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 לכבוד,

 מר נפתלי בנט

 שלום רב!

  

נושא הגיור  -פרסמת את עמדת מפלגתך בנוגע לאחת הסוגיות המהותיות ביותר המצויות בסדר היום הציבור לאחרונה
 במדינת ישראל.

תומכים בגיור של מי שנמצא מתאים לכך, אך כמי שעברו בעצמם הליך גיור וזכו להצטרף אל העם היהודי אנו בוודאי 
  לצערנו ואכזבתנו מצאנו בדבריך ובגישתך אל עולם הגיור זלזול בגרי הצדק ובתהליך אותו הם עוברים.

לכל אחד ואחד מאיתנו, מעמד הגיור היה נקודת המפנה המשמעותית ביותר בחייו, וסופו של  -נפתח בנימה אישית
מהפך זה בחיינו בא לידי ביטוי  החלטנו להתחבר לאלוקי ישראל, תורתו ועמו.  תהליך ארוך של חיפוש דרך שבו

בתהליך הגיור עצמו הכולל טבילה של היטהרות, מילה וכריתת ברית עם רבונו של עולם, וקבלת עול מצוות מתוך 
 מחויבות עמוקה לרצון ה' שבתורה.

אתה מתאר בדבריך? האם ניתן להסתפק בכך שאדם האם ניתן להפוך את התהליך המיוחד הזה לפיתרון פרגמטי כפי ש
כלשהו התגייס לצבא ומרגיש באופן חברתי שייך לחברה בישראל כדי שיהפוך להיות יהודי? הרי זהו זלזול נורא 

 בתהליך הגיור ובמשמעות העמוקה של ההצטרפות לעם היהודי!

ך הגיור של הרבנות. הדיינים אותם פגשנו בנוסף מצאנו בדבריך הוצאת שם רע חמור על בתי הדין והדיינים של מער
היו מאירי פנים ומקדשי שם שמים וגם נטו מאד להקל בגיור, )ומלבד כל זה ובניגוד לדבריך רובם המוחלט הם גם 

לבדוק שהגר אכן מתכוון לקבלת עול מצוות כפי שמחייבת ההלכה.  -מבני הציונות הדתית(, ועשו מלאכתם נאמנה
ינים גדולים בישראל, ואת הרבנים הראשיים בכללם )שהרי הם קובעים את מדיניות הגיור, ואת מניין החוצפה להציג די

 סמכותם בכוונתך להפקיע( בצורה כה דמגוגית?

מדבריך עולה תמונה עגומה של סכנת התבוללות נוראית המאיימת -לסיום, מספר הערות על הנתונים שהוצגו על ידך
כיום רוב המתגיירים הם נשים צעירות בגילאי הפוריות, ומשמעות הדבר על העם היהודי. אך יש לדעת כי כבר 

 שרוב גדול מבני הדור הבא של אוכלוסיה זו יחשבו כיהודים בין כך ובין כך. היא 

בנוסף, שאר הגויים המצויים בארץ אינם מגיעים להתגייר לא מסיבה צדדית זו או אחרת, אלא מפני שהם מרגישים 
 כלל להתגייר. ם מעוניינים מספיק טוב בארץ, ואינ

וצאת לשון הרע על מצופה אם כן ממי שטובת העם היהודי נמצאת לנגד עיניו, שימנע מיצירת הפחדה מיותרת, מה
 ול בתהליך הגיור, אלא יפעל לתיקון של חוק השבות ועצירת עלית הגויים לארץ מכאן ולהבא.בתי הדין ומזלז

  

 ,בברכה
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 ישראל עמיהוד, 
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