
  בית תפילה ישראלי  בית מדרש אלול אלו ואלו  בינ"ה  אחוה בכרם  מכון שלום הרטמן  פנים להתחדשות יהודית בישראל
  התנועה המסורתית  המרכז לפלורליזם יהודי  המעורר  המלי"ץ  המדרשה באורנים  'היברו יוניון קולג  הויה  במעגלי צדק
  מארג  יהלו"ם  י"ב  בחשוון  ח"י - חינוך ישראלי  זית-זהות יהודית תרבותית  התעוררות בירושלים  התנועה ליהדות מתקדמת
 עלמא  נאמני תורה ועבודה  מרכז יעקב הרצוג  מרכז יובלים באצבע הגליל  מרכז חינוכי חנתון  מעגל טוב  מיתרים
   רשת בתי המדרש  רקמ"ה  קשת  קולך  קולות  קהילה  עתים  עתיד במדבר  עמותת יחד מודיעין  עמותת הגליל לחינוך ערכי

רשת הקהילות להתחדשות יהודית  שילוב שומרי משפט - רבנים למען זכויות אדם  שיטים  תמורה

רבנים המתיימרים לשאת את דגל התורה בישראל מציפים את הארץ בשנאה שפלת רוח.
שוב ושוב הם קוראים לנו לא להשכיר דירות לערבים ומאיימים בנידוי ובחרם על מי 

שעושה זאת.

זהו חלק מן המאבק העיקש נגד ערכים אנושיים ואהבת אדם באשר הוא אדם, מאבק 
שמביא לבידוד היהודים והיהדות על ידי ניכור ושנאה מן העולם כולו. 

הם מלבים אש של שנאה ופחד המכלה והורסת כל חלקה טובה.

אנו, ראשי ארגונים ומוסדות ההוגים בתורה ומלמדים אותה, מאמינים בכל ליבנו שתורת 
ישראל וצמיחתה בארץ ישראל של היום - חייבת להפריד בין אויב, לאזרח, בין הקם 

להורגינו - לגר התושב, עליו התורה אמרה:
"כְּאֶזְרָח ִמכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אְִתּכֶם וְאָהַבְָתּ לֹו כָּמֹוך כִּי גֵרִים ֱהיִיֶתם בְּאֶרֶץ ִמצְרָיִם אֲנִי ה‘."

היהדות בה אנו מאמינים  אוהבת אדם, מאירת פנים ורודפת שלום  ואינה סובלת אפליה 
מכל סוג שהוא.

היהדות שלנו והדמוקרטיה הישראלית שלובות יחדיו.

"לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז 
לעמו ייתן ה' יברך את עמו בשלום".

לא לגזענות בשם היהדות


