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הקדמה

של  היהודית  זהותה  לשינוי  עשורים  כמה  מזה  פועלים  לישראל‘  החדשה  ‘הקרן  מארגוני  רבים  ארגונים 

ע”י  הלאומי,  במישור  הן  אלו מתרחשות  פעילויות  לאומית.  רב  למדינה  הפיכתה  כדי  עד  ישראל,  מדינת 

ניהול מאבק מתמיד  והן במישור הדתי, תוך  יהודיות במדינת ישראל,  ניסיונות להטמיע אוכלוסיות שאינן 

לטשטוש אבני היסוד שגיבשו את הצביון היהודי של המדינה מיום היווסדה.

במישור הלאומי, ניתן לזהות את החתירה למדינה רב לאומית בכמה פעילויות של ארגונים מהקרן: תמיכתם 

של אותם ארגונים בשינוי או ביטול חוקי ההגירה והאזרחות של מדינת ישראל כך שלא תינתן כל עדיפות 

ללאום היהודי,1 פעילותם למען הכרה בזכות השיבה של הפלסטינים2 ולטובת איחוד משפחות פלסטיניות 

בישראל3 וכן בסיועם למתן מעמד של קבע בישראל עבור המהגרים הבלתי חוקיים מאפריקה.4 

את  כוללת  המדינה  של  היהודית  זהותה  לשינוי  החדשה’  ‘הקרן  של  הנמרצת  פעילותה  הדתי,  במישור 

להשגת  ופועלים  לישראל,6  הראשית  וברבנות  התורה5  בגדולי  פוגעים  וארגוניה  הקרן  הבאות:  הנקודות 

הכרה ממלכתית ברפורמים ובקונסרבטיבים.7 בנוסף, ארגונים מהקרן פועלים לקעקע מן היסוד את טהרת 

המשפחה היהודית, תוך תמיכה ומתן לגיטימציה לנישואים אזרחיים,8 לרבות נישואי תערובת9 ונישואים חד 

מיניים.10 זאת ועוד, ארגונים מהקרן מובילים את חלוקת הכותל המערבי,11 פוגעים בקדושת השבת במרחב 

הציבורי בירושלים12 ובמקומות נוספים בארץ,13 ומנהלים מאבקים שונים נגד החברה הדתית בישראל.14 

הציבור  בקירוב  הדוגלת  חב“ד,  תנועת  נגד  פועלים  לישראל‘  החדשה  מ‘הקרן  ופעילים  ארגונים  בנוסף, 

של  סקירה תמציתית  מציג  זה  ישראל. מסמך  אהבת  ומתוך  נועם  בדרכי  ישראל,  לתורת  הרחב  היהודי 

הפעילות המכוונת נגד תנועת החסידות חב“ד.
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התנגדות לפעילות תנועת חב”ד ברחבי 
הארץ

א. הכפשת פעילותה החינוכית של חב"ד בקרב ילדי 
ישראל )יוני 2017(15 

חב"ד  לפעילות  ההתנגדות  את  מוביל  חופשית'  'ישראל 

חופשית'  'ישראל  מנכ"ל  גיצין,  מיקי  ישראל.  ילדי  בקרב 

שמונה למנכ"ל 'הקרן החדשה לישראל', התבטא לאחרונה: 

מהורים  פניות  האחרונים  בחודשים  מקבלים  "אנחנו 

של  ושידול  פניות  שמציפים  הארץ,  רחבי  בכל  מודאגים 

נציגי חב"ד לילדיהם ללא הסכמה, בשלל מקרים ובערים 

בשנים  ומקצינה  שמחריפה  בהתנהלות  מדובר  שונות. 

האחרונות... פרקטיקות ההחזרה בתשובה והמיסיונריות 

לילדים  תכנים  העברת  גבולות...  כמה  חצו  התנועה  של 

ונוער וקבוצות מוחלשות ללא התייעצות עם הוריהם או תוך 

ניצול של מצבם הנפשי לא מקובלת, והיא צריכה להיתקל 

באכיפה אפקטיבית ומשמעותית של רשויות החוק..."

'ישראל  סניף  חופשית',  'גבעתיים  של  מאבק  בעקבות 

חופשית' בגבעתיים, נסגר דוכן חב"ד בתוך הקניון בעיר.

ב. 'ישראל חופשית' בפעילות למניעת כניסת חב"ד 
לבסיסי צה"ל )יוני 2017(17 

'ישראל  ערך  'העבודה'  במפלגת  הפריימריז  במסגרת 

חופשית' סקר שמטרתו למנוע את כניסת חב"ד לבסיסי 

צה"ל:

"...השאלה: האם את/ה תומך/ת במניעת הכנסת עמותות דתיות 

כדוגמת חב"ד לבסיסי צה"ל?

וברורים לפעילות  'בעד לקבוע קריטריונים מוסדרים  עמיר פרץ: 

הוא אזרחי בתוך בסיסי  בין אם  או  הוא דתי  בין אם  גוף  כל  של 

צה"ל. עלינו להבטיח שכל פעילות בתוך הבסיסים משרתת את 

ערכי צה"ל והדמוקרטיה.'

'לגבי מגמת ההדתה במערכת החינוך, אנו חיים  אראל מרגלית: 

יהודי  אופי  בעלי  לתכנים  מקום  ויש  ודמוקרטית  יהודית  במדינה 

לצד  זאת  כל  אך  בעיקר  המסורת  ואת  הדת  את  שיכבד  באופן 

בתמונה: דף הפייסבוק של ‘ישראל חופשית’
מעלה פוסט נגד חב”ד16
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התכנים ההומניים, הטכנולוגיים, לימודי מדעי הטבע והמדעים המדויקים...'

אבי גבאי: 'בהחלט. אין סיבה לכך שעמותות דתיות ואחרות יכנסו לבסיסי צה"ל ויש להפסיק זאת.'

יצחק הרצוג: 'אני בעד גיוון ואיזון. אינני מתנגד לכניסת עמותות דתיות במידה ויתאפשר לעמותות אחרות 

לעשות כך גם כן.'

ידיעה,  ומתוך  לשמחתי  'ברור,  לב:  בר  עומר 

הרמטכ"ל פועל כנגד התופעות הללו כולל למשל 

נגד עריכת טקסי בר מצווה והכנסת ספרי תורה 

לבתי כנסת בבסיסי צה"ל.'"

ג. ‘הפורום החילוני’: חב”ד - לא בבית ספרנו 
18)2016(

אופי  בעלי  חיצוניים  ארגונים  רשימת  “להלן 

תכניות  ומעבירים  הספר  בבתי  הפועלים  דתי 

חינוכיות ברשות ובסמכות משרד החינוך. רשימה 

לחנך  המבקשים  והורים  חינוך  לאנשי  מיועדת  זו 

את ילדיהם בהתאם לערכים, תפיסת עולם וזהות 

חילונית ומתנגדים לחיזוק תפיסות דתיות בחינוך 

הממלכתי... חב”ד. אסנט, תורת חיים )חב”ד(...”

ד. רחל עזריה נגד פעילות חב”ד )2013(19

כחברת  שכיהנה  בעת  נאמרו  עזריה  של  דבריה 

מועצת העיר ירושלים, על רקע קמפיין נגד הפעלת 

קייטנה נפרדת של חב”ד במתנ”ס בבקעה: “איפה 

שאנחנו לא נהיה- חב”ד תיכנס למלא את החלל. 

לתושבים  פעילויות  לקיים  המינהל  של  תפקידו 

כמו הפעלת קייטנות בפסח במבנים שבבעלותו...” 

רחל עזריה כיהנה כמנהלת ‘מבוי סתום’ וכן כבכירה ב’מגמה ירוקה’, שניהם מארגוני הקרן.

ה. הפגנות נגד מוסדות ופעילויות חב”ד בשכונת רמת אביב )2009(

בשנת 2009 תושבים משכונת רמת אביב שבתל אביב, ערכו קמפיין מחאה נרחב נגד פתיחה של מוסדות 

במסגרת  בתשובה”.  החזרה  המעודדות  שונות  “פעילויות  כינו  שהם  מה  נגד  וכן  בשכונה,  חרדיים  חינוך 

הקמפיין ערכו התושבים כנס מחאה, פנו לרשתות השיווק בבקשה שימנעו מהחרדים להציב דוכנים להנחת 

תפילין בכניסה לחנויות, הצהירו כי בכוונתם לשכנע נשים חרדיות לטעום מהעולם החילוני והודיעו כי הם 

מתעתדים למפות דירות שבהן מתגוררים חרדים במטרה לשכנעם להשכירן לחילונים.20 יש לציין כי חלק 

ממאבקם צלח: ביוני 2011 הגבילה ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה של תל אביב את ההיתר לפעילותו 
של גן חב”ד בשכונה לשנתיים בלבד, בלי אפשרות להארכה.21
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מודעה הקוראת לקחת חלק בהפגנה נגד פעילויות חב”ד ברמת אביב26

תמונה מתוך הפגנה נגד פעילויות חב”ד ברמת אביב27

פעילים וארגונים מ’הקרן החדשה’ היו מעורבים במאבק זה בשני אופנים:

1. מאבק אקטיבי של פעילים מארגוני הקרן ושל ארגונים המשתפים איתה פעולה, לדוגמא:

• ניצן הורביץ, בכיר בארגוני הקרן לשעבר,22 השתתף בכנס המחאה של תושבי רמת אביב וטען 

כי “יש כאן יד מכוונת מאחורי תופעות אלו... השתלטות שכזו משנה את צביון השכונה, מפחיתה 

את ערכי הדירות, מחזירה בתשובה נערים חילוניים, ועלולה לסגור רחובות שלמים בשבת ומרכזי 

בילוי בשישי בערב”.23 

• עמותת ‘תושבי רמת אביב’, ממובילות המאבק נגד חב”ד בשכונה,24 שיתפה פעולה עם ‘הקרן 
החדשה לישראל’ בנושא הדרת הנשים.25

8

מודעה הקוראת לקחת חלק בהפגנה נגד פעילויות חב”ד ברמת אביב26

תמונה מתוך הפגנה נגד פעילויות חב”ד ברמת אביב27

פעילים	וארגונים	מ’הקרן	החדשה’	היו	מעורבים	במאבק	זה	בשני	אופנים:

1. מאבק אקטיבי של פעילים מארגוני הקרן ושל ארגונים המשתפים איתה פעולה, לדוגמא:

• ניצן הורביץ, בכיר בארגוני הקרן לשעבר,22 השתתף בכנס המחאה של תושבי רמת אביב וטען כי “יש 

ערכי  צביון השכונה, מפחיתה את  אלו... השתלטות שכזו משנה את  תופעות  מכוונת מאחורי  יד  כאן 

בשישי  בילוי  ומרכזי  בשבת  שלמים  רחובות  לסגור  ועלולה  חילוניים,  נערים  בתשובה  מחזירה  הדירות, 

בערב”.23 

• עמותת ‘תושבי רמת אביב’, ממובילות המאבק נגד חב”ד בשכונה,24 שיתפה פעולה עם ‘הקרן החדשה 
לישראל’ בנושא הדרת הנשים.25
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מודעה הקוראת לקחת חלק בהפגנה נגד פעילויות חב”ד ברמת אביב26

תמונה מתוך הפגנה נגד פעילויות חב”ד ברמת אביב27

פעילים	וארגונים	מ’הקרן	החדשה’	היו	מעורבים	במאבק	זה	בשני	אופנים:

1. מאבק אקטיבי של פעילים מארגוני הקרן ושל ארגונים המשתפים איתה פעולה, לדוגמא:

• ניצן הורביץ, בכיר בארגוני הקרן לשעבר,22 השתתף בכנס המחאה של תושבי רמת אביב וטען כי “יש 

ערכי  צביון השכונה, מפחיתה את  אלו... השתלטות שכזו משנה את  תופעות  מכוונת מאחורי  יד  כאן 

בשישי  בילוי  ומרכזי  בשבת  שלמים  רחובות  לסגור  ועלולה  חילוניים,  נערים  בתשובה  מחזירה  הדירות, 

בערב”.23 

• עמותת ‘תושבי רמת אביב’, ממובילות המאבק נגד חב”ד בשכונה,24 שיתפה פעולה עם ‘הקרן החדשה 
לישראל’ בנושא הדרת הנשים.25
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2. פרסום המאבק נגד חב”ד באתרים ובעמותות הנתמכות ע”י הקרן, לדוגמא:

'הקרן החדשה',29 פורסם  ע"י  'העוקץ', הממומנים  וכן באתר  'ישראל חופשית'28  • באתר עמותת 

מאמרה של תמר זנדברג, חברת מועצת ת"א דאז,30 בו היא ציינה כי "העובדה שאין דבר וחצי דבר 

בין היהדות הסובלנית והלא-מיסיונרית על פי טבעה ובין היהדות המשיחית והלאומנית שמקדמת 

תנועת חב"ד, נעלמה אולי מעיני המחוקק, אך לא נעלמה מעיני הורים לילדים שפשוט לא מעוניינים 

שפעילות מיסיונרית כזו תהיה מופנית כלפי ילדיהם..."31 

מסייע  “מדוע  שכותרתו  מאמר  פרסמה  הקרן,32  מארגוני  ושוויון’,  דת  לחופש  ‘חדו”ש  עמותת   •

נגד  בחריפות  שיצא  מבלוג  צוטטו קטעים  אביב”. במאמר  ברמת  למשיחיסטים  שר המשפטים 

אביב,  בכנס של חב”ד ברמת  אביב-יפו  והרב הראשי של תל  השתתפותם של שר המשפטים 

בספטמבר 2009. בין היתר נכתב במאמר “מה המשמעות של השתתפות שר משפטים באירוע 

שמטרתו גיוס כספים למוסדות המקיימים פעילות באופן לא חוקי... האם ראוי ששר משפטים ייטול 
חלק ויברך פעילות שנויה במחלוקת, שלא לומר כזו המלווה בביצוע עבירות...?”33

ו. הכפשת חב"ד בכתבה בערוץ 2 )2007(34

גיא מרוז, חבר מועצת המנהלים של ‘הטלוויזיה החברתית’, מארגוני ‘הקרן החדשה’, שידר כתבה בתכניתו 

ביד'  'יד  של  ילדים  גן  על  שהשתלט  כגוף  אותו  ומציגה  חב"ד  את  המכפישה   ,2 בערוץ  אזרחי’  ‘משמר 

בירושלים, מארגוני הקרן. בתכנית לא ניתן ביטוי הולם לעמדת תנועת חב”ד, הטוענת כי מדובר בעלילת 

שווא.
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ז. התנגדות לפתיחת דוכן חב"ד בנתב"ג )2004(35

שדות  מרשות  יהודי'  לפלורליזם  'המרכז  דרש  גוריון  בן  התעופה  בנמל  החדש  הטרמינל  פתיחת  בעת 

התעופה שלא להקצות לחב"ד דוכן במקום. 'המרכז לפלורליזם יהודי', אשר נקרא כיום 'המרכז הרפורמי 

לדת ומדינה', הינו "הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה הרפורמית".36 המרכז נתמך מזה שנים רבות 
ע"י 'הקרן החדשה לישראל'.37
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התנגדות להכרה בפעילות שליחי חב"ד

ונושאי תפקידים מטעמה את הערכתם לפעילותה המקיפה של  במהלך השנים הביעו בכירים במדינה 

חב"ד. ארגונים ופעילים מ'הקרן החדשה לישראל' לא 

ראו בעין יפה את ההערכה הזו, ומחו נגדה נמרצות. 

להלן דוגמאות:

הכפיש  הקונסרבטיבית'  'התנועה  מזכ"ל  א. 
השליחים  בפעילות  הכרה  בעקבות  חב"ד  את 

38)2014(

של  הצעתו  את  קיבלה  בנטל  לשוויון  הכנסת  ועדת 

תכיר  ישראל  מדינת  פיה  על  שטרן  אלעזר  ח”כ 

בשליחי חב”ד בעולם כמי שעושים שירות לאומי.39 

פרסם  הקונסרבטיבית’,  ‘התנועה  מזכ”ל  הס,  יזהר 

מאמר בו הוא תקף את ההחלטה והכפיש את תנועת 

בזלזול,  נוהגת  העולם  ברחבי  חב”ד  “תנועת  חב”ד: 

בהתנשאות, בבדלנות, מול כל ארגון יהודי אחר... כעת 

ניתן להבין איך הרגישו מנהיגי הקהילות כשהתבשרו 

אלה  בשלוחים  להכיר  ישראל  מדינת  החלטת  על 

בפרצוף.  יריקה  כמו  הרגיש  זה  הרשמיים.  כשליחיה 

את  שמפרש  מי  כנגד  נוהגים  שהם  הזלזול  אבל 

המסורת אחרת מהם היא כלום לעומת הדרך שבה 

לנו:  חסר  שהיה  מה  זה  רק  לגויים...  מתייחסים  הם 

שלוחי חב”ד כשגרירי מדינת ישראל.”

להכרה  התנגד  ‘חדו”ש’  מנכ”ל  רגב  אורי  ב. 
“מדובר  התנועה:  את  והכפיש  חב”ד  בשלוחי 
פוליטית  מיסיונרית,  ציונית,  אנטי  בחסידות 

ומשיחית” )2014(40 

רגב  ‘חדו”ש’.  הופיעו במאמר באתר  דבריו של רגב 

השמיע דברים דומים בריאיון שנתן לתכנית ‘לונדון את קירשנבאום’.

3



14

ג. 'חדו"ש' קראה לממשלה להפסיק לתמוך בחב"ד )2011(

ביולי 2011 השתתף ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס של שליחי חב"ד וראשי קהילות יהודיות במדינות 

ברית המועצות לשעבר. במהלך נאומו שיבח נתניהו רבות את תנועת חב"ד ואת מפעל השליחות חובק 

העולם שהקים הרבי.41 מספר ימים לאחר אירוע זה קיימו הממשלה והכנסת אירוע הצדעה ענק לתנועת 

חב"ד ולשליחיה הפזורים ברחבי העולם.42 בעקבות אירועים אלה פרסמה עמותת 'חדו"ש' מנשר לחברי 

הכנסת בו היא תוקפת בחריפות את חב"ד. מנכ"ל העמותה, אורי רגב, קרא לממשלה "להפסיק את מסע 

ההתבזות בפני חסידות חב"ד האנטי ציונית ולהורות על ניתוק כל מגע בין מוסדות המדינה צה"ל ומערכת 

החינוך לחסידות חב"ד, ולעצור את המימון הממלכתי לפעילות חב"ד”.43 

מעניין לציין כי אותו אורי רגב פעל כבר בשנות ה-90' כנגד תנועת חב"ד, בכהנו כיו"ר ומייסדו של 'המרכז 

שתי  של  והמושחתת  הזולה  "ההתרפסות  את  שיפסיק  בדרישה  לבג"ץ  אז  פנה  רגב  יהודי'.  לפלורליזם 

המפלגות הגדולות" בפני חב"ד.44 

ד. 'חדו"ש' קראה לנתק כל מגע בין מוסדות המדינה לחב"ד )2011(

ביום העצמאות ה-63 של מדינת ישראל נבחרו הרב שמעון רוזנברג ונכדו, ששכל את הוריו בפיגוע בבית 

המקובל  מהנוסח  מעט  שינה  רוזנברג  הרב  המשואות.  הדלקת  בטקס  משואה  להדליק  במומביי,  חב"ד 

לאמירה בעת הדלקת המשואות, כך שיתיישב עם ערכיו. בעקבות כך, קרא מנכ"ל עמותת חדו"ש אורי רגב 
לממשלה "להורות על ניתוק כל מגע בין מוסדות המדינה, צה"ל ומערכת החינוך לחסידות חב"ד".45

לסיכום: ’הקרן החדשה לישראל‘, באמצעות רבים מבין ארגוניה ופעיליה, פועלת לשינוי הזהות היהודית 

של מדינת ישראל בכלל, ולהתנגדות לתנועת חב“ד ופעילויותיה לקירוב לבבות, בפרט.
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הפועלים  לארגונים  החדשה’  ‘הקרן  מענקי 
נגד חב”ד )2005-2015(46

סכום המענק מהקרן )$(הארגון

472,367התנועה המסורתית )הקונסרבטיבית(

המרכז הרפורמי לדת ומדינה 
כחלק מהתנועה ליהדות מתקדמת 

)הרפורמית(47
3,649,810  

80,000חדו”ש

570,732ישראל חופשית

133,950העוקץ

283,535יד ביד

הפורום החילוני
הקרן מציינת כי היא תומכת בארגון 

זה. הסכום לא ידוע48

                 סה”כ: 5,190,394 $

הערה

מספר אישים שפעלו נגד חב"ד והופיעו בחוברת זו, הינם פעילים בארגוני 'הקרן החדשה', בעבר או בהווה. 

בין ארגוני הקרן הללו ניתן למצוא את הבאים: 'האגודה לזכויות האזרח בישראל',49  מכון השל',50 מגמה 

אביב'  רמת  'תושבי  עמותת   ,2 בפרק  שצוין  וכפי  בנוסף,  החברתית'.53  ו'הטלוויזיה  סתום'52  'מבוי  ירוקה',51 

שניהלה מאבק נגד חב"ד בשכונה, קיימה שיתופי פעולה עם 'הקרן החדשה'.

4
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נספח: פעילות נגד חב"ד ע"י ארגונים שככל 
הידוע אינם מארגוני 'הקרן החדשה' 

• תושבים ברמת השרון מתנגדים להקצאת קרקע עבור תנועת חב”ד )2016(54 

העותרת בשם המתנגדים היא עו”ד דפנה הולץ לכנר, היועמ”ש של מרצ מזה שנים רבות.55 לכנר ייצגה 

עותרים רבים בסוגיות ציבוריות, כגון: פרשת גיוס בחורי ישיבות, ביטול חוק ערוץ 7, ביטול ההסכם הקואליציוני 
בין הליכוד לבין הבית היהודי בנושא תקצוב החטיבה להתיישבות, עתירת מתווה הגז, ועוד.56

• עצומה של ‘מודיעין חופשית’: התנגדות להקצאת קרקע ומבנה גן ילדים לחב”ד )2015(57

5
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• ארגון ‘חופש’: קבילה נגד פעילות חב”ד בגני הילדים העירוניים בהרצליה )2009(58
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