטשילד" .פרט עצוב ומשעשע
מבחינתי הוא שלאחר פינוי תלמידי הישיבה מהבנין ברחבת הכותל
מיד התמקם בו בית הדין הרבני עד שלבסוף הועבר לבית יגאל אלון
לאחר מותו בתחילת שנת .1980
באחד הימים לאחר שאנשי ישיבת הכותל כבר התמקמו זמנית
בבניין בתי מחסה הודיעו לנו מהנהלת החברה לפיתוח שהמליצו
עלינו ,כלומר על יער ,מנדל ועלי ,כמתאימים לתכנון בניני הקבע הן
של 'ישיבת הכותל' והן של 'פורת יוסף' .גם במקרה זה ,כפי שנהגנו עד
כה החלטנו לחלק בינינו את העבודה ,יער לקח את 'פורת יוסף'
הסמוכה יותר לרחבת הכותל ואני את 'ישיבת הכותל' בסמוך
מאחוריו .מנדל ,שעדיין לא התפנה מטרדותיו הסתפק בהבטחה
שבעתיד נמסור לו את הגוש הגדול של בניינים הרוסים למחצה,
מצפון לרחבת "דויטש פלאץ" כולל הרחבה עצמה .בהמשך פניתי מיד
לאנשי הישיבה 'שלי' על מנת לגבש פרוגרמה והצעה ראשונית .עד
מהרה הבנתי שלאנשי הישיבה לא היה מושג ברור לגבי צרכיהם או
רצונותיהם וגם לא לעומדים מאחריהם ,כלומר הנהלת המפלגה
הדתית הציונית ,על שתי סיעותיה דאז' ,המזרחי' ו'הפועל המזרחי'.
כתוצאה מכך צריך היה לגבש מן היסוד את תוכנית הבניה ומטרותיה
על ידי שאלות ותשובות ,בתהליך שנמשך כמעט עד סוף העבודה.
בפגישה הראשונה עם אנשי ישיבת הכותל נאמר לי כי המדובר
בחמש כיתות ,חדר אוכל ,מטבח וכמה חדרי מגורים עבור הצעירים
הגרים מחוץ לעיר .בשלב זה הסתיימה אותה שיחה שבהמשכה הייתי
אמור להגיש את ההצעה הראשונית .עם זאת נדמה היה לי שחלה שם
אי הבנה :אנשי הישיבה סברו כי מדובר באגף בנין 'בתי מחסה'
שהועמד ,לרשותם באופן זמני .אני ,לעומת זאת ,הנחתי שמוטל עלי
לפתח ,על בסיס אותם נתונים ,את הפרוגרמה לבנין חדש .הבעיה
הייתה שלא ידעתי דבר על מערכת הלימודים במוסדות דתיים ועל כן
המשכתי לתחקר את הנהלת הישיבה – תהליך שממנו התפתחה
התכנית מכמה מאות מטרים לבניין של כ 15-אלף מטר מרובע .כאשר
אני כותב על כך עתה ,כמה עשורים לאחר גמר העבודה ,הדברים
נשמעים רגועים יחסית .אבל המציאות הייתה שונה מאוד ,מכיוון
שהכל הלך והשתנה בו זמנית.
המידע הראשון שחסר לי היה מספר הלומדים באותן חמש כיתות
וכפועל יוצא גודלן והמספר הצפוי של כלל הסטודנטים .בשלב
מסויים כבר דובר על למעלה ממאתיים תלמידים בנוסף לצוות
המלמדים; המספר שלפיו תוכננו חדר האוכל והמטבח ,הפנימייה,
ההנהלה ומעל לכל אולם בית הכנסת המשמש ,לפי המסורת
האשכנזית ,גם כבית מדרש .כאן ,מכל מקום ,מתקיימות התפילות,
מושמעת הדרשה היומית לכל התלמידים ובהמשכה ,בדרך כלל ,כמה
שעות של דיונים ,שינון ופילפול של התלמידים בינם "לבין עצמם",
באווירה של "התלהבות" .מכיוון שמספר התלמידים נשאר פתוח
יחסית החלטתי – באישור ראשי הישיבה – להוסיף גלריה שתאפשר
את כניסתם של עוד כמה עשרות תלמידים מהם על מנת להתבודד,
ומהם בקבוצות לדיון על נושא מסוים .בסופו של דבר הגלריה עברה
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הסבה לעזרת נשים ,על אף שהדבר לא היה הכרחי כי ניתן ליצור את
ההפרדה גם אם היו מתפללים באותו אולם .לגלריה הייתה גם
משמעות אדריכלית שהיא מבחינתי תמיד שילוב של צורה ופונקציה;
במקרה זה אולם שגובהו הוא פועל יוצא מהיותו דו קומתי ולא רק
הרצון לבטא את חשיבותו.
באשר לחמש הכיתות שעליהן דובר בתחילה הסתבר שהכוונה
לחמש שנות לימוד ולא למספר מסויים של תלמידים ,עם זאת
שמרתי על ההנחיה הראשונית של חמישה חדרי כיתות ואפילו אולם
הרצאות עם חדר הקרנה בהנחה שאלה ישמשו לשיעורי עזר או
לחליפין ,כמו בגלריה ,לקבוצות המתארגנות מדי פעם לדיון בנושא
מסויים .בהמשך נוספו עוד כמה חדרים עם ארון קודש ,מעין בתי
כנסת זוטא ,בשם "כולל" ,המשמשים ,ככל שהבנתי ,קבוצות
המגיעות מחוץ לישיבה .בנוסף עלה הצורך בספריה הצמודה לבית
המדרש – נושא שעבר מספר שלבים :תחילה נאמר לי שהתלמידים
יוציאו ויחזירו לשם את הספרים .לאחר מכן הסתבר שמעטים יעשו
זאת וכל השאר ירכשו ,קרוב לודאי ,את הספרים הדרושים היות
ואינם יקרים כפי שהיו בעבר .בסופו של דבר נמצאה פשרה בהנחה
שימצאו תלמידים הזקוקים לספרים בין אם השאירו אותם בחצר
בבית או כאלה שהוזכרו בדרשה היומית אבל אינם ברשותם .בנוסף
צריך היה למצא מקום לספרית מחקר בגין ההחלטה לפתוח מסלול
לימודי המשך לבוגרים ,כלומר "אברכים" שסיימו חמש שנות לימוד.
בשלב זה הם במעמד של ר"מ )ראש מתיבתא( המלמד ולומד ,עד
שיוסמך לרבנות .לצורך זה נדרשו גם חדרי עבודה קטנים ,רצוי סמוך
לספריה ,שבו ר"מ יכול לערוך את מחקריו או לפגוש את תלמידיו.
על השינוי במעמדה של הישיבה למדתי מהבקשה לקבוע מספר
דירות לא רק לרבנים ראשי הישיבה אלא גם לתלמידים נשואים
העוסקים במחקר ובהוראה לקראת ההסמכה לרבנות .דירות קטנות
ככל האפשר לבל ירצו להשאר תקופה ארוכה מדי ,כי פי המסורת
אסור להורות להם לעזוב ,כלומר לחדול מלימודיו .הבט מסקרן נבע
מקווי הדמיון עם מערכות לימוד מקבילות .בין אלה ללא ספק היותר
מפתיע הנוהג של התלמידים לדון ביניהם תוך כדי הליכה – נוהג
שהתחיל בו ,כנראה ,אריסטוטלס )מאה  4לפנה"ס( ועל כן נחשב למיסד
ריפטטית" ,כלומר המהלכים – מבחינתי על כל פנים
הפ ָ
ה"אסכולה ָ
המשמעות הייתה יצירת מסדרונות הליכה ופינות ישיבה לתלמידים,
כבית ככל האפשר ,בחצר הפנימית באולם הכניסה ועל גגות הבנין.
שינוי נוסף כמעט בו זמנית היה ביטול המסדרונות לאורך כל
הפנימייה ,כאשר מצד אחד היו החדרים – כל אחד לשלושה
תלמידים – שפנו לחצר הפנימית ומצידו השני הגבליות עם
השירותים המשותפים .במקום זאת התבקשתי לאחד כל שלושה
חדרים ,כולל השירותים ,למעין דירה ,כל אחת לקבוצת תלמידים.
עם אפשרות להסב אותה לדירה רגילה בשעת הצורך .התוצאה הייתה
נתק בתנועה האופקית בין האגפים ותוספת מדרגות היורדות לחצר
פנימית ,שהפכה למעין מסדרון ראשי  -למעט כמה חדרים הצמודים
לישיבה עצמה שהיו אמורים לשרת תלמידים שתנועתם מוגבלת
זמנית או דרך קבע .מכל מקום להסבת החדרים לדירות הייתה
משמעות נוספת :התקווה שכל קבוצה תקפיד על ניקיון השירותים
שהיו לחלק משטח המגורים.
במקביל לשינויים בפרוגרמה ,חלו ,כפי שכבר ציינתי ,גם לא מעט
שינויים בגבולות השטח לבנייה .בשלב הראשון כל אגף הלימודים
היה ממוקם ממזרח על המדרון היורד לכותל ואילו השטח המערבי
יועד ברובו למגורי הסטודנטים .בשלב מסוים בתכנון ,עלתה דרישה
מצד הנהלת ישיבת "פורת יוסף" ,לקבלת כל המדרון בטענה שרובו
היה בשעתו ברשותם או שהייתה להם חזקה עליו .בסופו של דבר
הושגה פשרה והמדרון חולק בין שתי הישיבות – פשרה שחייבה
הייתה נסיגה משמעותית של "ישיבת הכתל" מערבה כולל חלק לא
מבוטל של אגף הלימודים כגון כיתות ,אולם כניסה ,חדרי רבנים
ובהמשך גם אגף המנהלה.

*

אותה פשרה הייתה מלווה גם בפניה אלי של אנשי "פורת יוסף"
אל מנת שאתכנן עבורם את הבניין ,מכיוון שלדבריהם יעקב יער לא
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תמך בהם דיו כאשר התקיימה אותה בוררות ,זאת בניגוד אלי
שמצאתי לנכון להעיד לכאורה לטובת "ישיבת הכותל" .יתרה מזו
בזכות השטח הנוסף כוונתם לבנות בניין מפואר לפחות כמו "ישיבת
הכותל" .מפניה זו לא יצא דבר ראשית בגלל ההרגשה שפנו אלי בגין
ההכרות שלי עם יגאל אלון שהיה יו"ר אותה ועדה ואולי גם ועדות
אחרות שתדרשנה בעתיד .שנית ,עמדתי על כך שיקבלו מכתב
'שחרור' מיער בטרם אתחיל בעבודה כמו כן אצטרך לקבל את
הסכמתם של אנשי "ישיבת הכותל" .בהמשך לאותה פניה ,ככל הידוע
לי ,יער הגיש הצעה נוספת שנדחתה .לאחר מכן ראיתי הצעה של
אדריכל אמריקאי בשם ליפשיץ שגם היא נדחתה מסיבה בלתי ידועה
לי .לבסוף הוחלט לפנות למשה ספדי שתוכניתו אמנם נבנתה אבל עם
שינויים מהותיים בראש ובראשונה ביטול בועות הזכוכית שנועדו
לשמש כחלונות לחדרי הפנימייה .הטענה הייתה שבועות אלו ,שהיו
אמורים לייבא אותן ,כנראה מגרמניה ,יקרות מדי ,עד שלבסוף
נמצאה פשרה כלשהי ,שאיפשרה את השלמת הבנין.

*

הצעה ראשונית 1

הצעה ראשונית 2
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הצעה ראשוננית 14.11.1968 3

הצעה ראשונית 14.11.1968 4

הצעה ראשונית  – 14.11.1968 4חזית צפונית מזרחית
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פנים בית המדרש 14.11.1968
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ישיבת הכותל גרסה אחרונה לפני שנלקח מחצית השטח המזרחי .

ישיבת הכותל גרסה לפני אחרונה – מימין השטח שנוסף  -רובו לדירות רמי"ם
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פיצוי מסוים על הצורך לסגת מערבה ניתן ,על ידי החברה לפיתוח
הרובע ,שהעמידה לרשות הישיבה עוד שטח קטן בקצה המערבי של
הבנין .בשטח זה ,הגובל כיום בכיכר קטנה ,כבר תוכנן בית דירות.
אבל מסיבה ,שלא כאן המקום לדון בה ,הוחלט לבטל את התוכנית
ולמסור אותו לישיבה בתנאי שיישאר הייעוד המקורי כלומר דירות –
תנאי שתאם את הכוונה לאפשר המשך לימודים לבוגרים )אברכים(,
במיוחד אלה מביניהם שכבר היו נשואים .במקביל לפיתוח
הפרוגרמה והתכנון ,בעיקר פינוי הריסות ,חפירת מרתפים ויסודות.
עד מהרה הצטרפו למלאכה גם הארכיאולוגים .מלאי תקווה
שימצאו ,בין השאר ,את יסודות הארמון החשמונאי .בסופו של דבר
נחפר רוב השטח ,עד לשכבת בית ראשון ולעתים עד לשכבת הסלע.
אבל ,הארמון החשמונאי לא התגלה ,עם זאת הוחלט לשמר את רוב
הממצאים שעבורם צריך היה לבטל את האולם התחתון במדרון
המזרחי וחלק מקומת הקרקע והמרתף של האגף המערבי.
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בשלב מוקדם של החפירות הוזמנה לאתר קאתלין קאניון,
ארכיאולוגית שהתפרסמה ,כעשר שנים קודם לכן ,בזכות חפירות
ביריחו .שם חיפשה את חומות העיר שנהרסה בעת כיבוש הארץ על
ידי יהושוע בן נון .במקום זאת גילתה להפתעת כולם שכבות של ערים
שקדמו באלפי שנים את כיבוש הארץ – יישוב הנחשב לאחד
העתיקים ביותר בעולם ותחילתה של התרבות העירונית כולל חומה
ומגדל מהראשונים אולי אף הראשון ,שנבנו אי פעם )התיארוך
התאפשר הודות לפיתוח שיטת מדידה חדשה ויחסית מדוייקת ,המבוססת

על אבדן פחמן  14של כל חומר אורגני ,מרגע שפסק מלחיות או לצמוח(.
כאשר קאתלין קאניון ראתה את החפירות שערכו הארכיאולוגים
בשטח הישיבה התלוננה על כך שאלה הרסו למעשה את השטח
מבחינת האפשרות לחפירות נוספות בדורות הבאים .במילים אחרות,
כל דור חייב לחפור את המינימום על מנת לאפשר לבאים אחריו
לערוך חפירות נוספות .זאת מכיוון שהידע והטכנולוגיה משתנים ללא
הרף וכך גם הבנת המשמעות של הממצאים ,כפי שקרה גם לה
ביריחו .מסתבר שבאותו סיור ואולי כבר לפני כן הוצע שלא לחפור
בכלל ולבנות רק מעל פני הקרקע ,בעוד שאת היסודות יש להגביל
לרשת של עמודים במרחקים קבועים של  5-6מטר .טכניקה שהייתה
מאפשרת לחוקרים להמשיך בחפירותיהם מתחת לבניינים .במילים
אחרות טכניקה דומה לבניה ערבית שנתגלתה ביפו העתיקה .מכל
מקום ההצעה לא מומשה בעיקר בגין הכמיהה לחשוף את תקופות
השלטון היהודי בעיר.
הקושי בתכנון הישיבה נגרם לא רק בגלל השינויים שכבר פירטתי
אלא גם התאמת הבנין לקווי מתאר מסוימים מאוד – בניגוד למרבית
הבנייה המודרנית כולל ישיבות אחרות ,שנבנו על מגרשים גדולים
יחסית או בשטחים פתוחים .במילים אחרות ,קושי הנובע מחיפוש
נקודת האיזון בין השטח המצוי והתכנון הרצוי .אי היכולת להפריד
בין פעילות עיקרית למשנית ,ובנוסף לכך התיחום של מרבית הבניין
בין סמטאות צרות ,כמעט ללא מבט החוצה ,מבלי לאבד את
הפרטיות הן של החיים בישיבה והן של השכנים הסמוכים לה.
הפתרון למצב זה קבע מראש את החלטתי להפנות את כל חדרי
המגורים לחצר פנימית אמנם צרה אבל רחבה פי כמה יותר
מהסמטאות ועל כן תספק אור ואוויר ,תוך שמירה על שמירה
הפרטיות על ידי חלונות שאינם ערוכים זה מול זה .לעומת זאת רוב
חדרי הלימוד ,בית הכנסת ואולם האוכל פונים מזרחה אל הר הבית
והנוף הפתוח עד להר הזיתים והר הצופים.
לפתרון החלונות הפונים לחצר יש שני יוצאי דופן :האחד ,דירות
התלמידים הנשואים .רובם במעמד ר"מ .אלה נפתחות לרחבה
שנותרה מאחר ובניין 'החורבה' של לואי קאהן לא נבנה .השני ,אולם
האוכל החלבי המתאים גם לאירועים מיוחדים .כאן נעשה ניסיון על
ידי אחד ממנהלי הישיבה לפתוח שורת חלונות לסמטה .אבל כצפוי,
השכנים הביעו את התנגדותם והחלונות נאטמו .אותו מנהל החחליט
גם לאטום את החצר התחתונה שאליה נפתח אותו אולם בתחתון –
כתןצאה מכך האולם מתאים עדיין לאירועים אבל לא כחדר אוכל
חלבי ,לארוחות בוקר או אירוח אנשים מהחוץ ללימודי קיץ .באותו
הקשר של חלונות הוספתי מעל לאולם הכניסה מעין 'כיפת אור'
ההופכת את המקום לחצר מקורה לרווחת התלמידים בימים הקרים,
של החורף הירושלמי .מעל לכל ,תרתי משמע ,כלומר הגג כולו פתוח
לתלמידים הרוצים לצאת להתאוורר לאור השמש.
במבט כולל ,מבלי להיכנס לפרטים ,צורתו של בניין ישיבת הכותל
מתחלקת לשניים :הנראה שעליו אדון כאן ,והבלתי נראה שאליו
אחזור בהמשך .הנראה עיקרו מכמה נקודות תצפית ,ממנה ניראת
הישיבה ,כגון רחבה הכותל ,הר הבית ,הר הזיתים והר הצופים.
המבט מרחבת הכותל הוא מלמטה למעלה ולכן גם היותר דרמתי .עם
זאת ולמרות השוני ,הכוונה הייתה ליצור מיזוג מסוים עם בניין
ישיבת "פורת יוסף" הפרושה מתחתיו למרגלות גבעת הרובע היהודי.
אותו מיזוג אמור להיווצר ,בראש ובראשונה ,על ידי כך שבחרתי
באותו גוון וגימור של האבן .במילים אחרות ,לדעתי ,המתבונן היום
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על העיצוב הכללי של חזית הרובע הפונה מזרחה עשוי להבחין ,אולי,
בהבדל בין שתי הישיבות ושאר הבניינים ,אבל פחות ,אם בכלל ,על
השוני שביניהן .בנקודת התצפית השניה ,מרחבת הר הבית ,בסמוך
לכיפת הסלע ,המבט כמובן גבוה יותר ,אבל ורחוק יותר ,ולכן גם
ההתמזגות ,יותר כללית .בהמשך ,מהר הזיתים והר הצופים ,המראה
פנורמי ורחב וכמעט שלא ניתן עוד להבחין בבניינים מסוימים.
המודעות בצורך לבחון את חזית הרובע כאילו היה בניין הייתה
קיימת מתחילת העבודה ולא רק ברובע היהודי אלא גם ביפו .כך
למשל בדיקות המבטים אל גבעת יפו בעיקר המראה לאורך קו החוף
של תל-אביב .כך גם ההצעה הכללית לפיתוח הרובע היהודי
בירושלים שהכנתי עם יער בשנת  1970ואשר הגשנו ביחד לועידה
לתכנון ירושלים ,באותה שנה – נושא שכבר פרטתי ואין צורך לשוב
ולדון בו.
'הבלתי נראה' ,מתייחס לחזיתות הפונות לסמטאות הצרות
שמסביב לבניין .כל שהעוברים ושבים רואים הוא הקיר ,בגובה
העיניים ,הקרוב אליהם ומעט בהמשך קו הראיה .הכוונה ,שאני
מקווה התגשמה ,הייתה שהזמן יחזק את הזיקה בין החדש לישן,
ועם זאת תישמר גם הפרדה מסוימת בין בתי המגורים לאורך
הסמטה מדרום לבניין הישיבה .באשר לצד הצפוני כאן נעשה ניסיון
לכוון את העוברים ושבים אל נקודת המפגש בין הכניסה הראשית
לישיבה והמעבר המקורה אל המדרגות היורדות לרחבת הכותל .כאן
גם אמור היה להתקיים המפגש בין שלושה מוסדות דת :מחד המוסד
החדש 'ישיבת הכותל' ומאידך שני מוסדות ותיקים שבנייניהם נהרסו
והיו אמורים להיות משוקמים אבל נותרו כשהיו :בית הכנסת
"תפארת ישראל" )ידוע גם ניסן בק( ובית הכנסת של קהילת "הקראים"
– בנינים אשר ראוי היה לשקמם .במילים אחרות לחזק את אותו
תוואי עולי הרגל המופיע בחוברת שהכנתי בזמנו ביחד עם יער .יתר
על כן בהמשך  -בקצה המעבר המקורה  -מצויים זה מול זה שני
אולמות של הישיבה שנועדו על ידי לשמש את הציבור הרחב :האחד
לארועים והשני ,הפונה לכותל ,לתפילה.
לחזית 'הבלתי נראית' .כלומר זו הנפרסת לאורך הסמטאות
מצפון ומדרום התכונתי להוסיף את הקטע המערבי ,שהוא מגורי
התלמידים הנשואים ,שהיה אמור אף הוא להיות כמעט נסתר בצלו
של בית הכנסת ''החורבה'' של לואי קאהן ,אבל נשאר חשוף מאחר
וזה לא נבנה .איני מצטער שחזית זו נותרה חשופה או שנותרה כאן
רחבה המשמשת מקום משחק לילדי הרובע בדומה לרחבת "דויטש
פלאץ" .עם זאת אני מצטער שהבניין של לואי קאהן לא נבנה בטענות
שונות ומשונות – בנין שהיה עשוי להיות גולת הכותרת של הבניה
החדשה בעיר העתיקה.
עיקר ההתלבטות שלי הייתה במציאת הבטוי הצורני לאגף הפונה
מזרחה אל הר הבית ובנייניו העתיקים במיוחד כיפת הסלע המוזהבת
וכיפת אל אקצה המוכספת .בסופו של דבר איני יודע אם התוצאה
ממצה את כוונתי ,במיוחד לאור העובדה שאולצתי על ידי החברה
לפיתוח הרובע להנמיך את הגג ,לכאורה על מנת שלא להתחרות
בגובה עם כיפות הר הבית – הנמכה שפרושה היה ויתור על צורת
היהלום או הגביש ,כלומר גוף רב פנים של אבן ,שהיה אמור להתפתח
בהמשך לקירות החזית .במילים אחרות מה שהיה בשבילי מאבק
רצוף עם עצמי למציאת הצורה הנכונה לביטוי התחושה של התעלות
היה לפשרה ,שהיא ,אולי ,טובה יותר מאשר לא לבנות בכלל ,כפי
שקרה ללואי קהאן עם בנין בית הכנסת ''החורבה'' .אבל בכל זאת
פשרה כואבת ,במיוחד עבור אדריכל צעיר בשנות ה 40 -לחייו כפי
שהייתי .באותם ימים – פשרה היוצרת תחושה של אובדן הזדמנות
חד פעמית .לענין זה ראוי להוסיף שהטענות כנגד גובה הגג הן של
"החורבה" והן של "ישיבת הכותל" היו מופרכות ומטעות אולי אפילו
במודע.
ההתלבטות הייתה לא רק צורת הגג אלא של כל בית הכנסת
שהוא גם האולם המרכזי של הישיבה .מלכתחילה היה לי ברור
שאמנע מהשימוש בכיפה למרות שזו ,לכאורה ,הצורה המתבקשת.
הסיבה המיידית היא התחרות עם שתי הכיפות ,הזהב והכסף ,של
מסגדי הר הבית .בנוסף גם כיפת כנסיית הקבר הנראות היטב במבט
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הכולל על העיר העתיקה .תחרות זו נועדה לכישלון מראש .יתר על כן,
לצורת הכיפה קשר רופף עם מסורת בתי הכנסת הן של יהדות
אירופה והן של ארצות האיסלם – למרות שלבתי הכנסת שנבנו
ברובע היהודי בירושלים במאה ה ,19-היו כיפות ,בהעדר שיטת קרוי
אחרת,אבל אלה נבלעו במרקם הכללי של גגות העיר העתיקה .מול
כל אלה .הרגשתי שראוי למצוא ביטוי צורני שונה :לא גג מודרניסטי
שטוח אבל גם לא כיפה מסורתית.
באחד השלבים המוקדמים ניסיתי לעצב גג שטוח על מערכת
קמרונות .אבל עד מהרה זנחתי את הכיוון שנראה כמעין רחבת
תצפית להר הבית וסביבתו ובודאי ללא אותו ביטוי של התעלות
שחיפשתי .קודם לכן ניסיתי לעצב בניין זכוכית שיצמח מתוך מעטפת
של קירות אבן .אבל גם את זו פסלתי כפתרון "קליל מדי" .הצורה
הסופית ,כלומר צורת היהלום או הגביש ,צמחה למעשה מתוך אותה
שפה שהשתמשתי בה בקירות :מערכת גבליות המטפסות אל הגג
וממשיכות ועולות במתינות רבה משני צדי ארון הקודש עד לנקודה
הגבוהה ביותר מעברו השני של האולם; נעליה הנראית ,אמנם
בקושי מהגבעות המזרחיות או בצילומי אויר ,אבל איני בטוח אם
הדבר מורגש ליושבים בתוך האולם .בעיה נוספת באותו גג הייתה
מערכת שלד בניין בית הכנסת העשויה משני עמודים כפולים בכל
חזית ומעליהם קורות .במקום מפגש הקורות נוצרה הצטלבות
שנתבקשתי לבטלה ,אם אפשר ,בגלל משמעותה הסמלית ולכן
החלפתי אותה במעין טבעת מתומנת ,עם חלון במרכז ,שאליה
מתרכזות הקורות.
ארון הקודש פונה ,כמו המתפללים לצפון מזרח בכיוון אבן
השתייה השקועה ברצפת בנין כיפת הסלע – אבן הנחשבת לטבור
העולם ,שעליה אמור היה אברהם להקריב את בנו יצחק .על מנת
להדגיש את יחידו של כיוון זה קיבלתי אישור לפתוח כאן חלון ממנו
נשקפת רחבת הר הבית .כתוצאה מכך מתפצל הארון לשניים כמעין
לוחות הברית של דיברות 'תעשה ואל תעשה .ההחלטה להפנות את
ארון הקודש וכפועל יוצא את התפילה ממזרח אל צפון מזרח נבעה
משאלה שהעליתי בפני רבני הישיבה ,בשלב מוקדם של הכנת
הפרוגרמה .בדרך כלל נהוג שהיהודים מתפללים לכיוון מזרח או
לירושלים .אבל לאן יפנו העומדים בבית הכנסת הניצב על גבעת
הרובע היהודי? לאחר מספר ימים התקבלה התשובה שיש לפנות
לכיוון אבן השתייה .עם זאת בחרתי לשמור על רשת הבנייה של
הרובע היהודי ורוב העיר העתיקה ,כלומר דרום צפון ומזרח מערב.
אי לכך הישיבה כבית הכנסת ערוכה באלכסון לדפנות האולם.
במקביל נבחר אותו כיוון עבור בית הכנסת של ''פורת יוסף'' – פניה
שהתבררה ,לדעתי וכפי שהתכוונתי מלכתחילה ,כמעלה כי שתי
הישיבות נראות מכיוון רחבת הכותל כחטיבה אחת אבל עם זאת גם
כשתי יחידות נפרדות.
בנוסף לתכתיב הגג אולצתי גם לשנות את החזית המזרחית על ידי
צמצום מספר הגבליות .לצורך זה הרמתי את הקיר החיצוני מלמטה,
כמעין מסך עם בנסיגות הדרגתיות ,כלומר היפוך הגבלית ,בצורה
דומה לזו שכבר אמצתי לראשונה בגלל תכתיב דומה בבתי הדירות
של שכונת האר"י ברובע הארמני .עם זאת הצלחתי לשמור על העיצוב
המקורי בחזית הצפונית ואילו בזו המזרחית השארתי מרווח בין קיר
המסך המדורג והגבליות .כתוצאה מכך העומד על רחבת הכותל
המערבי רואה בברור את תחילתו של המעבר מהקומות התחתון
שבהם אולם אירועים וחדר אוכל ,כלומר אולמות של ימי חול
והקומות העליונות של בית הכנסת/בית המדרש שהיא גולת הכותרת
של הישיבה כולה.
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פנים הישיבה

במקביל לעיצוב החיצוני צריך היה לתת את הדעת לחלל הפנימי,
במיוחד אולם הכניסה והמעבר ממנו לבית הכנסת .וכמובן בית
הכנסת עצמו .בראש ובראשונה החלל הכפול שנוצר על ידי הגלריה –
גלריה שנועדה לתלמידים ומבקרים מהחוץ ,בימי חול ועזרת נשים
בשבתות וחגים .לצורך ההפרדה בין גברים לנשים ,הוספתי מעל
למעקה מחיצות זכוכית שהיו אמורות להיות מקופלות או מאוחסנות
רוב ימות השנה .אבל ,לצערי גיליתי שמישהו בהנהלת הישיבה מצא
לנכון לקבע את המחיצות כך שהמושבים העליונים נשארו מבודדים
גם בימי חול .באולם הכניסה קבעתי זוג מדרגות במקום ,אחת רחבה.
על ידי כך התחזקה ,לדעתי ,התחושה של עלייה וירידה בו זמנית;
של תנועה מעבר לתנועה עצמה ,של אולם רב תכליתי מעין פאטיו
שמעליו גג שוב בצורת גביש ,אבל עם חלונות זכוכית – אולם
המתאים למפגש והיכרות של אברכים עם בנות ,כנהוג במוסדות של
"בני-עקיבא" .התקווה הייתה שאוכל לעצב גם את הפנים של
הישיבה ,לפחות את האולמות הציבוריים .ואמנם כך היה ,למעט
אולם אחד שהוזמן אצל מעצב ירושלמי ,כנראה בגין קשרים כל
שהם .לצערי ,באולם זה כוסתה מערכת הקורות בתקרה אקוסטית
האופיינית למשרדים ומלונות וזרה לחלוטין לרוח הישיבה .כל השאר
עוצב על ידי בדרך כלל בסגנון פשוט ותכליתי כראוי ,לפי תפיסתי,
לישיבת הסדר הניצבת בתווך בין האמונה ,המשמעת הצבאית ועול
מצוות הדת – עולם של שחור ולבן שהם גם צבעי הפנים :ריצפה
שחורה וקירות לבנים ,מהם חלקים ומהם בהתזה דקה של צבע על
קירות הבטון – התזה ,עם חיספוס עדין ,שאינה מכסה את עיקבות
לוחות היציקה.
בנית האולם הראשי של הישיבה הייתה שונה משאר הבניין או
מכל שאר הבניינים שתיכננתי בעיר העתיקה .על פי השיטה הרגילה
מניחים שורת אבנים מצד חוץ ,לוח עץ מבפנים ובתווך ,יציקת בטון
עם זיון מינימלי .למעשה המדובר בשיטה שאפיינה את רוב הבניה
הערבית אלא שבמקום בטון,כלומר חצץ ,חול ומלט ,המילוי היה
תערובת של אבנים וטיט .אבל ,בשתי הטכניקות הבעיה הייתה ספיגת
מי הגשם .ביפו נהגו לעיתים להוסיף שכבת טיח מבחוץ שמנעה
במידה רבה את חדירת המים .עם זאת מהצד הפנימי צריך לסייד
שוב ושוב כמעט כל שנה .היות והשילוב אבן ובטון – סופג הרבה יותר
מים מקיר האבן המסורתי נוהגים להוסיף קיר בלוקים פנימי עם
רווח של כשני סנטימטרים ביניהם .המים החודרים דרך הקיר
החיצוני ,שהוא למעשה סוג של מיסוך ,מנוקזים לתעלה בתחתית
הקיר במפגש עם הרצפה ומשם החוצה דרך צינוריות .אין ספק
שאותה תעלה בעייתית למדי ולא פעם מופיעים כתמי מים בתחתית
הקיר או בקומה שמתחת.
את שיטת הבנייה שתיארתי הכרתי כבר בארה"ב .איני יודע כיצד
הגיעה לארץ .עם זאת ניתן היה להבחין בכמה הבדלים מהותיים.
ראשית ,בגלל מזג האוויר בחלק הצפוני של ארה"ב חדירת מים לקיר
פירושה בדרך כלל פיצוצים כאשר המים קופאים .מכל מקום ,הבעיה
באולם הראשי של הישיבה נבעה מצורתו – צורה שהייתה גורמת
לקשיים במעבר מהגג לקירות המשופעים .המסקנה בסופו של דבר
הייתה יציקה דקה יחסית של בטון מצופה ביטומין שעליה חוברו עם
ווים לוחות אבן אף הם דקים יחסית .לפיכך ניתן היה לחשוף את
הצד הפנימי של יציקת הבטון ,אלמלא הרתיעה שלי מהגוון האפרפר
של הבטון – רתיעה שהביאה אותי ,בסופו של דבר ,להחלטה לרסס
את החלל באותו צבע לבן ,עם החספוס העדין ,שכיסה גם על הפגמים
והתיקונים ,שהם לצערי בלתי נמנעים ,מבלי לטשטש את המרקם
המקורי של תבניות הבטון.
אחת הבעיות שהתלבטתי בהן זמן רב הייתה עיצוב ארון
הקודש עצמו .על פי מסורת ,הארון אמור להיות סגור .אבל בניגוד
לכך ,כאן הכוונה הייתה לראות דרכו את הר המוריה שאליו מכוונת
התפילה .הפתרון היה סבכה של עמודי עץ לכל גובה הגומחה בעוד
שהספרים מכוסי הפרוכות והוילונות ,מאוחסנים משני הצדדים כך
שאינם חוסמים את המראה .במקור תכננתי להזמין אצל אבא ,מסך
על נושאים מסורתיים שבהם נהוג לקשט ארונות קודש ,בדומה
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לגילופי העץ שאבא חיבר לדלת הכניסה לביתו שבצפת .בשיחה על
הנושא שקיימתי איתו לפני מותו הסביר לי שאין איסור על קישוטים
המייצגים את שבעת המינים ,פרחים ,עץ החיים ,וחיות גן עדן או
סמלי השבטים כגון גור ארי יהודה .אבל אבא נפטר בשנת ,1981
כלומר מספר שנים לפני שהוצב הארון וכל אשר יכולתי לעשות הוא
לתרום על שמו את עיצוב הארון ללא אותו מסך.
שאלה אחרת שהטרידה אותי הייתה השאלה האם ניתן לשלב
אמנות בבניין הישיבה? לעניין זה אמנם יש כמה דוגמאות מפורסמות
ביניהן חלונות בית הכנסת של בית החולים 'הדסה' בירושלים שעיצב
מארק שאגאל – הזמנה שיצאה מטעם אדריכל הבניין יוסף נויפלד
לאחר שיחה אתי .אני כמובן הצעתי להזמין את אבא שעיצב חלונות
בית תפילה קטן ששוקם ב-נורמנדי על ידי משפחת רוטשילד .אבל
נויפלד ונשות 'הדסה' העדיפו אמן מפורסם בעל שם עולמי .בכל
מקרה חלונות זכוכית צבעונית נראו בעיני כבלתי מתאימים ,ראשית
בגין הזיקה לכנסיות ושנית ,חשוב יותר ,אופיו של אולם הישיבה
שהוא לא רק מקום תפילה אלא גם בית מדרש כלומר אולם הרצאות
ולימוד בעוד שהזכוכיות היו מקטינות את כמות האור וגרוע יותר,
חוסמות את המבט החוצה .הפתרון הגיע לבסוף מיצחק דנציגר
שלצערי נהרג בתאונה בטרם הספיק לממש אותו :מכיוון שעיקרה של
הישיבה הוא לימוד תורה ,כלומר המילה הכתובה ,הציע לעטר את
הקירות ,לא ביצירות אמנות ,כגון זכוכיות ,תמונות וציורי קיר ,אלא
בהגדלות של דפי דפוס נבחרים מהתלמוד וכתבי קודש אחרים;
דפים שהם בו-זמנית המורשת הרוחנית ,אבל גם אסתטיים בזכות
עצמם .אמנם מקצת ההצעה אכן יושמה אבל לא בתיאום אתי
ובודאי שלא באותם ממדים ומשמעות שאליהם התכוונתי אני וקרוב
לודאי שגם לא יצחק דנציגר.

בשנים הראשונות ,במקביל לירושלים ,עדיין המשכתי לתכנן ביפו העתיקה
בראש ובראשונה את בנין הסטודיות המרכזי ) 10יחידות( .בנוסף קבלנו ,שוב כצוות –
יער ,מנדל ואני – הזמנות תכנון לשיקומם ופיתוחם של שלושה אזורים בתל אביב
במרחב שבין מגדל שלום לגבול בת ים .לצורך זה המשכנו להתחלק באחריות על פי
סדר קבלת העבודה :תחילה יעקב יער שריכז את הפיכת נמל יפו למרינה ואת החוף
שמדרום ומצפון לו לשכונות מגורים ומלונות .לאחר מכן סעדיה מנדל שריכז את
תכנון החוף מיפו העתיקה ועד לגבול בת ים ולבסוף אני שריכזתי את תכנון שכונות
נווה צדק ושרידי שכונת נווה שאנן ,כלומר ממגדל שלום ועד לכביש החוף .הכוונה
בכל אלה הייתה שילוב של תכנון עירוני ,שיפוץ הקיים ובנייה חדשה ,על אף שבסופו
של דבר ההזמנות נעלמו כלא היו לאחר בחירתו של שלמה להט כראש העיר במקומו
של יהושע רבינוביץ.
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המגורים  -החצר הפנימית ואחד הגשרים בין האגף הצפוני והדרומי
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הרובע היהודי לאחר שיפוץ בית רוטשילד ,בתי מחסה ובית יגאל אלון.
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בתי מחסה ,בית אלון ,בית הקמרונות וישיבת הכותל בגמר העבודה.
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מבט כללי.
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