
 נשיא מדינת ישראל,

 בצער רב, בצער עמוק, אנחנו נאלצים לכתוב לך את המכתב הזה. 

לפני כחודש ימים הורה ראש עיריית רחובות לבטל טקס בר המצווה לילדים עם צרכים מיוחדים רק משום שהיה  
אחרי חצי שנת לימוד  ;שעות לפני מועד הטקס המתוכנן 48אמור להתקיים בקהילה המסורתית בעיר. היה זה 

בתוכנית ייעודית שפיתחה התנועה המסורתית בעשרים השנים האחרונות, המותאמת במיוחד לילדים  ;אינטנסיבי
 .אלה

אולצו הורים ראש העיר פסק כי הטקס יתקיים רק בבית כנסת אורתודוקסי, ורב אורתודוקסי הוא שינחה אותו. ה
 המאשר כי ילדיהם ילמדו מחדש לקראת הטקס. על כתב הסכמהלקבל זאת כעובדה, ואף לחתום 

בשבועיים האחרונים, ביוזמת המשרד לענייני תפוצות, התגבשה פשרה ולפיה בית הנשיא יארח את הטקס, אותו 
, על פי מתכונת מוסכמת הרב ד"ר בני לאויחד , רב הקהילה ברחובות הרב מייקי גולדשטייןיובילו בצוותא 

הילדים עודכנו על מתכונתו החדשה של הטקס רק לאחר שקיבלנו אישור רשמי  שתגובש בין שני הרבנים. הורי
שהמתכונת מוסכמת על כל הצדדים. לאחר מפח הנפש, ההודעה התקבלה בשמחה, בהתרגשות. בהתאם להסכמה 

 אף קיימנו פגישת עבודה בבית הנשיא, עם צוותך ועם נציגת המשרד לענייני תפוצות, בה סיכמנו כל פרט מפרטיזו 
הטקס המתוכנן )מדובר באירוע מורכב, המותאם במיוחד לילדים אלה שחלקם לא מסוגלים לבטא עצמם 

 באמצעים מילוליים(. 

נדהמנו לקבל את תוכנית הטקס אשר נשלחה אמש על ידי מנכ"ל בית הנשיא למנכ"ל המשרד לענייני תפוצות, 
לבדו. בית הנשיא אימץ, הלכה . נהל את הטקסדרנו, פשוטו כמשמעו, מהטקס. רב אורתודוקסי הוא שיולפיה הּו
 את עמדתו של ראש עיריית רחובות.למעשה, 

מהילדים הללו תימנע הזכות לחגוג את הגיעם למצוות באופן התואם את כישוריהם בסיומו של כבוד הנשיא, 
ואבת פחות תהליך חינוכי משמעותי, ארוך, מוקפד, ובליווי מקצועי המותאם לכל אחד מהם אישית. אין דרך כ

לומר זאת, אך אין מעשה אכזרי יותר מלמנוע מילדים המיוחדים הללו  ומהוריהם, את התוכנית יוצאת הדופן הזו, 
תוכנית שבעשרים שנות קיומה זכתה בשבחים ופרסים על שהצליחה להנגיש את בר המצווה לכל נער ונער על פי 

יה. זה קרה ברחובות, 'עיר המדע'; וזה קורה כעת דרכו, וזאת רק משום שהתנועה הקונסרבטיבית עומדת מאחור
 בבית הנשיא של מדינת ישראל. 

אכן, התנועה הקונסרבטיבית ברחבי העולם היא שעומדת מאחורי התוכנית היפה הזו.  אנחנו, העומדים בראש 
די יום על מרבית הארגונים היהודיים בצפון אמריקה )הפדרציות היהודיות, איפ"ק, הלל ועוד(; אנו, המגנים מי

 ; ת גם יחד כיאה למדינה יהודיתיומדינת ישראל וגאים בה כדמוקרטיה מודרנית, כמדינה מובילה במדע ובאמנו
לא, אהבתנו למדינת ישראל לא  עוצמה, את המאבק נגד החרמת ישראל;אנו, המובילים בימים אלה בנחישות, ב

תלויה בדבר. אך ישראל חייבת לממש את הערכים שבשמם אנו מגנים עליה. מדינה דמוקרטית, מעצמה מדעית, 
מדינה יהודית אוהבת אדם, לא יכולה להפנות עורף לילדים עם צרכים מיוחדים, אפילו אם כמה ממנהיגיה 

 לא בעיר המדע רחובות, ולא בבית הנשיא. יהודים. את מנהגינו כשלנו או דתית האת ההשקפה מתעבים 

י" י כִּ לָּה-ֵבית ֵביתִּ פִּ ֵרא תְּ קָּ ל יִּ כָּ ים לְּ ַעמִּ  לכל תפילה בית להיקרא יכול לא ישראל נשיאי משכן האם(, ז נו ישעיהו) "הָּ
    ?היהודים

 

 הרב רוברט סלוסברג
יו"ר, הקרן המסורתית 

 בארה"ב

 הרב מאוריסיו בלטר
כנסת הרבנים עמית, -נשיא

 בישראל

 הרב סטיבן וורניק
הכנסת בצפון  מנכ"ל, התאחדות בתי

  אמריקה

  ה ג'ולי שונפלדהרב
מנכ"לית, כנסת הרבנים 

  העולמית
 ד"ר דוד בריקסטון 

 סגן נשיא בינ"ל, מרכז עולמי
 הרב דב חיון

עמית, כנסת הרבנים -נשיא
  בישראל

 מרגו גולד
נשיאה, התאחדות בתי הכנסת 

  אמריקהבצפון 

  הרב ויליאם גרשון
  נשיא, כנסת הרבנים העולמית

 
 גיליאן קפלן

 נשיאה, מרכז עולמי
 הרב ברדלי שביט ארצן

דיקן, ביהמ"ד לרבנים ע"ש זיגלר 
 בלוס אנג'לס

 פרופ' ארנולד מ. אייזן
 נגיד, ביהמ"ד לרבנים באמריקה

 לורה לואיס
מנכ"לית, הקרן המסורתית 

  בארה"ב
 הרב צבי גרץ

מנכ"ל, מרכז עולמי ומסורתי 
 עולמי

  ד"ר סטיבן וולניק
 נשיא, מרכז עולמי

 יזהר הסעו"ד 
  מנכ"ל, התנועה המסורתית

 שואלי פסט
  יו"ר, התנועה המסורתית

 סול סנדרס
 עמותות שכטר, יו"ר

 גולינקין דוד פרופ׳ הרב
 היהדות למדעי שכטר מכון נשיא

 קרול סימון 
  נשיאה, ליגת נשים

 שרי קריין 
  מנכ"לית, ליגת נשים

 הרב רוברט ר. גאלופ
 מנכ"ל, מרכז ארה"ב

 ג'נט טובין
  נשיאה, מרכז ארה"ב

 

 מיילס סימפסון
 נשיא, התאחדות אנשי בתי הכנסת

 הרב צ'רלס א. סימון
מנכ"ל, התאחדות אנשי בתי 

  הכנסת
 


