
 

 

 

 

 

 

 מר בנימין נתניהו

 ראש ממשלת ישראל

 משרד ראש הממשלה

 ירושלים

 

 מר יאיר לפיד

 ראש האופוזיציה

 הכנסת

 ירושלים

 

 ,האופוזיציה היקריםואדוני ראש ראש הממשלה אדוני 

 

יש אהבה עמוקה ואינסופית למדינת  לפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
אנו מתפללים לשלומה ; אנו שמחים על צמיחתה ועל הישגיה. ישראל

כל , עוד לפני הולדתה של המדינה ועד עצם היום הזה, עשינו. ולהצלחתה
חשוב להבהיר שתמיכתנו . שביכולתנו בכדי לסייע לאזרחי ישראל ולממשלותיה

 .סופיתבמדינת ישראל היא ללא תנאי והינה אינ

 

עקבנו מקרוב אחר הדיון החריף שהולך וגובר סביב , בגלל אהבתנו ותמיכתנו
הצעות הקואליציה הממשלתיות לערוך שינויים מהותיים ביחסים בין הכנסת 

עקבנו במיוחד אחרי ההצעה לאפשר לכנסת לבטל . ובית המשפט העליון
 . ברוב קולות"( פסקת ההתגברות)"החלטות של בית המשפט העליון 

 

 :משתי סיבות, ראשי הממשלה והאופוזיציה, אנו כותבים לכם

 

אנו קוראים לכל אחד מכם לאמץ באופן מלא את ההצעות שהציע , ראשית
. לקביעת אפיק לבחינה ולפתרון של הסוגיות שהזכרנו, הנשיא יצחק הרצוג

כפי שיש להם גם , ליהודים ברחבי העולם יש הרבה כבוד והערכה לנשיא הרצוג
תהליך זה יבטיח שדעותיהם של , לא משנה כיצד ייפתרו סוגיות אלו. כםלשני

 .כל בעלי העניין נשקלו במלואן

 

מצביעים בכנסת כדי  61אנו קוראים לכם להבהיר כי אין די ברוב של , שנית
מהות הדמוקרטיה היא מצד אחד הכרה . לבטל החלטת בית משפט עליון

אנו מכירים בכך שכל . יות המיעוטאך פירושה גם הגנה על זכו, בשלטון הרוב
אך לשינוי כה , שבמדינות שלנו ותהיה שונה מאל איזונים ובלמים מערכת 



 

 

דרמטי במערכת הממשל הישראלית יהיו השלכות מרחיקות לכת בצפון 
 .הן בתוך הקהילה היהודית והן מחוצה לה, אמריקה

 

 .היהודית האהובהנחתום באיחולים להמשך פריחתה של מדינתנו 

 !עם ישראל חי 

 

 בכבוד רב,

 

 הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

 

 :העתקים

 הנשיא יצחק הרצוג

 שר המשפטים יריב לוין

 ר הציונות הדתית"יו', שר האוצר בצלאל סמוטריץ

 ר יהדות התורה"יו, שר השיכון יצחק גולדקנופף

 דיתר עוצמה יהו"יו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר

 כ שמחה רוטמן"חוק ומשפט ח, ר ועדת חוקה"יו

 כ אריה דרעי"חס "ר ש"יו 

  כ בני גנץ"חר מפלגת המחנה הממלכתי "יו

 כ איימן עודה"חל "תע-ש"ר חד"יו 

 "יו, כ אביגדור ליברמן"חישראל ביתנו 

 מנסור עבאסכ "חם "ר רע"יו

 כ מירב מיכאלי"חר העבודה "יו 

 

 

 

 


