מחלקת המדינה:

שואגים מביטול ושווה הנוחר
גם בוושינגטון מוטרדים מהקפאת פשרת הכותל • דו״ח של מזכיר המרינה על חופש הרת בעולם מתייחס
בהרחבה להתנהלותה הבעייתית של ישראל באתר" :חרדים מטרידים את המתפללים הלא־אורתורוקסים"
עמיחי אתאלי
 , ■:%בעוד שהסערה הציבורית סביב מתווה הכותל דעכה במ 
י עט ,לפחות בישראל ,עושה רושם שדווקא במסדרונות
הממשל בארה״ב היא תופסת תאוצה :מחלקת המדינה פירסמה
את הדו״ח השנתי שלה בנוגע למצב חופש הדת בעולם  -ובפ 
רק העוסק בישראל הביע ממשל טראמפ דאגה ,עשרות פעמים,
מאי-מימושו של מתווה הסותל.
"הממשלה ממשיכה לאכוף את האיסור על תפילה יהודית לא־
אורתודוקסית בכותל" ,נכתב בדו״ח ,שעליו חתום מזכיר המדינה,
רקס טילרסון" .הממשלה והפעילים הלא־אורתודוקסים הגיעו לפש
רה כדי להחיל תפילה שוויונית ,רפורמית וקונסרבטיבית ליד הכותל
המערבי ,אך הממשלה לא יישמה זאת" .בדו״ח ,שפורסם
בוושינגטון לפני כמה ימים ,ישנה התייחסות גם לגו
דל המופחת של רחבת הנשים" :רב הכותל הגדיר את
ההנחיות לשמירה על הדת המחייבות הפרדת נשים
וגברים ,כאשר גודלו של החלק המיועד לנשים הוא
פחות ממחצית מהחלק המיועד לגברים" .עוד ציין
הדו״ח את אי־מימוש ההיתר שנתן בית־המ־
לא מאוחר לתקו" .עו״ד הס [ צילום :נועם מושקוביץ

הסערה חוזרת? נשים מתפללות בכותל צילום :אי־פי־אי

שפט המחוזי לנשות הכותל לקרוא בתורה" :הרשויות המשיכו לאסור
על כל אדם להביא ספר תורה פרטי אל תוך רחבת הכותל ,ובמקביל
נאסר על נשים לגשת לספר תורה ציבורי" .בנוסף דווח על מעצרה
של לסלי זאקס ,מנכ״לית נשות הכותל ,בחשד להפרת הסדר הצי
בורי .מחלקת המדינה עוד הביעה תמיהה מהחלטת המשטרה שלא
לאבטח מתפללים לא־אורתודוקסים" :יהודים חרדים בכותל המשיכו
להטריד מילולית את המבקרים והמתפללים היהודים שלא תאמו את

המסורת היהודית־אורתודוקסית באופן הלבוש או בהפרדה בין המי
נים ברחבת הכותל".
בצל הביקורת האמריקאית ,עלולה הסערה סביב מתווה הכותל
להתעורר לחיים בימים הקרובים ,וזאת בשל העובדה כי מחר ,לרגל
ראש חודש אלול ,צפויים חברי התנועות הרפורמית ,הקונסרבטי
בית ונשות הכותל להגיע לכותל ולנסות לאפשר לנשים לקרוא
בתורה ולתקוע בשופר .בנוסף אמור בג״ץ להכריע בשבוע הבא בע
תירה נגד סירובה של הממשלה לממש את מתווה הפשרה שאושר
לפני שנה וחצי ,ושלפיו הוקצתה רחבת תפילה משותפת לגברים
ולנשים בכותל הדרומי.
"כאשר שבנו והתרענו שביטול מתווה הפשרה בכותל אינו אירוע
שולי אלא נזק אסטרטגי לישראל ,היו שחשבו שאנחנו מגזימים .והנה,
שבוע אחרי שבוע אנחנו למדים עד כמה הנזק אמיתי ומוחשי" ,אמר
עו״ד יזהר הס ,מנכ״ל התנועה הקונסרבטיבית
בישראל .ח״כ איילת נחמיאס ורבץ)המחנה
הציוני( התייחסה אמש לדו״ח" :זה אינו
משבר דתי או זהותי  -זהו משבר מדיני
שעוד דחיפה קלה ויידרדר למצב שבו
הערוצים המשמעותיים של ישראל
לגבעת הקפיטול פשוט ישבתו".
משבר מדיני' וז״כ נחמיאס־זרב׳

ציזיום :יובג־ חן

