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 מתווה הכותל הרפורמי
בכ"ח בשבט התשע"ו, החליטה ממשלת ישראל על יישום המתווה החדש להסדרי התפילה בכותל ,   

מם של הארגונים במסגרתו תיבנה בסמוך לרחבת הכותל רחבה נוספת שתנוהל על פי רצונם והשקפת עול
  הרפורמיים.

 בראשות מזכיר הממשלהלפני כשלוש שנים ידי ראש הממשלה -ההמלצות גובשו ע"י צוות אשר מונה  על
                                                                     .אביחי מנדלבליט דאז

  .הממשלה קיבלה את המלצות הצוות במלואן עם כל משמעויותיהן
שישנה את פני המדינה ויפתח עבורם את רואים בהחלטה זו מאורע היסטורי הרפורמיות אנשי התנועות 

  וכפי שניתן לראות בהתבטאויותיהם: הדלת לשאר עמדות המפתח בענייני הדת במדינת ישראל. 

  בקרוב ייקבע כיצד יראה המקום הקדוש ביותר לעם ישראל: 
  "

"

  באמירת סליחות בערב יו"כהתמונה: הכותל המערבי 

 

 

 

כניסה משותפת 
 לשתי הרחבות

הרחבה העליונה שבה  
פעילות  רוצים להתיר ח"ו
 השלא כהלכ

  הנשיםרחבת 

 גשר המוגרבים

המתוכננת הרחבה   הגבריםרחבת  
  לרפורמים

 "קדושת הכותל אחת היא לכל אורכו מפינתו הדרומית עד הצפונית"



 

 הנקודות המרכזיות במתווה הכותל החדש :
                       

 תמונת מצב נוכחית 
  

 י המסקנות הנ"ל.על פהמייעצת בכ"ח בשבט התשע"ו קיבלה ממשלת ישראל את החלטות הוועדה כאמור,  .1
 החלטת הממשלה עוררה תסיסה ציבורית עזה בקרב הציבור החרדי והדתי. .2
מועצות גדולי התורה וחכמי התורה  -גדולי ישראל מכל החוגים נזעקו למחות על הסכנה והחומרה שבהחלטה זו .3

 הוציאו גילויי דעת חריפים בעניין.
קית כיוון ה חונההחלטה אינ-כךאינה מקבלת את ההחלטה, בנוסף לוהודיעה כי מועצת הרבנות הראשית התכנסה  .4

 ם מהבכירים בתחום.משפטי מומחיםשקיבלה מ חוות דעתזאת עפ"י שלא נעשתה בתיאום עמה 
, החליט רוה"מ למנות ועדה בראשות ראש לשכתו, דוד שרן, לבחינה מחודשת בציבורבעקבות ההתנגדויות העזות  .5

 של המתווה. הוועדה, אמורה להגיש את מסקנותיה בזמן הקרוב.
  

 :עובדות שחשוב לדעת
 עצמו הסתפק במתחם 'קשת , יש לדעת כי בג"ץבג"ץלאור הטענה הנשמעת שמתווה זה הכרחי כהגנה מפני 

   רובינסון' כפתרון שימנע מאבקים.
יית רחבת תפילה מקבילה לרחבה ובוודאי לא בנע מהמדינה הכשרת בית כנסת במקום, לציין כי בג"ץ לא תב חשוב

  .סת אנשים אליו ולשהיית אנשים בו"הקיימת אלא קבע רק שהמקום צריך להיות מוכשר "כראוי וכיאות לכני
ירות באמירה כללית ניתן לומר שהתנועות הרפורמיות לא הצליחו להשיג הישגים משמעותיים במשך השנים בעת

  להיפך, כיוון שהמחוקק ערך תיקוני חקיקה כדי להתמודד עם העתירות.ולפעמים אף משפטיות  בנושאי דת ומדינה, 
אלא שפעמים רבות, עצם האיום בפנייה לערכאות גורמות לוויתורים מצד רשויות המדינה עוד לפני שהוגשה בכלל 

  עתירה בעניין.
ץ בשילוב "לבגץ, המציאות מלמדת שבחקיקה לעומתית "בהכרעת הבגאף על פי שאין בכוחנו לחזות מה ילד יום 

  ניתן להתמודד עם הארגונים הפוגעניים.  –עם עמידה משפטית נכונה מטעם הממשלה 
בכל מה פנים ואופן להתחשב בעמדות בג"ץ  ומעל לכל, איננו יכולים בשום

  שנוגע לפגיעה במקום המקודש ביותר לעם היהודי.

 
 הרפורמים לשליטת דרומי המערבי החלק כל מסירת .
 רפורמיים נציגים עם הרחבה לניהול גוף הקמת .2
 לא תהיה לשום גורם דתי סמכות ברחבה הדרומית .3
 הרפורמים "מנהגי"יוגדר בחוק כי "מנהג המקום" בתפילות ובסדרי המקום יהיה על פי  .4
 גודל הרחבה יהיה דומה בהיקפו לרחבה הרגילה .5
 ראל לשליטת הרפורמים ישנה בזה גם:מלבד עצם מסירת המקום הקדוש ביותר לעם יש .6

 הכרה רשמית ברפורמים והקונסרבטיבים כזרם לגיטימי ביהדותא. 
 יצירת שוויון מלא בין הרפורמים לבין היהדות הנאמנהב. 
 מנהגי ישראל מהמקום הקדושהפקעת ג. 



 
 

פקיר את המקום  האם נ

 לעם ישראל?? ביותר הקדוש

  
  

אל מול מקום המקדש אם ח"ו רחבת הכותל עלול לקרות במה 
    ?נאפשר למתווה הכותל לקרות

    משותפות לנוצרים ויהודיםתפילות יערכו  
                   נשיםת שירה של והופעיתקיימו  

                           גויהיהודי עם נישואי תערובת  יתקיימו  
                                         ריקודים של גברים ונשים בערבוביה  

                                                 תפילות בשבת וביום כיפור עם רמקולים וכלי נגינה  
 

מסירת חלק מהמקום הקדוש   מעבר לחומרת המעשה של
ביותר לעם היהודי, במעשה זה ישנה נתינת מעמד והכרה  

לתנועה הרפורמית ועלינו לתת את הדעת מה יהיו  
 .ההשלכות אם ח"ו נאפשר לדבר כזה לקרות

 
 

   Hakotel111@gmail.com למידע נוסף :


