
 

 

 

 לישראל' החדשה 'הקרן מאבק

 אזרחיים נישואים להחלת וארגוניה

 היהודי צביונה לשינוי מגמההמ כחלק

 ישראל של

 

 
 להחלת הנאבק החדשה', 'הקרן ארגוני מבית שווה', 'חתונה קמפיין של חוצות שלט בתמונה:

 בישראל אזרחיים נישואים
 

 
  
 

 

 

 



 

  הקדמה:

 

 בישראל היהודית הזהות לשינוי במגמה החדשה' 'הקרן תמיכת א.

 מדינת של ציוני-היהודי צביונה שינוי שמטרתה היקף רחבת פעילות מובילה לישראל' החדשה 'הקרן

 האחרונות בשנים פעולותיה את הקרן מיקדה זאת במסגרת אזרחיה'. כל ל'מדינת והפיכתה ישראל

 לאחר המדינה. של היהודי צביונה לשינוי ופעילות ישראל למדינת לגיטימציה דה מרכזיים: תחומים בשני

 כי נראה ובעולם. בארץ רבים גינויים הקרן ספגה נחשפה, בחרם ותמיכתה צה״ל נגד הקרן שפעילות

 - במדינה היהודית הזהות לשינוי פעולותיה את והעצימה אסטרטגיה הקרן שינתה הגינויים בעקבות

 רןהק בחרה 2017 ביולי ולגיטימציה. הכרה קבלת תוך מטרותיה את להשיג מנסה היא שבו תחום

 הבא למנכ"ל ישראל, של היהודית זהותה לשינוי המאבק וממובילי חופשית' 'ישראל מנכ"ל גיצין, במיקי

  בישראל. היהודית הזהות שינוי בתחום הקרן מצד מאמץ ריכוז על מלמדת זו בחירה שלה.

 מיםפרסו בכמה הופיעה ככלל המדינה של היהודי צביונה לשינוי החדשה' 'הקרן לפעילות ביחס הרחבה

 זה במסמך ועוד. 3בחוטים מושך מי 2חשוך, קראת למי 1במשבר, זהות וביניהם: 'חותם', ארגון מאת

 האזרחיים. הנישואים לסוגיית בהקשר היהודית הזהות לשינוי הקרן בפעילות נתרכז

 

 ולהפיכתה ישראל של היהודי הצביון לשינוי למאבק החדשה' ב'קרן בכירים של האוהד יחסם ב.

 אזרחיה כל למדינת

 מדינת את "להגדיר :החדשה' ה'קרן של הבינלאומית המועצה חבר בורג, אברום

 נפץ." חומר זה פציץ. זה יהודית מדינה לסופה. המפתח זה יהודית כמדינה ישראל

 4(2007 )יוני

   

 

 לייצר המדינה... מן הדת את הפרידל "יש לשעבר: החדשה' 'הקרן נשיאת חזן, נעמי

 של פלורליסטי היהודי צביונה את להבטיח מנת על ביהדות השונים הזרמים בין שוויון

 אינם פרוגרסיביים הליברלים היהודים רוב "היום, .5(2011 )פברואר המדינה."

 6טובה." ומסיבה יהודית' 'מדינה במונח יותר משתמשים

 

 פרנסיסקו': סן 'פדרציית מנכ"ל ולשעבר החדשה' 'הקרן מנכ"ל סוקאץ', דניאל

 )במקור אזרחיה." כל מדינת מאשר פחות להיות לעצמה להרשות יכולה אינה ישראל"

  7(2010 אוקטובר אנגלית,ב

  



 

 אזרחיים נישואים להחלת וארגוניה החדשה' 'הקרן מאבק סקירת :1 פרק

 בישראל המשפחה בערכי ולפגיעה

 הפועלים שונים ארגונים וכן בעצמה החדשה' 'הקרן שמנהלת שונים מאבק לסוגי דוגמאות כמה להלן

 קום מאז בארץ מתנהלים שהם כפי וישראל משה כדת הנישואים במעמד לפגוע במטרה בחסותה,

 בישראל. אזרחיים נישואים החלת ולחייב המדינה,

 

 8בישראל תערובת ונישואי חיתון פסולי של פומביות חתונות על חסות לוקחת החדשה הקרן .1

 הוספת ועם ברבנות שלא אך ההלכה כללי עפ"י נישאו - אורן הזוג בני של פרובוקציה :2017 .2

 בנישואים להכיר הרבנות את לחייב ופעלו ,הרבנות עפ"י הפסול באופן הקידושין על תנאי

 את וליוותה לפרובוקציה שותפה הייתה סתום מבוי מנכ"לית דרור כהנא בתיה עו"ד .שלהם

 9משפטית. מבחינה התהליך

 10ברבנות להתחתן לא הציבור את משכנעים ילדים בו קמפיין פרסמה חופשית ישראל :2017 .3

 נישואי לעודד שקרא Legal is Love My בשם קמפיין השיקה חופשית ישראל :2016 .4

 11מיניים חד ואיםוניש תערובת

  12מיניים.-חד נישואים כולל אזרחיים, בנישואים בהכרה תמיכה הביע פירון שי הרב :2015 .5

 'מצפן אפליקציית את פיתחו (Hillel) ם-י והלל חופשית ישראל שתיל, החדשה, הקרן :2014 .6

 המתחתנים. עמדות לפי וכד', חילונית רפורמית, קונסרבטיבית, חתונה שמתאימה החתונה'

 13אופציה. אינה אורתודוכסית חתונה כי נראה

 המונופול לסיום "אסטרטגיות עמדה נייר לגבש נבחרה לנשים צדק מרכז מנהלת :2014 .7

 14 האישי..." הדין על הרבני

 ,קולך ארגון וחברת לשעבר סתום מבוי מנכ"לית ,דרור כהנא בתיה של מאבקהמ כחלק :2013 .8

 מנגנון בהלכה שיימצא "עד הבאה: הקריאה את בציבור פרסמה היא הדין, בתי מערכת נגד

 אני...וישראל משה כדת להתחתן אסור בבעל, תלוי שלא הנישואים מערכת של פירוק

 קנייני... והליך פרוטה שוות וטבעת כשרים עדים שני עם כהלכה, להתחתן לא מתכוונת

  15".כהלכה להתחתן לא צריך

 שונות" ב"דרכים דנו בו כהלכתנו' 'חתונה כנס קיימו החדשה והקרן (Hillel) ם-י הלל :2013 .9

 16לחתונה

 חד זוגות מחתן ,17לישראל החדשה הקרן של הבינלאומית המועצה חבר בורג, אברום :2012 .10

 18חיתון ופסולי מיניים

 ישראל תנועת חדו"ש, עמותת המסורתית, התנועה ומדינה, לדת הרפורמי המרכז :2011 .11

 הנשים ושדולת קולך ויצו, נעמ"ת, חדשה, משפחה סתום, מבוי הפתוח, הבית חופשית,

 19בישראל אזרחיים נישואים לחייב בדרישה לבג"ץ עתרו בישראל



 

 

 נישואים לחייב בדרישה לבג"ץ הקרן ארגוני עתירת על הקרן באתר פרסום בתמונה:

 20בישראל אזרחיים

 למסע לצאת קראה ,הרטמן מכוןב מחקר עמיתתו קולך ארגון מייסדת קהת, חנה :2007 .12

 את צריך "מי אמרה: היא היתר בין אזרחיים. בנישואים להתחתן חילונים שישכנע הסברה

 'דת של הזו וגיתהמיתול ההילה כל את צריך מי הזה? המנגנון כל את לקיים צריך מי זה?

  21הזה?" הבוץ לתוך להיכנס צריך למה אזרחיים... נישואים לעשות אפשר וישראל'? משה

 חד זוג בני לרשום מחויבת המדינה כי שקבע לבג"ץ, עתר האזרח לזכויות האגודה :2006 .13

 22כנשואים בחו"ל ש"התחתנו" מיניים

 

 :2015-2005 בשנים אלה למאבקים השותפים לארגונים החדשה מהקרן התרומה סכום

 )$( מהקרן המענק סכום הארגון

 505,255 המשפחה לתכנון הישראלית האגודה א.י.ת.כ.ם.

 90,960 דתיות לסביות -קול בת

 27,150 גרנית

 10,990,844 23בישראל האזרח לזכויות האגודה

 1,605,329 ם-בי הפתוח הבית

 65,500 ישראלי טקס - הויה

 1,550 (Hillel) ם-י הלל

 מהתנועה כחלק ומדינה לדת הרפורמי המרכז

 )הרפורמית( מתקדמת ליהדות
3,649,810 



 

 335,250 המעורבות המשפחות לזכויות העמותה

 24החילוני בפורום תמיכתה על מדווחת הקרן החילוני הפורום

 )מיסוד בנישואים חופשית בחירה למען הפורום

 חמד"ת( ארגון
110,857 

 472,367 (המסורתית) הקונסרבטיבית התנועה

 3,649,810 הרפורמית התנועה

 29,560 ויצ"ו

 חברותא
 מהקרן חברתי לשינוי דרור פרס את קיבל

 25החדשה

 80,000 26חדו"ש

 1,449,367 מחדש חותמים

 48,372 חמד"ת

 570,732 חופשית ישראל

 226,833 סתום מבוי

 הרטמן מכון

 
 27החדשה מהקרן מענק מקבלי ברשימת מופיע

 780,095 לנשים צדק מרכז

 342,752 28תמורה מרכז

 232,500 חדשה משפחה

 761,194 ועבודה תורה נאמני

 1,154,414 קולך

 325,117 בישראל הנשים שדולת

 27,505,618 סה"כ

 

  



 

 בישראל אזרחיים נישואים להחלת חופשית' 'ישראל פעילות :2 פרק

  רקע – חופשית' 'ישראל .א

 מקימי בין שהיה מי נוספים. ופעילים מרצ פעילי ידי על 2009 בשנת הוקםש ארגון הוא חופשית' 'ישראל

 מקיים הקמתו מאז גיצין. מיקי הוא החדשה' 'הקרן מנכ"ל לתפקיד לבחירתו עד בראשו ועמד הארגון

 הצביון נגד מאבק וביניהן: רבות, בחזיתות ישראל של יהודיה צביונה נגד אינטנסיבי מאבק הארגון

 השבת בצביון מאבק ,הישראלית החינוך ממערכת יהודיים ערכים סרתהל מאבק צה"ל, של היהודי

 בשורות ועוד. והמסורת, היהדות בערכי התומכות דעות להשתקת אגרסיבי מאבק המשפחה, ובערכי

 מעוגנים שהם כפי היהודית, המשפחה ערכי נגד הארגון במאבק מרכזיות נקודות בכמה נעסוק הבאות

 ישראל. דינתבמ הרווח ובמנהג בחוק

 היהודית החתונה נגד חופשית' 'ישראל מאבק .ב

 תמימים בילדים שימוש תוך הראשית ברבנות חתונה נגד ברשת בוטה קמפיין פרסם הארגון .1

 29(2017 )פברואר

 ?לרבנות קשורים אנחנו מה אבל כשאוהבים! כיף "איזה

 "!נשואים ולא בציבור, ידועים להיות שעדיף יודע ילד כל הרי

 

 

  הראשית' 'הרבנות נגד בסרטון ילדים למעלה: בתמונות



 
 30 (2016 )פברואר 'MyLoveIsLegal'  קמפיין את השיקו חופשית' ו'ישראל החדשה' 'הקרן .2 

 מיניים. חד זוגות של ולחתונות תערובת לנישואי לגיטימציה הנותן סרטון ברשת הופץ הקמפיין במסגרת

 לדרבן כדי בחו"ל, לקהילות המותאם באופן הנושא את והציג האנגלית בשפה בעיקר התנהל הקמפיין

 בישראל. הנישואים בסוגיית הראשית' 'הרבנות נגד במאבק חלק לקחת אותם

 

 

 בישראל נישואין" ל"חופש במאבק לסייע בבקשה בחו"ל לקהילות פונה גיצין מיקי בתמונה:

 31ברבנות הנישואין להפסקת הפועל שווה' 'חתונה לקמפיין שותף הארגון .3

 ודתיים חילוניים זוגות מעודד ברבנות!', לנישואין אלטרנטיבה 'יש בסיסמה שווה', 'חתונה קמפיין

 ישראליות משפחות לאלפי עכשיו "הצטרפו נכתב: יןהקמפי של באתר הרבנות. לכותלי מחוץ להתחתן

 בטקס להתחתן בוחרים ודתיים, חילוניים זוגות אלפי שיוויוני.-יהודי חתונה בטקס משותף בית המקימות

 שלושת עורכים שנה מידי מגוונות... לכך הסיבות הרבנות. לכותלי מחוץ שיוויוני-מסורתי חתונה

  אפליה." וללא הארץ ברחבי ודתיים יםחילוני לזוגות חופות מאות הארגונים

 כחלק הפועל ישראלי', טקס -ו'הויה הקונסרבטיבית', 'התנועה הרפורמית', 'התנועה שותפים לקמפיין

 'חתונה 2017 באפריל לישראל. החדשה הקרן מארגוני הנ"ל הארגונים כל חופשית'. 'ישראל מארגון

 בנות.בר שלא להינשא שקרא נרחב חוצות בפרסום יצא שווה'

 



 
 

 

 32שווה' 'חתונה אתר בתמונה:

 

 

 33(2017 )אפריל שווה' 'חתונה של חוצות קמפיין בתמונה:



 
 34(2017-2016) ברבנות שלא חתונה לקיום צעירים לזוגות הדרכה הרצאות מקיים הארגון .4

 חופשית': 'ישראל הארגון במסגרת הפועל ישראלי' טקס -'הויה מפרויקט כחלק מתקיימות ההרצאות

 שלנו החובה להרצאת אתכם מזמינים בישראל? להתחתן אומר זה מה יודעים כבר להתחתן? "עומדים

 של המשמעות מה בחו״ל? חתונה של ההשלכות מה נכון? זה את עושים איך נישואים: לפני לזוגות

 להורים?" אומרים מה פרטי? טקס

 

 

 35 (2014 )אוקטובר ה'החתונ 'מצפן אפליקציית לפיתוח שותף היה הארגון .5

 חתונה מתאימה האפליקציה ירושלים'. ו'הלל 'שתיל', החדשה', 'הקרן בשיתוף נעשה הפיתוח

 כהלכה. לחתונה אופציה וללא המתחתנים עמדות לפי וחילונית רפורמית קונסרבטיבית,

 

1 -https://www.chotam.org.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA
%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8/ 

2 -%A1%D7%93%D7%A8%D7-https://www.chotam.org.il/%D7%A2%D7%9C
-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D/%D7%93%D7%AA
-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97

%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9A/-%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99 
3 -https://www.chotam.org.il/media/61431/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA
-94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%
-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94

%D7%A7%D7%9C%D7%94.pdf 
4 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/141/660.html  
5 https://www.irac.org/article_e.asp?artid=380  
6 icle/?ArticleID=1273062http://10tv.nana10.co.il/Art 16:30 דקה 
7 state.html-jewish-vs-http://muqata.blogspot.co.il/2010/10/nif  
  html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3923527,00 בת"א: הסינמטק ברחבת ויוליה סטס של חתונה 8

israel/education/Article-ttp://www.mako.co.il/newsh- דיזינגוף: בכיכר וניקו אולגה של חתונה
5bffcb04249e221004.htm  

9 4939051,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
10 

72538742951/?autoplay_reason=all_page_orgahttps://www.facebook.com/bfreeisrael/videos/15129
nic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_vi

deo_guests=0  
11 http://www.myloveislegal.org/  
12 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/674/506.html  
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