1980
ואילך מניינים מסורתיים-קונסרבטיביים ,מעורבים-שוויוניים ,התקבצו באין מפריע לתפילות ברחבת הכותל
העליונה (בקצה השטח הציבורי) כמה פעמים בשנה ,בעיקר בערב ט' באב וחג שבועות.

1997
שבועות מתפללי התנועה המסורתית שהתפללו במניין קונסרבטיבי-שוויוני ברחבת הכותל העליונה הותקפו על ידי
חרדים (הושלכו בקבוקים וחיתולים צואים) ,ספגו אלימות מילולית ופיזית .המשטרה ליוותה/דחקה את המתפללים
אל מחוץ לעיר העתיקה.
ט' באב המשטרה הבטיחה הגנה על התפילה המסורתית-שוויונית ברחבה העליונה ,אולם לאחר שהחלה,
ובעקבות דרישת נציג משרד הדתות ,הכריז מפקד המשטרה במקום כי תפילה מעורבת היא הפרה של החוק
הישראלי וציווה על המתפללים לעזוב את הרחבה .תפילת ערבית נמשכה ,אך המשטרה הקיפה את הקבוצה
והחלה לדחוף את המתפללים לעבר שער האשפות .כמה מהמתפללים נחבלו .התפילה התחדשה מחוץ לשער
האשפות .קישור לסרטון

1998
שבועות חרדים התקיפו באבנים וקללות את המניין המסורתי שהתקבץ בבוקר החג .המשטרה דחקה את
המתפללים פעם נוספת "למען ביטחונם" אל מחוץ לשער האשפות.
חודשי הקיץ ועדת נאמן (שהוקמה לעסוק בענייני הגיור ,אך המנדט שלה הורחב) ממליצה להכשיר את אתר 'קשת
רובינסון' כאתר תפילה ייעודי לנשות הכותל ולמניינים השוויוניים של התנועה המסורתית .נשות הכותל והתנועה
הרפורמית מסרבים .התנועה מסורתית מסכימה לפשרה.
ט' באב כמה ימים לפני ט' באב ,ובעקבות התנהגות המשטרה והתהודה הבינ"ל באירועים הקודמים ,יוצר מזכיר
הממשלה יצחק (בוז'י) הרצוג קשר עם הנהגת התנועה המסורתית על מנת להכשיר תפילה קונסרבטיבית שוויונית
ראשונה ,בסמכות ממשלת ישראל ,בקשת רובינסון.

2000
ההסכם הראשון (הסכם קשת רובינסון) בין הממשלה לתנועה המסורתית בעניין התפילה המסורתית בקשת
רובינסון .פעם בשבוע ,עד  100מתפללים" .מתוך אחריות ונכונות לפשרה והידברות ,ומתוך ניסיון למנוע חיכוכים
ועימותים שעלולים חלילה להגיע לידי שפיכות דמים ,החלטנו לקבל לתקופת ניסיון של  12חודשים את ההצעה
לקיים את תפילותינו בחלק הדרומי של הכותל ,ולא ברחבת התפילה המרכזית .זהו יום גדול בקידום המאבק למען
פלורליזם דתי בישראל ,יום בו הרשות המבצעת-הממשלה מקבלת את העיקרון שלפיו יש לכל היהודים הזכות
להתפלל במקום הקדוש ביותר לעם ישראל ,ע"פ מנהגם".

2004
הרחבת הסכם קשת רובינסון ( :)1הוספת יום תפילה שני בשבוע.

2006
הרחבת הסכם קשת רובינסון ( )2בהסכם לשלוש שנים :תפילות בכל יום ,ובתיאום מראש גם בערבי שבת ,וכן
חגים ואירועים מיוחדים .בשנה זו התפללו באתר  46מנינים 1,100 ,מתפללים סה"כ.

2007
בשנה זו התפללו באתר  326מנינים 9,200 ,מתפללים סה"כ.

2008
בשנה זו התפללו באתר  448מנינים 12,600 ,מתפללים סה"כ.

2009
בשנה זו התפללו באתר  480מנינים 1,100 ,מעל  20,000מתפללים סה"כ.

2010
תחילת משא ומתן עם ממשלת ישראל ,באמצעות מזכיר הממשלה צבי האוזר ,להרחבת הסדר קשת רובינסון על
כל מימדיו – שטח תפילה ,שעות התפילה ,תשמישי קדושה וסדרנות.

2011-2013
תוכנית הרחבת רחבת התפילה בקשת רובינסון ("תוכנית האוזר") מוגשת על ידי ממשלת ישראל ועוברת את
ועדות התכנון והבנייה העירוניות והמחוזיות.

2013
יו"ר הסוכנות היהודית מציג את 'תוכנית שרנסקי' ,מתווה לבניית רחבת ענק ,שווה בגודלה לרחבת התפילה בכותל
הקיים ,מעל לאתר קשת רובינסון .
אוגוסט נפתלי בנט ,שר הדתות והשר לענייני ירושלים והתפוצות ,מקים רחבת תפילה זמנית ("רחבת בנט'' /עזרת
ישראל') הפתוחה  .7/24תגובות מעורבות.

2013-2016
מו"מ אינטנסיבי בהובלת מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט ,ובמעורבות הסוכנות היהודית ואיגוד הפדרציות,
להשגת מתווה מוסכם על התנועה המסורתית ,התנועה הרפורמית ,נשות הכותל ,רב הכותל ושרי הדתות
והמשפטים.

2016
ינואר סיכום המתווה' :כותל מערבי' אחד עם כניסה משותפת ושתי רחבות תפילה ,צפונית ודרומית; הרבה
הדרומית משתרעת על פני 'תוכנית האוזר' ו'רחבת בנט' גם יחד; מועצה מנהלת בראשות יו"ר הסוכנות היהודית
ובשילוב נציגי ממשלה ונציגי הזרם הקונסרבטיבי ,הזרם הרפורמי ונשות הכותל; תקציבי ממשלה לניהול הרחבה
השוויונית באמצעות המועצה .המתווה אמור לקבל את אישור הממשלה בתאריך  31בינואר 2016

