
 בס"ד

 פעולות הארגונים הרפורמיים להשפעה על המתרחש במדינת ישראל:

 הארגונים הרפורמיים שמו להם למטרה לחתור בכל דרך לעיצוב דמותה של מדינת ישראל על פי תפיסותיהם. 

 להלן מוצגים דוגמאות לפעולות והשפעות הרפורמים על המתרחש במדינה במישורים רבים ומגוונים, מהם ניתן ללמוד
 .פועלת בדברים המגיעים עד לסביבתו הקרובה של כל אחד מאתנום אלא השפעתם אינה מצומצמת לתחום מסוי כי

 הן.[ הדוגמאות רבותמכל תחום למרות שבלבד אחדות מפאת קוצר היריעה נסתפק בדוגמאות  וזאת למודעי:]

 במישור המדיני:

 

 

 

 

 

 

 

 



 צניעות ומשפחה:

 

 



 

בין נשים וגברים בבתי עלמין העליון: אסורה הפרדה  

הפסיקה ניתנה בערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי, שלא קיבל את הטענה כי 

 הפרדה מגדרית בהלוויה, שאינה לבקשת המשפחה, אינה חוקית

26/06/2015 08:13 

ון ביטלה פסק דין של בית בית המשפט העליון קבע אתמול כי הפרדה מגדרית בבתי העלמין אינה חוקית. הפסיקה של שופטי העלי

.המשפט המחוזי, שבו נקבע כי הפרדה מגדרית בהלוויה אינה נחשבת אפליה  

פסיקת בית המשפט המחוזי ניתנה בערעור שהוגש לאחר שנדחתה תביעה נגד חברה קדישא בנתניה, שדרשה הפרדה בין גברים 

הגישה סוזן אייד, תושבת נתניה, תביעת נזיקין נגד חברה קדישא בעיר, לאחר שהשתתפה בהלוויה  2011לנשים בהלוויה. בשנת 

עציצים גדולים והרב שניהל את הטקס מטעם  ים. ברחבת ההספדים הוצבו של בן משפחתה שבה היתה הפרדה בין גברים לנש

.חברה קדישא ביקש מהגברים לעמוד בצד אחד של העציצים ומהנשים בצדם השני  

בית משפט השלום דחה את התביעה שהגישה אייד, והיא ערערה לבית המשפט המחוזי. לאחר שערעורה נדחה, ערערה אייד 

מנכ"ל המשרד 2013ור הוגש באמצעות המרכז הרפורמי לדת ומדינה, למרות חוזר שהוציא בשנת לבית המשפט העליון. הערע  

.לשירותי דת, שהנחה את חברות הקדישא שלא להפריד בין גברים לנשים בהלוויות, אלא אם כן המשפחה ביקשה כך במפורש   

ה, בירכה על החלטת העליון. "בית המשפט לחובסקי, מנהלת המחלקה המשפטית במרכז הרפורמי לדת ומדינ-עו"ד אורלי ארז

העליון הכיר בכך שלחברה קדישא אסור לבקש מנשים וגברים לעמוד בנפרד בטקס לוויה, אלא אם כן משפחת הנפטר מבקשת 

זכאית להגיש תביעה האמור  את תואמת שלא קדישא חברה בהתנהלות שנתקלה "מי -למעריבלחובסקי -במפורש", אמרה ארז

".ק איסור הפליהלפיצוי לפי חו . 

אייד מסרה עם מתן ההחלטה בעליון: "מאוד כאב כשאמרו לנו לעמוד בנפרד ורצינו להיות ביחד. זה פגע בי אישית וחשבתי לעצמי 

 ".מה יקרה בעתיד כשאני אמות והילדים שלי יצטרכו לעמוד בנפרד
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פרסום של מכון שכטר ה תומודעאחת מ

תדיר בבמות שונות  ותהמופיעהקונסרבטיבי 

, ומציעה באופן כגון מגזיני ארגוני המורים

 תמים לעשות תואר ביהדות.



 

 

 

 



 מלחמה ברבנות הראשית:

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 פגיעה ברבנים:

 

 

 
 

 



 מלחמה בתורה:

 עמדות ותגובות < בזירה הציבורית

 

 עמדת התנועה הרפורמית בנוגע להצעת חוק הבטחת הכנסה לאברכים

( תעלה לדיון בכנסת הצעת החוק "אבטחת הכנסה לאברכים" שעיקרה המשך מתן תשלומים ללומדים 28.10.15מחר )

ק דומה שניסו בישיבות, גם ללא הוכחה כלשהיא לאי כשרות לעבודה. הדיון בחוק עולה לאחר שבג"צ פסל פעמיים חו

 להעלות המפלגות החרדיות בעבר.

 עו"ד אורלי לחובסקי ארז, המרכז הרפורמי לדת ומדינה:

"אחרי שבג"צ פסל פעמיים את הסדר אבטחת הכנסה לאברכים מבקשים מנהיגי המפלגות החרדיות להשאיר את הציבור 

יש לקוות שהכנסת תימנע מלאשר מהלך מסוכן זה   השתלבותם בשירות התעסוקה.  החרדי במתכונת עוני ולמנוע את

 נפנה שוב לבג"צ". -קיצבה, ובאם ייעשה כךשבפועל יפלה באופן בוטה סטודנטים ואחרים שאינם זכאים לקבל את ה

 רקע:

אברכי כוללים בסכום כולל של  10,000-, שילמה המדינה קצבת הבטחת הכנסה לכ2015ועד ינואר  1982. מאז שנת 1

ותקנות הבטחת  1980 –כל שנה. תשלום זה סתר את הוראות חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א ₪ מיליון  100 -למעלה מ

, אשר הוציאו מגדר הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה מי שבחרו ללמוד במקום לעבוד, ולפיכך החריג 1982הכנסה, תשמ"ב 

 תלמידים הלומדים במוסדות במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות להכשרת כהני דת ובישיבות ומוסדות תורניים.

כוח סעיף בחוק התקציב החליט בית המשפט העליון שתשלומי הבטחת הכנסה לאברכי כוללים מ 2010. בחודש יוני 2

השנתי הינם בלתי חוקיים, הואיל והם מפלים כלפי אוכלוסיות לומדים אחרות )סטודנטים, בני דתות אחרות, זרמים אחרים 

, 2011ביהדות ונשים(. בית המשפט קבע שמדובר למעשה בכספים ייחודיים פסולים. פסק הדין קבע שהחל משנת התקציב 

 כוללים מכוח הסעיף התקציבי.לא ניתן יהיה לתמוך באברכי 

שנים עבור  5-להמשיך בתשלומי הבטחת הכנסה, אולם להגבילם ל 2010. לאחר פסק הדין, החליטה הממשלה בדצמבר 3

כל אברך כאשר בארבע השנים הראשונות האברכים לומדים באופן מלא ובשנה החמישית המלגה מופחתת והאברך צריך 

פסקת הקצבה, למעט קבוצה קטנה של "מתמידים" שימשיכו לקבל את הקצבה לכל להשתלב בתעסוקה. בתום חמש שנים מו

 חייהם.

מספר גופים עתירה נוספת לבג"צ: התנועה הרפורמית, עמותת חדו"ש לחופש  2011. בעקבות החלטה זו, הגישו בינואר 4

ותנועת אומץ. העותרים יוצגו  דת ושוויון, התאחדות הסטודנטים, נאמני תורה ועבודה, התנועה המסורתית, ישראל חופשית

לחובסקי מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה העותרים טענו כי החלטת הממשלה, להעניק "מלגות -על ידי עו"ד אורלי ארז

 לימודים ועידוד השתלבות" לאברכים, מהווה בעצם המשך הקצבאות המפלות וממשיכה את הפגיעה הקשה בשוויון.

העליון את העתירה בהרכב מורחב שבראשו ישב נשיא בית המשפט העליון אשר  קיבל בית המשפט 2014. בחודש מאי 5

גרוניס. בפסק הדין שנכתב ע״י השופט אליקים רובינשטיין,נקבע כי אכן מדובר בפגיעה בשוויון שאינה חוקתית וכי ההסדר 

ללים. עם זאת, אישר קידום השתלבות בתעסוקה של אברכי כו –שנקבע אינו מקיים את התכלית עליו הצהירה הממשלה 

 בג"ץ תקופת הערכות להפסקת הקצבה שמסתיימת בסוף דצמבר והתשלומים פסקו בסוף ינואר

 הפגמים בהצעת החוק:

א. הצעת החוק סותרת את הרציונל המרכזי של חוק הבטחת הכנסה, לפיו הקצבה תינתן למי שאינו מסוגל לעבוד. בהצעת 

סטודנטים( לעומת אחרים שאינם זכאים לקבל קצבת הבטחת הכנסה אם לא  החוק טמונה הפליה של תלמידי ישיבות )וכן

 מיצו את כושר השתכרותם.

ג. הצעת החוק תאפשר מתן קצבה לאברכים למשך שנים ארוכות. אותם סטודנטים מעטים שיקבלו את הקצבה יהיו זכאים 

תלבו בשוק העבודה. לעומת זאת, לקבלה רק למשך שנים אחדות, במשך תקופת לימודיהם בלבד ויפסיקו לקבלה משיש

 2014אברכים יקבלו את הקצבה משך שנים ארוכות, ללא כל מגבלת זמן )זאת לעומת ההסדר שנפסל על ידי בג"ץ בשנת 

 שהיה מוגבל לחמש שנים לכל תלמיד(.

דיהם מוגבלת ד. הצעת החוק מהווה תמריץ שלילי ליציאה לעבודה של גברים חרדים. בניגוד לסטודנטים, אשר תקופת לימו

והיא מוכוונת ליציאה לעבודה, אברכים לומדים בישיבה במשך שנים ארוכות. תשלום קצבת הבטחת הכנסה שאינו מוגבל 

בזמן לאברכים פירושו עידוד התלות של אברכים בקצבאות, כליאת משפחותיהם במלכודת עוני ומניעת רכישת כלים 

בכירי המשק כי העלאת שיעור המועסקים בקרב גברים חרדים )העומד שיאפשרו לאברכים חיי פרנסה יצרניים. מוסכם על 

בלבד, מחצית משעור התעסוקה של גברים שאינם חרדים( היא אחד היעדים הקריטיים לקיומה של חברה  45%כיום על 

 וכלכלה בת קיימא בעשורים הבאים.

צעת החוק הנוכחית מהווה צעד מסוכן ו. ממשלת ישראל יזמה שורת מהלכים שתכליתם עידוד תעסוקה במגזר החרדי. ה

שישמר מצוקה ותלות במדינה לאורך שנים, במקום לעודד רווחה ותעסוקה. לאור כל האמור, אנו קוראים לכם שלא לאשר 

 את הצעת החוק.

http://www.reform.org.il/heb/public-agenda/agenda.asp
http://www.reform.org.il/heb/public-agenda/opinion.asp?ContentID=2909


הפורום לשוויון בנטל, חדו"ש ויש עתיד תיאמו המאבק בחוק  
 ההשתמטות החדש

וק הגיוס, שיעקר מתוכן את הסנקציות על המפלגות החרדיות דורשות להעביר תיקון לח

משתמטים. ח"כ פרי: זוהי סחטנות פוליטית שפוגעת באחד החוקים היותר חשובים למדינת 

 ישראל

30/10/2015 08:12 

באוקטובר, לישיבת חירום בכנסת שבה דנו במאבק  28נפגשו עם נציגי יש עתיד ביום רביעי,  נציגי הפורום לשוויון בנטל וחדו"ש

בחוק ההשתמטות החדש שיוזמות המפלגות החרדיות. סמנכ"ל חדו"ש, שחר אילן, אמר: "יש פה ניסיון לגנוב מחטף בחשיכה של 

ית תומך בכך שהשירות הוא חובה ולא רשות. הנושא השנוי ביותר במחלוקת בחברה הישראלית. רוב גדול של החברה הישראל

 ."ביטול החובה לתלמידי הישיבות יהיה בגידה של הקואליציה בבוחריה

על פי ההסכמים הקואליציוניים, יועבר תיקון לחוק הגיוס שלפיו הסמכות לקביעת יעדי הגיוס של תלמידי הישיבות תועבר 

הסנקציות. שר הביטחון יוכל לשנות את היעדים באין מפריע בהתאם מהממשלה לשר הביטחון. המשמעות היא עיקור מוחלט של 

לגיוס בפועל וכך לא יופעלו סנקציות לעולם. החוק החדש אמור לעבור בכנסת בעוד שלושה שבועות יחד עם תקציב המדינה, אבל 

ץ כדי לנהל את המגעים על נוסח הוא טרם הונח על שולחן הכנסת ונוסחו ופרטיו אינם ידועים. אנשי המפלגות החרדיות עשו כל מאמ

 .חוק הגיוס החדש בחשיכה ולהביא את החוק כמחטף

אלא שביום ראשון נפגשו נציגי המפלגות לדיון עם שרת המשפטים, אילת שקד, והזהירו שאם החוק לא יובא לכנסת, התקציב לא 

פות בסנקציות הפליליות בחוק הגיוס הקיים יעבור. האולטימטום זכה לחשיפה והביא לפתיחת הדיון הציבורי. חדו"ש נאבקה בחרי

שהעבירה יש עתיד. סמנכ"ל חדו"ש, שחר אילן, אמר, "עכשיו כשהמפלגות החרדיות מנסות למנוע סנקציות בכלל, הדבר מציב את 

בנטל באותו צד. במצב כזה המחלוקות מהעבר נדחקות הצדה".  כל שוחרי השוויון  

פר שלח מיש עתיד, יו"ר הפורום לשוויון בנטל, מירי בראון, דוברת הפורום, זהרה ברגר בפגישה השתתפו חברי הכנסת יעקב פרי וע

צור, ואילן. סוכם שהמטרה הראשונה היא ליידע את הציבור על הצעת החוק כדי לפתוח במחאה ציבורית. כמובן, תיעשה פנייה לכל 

 .סיעות הכנסת להצטרף למאבק

י: "יש עתיד והארגונים למען השוויון בנטל יוצאים למאבק נגד הסחיטה של המפלגות מדווח כי לאחר הפגישה אמר ח"כ פר 7ערוץ 

החרדיות במגמה לשנות עד כדי ביטול את חוקי השוויון בנטל. זוהי סחטנות פוליטית, זוהי פגיעה באחד מהחוקים היותר ערכיים 

 והיותר חשובים למדינת ישראל.

 


