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()2013

שותפות בכתיבת דו"ח
נגד פעילות צה"ל ביו"ש
( )2015עם ארגון 'כרם
נבות'.

דמויות מרכזיות בקהילות הרפורמיות הפעילים ברזל"א:

רקע
ארגון 'שומרי משפט -רבנים למען זכויות אדם' (להלן' :רלז"א') נוסד בשנת
 1988וכיום הוא מונה מעל מאה רבנים ,רובם המכריע רפורמים
וקונסרבטיבים.1
רלז"א הינו ארגון שמאל רדיקלי השותף לקמפיין הדה-לגיטימציה וללוחמה המשפטית
המתנהלת כנגד מדינת ישראל וצה"ל .הארגון נתמך על ידי קרנות שפועלות לחרם על
ישראל וחלקן אף מסייעות לארגונים שמזוהים עם החזית העממית.
ארגון רלז"א תופס מקום מרכזי מאוד בקרב הקהילה הרפורמית בישראל .כ 35% -מהקהילות
הרפורמיות בישראל מונהגות על ידי רבנים ורבות החברים ב'רבנים למען זכויות אדם',
ביניהם אף פעילים בכירים בארגון .כמו כן ,כל חברי הוועד המנהל של רלז"א הם רבנים
רפורמיים וקונסרבטיבים (למעט אחד).2
דמויות מובילות ומרכזיות בקהילה הרפורמית בישראל פעילים ברלז"א ,למשל:





אחד מחברי הועד המנהל של רלז"א ,אורי רגב ,הינו רב רפורמי המשמש במקביל כמנכ"ל
עמותת 'חדו"ש  -לחופש דת ושיוויון' 3הפועלת בזירה הפוליטית והמשפטית לשינוי
זהותה היהודית של המדינה.
יהוידע עמיר ,פרופסור ורב רפורמי המשמש כיו"ר מועצת הרבנים המתקדמים בישראל
(מר"ם) הינו בכיר ב'רלז"א' וחבר מזכירות בארגון .עמיר היה פעיל בתנועת 'שלום עכשיו'
ואף שימש כגזבר התנועה.
גליה סדן ,רבת קהילת "בית דניאל" בתל אביב ,ממובילות הגיור הרפורמי הינה חברת
עמותה ב'רלז"א'.
עדית לב ,רבה רפורמית ,ממובילות הפרובוקציה הרפורמית בכותל המערבי בא' חשוון,
הינה מנהלת מחלקת זכויות אדם ברזל"א .גם מובילים
נוספים באותו אירוע ,דובי חיון ומאוריסיו בלטר,
המכהנים כנשיאי כנסת הרבנים המסורתיים
(קוסרבטיבים) בישראל הינם חברים ברזל"א.

בנוסף לכך ,מעצבי דרך מרכזיים של התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית  -בעלי תפקידים
בכירים במכוני הלימוד וההכשרה של התנועות האלו  -הינם פעילים בארגון :אבי נוביס
דויטש ,דיקן בית המדרש 'מכון שכטר ללימודי היהדות' של התנועה הקונסרבטיבית ,מיכאל
מרמור ,סגן נשיא 'המכון למדעי היהדות' של התנועה הרפורמית('היברו יוניון קולג').
מידע זה מלמד על עומק שותפותה ומעורבותה של התנועה הרפורמית בישראל בפעילות
דה לגיטימציה ולוחמה משפטית כנגד מדינת ישראל וצה"ל.

 )1פעילות רלז"א נגד מדינת ישראל
האשמת צה"ל בפשעי מלחמה במבצע עופרת יצוקה ( ,)2008מסירת מידע לשם כתיבת
דו"ח גולדסטון על עופרת יצוקה ( ,)2009עתירה לבג"צ נגד 'חוק החרם' שאוסר קריאה לחרם
על גורם רק מחמת זיקתו לישראל ,קמפיין נבזי להכפשת ישראל בנוגע לניסיונות הסדרת
הבדואים בנגב ( ,)2013האשמת ישראל בהפרת החוק הבינלאומי במהלך מבצע צוק איתן
במכתב ליועמ"ש ( ,)2014מימון ארגון 'תעאיוש' המייצר הפרות סדר נגד חיילי צה"ל ,שותפות
המחלקה המשפטית של רלז"א בכתיבת דו"ח נגד פעילות צה"ל ביו"ש ( )2015עם ארגון
'כרם נבות'.
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 )2מקורות המימון של רלז"א ()2014- 2009
רוב מקורות המימון של רלז"א הם קרנות זרות ( )79%ומדינות זרות (. )17%
במקורות המימון של רלז"א ניתן למצוא קרנות שמכחישות את הקשר של עם ישראל לארץ
ישראל ,קרנות שתומכות בחרם על ישראל וכן קרנות שתומכות בארגוניים שקשורים לארגון
הטרור החזית העממית.
רשימה תמציתית של מקורות המימון (להרחבה ניתן לעיין בדוח המלא):
המזכירות )(The Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat
משמשת כצינור להעברת כספים ממדינות זרות אל ארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטינים.
בין הארגונים הפלסטינים הנתמכים ע"י המזכירות ישנם כאלה המקיימים קשרים הדוקים
עם ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'.
הקרנות הכנסייתיות ( Church of Sweden -שבדיה)Norwegian Church Aid (NCA) ,
(נורבגיה) ,4וכן הקרן הגרמנית ( Evangelical Church in Germanyגרמניה) .קרנות אלו
אימצו את מסמך 'קיירוס פלסטין' שקורא לחרם על ישראל ומכחיש את הקשר ההיסטורי
של היהודים לארץ ישראל .קרנות אלו אף עוסקות בפועל במימון חרם וסנקציות על ישראל.
קרן ( MISEREORגרמניה) שפועלת למימוש זכות השיבה ותומכת בסימון מוצרים
ישראלים.
קרן ( (Church of Scotland) Scottish Churchסקוטלנד) התומכת ב ,BDS -ומכחישה
כל זכות היסטורית ודתית של עם ישראל בארץ ישראל.
הקרנות האמריקאיות  -קרן פורד (' :)Ford Foundationקרן פורד' הייתה בין המממנות
המרכזיות של הארגונים הקיצוניים ביותר שהיו מעורבים בוועידת האו”ם בדרבן בשנת .52001
הקרן החדשה לישראל ( ,)New Israel Fundהקרן לשלום במזה"ת ( Foundation for
 ,)Middle East Peaceקרן פיירדול ( )Firedoll Foundationשתומכות בארגוני דה
לגיטימציה רבים.

 )3שיתופי פעולה בין 'רבנים לזכויות אדם' לבין ארגוני דה לגיטימציה ישראלים
ופלסטינים
רלז"א מקיים שיתופי פעולה רבים עם ארגוני דה-לגיטימציה ישראלים ,ויותר מכך ,עם ארגוני
דה -לגיטימציה פלסטינים ,ביניהם כאלה שמקיימים קשרים שונים עם ארגון הטרור 'החזית
העממית לשחרור פלסטין'.
פעילותם של הארגונים כוללת לוחמה משפטית נגד ישראל ,האשמתה בביצוע פשעי
מלחמה ועוד .להלן רשימת הארגונים הפלסטינאים :אדאמיר ,אל-חק  3( PCHR ,ארגונים
אלו קשורים לחזית העממית לשחרור פלסטין) אל מיזאן ,אלמקדס.jlac ,

 4חברות ב'מועצת הכנסיות העולמית'  )World Council of Churches- WCCמדובר בגוף נוצרי פרוטסטנטי ,בעל
מחוייבת לתפיסות עולם אנטישמיות.

 5לאחר הוועידה התחייבה נשיאת הקרן להפסיק את המימון לארגונים הרדיקליים ,כולל ארגונים
הקוראים לחיסולה של מדינת ישראל .התחייבותה לא מומשה באופן עקבי ורבים מהארגונים
הפלסטינים המקדמים את האג'נדה של דרבן עדיין זוכים לתמיכתה של קרן פורד.

נספח א'

נושאי תפקידים וחברי הוועד המנהל של 'רבנים לזכויות אדם'
מנכ"ל :אריק אשרמן -עד לראשית אוגוסט ( 2016רפורמי)
יו"ר:
 .1אניטה סטיינר (קונסרבטיבית)
 .2משה יהודאי( -רפורמי) סרבן גיוס לצה"ל וחבר בתנועת סרבנות בעבר ,חבר ב'קבינט
הרבני' של '.'JStreet
חברי הוועד המנהל:
 .1לוי ויימן קלמן (רפורמי)
 .2צבי ויינברג (לא ידוע)
 .3מעיין טורנר (רפורמית)
 .4משה יהודאי (רפורמי)
 .5ברי לף (קונסרבטיבי)
 .6ג'רמי מילגרום (רפורמי)
 .7אבי נוביס דויטש (קונסרבטיבי)
 .8אניטה סטיינר (קונסרבטיבית)
 .9יהוידע עמיר (רפורמי)
 .10אנדי פאוור (רב חילוני)
 .11יונתן צ'יפמן (אורתודוכסי)
 .12שאול פיינברג (רפורמי)
 .13איימי קליין (רקונסטרוקציוניסטית)
 .14מיכאל קליין כץ (רפורמי)
 .15אורי רגב (רפורמי)  -פעיל גם בארגון 'חדו"ש'
 .16אד רטיג (רפורמי)

נספח 2

חברים ב'רבנים לזכויות אדם'
המשמשים כמנהיגי קהילות רפורמיות
בארץ קיימות  54קהילות רפורמיות 33% :מהן מונהגות ע"י חברים ב'רלז"א' ( 18קהילות) ,וב2% -
מהן ישנם חברים ב'רזל"א' בתפקידים שונים (קהילה אחת).
' .1מניין חגים' ,הרצליה פיתוח -נאוה חפץ ,מנחת התפילה ,משמשת כמנהלת מחלקת חינוך
ב'רלז"א' ופעילת 'שלום עכשיו' לשעבר .בנוסף היא חתומה על עצומה של חדו"ש ,ארגון הפועל
לשינוי הזהות היהודית בישראל.
' .2מניין חגים' בכפר סבא -קובי וייס ,מוביל התפילה ,חבר עמותה ב'רלז"א' .ומשמש גם ככתב
ב'העוקץ' ,אתר תקשורת של 'הקרן החדשה לישראל'.
 .3קהילת 'נתן יה' בנתניה -אדגר נוף ,רב הקהילה ,פעיל ב'רלז"א'.
 .4קהילת 'ברכת שלום' ,קיבוץ גזר -מירי גולד ,ראש הקהילה ,משמשת כחברת עמותה ב'רלז"א'.
כמו כן מאמרים שלה מתפרסמים באתר של 'רלז"א'.
' .5מניין חגים' ,קיבוץ המעפיל -לילה וסיד ,מובילת התפילות ,פעילה ב'רלז"א'.
 .6קהילת 'ברית עולם' ,קריית אונו -משה יהודאי ,רב הקהילה וחבר עמותה ב'רלז"א'.
 .7קהילת 'בית דניאל' ,תל אביב -גליה סדן ,רבת הקהילה וממובילות הגיור הרפורמי ,חברת עמותה
ב'רלז"א'.
 .8קהילת 'משכנות רות דניאל' ,תל אביב -מירה רז ,רבת הקהילה ופעילה בכירה ב'רלז"א'.
 .9קהילת קיבוץ יהל -בנג'י גרובר ,רב הקהילה ופעיל בכיר ב'רלז"א'.
 .10קהילת קיבוץ לוטן -דניאל בורשטיין ,רב בקהילה ופעיל ב'רלז"א'.
 .11קהילת 'כל הנשמה' ,ירושלים -לוי ויימן-קלמן ,רב הקהילה וחבר עמותה ב'רלז"א' .בנוסף ,ישנם
חברים נוספים בקהילה שבמקביל הינם פעילים ב'רלז"א' :יהוידע עמיר ,פרופסור ורב רפורמי
המשמש כיו"ר מועצת הרבנים המתקדמים בישראל (מר"ם) .עמיר הינו בכיר ב'רלז"א' וחבר
מזכירות בארגון .עמיר היה פעיל ב'שלום עכשיו' ואף שימש כגזבר התנועה .מיכאל קליין כ"ץ,
טורנר מעיין ויעל גמון.
 .12קהילת 'מבקשי דרך' ,ירושלים -מיכאל ריבקין ,חבר בקהילה (באתר הקהילה מופיעה תפילה
שחיבר) וכן חבר ב'רלז"א' ובוועד המנהל של 'בצלם' .בנוסף הוא משמש ככתב ב'שיחה מקומית'.
 .13קהילת 'קמץ' ,מבשרת ציון -שלמה פוקס ,רב הקהילה ופעיל ב'רלז"א' .פוקס פעיל גם בארגון
'קולות'.
ישנם חברים נוספים בקהילה שבמקביל הינם פעילים ב'רלז"א' :שאול פיינברג ונטלי לסטרג'ר,
פעילה גם ב'קולך'.
 .14קהילת 'צור הדסה' ,צור הדסה -עופר שבת-בית הלחמי ,רב הקהילה וחבר עמותה ב'רלז"א'.
 .15קהילת 'סולם יעקב' ,זיכרון יעקב -דליה תיבון-לגזיאל ,רבת הקהילה ופעילה ב'רלז"א'.
 .16קהילת 'שכוניה' ,חיפה -קובי וייס ,רב הקהילה ופעיל בכיר ב'רלז"א' .בנוסף לכך הוא פעיל
ב'אלול'.
 .17קהילת 'בית השיטה' ,קיבוץ בית השיטה -טללית שביט ,רבת הקהילה ופעילה ב'רלז"א' .שביט
פעילה גם ב'מרחבים' ומופיעה בפרסומים של 'פנים' -ארגון המאגד תחתיו ארגונים רבים
העוסקים בשינוי הזהות היהודית.
' .18מניין חגים' ,קיבוץ גשר הזיו -אופק מאיר ,רב הקהילה ופעיל ב'רלז"א'.
 .19קהילת 'אוהל אברהם' ,חיפה -מיכאל מרמור ,כיהן בעבר כרב הקהילה והיה חבר עמותה ב'רלז"א'
(בשנת .)2006

