
ארגון פמיניסטי: נתנגד לכל הסכם שימנע מנשים 

 להתפלל עם תפילין וטלית בכותל
מרכז צדק לנשים" הודיע כי הוא דוחה את ההסדר שיובא מחר לאישור הממשלה, אם לא יותר "

לנשים להתפלל לפי דרכן ברחבה המרכזית. הארגון: "הממשלה אינה רשאית להתפשר על זכויות 

 "אזרחיה
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 ג'ודי מלץ

 יאיר אטינגר

הסדר  ארגון פמיניסטי ישראלי בולט מאיים להתנגד להגבלות שיוטלו על תפילת נשים בכותל המערבי, בעקבות

ע מנשים להתפלל בקול שיובא מחר לאישור הממשלה. "מרכז צדק לנשים" הודיע כי יתנגד לכל הסכם שימנ חדש

רם כקבוצה בעזרת הנשים ברחבה המרכזית, וכן לכל הסכם שימנע מנשים להתעטף בטלית ולהניח תפילין בזמן 

 .שהן מתפללות

הממשלה איננה רשאית להתפשר על זכויות אזרחיה רק כדי לפתור בעיות פוליטיות", אמרה סוזן וייס, מייסדת "

יש דברים מסוימים שאינם למכירה". הארגון לא הודיע אם יעתור לבג"ץ נגד ומנהלת הארגון. "במדינה דמוקרטית 

 .ההסכם, אם יאושר

מחר )ראשון( תצביע הממשלה על ההסדר שנועד ליצור מקום תפילה מיוחד לנשים בחלק הדרומי 

הסכם המערבי, שבו קונסרבטיבים ורפורמים יוכלו לערוך תפילות מעורבות לגברים ולנשים. בהתאם להכותל של

החדש, הכניסה למקום התפילה החדש תהיה דרך הכניסה המשותפת לאזורי התפילה המופרדים בין גברים 

ת החודשיות שהנשים להעביר את התפילו הכותל נשות ונשים, והוא יהיה גלוי לעין. כחלק מההסדר, הסכים ארגון

השנים האחרונות בעזרת הנשים למקום החדש שבו, בהתאם להסכם, נשים יורשו להתפלל בקול  25-עורכות ב

 .רם בקבוצה, להתעטף בטלית ולהניח תפילין, אך לא בעזרת הנשים הנוכחית

על ידי ונדחתה  ,הכותל ההחלטה השנויה במחלוקת התקבלה בשנה שעברה על ידי חבר המנהלים של נשות

המקוריות", הממשיכות לדרוש תפילה  הכותל אחדות ממייסדות הארגון, שהתפלגו והקימו ארגון נפרד בשם "נשות

שמואל הכותל המרכזית. בנובמבר האחרון הגישו פורשות הארגון תביעה אזרחית נגד רב הכותל ברחבת

בכך  ,הכותל אלף שקלים על האפליה שהוא נוקט לכאורה ברחבת 150רבינוביץ', ובו הן דורשות פיצויים בסך 

שהוא מונע מהן קריאה בתורה ברחבה המרכזית. לטענתן, האיסור שרבינוביץ' מטיל על העברת ספרי תורה 

גורמים לאפליית  ,הכותל לתחומי האוסר הכנסת ספרי תורה פרטיים 2010-לעזרת הנשים, בד בבד עם הנוהל מ

 .הנשים המבקשות לקרוא בתורה

לטענת מרכז צדק לנשים, שייצג את קבוצת הנשים, התביעה תרמה להאצת המהלכים האחרונים ולסגירת הסכם 

מרכז צדק לנשים מסר כי הוא מברך על  .הכותל שיסכל כל שאיפה עתידית של נשים לקרוא ברחבה המרכזית של

ע הכרה בזרמים הפלורליסטיים של היהדות", ואולם "נתמוך בכל מתווה שישמור על זכותן של כל הסדר "שיבי

כקבוצה,  נשים לשוויון ולחופש פולחן. כלומר, כל עוד יתאפשר לנשים לקרוא בספרי תורה בכותל בעזרת הנשים

כיר בזכותן של נשים בקול רם, עם טלית ותפילין, כל הסדר יהיה מבורך. מכאן עולה שנסתייג מכל הסדר שלא מ

 ."ושולח אותן לקשת רובינסון המשול ל"ירכתי האוטובוס הכותל להתפלל ברחבת

המקוריות", תדהמה.  הכותל בתגובה לדיווחים על ההסכם החדש הביעה שריל בירקנר מאק, דוברת "נשות

היא שלילת אמרה בירקנר מאק ל"הארץ". "משמעות הדבר  ,"הכותל "המשמעות היא בגידה בעקרונות נשות

הזכויות שלנו שבתי המשפט הישראליים תמכו בהן. זה אומר שלילת זכותן של נשים להתפלל היכן שהן רוצות, 

מתי שהן רוצות ובדרך שהן רוצות. זה אומר מעמד של דרגה ב' לא רק לנשים, אלא גם למסורתיים, לרפורמים 

 ."ולרבים מהיהודים האורתודוקסים
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המערבי הכותל ק לנשים" לבג"ץ, בטענה כי מניעת הזכות מנשים לקרוא בתורה לידלפני חודשיים עתר "מרכז צד

 .המקוריות הכותל אינה חוקית. העתירה הוגשה בשם קבוצת פעילות מארגון נשות

עתירה זו היתה אחת הסיבות להגברת מאמצי הממשלה להגיע להסכם על אזור התפילה החדש. סיבה אחרת 

שהיה לו חלק נכבד במשא  ,אביחי מנדלבליט לפני כניסתו של מזכיר הממשלההיתה נחישותה לאשר את ההסכם 

 .ומתן על ההסכם, לתפקידו החדש כיועץ המשפטי לממשלה
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