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הקדמה

'הקרן החדשה לישראל' פועלת זה כמה עשורים במטרה לשנות את זהותה היהודית של מדינת ישראל. 

בכירים ב'קרן החדשה' מובילים את הפיכתה של ישראל למדינה רב-לאומית, באופן בו תחדל להתקיים 

כמדינה יהודית.2 אברהם בורג, בכיר ב'קרן החדשה',3 אמר בשנת 2011 כי "יש סיכוי סביר מאוד שבין הירדן 

לים תהיה רק מדינה אחת, לא שלנו ולא שלהם... זאת הזדמנות שכדאי לנצלה".4 לדידו, "להגדיר את מדינת 

יהודית זה פציץ. זה חומר נפץ".5 אמירותיו של בורג  יהודית זה המפתח לסופה. מדינה  ישראל כמדינה 

ושל בכירים נוספים בקרן6 מצטרפות לפעולות בשטח של ארגוני הקרן – ארגונים המקבלים מהקרן מימון 

ופעמים רבות גם הכוונה. 

פעילות הקרן נגד המדינה נעשית בשני מישורים. האחד, דה-לגיטימציה לישראל בהתמודדותה עם סוגיות 

בפשעי  ישראל  את  מאשימים  מהקרן  שארגונים  בכך  ביטוי  לידי  בא  הדבר  שונות.  ולאומיות  ביטחוניות 

ועוד. כמו כן, חלק מארגוני הקרן קוראים  מלחמה, פועלים להטמעת מסתננים זרים בחברה הישראלית 

ויישומה בפועל, שפירושו נהירה של מיליוני ערבים אל תוך ישראל, ואף תומכים  להכרה ב'זכות השיבה' 

בחרם על המדינה. 

במישור השני, הקרן פועלת לבטל את הצביון היהודי שעיצב את המדינה מיום הקמתה. הקרן מזהה בקרב 

ולעצב את החברה  פועלת במרץ לשנות את המצב  והיא  ולאמונה,  זיקה למסורת  בישראל  רחב  ציבור 

וגדולי  על פי תפיסת עולמם של הרפורמים בארה"ב. הקרן וארגוניה אף פוגעים במעמדם של הרבנים 

ארגונים  בנוסף,  בארץ.8  והקונסרבטיבים  הרפורמים  של  והשפעתם  כוחם  את  להגדיל  ופועלים  התורה7 

מהקרן פועלים לקעקע מן היסוד את טהרת המשפחה היהודית, תוך תמיכה ומתן לגיטימציה לנישואים 

אזרחיים,9 לרבות נישואי תערובת10 ונישואים חד-מיניים.11 כמו כן, ארגונים מהקרן מובילים את חלוקת הכותל 
המערבי12 ופוגעים בקדושת השבת במרחב הציבורי בירושלים13 ובמקומות נוספים בארץ.14

מעבר לאמור, ניתן לזהות שורת קמפיינים ויוזמות במימון 'הקרן החדשה' להשפעה על אורח חייו של הציבור 

החרדי בישראל ולשינויו. בין מסעי התעמולה של הקרן, ניתן למצוא את הקמפיין 'לשוויון בנטל' לגיוס בני 

הישיבות, קידום מסע תקשורתי נגד הציבור החרדי  בנוגע ל"הדרת נשים", פעילות לכפיית לימודי ליבה על 

כלל החברה החרדית ועוד. בנוסף, הקרן מקיימת מאמץ אסטרטגי מרכזי לשינוי עמדות בחברה הישראלית 

בכלל ובחברה החרדית בפרט, על ידי מיזמים כדוגמת תכנית NIF-D. עבור מיזם זה, שהושק בשנת 2014, 

מוקצים תקציבים גדולים במיוחד וכן ייעוץ בחשיבה אסטרטגית ובהקמת מערכות לביצועו. השפעתו של 

מיזם זה על החברה החרדית ניכרת ומורגשת בשטח.
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NIF-D – תכנית ששמה לה למטרה, לעצב מחדש את החברה הישראלית, לעבר תפיסות ליברליות וחילוניות. 
)פירוט והרחבה בעמ' 19-25(.

בחוברת זו מופיעה סקירה ראשונית על פעילות 'הקרן החדשה' להשפעה על החברה החרדית בישראל. 

למרות מספר פרסומים שהופיעו בעבר בכלי תקשורת חרדיים, נראה כי התמונה הכוללת של אסטרטגיית 

כי  לזהות  ניתן  ציבור.  ולאנשי  לרבנים  ידועה מספיק  אינה  עדין  זה  במגזר  'הקרן החדשה'  הפעולה של 

שמטרתה  וכלכלית  חברתית  ופעילות  גיסא,  מחד  החרדית  החברה  נגד  מאבק  משלבת  זו  אסטרטגיה 

ציבוריים  מאבקים  מנהלים  מהקרן  ארגונים  אחד,  מצד  גיסא.  מאידך  הזו,  החברה  את  ולשנות  להשפיע 

מאבקים  לעתים  זה.  למגזר  שיועדו  ובתקציבים  בזכויות  ואף  החרדי  החיים  באורח  הפוגעים  ומשפטיים 

אלה לוו בהתגברות רגשות שנאה ברחוב כלפי הציבור החרדי. מצד שני, אנו עדים לכך שהקרן מזהה את 

הציבור החרדי כגורם פוטנציאלי להגדלת השפעתה בישראל.

הקרן מפתחת תכניות ומשקיעה כספים בארגונים הפועלים בקרב המגזר החרדי, במטרה להחדיר את 

תפיסות עולמה אל המגזר ולשנות את עמדותיו. השפעה זו כוללת פעילות להחלשת כוחן של המפלגות 

החרדיות בקרב ציבור תומכיהן. לסיום נציין כי כל הארגונים המוזכרים בחוברת זו מקבלים מימון מ'הקרן 

החדשה', וחלקם אף מקבלים ממנה הכוונה והדרכה.
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תרשים 1 השפעת 'הקרן החדשה לישראל' 
על החברה החרדית )2005-2015(

תרשים 1: השפעת ’הקרן החדשה לישראל‘ על החברה החרדית 
(2005-2015)

מימון ל-36 
עמותות בסך 
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חקיקה

הכשרת 
מנהיגות 
חברתית

מאבק 
פוליטי

קמפיינים 
לשינוי 
תודעה
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סכום המענק מהקרן )$(הארגון

1,255,832איתך )מעכי(1

922,550אל-טופולה )נצרת(2

1,105,011בינ"ה3

191,822ה.ל.ל – האגודה ליוצאים לשאלה4

10,990,844האגודה לזכויות האזרח בישראל5

18,000המטה לעתיד חריש והאזור6

467,673המכללה החברתית כלכלית7

3,649,810המרכז הרפורמי לדת ומדינה8

20,000העמותה לקידום לימודי כלכלה וחברה9

99,300התנועה הירושלמית10

472,367התנועה המסורתית )הקונסרבטיבית(11

5,500התנועה למען איכות השלטון בישראל12

29,560ויצ"ו13

80,000חדו"ש14

1,449,367חותמים מחדש15

570,732ישראל חופשית16

940,202מכון ון ליר בירושלים17

780,095מרכז צדק לנשים18

761,194נאמני תורה ועבודה19

243,200נוער כהלכה20

תרשים 2 סכומי התרומות מ'הקרן 
החדשה' לארגונים הפועלים נגד

החברה החרדית )2005-2015(
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סה"כ: 34,711,972 $

סכום המענק מהקרן )$(הארגון

696,244פנים21

65,136ציונות דתית ריאלית22

1,154,414קולך23

325,117שדולת הנשים בישראל24

885,000שחרית25

194,423שיחה מקומית26

אג'נדה – המרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית 27
4,511,269)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית28
296,768)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

35,220אלול )חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(29

הוויה – טקס ישראלי30
65,500)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

הלל באוניברסיטה העברית31
15,000)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

הקשת הדמוקרטית המזרחית32
686,497)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

582,351י"ב בחשוון )חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(33

מכון שלום הרטמן34
)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

מופיע ברשימת מקבלי מענק
מהקרן החדשה

ממזרח שמש/כי"ח35
803,222)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

תמורה – המרכז המשפטי למניעת אפליה36
342,752)חלק מהקואליציה נגד הדרת נשים(

*התקציב ניתן לכל פעילויות הארגונים בתחומיהם השונים.
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 החיים החרדי1 פגיעה באורח 

"הקרן החדשה לישראל גאה להיות בין התומכים של המצעד בירושלים"15 )יולי 2016(
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ארגונים רבים מ'הקרן החדשה לישראל' שותפים לפגיעה באורחות חייו של הציבור החרדי, המבקש לשמר 

את מסורת האבות ולהיות נאמן לדרך התורה הקדושה. פגיעה זו מלווה לפעמים בהכפשת הציבורי החרדי 

ובהצגתו באופן נלעג ומבזה. להלן דוגמאות:

בתמיכתם של ארגוני 'הקרן החדשה' התקיים מצעד הגאווה בירושלים, תוך רמיסת רגשות הציבור 

החדשה  "הקרן  היתר:  בין  נכתב  בו  הבא,  הפוסט  את  שלה  הפייסבוק  בדף  פרסמה  הקרן  החרדי. 

לישראל גאה להיות בין התומכים של המצעד בירושלים השנה ושל הבית הפתוח בירושלים". 16)2016(

פרסם  חופשית'  'ישראל  ארגון 

פוסט המאיים בפרובוקציות כתגובה 

במרחב  השבת  לשמירת  לפעילות 

הציבורי בת"א. במקביל הועלתה יוזמה 

מסיבת  לקיום  החברתיות  ברשתות 

רחוב בבני ברק בשבת. לאחר שהשר 

מנכ"ל  הבהרה  דברי  פרסם  דרעי 

כי  והודיע  בו  חזר  חופשית'  'ישראל 

הוא מתנגד לחלוטין למסיבת הרחוב 

)2016( החרדית.17  בשבת  ולפגיעה 

התשע"ז  יוה"כ  לקראת  השירה  אירוע  לביטול  שהוביל  לקמפיין  שותף  היה  חופשית'  'ישראל  ארגון 

בכיכר רבין בטענה ל"הדרת נשים".18 )2016( 

נקט צעדים, ביניהם פנייה למשנה ליועמ"ש לממשלה דינה זילבר,  'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' 

בשל קיום ערב זמר חסידי לגברים בלבד בחסות משרד התרבות ועיריית בית שמש. בסופו של דבר 

הטיחה זילבר ביקורת קשה במשרד התרבות אך האירוע לא בוטל.19 )2016(

והעומדת  )כיום מנכ"ל חדו"ש(,  אורי רגב  ידי  1987 על  נוסד בשנת  ומדינה'  'המרכז הרפורמי לדת 

בראשו היא ענת הופמן, המכהנת גם כיו"ר 'נשות הכותל'. המרכז מגדיר את עצמו כ"זרוע הציבורית 

מנהל  המרכז  ובעולם".20  בארץ  הרפורמית(  )התנועה  מתקדמת  ליהדות  התנועה  של  והמשפטית 

מאבקים משפטיים וציבוריים להכרה בתנועה הרפורמית בכלל, ובגיור ובנישואים הרפורמיים בפרט, 

וכן לפגיעה בחרדים ובשומרי היהדות הנאמנה. 

'מרכז צדק לנשים' פעל לביטול 'דרך המהדרין' לגברים בציון הרשב"י במירון. עו"ד ניצן כספי שילוני 

מ'מרכז צדק לנשים': "אם מישהו חש שקיימת בעיית צניעות בלתי פתירה בשהות שלו בהר מירון בל"ג 

בעומר, הוא מוזמן להתכבד ולהימנע מלהגיע למקום..."21 )2016( 

לבקשת  במטוס  מושב  לפנות  שלא  לנשים  הקורא  קמפיין  השיק  ומדינה'  לדת  הרפורמי  'המרכז 

1

2

3

4

5
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חרדים.22 )2016(

ו'התנועה  הרפורמית'  'התנועה  'חדו"ש', 

הקונסרבטיבית' היו שותפים למאבק של 'הפורום 

לשוויון בנטל' נגד תיקון חוק הגיוס.23 )2015(

 2009 בשנת  נוסד  ושוויון'  דת  לחופש  'חדו"ש 

הארגון  רגב.  אורי  הרפורמי  "הרב"  עומד  ובראשו 

בכמה  החרדית  החברה  נגד  מאבקים  מנהל 

אברכים  וזכויות  קצבאות  ביטול  מרכזיים:  נושאים 

חיוב  הישיבות,  בחורי  גיוס  משפחותיהם,  ובני 

לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית, ביטול קווי 

המהדרין ועוד. באתר הארגון יש חומר רב בנושאי 

דת ומדינה, המתייחס לדת ולדתיים באופן ביקורתי 

ומתנשא. בין היתר, מוצג באתר "המדריך לזיהוי נער בתהליך תשובה", הכולל הפניה למדריך המלא 
באתר עמותת 'חופש', המזהיר הורים מפני "צידת" בנם על ידי חרדים.24

לדת  הרפורמי  'המרכז  עתירת  בשל 

ומדינה' הורה בית המשפט לעיריית בית 

שמש להסיר את כל השלטים הקוראים 

לצניעות בעיר.25 )2015(

הרפורמי  'המרכז  של  מאבק  בעקבות 

לדת ומדינה' ו'קולך', חייבה ועדת הרדיו 

ברמה'  'קול  את  השנייה  הרשות  של 

להפסיק להגביל השמעת נשים בשידורי 

התחנה.26 )2014(

הירושלמית'  'התנועה  עתירת  בעקבות 

מחויבת  אגד  כי  המשפט  בית  קבע 

על  בשילוט  נשים"  מ"הדרת  להימנע 

אוטובוסים בירושלים.27 )2014(

'הקואליציה נגד הדרת נשים'28 יצאה נגד הכנס השנתי של מכון פוע"ה29 בשנת 2012. ארגוני הקואליציה 

דרשו לפעול למניעת הדרת נשים בכנס שמארגן המכון תחת הכותרת "חידושים בגינקולוגיה והלכה", 

על  2013 אסרה ההסתדרות הרפואית  בו. בשל מחאתם, בשנת  להרצות  הוזמנו  גברים  מפני שרק 

רופאיה להשתתף בכנס של המכון.

בתמונה: הקמפיין נגד שלטי הצניעות בבית שמש )ינואר 2015( 

7
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ופוריות, עפ"י  וסיוע לזוגות שיש להם בעיות בגניקולוגיה  ייעוץ, הכוונה  - מתמחה במתן  מכון פוע"ה 

ההלכה. בין מגוון פעולותיו, מקיים המכון מערך של  קורסים, ימי עיון, סיורים והרצאות לרבנים, אנשי 

מקצוע ולקהל הרחב במגוון נושאים. 

ארגון 'ישראל חופשית' פתח במאבק ציבורי נגד 'קווי המהדרין' לאחר שבג"ץ אפשר את הפעלתם.30 

 )2012-2011(

בתמונה: פעילי 'ישראל חופשית' בפרובוקציה
ב'קווי המהדרין'31 )ינואר 2012(  

12

'ישראל חופשית' פרסם סרטון ברשת המכפיש את הציבור החרדי ומציג את אנשיו כעושקי המדינה. 13

הרקע לפרסום הוא מלאת עשור לחוק טל.32 )2010( 
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 ובזכויות החרדים2 פגיעה בתקציבים 

ארגונים מ'הקרן החדשה' עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את ההקצבות לאברכים 
ולתלמידי ישיבות33 )אוגוסט 2012(
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ניתן לזהות כי ארגונים מ'הקרן החדשה לישראל' שותפים במאבק לרמיסת זכויותיהם של לומדי התורה 

בפרט ובני החברה החרדית בכלל, ולעתים אף מובילים אותו. מאבק זה ניטש בזירה המשפטית, בזירה 

התקשורתית ובזירות נוספות. להלן דוגמאות אחדות.

חוק  נגד  עתרו  חופשית'  ו'ישראל  המסורתית'  'התנועה  'חדו"ש',  ומדינה',  לדת  הרפורמי  'המרכז 

הבטחת הכנסה לאברכים. העותרים נענו להמלצת השופטים למשוך את העתירה ולהמתין לחקיקת 

חוק חדש בנושא זה.34 )2016( 

'התנועה  חופשית',  'ישראל  ועבודה',  תורה  'נאמני  'חדו"ש',  ומדינה',  לדת  הרפורמי  'המרכז 

למשפחה  מעון  בעלות  המדינה  השתתפות  לביטול  בדרישה  לבג"ץ  עתרו  ו'קולך'  הקונסרבטיבית' 

שבה האב אברך בישיבה. העתירה נדחתה על ידי בית המשפט.35 )2015( 

'הקרן החדשה' פרסמה ברכה באתר 

מהיישוב  החרדים  דחיקת  לרגל 

חמי  של  מאמר  פרסמה  וכן  חריש 

בר-אור, מראשי המאבק למען חריש 

"הבולדוזרים שחששנו  פלורליסטית: 

שיעלו על השטח לבנות עיר חרדית 

מכשירים  מחריש,  אותנו  שתסלק 

פלורליסטית  לעיר  השטח  את  היום 

ופתוחה לכלל הציבור, ויש תחושה של 

עשייה חדשה ועתיד ליישוב".36 הקרן 

תרמה ל'מטה לעתיד חריש והאזור', 

שפעל נגד החרדים בחריש.37 )2014(

עתרו  חופשית'  ו'ישראל  'חדו"ש' 

לבג"ץ נגד הממשלה יחד עם גורמים 

נוספים, בדרישה לבטל את ההקצבות 

לאברכים ולתלמידי ישיבות.39  

כהמשך לכך, בפברואר 2014 בירך מנכ"ל חדו"ש אורי רגב את שר האוצר לפיד על החלטתו לעצור 

האדירים  בלחצים  "לעמוד  לשרים  וקרא  המשפט,  בית  להחלטת  בהתאם  לישיבות  ההקצבות  את 

המופעלים עליהם ולא להעביר אגורה בניגוד לצו הביניים של בג"ץ".40 )2012(

בתמונה: תיאור דחיקת החרדים מחריש כהישג של
'הקרן החדשה'38 )אפריל 2012(

1
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 עמדות בחברה החרדית3 פעילות לשינוי 

'הקרן החדשה לישראל' תומכת בארגונים הפועלים לחייב את החרדים בלימודי ליבה41 
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בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה מכוונת של 'הקרן החדשה' לשינוי עמדות בחברה החרדית, וזאת כחלק 

מתהליך כללי לשינוי זהותה היהודית של המדינה. להלן כמה דוגמאות לדבר.

תכנית NIF-D –  כללי

בסתיו 2014 השיקה 'הקרן החדשה' את תכנית NIF-Dי )New Israel Fund-Democracy(. מדובר 

דיונים בקרב הנהגת הקרן  ויותר של  'הקרן החדשה', שהושק לאחר שנה  בפרויקט דגל חדש של 

וידידיה. מטרת התכנית היא לעצב מחדש את החברה הישראלית ולהחדיר לתוכה תפיסות ליברליות 

כי כך קיוותה הקרן  וחילוניות שעליהן מושתתת הקרן. בכתבה ב-The Forward האמריקני הודגש 

מפעולותיה  כחלק  בארה"ב.42  הדמוקרטים  שהצליחו  כפי  בישראל,  לשלטון  השמאל  את  להחזיר 

בעיניה בחברה הישראלית, אשר  למימוש מטרת התכנית, החליטה הקרן לחדור לקבוצות חשובות 

מסורתיות  חברות  נכללו  אלה  בקבוצות  מבפנים.  עליהן  ולהשפיע  המתקדם",  מ"המחנה  חלק  אינן 

כמו חרדים ומזרחיים, אך גם עולים מרוסיה ואחרים. על פי אותה כתבה שצוינה לעיל, הקציבה הקרן 

ישראלים בשנה. בשורות  מיליון הדולר שהיא תורמת לארגונים   30 NIF-D חמישית מכלל  לתכנית 

הבאות נעסוק בתכנית NIF-D בהקשר של החברה החרדית בלבד.

בתמונה: פרסום תכנית NIF-D באתר 'הקרן החדשה'43
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NIF-D השפעה על החברה החרדית במסגרת

להלן קטעים מאתר 'הקרן החדשה' שבהם היא מדווחת על תכניתה להשפעה על החברה החרדית 

   44
במסגרת NIF-D.י

ערכים  חולקים  אנו  שעמן  המתקדם,  למחנה  מחוץ  הנמצאות  קהילות  אל  גשרים  ליצור  נוכל  "איך 

משותפים? במטרה לגייס את הציבור הגדול ביותר שאפשר בחברה הישראלית לטובת דמוקרטיה 

ועתיד משותף, אנו חייבים ליצור גשרים לקבוצות שאנו לא מזהים אותן כמתקדמות אך חולקות 

אתנו ערכים ומטרות.

שחרית, צוות חשיבה ומעשה, מקדם שיתופי פעולה שמגשרים על מחלוקות בחברה הישראלית: ימין-

שמאל, דתיים-חילונים, יהודים-ערבים, מזרחים-אשכנזים, במטרה ליצור רשתות חיוניות לשיתוף פעולה 

עתידי בין מגזרי...

על  המושתתת  לישראל  החותרות  קואליציות  לבנות  שואפת  לישראל  החדשה  הקרן  שחרית,  לצד 

יושר, הגינות, וצדק חברתי. להרחיב את המעגלים – מהלכה למעשה, שחרית פועלת ליצירת שותפויות 

החרדי וישראלים אחרים מביאים קולות רעננים לדיון  חדשות להתנעת שינוי חברתי. הרוסי, הערבי, 

הציבורי, המכיל את הזהויות הדתיות, התרבותיות והלאומיות המורכבות שלהם.

לבין מחנכים חרדים חשפו ערכים  זכויות אדם מובילים  בין פעילי  שנתיים של פגישות  לדוגמה, 

בשיח של זכויות אדם ומסורת, שיכול להיות בסיס לשיתוף פעולה. המחזור הראשון של  משותפים 

בישראל  שונות  מקהילות  מבטיחים  מנהיגים  יגלה   2014 בסתיו  שהושק  השנתית  המנהיגות  תכנית 

המחויבים לסט משותף של ערכי ליבה של החברה הישראלית."

)תרגום מהמקור לעברית. ההדגשות אינן במקור. להרחבה בפרסומים שונים על NIF-D עיין בנספח 

המצורף(

2
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בתמונה: ג'ואד בולוס, ראש המחלקה המשפטית של 'מועדון האסיר' ברש"פ,
באתר 'שחרית'47

בתמונה: בולוס מפרסם את תמונתו עם ערפאת 
בדף הפייסבוק שלו49 )אוגוסט 2013(

פעילות מכון 'שחרית' לעיצוב מחדש של החברה – כללי

מכון 'שחרית' הוא אחד מארגוני הדגל של תכנית NIF-D. 'שחרית' מבהיר כי הוא אינו ארגון שמאל, אך 

במסמכי החזון שלו מתוארת שאיפה לסיום הסכסוך בדרך של נסיגה מיו"ש והקמת מדינה פלסטינית, 

יוכלו לשוב אל המדינה הפלסטינית  ומצב שבו "הפליטים הפלסטינים  חתירה ל"פשרה בירושלים", 

שתקום".45 בראש רשימת ההישגים של 'שחרית' מופיעה קבוצה אקדמית הפועלת באוניברסיטת תל 

אביב בהובלת פרופ' מנחם מאוטנר וניסים מזרחי, במטרה לבחון "מהם הגורמים לניכור מליברליזציה 

והשמאל וכיצד ליצור איזון בשיח האידיאולוגי".46 

הוועדה  חברי  בין 

של  המייעצת 

אפשר  'שחרית' 

עו"ד  את  למצוא 

ראש  בולוס,  ג'ואד 

המשפטית  המחלקה 

האסיר'  'מועדון  של 

ברשות הפלסטינית.48  

בולוס הוא סנגורם של 

פלסטינים  מחבלים 

ישראלים  ליותר מחמישה מאסרי עולם על שותפותו ברצח של  רבים, ביניהם מרואן ברגותי שנידון 

רבים. בולוס מסרב לייצג פלסטינים משתפי פעולה עם ישראל. 

בדברי הרקע על 'שחרית' באתר הבית נכתב כי: "שחרית נוסד כמכון חשיבה ועשייה, הפועל ליצירת 

החברה  חלקי  כל  בין  חדשה  חברתית  שותפות 

שבירת  ידי  על  משותף',  'מחנה  ובניית  הישראלית 

הדיכוטומיות המיושנות בין ימין ושמאל, יהודים וערבים, 

בכמה  מתקיימת  המכון  פעילות  וחילוניים...  דתיים 

ערוצים מקבילים – בעיצוב רעיוני של סדר יום פוסט 

משותף'..."50  כ'טוב  מגדירים  שבמכון  מה  ליברלי, 

רבים  ובפרסומים  זו  בהגדרה  לראות  שאפשר  כפי 

של המכון ובוגריו, 'שחרית' מכיר בעצם קיום הזהויות 

ותפיסות  ערכים  לגיבוש  פועל  אך  בחברה,  השונות 

עולם פוסט מודרנית שתהיה משותפת לכל הזהויות 

החניך  את  מעודד  'שחרית'  אחרות,  במילים  האלה. 

החרדי שלו, לצורך העניין, להמשיך לזהות את עצמו 

ככזה, אך לשנות את תפיסותיו ועולם הערכים שלו כך 

שיותאמו לרעיונות "הטוב המשותף". המכון פועל לאור 

זה של הטמעת ערכי הליברליזם בכל ממשקיו  חזון 

ועם החברה החרדית  עם החברות השונות בישראל, 

בפרט.

3
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פעילות מכון 'שחרית' לעיצוב מחדש של החברה החרדית

אחד המקומות הבולטים שבהם 'שחרית' מטמיע ערכים זרים בקרב חניכיו החרדים הוא קורס הכשרה 

למנהיגות בשם "120 – עתודה פוליטית רב תרבותית לשותפות חברתית חדשה". מדובר בקורס יוקרתי 

בעלות של 30,000 ₪, הניתן לחניכיו )20 בשנה, במטרה להכשיר 120 "מנהיגים חלופיים" לכנסת בשש 

שנים( בסבסוד כמעט מלא. הקורס כולל 

טיסה לטיול במרוקו וחוויות נוספות, סיוע 

ועוד.51  פוליטית  להתפתחות  אישי  וליווי 

בפרסום על הקורס נכתב: "מכון שחרית 

מבקש להשפיע על הפוליטיקה בישראל 

התפיסות  באמצעות מסגור מחדש של 

שעיצבו  והסקטוריאליות  הקוטביות 

הקמתה,  מאז  הישראלית  החברה  את 

ומציג סדר יום פוליטי חדש... תכנית 120 

מאתרת... 120 מנהיגות ומנהיגים שרוצים, 

החברה  את  להוביל  ויודעים  יכולים 

יבחנו  התכנית  משתתפי  הישראלית... 

הקבוצות  בין  בריתות  לייצר  אפשרויות... 

השונות בחברה."53 

בכל מחזור של 120 הוצבו מספר חרדים בעלי עמדות מפתח כלשהן, ולצדם חניכים אחרים, פעמים 

רבות פעילים בארגונים לשינוי חברתי ובארגוני 'הקרן החדשה' )לדוגמת רון גרליץ מעמותת 'סיכוי', 

זהורית שורק – חברת ארגוני הלהט"ב 'בת קול' ו'איגי', ריקי כהן בנלולו – פעילה ב'אחותי למען נשים 

בישראל'. כל הארגונים שהוזכרו מארגוני הקרן(.54 להלן ציטוט של שני בוגרי הקורס המלמד מעט על 

הדינמיקה המתקיימת בו: רועי ג'רופי, בכיר בארגוני הקרן 'בצלם', 'הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות' 

ו'סיכוי':55 "מה שעולה בתכנית בצורה די ברורה זה שהמפגש, האינטראקציה בינינו המתמשכת, כן 

מצליחה לייצר, לחלחל משהו גם במקומות המאוד שבטיים והמאוד זהותיים שלנו, והיה פה בן אדם 

מאוד מאוד דתי שאמר שהוא מסתכל על הקהילה הגאה אחרת."56 אפרת שני שטרית, מזרחית, 

"אנחנו לא רוצים לחזור לאתוס הלא רלוונטי שנולדנו וחונכנו עליו, אלא... איזשהו  דתייה מבית:57 

אתוס... אמיתי יותר שמייצג את כולנו".58 

4

בתמונה: יהודה מורגנשטרן, חבר קבוצת 120 במפגש של 
הקבוצה בחוף הים52 )מאי 2016(
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בתמונה: הרב גבי כהן, מנהל המרכזים הפדגוגיים ב'מעיין החינוך' של ש"ס 
האזרח  לזכויות  ב'אגודה  פעילות  לצד  'שחרית',  של  המנהל  בוועד  וחבר 

בישראל', בשיח על "פוליטיקה של טוב משותף"62 )נובמבר 2015(

'האגודה לזכויות האזרח' פוגשת חרדים לשם "הנגשת הערכים שלאורם אנו פועלים"5
בחסות 'שחרית'

'האגודה  מנכ"לית  אברהם-ויס,  שרון  סיפרה  האדם"  לזכויות  עטרה  "להחזיר  שכותרתו  במאמר  א. 

לזכויות האזרח', מדוע היא מקיימת מפגשים עם הציבור החרדי )2.11.2014(:59 

"מנותקים. בוגדים. עוכרי ישראל. הזויים. אלה רק מקצת מהכינויים שאנחנו, פעילי זכויות אדם, התרגלנו 

הוא  בפנינו  העומד  ביותר  הגדול  האתגר  פומביים...  בדיונים  גם  ולפעמים  בטוקבקים  לספוג  כבר 

הנגשת הערכים שלאורם אנו פועלים, וכך יהיו מובנים ויזכו לאהדה והזדהות רחבה ככל הניתן. לא 

נכון להסתפק בקרב בלימה. עלינו לנהל גם דיאלוג פעיל לקידום ערכים אלה. ארגוני זכויות האדם 

נתפשים פעמים רבות כמי שמייצגים ערכים של קבוצות מסוימות מאוד בציבור הישראלי – חילונים, 

אשכנזים, מעמד בינוני ומעלה..."

'הקרן החדשה',60  התייחסה למפגשים עם החרדים  ותיקה בכמה ארגונים של  גילי רעי, פעילה  ב. 

  61:)3.11.2014(

זכויות  של  "כשאורתודוכסיה 

אדם ומסורת של חובות נפגשות 

בכנס  בין-גלקטי  מפגש  עוד 

הזכות  לי  הייתה  שחרית. אתמול 

של  בכנס  להשתתף  הגדולה 

שקיימנו  השיחה  שחרית...  ארגון 

תהליך  לתוך  הצצה  אפשרה 

שמתרחש כבר שנתיים בו אנשי 

מהאגודה  והנהלה  צוות  ונשות 

בישראל  האזרח  לזכויות 

חינוך  ונשות  נפגשות עם אנשי 

מזרחי  החרדי  מהזרם  ורבנים 

המזוהה עם ש"ס. התהליך הזה 

עוד ימשיך..." 

את  לשנות  פועל  'שחרית' 

נוספות:  בדרכים  החרדי  הציבור 

המכון מקדם פעילים חרדים שונים, הן בתפקידי מפתח במכון והן בפעילות הסניפים ברחבי הארץ, 

הפועלים לאור האג'נדה שהמכון מקדם.63 כמו כן טיפח המכון את 'מעורבות', קבוצת נשים חרדיות 

'שחרית' אף מסייע לבוגרות  ובתחום המדיניות.64  השואפות לתפוס עמדות מפתח במרחב הציבורי 

קורס המנהיגות שלו, וביניהן רחלי איבנבוים, ראש תחום החברה החרדית במכון,65 בהפעלת תנועת 

'נבחרות' הקוראת תיגר על המפלגות החרדיות.66 )יורחב בפרק 4(
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פעולות נוספות של ארגוני הקרן לשינוי עמדות הציבור החרדי

כי היא "מסייעת לאנשים  )2017-1991( באתר האגודה נכתב  ליוצאים לשאלה':  – האגודה  'ה.ל.ל  א. 

כן  כמו  והפלורליסטית".  המודרנית  בישראל  ולהשתלב  החרדי  מהעולם  לצאת  המבקשים  בארץ 

האגודה מציינת כי היא מסייעת לצעירים מכל רחבי העולם החרדי: הספרדי, הליטאי והחסידי.67  האתר 

אף כולל חומר הסבר ביידיש.68 

האגודה טוענת כי היא לא מנסה להשפיע על החלטתם של הצעירים. עם זאת, באתר הבית נכתבים 

דברים שאפשר להבינם כתמיכה בעזיבת הדת, כגון: "בעולם זה ]החרדי[ אין מקום לאנשים השואלים 

שאלות ומחפשים להם דרך אישית ושונה... היוצאים מדגישים כי לא היו מסוגלים לחיות חיי שקר. 'על 

אף המחיר הגדול, בחרנו בחיים המתאימים לנו אישית', הם אומרים."69 

ב. 'שיחה מקומית': )2017-2014( מדובר באתר תקשורת המזוהה עם השמאל הרדיקלי, תומך בחרם 

ובדה-לגיטימציה לישראל.70 האתר נותן במה לכותבים ואקטיביסטים חרדים החותרים לשינוי זהותה של 

החברה החרדית ולהחדרת תפיסות זרות וחילוניות לתוכה. האתר אף מפרסם באהדה את הפעילות 

נגד המפלגות החרדיות, נושא שיורחב בפרק 4.

ג. ארגון 'חדו"ש' מפרסם באתר שלו קריאה נגד חינוך ללא לימודי ליבה. מנכ"ל הארגון, "הרב" הרפורמי 

אורי רגב: "אסור לממן חינוך ללא ליבה. כל שקל שניתן לחינוך ללא ליבה הוא השקעה נטו בהרס 

עתיד המדינה וכלכלתה".71 )2013(

6

בתמונה: 'חדו"ש' קורא למנוע תקצוב לחינוך חרדי ללא ליבה )מאי 2013(
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ד. בעקבות עתירת 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' הורה בג"ץ לחייב את בתי הספר החרדים בלימודי 

ליבה72 )2012(

ה. השתקת דעות השונות מהליברליזם החילוני: 'ויצ"ו' וארגוני נשים נוספים פנו לראש עיריית תל אביב 

בדרישה להסיר פרסומת של אגודת 'אפרת', הפועלת למניעת הפלות, בטענה כי מדובר ב"הטפה 

קיצונית ומיסיונרית נגד הפסקת היריון".73 )2011(
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 המפלגות החרדיות4 פעילות נגד

'הקרן החדשה לישראל' תומכת בתנועת 'לא נבחרות' הפועלת נגד המפלגות החרדיות 
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בנוסף לפעילות 'הקרן החדשה' וארגוניה להחדרת רוחות זרות אל תוככי החברה החרדית כדי ליצור שינוי 

פנימי עמוק בקרבה, אפשר לזהות פעילות מכוונת לפגיעה במפלגות החרדיות, במטרה להחלישן ולערער 

את מעמדן בקרב החברה החרדית. להלן דוגמאות אחדות.

פעילות נגד המפלגות החרדיות על ידי חיזוק הפמיניזם בפוליטיקה החרדית

'נבחרות' – קריאת תיגר על המפלגות החרדיות:

היא  בוחרות',  לא  נבחרות  'לא  או  'נבחרות' 

ייצוג  הדורשת  חרדית  פמיניסטית  תנועה 

בכנסת. התנועה החלה בדף פייסבוק שהוקם 

 120 קורס  )בוגרת  ביטון שושן  ידי אסתי  על 

במחאה   ,2012 באוקטובר  'שחרית'(77  של 

מהמפלגות  חרדיות  נשים  של  הדרתן  על 

הדף  בכלל.  ומהציבוריות החרדית  החרדיות 

מהצבעה  להימנע  החרדי  לציבור  קרא 

למפלגות שמדירות נשים, קרי: ש"ס ויהדות 

הצהירה  לישראל'  החדשה  'הקרן  התורה.74 

קשר  שום  לה  אין  כי   2015 בחירות  לקראת 

היום'  ב'ישראל  לכתבה  בתגובה  זו:  ליוזמה 

בנושא נמסר מהקרן כי "אין קשר בין הקרן 

לא  נבחרות  ]לא  לנל"ב  לקמפיין  החדשה 

בוחרות[. אנו מבהירים כי לקרן אין קשר לאף 

קמפיין מפלגתי במערכת הבחירות הנוכחית 

ובכלל."75 להלן יוכח כי הקרן וארגוניה תומכים 

ובכך  במה  לה  נותנים  "נבחרות",  בתנועת 

מקדמים אותה באופן ציבורי.

תמיכה  פוסט  פרסמה  החדשה'  'הקרן  א. 

 2015 בחירות  לקראת  'נבחרות'  בתנועת 

והסירה אותו לאחר מכן.76  

ב. קשריו של מכון 'שחרית' ל'נבחרות'

ככולן  שרובן  נשים  הן  'נבחרות'  מייסדות 

אינטנסיבי  מנהיגות  הכשרת  קורס  בוגרות 

של 'שחרית' )תכנית 120, עיין פרק 3( וחלקן 

בעלות תפקידים בארגון גם כיום. אסתי ביטון 

מחזור  בוגרת  היא  'נבחרות',  מייסדת  שושן, 

אינדורסקי,  רידר  77 אסתי 
120.י ג' של תכנית 

מנכ"לית משותפת של 'נבחרות', היא בוגרת 
בתמונה: מקימות 'נבחרות', רחלי איבנבוים )מימין( ואסתי רידר 
אינדורסקי )משמאל(, במושב 'החרדים באים' בכנס 'שחרית'78 

)נובמבר 2014(

בתמונה: הוכחת הקשר בין 'הקרן החדשה לישראל' לתנועת 
'נבחרות' )דצמבר 2014(
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מחזור ב של 120 ב'שחרית'.80 פעילה מרכזית אחרת של 'נבחרות', רחלי איבנבוים, היא בוגרת מחזור 

מסתייעת  ש'נבחרות'  אישרה  אף  איבנבוים  ב'שחרית'.82  החרדית  החברה  תחום  וראש   81
120י של  א' 

ב'שחרית' ב"נושאים ביורוקרטיים" אך לטענתה לא במימון.83  

ג. תמיכת ארגוני 'הקרן החדשה' במיכל צ'רנוביצקי הפועלת נגד המפלגות החרדיות

  84
מיכל צ'רנוביצקי היא ממקימי 'נבחרות' ויו"ר התא החרדי במפלגת העבודה שהוקם בנובמבר 2016.י

להלן פירוט על קשריה עם מספר ארגונים של הקרן:

צ'רנוביצקי היא חברת צוות ב'מכללה החברתית-כלכלית'85 המכשירה הנהגה חרדית חדשה ברוח 	 

תפיסות הזרות לחברה החרדית ובעלת אג'נדה שמאלנית.86 

'המכללה  השיקה  הצלחה,  כסיפור  מזהה  שהמכללה  צ'רנוביצקי,  מיכל  של  פעילותה  בעקבות 

החברתית-כלכלית' תכנית להכשרת מנהיגות בחברה החרדית. התכנית זוכה לתמיכת קרן קרומר 

המנוהלת על ידי 'חותמים מחדש', מארגוני הקרן. "בעקבות השתתפות בקורס 'פוליטיקה חברתית 

וממשל מקומי' עבור נשים חרדיות במכללה, 

מיכל צ'רנוביצקי הקימה מפלגה המורכבת 

בפעם  אלעד.  בעיר  בלבד  חרדיות  מנשים 

על  התמודדו  נשים  בישראל,  הראשונה 

חרדית.  בקהילה  המקומית  במועצה  מקום 

וסדנה  קורס  להקמת  הובילה  זו  פעילות 

בשיתוף המכללה החברתית-כלכלית, עבור 

אלעד...  בעיר  שונים  מחלקים  וגברים  נשים 

המכללה  אלו,  תכניות  הצלחת  בעקבות 

קרומר,  קרן  בתמיכת  החברתית-כלכלית, 

תרחיב את התכנית לאזורים אחרים בהם יש 

קהילות חרדיות."87  

צ'רנוביצקי חברת הנהלה ב'שדולת הנשים 	 

הפועלת  פמיניסטית  עמותה  בישראל', 

1984 לקידום נשים באמצעות פעילות  מאז 

ציבורית, שתדלנות בכנסת וכדומה.88  

צ'רנוביצקי פעילה וחברת עמותה ב'בת מלך' הממומנת על ידי 'הקרן החדשה' עוד משנת 2005.	 

על פי פרסומים, צ'רנוביצקי נעזרת בפעילותה הציבורית ב'עמותה לקידום לימודי כלכלה וחברה'.89	 

בתמונה: מיכל צ'רנוביצקי באתר 'המכללה החברתית 
הכלכלית'90 )יוני 2014(
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ד. ארגוני 'הקרן החדשה' נותנים במה ותמיכה לתנועת 'נבחרות'

כמה ארגונים מ'הקרן החדשה' סוקרים בהרחבה ובאהדה את פעילות הנשים נגד המפלגות החרדיות. 

להלן דוגמאות אחדות.

1. 'חדו"ש', ארגון בראשות "הרב" הרפורמי אורי רגב, סוקר באהדה את 'נבחרות'91 )דצמבר 2014(

2. דוגמה לפרסום אוהד באתר 'שיחה מקומית' לפעילות נגד המפלגות החרדיות– דרך תנועת 'נבחרות' 

ודרך התא החרדי ב'עבודה'92 )מרץ 2016(
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'נבחרות' בהשתתפות מרב מיכאלי, חברות כנסת ופעילות  4. 'הטלוויזיה החברתית' סוקרת כנס של 

נוספות94 )פברואר 2015(

3. נשות 'נבחרות' בכתבה אוהדת ב'שיחה מקומית'93 )נובמבר 2016(
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פעילות ארגוני הקרן נגד המפלגות החרדיות במהלך קמפיין בחירות

בחירות 2015: 

'איתך' )מעכי(, 'מרכז צדק לנשים', 'קולך', 'אלטופולה' )נצרת(, מכון 'ון-ליר', 'ויצ"ו' ו'שדולת הנשים 	 

בישראל' עתרו נגד 'אגודת ישראל' בטענה להדרת נשים במפלגה.95 ב'שיחה מקומית' פורסם כי 

'נבחרות' תמכה בעתירה, אך נמנעה מלהשתתף בה בפועל.96 העתירה הוגשה לקראת בחירות 

2015 אך מרבית הארגונים המוזכרים כאן הצטרפו אליה ב-2016.

'חדו"ש' פנתה ליו"ר ועדת הבחירות וליועמ"ש לממשלה בדרישה לנקוט "מדיניות יד קשה" נגד 	 

במערכות  כי  ציין  הארגון  הבחירות.  בתעמולת  וקללות  ברכות  בקמעות,  המשתמשות  מפלגות 

בחירות קודמות דרש למצות את הדין עם המפלגות החרדיות בשל תעמולה אסורה לדבריו על ידי 

רבנים, כלי תקשורת כדוגמת 'קול ברמה' ועוד.97 

'חדו"ש' פנתה ליועמ"ש לממשלה ולכנסת בדרישה לחשוף כל הסכם בכתב או בע"פ בין נתניהו 	 

והסיעות החרדיות טרם הבחירות.98 

בחירות 2013: 

פרסם 	  הבחירות  לפני  ימים  עשרה 

יעד,  קהלי  המכוון  סרטון  'שחרית' 

לבחור  החרדי,  המגזר  כדוגמת 

המפלגה  "האם  אחרות:  במפלגות 

עליה חשבנו חותרת לטוב המשותף 

לכולנו או דואגת לקבוצה אחת על 

חשבון האחרות".

'חדו"ש' פנתה ליו"ר ועדת הבחירות 	 

השופט אליקים רובינשטיין בטענה 

ביישום  ש"ס  של  השימוש  כי 

מהרב  ברכות  שכולל  הסלולרי 

על  עבירה  היא  זצ"ל  יוסף  עובדיה 
חוקי הבחירות.100

בתמונה: סרטון 'שחרית' ערב בחירות99 )ינואר 2013(   

בתמונה: הקרן מדווחת בגאווה על ביטול 'אפליקציית מרן' בעקבות 
עתירת חדו"ש101 )ינואר 2013( 

2
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הכפשת נציגי המפלגות החרדיות3

'ישראל חופשית' קראה לשרים דרעי וליצמן להתפטר בעקבות בג"ץ המרכולים בת"א102 )אפריל   .1

)2017

ואנחנו קוראים לכם לפרוש  "...קצנו באיומים שלכם על פרישה... לראשונה אנחנו מסכימים אתכם, 

מהממשלה לאלתר...ולציבור התומכים שלנו אנחנו קוראים - שתפו את הפוסט, בואו נגרום לשניים 

האלה ללכת הביתה."

2. האשמות שווא נגד השר אריה דרעי והכפשת עובדי שירותי הדת103 )נובמבר 2016( 

'ישראל חופשית' הכפישה את אריה דרעי, שמעולם לא כיהן כשר לענייני דת, בעקבות הסכם שנחתם 

בין משרד זה לבין משרד האוצר להעלאת שכרם של עובדים בשירותי הדת. 'ישראל חופשית' נתנה 

להסכם פרשנות מגמתית, וסיכמה כי מדובר ב"מוסד ]הרבנות[ הכי מושחת שהיה אי פעם במדינה".

להלן ציטוט מהפוסט שהארגון העלה בנושא בדף הפייסבוק:

של  חבורה  שאנחנו  חושב  דרעי  "אריה 

האוצר...  ומשרד  נרצעים,  עבדים  מטומטמים, 

גם מצא לזה אחלה תירוץ: ״שכרם של ראשי 

זו  2011״.  מאז  עודכן  לא  הדתיות  המועצות 

מ-50%...  ביותר  שכר  להקפיץ  סיבה  באמת 

עובדי  הוא השכר של  היחיד שקופץ  השכר 

הרבנות המושחתת עד היסוד... אתם מבינים? 

עיוות רב שנים. מסכנים, הרוויחו רק קצת מ- 

להוסיף  שלא  אפשר  איך  בחודש.   ₪  18,000

להם עוד 20%?..

מהיר  לסיכום  הגיעו  האוצר  ושר  הדתות  שר 

תוך 4 חודשים בלבד... מדובר במשא ומתן קצרצר ומתחת לראדר שבו השר משה כחלון הפקיר אותנו, 

שוב, ונתן עוד כסף ועוד כוח למוסד הכי מושחת שהיה אי פעם במדינה."
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3. הכפשת שר הדתות דוד אזולאי "שר הכת החרדית"104 )יולי 2016( 

"שר הכת החרדית שהשתלטה לנו על החיים קורא לנו, אזרחים שומרי חוק, העובדים למחייתנו, משלמים 

מיסים ומשרתים בצה״ל - 'קבוצת חריגים'. בשליחות מפלגתו של השר ורבניו החרדים החליטו בריוני 

הכת להטיל טרור על הקהילה הגאה וראו זה פלא: המשטרה בוחרת לצוטט דווקא לטלפונים של 

פעילי הקהילה, בתואנה שהם אלו המהווים איום, לא חלילה השר שמודה בפה מלא שהוא לא מתכנן 

להיות השר של כולם..."

4. הכפשת ח"כ ישראל אייכלר על רקע חוק המקוואות105 )פברואר 2016( 

הוא  נכון,  לא  אל תבינו  אייכלר.  ישראל? חבר הכנסת  כל עם  לחלוק במקוואות עם  רוצה  לא  "...מי 

חושב שכולנו צריכים לממן את המקוואות, אבל שרק חרדים יוכלו להשתמש בהם. ואגב, כשהוא אומר 

רפורמים - הוא מתכוון גם לחילונים, למסורתיים ולכל מי שלא אורתודוקס נוסח יהדות התורה, ש״ס 

והבית היהודי. אז לא עוד, אייכלר. רוצה מקוואות פרטיים? תממן אותם בעצמך. תעשה שנור בקהילה 

שלך ותבנה מקוואות פרטיים לחרדים בלבד..."

5. הכפשת המפלגות הדתיות106 )ינואר 2016( 

פורסם על רקע בקשה לקבל הנחה בביטוח רכב שלא נוסע בשבת ובקשת הטבה אחרת למשפחות 

אברכים: 

"כשנגיד שהם גנבים תאבי בצע יקראו לנו אנטישמים. ובכל זאת שלוש המפלגות הדתיות מוכיחות: 

מדובר בגנבים, תאבי בצע."

6. תקיפת השר דרעי על רקע החלטה בנושא שמירת צביון השבת )ספטמבר 2015(

'ישראל חופשית' תקפה את השר אריה דרעי על רקע החלטתו להפסיק פעילות של ביתן ישראלי 
בחו"ל בשבת:107

הישראלית  השבת  את  לאפיין  רוצים  אתם  להשתולל:  לשר  שנותן  הממשלה  וראש  ש״ס  "...דרעי, 

יחד? אהלן וסהלן. אנחנו תמיד פתוחים לשיחה. אבל אם אתם בעניין של כיפופי ידיים ומאבקי כוח 

פוליטיים ואידיוטים שמתנכלים לאורח החיים של מיליוני ישראלים חילונים - אתם הולכים להפסיד 

בגדול. בינתיים אנחנו מציעים לך לרדת מהעץ, כי בכל מקום שתבנה קיר אנחנו נפתח דלת, חלון 

ומרפסת..."  

לאחר שלושה ימים ברכה 'ישראל חופשית' את החברות הישראליות שהחליטו לעבור על החלטתו של 
דרעי ולפתוח את הביתן בשבת:108

צנזור השבת הראשי  מול  ומחזקים את חברות הסטארטאפ... על כך שנעמדו  "...אנחנו מברכים 

של ישראל, השר דרעי - והודיעו שיפתחו את הדוכן הישראלי בשבת... כמו בכל דבר - עוקפים את 

הכפייה הדתית, עושים מה שרוצים... מתחתנים מחוץ לרבנות, תומכים במסעדות עם כשרות קהילתית, 

שהיא  הצניעות  משמרות  או  המדינה  ברכת  ללא  גם  בשבת...  שיתופית  לתחבורה  מיזמים  מקימים 

מפרנסת." 
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עמוד הפייסבוק של 'ישראל חופשית' מכריז על ניצחון בסוגיית 

פתיחת המרכולים בת"א בשבת109 )אפריל 2017(

פעילות 'ישראל חופשית'
לשינוי זהותה היהודית 

של ישראל
5
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רקע

חופשית' מאבק אגרסיבי שנועד להדחיק את ערכי  'ישראל  מוביל ארגון   ,2009 מאז הקמתו בשנת 

יהודי שורשי. לשם  ולכונן מדינה ריקה מכל תוכן  ושומרי התורה אל שולי החברה  החברה החרדית 

וציבוריים, שבהם מופעל לחץ ציבורי גדול על  קידום עמדותיו, הארגון מקיים קמפיינים תקשורתיים 

סניפיו  ושל  חופשית'  'ישראל  של  הפייסבוק  עמוד  כן,  כמו  והארצי.  המקומי  במישור  הציבור  נבחרי 

השונים ברחבי הארץ מפיצים את עמדותיו של הארגון, תוך שימוש בשיח מתלהם ומעורר שנאה ביחסו 

לרבנים ולאנשי תורה, וכן כלפי הציבור החרדי ונציגיו בכנסת. 

נגד  נוספים  מאבקים  לקיום  חברתיים  פעילים  המכשיר  'תשתית'  בי"ס  את  הקים  חופשית'  'ישראל 

מאבקו  לצד  ב"הדתה".110  שמדובר  בטענה  ובקהילה,  החינוך  במערכת  השורשית  היהדות  פעילות 

ביהדות השורשית, הארגון מקיים תכניות לטיפוח יהדות פלורליסטית: פרויקט 'הויה – טקס ישראלי', 

הפועל במסגרת הארגון, מציע לציבור הרחב טקסים חילוניים ופלורליסטיים לנישואים, ללידה, לבר 

מצווה ולאבלות, כתחליף לטקסים האורתודוקסיים. 

מיקי גיצין, מנכ"ל 'ישראל חופשית', מונה לתפקיד מנכ"ל 'הקרן החדשה לישראל' במאי 2017. גיצין אף 

שימש כחבר עיריית ת"א-יפו מטעם מרצ בשנים 2013 עד 2017. בוועד המנהל של 'ישראל חופשית' 

בכיר  פעיל  נוספים,  עיריות  חברי  ביניהם  שונות,  השפעה  עמדות  בעלי  אישים  כמה  למצוא  אפשר 

ב'קרן החדשה' ועוד. הארגון מדווח כי הוא מקיים קשרים עם גורמים יהודיים ופלורליסטיים באירופה 
ובארה"ב לצורך גיוס תרומות ומשאבים שונים.111

ארגון 'ישראל חופשית' ומיקי גיצין שותפים פעילים בפתיחת השבת בת"א 

א. מיקי גיצין, מנכ"ל 'ישראל חופשית', עודד את חברי מועצת העיר לקבל את הצעת חוק העזר 

לפתיחת עסקים בשבת בת"א

מתוך פרוטוקול ישיבת המועצה שהצביעה על אישור חוק העזר )10.8.2014(:112 

גיצין: "... השבת יקרה לי... אבל התפיסה כאילו השבת – יש לה דמות אחת או רעיון אחד או דרך אחת 

לקיים אותה... היא חוטאת למציאות... אנחנו הולכים לצמצם את כמות המקומות הפתוחים בשבת על 

פי חוק... ולכן אני חושב שטוב שאנחנו עושים ואנחנו מאשרים חוק שהוא מאוזן, שהוא נכון, שהוא מצד 

אחד מצמצם אבל מאפשר את האופי של העיר שלנו..."

יש לציין כי בהיותו חבר עיריית ת"א גיצין שימש גם כיו"ר הוועדה לפלורליזם בעירייה, תפקיד שככל 

הנראה שימש לו במה נוספת לקידום תפיסת עולמו בעיר.113 בין היתר גיצין יזם אירועי "עונג שבת" 
ציבוריים חילוניים בעיר.114

ב. תגובת מיקי גיצין ו'ישראל חופשית' להחלטת בג"ץ שדחתה את העתירה נגד פתיחת המרכולים 

)אפריל 2017(

ביותר...  מאוזן  עירוני  עזר  חוק  אישורו של  עם  אביב  בתל  לסאגת השבת  קץ  בג"ץ שמה  "החלטת 

החלטת בית המשפט היא הודעה משמחת לתושבי העיר אבל גם לכל מי שחפץ בחברה חופשית 

בישראל".115 

1

2
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עמוד הפייסבוק של 'ישראל חופשית'

א. הסתה נגד חרדים בתגובה לפוסט בעמוד הפייסבוק של הארגון ללא גינוי מצדו116 )אפריל 2017(
אחד המגיבים בעמוד הפייסבוק של 'ישראל חופשית': "המכה ה-11 זה 900,000 אלף חרדים שחיים 

על חשבוננו ומוצצים את דמנו". 'ישראל חופשית', שפעמים רבות מגיבה לפוסטים העולים בציר הזמן, 

בחרה הפעם לא להגיב ולגנות את דברי ההסתה. 

של  משמעי  חד  "ניצחון  סימון  תוך  חרדים  נגד  פרסום  ב. 

הציבור החופשי" בהארכת שעון הקיץ117 )יוני 2013(

על  נאבקים  שאנחנו  שנים   4 כבר  הזו?  הכרזה  את  "זוכרים 

היום  נורמלית.  מדינה  של  קיץ  שעון   – ביותר  הבסיסי  הדבר 

 – החופשי  הציבור  של  משמעי  חד  בניצחון  המאבק  מסתיים 

לא האמין  כמו שצריך. כשהתחלנו אף אחד  קיץ, מלא,  שעון 

שיש סיכוי – ואנחנו אומרים גם היום – יש סיכוי.

עוד תהיה פה תחבורה ציבורית בשבת

עוד יהיו לימודי ליבה לכל המדינה

עוד יהיה פה שוויון מגדרי ואזרחי

עוד יהיו פה נישואים אזרחיים לכולם

עוד יהיה חופש במדינה הזו"

ג. קריאה להחרים את 'שטראוס' בקניות לחג בשל 

פרסום "מדיר נשים" שהפיצה לציבור החרדי118 

)מרץ 2016(

להרשות  יכולה  לא  שטראוס  שחברת  "...חושבים 

לעצמה לתמוך בהדרת נשים?

1. שתפו ותייגו את שטראוס

2. בקניות לחג גוונו עם חברת מזון אחרת ואל תקנו 

מוצרים של שטראוס."

3
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פעילות 'ישראל חופשית' ברחבי הארץ נגד ערכי היהדות

ארגון 'ישראל חופשית' מחזיק רשת ענפה של סניפים ברחבי הארץ המפיצים את עמדותיו של הארגון 

בצורה קולנית ומתלהמת. בין מטרותיו של ארגון 'ישראל חופשית', כפי שמופיע ב'גיידסטאר', אפשר 

למצוא את המטרה הנ"ל: "לקיחת חלק במאבק על אורח חיים חופשי ביישובים על פי בקשתם של 

תושביהם".119 להלן מספר דוגמאות לפעילותם של סניפים אלו.

א. 'רמת השרון חופשית'

'ישראל  של  היוצר  מבית  בתנועה  מדובר 

 120
עצמאיתי כעמותה  שנרשמה  חופשית', 

היא  התנועה  מטרת    .8.3.2017 בתאריך 

לפעול נגד הגרעין התורני 'ראשית' וישיבת 

ידי  על  נעשית  זו  פעילות  בעיר.  ההסדר 

הגרעין,  חברי  והכפשת  ציבורי  מאבק 

בוטה  בשיח  שימוש  תוך  רבות  פעמים 

ופוגעני. להלן ציטוט מעמוד הפייסבוק של 

התנועה, ב'אודות': "...צריך להבין שמאחורי הגישה הנחמדה עומד ארגון משיחי שמטרתו המוצהרת היא 

להחזיר את כל התושבים בתשובה... לאט ובבטחה הגרעין התורני ברמת השרון צובר כוח וסמכויות לא 

להם בעיר." 

בעמוד הפייסבוק של התנועה התפרסם מכתב פתוח לראש העיר מ"אזרח מודאג", שבו נכתבו דברי 

קשים נגד גרעין 'ראשית' וישיבת ההסדר בעיר )12.2.2017(:121 

"הם נראים אחרת מכל תושבי השכונה, הם פתאום רבים נורא, כל היום בטלפון בשיחות קדחתניות 

אחד עם השני, מתנהגים אחרת, לבושים אחרת, חלקם נושא נשק, הם לא עובדים כמונו, הם הולכים 

באמצע הכביש בשורה..."

בצירוף למכתב התפרסמה התמונה המצורפת:

ניתן לראות את שיתוף הפעולה בין הסניפים ברמת 

בעמוד  שהתפרסמה  בהודעה  ובגבעתיים  השרון 

הפייסבוק של 'רמת השרון חופשית' )8.4.2017(:122 

"אנו מברכים את תושבי גבעתיים על ההתעוררות 

המהירה וההתארגנות שלהם נגד הדיירים החדשים 

בעירם שרוצים לשנות אופיה של עירם. כולנו תקווה 

שתצליחו להעיר את התושבים וראש העיר ולמנוע 

את השתנות אופי גבעתיים, תלמדו מהטעות שלנו 

תושבי רמת השרון – תתחילו עם זה כמה שיותר מהר כי 

של  למועצה  כמובן(  )בנחמדות  יכנסו  פשוט  הם  לאו  אם 

העירייה, למערכת החינוך של ילדיכם, ישנו את האופי של 

השכונות שלכם ובסוף כלל העיר. בהצלחה!"

4

תמונה שהתפרסמה בדף של 'רמת
השרון חופשית'
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ב. 'גבעתיים חופשית'

מדובר בתנועה המהווה סניף של 'ישראל חופשית', שהחלה דרכה באפריל 2017. להלן הצהרה של 

התנועה שפורסמה עם היווסדה:

מפעילות התנועה - הקמת ועדה לבדיקת ה"הדתה" בעיר123 )מאי 2017( 

ועדה  וסגנית ראש העיר גבעתיים, הוקמה  ב'ישראל חופשית'  ועד  וולפסון, חברת  ויוי  בהובלתה של 

'נווה', שלדעת וולפסון מקיים בעיר  לבדיקת ה"הדתה" בעיר. הוועדה נועדה להיאבק בגרעין התורני 

"פעילות מיסיונרית במידה רבה". 

העיר,  מועצת  בישיבת  בערב,  "אתמול  הבאים:  הדברים  את  וולפסון  כתבה  הוועדה  להקמת  ביחס 

התנעתי את המהלך שיעצור את ההידרדרות בנושא ההדתה בעיר... תהליך זה שקורה בגבעתיים, 

המדינה,  בכל  הנמשכת  ההדתה  כנגד  לעמוד  שבוחר  התושבים  ציבור  של  בארץ,  יחיד  הוא  שאולי 

בעידוד ותמיכה והזרמת תקציבים של מפלגות בממשלה נתן את הרוח הגבית לפעולות שאני נוקטת 

במועצת העיר ואני מקווה שהמאבק יישא פרי."
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יש לציין כי גרעין 'נווה' מונה שש משפחות בלבד. משה טסלר, דוקטורנט לפיזיקה וחבר הגרעין הגיב 

להחלטה: "יש פה הגזמה רבה... פנינו לוויוי וולפסון שתבוא לדבר איתנו ותכיר אותנו, אבל היא סירבה 

להיפגש."

ג. פעילות נוספת של סניפי הארגון בפייסבוק

'רעננה חופשית'125 'תל אביב חופשית'124 

'באר שבע חופשית'127 'חדרה חופשית'126 
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 ן החדשה לישראל וקמפיין הדרת נשיםהקר     

קמפיין 'הקרן החדשה 
לישראל' נגד "הדרת 

נשים"
6
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רקע
בדצמבר 2011, שטף את הארץ קמפיין בנושא הדרת הנשים. התקשורת הוצפה בדיווחים רבים על מקרים 

של "הדרת נשים" בתחומים שונים. הדיווחים התמקדו בעיקר במקרים בהם נטען כי נשים מופלות לרעה 

על רקע דתי־הלכתי במדינת ישראל. הארץ סערה סביב נושא זה במשך כמה חודשים. הקמפיין היה רחב 

היקף ובמסגרתו אורגנו אירועים שונים, עצומות, עצרות וניסיונות שונים ליצירת פרובוקציות. בנוסף, נעשו 

ניסיונות להשפיע על חקיקה בתחום.128 כתוצאה מכך, הציבור החרדי מצא את עצמו תחת מתקפה חסרת 

תקדים.

הקמפיין הוצג בתקשורת ככזה שהחל באופן ספונטני בעקבות אירועים נקודתיים )כגון אירוע היריקה על 

לישראל' הצהירה  'הקרן החדשה  זאת,  עם   )2010 בבית-שמש שאירע בדצמבר  מרגוליס  נעמה  הילדה 

בפירוש באתר האינטרנט שלה כי הקמפיין התנהל על ידי ארגון 'ישראל חופשית' במימון 'הקרן החדשה 

וידידיה בחו"ל, הודתה הקרן כי מתנהל קמפיין בינלאומי נגד  גם בעדכוני הקרן לתורמיה  לישראל'.129 

הדרת נשים על ידי ארגון 'ישראל חופשית', במימונה של הקרן.130 בנוסף, היקף הקמפיין וחלק מן ההפגנות 

והפרובוקציות שנכללו בו מצביעים על תכנון מוקדם וניהול קמפיין מסודר ומאורגן, ככל הנראה, בראשות 

'הקרן החדשה לישראל' והזרוע הביצועית שלה - שתי"ל.

וגם  "...אזרחים, אזרחיות  יציאה לקמפיין באתר האינטרנט שלה:  2011, הצהירה הקרן על  כבר בנובמבר 

ארגונים שונים הפועלים בסיוע הקרן החדשה לישראל, יוצאים בשורה של יוזמות לחיזוק מקומן של הנשים 

במרחב הציבורי הישראלי. זאת, על רקע הגל האחרון של ניסיונות לצמצמו )הפרדה בקווי האוטובוס, איסור 

כניסה למקומות ב"לבוש לא צנוע", מחיקת תמונות נשים ממודעות, יציאת חיילים מאירועים הכוללים שירת 

נשים...(".131 

ירושלמים'  'תנועת  'קולך',  חופשית',  'ישראל  )ביניהם:  ארגוניה  דרך  הקמפיין  את  ניהלה  הקרן  כי  נראה 

ו'הפורום החילוני'(. בתחילת דצמבר 2011 הקימה הקרן מערך חירום למתן מענקים בסך של 35,000$, לצורך 

המאבק ב"הדרת נשים". לקראת סוף החודש, אף גדלו מענקי התמיכה לכ- 200,000 ₪ 132 . בנוסף, מימנה 

'הקרן החדשה לישראל' מערך הסעות להפגנה הגדולה בבית-שמש נגד "הדרת נשים" ותמיכה בילדה 

נעמה מרגוליס.

ארגון שתי"ל, הזרוע הביצועית של הקרן, היה שותף פעיל לקמפיין ופרסם בקביעות באתר שלו מכתב 

הצעות  הארגונים,  פעילות  על  מידע  הדרה,  של  מקרים  על  עדכונים  ובו  נשים133  הדרת  בנושא  תפוצה 

לפעולה בנושא ועוד.

בפרק זה מובאות דוגמאות המוכיחות את מעורבות 'הקרן החדשה לישראל' בניהול קמפיין נגד החברה 

החרדית בנושא "הדרת נשים".
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נשים הדרת בנושא הארגונים אירועי את ומפרסמת תומכת הקרן  

 
 

 

http://nif.org.il/news/2011/12/06/296 
 

  

  

1. אתר הקרן: "נאבקים נגד הדרת נשים מהמרחב הציבורי"134
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http://www.nif.org.il/programs/women_discrimination/news/2011/12/08/300  

2. אתר הקרן: "מאות הפגינו בירושלים: 'מדינת טליבן'"135
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3. אתר הקרן: "עצרת מחאה תיערך מחר בבית שמש במסגרת 
המאבק נגד הדרת נשים"136

01 
 

 

 
 
 
 

http://www.nif.org.il/programs/women_discrimination/news/2011/12/26/332 
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 נשים צריכות להיראות ולהישמע: קמפיין עולמי של הקרן

 

 

 

http://nif.org.il/news/2011/12/06/298  

  

4. אתר הקרן: "קמפיין עולמי: נשים צריכות להישמע ולהיראות"137
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 קרן החדשה לישראל מגדילה את מענקי החירום לקמפיין הדרת נשים ה

 

 

 

http://nif.org.il/news/2011/12/26/331 
 

  

 5. 'הקרן החדשה לישראל' מגדילה את מענקי החירום לקמפיין
הדרת נשים138
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עדכון של כל פעילויות הקרן והארגונים : ל"פרסום שבועי באתר שתי
 רת נשיםבנושא הד

 
 

update/92218-http://www.shatil.org.il/new  

6. פרסום שבועי באתר שתי"ל: עדכון של כל פעילויות הקרן והארגונים 
בנושא הדרת נשים139
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 ב"קמפיין הקרן בארה

 
 

-on-women-for-up-stands-http://nif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1266:nif
cean&catid=13:storieso-the-of-sides-both 

  

7. קמפיין 'הקרן החדשה לישראל' בארה"ב140
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תידמוקרטהחדשה מאשימה את מדינת ישראל במדיניות אנטי הקרן   
 (01.10.02מודעה בגודל עמוד שלם בניו יורק טיימס )

 

8. 'הקרן החדשה לישראל' מאשימה את מדינת ישראל במדיניות
אנטי דמוקרטית

)מודעה בגודל עמוד שלם ב'ניו יורק טיימס', 18 באפריל 2012(
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NIF-D נספח פרסומים שונים של תכנית
1. פרסום אסטרטגיית NIF-D באתר הקרן בשפת המקור141

How can we build bridges to communities outside the progressive camp with whom we 
share values?

By partnering with a think-do tank that creates new alliances and possibilities. In order 
to mobilize the largest possible constituency in Israeli society for a democratic, shared 
future, we must build bridges to constituencies that do not identify as progressive but 
that share goals and values.

Shaharit, a “think-and-do tank", promotes partnerships that span the divides in Israeli 
society — right/left, religious/ secular, Jews/Arabs, and Mizrachim/Ashkenazim — with 
the aim of creating networks vital for future collaboration across sectors. Shaharit conducts 
research and surveys, promotes intellectual discourse, brings disparate communities 
together, and facilitates partnerships.

Alongside Shaharit, NIF aims to build coalitions advocating for an Israel rooted in decency, 
fairness and social justice.

Expanding the Circles — From dialogue to action, Shaharit is working to create new 
partnerships and jumpstart social change. Russian, Arab, ultra-Orthodox and other 
Israelis bring fresh voices to the public debate that include their complex religious, cultural 
and national identities.

For example, two years of meetings between leading human rights advocates and ultra-
religious educators have revealed shared values that inform both human rights and 
traditional religious discourse and that can underlie a budding partnership. And the first 
cohort in a year-long leadership program launching in the fall of 2014 will bring together 
emerging leaders from Israel’s diverse communities who share a commitment to a common 
set of core values for Israeli society.

2. אסטרטגיית NIF-D כפי שפורסמה באתר 'הקרן החדשה' בעברית142 )18.9.2014( 

'הקרן החדשה לישראל' מכריזה על שורה של יוזמות חדשות לתמיכה בדמוקרטיה:

לאור התגברות מגמות הגזענות וההסתה, והאיום הגובר על ערכי הדמוקרטיה בחברה הישראלית 

בשנים האחרונות, הכריזה השבוע הקרן החדשה לישראל כי תרחיב ותעמיק את תמיכתה בשורה של 

ארגונים ויוזמות חדשים שמטרתם להתמודד עם מגמות אלו, כדי להביא את ערכי השוויון, הדמוקרטיה 

והפלורליזם לקדמת הבמה הציבורית בישראל.
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143 י)18.9.2014(
3. פרסום NIF-D בעיתון היהודי-אמריקני The Forwardי

תרגום קטעים נבחרים:

זה הצליח לדמוקרטים כשהיו במצב קשה באמריקה בעשור האחרון, וכעת יש מאמינים שזה יצליח גם 

של  הדולר  מיליון  מ-30  חמישית  תעביר  היא  כי  הודיעה  לישראל...  החדשה  הקרן  בישראל.  לליברלים 

המענקים השנתיים שהיא מספקת בעיקר לארגוני זכויות אזרחים ושירותים חברתיים בישראל, למטרות 

פוליטיות יותר. המטרה שלה, כפי שהיא קובעת בבירור, היא "לשנות את השיח הציבורי ולחזק את תומכי 

הדמוקרטיה, המחנה המתקדם בישראל."

יותר לתוך הדיון  כ-NIF-D, D לדמוקרטיה, תיקח את הקרן החדשה... עמוק  בפועל, התכנית, המתויגת 

הפוליטי בישראל. היוזמה החדשה לא מיושרת עם מפלגה פוליטית כלשהי, מטרתה היא להקים "תשתיות 

מתקדמות" ישראליות דומות לאלו שעזרו להביא את הדמוקרטים לשלטון באמריקה. 

"אין דבר כזה לא פוליטי בישראל", אמר דניאל סוקאץ', מנכ"ל הקרן. "התכנית שלנו," הדגיש, "היא לא 

על חלק מסוים בפוליטיקה הישראלית אלא על קידום סדר יום פרוגרסיבי." NIF-D נמצאת בשלבי תכנון 

כבר יותר משנה, והיא תוצאה של דיונים מקיפים שנערכו על ידי מנהיגות הקרן עם שותפיה בישראל ועם 

התורמים האמריקנים.      

מסוים  באופן  משקפת  אסטרטגית",  כ"תוספת  סוקאץ'  ידי  על  שתוארה  הקרן  של  האחרונה  הפעילות 

תחושה המשותפת לרבים מפעילי הקרן החדשה– שהם מפסידים לימין הישראלי במרוץ לבניית מוסדות. 

בשנים האחרונות, זכו קבוצות שמרניות וימניות לגדולה: גדלה ההשפעה של צוותי חשיבה כמו מרכז שלם, 

וכן ארגונים לא ממשלתיים המהווים כלבי שמירה, בהם 'אם תרצו' ו-NGO Monitor, המשחקים תפקיד 

ובעיתונות, לא  מרכזי בעיצוב השיח הציבורי בישראל. השמאל, אשר בעבר שלט באקדמיה הישראלית 

הצליח לייצר כלים חדשים להעברת המסר שלו לציבור בישראל. על פי סקרי דעת קהל, הציבור נהיה 

נגד  כלפי מפגינים  ביטויים של אלימות  זה  ובכלל  אירועים סביב המלחמה בעזה,  ופחות.  סובלני פחות 

המלחמה וכן ביטויי איבה כלפי ערביי ישראל, רק הדגישו את תחושת הדחיפות של הקרן החדשה בשינוי...

על פי התכנית החדשה, הקרן החדשה לישראל תעביר 20% מהכספים שלה השנה כדי לתמוך באג'נדה 

החדשה. בכוונתה להגדיל את המימון בעתיד. אחד ההיבטים המרכזיים ]בתכנית החדשה[, שכבר פועל, 

הוא עבודה עם צוותי חשיבה ומכוני מחקר כדי לספק חזון מתקדם במדיניות חוץ ובנושאי ביטחון. 

אחד השותפים המרכזיים החדשים בקרן הוא מולד, מכון מחקר שהוקם בשנת 2012 בתמיכת הקרן. קבוצה 

נוספת שהצטרפה לשותפות היא המועצה לשלום וביטחון, קבוצה של כ-1,000 אנשי צבא וביטחון בכירים 

לשעבר, ששואפים לקדם את פתרון שתי המדינות כדרך היחידה להבטיח ביטחון ארוך טווח עבור ישראל. 

"בשותפות שלנו עם הקרן החדשה אנו מספקים את ההיבט הביטחוני," אמר מנכ"ל המועצה, אביב פייגל. 

המועצה, הוא ציין, "שותפה לחששות של הקרן החדשה על חוסר אופק מדיני שעלול להוביל את ישראל 

לאבד את אופייה היהודי ודמוקרטי."

שותף נוסף ליוזמה החדשה של הקרן החדשה יהיה מתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, צוות 

חשיבה צעיר יחסית המתמקד במדיניות החוץ של ישראל. הקרן החדשה רואה במרכז לקדמה אמריקנית 

צוות   ,CAP בחלק מהפרויקטים.  מולד  עם  שותף  יהיה  גם  המרכז  שלה.  החדשה  ליוזמה  מודל   )CAP(
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חשיבה המחויב לערכים מתקדמים, העמיד לאורך השנים מומחים רבים וכן הפיק מסמכי מדיניות שסייעו 

להגדיר את סדר היום הליברלי, ולספק בסיס למצע האידיאולוגי של המפלגה הדמוקרטית.

אחת המטרות של היוזמה הוא להרחיב את ציבור הבוחרים התומכים בערכים מתקדמים בישראל, אשר 

כעת מורכב מיהודים אשכנזים מהמעמד הגבוה והבינוני, גם ליהודים מזרחים ומסורתיים. 

העברת כספים לתמיכת הגורמים החדשים תבוא בהכרח על חשבון חלק ממקבלי המענקים הנוכחיים 

של הקרן החדשה. הקבוצה נמצאת כעת בתהליך קבלת החלטות לאלו ארגונים תצומצם התמיכה. אבל 

סוקאץ' הדגיש כי השינוי ישפיע בעיקר על מימון שכבר עומד לפקוע.

התכנית החדשה צפויה למשוך תשומת לב מחודשת לעבודתה של הקרן החדשה בישראל, ובכלל זה על 

ידי מבקריה של הקרן, שהציגו אותה כקיצונית. ב-2010 בעקבות דו"ח גולדסטון של האו"ם שהאשים את 

ישראל בפשעי המלחמה בעזה, הייתה הקרן החדשה נתונה תחת קמפיין מרושע שהושק על ידי 'אם תרצו', 

ארגון ימני המגדיר את מטרתו כקידום ציונות בישראל. 'אם תרצו' האשים את הקרן החדשה ואת הנשיאה 

שלה באותה עת, נעמי חזן, בשיתוף פעולה עם אויביה של ישראל על ידי מתן מידע ששימש את ועדת 

האו"ם בראשות השופט הדרום אפריקני ריצ'רד גולדסטון. 

מאז, הביקורת נגד הקרן החדשה שככה. בחלקה, הודות לאמירה הברורה של הארגון כי הוא מתנגד לחרם 

על ישראל וכן מתנגד לפתרון של מדינה אחת לישראל ולשטחים הפלסטיניים שהמדינה תופסת. הקרן 

הציבה קווים אדומים בנושאים אלה לקבוצות שהיא מממנת. 

רואה  הקרן החדשה,  ביותר של  ואחד מהמבקרים החריפים   NGO Monitor נשיא  ג'ראלד שטיינברג, 

בשינוי האסטרטגי החדש חלק מניסיונה של הקרן להשתייך למעטפת שמאל מרכז. לדבריו, "כדי להיות 

כי  טען  שטיינברג  השמאל".  למרכז  השמאלי  מהקצה  לעבור  צריכים  הם  בישראל,  אפקטיביים  יותר 

תמיכתה של הקרן החדשה בארגונים כמו בצלם ושוברים שתיקה, ארגונים של יוצאי צבא שאוספים עדויות 

על הפרות זכויות אדם של חיילים ישראליים, הציבה אותה מחוץ לזרם המרכזי הישראלי. הוא סבור שהשינוי 

הזה הוא "מעט מדי, מאוחר מדי". 

סוקאץ' דוחה את הפרוגנוזה של שטיינברג, אך גם הוא אומר שהמטרה של המהלך החדש היא להחיות 

את מחנה השמאל-מרכז הישראלי. לדעתו, זה לא רק תגובה למבקרים מימין, אלא בעיקר לאלו מתוך 

"זה מענה לכל אותם אנשים המבכים את גורלה של הציונות הליברלית,"  המחנה הפרוגרסיבי שוויתרו. 

אמר.
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