
 
 

 לכבוד

 מר יצחק הרצוג, נשיא המדינה

 חה"כ נפתלי בנט, ראש הממשלה

 חה"כ יאיר לפיד, שר החוץ וראש הממשלה החליפי

 השר מתן כהנא, השר לשירותי דת

 מר שלום שלמה, מזכיר הממשלה

 

 מכובדינו,

 למניעת שפיכות דמים ויישום מיידי של "מתווה הכותל"הנדון: קריאה 

, ליישום מתווה הכותל באופן מיידילפעול  –נבחרי הציבור  –בישראל ובעולם, קוראים לכם  התנועה המסורתיתאנו, מנהיגות ומנהיגי 

נשות הכותל, שעתידות ב. הדבר נחוץ ביתר שאת נוכח האיומים הממשיים לפגיעה 31.01.2016מיום  1075בהתאם להחלטת ממשלה 

 כמדי חודש לתפילת ראש חודש בעזרת הנשים בכותל המערבי.)יום שישי, ראש חודש כסלו תשפ"ב( להגיע מחר 

אירועי האלימות בחודשים האחרונים בכותל חייבים להוות נורה אדומה בטרם יקרו אירועי אלימות חמורים יותר, ואף שפיכות 

 דמים.

בראש חודש תמוז נקרעו  –מגיעה מדי חודש לשיאים חדשים ברחבת הכותל  ותפילות שוויוניות הכותלהאלימות המופנית כלפי נשות 

בט' באב  ;ריאות שאין דרך אחרת לכנותן אלא אנטישמיות, כלפי נשות הכותלסידורים על ידי מתפללים והמון מוסת וזועם תוך ק

. כל זה מתווסף וחורבן ביום צום בתפילת יהודים מנת לפגועשהובאו במיוחד על הופרעה תפילת הזרמים על ידי נערות ונערים 

המבקשות להתפלל כמנהגן בכותל  אלות החרדיות, רבנים ואישי ציבור הקוראים לפגוע בלקריאות ההסתה של חברי הכנסת מהסיעו

 המערבי ובחה"כ הרב גלעד קריב.

ישום מלא ומיידי של המתווה שאושר יהודיעו כבר היום על . מנעו שפיכות דמים וחילול השם במקום המקודש לעם היהודי כולואנא, 

משתמע לשתי פנים שהכותל אינו מקום  אינוגם על ידי חברי הכנסת החרדים והממונה על המקומות הקדושים. הודיעו, באופן ש –

  המבקשות להתפלל כמנהגן. למריבות ואלימות, שאין מקום לפגיעה בנשות הכותל 

 זהו אינו עניין פוליטי אלא פיקוח נפש של ממש. הודיעו על יישום מיידי של מתווה הכותל. –אליכם בתחינה מכובדינו, אנו פונים 

 ,על החתום

  

 רקפת גינסברג
 מנכ"לית התנועה המסורתית בישראל

 הרב מאוריסיו בלטר 
 מסורתי עולמימרכז ומנכ"ל 

 בלומנטלהרב ג'ייקוב 
 וכנסת הרבנים בארה"ב  USCJמנכ"ל 

 הרב מייקי גולדשטיין
 נשיא כנסת הרבנים בישראל

 נינסברגושירה קע ההרב
 סמנכ"לית כנסת הרבנים בארה"ב

 אבי נוביס דויטשהרב 
 דיקן בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר

 שרה רבקה קריין
 USAמנכ"לית מרכז 

 גורמןניפר( 'הרב דבורה בריינה )ג
 מנכ"לית מרכז קנדה

 הרב אריאל שטופנמכר
 סמינריו רביניקו באמל"ט  מנכ"ל ורקטור

 הרבה אלן וולינץ פילדס
   ליגת הנשים ליהדות מסורתיתמנכ"לית 

 

 פרופ. דוד גולינקיןהרב 
 נשיא שוחרי עמותות שכטר

 הרב אירנה גריצבסקיה
 מנכ"לית מדרשת שכטר 

 פרופ. בראדלי ארצןהרב 
 דיקן, בתי המדרש לרבנים זיגלר ופרנקל

 שוורץ-ד"ר שולי רובין
 JTS -ה תגידנ



 
To: 

Mr. Isaac Herzog, President  

MK Naftali Bennett, Prime Minister 

MK Yair Lapid, Alternate Prime Minister of Israel and Minister of Foreign Affairs 

Minister Matan Kahana, Minister of Religious Services 

Mr. Shalom Shlomo, Cabinet Secretary 

 

Dear Sirs, 

Subject: Call for the Prevention of Bloodshed and Immediate Implementation of the "Kotel Agreement"  

 We, the leadership and leaders of the Masorti movement in Israel and around the world, call on you - our 
elected officials - to act immediately to implement the outline of the Western Wall Agreement, in accordance 
with Government Resolution 1075 of 31.01.2016. This is all the more necessary in light of the real threats to 
the Women of the Wall, who are scheduled to pray tomorrow (Friday, Rosh Chodesh Kislev 5742) as every  
Rosh Chodesh, at the Western Wall.  

The incidents of violence in recent months at the Kotel must be seen as a red flag before more serious 
incidents of violence and even bloodshed occur.  

The violence directed against the Women of the Wall and egalitarian prayers in the Kotel plaza have reached 
new heights with every passing month.  On Rosh Chodesh Tammuz, Siddurim were torn apart by crowds 
incited to violence and by calls that can only be described as anti-Semitism; On the 9th of Av, the prayers of 
the streams in the Ezrat Yisrael / Egalitarian section of the Kotel, were interrupted by shouts and incitement 
by girls and boys who were brought especially to halt the prayers of Jews on this day of fasting for the 
destruction of the Temples. All of this is in addition to the incitement and the calls of Knesset members from 
the ultra-Orthodox factions, rabbis and public figures, who have called for harming our members, who only 
seek to pray in keeping with our custom at the Western Wall, and harm toward MK Rabbi Gilad Kariv.  

Please, it is in your power to prevent bloodshed and blasphemy in this place sacred to the entire Jewish 
people. Announce today the full and immediate implementation of the approved agreement - also accepted 
by the ultra-Orthodox Knesset members and the Head of Holy sites. Announce, unequivocally, that the 
Western Wall is not a place for quarrels and violence, that there is no place for harming the Women of the 
Wall who wish to pray as they have been doing for so many years each month  

Honored officials, we appeal to you - this is not a political matter but a real Matter of Pikuach Nefesh. We 
call upon you to immediately announced the implementation of the Western Wall Agreement. 

Sincerely, 

Rakefet Ginsberg 
CEO, Masorti Israel 

Rabbi Mauricio Balter   
Executive Director  

Olami MERCAZ Masorti &   

Rabbi Jacob Blumenthal 
CEO, USCJ and the Rabbinical Assembly 

Rabbi Mikie Goldstein  
President, the Rabbinical  

Assembly of Israel  

Rabbi Ashira Konigsburg 
Chief Operating Officer, the Rabbinical Assembly 

Chief Program Officer, USCJ 

Rabbi Avi Novis-deutsch   
Dean, Schechter Rabbinical 

Seminary 

Sarrae G Crane 
Executive Director, 

MERCAZ USA 

Rabbi Jennifer Gorman 
Executive Director, 
MERCAZ-Canada 

Rabbi Ariel Stofenmacher 
Rector, Latin American  

Rabbinical Seminary 

Rabbi Ellen Wolintz-Fields 
Executive Director,Women's League for 

Conservative Judaism 

Rabbi Prof. David Golinkin 
  President, The Schechter Institutes, Inc. 

Dr. Shuly Rubin Schwartz 
Chancellor, Jewish  

Theological Seminary 

Rabbi Irina Gritsevsky 
  Director, Midreshet Schechter 

Rabbi Prof. Bradley Shavit Artson 
Dean, Ziegler School of Rabbinic 

Studies and Zacharias Frankel College 


