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1

הקדמה
א .תמיכת 'הקרן החדשה' במגמה לשינוי הזהות היהודית בישראל
'הקרן החדשה לישראל' מובילה פעילות רחבת היקף שמטרתה שינוי צביונה היהודי-ציוני של מדינת
ישראל והפיכתה ל'מדינת כל אזרחיה' .במסגרת זאת מיקדה הקרן את פעולותיה בשנים האחרונות
בשני תחומים מרכזיים :דה לגיטימציה למדינת ישראל ופעילות לשינוי צביונה היהודי של המדינה .לאחר
שפעילות הקרן נגד צה״ל ותמיכתה בחרם נחשפה ,ספגה הקרן גינויים רבים בארץ ובעולם .בעקבות
זאת שינתה הקרן אסטרטגיה והעצימה את פעולותיה לשינוי הזהות היהודית במדינה  -תחום שבו היא
מנסה להשיג את מטרותיה תוך קבלת הכרה ולגיטימציה .לאחרונה בחרה הקרן במיקי גיצין ,מנכ"ל
'ישראל חופשית' וממובילי המאבק לשינוי זהותה היהודית של ישראל ,למנכ"ל הבא שלה .בחירה זו
מלמדת על ריכוז המאמץ הצפוי מצד הקרן בתחום שינוי הזהות היהודית בישראל בשנים הקרובות .יש
לציין כי 'ישראל חופשית' נתמכת על ידי הקרן מאז שנת  2011בסכום שגדל במידה ניכרת משנה לשנה.
הסכום הכולל שהקרן תרמה לארגון בשנים  2015-2011עמד על .$ 570,732

ב' .ישראל חופשית' – רקע
הארגון הוקם בשנת  2009על ידי פעילי מרצ ופעילים נוספים .מי שהיה בין מקימי הארגון ועומד בראשו
עד היום הוא מיקי גיצין .גיצין נולד ביולי  1981להורים ילידי ברית המועצות שעלו לארץ בשנות השבעים.
בהשכלתו האקדמית הוא בעל תואר ראשון בלימודי המזה"ת ויחסים בין-לאומיים ותואר שני בניהול
ציבורי .בזמן לימודיו לתואר שני בלונדון התנדב ב'קרן החדשה לישראל' .לקראת הבחירות לכנסת
בשנת  ,2009שימש גיצין דוברו של ח"כ אילן גילאון .סמוך לתקופה זו הוא אף החל את פעילותו ב'ישראל
חופשית' .בנוסף לכך ,משנת  2013משמש גיצין חבר עיריית ת"א מטעם מרצ .בתוקף תפקידו כחבר
העירייה הוביל גיצין את המאבק לפתיחת המרכולים בת"א בימי שבת ,תמך בסילוק 'המנהלת לזהות
יהודית' מפעילות בעיר ועוד.
גיצין הוא פעיל רדיקלי הקורא תיגר על מכלול הערכים והזהויות שמהווים קונצנזוס יהודי בישראל ,הן
בציבור הדתי והן בציבור החילוני-מסורתי .גיצין עצמו משתמש לעיתים בשיח המכיל מונחים יהודיים
שונים ,אך אלה מקבלים אצלו פרשנות שונה לחלוטין .הפרשנות שאימץ גיצין ,ושאותה הוא אף מציג
כלפי תומכיו בחו"ל ,תואמת את תפיסתם של הרפורמים בארה"ב וריקה מכל תוכן יהודי אותנטי .על
חלק מעמדותיו הציבוריות של גיצין אפשר ללמוד בנספח המצורף למאמר זה .לצידו של גיצין בהנהלת
הארגון ישנם כמה אישים בעלי עמדות השפעה שונות ,ביניהם חברי עיריות ,כדוגמת ויוי וולפסון ,סגנית
ראש עיריית גבעתיים ,פעיל בכיר ב'קרן החדשה' ועוד.
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ג .פעילות הארגון
מאז הקמתו פועל 'ישראל חופשית' בזירה רחבה של תחומים המפורטים במאמר זה ,שתכליתם שינוי
זהותה היהודית של מדינת ישראל .במסגרת זו מקיים הארגון קמפיינים תקשורתיים וציבוריים ,ומפעיל
לחץ גדול על נבחרי הציבור במישור המקומי והארצי .במקביל מנהל הארגון מאבק נגד הרבנות הראשית
במטרה לנפץ את ה'סטטוס קוו' תוך פגיעה בכמה סוגיות מרכזיות ,כמו תחום הנישואים והמשפחה,
צביון השבת במרחב הציבורי ועוד .מלבד ניהול מאבק ציבורי ,פועל הארגון לקידום מטרותיו גם בזירה
המשפטית ,כולל עתירות לבג"ץ בנושאים שונים.
פעילות הארגון שהחלה עוד בשנת  ,2009התבססה והתרחבה עם השנים .דוגמה לכך אפשר למצוא
1
בקטע הבא ,מתוך דו"ח שסקר את פעילות הארגון בשנת .2014
י

ככלל ,אפשר לאפיין את פעילות 'ישראל חופשית' בניסיון להתסיס את הציבור החילוני והמסורתי נגד
ערכי היהדות הנאמנה וכל מי שנתפס בעיני הארגון כנציגיה .כחלק מכך ,עמודי הפייסבוק של 'ישראל
חופשית' ושל סניפיו ברחבי הארץ ,נוטים להשתמש בשיח מתלהם ולבזות תלמידי חכמים ואנשי תורה
בהאשמות שונות .בנוסף ,הארגון פועל להעצים את היהדות הפלורליסטית ,קרי :הרפורמית .כך למשל
פרויקט 'הויה – טקס ישראלי' ,הפועל במסגרת הארגון ,מציע לציבור הרחב טקסים פלורליסטיים
לנישואים ,לידה ,בר מצווה ואבלות ,כתחליף לטקסים האורתודוקסיים.
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מעבר לפעילותו השוטפת ,דואג הארגון להכשיר דור חדש של פעילים לאקטיביזם בנושאי דת ומדינה.
לשם כך הקים הארגון את בי"ס 'תשתית' ,אותו הוא מגדיר כ"מרכז הכשרות ויזמות המכשיר אזרחים
למקצוענות ומנהיגות בתחום השינוי החברתי והפוליטי בישראל"' 2.תשתית' מאתר אזרחים העוסקים
בשינוי חברתי ופוליטי ברוח המתאימה לאג'נדה של 'ישראל חופשית' ,ומעניק להם כלים אפקטיביים
ליצירת שינוי בחברה .ההכשרות ב'תשתית' כוללות קורס לפיתוח מנהיגות ,סדנאות שונות ,וקשר המשך
עם בוגרי המרכז 3.חלק מהקורסים
נעשים בשיתוף 'הפורום החילוני' (ארגון
שבו נעסוק בפרק  ,)8כדוגמת קורס
להכשרת הורים לאקטיביזם במערכת
החינוך בסיסמה "עוצרים את ההדתה
4
החינוך!" ,שהחל באפריל .2017
י

נראה כי ב'ישראל חופשית' מוקדשת
מחשבה רבה להתאמת המסר לקהל
היעד שאליו הוא פונה ,מתוך מטרה
לחבר כמה שיותר אנשים לאג'נדות
שהארגון מפיץ .דוגמה לכך אפשר
למצוא בהבחנה בין דפי הפייסבוק של
בתמונה :מיקי גיצין ,מנכ"ל 'ישראל חופשית' ,בקורס הכשרת פעילים
5
של 'תשתית'
הארגון בעברית ובאנגלית .תמונת דף
הפייסבוק בעברית מדגישה מסרים
שבאמצעותם אפשר לעורר את זעמם
של צעירים חילונים בארץ ,כמו מסרים נגד נישואים ברבנות ובעד תחבורה ציבורית בשבת .לעומת זאת,
בפרסומיו באנגלית מדגיש הארגון מסרים התואמים לעולמם של בני הקהילות הרפורמיות בארה"ב,
6
כמו מאבקן של 'נשות הכותל' והמאבק לקבלת הכרה בנישואים רפורמיים בישראל.
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בתמונה :פעילות מדף הפייסבוק של 'ישראל חופשית' בעברית בזמנים שונים
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בתמונה :דף הפייסבוק של 'ישראל חופשית' באנגלית
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ד .תרומות ומענקים לארגון
9

 .1תרומות לארגון (על פי רשם העמותות)

סך התרומות שהארגון דיווח עליהן בשנים  2015-2010עמד על  .₪ 4,526,582אפשר לראות כי היקף
התרומות לארגון גדל במאות אחוזים במהלך שנות פעילותו :מ ₪ 35,000-בקירוב בשנת  2010ל1,500,000-
 ₪בקירוב בשנת  .2015יש לציין כי התרומות מהארץ הן אחוז קטן מכלל התרומות לארגון .בשנתיים
האחרונות ,לדוגמה ,שיעור התרומות מהארץ מסך כלל התרומות עמד על  )2014( 6.4%ואף .)2015( 2.5%

 .2תרומות 'הקרן החדשה' לארגון (על פי דיווחי הקרן)
בשנים ' 2011-2015הקרן החדשה' תרמה לארגון סכום של  .$ 570,732להלן פירוט לפי שנים:

2011

2012

2013

2014

2015

$60,345

$60,402

$74,648

$144,873

$230,464

 .3שותפים ותורמים (על פי אתר הארגון)
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מועצת נשים יהודיות  -ארה"ב ()National Council of Jewish Women
הפדרציה היהודית של ניו יורק ()UJA-Federation of New York
קרן פרידריך נאומן לקיום החירויות ()The Friedrich Naumann Foundation for Liberty
הקרן החדשה לישראל ()New Israel Fund
קרן מורנינג סטאר ()Morning Star Foundation
קרן ליכטאג ()Leichtag Foundation

בתמונה' :הקרן החדשה' מודיעה על הענקת פרס גלנטר למיקי גיצין על פעילותו ,בדגש על
11
המאבק נגד חתונה ברבנות ()13.10.2015
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הקשר של עמותת ישראל חופשית
למפלגת מרצ
א .המצג של עמותת 'ישראל חופשית'  -תנועה א-מפלגתית
עמותת 'ישראל חופשית' ,מקפידה להציג את עצמה כארגון 'פוליטי אך לא מפלגתי' .כך בתקשורת
12
ובאתר האינטרנט שלה ,וכך גם במסמכים רשמיים המוגשים לרשם העמותות.

אולם בחינה מעמיקה של הארגון ופעילותו חושפת את הקשר הדו-צדדי העמוק ,שבין 'ישראל חופשית'
למפלגת מרצ ,למעשה ניתן לומר כי התנועה משמשת כזרוע הביצועית של מפלגת מרצ בכל נושאי
דת ומדינה.
פעילי מרצ שייסדו את עמותת 'ישראל חופשית' החליטו להציג את נושאי דת ומדינה כמנותקים ממרצ
"ולהיכנס אל הקונצנזוס באמצעות תנועה ארצית גדולה ,א-מפלגתית ,שתתמקד רק בזה" 13.אך בפועל
כפי שיוצג בפרק זה ,נראה כי לפעילות העמותה ישנה מטרה פוליטית חבויה מתחת לפני השטח :לחזק
את מעמדה של מפלגת מרצ בקרב הציבור החילוני הרחב ,שברובו אינו מזוהה עם עמדותיה הקיצוניות
של המפלגה ,ולהפוך אותה ממפלגת נישה שכמעט ולא עוברת את אחוז החסימה ,לכוח שלטוני מרכזי.
מעבר להונאת הציבור שעשויה לעלות מקשר שכזה ומעשיית הון פוליטי דרך פעילות בנושאי דת
ומדינה שמוצגת כהתארגנות אזרחית ספונטנית ,ייתכן גם כי הקשרים הדו צדדיים שבין ארגון ישראל
חופשית ובין מפלגת מרצ סותרים את הצהרת העמותה לרשות התאגידים ולפיה עמותת ישראל
חופשית איננה מפלגתית .סתירה לכאורה זו מעלה שאלות בנוגע לרישום כוזב במסמכי תאגיד בנוסף
לסוגיה של הונאת הציבור.

ב .עמותת ישראל חופשית מקימה סניפים מקומיים
עמותת 'ישראל חופשית' פועלת באמצעות סניפים מקומיים ,14כדוגמת סניף 'רעננה חופשית' 15.סניף
19
'כפר סבא חופשית' 16.סניף 'תל אביב חופשית' 17.סניף 'ירושלים חופשית' 18.סניף 'חיפה חופשית'.
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סניף 'חולון חופשית' 20.סניף 'חדרה חופשית' 21.סניף 'באר שבע חופשית' 22.סניף 'נתניה חופשית'  .23סניף
'ראש העין חופשית'.24

ג .נציגי מרצ במועצות מקדמים את נושאי הסניפים המקומיים
חברי המועצות העירוניות מטעם מרצ מקדמים את נושאי הפעילות של הסניפים המקומיים של 'ישראל
חופשית' .במקרים רבים חברי מועצות אלו הינם מהנהגת עמותת 'ישראל חופשית'.
25
את פעילותו של סניף 'רעננה חופשית' מקדם חבר מועצת רעננה מטעם סיעת מרצ  -שי אבן ,שהינו
26
ממייסדי עמותת 'ישראל חופשית' המשמש כיו"ר עמותת ישראל חופשית.
את פעילות 'כפר סבא חופשית' מקדמים  -עילאי הרסגור הנדין שהיה סגן ראש העיר כפר סבא מטעם
מרצ וחברתו במועצת כפר סבא מטעם סיעת מרצ  -פליאה קטנר 27,הרסגור הינו חבר הנהגת עמותת
'ישראל חופשית' וממקימי עמותת 'ישראל חופשית' ,28קטנר היא מנהלת תוכן ופרויקטים של עמותת
29
'ישראל חופשית'.
את פעילות 'גבעתיים חופשית' 30בנושאי 'הדתה בחינוך' מקדמת חברת מועצת גבעתיים מטעם סיעת
31
מרצ – ויוי וולפסון ,שהינה גם חברת וועד בעמותת 'ישראל חופשית'.
33
את פעילות 'רמת השרון חופשית' 32,מקדם חבר מועצת רמת השרון מטעם סיעת מרצ – עידן למדן.

ד .סניפים מקומיים מפרסמים הודעות תמיכה במרצ
סניפים מקומיים של עמותת 'ישראל חופשית' פרסמו הודעות תמיכה במפלגת מרצ קודם לבחירות.
כך לדוגמה ,לקראת הבחירות שנערכו בגבעתיים באוקטובר  34 ,2013פרסם הסניף המקומי של עמותת
'ישראל חופשית' בגבעתיים הנקרא 'גבעתיים חופשית' ,הודעות תמיכה חוזרות ונשנות בסיעת מרצ.
חודש לפני הבחירות ,בספטמבר באותה שנה פרסם סניף 'גבעתיים חופשית' בדף הפייסבוק של
הסניף 35מודעת תמיכה במרצ.

על הזהות העמוקה שבין סניף עמותת 'ישראל חופשית' ברעננה ' -רעננה חופשית' ,ובין סיעת מרצ
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בעיר ,ניתן ללמוד משמה המלא של רשימת מרצ ברעננה – 'מרצ רעננה חופשית' 36,ומהסלוגן שבו
37
בחרה סיעת מרצ לפרסם עצמה 'רעננה חופשית זה בידיים שלך'.

סניף ישראל חופשית ברעננה פרסם מודעת תמיכה גם בסיעת מרצ בכפר סבא ,תחת האמירה
"אנחנו תנועה ארצית ,ועומדים לימינה של כפר סבא במאבקה בכפייה של אורח חיים" שיתף הסניף
38
את קריאת סיעת מרצ ואת הצורך במרצ חזקה במועצת העיר.
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ה .שדרת ההנהגה של ישראל חופשית – אנשי מרצ
עמותת ישראל חופשית הוקמה על ידי אנשי מרצ .מייסד התנועה ויושב הראש שלה ,מר שי אבן ,הוא
חבר מועצת העיר רעננה מטעם מפלגת מרצ ופעיל בתנועה עשרות שנים .39בעברו כיהן כיו"ר נוער
מרצ ,וגם את השירות הלאומי שלו הקדיש לטובת התנועה.
מייסד נוסף של 'ישראל חופשית' הוא מיקי גיצין ,שכיהן עד לאחרונה כמנכ"ל 'ישראל חופשית' לצידו
של אבן .40גיצין כיהן גם הוא כחבר מועצה מטעם מפלגת מרצ ,בעיר תל אביב הסמוכה.41
מי שנחשב להוגה הרעיון להקמת 'ישראל חופשית' ,ניצן הורוביץ ,נבחר לכהן כחבר כנסת מטעם סיעת
מרצ בפברואר  .2009הורוביץ המשיך לעסוק בענייני התנועה גם לאחר שכיהן כחבר כנסת .בפוסט
שכתב ,42מתאר גיצין כיצד פנה אליו הורוביץ באוקטובר  2010בבקשה שייקח על עצמו את ניהול
התנועה שהייתה אז בחיתוליה .העובדה שאת תנועת 'ישראל חופשית' ייסד חבר כנסת מכהן מטעם
מרצ ,מוכיחה כאלף עדים את ההשתייכות הפוליטית והקשר ההדוק בין התנועה והמפלגה.

במשך השנים חברי הוועד המרכזיים בעמותת 'ישראל חופשית' היו פעילי מרצ ,ובהם עדית דיאמנט
(חברת מועצת רעננה מטעם מרצ) ,ויוי וולפסון (חברת מועצת גבעתיים מטעם מרצ) ,דרור מורג (היה
עד לאחרונה מזכ"ל מרצ) ,עמיחי פינדלינג (שימש בתפקידים שונים במרצ ובין השאר מזכיר סניף תל
אביב במרצ) ,גדעון שמיר (חבר הנהלת מרצ) ,ואדים בלומין (חבר במטה הרוסי של מרצ) ,ורינה ברטל
(חברת הנהלת מרצ).
פעילי מרצ נמצאים בתפקידי מפתח נוספים בעמותת 'ישראל חופשית' ,ובהם אלעד וולף שהיה עד
לאחרונה רכז הפעילות בישראל חופשית (יו"ר צעירי מרצ) ,ואייל אקרמן סמנכ"ל ישראל חופשית ומנהל
חינוך והכשרות של ישראל חופשית (חבר וועידת מרצ).

ו.

פעילויות משותפות של עמותת 'ישראל חופשית' עם מרצ

עמותת ישראל חופשית מרבה לפעול במשותף עם מפלגת מרצ ,בהפגנות משותפות של פעילי עמותת
ישראל חופשית עם פעילי מרצ.43
פעילי 'ישראל חופשית' ופעילי מרצ מפגינים כנגד מה שהם מכנים הפרת הסטטוס קוו 44,אך בפעמים
אחרות הודה מנכ"ל עמותת 'ישראל חופשית' – מיקי גיצין ,כי" :המטרה המרכזית שלשמה הקמנו את
45
הארגון היא לזעזע את הסטטוס קוו הקיים".

ז.

מרצ וישראל חופשית – מסרים ודרכי פעולה זהים

הקו הברור שנמתח בין פעילותה של 'ישראל חופשית' ומפלגת מרצ ,אינו מסתכם בתפקידים הכפולים
של העומדים בראשה או בפעילויות משותפות .באופן מהותי הרבה יותר ,מנסחים השניים מסרים זהים
לתקשורת ,כמו גם דרכי פעולה שנדמה כי נשאבו מאותו מקור.
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לאחר ההפסד בבחירות  ,2015סימנה יו"ר מרצ זהבה גלאון את הסיבה להפסד .לדבריה" ,אנחנו
השמאל הפסדנו בקרב על הצעירים ,מול ימין חזק ומאורגן שהחדיר ערכים של עליונות אתנית,
שלטון הלכה ובוז לדמוקרטיה ולזכויות אדם" .גלאון מסמנת את היעדים אותם צריך לכבוש על מנת
להשיב את השמאל לשלטון" :את הניצחון נביא רק את נצליח להנחיל את תפיסת העולם שלנו
במערכת החינוך ...דרך כניסה מאסיבית של ארגונים פלורליסטיים לבתי ספר יסודיים ותיכוניים,
תמיכה ושיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית" .עוד הוסיפה ,ש"יש צורך לפעול בצורה
באגרסיביות כדי לדחוק אותם [את הימין] מהשפעה על עתיד הדורות הבאים" .46לאור דבריה ניתן
להבין היטב את חשיבות הפעילות של תנועות כ'ישראל חופשית' ,בהיותה חלק ממערך 'ארגוני
החברה האזרחית' שנועדו להנחיל את תפיסות העולם של גלאון.
מעניין לשמוע את גיצין ,המנכ"ל היוצא ,מדבר כמעט מתוך גרונה של גלאון .בתגובה להצלחתו של
הפורום החילוני בסילוק ספרים הנגועים ב'הדתה' מתכנית הלימודים ,החמיא להם גיצין 47והוסיף:
"השלב הבא להחליף את הממשלה" .אכן ,גם גיצין שותף למחשבה שהשתלטות על מערכת החינוך
היא הדרך הבטוחה לכס השלטון ,ונראה כי קמפיין 'ההדתה' אותו ניהלה ישראל חופשית היה עוד
אמצעי בדרך למימוש חזונה הפוליטי של מפלגת מרצ והעומדת בראשה.
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3

הסתה נגד רבנים
וציבור שומרי התורה
א .הכפשה והסתה נגד הרבנים הראשיים ורבני ערים
 .1ביזוי הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א (מרץ )2016

48

"אנחנו קוראים ליצחק יוסף להתפטר לאלתר מתפקידו .הגיע הזמן
לרסק את מונופול הרבנות על היהדות ועל חיי האישות שלנו ,לא
נשאר בה כלום חוץ משחיתות ,תאוות בצע ושררה וגזענות אינסופ
פית  -כלפי יהודים וכלפי לא יהודים".

ביזוי הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א (יוני )2016

49

"...דורשים את התפטרות הראשון לציון ,הרב הראשי יצחק יוסף המסית שנבחר לכהן כרב של כל
יהודי ישראל ומקבל מאיתנו משכורת עתק  -אבל מסית נגד רובנו ברוב זמנו.
הרב פסק שיין שנוגע בו חילוני -
אינו כשר .מה נראה לך כבוד הרב?
שבעקבות הפסיקה נעסיק רק
דתיים? נחזור בתשובה? נתקרב
ליהדות? אנחנו נספר לך מה יקרה-
אנחנו נבהיר לציבור שכל מה שאתה
נוגע בו זו טומאה והסתה ,שנאת
חינם .מה זאת הפוליטיזציה הזאת
של הפסיקות שלך? מצביעי יש עתיד
אינם יהודים? הם חוטאים שמקלקלים
את היין? נפלת על הראש? מה זה,
״הם שכחו מה זה להיות יהודים״
החדש?
בקרוב כבוד הרב אתם תהיו רחוקים
מאוד מהצלחת .מונופול הרבנות
שהרקבתם במו ידיכם הכשרות
ייפול וייעלם".
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 .2הכפשת הרב הראשי הרב דוד לאו שליט"א והרבנות הראשית (דצמבר )2014

50

"אין גבול לחוצפה! הרב דוד לאו
מאשים :התחבורה הציבורית רומסת
את השבת .איזו תחבורה ציבורית
בשבת? מוניות? מוניות שירות? מעט
האוטובוסים שנותרו בחיפה? תחבורה
ביישובים ערביים? מה אתה רוצה
לקחת לנו עכשיו? הרב לאו ,מוטב
שתתעסק בשירותי דת ולא בכפייה
דתית .בזמנים כאלו אתה צריך לעסוק
בתיקון הרבנות שדורסת את העגונות,
את המתגרשים ,את המתחתנים ,את
העסקים הכשרים ,את המתגיירות ולא
בכמה אוטובוסים שנוסעים בשבת.
אנא שתפו את האיוולת".

 .3פרסום דברי בלע נגד הראשל"צ הרב שלמה עמאר שליט"א (יוני )2016

51

"בסוף האיש הזה ,שעושה כל שביכולתו לנפץ את עם ישראל לגורמים ,לשלוט על חיי האישות
(נישואים ,גירושים) שלנו ,על הגיורים שלנו.
האיש שאחראי ישירות לעשרות אלפי
נשים שקולן מושתק בבתי הדין הרבניים...
האיש שאחראי על הפצת שנאה והסתה
נגד להט״ב ,נגד עולים ברוסיה ומאתיופיה,
האיש שמאפשר לרבני הערים שתחת
סמכותו להתגזען ככל שהם רוצים...
האיש הזה מעז לעמוד בכותל השיוויוני
והקטן ,לבכות ולחמוד את כבשת הרש?
הוא עוד מעז לבזבז את כספי הציבור על
הסתה נגד הציבור עצמו?
 Shlomo Amarהגיע הזמן שתחדל
להרחיק את עם ישראל מתורתו ,תחת
מעטה של שקרים והסתה נגד לפחות
מחצית מהעם היהודי כולו בישראל
ובתפוצות"...

 .4פרסום דברים נגד הרב יהודה דרעי
52
רב העיר באר שבע (יולי )2016
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"אם היהדות הממסדית לא מסוגלת שלהט״ב יעברו ליד בית
כנסת ,היהדות הזאת לא ראויה .מונופול הרבנות דינו אחד-
להתפרק .וזה רק עניין של זמן .כי מי שלא מוכן לקבל את
כל עם ישראל כראוי לעבור מול בית כנסת  -לא ראוי לקבל
תעודת כשרות מהמדינה ...ממשלת ישראל ,כמו הממשלות
לפניה ,ממשיכה לשלם אתנן למפלגות החרדיות על חשבוננו,
על חשבון הזכויות שלנו ,על חשבון הערכים שלנו".

ב .הכפשה והסתה נגד רבנים בציונות הדתית
 .1פרסום נגד "רבני הבית היהודי" ובראשם הרב דרוקמן
53
שליט"א (ינואר )2016
"רבני הבית היהודי נבהלו מהחלטת הרמטכ״ל למזער את
הכפייה הדתית והמיסיונריות המשיחית בצה״ל .הבית היהודי
 על חברי הכנסת שלו ועל רבניו רואים בכל מה שממלכתיומחבק את כל הישראלים כסכנה ליהדות.
לאיזו יהדות? ליהדות שלהם כמובן ,זו שמדירה ומשתיקה נשים,
קוברת את יוצאי ברית המועצות מחוץ לגדר ,מנסה לשנות את
העדפתם המינית של הומואים ולסביות ,דורשת מהורים חילונים
לא לבקר את ילדיהם בשבת בבסיס כדי לא לפגוע בדתיים,
מאפשרת לרבנים להעביר שיעורי דת לחיילים ,מתעדפת
תלמידי ישיבות על פני חילונים ,מזלזלת בכל מי שאינו חובש
כיפה ושהופכת את צה״ל מצבא העם  -לצבא האל .רבותינו ,פה
זה לא אירן ,התבלבלתם".

 .2הכפשת הרב צפניה דרורי שליט"א (מאי )2016

54

"...האמת ,שנמאס לנו לשלם משכורות עתק למשרתי ציבור
שחושבים שיש להם את הזכות להדיר חלקים אדירים באוכלוסיה
מארועים .ואם חייבים להצביע על מישהו כסוטה ומסוכן לבני
נוער ,אנחנו בוחרים להצביע על הרב דרורי".
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 .3פרסום נגד הרב צבי ישראל טאו שליט"א (ינואר )2017

55

הערה :התמונה המצורפת אינה תמונתו של הרב טאו.

 .4פרסום נגד הרב דב ליאור ,הרב שמואל אליהו והרב שטרנברג שליט"א (נובמבר )2016

56
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הקיצוני
של הימין
והאלימות
ההסתה
ובפלורליזם מול
ובפלורליזם יהודי  -אל
ולתמוךלהט״ב
בירושליםבזכויות
בירושלים ולתמוך
של
והאלימות
ההסתה
מול כל
כל  -אל
יהודי
בזכויות להט״ב
הגאווה
היהודי".
הימיןהבית
ורבני
ורבני הבית היהודי".
הקיצוני

2258

המקורי ב'סרוגים'
הפרסום המקורי
בתמונה :הפרסום
בתמונה:
ב'סרוגים'

2359

'ישראל חופשית'
בדף הפייסבוק של 'ישראל
חופשית'
בתמונה :הפרסום בדף

13
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 .6פרסום נגד הרב שלמה אבינר שליט"א (אוגוסט )2016

 .7הכפשת הרב שמואל אליהו שליט"א (יולי )2016

60

61

"כל רבני השקר והשנאה יוצאים מהחורים .הפייסבוק והחדשות מוצפות באינפורמציה ובציטוטים
מזעזעים וקשים נגד להט״ב ,יהודי התפוצות ,חילונים ,נשים ,ומי לא.
אבל גם חשוב שתדעו כמה אנחנו משלמים להם בשביל שנאת החינם שהם מפיצים .לדוגמה ,הרב
שמואל אליהו ,מגדולי רבני הציונות הדתית ,שבמשך שנים מסית נגד רוב אזרחי ישראל ,קיבל
ב 2013-משכורת שנתית שחוצה את החצי מיליון ,וזה בלי כל מה שעובר בחתונות-בר מצוות-ברית
מילה מתחת לשולחן .בחישוב פשוט  -מעל ₪ 45,000
בחודש ,שזה בחישוב עוד יותר פשוט  -יותר מחברי
הכנסת .לרב אליהו קהל גדול ורב ,והוא אף היה
מועמד בבחירות האחרונות לתפקיד הרב הראשי .זה
לא מנע ממנו לטנף את הפה פעם אחר פעם ולהוציא
את דיבתן של אוכלוסיות שונות.
אין זה פלא שיש שקט במסדרונות הכנסת ,ושום קול
נגד ההסתה לא נשמע ...הם כולם משת״פים אחד של
השני ,במערכת בנויה היטב ומושחתת עד היסוד ,כל
האנשים משתפים יחד פעולה  -על מנת לזכות בעוד
יום על הכסא ,ועוד מיליון בחשבון הבנק .אז מה אם
הם דורכים יחד על ציבורים שלמים?
ביום חמישי נפגש כולנו ,כל מי שרוצה אלטרנטיבה
שלטונית וערכית  -ישראלית ויהודית  -במצעד הגאווה
בירושלים .אף רב לא יאיים עלינו".
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הכפשת הרב שמואל אליהו שליט"א
62
(מרץ )2017
"הרב הכי גזען ומסוכן פותח את הפה ומשחרר
לאוויר נפיחה נוספת ,הפעם כנגד הרמטכ״ל.
עושה רושם שרבני הציונות הדתית ,שמשחיזים
סכינים ומילים מאז שרא״ל אייזנקוט שם בלמים
להטפה הדתית בצה״ל ,משחררים בימים
האחרונים כל עול...
אדון אליהו אתה בסך הכל פקיד ,שיושב על
משכורת שמנמנה ...והתפקיד שלך הוא לתת
שרותי דת לתושבי צפת והסביבה ,ולא לקרוא
לסדר את הרמטכ״ל ובוודאי שלא להסית נגדו
ולטעון שהוא פועל נגד האינטרסים של ישראל.
הגיע הזמן שאליהו ייתן את הדין ויעוף מתפקידו
לאלתר".

 .8דרישה לפטר את הרב יעקב אריאל בשל התבטאות נגד חד מיניות (מאי )2014

22

63

 .9הסתה נגד רבנים בעקבות השמעת דעה של הרב יוסף קלנר (אוגוסט )2016

64

בפוסט שפורסם בעמוד הרשמי של
הארגון נכתב בין היתר" :כל השרצים
יוצאים לאור .אנחנו מממנים אותם,
את הטבות המס שלהם ,את הלימודים
שלהם ,את המשכורות שלהם  -והם
מרגישים חופשי לצאת כל פעם נגד ציבור
בישראל ,ועוד בשם תורת ישראל .מה
יגידו בממשלת ישראל ,אם נקרא לציבור
להחרים את ההתנחלויות ואת הרבנים
ואת הישיבות כי הם סוטים ומטורפים?"

 .10פעילות נגד הרב יגאל לוינשטיין וטענה כי הוא מסית לרצח (מרץ )2017

65

"יש להרחיק את האיש מכל מגע עם נוער ,מלש״בים וחיילים .אתמול משרד המשפטים ענה לפנייתנו
בנושא  -וקבע שאין בדבריו של לווינשטיין הסתה .אם זו לא הסתה לרצח ,אנחנו לא יודעים מה זו כן
הסתה".

 .11פרסום בוטה ומעורר שנאה נגד
66
"רבני החרד"ל" (נובמבר )2016
"רבני החרד״ל בקמפיין אגרסיבי מתוכנן,
מתוזמן וממומן נגד שילוב נשים לוחמות
בצה״ל .אנחנו רואים בתקופה האחרונה,
יום יום אייטמים שהמטרה שלהם היא
להלך אימה על הצבא ולהראות לרמטכ"ל,
שעומד לבד למול המתקפה הזו ,מי באמת
שולט פה בעניינים...
שימו לב הם יורים כל פעם בקבוצה
אחרת בחברה הישראלית :בסיבוב
האחרון הלהט"ב היו הראשונים עם הנאום
המפורסם של הרב לוינשטיין ,אח"כ הגיעו
הארגונים הפלורליסטיים שהיו שנים חלק ממערך החינוך של צהל והוצאו החוצה ,ועכשיו הם כבר
מתמקדים בלב העניין ,הנשים...לא מדובר רק במאבק אידיאולוגי ,אלא בעיקר על מאבק שליטה .של
מי המדינה הזו? ואיזה סוג של מדינה ,למי בסוף יקשיב החייל ,המצביא או המדינאי לרב או לריבון".
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ג .הכפשת הציבור החרדי
 .1הסתה נגד חרדים בעמוד
הפייסבוק של הארגון ללא גינוי
67
מצדו (אפריל )2017
אחד המגיבים בעמוד הפייסבוק של
'ישראל חופשית' כתב" :המכה ה 11-זה
 900,000אלף חרדים שחיים אל חשבוננו
ומוצצים את דמנו"' .ישראל חופשית',
שפעמים רבות מגיב לפוסטים העולים
בציר הזמן ,בחר הפעם לא להגיב ולא
לגנות את דברי ההסתה.

 .2קריאה להחרים את 'שטראוס'
בקניות לחג בשל פרסום "מדיר
נשים" שהפיצה לציבור החרדי
68
(אפריל )2016
"...חושבים שחברת שטראוס לא יכולה
להרשות לעצמה לתמוך בהדרת נשים?
 .1שתפו ותייגו את שטראוס.
 .2בקניות לחג גוונו עם חברת מזון אחרת
ואל תקנו מוצרים של שטראוס".

 .3הכפשת חרדים " -ניצחון חד
משמעי של הציבור החופשי" בהארכת שעון הקיץ
69
(יוני )2013
"זוכרים את הכרזה הזו? כבר  4שנים שאנחנו נאבקים על
הדבר הבסיסי ביותר  -שעון קיץ של מדינה נורמלית .היום
מסתיים המאבק בניצחון חד משמעי של הציבור החופשי
 שעון קיץ ,מלא ,כמו שצריך .כשהתחלנו אף אחד לאהאמין 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".
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ד .הכפשת נציגי המפלגות החרדיות
' .1ישראל חופשית' קרא לשרים דרעי וליצמן
להתפטר בעקבות בג"ץ המרכולים בת"א (אפריל
70
)2017
"...קצנו באיומים שלכם על פרישה...לראשונה אנחנו
מסכימים אתכם ,ואנחנו קוראים לכם לפרוש מהממשלה
לאלתר...ולציבור התומכים שלנו אנחנו קוראים  -שתפו את
הפוסט ,בואו נגרום לשניים האלה ללכת הביתה".

 .2האשמות שווא נגד השר אריה דרעי והכפשת
71
עובדי שירותי הדת (נובמבר )2016
'ישראל חופשית' הכפיש 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' נותן להסכם פרשנות מגמתית,
ומסכם כי מדובר ב"מוסד [הרבנות] הכי מושחת שהיה אי
פעם במדינה".
להלן ציטוט מהפוסט שהארגון העלה בנושא בדף הפייסבוק:
"אריה דרעי חושב שאנחנו חבורה של מטומטמים ,עבדים נרצעים ,ומשרד האוצר ...גם מצא לזה אחלה
תירוץ :״שכרם של ראשי המועצות הדתיות לא עודכן מאז 2011״ .זו באמת סיבה להקפיץ שכר ביותר
מ ...50%-השכר היחיד שקופץ הוא השכר של עובדי הרבנות המושחתת עד היסוד ...אתם מבינים?
עיוות רב שנים .מסכנים ,הרוויחו רק קצת מ ₪ 18,000 -בחודש .איך אפשר שלא להוסיף להם עוד ..?20%
שר הדתות ושר האוצר הגיעו לסיכום מהיר תוך  4חודשים 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".

 .3תקיפת השר דרעי על רקע
החלטה בנושא שמירת צביון השבת
(ספטמבר )2015
'ישראל חופשית' תקף את השר אריה
דרעי על רקע החלטתו להפסיק פעילות
של ביתן ישראלי בחו"ל בשבת ,תוך
72
שימוש בשיח כוחני:
"...דרעי ,ש״ס וראש הממשלה שנותן לשר
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להשתולל :אתם רוצים לאפיין את השבת הישראלית 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 ברך 'ישראל חופשית' את החברות הישראליות שהחליטו לעבור על החלטתו של
73
דרעי ולפתוח את הביתן בשבת:
"...אנחנו מברכים ומחזקים את חברות הסטארטאפ ...על כך שנעמדו מול צנזור השבת הראשי 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 ,מקימים
מיזמים לתחבורה שיתופית בשבת ...גם ללא ברכת המדינה או משמרות הצניעות שהיא מפרנסת".

 .4הכפשת שר הדתות דוד אזולאי כ"שר הכת החרדית" (יולי )2016

74

"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"...

 .5הכפשת ח"כ ישראל אייכלר על רקע חוק המקוואות (פברואר )2016

75

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

 .6הכפשת המפלגות הדתיות (ינואר )2016

76

על רקע בקשה לקבל הנחה בביטוח רכב שלא נוסע בשבת ובקשת הטבה אחרת למשפחות אברכים
פורסמה בדף הפייסבוק הקריאה הבאה:
"כשנגיד שהם גנבים תאבי בצע יקראו לנו אנטישמים .ובכל זאת שלוש המפלגות הדתיות מוכיחות:
מדובר בגנבים ,תאבי בצע".
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4

מאבק הארגון נגד 'הרבנות
הראשית לישראל' בסוגיית
החתונה היהודית
א .הארגון פרסם קמפיין בוטה ברשת נגד 'הרבנות הראשית לישראל' תוך שימוש
77
בילדים תמימים (פברואר )2017
"איזה כיף כשאוהבים! אבל מה אנחנו קשורים לרבנות?
הרי כל ילד יודע שעדיף להיות ידועים בציבור ,ולא נשואים!"

בתמונות למעלה :ילדים בסרטון נגד 'הרבנות הראשית'

ב' .הקרן החדשה' ו'ישראל חופשית' השיקו את קמפיין ''MyLoveIsLegal
78
(פברואר )2016
במסגרת הקמפיין הופץ ברשת סרטון הנותן לגיטימציה לנישואי תערובת
ולחתונות של זוגות
חד מיניים .הקמפיין
התנהל בעיקר בשפה
האנגלית והציג את
הנושא באופן המותאם
לקהילות בחו"ל ,כדי
לדרבן אותם לקחת
חלק במאבק נגד
הראשית'
'הרבנות
הנישואים
בסוגיית
בישראל.

בתמונה :מיקי גיצין פונה לקהילות בחו"ל בבקשה לסייע במאבק ל"חופש נישואין" בישראל
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ג .הארגון שותף לקמפיין 'חתונה שווה' הפועל להפסקת הנישואין ברבנות

79

קמפיין 'חתונה שווה' ,בסיסמה 'יש אלטרנטיבה לנישואין ברבנות!' ,מעודד זוגות חילוניים ודתיים להתחתן
מחוץ לכותלי הרבנות .באתר של הקמפיין נכתב" :הצטרפו עכשיו לאלפי משפחות ישראליות המקימות
בית משותף בטקס חתונה יהודי-שיוויוני .אלפי זוגות חילוניים ודתיים ,בוחרים להתחתן בטקס חתונה
מסורתי-שיוויוני מחוץ לכותלי הרבנות .הסיבות לכך מגוונות ...מידי שנה עורכים שלושת הארגונים מאות
חופות לזוגות חילוניים ודתיים ברחבי הארץ וללא אפליה".
לקמפיין שותפים 'התנועה הרפורמית'' ,התנועה הקונסרבטיבית' ,ו'הויה -טקס ישראלי' ,הפועל כחלק
מארגון 'ישראל חופשית' .כל הארגונים הנ"ל מארגוני הקרן החדשה לישראל .באפריל ' 2017חתונה
שווה' יצא בפרסום חוצות נרחב שקרא להינשא שלא ברבנות.

80

בתמונה :אתר 'חתונה שווה'

81

בתמונה :קמפיין חוצות של 'חתונה שווה' (אפריל )2017
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ד .הארגון מקיים הרצאות הדרכה לזוגות צעירים לקיום חתונה שלא ברבנות
82
()2016-2017
ההרצאות מתקיימות כחלק מפרויקט
'הויה -טקס ישראלי' הפועל במסגרת
הארגון 'ישראל חופשית'" :עומדים
להתחתן? כבר יודעים מה זה אומר
להתחתן בישראל? מזמינים אתכם
להרצאת החובה שלנו לזוגות לפני
נישואים :איך עושים את זה נכון? מה
ההשלכות של חתונה בחו״ל? מה
המשמעות של טקס פרטי? מה אומרים
להורים?"

ה .הארגון שותף לפיתוח אפליקציית 'מצפן החתונה' (אוקטובר )2014

83

הפיתוח נעשה בשיתוף 'הקרן החדשה'' ,שתיל' ,ו'הלל ירושלים' .האפליקציה מתאימה חתונה
קונסרבטיבית ,רפורמית וחילונית לפי עמדות המתחתנים .וללא אופציה לחתונה כהלכה.

ו .הארגון עתר לבג"ץ בדרישה לחייב נישואים אזרחיים בישראל (אוקטובר )2011

84

יחד עם הארגונים' :המרכז הרפורמי לדת ומדינה'' ,התנועה המסורתית'' ,חדו"ש'' ,הבית הפתוח'' ,מבוי
סתום'' ,משפחה חדשה'' ,נעמ"ת'' ,ויצו'' ,קולך' ו'שדולת הנשים בישראל'.

29

5

מאבק הארגון נגד שמירת צביון
השבת במרחב הציבורי
א .קריאה לציבור
החילוני להחרים את
הפסטיגל משום שהוא
לא יתקיים בשבת (יוני
85
)2017
ב .איום לפגיעה בשבת וקריאה ל"מלחמה בעולם התורה המושחת" (ספטמבר
)2016

86

בעוד גיצין התבטא כמי
שדואג לכבודה של השבת
("השבת יקרה לי") 87,הרי
שהארגון שבראשותו איים
"לפתוח את בני ברק" בשבת:
'ישראל חופשית' פרסם
פוסט המאיים בפרובוקציות
כתגובה לפעילות לשמירת
השבת במרחב הציבורי
בת"א .במקביל הועלתה
יוזמה ברשתות החברתיות
לקיום מסיבת רחוב בבני ברק בשבת .לאחר שדרעי פרסם דברים מרגיעים הודיע גיצין כי הוא מתנגד
למסיבת הרחוב ולפגיעה בשבת.

ג' .ישראל חופשית' ומיקי גיצין שותפים פעילים בפתיחת השבת בת"א ()2014-2017
 .1גיצין ,מנכ"ל 'ישראל חופשית' ,עודד את חברי מועצת העיר לקבל את הצעת חוק העזר
לפתיחת עסקים בשבת בת"א
88

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

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

30

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 89.בין היתר גיצין יזם אירועי "עונג שבת"
90
ציבוריים חילוניים בעיר.

 .2תגובת מיקי גיצין ו'ישראל חופשית' להחלטת בג"ץ שדחתה את העתירה נגד פתיחת
המרכולים (אפריל )2017
"החלטת בג"ץ שמה קץ לסאגת השבת בתל אביב עם אישורו של חוק עזר עירוני מאוזן ביותר ...החלטת
91
בית המשפט היא הודעה משמחת לתושבי העיר אבל גם לכל מי שחפץ בחברה חופשית בישראל".

31

ד .שותפות בעתירה לבג"ץ נגד שר התחבורה בדרישה לפתוח תחבורה ציבורית
92
בשבת (יולי )2016
לעתירה שותפים גם הארגונים 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' ו'חדו"ש'.

ה .סיוע להפעלת תחבורה ציבורית בשבת ,מתוך מטרה להביא לפריצת
93
הסטטוס קוו ()2015-2017
הארגון מפרסם באתר ובדפי הפייסבוק שלו חברות כדוגמת 'נוע תנוע' המפעילות תחבורה ציבורית
בשבת.

בתמונה' :ישראל חופשית' קורא לציבור להשתתף ב'נוע תנוע' מתוך מטרה
94
"להשפיע על התחבורה בשבת בעיר" ()07.02.17
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מאבק הארגון נגד ערכים
יהודיים ברחבי הארץ
'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" 95.להלן
מספר דוגמאות לפעילותם של סניפים אלו.

' .1רמת השרון חופשית'
96

מדובר בתנועה מבית היוצר של 'ישראל חופשית' ,שנרשמה כעמותה עצמאית בתאריך .8.3.2017
י

מטרת התנועה היא לפעול נגד הגרעין
התורני 'ראשית' וישיבת ההסדר בעיר.
פעילות זו נעשית על ידי מאבק ציבורי
והכפשת חברי הגרעין ,פעמים רבות
תוך שימוש בשיח בוטה 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
97
קשים נגד גרעין 'ראשית' וישיבת ההסדר בעיר (:)12.2.2017
"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 הבאה:
ניתן לראות את שיתוף הפעולה בין הסניפים ברמת
השרון ובגבעתיים בהודעה שהתפרסמה בעמוד
98
הפייסבוק של 'רמת השרון חופשית' (:)8.4.2017
"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

33

את השתנות אופי גבעתיים ,תלמדו מהטעות שלנו תושבי רמת השרון – תתחילו עם זה כמה שיותר מהר
כי אם לאו הם פשוט יכנסו (בנחמדות כמובן) למועצה של העירייה ,למערכת החינוך של ילדיכם ,ישנו
את האופי של השכונות שלכם ובסוף כלל העיר .בהצלחה!"

' .2גבעתיים חופשית'
מדובר בתנועה המהווה סניף של 'ישראל חופשית' ,שהחלה דרכה באפריל  .2017להלן הצהרה של
99
התנועה שפורסמה עם היווסדה:
מפעילות התנועה  -גבעתיים מקימה ועדה לבדיקת ה"הדתה" בעיר (מאי )2017

34

100

בהובלתה של ויוי וולפסון ,חברת ועד ב'ישראל חופשית' וסגנית ראש העיר גבעתיים ,הוקמה ועדה
לבדיקת ה"הדתה" בעיר .הוועדה נועדה להיאבק בגרעין התורני 'נווה' ,שלדעת וולפסון מקיים בעיר
"פעילות מיסיונרית במידה רבה".
ביחס להקמת הוועדה כתבה וולפסון את הדברים הבאים" :אתמול בערב ,בישיבת מועצת העיר ,התנעתי
את המהלך שיעצור את ההידרדרות בנושא ההדתה בעיר ...תהליך זה שקורה בגבעתיים ,שאולי הוא
יחיד בארץ ,של ציבור התושבים שבוחר לעמוד כנגד ההדתה הנמשכת בכל המדינה ,בעידוד ותמיכה
והזרמת תקציבים של מפלגות בממשלה נתן את הרוח הגבית לפעולות שאני נוקטת במועצת העיר
ואני מקווה שהמאבק יישא פרי".
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".

 .3פעילות נוספת של סניפי הארגון בפייסבוק:

בתמונה :הפוסט בפייסבוק של ויוי וולפסון בו היא הודיעה על הקמת הוועדה לבדיקת ההדתה בעיר
101
()23.5.2017

35

'תל אביב חופשית'

'חדרה חופשית'
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104

'רעננה חופשית'
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'באר שבע חופשית'
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7

פעילות 'ישראל חופשית' בנושא
השירות המשותף בצה"ל
א' .ישראל חופשית' וארגונים נוספים מ'הקרן החדשה' פנו לרמטכ"ל בדרישה
לקיים פגישה בנושא השירות המשותף (דצמבר )2016

37

בפוסט שהארגון העלה ב  24.3.2017 -נכתב כי עוד לא נתקבלה תשובה מהרמטכ"ל לגבי ההצעה ל�פ
106
גישה:

בסופו של דבר התקיימה פגישה עם ראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז ,בתאריך  .25.6.2017בפגישה
השתתפו נציגי הארגונים 'ישראל חופשית'' ,שדולת הנשים בישראל'' ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה'
וארגון הלהט"ב 'גאווה כחול לבן' .הפגישה נועדה ליצור משקל נגד לפגישת רבני הציונות הדתית עם
הרמטכ"ל שהתקיימה כשלושה חודשים לפני כן .בהקשר זה נכתב בדף הפייסבוק של 'שדולת הנשים
בישראל' כי "המאבק המכוער נגד השרות המשותף לא יישאר ללא מענה 107.".לדברי כמה מהמ�ש
תתפים בפגישה ,אלמוז הזמין אותם לפנות ללשכתו אם יובאו לידיעתם תקריות של הדרת נשים ,על
108
מנת שיטפל בנושא.

ב .השקת קמפיין שקרא לגיוס המוני של לוחמות דתיות וחילוניות כדי ליצור שינוי
109
(אפריל )2017
'ישראל חופשית' בשיתוף עם 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' ו'שדולת הנשים בישראל' השיק קמפיין בו
נאמר" :אנחנו חילוניות ודתיות לא שותקות יותר! בזמן שהם תקועים בעבר אנחנו מתגייסות בהמונינו
לכל יחידה אפשרית ועושות היסטוריה .תצעקו תקללו תשמיצו תרקעו חזק ברגליים ,אף אחד לא יעצור
אותנו!"

38

במהלך דבריה של הקריינית עולות דמויות של רבנים ואישים שהקמפיין פונה נגדם ,כדוגמת הרב דב
ליאור ,הרב שמואל אליהו והרב יגאל לוינשטיין.
בכתבה שעסקה בקמפיין הובאו דבריו של מיקי גיצין מנכ"ל 'ישראל חופשית' :״אם יש מי שטענו
שמדובר בכמה עשבים שוטים ,אז היום ברור מתמיד שרבני החרד"ל הכריזו מלחמה בכל החזיתות על
החברה הישראלית כולה ועל צה"ל .ההסתה נגד השירות המשותף שהתחילה עם האמירות של הרב
לוינשטיין ,המשיכה בשלטי חוצות ואף זכתה לתמיכתם של הרב סדן ,כולל גם במכינות קדם צבאיות
נוספות ,מעידה כי לוינשטיין לא לבד ואסור להתייחס אליו ככזה .תוצאות הסקרים מוכיחות שרוב
הציבור מתנגד לניסיונות ההקצנה של החרד"לים ,ולכן חשוב שאנו כחברה נתאחד נגד .אם נתייחס
בסלחנות לאי שוויון בצה"ל ,נסכים לזה מחר גם בבתי הספר ,באוניברסיטאות וברחובות".

ג .דרישה לעצור את התמיכה "בכל המכינות המסיתות"

110

בעקבות הדיון הציבורי בסוגיית פקודת השירות המשותף בצה"ל ,פרסם ישראל חופשית את הדברים
הבאים בעמוד הפייסבוק הרשמי של הארגון" :אנחנו קוראים לשר הביטחון ולרמטכ״ל לעצור מיד את
התמיכה בכל המכינות המסיתות ובראשן מכינת עלי".

ד .דרישה להפסיק מימון למכינה בעלי ולנתק את הקשר בינה לבין צה"ל (מרץ
111
)2017
"הדרישה שלנו  -הפסקת סבסוד המכינה בעלי לאלתר ,וניתוק הקשר מצה״ל".

39

8

פעילויות נוספות של
'ישראל חופשית'
א .מאבק נגד הדרת נשים
 .1הארגון היה שותף לקמפיין שהוביל לביטול אירוע השירה לקראת יוה"כ התשע"ז בכיכר
112
רבין בטענה להדרת נשים באירוע (ספטמבר )2016
 .2הארגון קרא לשלומי שבת ולאומנים אחרים להחרים טקס לציון יום הזיכרון לחללי צה"ל
113
בשל היותו טקס מדיר נשים ,לטענת הארגון (מאי )2016

 .3הארגון פתח במאבק ציבורי נגד 'קווי המהדרין' לאחר שבג"ץ אפשר את הפעלתם (ינואר
114
)2012

בתמונה :פעילי 'ישראל חופשית' בפרובוקציה
115
ב'קווי המהדרין'

40

ב .מאבק נגד 'המנהלת לזהות יהודית'
 .1גיצין נגד תמיכת 'הבית היהודי' ב'מנהלת' (נובמבר )2014

116

"במסגרת תוכניתם לכפות את תפיסתם הדתית על הציבור החילוני והמסורתי ,ממשיכים אנשי הבית
היהודי להעביר כספים במחשכים לטובת "המנהלת לזהות יהודית" ,שזה שם יפה למיסיונריות בחסות
המדינה .אין ויכוח על עצם העיסוק בזהות יהודית ,אבל במקרה הזה לא מדובר בזהות יהודית ,כי אם
בזהות הבית היהודי"...

בתמונה :הפוסט של 'ישראל חופשית' בו פורסמו דבריו של גיצין נגד
'הבית היהודי' ו'המנהלת'

 .2גיצין הוביל את סילוק 'המנהלת' מפעילות בת"א (נובמבר )2016
בתקופה בה שימש גיצין כחבר עיריית ת"א-יפו מטעם 'מרצ' ,הוא הוביל את סילוק 'המנהלת' מפעילות
בעיר 117.לאחר הסילוק פרסם גיצין את הדברים הבאים" :אני שמח שבתל אביב-יפו הצלחנו לבלום את
התופעה ,אבל עכשיו יש צורך להמשיך ולפעול באופן אינטנסיבי גם במערכת החינוך הפורמלי וגם
118
בערים נוספות".

119

בתמונה :גיצין מתגאה בסילוק 'המנהלת' מת"א
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9

'הפורום החילוני' –
סקירה ראשונית
א .רקע
'הפורום החילוני' הוקם בשנת  2011ומטרתו לפעול נגד הדתה במדינת ישראל .מטרה זו מופיעה ביתר
פירוט ברשם העמותות" :לאגד יישובים ושכונות בכל חלקי הארץ ,כדי לשמר ולחזק את צביונם החילוני.
להיאבק בניסיונות השתלטות ממניעים דתיים ובתופעות כפייה דתית 120"...דרישה מרכזית של הארגון
היא להקים מערכת חינוך חילונית ,במקום מערכת החינוך הממלכתית או בנוסף לה ,וזאת בשל תהליכי
הדתה מואצים הקיימים במערכת החינוך הממלכתית ,לטענתם .כחלק מפעילותו מקיים הארגון שיתופי
פעולה שונים עם 'ישראל חופשית' .יש לציין כי בשלב זה היקף התרומות לארגון עומד על אלפי שקלים
לשנה בלבד.
יו"ר 'הפורום החילוני' הוא רם פרומן ,עורך דין בעברו ודוקטור להיסטוריה 121.פרומן סבור כי "התהליך
הכי מסוכן שעובר היום על החברה בישראל זה תהליך ההדתה" 122.לדבריו המגמה כיום היא ניסיון
לחבר ככל האפשר את המגזר החילוני לתורה כחברה ופחות החזרה בתשובה של יחידים .הוא סבור
שזה קורה בצבא ,במידה מסוימת בתקשורת ,אך בעיקר במערכת החינוך .הוא מסמן את ההתנתקות
כנקודת זמן שבה החברה הציונות דתית החליטה להתנחל לא רק בגבעות אלא גם בלבבות ,כלשונו,
ומכאן והלאה יש שילוב בין דת ללאומנות באופן המאיים על החברה בישראל.
פרומן מקיים כנסים שבהם הוא מתריע מפני חדירה חסרת פרופורציה ,מבחינתו ,של תכנים יהודיים
למערכת החינוך החילונית .לדבריו זה נעשה תוך דחיפה וכפייה מצד משרד החינוך .הוא מוסיף כי זה
מתחיל בלימודי יהדות אך ממשיך ממש ללימודי דת ,כמו תפילה .על בסיס תפיסה זו מתקיימת פעילותו
123
של 'הפורום' ,שאליה נתייחס להלן.

בתמונה :רם פרומן בשיחה להורים ,פורסם במסגרת סדרת הכתבות
בערוץ " 10אין להם אלוקים"( 124מאי )2017
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ב .קשרים של 'הפורום החילוני' עם 'הקרן החדשה לישראל'
•'הקרן החדשה לישראל' דיווחה על העברת מענק חירום ל'פורום החילוני' ולארגונים נוספים ,לטובת
125
המאבק נגד "הדרת נשים" ()2011
126

•'הפורום החילוני' דיווח על קיום אירועים בחסות ובמימון הקרן ()2012

בתמונה' :הקרן החדשה' מפרסמת "הישג" של 'הפורום החילוני' ברשימת ההישגים שלה:
127
ביטול הקמת מקווה טהרה בעיר רחובות

ג .פעילות נגד ההדתה במערכת החינוך
 .1גיוס קטינים למאבק בהדתה בבתי הספר
128

להלן ציטוט מתוך פוסט שפורסם בדף הפייסבוק של הפורום (מרץ )2017
"אתם בני ?14-18
רוצות להיות שותפות למאבק בהדתה?
אומץ יש?
קבוצת הנוער של 'הפורום החילוני' זה ה-מקום!
אתם אמנם צעירים אבל בטח כבר הבנתם שמאבקים
לא מנצחים בפייסבוק .מודים שלא בדקנו את האינסטוש
הסנאפצ'ט אבל כנראה שגם לא שם ;) המנטורים שלנו ילוו
אתכם וביחד נוביל מאבק מבפנים .כן ,מתוך בית הספר .שלחו
לנו בפרטי את הטלפון והמייל שלכם ויותר לא תרגישו לבד.
הדתה זה הכי  ,2016בואו נגמור עם זה!"
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מפגש ראשון של נוער 'הפורום החילוני' למאבק מתוך בית הספר)13.04.17( 129:

' .2הפורום החילוני' הוביל לביטול מפגש בין נוער דתי וחילוני (יוני )2017

130

הפורום מפרסם בגאווה ביטול מפגש בין נוער דתי לחילוני בעקבות פעילות של קטינה מקבוצת הנוער
של הארגון" :הכל התחיל כשהילי שלנו (מקבוצת הנוער) סיפרה שבמסגרת מפגש עם בית ספר דתי,
תלמידים מבית הספר שלה (תיכון ממלכתי בתל אביב) התבקשו לערוך שיח נפרד (בנים ובנות) ולהגיע
בלבוש צנוע .מאוד מעודד שבית הספר החליט לעמוד על ערכיו וסירב לתנאים המפלים הללו .זוהי
אמירה חילונית הומניסטית ראוייה וצודקת .כל הכבוד לבית הספר ולתלמידיו!"
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 .3האשמת שווא של 'הפורום החילוני' על זלזול בחילונים בספר לימוד ,ללא כל התנצלות
מצד הארגון (אפריל )2017
'הפורום החילוני' כינס הורים שערכו בדיקה למציאת מגמות "הדתה" בספרי לימוד במערכת החינוך
הממלכתית ,על בסיס קריטריונים שקבעה אחת ממובילות הפורום .הבדיקה העלתה כי בכל ספרי
החינוך הלשוני ,למשל ,יש התייחסות רבה לחגים ולשבת ,וכי ב"פרקים אלה לרוב יש חדירה מסיבית
של מקורות דתיים :ציטוטים מהתנ"ך ,ממדרשים ואמרות חז"ל "...ככלל ,טענו ראשי הפורום ,הדוגמאות
131
הרבות מלמדות כי יש כאן מהלך מכוון שמטרתו "לעצב מחדש את תודעתם של תלמידים חילונים".
אחת הטענות המרכזיות ,התייחסה ל"בעייתיות" בספר 'אני ומשפחתי' ,כפי שמתבטא בפוסט הבא
132
שפורסם על ידי הפורום:

יומיים לאחר פרסום הפוסט הנ"ל ( ,)25.04.2017התראיינה בגל"צ זיוה לוריה מימוני ,מחברת סדרת
133
ספרים עליו יצאה קצפו של 'הפורום החילוני' ,וביקרה בחריפות את טענות הפורום:
"כל כותבי הספר ,כל מי שהיה מעורב בו ,כולנו חילונים למהדרין וכולנו בעלי תפיסת עולם ליברלית
דמוקרטית פלורליסטית ,לתת כבוד לאחר ,אם הוא דתי ערבי דרוזי ,וזה לא משנה מי ...עיתון 'הארץ'
[העיתון בו פורסמו ממצאי 'הפורום החילוני']  ...הוא לא פתח את הספר ...והוא לקח את הדברים של
ההורים שעשו עבודה ...אראל סג"ל" :מניפולטיבית "...לוריה מימוני" :יכול להיות ...אני מסכימה וזה כואב
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לי .מרגיז אותי .ואני חושבת שיש כאן הטעיה ..זה להוציא דברים מהקונטקסט ...מה שאני רוצה לומר
שהספר ,שלושת הספרים ,הסדרה כולה ...נותנת מקום מכובד ...לכל מגוון התושבים במדינת ישראל.
מעריכים את הערכים הדמוקרטיים של שוויון הזדמנויות ,כבוד לאחר ...זהבה גלאון[ .פרסמה פוסט נגד
הספר] אני מצביעת מרצ עשרות שנים .ואם את עכשיו כמי שמובילה את מרצ ,את זה כתבת מבלי
להתקשר אליי ,מבלי להסתכל על הספר .אז תסלחי לי ,האג'נדה שלך פושטת רגל .בהקשר זה".

 .4פרסום כינוס חירום נגד ההדתה באופן המעורר תחושת איום והפחדה
'הפורום החילוני' קיים כינוס חירום נגד "שטפון ההדתה" במערכת החינוך הממלכתי' .הפורום' בחר
לפרסם את הכינוס באופן המנסה לעורר איום והפחדה בקרב הורים חילונים .הפוסט פורסם בעמוד
134
הפייסבוק של 'רמת השרון חופשית'.
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נספח
נספח

גיצין המנכ״ל
התבטאויות מיקי גיצין
המנכ״ל
התבטאויות
לישראל'
החדשהלישראל'
'הקרן החדשה
של 'הקרן
הנכנסשל
הנכנס
()24.04.17
נתניהו ()24.04.17
נגדנתניהו
גיצין נגד
.1.1גיצין
עם
שטוף שנאה
נתניהו שטוף
כמה נתניהו
עד כמה
להבין עד
"רוצים להבין
בשמחה עם
נפגש בשמחה
הוא נפגש
עקומה .הוא
מוסרית עקומה.
תפיסה מוסרית
שנאה ובעל תפיסה
⋅⋅ "רוצים
שר
בצ׳צ׳ניה ,אבל
ריכוז להומואים בצ׳צ׳ניה,
עםשר
מלהיפגש עם
אבל נמנע מלהיפגש
ומחנות ריכוז
בסוריה ומחנות
עםבסוריה
רצח עם
מאוחרי רצח
שעומד מאוחרי
פוטין שעומד
פוטין
ישראל,
ידיד ישראל,
גרמניה ,ידיד
של גרמניה,
החוץ של
החוץ
שתיקה
שוברים שתיקה
עם שוברים
שנפגש עם
שנפגש
על
ביקורת על
שמעבירים ביקורת
ובצלם ,שמעבירים
ובצלם,
135
הכיבוש99".
הכיבוש".
החוץ
"נתניהומהמר
⋅⋅ "נתניהו
יחסי יחסי
מהמרעל על
פוליטיקה
ישראל עבור
של
ישראל עבור
מדינת מדינת
החוץ של
אנטי
אין יותר
פוליטיקה תכלס
פנימית.
תכלס אין
פנימית.
136
וחסרממנו".
אחריות
אנטיוחסר
ישראלי
אחריות
ישראלי
יותר
100
ממנו".

 .2גיצין מתבטא נגד הרב הראשי
לישראל לשעבר ורבה של ת"א ,הרב ישראל מאיר לאו ()21.04.17
לישראלמתבטא
 .2גיצין
הראשית"א,
הרב של
נגדורבה
לשעבר

101

⋅ "הרב לאו גר שנים ארוכות
()21.04.17
מאיר לאו
ישראל
הרב
פתוחים
מרכולים
שנים
בת״א,
ארוכות
בשבתלאו
פה "הרב
⋅
שנים פתאום
והואגרשותק,
ציניות ".פה
מרכולים פתוחים
בת״א ,שנים
דוחקים אותו.
עכשיו
בשבת והוא שותק ,פתאום עכשיו
דוחקים אותו .ציניות".
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 .3גיצין קורא להתנות את
בצה"ל
לשירות
הנאמנות
138
()23.03.17
⋅ "הקלות הבלתי נסבלת שבכירי
הרבנים בציונות הדתית מאיימים
שיורו להימנע משירות משמעותי
מוכיחה שוב שהם נאמנים על
תנאי .הגיע זמן גם אנחנו נתנה".
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.4

גיצין

נגד

הציונות

הדתית

()20.01.17
⋅ "הצינות הדתית הפכה ללא
ספק להיות זרם נוסף של הנוצרים
139
האוונגלסטים".
⋅ "לא יאומן שטרמפ ,מטריד הנשים,
הלועג לנכים ,הבז לזרים הוא המשיח
140
החדש של הציונות הלאומנית .ללא ספק ציונות עם נשמה".

 .5גיצין מתבטא בזלזול והתנשאות כלפי רבנים ()11.04.17

141

⋅ "רבני החרד״ל בטירוף ,המאבק שלהם נגד צה״ל ממשיך והם לא עוצרים .מחר בישיבת עטרת כהנים,
בכירי רבני החרד״ל הולכים להמשיך להטיף נגד צה״ל וכל זה כמו תמיד במימון ממשלת ישראל .אז מי
הולך להיות שם ,מעבר לשלמה אבינר שהשם שלו תמיד שם? הרב אלישע וישלצקי ,ראש קרן הקהילות
שממומנת על ידי המדינה והיא הבסיס לכל הגרעינים התורנים בארץ (דמיינו לכם מה הם מלמדים
בבתי הספר)"...
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/kfar-saba/93857/article
1717על כך שהתארגנות 'תל אביב חופשית' היא סניף של עמותת 'ישראל חופשית' ראו בכתובתhttp://www.shabatopen.:
co.il/Content/?id=1472
1818על פעילות סניף 'ירושלים חופשית' כחלק מעמותת 'ישראל חופשית' ראו בכתובתhttp://www.ynet.co.il/ :
articles/0,7340,L-4194519,00.html
1919על הודעתה של עמותת 'ישראל חופשית' שסניף 'חיפה חופשית' שייך ל'ישראל חופשית' ראו בכתובתhttps://www.:
facebook.com/bfreeisrael/posts/188374227852287
2020על הקמת סניף 'חולון חופשית' על ידי 'ישראל חופשית' ראו בכתובתhttp://mynetholon.co.il/article/2452 :
2121על כך ש'חדרה חופשית' היא סניף של 'ישראל חופשית' ראו בדף הפייסבוק של 'חדרה חופשית' ,בכתובתhttps:// :
www.facebook.com/pg/bfreeHadera/about/?ref=page_internal
2222על כך ש'באר שבע חופשית' היא סניף של 'ישראל חופשית' ראו בדף הפייסבוק של 'באר שבע חופשית' בכתובת:
https://www.facebook.com/pg/%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%97%D7%95%D7%A4%
D7%A9%D7%99%D7%AA-209339522420878/about/?ref=page_internal
2323על כך ש'נתניה חופשית' היא סניף של 'ישראל חופשית' ראו בדף הפייסבוק של 'נתניה חופשית' בכתובתhttps://www. :
 facebook.com/pg/freeNatanya/about/?ref=page_internalראו דו"ח מילולי שהגישה העמותה לרשות התאגידים
ב31.8.16
2424על פעילות סניף 'ראש העין חופשית' כחלק מעמותת ישראל חופשית ,בדף הפייסבוק של 'ראש העין חופשית' בכתובת
https://www.facebook.com/pg/bfreeroshhaayin/about/?ref=page_internal
2525ראו לדוגמה בכתובת/http://www.local.co.il/raanana/94419/article :
2626על היותו של אבן יו"ר ומייסד ישראל חופשית ,ראו באתר מרצ בכתובתhttps://meretz.org.il/wp-content/ :
uploads/2015/10/%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%9F.pdf
2727סיקור הפגנה של פעילי כפר סבא חופשית עם הרסגור וקטנר בכתובתhttp://mynetkfarsaba.co.il/article/167271 :
וראו עוד /http://www.local.co.il/kfar-saba/95545/Article
2828ראו קורות חיים של הרסגור באתר מרצ בכתובתhttps://meretz.org.il/wp-content/uploads/2015/08/2015- :
%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
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.31.8.16 ראו דו"ח מילולי שהגישה העמותה לרשות התאגידים מיום2929
: בכתובת, ראו בדף הפייסבוק של התארגנות זו,התארגנות 'גבעתיים חופשית' מציגה את עצמה כהתארגנות מקומית3030
https://www.facebook.com/pg/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%9
 אולם בחינה מדוקדקת יותר5%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%AA-1877464172500264/about/?ref=page_internal
 ראו הזמנה לכנס 'עוצרים את,מוכיחה את התמיכה וההכוונה של 'ישראל חופשית' בהתארגנות גבעתיים חופשית
https://www.facebook.com/forum.hiloni/photos/a.347305741969570.88898.292621484104663/1 :ההדתה' בגבעתיים
479761755390624/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vivi.wolfsohn/ : בכתובת,ראו פוסט שכתבה וולפסון בדף הפייסבוק שלה3131
 ראוי להעיר כי בפוסט זה קוראת וולפסון לבחון הכנסתם של התנועה הרפורמיתposts/10214020672650049
 וולפסון לא ציינה את שיתוף הפעולה.והקונסרבטיבית לפעילויות חינוך בגבעתיים במקום העמותות הדתיות לאומיות
 על שיתופי הפעולה.הרחב של עמותת 'ישראל חופשית' שבראשה היא עומדת עם התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית
של עמותת 'ישראל חופשית' עם התנועה הקונסרבטיבית והרפורמית ראו בדו"ח מילולי שהגישה העמותה לרשם
.31.12.15 העמותות מיום
 ואף חשוב להם להדגיש שאינם ממומנים,התארגנות 'רמת השרון חופשית' מציגה את עצמה כהתארגנות מקומית3232
https://www.facebook.com/freeramhash/posts/1881345955460093 על ידי מרצ או על ידי הקרן החדשה לישראל
 גם כאן בחינה מדוקדקת יותר מוכיח את התמיכה וההכוונה של עמותת ישראל חופשית בהתארגנות רמת,ברם
https://www.facebook.com/ ' ראו הזמנה לכנס 'רמת השרון חופשית' בהדרכת 'ישראל חופשית,השרון חופשית
freeramhash/photos/a.1739441379650552.1073741828.1738951673032856/1881857232075632/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lamdan.idan/posts/1562447727119471 :ראו פוסט שכתב למדן בדף הפייסבוק שלו3333
https://www.facebook.com/mickey.gitzin/posts/10154529510540894?pnref=story 2.7.17 פוסט מיום3434
http://www.raanana.muni.il/CityHall/LocalMunicipalityElections/Pages/default.aspx ראו באתר העירייה3535
 פרסומים נוספים באותה שנה למרצ רעננהhttps://www.facebook.com/bfreeraanana/posts/5761613324405573636
https://www.facebook.com/  ראו,העניק סניף עמותת 'ישראל חופשית' ברעננה 'גבעתיים חופשית' בהזדמנויות נוספות
https://www.facebook.com/bfreeraanana/posts/543424165714274  וראו עודbfreeraanana/posts/543424165714274
http://www.raanana.muni.il/CityHall/ : באתר עיריית רעננה בכתובת,ראו שמות הסיעות ברעננה3737
LocalMunicipalityElections/Documents/Reshimat%20Havri%20Hamoatza%20Hnivcharim.pdf
https://www.facebook.com/bfreeraanana/posts/568764629846894 :בדף הפייסבוק בכתובת3838
https://meretz.org.il/wp-content/uploads/2015/10/%D7%A9%D7%99- :באתר מרצ בכתובת3939
%D7%90%D7%91%D7%9F.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%A6 ראו ויקיפדיה אודותיו4040
%D7%99%D7%9F
https://www.tel-aviv.gov.il/About/Pages/Members.aspx ראו באתר עיריית תל אביב4141
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154491342220894&set=a.468640740893.25 ראו דף הפייסבוק של גיצין4242
5809.701530893&type=3&theater
http://www.mako.co.il/music-news/  וראו עוד/http://www.local.co.il/raanana/90630/article :לדוגמה4343
http://  ועודhttp://www.israelhayom.co.il/article/46388  ועודlocal/Article-d3fbd7022867e21006.htm
timeout.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99/%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D
7%99%D7%91/%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A9%Dhttps://sagitgurfinkel.wordpress.com/2012/04/02/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%  ועוד7%91%D7%AA
D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%A6 ועוד/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://www.haokets.org/2013/08/09/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A4%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%
https://www.calcalist.co.il/local/  ועוד/AA-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
articles/0,7340,L-3692469,00.html
http://telavivinf.com/blog/%D7%94%D7%9 ראו הפגנתם נגד האיסור על רכבת ישראל לעבוד בשבת4444
4%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%AA%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%99%
/D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA
https://www.facebook.com/bfreeisrael/posts/1522790882256404545
https://www.facebook.com/zehavagalon/posts/947547998668889:0 ראו בדף הפייסבוק של גלאון4646
https://www.facebook.com/mickey.gitzin/posts/10154529510540894?pnref=story 2.7.17 פוסט מיום4747
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1159821627391379/?type4848
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1227833290590212/?type4949
=3&theater
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https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/866837046689840/?type=5050
3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1219529471420594/?ty5151
pe=3
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1240618239311717/?type5252
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1106459189394290/?type5353
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1208557189184489/?type5454
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1490033171036888/?type5555
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1391697547537118/?type5656
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1245139055526302/?type5757
=3&theater
http://www.srugim.co.il/154717-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%93%D7%91-5858
%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%97%
D7%90%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A2
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1245139055526302/?type5959
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1288643811175826/?type6060
https://www.facebook. := בדף הפייסבוק של הארגון ישנם פוסטים נוספים העוסקים בהכפשת הרב אבינר3&theater
com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1066718876701655/?type=3&theater https://
www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/810786645628214/?type=3&thea
ter
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1244271082279766/?type6161
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1159807084059500/?type6262
=3&theater
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/276310 https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/gm.30078708676363
46725/745028282204051/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1267348309972043/?type6464
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1543360362370835/?type6565
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.365096863530530.85705.124894077550811/1392112257495647/?ty 6666
pe=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/posts/15884132145322166767
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1178587855514756/?type6868
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/582213168485564/?type=6969
3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1606690176037853/?type7070
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1390233884350151/?type7171
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1033654050008138/?type7272
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1035436029829940/?type7373
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1241280149245526/?type7474
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1133462136693995/?type7575
=3&theater
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1103240653049477/?type7676
=3&theater
/https://www.facebook.com/bfreeisrael/videos/15129725387429517777
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/http://www.myloveislegal.org7878
/http://www.hatunashava.org.il7979
/http://www.hatunashava.org.il8080
http://saloona.co.il/dinadedina/?p=11198181
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1160851180621757/?type8282
=3&theater
http://nif.org.il/news/2014/10/21/7858383
http://nif.org.il/news/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-8484
%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/2011/10/03/222
https://www.facebook.com/bfreeisrael/posts/16900287877039918585
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210185417169937&set=p.10210185417169937&type=3&theater8686
http://www.kikar.co.il/209446.html
https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib6/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D : והלאה27 'עמ8787
7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20
%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20-%2015.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib6/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D : והלאה27 'עמ8888
7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20
%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20-%2015.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D78989
%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20
%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%93%D7%A0%D7
 יש לציין כי גיצין הוא גם יו"ר הוועדה למדיניות שכירות וחבר בוועדות נוספות במועצת%A6%D7%99%D7%94%2020.pdf
.העיר
https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib6/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%9090
D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20
%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20-%2032.pdf
 ובעקבות ההצלחה אנחנו ממשיכים את סדרת אירועי, אנחנו מפעילים, "מיקי גיצין יזם: חולדאי:)23.11.15( ישיבת מועצה
 האירועים כוללים מפגשים.אביב יפו-עונג שבת ברוח המפגשים שקיים חיים נחמן ביאליק בימי ראשיתה של העיר תל
 האירועים הפתוחים לציבור ייערכו מידי שבת בחודשים. אנשי רוח ומוזיקאים העוסקים בתרבות העברית,עם אמנים
 הופעות12.00  יתקיימו אירועים לילדים ובשעה10.00  בשעה.במרכז פליציה בלומנטל ברחוב ביאליק- דצמבר-נובמבר
".ומפגשים עם אמנים ואנשי רוח
http://news.walla.co.il/item/30581189191
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10011376989292
https://www.facebook.com/bfreeisrael/posts/1505113029528902 http://bfree.org.9393
il/%D7%95%D7%90%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%99-%D7%9B%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://www.facebook.com/bfreeisrael/posts/15051130295289029494
http://www.guidestar.org.il/he/organization/5805121849595
https://www.facebook.com/freeramhash/photos/a.1739441379650552.1073741828.1738951673032856/1836044936659696
6862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/freeramhash/photos/a.1739441379650552.1073741828.1738951673032856/1816230555309797
4967/?type=3&theater
https://www.facebook.com/freeramhash/photos/a.1739441379650552.1073741828.1738951673032856/1843544465909898
6909/?type=3&theater
https://www.facebook.com/freeramhash/photos/a.1739441379650552.1073741828.1738951673032856/1843544465909999
6909/?type=3&theater
http://news.xoox.co.il/item_2582710.htm10100
https://www.facebook.com/vivi.wolfsohn/posts/1021354669088080110101
https://www.facebook.com/pg/bfreeTelAviv/about/?ref=page_internal10102
https://www.facebook.com/pg/bfreeraanana/about/?ref=page_internal10103
https://www.facebook.com/pg/bfreeHadera/about/?ref=page_internal10104
https://www.facebook.com/pg/%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%97%D7%95%D7%A4%10105
/D7%A9%D7%99%D7%AA-209339522420878/about
https://www.facebook.com/bfreeisrael/posts/156671640336856410106
https://www.facebook.com/israel.woman.network/photos/a.100969656689891.957.100549376731919/13650965902710107
7185/?type=3&theater
http://rotter.net/forum/scoops1/410986.shtml http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-10108
1.4198699?=&ts=_1498549378882
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http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-45eb03d01324b51006.htm10109
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/rpp.124894077550811/1565902780116593/?type=3&theater11110
https://www.facebook.com/bfreeisrael/posts/157000822303938211111
http://www.kikar.co.il/211010.html http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=121161711112
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/1191777790862429/?type11113
=3&theater
http://www.bhol.co.il/24302/%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9C 11114
%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%9D.html
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/23113211115
https://www.facebook.com/bfreeisrael/photos/a.125713877468831.9638.124894077550811/850091175031094/?type=11116
3&theater
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.422421811117
 שהוביל את הוצאת המינהלת לזהות יהודית, חבר מועצת העירתל אביב מטעם מרצ,בכתבה מצוטט "מיקי גיצין
."מהמרכזים הקהילתיים בעיר
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3127732?=&ts=_149312964531711118
https://twitter.com/Mickeygitzin/status/80070481626365952011119
http://www.guidestar.org.il/he/organization/58054776812120
https://www.hiloni.org.il/blank-212121
1:30  דקהhttps://www.youtube.com/watch?v=uu_ynZDLW9s&spfreload=1012122
https://www.youtube.com/watch?v=h9OqgFQuxSM12123
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1245033&sid=12612124
 פירוט הפעילות שעבורהקיבלhttp://www.nif.org.il/programs/women_discrimination/news/2011/12/26/33112125
http://www.nif.org.il/programs/women_discrimination/news/2011/12/06/298 http://nif.org. :הפורום מענק
ilprograms/women_discrimination
https://www.facebook.com/forum.hiloni/posts/25175466823319312126
https://www.facebook.com/NewIsraelFund.IL/photos/a.381179701915523.95125.124395890927240/548133961886712127
62/?type=3&theater
https://www.facebook.com/forum.hiloni/photos/a.347305741969570.88898.292621484104663/146464450356906/?ty12128
pe=3&theater
https://www.facebook.com/forum.hiloni/posts/147644760572203912129
https://www.facebook.com/forum.hiloni/posts/154411439562202613130
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.403650113131
https://www.facebook.com/forum.hiloni/photos/a.347305741969570.88898.292621484104663/1500792296620903/?t13132
ype=3&theater
http://glz.co.il/1064-99755-HE/Galatz.aspx13133
https://www.facebook.com/forum.hiloni/photos/gm.365282650486807/1330189540347847/?type=3&theater13134
https://www.facebook.com/mickey.gitzin/posts/1015434272817089413135
https://twitter.com/Mickeygitzin/status/85657932664874189113136
https://twitter.com/Mickeygitzin/status/85530000941516390413137
https://twitter.com/Mickeygitzin/status/84479472067708108813138
https://twitter.com/Mickeygitzin/status/82242675751715225613139
https://twitter.com/Mickeygitzin/status/82242647070645452914140
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154303757390894&set=a.468640740893.255809.701530893&type=314141
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