ראשי היהדות הקונסרבטיבית בארה״ב שיגרו אולטימטום לראש הממשלה

מחריף המאבק סביב הקפאת מתווה הכותל • מאות מנהיגים ורבנים יהודים־אמריקאים
מאיימים במכתב לנתניהו :אם לא תיישם את מתווה הכותל  -בדרשות שנישא בבתי־הכנסת
בראש השנה וביום כיפור נדבר על כך שישראל בוגדת ביהודים בעולם • "אנו מבקשים ממך
להנהיג" ,מסכמים הבכירים הקונסרבטיבים" ,אנו מפצירים בך למלא את שהבטחת לנו"
עמיחי אתאלי
 aהמאבק שמנהלת יהדות אמריקה נגד
 wממשלת ישראל סביב סוגיית התפילות
בכותל עולה מדרגה .אמש שלחו מנהיגי
היהדות הקונסרבטיבית בארה״ב מכתב חריף
לראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,ובו הם הציבו
למעשה אולטימטום :אם לא תבטל את הקפאת
מתווה הכותל  -מיליון וחצי יהודים אמרי 
קאים ישמעו בחגים הקרובים דרשות שלפיהן
מדינת ישראל בוגדת בהם.
בכירי התנועה הקונסרבטיבית נפגשו אמש

נ

"אכזבה ,כעס ובגידה" .המנתב שנשלח לנתניה ו

עם קונסול ישראל בניו־יורק ,דני דיין ,ומסרו לו
את מכתב האיום שנועד לראש הממשלה .במכ
תב ,שעליו חתומים מאות מנהיגים ,רבנים ונשיאי
קהילות קונסרבטיביות מצפון אמריקה ומרחבי
העולם ,קוראים ראשי היהדות הקונסרבטיבית
לנתניהו להפשיר את מתווה הכותל שהוקפא ,לא
לפגוע בהם בסוגיית הגיור ולשלוח מסר של תק
ווה ליהודי העולם ,אשר ישפיע ישירות על רוח
הדרשות שיושמעו בבתי־הכנסת בראש השנה
וביום כיפור.
בטון חריף שלא נשמע בעבר מראשי היהדות
הקונסרבטיבית ,שהיא שמרנית מטבעה וציונית
מוצהרת ,מסבירים מנהיגי התנועה שהם שולחים

פגשבני1־יורק,אמש.
1מאל 7יינ7ין :הרבה ג׳ולי
נפלד ,הקונסול דני דיין,
ב סטיב וורניק וסגן
ונסול אמיר שגיא

לום :סת׳ גולוב

את המכתב ״מתוך תחושה קשה של אכזבה ,כעס
ואף בגידה בעקבות אירועי  25ביוני  ,2017יום
שבו החליטה ממשלת ישראל לבטל את מתווה
הפשרה בכותל אשר אושר בממשלה בינואר
 ,2017ויום שבו אישרה ועדת השרים לחקיקה
הצעה לחוק גיור חדש המבקש לקבוע כי רק לרב־
נות הראשית לישראל הסמכות לגייר".
בהמשך המכתב מפרטים המנהיגים הקונסר־
בטיבים את דרישותיהם" :אנו קוראים לך ליישם
לאלתר את מתווה הפשרה בכותל ,מתווה שאתה
עצמך הובלת ,ואשר במסגרתו אנו ,יחד עם שו־
תפינו  -הסוכנות היהודית ,הפדרציות היהודיות
בצפון אמריקה ,התנועה הרפורמית ונשות הכותל

 נשאנו ונתנו באמת ובאמונה".לאחר מכן מופיע במכתב האולטימטום" :בעור
שבועות אחדים יתכנסו יהודים בבתי־הכנסת בכל
רחבי העולם לכבוד הימים הנוראים .רבנינו ורבו־
תינו יישאו דרשות על משמעותם של חיים יהודיים
מלאים ,ערכיים .אנו נדבר על ישראל כאידיאל ,על
ישראל שבתפילותינו ,ועל ישראל שבמציאות .אדוני
ראש הממשלה ,בכוחך להשפיע על תוכנן של הדר־
שות בימים הנוראים הבאים עלינו לטובה .האם נד־
בר על המציאות בישראל בשפה של בגידה או בשפה
של תקווה? האם נדבר על מאבק או על הישגים? אנו
מבקשים ממך להנהיג .אנו מפצירים בך למלא את
שהבטחת לנו  -שמדינת ישראל תהיה בית ומולדת
לכל יהודי באשר הוא בין או הוא רפורמי ,קונסרבטי־
אורתודוקסי או חילוני".
בין החתומים על המכתב נמצאים הרב סטיב וורניק,
ראש התנועה הקונסרבטיבית בצפון אמריקה; הרבה
ג׳ולי שונפלד ,ראש כנסת הרבנים העולמית; הרב דוד
וולפי ,רב "קהילת סיני" בלוס־אנג׳לס ,שהיא אחת
הקהילות היהודיות הגדולות והמבוססות בצפון אמ
ריקה; הרב ד״ר אליוט קוזגרוב ,רב קהילת פארק אבניו
בניו־יורק; הרב מייקל סיגל ,רב קהילת ענק בשיקגו
ומראשי שדולת איפא״ק ,ועוד מאות מנהיגים יהודים

יחד עם האורתודוקסים והרפור
מים .בעוד שבועיים אמור ראש
הממשלה נתניהו לצאת לעצרת
האו״ם בניו־יורק ,אך מסתמן כי
לאור המשבר ,ובניגוד לכל

צילום :עמית שאבי

היהדות הקונסרבטיבית ,שאנשיה עומדים בראש
מרבית הארגונים היהודיים המרכזיים בצפון אמ
ריקה ,היא אחד משלושת הזרמים
היהודיים הגדולים ביותר בעולם,

ביקוריו בעבר ,הוא
לא יקיים הפעם
אירוע עם הקהילה
היהודית בעיר
ראש הממשלה נתניהו

