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 רפורמה בגיור? 
אל תפקירו את שערי הכניסה לעם היהודי!

 יפגע בציביון 
 היהודי של 

מדינת ישראל

 גיור ע"י 
 כל רב יישוב 

 מכל זרם

מדיניות הגיור תקבע ע"י 
וועדת היגוי במינוי פוליטי 

 ע"י השר

 יקרע את העם לשניים 
ויחייב רישום יהדותכם 

בספרי יוחסין 

 כהנא וקריב מקדמים את רפורמת הגיור בניגוד למרבית רבני ישראל.

 רפורמת הגיור של השר כהנא מעניקה את סמכויות הגיור של מדינת ישראל 

לכל רב יישוב, כך שיוכל לגייר כל אדם מכל מקום.

 כתוצאה מכך די ברב אחד המחזיק בהשקפת גיור 'פתוחה' שיוותר על הצורך 

שאינם  רפורמיים,  וספק  ליברליים  לגיורים  שער  לפתוח  בגיור,  מצוות  בקבלת 

מקובלים על רוב מוחלט של רבני ישראל.

 רפורמת הגיור של השר כהנא תגרום לכך שלפני החתונה ניאלץ לבדוק את אילן 

היוחסין של המשפחה, אם התגיירו ואיזה סוג גיור עבר בן הזוג, ולשם כך ניאלץ 

להשתמש בספרי יוחסין.

 מדובר באנרכיה מוחלטת, ושבירת הבסיס שעליו נשענת החברה היהודית שלנו.

מתן כהנא וגלעד קריב 
מנתקים את היהדות מהמדינה



ה

מנסור עבאס יחליט מיהו יהודי? אסור שממשלה בחסות ערבים תקבל הכרעות 

רגישות בנושא הזהות היהודית של מתגיירים.  

לעם  הכניסה  שערי   – הגיור  סמכות  את  מעניקה  כהנא  השר  של  הרפורמה 

היהודי, לכל רב יישוב, כך שיוכל לגייר כל אדם מכל יישוב בארץ. הדבר משול 

לכך שכל רופא במרפאה מקומית יוכל לקבוע את מדיניות חיסוני הקורונה של 

ישראל. אזרחי 

מהי רפורמת הגיור של השר כהנא?

פתיחת שער רחב לגיורים ליברליים וספק רפורמיים תאלץ אותנו להחזיק בספרי 

יוחסין ולבדוק בהם לפני כל חתונה וזוג שרוצה לבנות בית יהודי.

הרפורמה של השר כהנא תפתח שער רחב לגיורים ליברליים וספק רפורמיים, 

שאינם מקובלים על הרוב המוחלט של רבני ישראל ועלולה להביא  לאנדרלמוסיה.

די ברב יישוב אחד בעל השקפת גיור 'פתוחה' שיחליט לוותר על הצורך בקבלת 

מצוות, וכל המעוניינים בגיור לצורך אזרחות או מטרות אחרות ינהרו אליו. כל זה 

ללא הליך אמיתי של קבלת מצוות, שהוא הבסיס להליך הגיור. 

מה הבעיה בכך?

גיור  באמצעות  ההתאזרחות  לשם  ומסתננים  זרים  כניסת  תעודד  הרפורמה 

רפואיים,  טיפולים  המדינה,  ממשאבי  שונות  הטבות  שיקבלו  כך  האקספרס, 

ועוד.  ישראלי  דרכון 

פגיעה כלכלית וניצול המערכות הציבוריות

 האם לממשלה הנשענת על ערבים
 יש סמכות להכריע מי יכנס בשערי עם ישראל?

 אל תכרתו את אילן 
היוחסין של ישראל!

מה הן ההשלכות של הרפורמה בגיור?


