עליזה לביא

מהפכה

בגיור

זמןליוזמה אזרחית
לפלונטר .לא
נושא הגיור שובנקלע
פוליטי ,דתי ,מגזרי אושילוב של
עניין
גם לא משנה .הדבר היחיד הקובע הוא,

ברור אם

הדחייה היא

שסל

הבריאות אינו

כמה מהם .והאמת :זה

לפעול כר

שהמבקשיםלהתגייר

כאשר

שוב נחסמים.

תומכת

מספיקלהם; כמו כל אלה

בשלו

התנאים

גם בנושאגיור.

מתגייר/מתגיירתמלווהבתהליר

ומסייעת ומגיעלבית

הדין עטוף

הגיור

במשפחה

$TS1$באנשים$TS1$
בא־
ומלווה
בתמיכה

נשים
$DN2$באנשים $DN2$מוכרים המעורים בביורוקרטיה הישראלית
צריךלהבין שהבעיה היא חברתית,ולא רק של המתגיירים.
משתפרים בהרבה .אין זה שבתי הדין"עושים פרוטקציה"לי־
$TS1$לישראלים$TS1$.
ש־ש כאן מאותאלפיםשעלו כחוק ,אך אינם יהודיםכהלכה.
$DN2$לישראלים $DN2$.אין זה שצריך למשוך בחוטים .זו נטייה אנושית
שהם משרתים בצבא ,עובדיםומשלמים מיסיס ,ורוציםלהרגיש שראלים.
תת־הכרתית :בני אדם מתחברים טוב יותר למי שמוכר
בישראל .הם רוציםלהיות יהודים ,הם
חלקבלתי נפרד מהחברה
כמעט
להם ,מתחברים פחות טוב אל מי שלא.
לא רוציםלשמור תרי״ג מצוות.
המאמצותמתגיירים־בררר ,אך לא מספיק.
משפחות
יש
סיכוייו

$TS1$ולשכנע$TS1$:
ול־
לגיורים הרחיקו רבים .צריך לצאת
השניםשחלפו והיחס
$DN2$ולשכנע $DN2$:בתקשורת ,בריכוזי
האוכלוסייה ,בתנועות הנוער,
שכנע:
כאשר מתגייר מגיע לבית הדין
במרכולים ,בחדרי כושר ובטיפותחלב.
בבתי הספר.אפילו
משפחתית ומלווה
בתמיכה
עטוף
בכל מקוםאליו מגיעיםישראלים מן השורה .משום שמדו־
$TS1$שמדובר$TS1$
מוכרים
המעורים
באנשים
$DN2$שמדובר $DN2$בנושא היורד לשורש קיומה של ישראל כמדינה יהודית,
בר
בביורוקרטיה הישראלית
לשורש קיומו של הביתהלאומי והמפלט היחידבעולם לכל
משתפרים
בהרבה
סיכוייו
מי שרוצה להצטרף לעם היהודי.
להתגייר ,הם
העולים באו ארצה כברלפני שני עשורים .רצו

אר ביישנו אותם.השפלנו .לא הקשבנו להם.
קיוו שנעזור
הלכתיים .עובדה שיש בתידין ,בראשותם
בלימודים הקשים ,לא שמענו על
ישלזה פתרונות
לא ידענו שחלקם לא עמדו
בתהליר הגיור בשל חובתם לפרנס את
אלה שלאיכלולהתרכז
של רבנים אורתודוקסייםלמהדרין ,אשר גיירים את העו־
$TS1$העולים$TS1$
הוריהם ,לא הכרנו את מי שפיספסו גם את הגיור הצבאי משום
משפחותיהם .יש לזה גם תקציבים .המדי־
$TS1$המדינה$TS1$
$DN2העולים$DN2$הללו ואת בני
לים
ששירתו בתפקידים שלא איפשרו להם זאת.
ולפעילות בתי הדין.ובכל
$DN2$המדינה $DN2$העמידה כספיםלמכוניםלגיור
נה
המערכת הקיימת רק עושה את הכל מפחיד יותר ומסובר
זאת הקשיים רבים.
יכולים וחייבים
יותר .אר אנו ,כבני המדינה הזו,
ליוזמה
לעזור .ידע־
$TS1$ידענו$TS1$
כמו שקורה בלא מעט מקרים ,הגיע הזמן גם במקרה זה
קליטה ,ידענו לתת הכשרהועבודה .הגיע זמן הכפ־
$TS1$הכפרה$TS1$
$DN2$ידענו $DN2$לתת סל
נו
אזרחית .כמו שהחברההישראלית יודעתלהתארגן ולתת לת־
$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2לתלמידים$DN2$חינור משלים שבתי
למידים
טובים מקימים עמותות העושות פלאים
שארגונים שאינםלמטרות רווחיודעיםלגייס

$DN2$הכפרה$DN2$
רה האזרחית.
הספר אינם מספקים; כמו שאנשים

בתחומי הרווחה; כמו

תרומותלחולים

ד״ר
עליזהלביא מרצה במחלקהלמדעי

באוניברסיטתבר-אילן

המדינה

