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אנו, החתומים מטה, חברי קהילות יהודיות מסביב לעולם ומכל הזרמים של היהדות מצהירים 
ומאשרים בזאת:

חלק א': העם היהודי במדינת ישראל

זכותם של יהודים החיים במדינת ישראל, מקום לידתו של העם היהודי, לפעול להגנת הזהות    .1   
היהודית ולהבטחת המשכיות יהודית.  

מצופה ממדינת ישראל להגן על זכויותיהם של בני העם היהודי להזדהות באופן חופשי    .2   
כיהודים, ללא ביקורת, רדיפה או התנכלויות מטעם יחידים וגופים שאינם יהודים.  

היהדות אינה דת מיסיונרית, ולכן אינה כופה את תרבותה, זהותה, מאמיניה או עקרונותיה על    .3   
אנשים או דתות אחרים.  

חלק ב': הנצרות במדינת ישראל

ברצוננו לעודד יחסים מכבדים וחיוביים עם כל זרמי הנצרות, במדינת ישראל ובעולם,    .1   
ולשמר אותם.  

אנו מקבלים ומכבדים את ההבדלים התרבותיים, ההיסטוריים והתיאולוגיים שבין נוצרים    .2   
לבין יהודים.  

אנו מכירים בחובתה של מדינת ישראל לשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ולקבל    .3   
בברכה מבקרים מכל הדתות ומכל רקע.  

אנו מעריכים את התמיכה הפוליטית, החברתית והכלכלית של נוצרים בעם היהודי,    .4   
בארצו ובמדינתו.                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

הצהרה
על הפסקת פעילות מיסיונרית נוצרית

במדינת ישראל

אנו מקבלים את מעמדם כתושבים של נוצרים שאינם ילידי הארץ במדינת ישראל, אם    .5   
התקבל באופן חוקי ובהתאם לכוונת החוק, לפי ההגדרות של היהדות והנצרות בהצהרה זאת.  

חלק ג': פעילות מיסיונרית בישראל

ניסיונות להמרת דתם של יהודים החיים בישראל בידי מאמינים מדתות אחרות הם לא    .1   
מכבדים ואף מקוממים. אנו מצפים מהקהילה הנוצרית לגלות מודעות ורגישות   

להשפלה ולכאב הנגרמים על ידי פעולות ההמרה הללו ליחידים, למשפחות ולקהילה   
היהודית בכללותה.  

המונחים "מיסיונרי" ו"פעילות מיסיונרית", בהצהרה זאת, מקבילים במשמעותם    .2   
ל"אוונגליסטיות" ול"המרת דת", או כל דרך אחרת להשפיע על יהודים להאמין בישו.  

אנו מאמינים שניסיונות מיסיונריים כלפי יהודים אינם מקובלים באף צורה, ומקבילים במהותם    .3   
למעשים אנטישמיים.  

אנו סבורים כי המונח "יהודים משיחיים" מתייחס למאמינים נוצרים, בדומה למאמינים אחרים    .4   
של הנצרות, בצורותיה ובזרמיה השונים.    

מספרים לא מבוטלים של נוצרים אוונגליסטים השתמשו ומוסיפים להשתמש בשיטות הטעיה    .5   
כדי לפתות ולשדל אוכלוסיות פגיעות בישראל לאמץ אמונות הנסובות סביב ישו. טקטיקות   

אלו כוללות:   
•   שימוש לרעה בסמלים, בלבוש ובמונחים תרבותיים ולשוניים יהודיים   

•   סילופים של התנ"ך ושל טקסטים מסורתיים    
•   שימוש במונחים יהודיים עבור ארגוניהם וקבוצותיהם במטרה להסוות את    

      כוונותיהם האמיתיות 
•   יצוג מטעה של זהותם וכוונותיהם בהתקשרויות שונות, הן במגזר הפרטי והן    

      במגזר הציבורי

צעדים מעשיים לקראת פתרון

אנו מצפים להפסקה של הפעילות המיסיונרית בישראל, בכל צורותיה, כולל אוונגליזם, המרת    .1   
דת, עדות, מתן סיוע או בניית גשרים במטרה לשדל יהודים לאמונות הנסובות סביב ישו.  

אנו עומדים על כך שאוונגליסטים וזרמים נוצריים אחרים הפועלים בישראל יתחייבו באופן    .2   
רשמי להפסיק כל פעילות מיסיונרית כלפי יהודים.  

אנו מבקשים ממנהיגים ומארגונים יהודיים לסייע במניעת ניסיונות מכל סוג להעביר יהודים    .3   
על דתם, בישראל ובתפוצות.  

אנו נפעל להגדרה מחדש של המושג "חופש הפולחן" מבחינה חוקית, מדינית וחברתית, כך    .4   
שלא יכלול את החופש לבצע פעילויות מיסיונריות, וכן נפעל לבחינה מחודשת של יעילות   

החוק הקיים נגד מיסיונריות (איסור שידול להמרת דת).  

אנו מצפים מגופי האכיפה והממשלה של מדינת ישראל לבחון ולאכוף את כל החוקים    .5   
והתקנות באשר לכניסה לישראל, כולל זיוף טענות באשר לשורשים יהודיים בהתאם לדרישות   

חוק השבות, או הכוונה לבצע פעילות מיסיונרית, וכן לאכוף את השבתו לארצו של כל אדם   
אשר יצר מצג שווא בדבר זהותו או השתייכותו לעם היהודי.  

אנו מעודדים פעולות חינוך בכל הקהילות בישראל למען העלאת המודעות לפעילויות    .6   
מיסיונריות ולמטרותיהן, ולקידום של חיזוק הזהות היהודית, ובמיוחד בקהילות המרוחקות יותר   

מזהות זאת.   

אנו מבקשים ממנהיגים ישראלים בתחומים החברתיים, הקהילתיים, הדתיים, העסקיים    .7   
והמדיניים, וכן מארגונים ציבוריים ופרטיים להצהיר על מחויבותם לקביעת גבולות של כבוד   

בין גופים מיסיונריים לבין העם במדינת ישראל כמוצג בהצהרה זאת.  

על החתום (שם, חתימה, וארגון):
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כדי לפתות ולשדל אוכלוסיות פגיעות בישראל לאמץ אמונות הנסובות סביב ישו. טקטיקות   

אלו כוללות:   
•   שימוש לרעה בסמלים, בלבוש ובמונחים תרבותיים ולשוניים יהודיים   

•   סילופים של התנ"ך ושל טקסטים מסורתיים    
•   שימוש במונחים יהודיים עבור ארגוניהם וקבוצותיהם במטרה להסוות את    

      כוונותיהם האמיתיות 
•   יצוג מטעה של זהותם וכוונותיהם בהתקשרויות שונות, הן במגזר הפרטי והן    

      במגזר הציבורי

צעדים מעשיים לקראת פתרון

אנו מצפים להפסקה של הפעילות המיסיונרית בישראל, בכל צורותיה, כולל אוונגליזם, המרת    .1   
דת, עדות, מתן סיוע או בניית גשרים במטרה לשדל יהודים לאמונות הנסובות סביב ישו.  

אנו עומדים על כך שאוונגליסטים וזרמים נוצריים אחרים הפועלים בישראל יתחייבו באופן    .2   
רשמי להפסיק כל פעילות מיסיונרית כלפי יהודים.  

אנו מבקשים ממנהיגים ומארגונים יהודיים לסייע במניעת ניסיונות מכל סוג להעביר יהודים    .3   
על דתם, בישראל ובתפוצות.  

אנו נפעל להגדרה מחדש של המושג "חופש הפולחן" מבחינה חוקית, מדינית וחברתית, כך    .4   
שלא יכלול את החופש לבצע פעילויות מיסיונריות, וכן נפעל לבחינה מחודשת של יעילות   

החוק הקיים נגד מיסיונריות (איסור שידול להמרת דת).  

אנו מצפים מגופי האכיפה והממשלה של מדינת ישראל לבחון ולאכוף את כל החוקים    .5   
והתקנות באשר לכניסה לישראל, כולל זיוף טענות באשר לשורשים יהודיים בהתאם לדרישות   

חוק השבות, או הכוונה לבצע פעילות מיסיונרית, וכן לאכוף את השבתו לארצו של כל אדם   
אשר יצר מצג שווא בדבר זהותו או השתייכותו לעם היהודי.  

אנו מעודדים פעולות חינוך בכל הקהילות בישראל למען העלאת המודעות לפעילויות    .6   
מיסיונריות ולמטרותיהן, ולקידום של חיזוק הזהות היהודית, ובמיוחד בקהילות המרוחקות יותר   

מזהות זאת.   

אנו מבקשים ממנהיגים ישראלים בתחומים החברתיים, הקהילתיים, הדתיים, העסקיים    .7   
והמדיניים, וכן מארגונים ציבוריים ופרטיים להצהיר על מחויבותם לקביעת גבולות של כבוד   

בין גופים מיסיונריים לבין העם במדינת ישראל כמוצג בהצהרה זאת.  

על החתום (שם, חתימה, וארגון):


