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נספח ב’ - עמותות זהות

בנספח זה מובא פירוט לגבי כל אחת מהעמותות החברות בארגון 
הגג “זהות”1: מטרותיה, פעילויותיה, הדמויות המרכזיות בה, 

קשריה עם הגרעין התורני בעיר בה היא פועלת וקשריה עם מפלגת 
“הבית היהודי”, כמו כן מצוינים סכומי התמיכה שקיבלה ממשרד 

החינוך לשנת 22016. 

1. המרכז לחינוך יהודי ציוני - בית מדרש לתורה ולהלכה - אופקים

מס’ עמותה: 580293728

מיקום פעילות: אופקים

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 607,139 ש”ח

מטרות העמותה: “הקמת בית מדרש לבוגרי ישיבות הסדר. עידוד משפחות צעירות איכותיות להתיישבות 

באופקים. העמקת החינוך והזהות היהודית בקרב תושבי אופקים. פעילות בקרב העולים החדשים. 

הפעלת מעונות יום”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם גרעין תורני בשם “אפיקי אורות”, מועדוניות, בית מדרש, פרויקט 

חלוקת מזון למשפחות נזקקות ועוד. בנוסף, ב-2012 הוקמה ישיבת ההסדר באופקים בשיתוף הגרעין. 

אחד הצעדים הראשונים של חברי הגרעין היה השתלבות בגנים העירוניים על-מנת “לחזק אותם מבחינה 

תורנית”3. בעבר סיפרו חברי הגרעין  כיצד השתלטו על ועד ההורים בבית הספר ואילצו את המוסד להפוך 

למוסד תורני על-ידי תגבור שעות הלימוד המוקדשות לנושא4.

דמויות מרכזיות: אחד ממייסדי העמותה הוא אבי וורצמן, ששימש כסגן שר החינוך מטעם “הבית היהודי”. 

רב הגרעין הוא מנחם נויברגר שהגיע לגרעין מדרום הר חברון.  בשנות ה-80 נשפט ל-22 חודשי מאסר 

בגין חברות במחתרת היהודית. נויברגר היה גם מבין מקימי ההתנחלות סוסיא, ולאחר מכן עבר להתגורר 
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במאחז הבלתי-חוקי מצפה יאיר5. משה אוחיון, שניהל בעבר את הגרעין, התמודד על ראשות העיר 

אופקים ב-2013 מטעם הבית היהודי6. חבר העמותה, עדי פלח, הוא יו”ר סניף הבית היהודי באופקים7.

פרטים נוספים: ב-2013 קיבלה העמותה מענק מרשת הגרעינים קרן קהילות על סך 256,56 שקל. ב-2012 

הקים הגרעין בשיתוף עם ישיבת ההסדר “מאיר הראל” במודיעין, שלוחה של הישיבה באופקים.

http://www.afikeorot.org.il/Contact.html :אתר אינטרנט

2. בשבילנו מרכז סיור ולימוד

מס’ עמותה: 580007664

מיקום פעילות: אור עקיבא, חריש, כפר יעבץ, פרדס חנה

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 681,153 ש”ח

מטרות העמותה: “לחנך לאהבת תורה, יראת שמים ושמירת מצוות ודבקות באמונה שלמה בדבר ה` ביד 

עבדיו הנביאים לישועת העם וגאולת הארץ בימינו. הקנית מושגים או ערכים ביהדות הבסיסית לילדים ובני 

נוער בגילאי 18-6 כחינוך העשרתי במסגרת הלימודים הפורמלית”.

דמויות מרכזיות: מנכ”ל העמותה, טוביה ברוקנר, התמודד בבחירות לכנסת ה-20 ברשימת מפלגת “הבית 

היהודי”8.  

http://www.4us.co.il :אתר אינטרנט
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3.  חל”ד - חנוך לנער ע”פ דרכו

מס’ עמותה: 580036184

מיקום פעילות: אזור ירושלים, עפולה, ערד, פתח תקוה, קרית שמונה, ראשון לציון

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 845,438 ש”ח

מטרות העמותה: “להקים ולנהל פעולות חינוכיות להתנדבות בעזרה לזולת, גמילות חסדים, נוער במצוקה 

וכל נזקקים אחרים”.

דמויות מרכזיות: גזבר העמותה, דניאל טרופר, שימש כיו”ר ועדת המפקד של מפלגת “הבית היהודי” לפני 

הבחירות לכנסת ה-19 ולאחר מכן גם מונה ליו”ר ועדת החוקה של המפלגה9. כמו כן, מיכאל הוכשטיין, 

ממייסדי העמותה, תרם ב-2015 5,000 שקלים לקמפיין של מתמודדת הבית היהודי בפריימריז, בתיה 

כהנא-דרור10. 

http://www.heled.org.il :אתר אינטרנט

4. מרכז להעמקת החינוך היהודי - אילת

מס’ עמותה: 580157758

מיקום פעילות: אילת

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 229,645 ש”ח

שמות נוספים: מדרשת אורות ישראל

מטרות העמותה: “עשיית פעילויות חינוכיות מגוונות במטרה להעמיק את החינוך היהודי בקרב הציבור 

הרחב, ילדים, נוער ומבוגרים. הקמת מרכז בו יתקיימו שיעורים, חוגים, הרצאות, ימי עיון וסמינריונים 

בנושאי יהדות, תרבות וחברה ברוח הציונות הדתית”.

פעילויות נוספות: העמותה היא חלק מהגרעין התורני “אל-עמי” אילת )שפועל כעמותה נפרדת, מס’ 

580121473( ופירוט אודותיה נמצא בפורטל הגרעין11. 

דמויות מרכזיות: אחד ממקימי הגרעין הוא הרב חיים בן גיגי שעלה מצרפת ובחר להתיישב באילת, 
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לדבריו, “בגלל האידיאל של הפצת תורה במקום שנחשב מתירני במהותו ונטול לכאורה זיקה כלשהי 

ליהדות. אילת היא עיר מתירנית, אבל דווקא כאן מתעורר צמא לרוחניות יהודית כנגד הריקנות 

והשטחיות”. באותה כתבה שממנה נלקח הציטוט שלעיל מספרים חברי הגרעין כיצד הצליחו להחדיר 

לימודי יהדות לבתי הספר החילוניים בעיר12.

http://elami.org.il :אתר אינטרנט

5. כנפי רוח - מרכז לזהות וציונות

מס’ עמותה: 580440725

מיקום פעילות: אשדוד

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 528,730 ש”ח

שמות נוספים: מדרשת צוריאל - מרכז לזהות יהודית

מטרות העמותה: “פיתוח ערכות ומערכי למידה בנושאי יהדות וחברה ישראלית לכלל האוכלוסיה. 

הקמה וניהול פרויקטים ופעילויות חינוכיות. עיסוק בתרבות תורנית והעשרה על כל הבטיה שלא 

במסגרת לימודים פורמליים. הפעלת מועדוניות בשעות הלימודים ואחריהם לתלמידי העיר אשדוד 

וסביבותיה. הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי, שלא 

במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית. העמקת שורשי מורשת ישראל וא”י בלב התלמידים, ע”י העמקת 

העיון במקורות ישראל, סיור מודרך בארץ, הכרת הנוף, החי והצומח בא”י, לימוד ההיסטוריה היהודית 

והשלכותיה על דורנו”.

דמויות מרכזיות: ראש המדרשה לשעבר, ינון בן מנחם, לשעבר ראש סניף האיחוד הלאומי באשדוד13, 

בעבר התחזה לרווק חילוני וקצין במילואים כדי לקיים יחסי מין עם נשים. הוא הורשע במסגרת הסדר 

טיעון בעבירות של קבלת דבר במרמה14. במקביל שימש גם כחבר בוועד המנהל של זהות. 

http://www.tzuriel.org.il :אתר אינטרנט
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6. רעות שדרות

מס’ עמותה: 580228013

מיקום פעילות: שדרות

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 929,662 ש”ח

תמיכות ממשרדי ממשלה נוספים ב-2016: 784,820 ש”ח ממשרד הכלכלה

שמות נוספים: שדרות - אפיקים ליהדות

מטרות העמותה: “להקים גרעינים חינוכיים בעיירות פיתוח. להקים מוסדות חינוך קהילה ורווחה בישובים. 

להקים מוסדות תורה לצד הגרעינים החינוכיים. לעזור למשפחות נזקקות. הקמה ופיתוח מערך שירותים 

עירוני לקשישים. קידום התיישבות קבע בשדרות, תוך תרומה ועשיית חברתית”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם את הגרעין התורני “אפיקים בנגב” בעיר.  

דמויות מרכזיות: חבר ועד העמותה, דוד אביקר, מופיע כאיש קשר של הבית היהודי בשדרות לקראת 

הבחירות במארס 152015. 

http://www.reut-sderot.org.il :אתר אינטרנט
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7. עם ישראל אחד

מס’ עמותה: 580299733

מיקום פעילות: בתי ספר בכל רחבי הארץ

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 530,964 ש”ח

מטרות העמותה: “להקים ולנהל גוף אשר יפעל בתחומי הדת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או 

ספורט לרווחת תושבי מדינת ישראל ובפרט לקירוב עם ישראל לערכי מורשת ומסורת ישראל”.

 דמויות מרכזיות: המנהל החינוכי של העמותה, גדעון סמואל, תרם 10,000 שקלים לנפתלי בנט ב-162015. 

חבר ועדת הביקורת, דוד ויינברג, הורשע ב-2004 בהטרדה מינית ובמעשה מגונה, בעת שעבד כדובר 

אוניברסיטת בר-אילן17. הרב אריה הנדלר, ראש ישיבת רמלה שהיה חבר ועד של העמותה ב-2012, חתם 

יחד עם עשרות רבנים על מכתב תמיכה בבית היהודי לקראת הבחירות ב-182015. 

http://www.amisrael1.org.il :אתר אינטרנט

8. אנשים מאמינים בשוהם

מס’ עמותה: 580237063

מיקום פעילות: שוהם

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 127,762 ש”ח

שמות נוספים: מדרשת שוהם

מטרות העמותה: “קידום עניני החינוך, הדת והתרבות של חברי העמותה. ליזום ולטפח פעולות, מוסדות 

וארגונים אשר ייראו לעמותה ראויים למטרות הנ”ל. הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים ולבני 

נוער ממערכת החינוך הממלכתי שלא במסגרת תוכנית הלימודים הפורמאלית. העמקת הידע של הילד 

והנוער בערכי יסוד של המורשת היהודית”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם גרעין תורני. 

דמויות מרכזיות: חבר הוועד, הרב דוד סתיו, משמש גם כיו"ר ארגון צהר ורב היישוב. ב-2013 נפתלי בנט 
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תמך בו בהתמודדות על משרת הרב הראשי לישראל19. חבר ועד העמותה, אמנון חדד, תרם 1,000 שקלים 

לזאב שוורץ, מתמודד בפריימריז של הבית היהודי ב-202015.

9. הקרן למען חינוך ורווחה תל אביב

מס’ עמותה: 580412245

מיקום פעילות: תל אביב

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 149,503 ש”ח

שמות נוספים: גרעין רעות, מרכז רעות

מטרות העמותה: “הקמת מוסדות חינוך לילדים ונוער בתל-אביב ובגוש דן. הענקת מלגות לימוד 

לתלמידים. פעילות חסד עם חולים ונזקקים. הקמת מוסד להעשרה תורנית. הפעלת פרוייקט לבר מצווה. 

קירוב לבבות בין חלקי העם השונים. הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים, בני נוער ומבוגרים 

במערכת החינוך הפורמלית והבלתי-פורמלית. העמקת הידע של הילד והנוער לפיתוח ערכי הזדהות 

עם העם היהודי, הארץ והמורשת היהודית. עידוד וקידום מגורים בעיר תל אביב ופעילות בתחומי חינוך 

ורווחה”.

פעילויות נוספות: ב-2011 מחו תושבי תל אביב בתגובה לפעילויות הגרעין אשר ניסו לטענתם לשנות את 

אורחות חייהם החילוניים של תלמידי תיכון אליאנס בשכונה21. 
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10. מדרשת בית שאן - ללכת בדרכיו

מס’ עמותה: 580241321

מיקום פעילות: בית שאן

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 136,439 ש”ח

מטרות העמותה: “החדרת מחשבת ההלכה בקרב בני נוער ומבוגרים מהארץ ומחו”ל, מתוך זיקה לעם 

לתורה ולארץ”.

דמויות מרכזיות: חבר העמותה אלישע פיקסלר הוא רב ההתנחלות שדמות מחולה. 

פעילות: ביוני 2017 פורסם בעיתון “הארץ”22 כי אנשי מדרשת בית שאן חילקו דפי עבודה לתלמידי 

בית הספר היסודי בקיבוץ מסילות שמתארים סיפור שעוסק בסיבות להיכחדות היהודים, ממנו עולה כי 

יהודים שאינם שומרי מצוות פוגעים בקיומו של העם היהודי. לפי דפי העבודה, “בשלב הראשון משפחות 

הפסיקו לציין את השבת ומסיבות הסילבסטר היו נפוצות יותר מהדלקת נרות חנוכה”. השלב השני החל 

כאשר “מדינת ישראל החליטה להידמות ככל האפשר לשאר מדינות העולם”, אישרה “הגירה חופשית לכל 

המעוניין”, ביטלה את שיעורי התנ”ך וההיסטוריה ואפשרה נישואים אזרחיים. “לו רק יכולנו למנוע זאת 

בזמן”.

http://www.mbs.org.il :אתר אינטרנט
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11. מדרשת בית שמש

מס’ עמותה: 580341212

מיקום פעילות: בית שמש

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 132,386 ש”ח

מטרות העמותה: “מדרשת בית שמש הוקמה בשנת 2000 במטרה להעמיק ולהעשיר את ערכי היהדות 

בעיר. המדרשה מציעה מגוון תוכניות לתלמידים, לנוער ולקהילה הרחבה. המדרשה פועלת בקרב מוסדות 

חינוך בעיר ומתמקדת בהעמקת ערכים יהודיים, בעזרה לקליטת עליה, בתמיכה בתלמידים בסיכון ובחיזוק 

הזיקה למורשת האזור”.

דמויות מרכזיות: מייסד העמותה, גאל גרינוולד, מכהן כיום כיו”ר החטיבה להתיישבות, לשעבר מזכ”ל 

תנועת בני עקיבא העולמית והיה עד 2017 יו”ר סניף הבית היהודי בבית שמש23. אחת ממייסדות העמותה, 

אילנה ירחי, היא נציגת “הבית היהודי” במועצת העיר בית שמש24. מנכ”ל העמותה, אילן גאל-דור הוא 

חתנו של דניאל טרופר. טרופר עמד בראש ועדת המפקד של הבית היהודי לקראת הבחירות לכנסת ה–19, 

ולאחר מכן עמד בראש ועדת החוקה שניסחה את חוקת המפלגה. ניהל את הבחירות המקדימות במפלגה 

ואת הליך  בחירת היו”ר בנט.

http://www.mbsh.org.il :אתר אינטרנט

12. מרחבי”ה - מרכז חברתי יהודי

מס’ עמותה: 580375962

מיקום פעילות: גבעתיים

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 149,554 ש”ח

מטרות העמותה: “לימוד תורה לחברי העמותה ולאחרים, פעילות בקהילה בגבעתיים, פעילות חינוכית 

וקהילתית, עשיית חסד. עיסוק במחקר הלכתי, מדעי וטכנולוגי ומתן פתרונות הלכתיים טכנולוגיים. עיסוק 

בהנחלת דרכי חינוך והוראה בנושאים אלה. עיסוק בהפצת ידע בנושאים אלה. מרכז מידע, הדרכה 

והסברה יהודית מפעלים חינוכיים לקירוב לבבות”.
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פעילויות נוספות: העמותה מפעילה את הגרעין התורני “מרחביה”25. 

פעילות: העמותה עוררה ביקורת בקרב חילונים בגבעתיים שמחו על פעילות מיסיונרית בעירם26.

דמויות מרכזיות: ראש העמותה הוא הרב אברהם וסרמן, ראש הכולל בישיבת ההסדר רמת-גן, אשר 

פרסם בעבר מאמר שמתח ביקורת על עידוד בני ובנות המגזר הדתי, וגם הכללי, ללמוד באוניברסיטאות. 

הוא כתב כי “הנאורות המוקצנת” פוגעת “בעצם הקיום האנושי”, וגם גורמת לתופעות כמו רווקות מאוחרת 

ואימהות חד-הורית27. 

13. מדרשת דימונה - לתרבות יהודית

מס’ עמותה: 580193803

מיקום פעילות: דימונה

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 218,946 ש”ח

שמות נוספים: המדרשה לתרבות יהודית

מטרות העמותה: “העמקת ערכי התרבות היהודית, הציונית ואחדות ישראל בכל שכבות הציבור. חינוך 

לגיל הרך ופנימיות יום”.

דמויות מרכזיות: בין חברי העמותה ניתן למצוא את הרב דוד תורג’מן שהיה חבר במועצה הציבורית 

שבחרה את רשימת “הבית היהודי” לכנסת ב-282008. תורג’מן אף שיבח בעבר את נוער הגבעות והתגאה 

כי מפעל ההחזרה בתשובה שבו מעורבים הגרעינים התורניים והישיבות ממומן כולו על-ידי המדינה29. 

בין חברי העמותה אפשר למצוא גם את מאיר אסרף, המכהן כמפקח חברה ונוער במחוז החרדי במשרד 

החינוך. 



עושים נפשות - נספח ב׳12

14. הגרעין התורני קהילת מורשת הוד השרון

מס’ עמותה: 580434876

מיקום פעילות: הוד השרון

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 524,154 ש”ח

תמיכות משרדי ממשלה אחרים ב-2016: 210,000 ש”ח ממשרד החקלאות )“מינהלת 
גרעיני משימה עירוניים”(. 

שמות נוספים: מרכז תורני הוד השרון

מטרות העמותה: “הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי 

שלא במסגרת תוכנית הלימודים הפורמלית. העמקת הידע של הילד והנער לפיתוח רגשי הזדהות עם העם 

היהודי, הארץ והמורשת היהודית וכן גמילות חסד עפ”י קריטריונים ברורים ופומביים שיקבעו באסיפה 

הכללית. ייסוד, הקמה והפעלה של מוסדות חינוך, דת ורווחה. הקמת מרכז חינוך, מועדוניות נוער מכון 

ליהדות. ארגון נסים חינוכיים. הקמת כולל אברכים. הקמת מכון בר מצווה, תלמודי תורה, גני ילדים, 

ישיבות, בתי מדרשות. גמילות חסדים וסיוע בהצלת חיים. חוגים לתורה ומדע. עידוד וסיוע למעבר דירה, 

להתבססות ולמגורים בעיר הוד השרון”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם את הגרעין התורני בעיר30. 

פעילות: במאי 2017 התלוננו הורים בעיר על פרויקט “יחד”, של העירייה והעמותה, במסגרתו הוזמנו 

אמהות ובנותיהן לפעילות במסגרתה אמורות הילדות ללמוד “איך להתלבש נכון”31.

דמויות מרכזיות: בראש הגרעין עומד הרב ראובן הילר שעורר בעבר מחאה חריפה בקרב תושבי הוד 

השרון. ב-2010 הוא חתם על מכתב הרבנים שקרא לא למכור ולא להשכיר נכסים לערבים. בתגובה 

התארגנו תושבי העיר למחאה נגדו. חברי מועצת העיר וכן סגן ראש העירייה דרשו לפטר את הילר, 

המשמש גם כרב השכונות העירוני. “שמה של העיר הוכתם במחי חתימתו של עובד ציבור”, הסבירו. 

הילר סירב לחזור בו מהקריאה והסביר: “היהדות איננה גזענית כלפי הגויים, אך בהחלט קוראת להיזהר 

ממגורים משותפים איתם - דבר שמוביל, לצערנו, בכל העולם לנישואי תערובת בכמות מבהילה”32. 

הילר גם כתב בזכות השתלטות של מדינת ישראל על הר הבית. כשכוחות הביטחון השתלטו באפריל 

2014 על הישיבה ביצהר, לאחר שעשרות מתושבי המקום תקפו מוצב צה”לי, הצטרף הילר למכתב 

רבנים שדרשו ממג”ב לעזוב את המקום באופן מיידי33. הילר הסביר במאמר בביטאון של תנועת 

“קוממיות” כי על מפלגת הבית היהודי “להביא את האמונה באלוקים לרבבות אלפי ישראל” והסביר 

כי “בלי שנשקיע את כל לבנו ונפשנו בהנחלת אמונה לעם ישראל, עלול כל המפעל הציוני לקרוס34. 

ב-2016 שיגר מכתב זועם לשר אורי אריאל בו דרש כי אך ורק גרעינים תורניים יזכו לתקציב ממנהלת 
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הגרעינים. לדבריו, מצב החילונים הוא בכי רע: “ילדים רבים בחינוך הכללי אינם יודעים לומר ‘שמע 

ישראל’, רבים אינם יודעים מי היו אבותינו וגם ידע בסיסי על הציונות ומדינת ישראל, חסר מאוד. אנו 

פה בכדי להחזיר לעם ישראל את המסורת והזהות הבסיסית שלו עם נקודות הפנים של היהדות”35.

15. בית אולפנה ללימודי היהדות )כולל( הרצליה

מס’ עמותה: 580020824

מיקום פעילות: הרצליה

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 410,915 ש”ח 

שמות נוספים: מרכז יחד

מטרות העמותה: “להקים ולהחזיק כולל ובית אולפנה עבור תלמידים אשר תורתם אומנותם ועבור 

החפצים להשתלם בלימודי היהדות. סיוע למשפחות נצרכות ונזקקות מבין תושבי העיר הרצליה בתמיכה 

וחלוקת מצרכי מזון ומוצרים בסיסיים לקיומם. עידוד וסיוע למשפחות צעירות למגורים ופעילות חינוכית 

קהילתית”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם גרעין תורני בעיר. 

 דמויות מרכזיות: מנחם קליין, ממייסדי העמותה וחבר הוועד המנהל שלה, היה בעבר סגן ראש העירייה

 מטעם המפד”ל36. ראש הגרעין, הרב דוד הורדן, חבר בארגון רבני הציונות הדתית “דרך אמונה”, שמוביל

קו לאומני ומתנגד לזרמים הליברליים בתוך ציבור חובשי הכיפה37. רכזת מרכז יחד, עמליה אלבז, היתה 

מועמדת מטעם רשימת הליכוד-הבית היהודי למועצת העיר בהרצליה38. 

http://www.bakhilaherzliya.org.il/amudei-tza/yacha :אתר אינטרנט
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16. הדר להדר חיפה

מס’ עמותה: 580524056

מיקום פעילות: חיפה

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 314,598 ש”ח 

תמיכות משרדי ממשלה אחרים ב-2016: 165,852 ש”ח ממשרד החקלאות )“מינהלת 
גרעיני משימה עירוניים”(. 

שמות נוספים: הדר, גרעין בנות שירות, בית מדרש הדר

מטרות העמותה: “פרויקטים לימודיים וחינוכיים לילדים, לנוער בסיכון ולעולים, פעילות לציבור הרחב 

סביב מעגל השנה, מערך שיעורים בנושאי יהדות והעצמה הורית. הקמת מרכזים להקניית ערכי היהדות, 

החדרת אהבת התורה, העם והארץ. פעילות צדקה וחסד. הקמת גנים, בתי ספר, משפחתונים ומועדונים 

לילדים בסיכון. עידוד וקידום מגורים בעיר חיפה ופעילות בתחומי חינוך ורווחה”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם את הגרעין התורני הדר. 

דמויות מרכזיות: הגרעין הוקם על ידי רשת הגרעינים “שעלי תורה” והרב רחמים נסימי, איש "הבית 

היהודי" שעומד בראשה, אף נמנה עם מייסדי העמותה. יחד עם נסימי הקימו את הגרעין הרב משה 

גודלבסקי, המשמש גם כסגן יו”ר “שעלי תורה”, והרב שמואל ששון, מנהל מחלקת רבני קהילות ברשת 

הגרעינים39. 

http://garinhadarlehadar.co.il/index.php/he/?lang=he :אתר אינטרנט
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17. חיבור חדש

מס’ עמותה: 580509883

מיקום פעילות: טבריה, קצרין

שמות נוספים: מדרשת חיבור חדש טבריה, בית חיבור

מטרות העמותה: “עידוד ונתינת שיעורים להגברת מסורת ישראל בערי הפריפריה. קיום פעולות תרבות 

וחברה ברוח יהדות ישראל. טיפוח מנהיגות ציונות דתית בעיירות פיתוח. לגשר בין דתיים לחילוניים. 

טיפוח מנהיגות ציונית דתית. קיום פעילות חברה ותרבות. הסברה בחברה הישראלית. חלוקת מילגות 

לתלמידים מורשים ונזקקים. סיוע למשפחות נזקקות. לקדם ולבצע פעילויות חברתיות וחינוכיות 

ותרבותיות להקניית ערכים בנושאים הקשורים לעם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל בארץ ובתפוצות, 

לפעול לחיזוק הקשר עם התפוצות ועידוד העלייה לישראל. להפנות מתנדבים ומתנדבות מכלל המגזרים 

בחברה הישראלית לשירות לאומי משמעותי”.

פרטים נוספים: המדרשה העניקה ליו”ר “הבית היהודי” נפתלי בנט מזוזה עם הלוגו של המפלגה 

ב-402013.

דמויות מרכזיות: אחד ממייסדי העמותה, יצחק ג’רבי, הוא אחיו של שר-שלום ג’רבי, לשעבר מזכ”ל הבית 

היהודי ואיש מפלגת הבית היהודי, שמונה לעמוד בראש מינהלת השירות הלאומי בישראל41. מייסדת 

אחרת של העמותה, נעמה ברוכי, שימשה כמזכירתו של ג’רבי. מייסד אחר של העמותה, נוריאל גץ, היה 

סגן ראש העיר מעלה אדומים מטעם הבית היהודי. איציק דיעי, מייסד נוסף של העמותה, אף הוא פעיל 

מוכר בבית היהודי, נבחר ב-2013 לתפקיד יו”ר הבית היהודי בפתח תקווה. יורם כמיסה, ממייסדי העמותה, 

רץ ב-2013 לכנסת מטעם הבית היהודי, וכן לראשות המועצה המקומית חצור הגלילית כמועמד המפלגה42.

גם בוועד המנהל של “חיבור חדש” חברים כמה פעילים ב”בית היהודי”: חבר ועד אחד הוא הרב שמואל 

זעפרני, שמשמש כחבר מועצה הציבורית של מפלגת הבית היהודי. חבר ועד נוסף הוא הרב אבישי 

אייזנברג, שמשמש כפעיל הבית היהודי בקצרין43. 

בדצמבר 2015 חשף ערוץ 10 כי חבר בוועד המנהל בעמותה הוא איש להב”ה אליקים ניימן, חבר בעמותת 

הקרן להצלת ישראל שעומדת מאחורי הארגון הימני הקיצוני, ומי שהיה אחד האנשים הקרובים לרב מאיר 

כהנא בישיבת הרעיון היהודי44. 

http://bit.ly/2sJ8xhx :עמוד פייסבוק
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18. אור לנוער

מס’ עמותה: 580024909

מיקום פעילות: יקנעם, טבריה, קצרין, הרצליה, קרית יערים

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 276,306 ש”ח 

שמות נוספים: המרכז לזהות יהודית ביקנעם, גרעין יקנעם, מדרשת אליה אור לנוער 

מטרות העמותה: “ליזום לתמוך לבצע לעזור לפתח ולממן פעולות חינוך ותרבות בקרב ילדים נער 

וצעירים. ליזום להקים לסייע ולתפעל מכרזים להעמקת החינוך היהודי לילדים ובני נוער בגילאי 

18-6 במטרה להקנות מושגים בסיסיים ביהדות שלא בחינוך פורמלי. לייסד ולהפעיל גרעיני משפחות 

בהתיישבות קבע בישובי הפריפריה העוסקות בקידום העיר והקהילה, בתחומי החינוך, התרבות והרווחה, 

במקומות מושבם”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם גרעין תורני. 

19. הגרעין התורני בלוד

מס’ עמותה: 580316560

מיקום פעילות: לוד

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 126,488 ש”ח 

תמיכות משרדי ממשלה אחרים ב-2016: 174,252 ש”ח ממשרד הכלכלה.

שמות נוספים: גרעין אורי לוד, המרכז להעמקת זהות - לוד, מדרשת זהות

מטרות העמותה: “להפחית את ההגירה השלילית של האוכלוסייה היהודית, ולעבות את הקליטה היהודית 

לעיר”

פעילויות נוספות: מלבד מרכז זהות, העמותה מפעילה גרעין תורני, מספר מוסדות חינוך, מועדוניות, 

ישיבה תיכונית, בתי ספר ממלכתיים-דתיים, אולפנה ומכינה קדם צבאית.

 דמויות מרכזיות: אהרון אטיאס, אחד ממקימי הגרעין ומי שניהל אותו במשך שנים ארוכות, שובץ במקום
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 ה-13 ברשימת “המפד”ל-הבית היהודי” בבחירות 2009. היום משמש כמנכ”ל העירייה תחת ראש

 העיר שנבחר בבחירות ב-2013, יאיר רביבו, שהיה אף הוא חבר הגרעין. רביבו זכה לתמיכת הגרעין

 במהלך הבחירות. “ברצוני להודות לכם מקרב לב על התמיכה וההתגייסות המיוחדת והיוצאת מן הכלל,

לטובת העיר בראש ובראשונה, ולטובת בחירתי”, כתב לחברי הגרעין לאחר45. מי שהיה מנכ”ל הגרעין, 

שלה אדלר, מונה ב-2015 למנכ”ל מועצת יש”ע. 

פרטים נוספים: נפתלי בנט סייר בלוד במהלך יום הבחירות ב-2013 וזכה לליווי צמוד מחברי הגרעין. 

תושביה הערבים של העיר תופסים את פעילות הגרעין כאיום וקיימו נגדה הפגנות. פרויקט הדיור שחברי 

הגרעין הקימו ברמת אלישיב היה מיועד ליהודים בלבד, והקמתו לוותה בעימותים46. העמותה היא חלק 

מרשת הגרעינים של קרן קהילות.

http://www.glod.org.il :אתר אינטרנט

20. מבראשית - תנועה חברתית רוחנית

מס’ עמותה: 580272011

מיקום פעילות: מגדל העמק ובכל רחבי הארץ. 

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 115,467 ש”ח

שמות נוספים: המרכז להעמקת זהות יהודית במגדל העמק, גרעין מגדל העמק

מטרות העמותה: “פרויקטים לימודיים וחינוכיים לילדים, לנוער בסיכון ולעולים, פעילות לציבור הרחב 

סביב מעגל השנה, מערך שיעורים בנושאי יהדות והעצמה הורית. הקמת מרכזים להקניית ערכי היהדות, 

החדרת אהבת התורה, העם והארץ. פעילות צדקה וחסד. הקמת גנים, בתי ספר, משפחתונים ומועדונים 

לילדים בסיכון. עידוד וקידום מגורים בעיר חיפה ופעילות בתחומי חינוך ורווחה”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה את “מסע ישראלי מבראשית”, פרויקט להעמקת החינוך היהודי, ואת 

פרויקט “מבראשית” בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים )להרחבה על העמותה ראה פרק "מסע ישראלי" 

במחקר(. 

דמויות מרכזיות: מייסד העמותה הוא הרב מוטי אלון, מבכירי רבני הציונות הדתית, שהורשע בשנת 2013 

בשני מעשים מגונים בכוח בקטין שבא להתייעץ עמו ונגזרו עליו חצי שנה עבודות שירות וקנס כספי47.  



עושים נפשות - נספח ב׳18

21.  נחלת ש”י ע”ש שמואל לשם ז”ל ויוסף לוי הי”ד

מס’ עמותה: 580101624

מיקום פעילות: מודיעין-מכבים-רעות

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 257,766 ש”ח

מטרות העמותה: “הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי, 

שלא במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית. העמקת הידע של הילדים ובני הנוער בכל הקשור לעם היהודי, 

ארצו ומורשתו. הפעלת מדרשה ליהדות להנחלת מורשת ישראל לילדים ונוער”.

פעילויות נוספות: יו”ר העמותה הוא הרב אליעזר שנוולד, שעומד גם בראש ישיבת ההסדר של לגרעין 

התורני הפועל במודיעין )“גרעין קהילתי וקריית חינוך ע”ש מאיר והראל”(. הוא מתלמידי הרב קוק וחבר 

 הנהלה ארצית של בני עקיבא. שנוולד הביע תמיכה ב”בית היהודי” לקראת הבחירות ב-482015. 

בנוסף, חבר בוועד של העמותה, הרב יעקב מרגלית, שהיה מעורב בהקמת ישיבת ההסדר והגרעין התורני 

במודיעין. מרגלית הוא גם רב הגרעין התורני בפרדס חנה, והשתתף שם באירוע של “הבית היהודי”49. הוא 

גם חתום על מכתב ששלח הרב דניאל טרופר למועמדי ראשות “הבית היהודי” ב-502012. 

דמויות מרכזיות: לפי אתר העמותה, אחד ממייסדיה הוא הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות. ויצמן 

הוא גם אחד הרבנים המזוהים עם הבית היהודי, ושימש כחבר במועצה הציבורית של המפלגה, שבין היתר 

קבעה את רשימת המועמדים לכנסת של “הבית היהודי”51. ב-2016 פורסם שיעור תורה של ויצמן שבו הוא 

ציטט את הרב קוק, שאמר שהומוסקסואליות היא “נטייה רעה” וטען שצריך להילחם כנגדה גם אם מדובר 

בנטייה שנולדים עמה52.  

מנהל העמותה, יצחק )איציק( שפיר, שהינו גם חבר הוועד המנהל של “זהות”, סייע לרשימת “הבית 

היהודי” בבחירות למועצת העיר מודיעין, ואף סייע לגבש את המצע שלהם53. 

http://www.n-shay.org.il/default.aspx :אתר אינטרנט
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22. העמותה לפיתוח המורשת היהודית - מיתר

מס’ עמותה: 580386431

מיקום פעילות: מיתר

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 175,293 ש”ח

שמות נוספים: מיתר בלב, העמותה לקידום החינוך במיתר, המרכז לזהות יהודית מיתר, 
מדרשת מורשת מיתר, גרעין מיתר בלב

מטרות העמותה: “הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי, 

שלא במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית. העמקת הידע של הילדים ובני הנוער בכל הקשור לעם היהודי, 

ארצו ומורשתו. הפעלת מדרשה ליהדות להנחלת מורשת ישראל לילדים ונוער”.

דמויות מרכזיות: רכזת מרכז זהות, נועה גמרסני54, היא גם חברת צוות ב”מכון בראשית”, מדרשה ללימוד 

יהדות לבנות בהתנחלות מעון בהר חברון.  

23. מעלה אורה

מס’ עמותה: 580232619

מיקום פעילות: מעלה אדומים

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 268,398 ש”ח

מטרות העמותה: “עמותת “מעלה אורה” הוקמה לפני למעלה משני עשורים ע”י בוגרי ישיבת ההסדר 

במעלה אדומים, בראשות הרב אלישע אבינר. זאת מתוך מגמה להעמיק את הקשר למסורת והמורשת 

היהודית בקרב תושבי העיר וסביבתה”.

פעילויות נוספות: בנוסף למרכז להעמקת הזהות היהודית, העמותה מפעילה גם "אגף לתרבות תורנית" 

במתנ"ס, קו ייעוץ חינוכי להורים וקרן גמילות חסדים. לפי אתר העמותה, “חלק מהפרויקטים שמפעילות 

בנות השירות, מבוצע בשיתוף הגרעין התורני בעיר. יצוין כי בעיר פועל גרעין “בית מורשת” בראשות הרב 

אליהו קפלן, ציר בוועידת הבית היהודי55. 

דמויות מרכזיות: מייסד העמותה, הרב אלישע אבינר, הוא ראש הכולל בישיבת ברכת משה במעלה 
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אדומים, שבעבר כתב כי “יש דין של ‘עמלק’ לכל עם הרוצה לפגוע בעם ישראל או מתכנן להשמידו”56. 

יאיר פינגרהוט, מנהל העמותה, הוא גם חבר הוועד המנהל של "זהות" ואיש הבית היהודי. כמו כן, הוא 

מנהל האגף לתרבות תורנית במתנ"ס מעלה אדומים.

http://www.maaleora.co.il :אתר אינטרנט

24. אל עמי - אל עצמי

מס’ עמותה: 580160430

מיקום פעילות: נהריה, מעלות-תרשיחא ויישובי הגליל

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 1,182,866 ש”ח

מטרות העמותה: “אל עמי הינה עמותה חינוכית, אשר שמה לה למטרה להעמיק את הזהות היהודית 

בחברה הישראלית, תוך יצירת מסגרות לימוד משותפות, המשלבות אלמנטים של לימוד מעמיק עם חוויה. 

אל עמי הוקמה בשנת 1986 ופועלת מעל 30 שנה למימוש חזון ומטרות העמותה. מעל 50,000 איש במגוון 

גילאים וסוגי אוכלוסיות נהנים מהפעילות של אל עמי, ומממשים את חזון העמותה”.

פעילויות נוספות: באתר “האגודה להתנדבות” כתוב כי בנות השירות משתלבות “בפרוייקטים של גרעין 

המשפחות המקומי”57. 

דמויות מרכזיות: מייסד העמותה, הרב יהושע צוקרמן, מרבני ישיבת הר המור, היה תלמידו של הרב קוק 

ומיוזמי הקמת הגרעין התורני באילת )אל-עמי אילת - ראו לעיל(. צוקרמן גם חתם על מכתב תמיכה ברב 

יגאל לוינשטיין מהמכינה הקדם צבאית בעלי, אחרי שהאחרון כינה להט”בים “סוטים”58. חתנו של צוקרמן 

הוא הרב שמעון אור, מראשי ישיבת הר המור וראש גרעין תורני, שטען ב-2016 בפוסט בפייסבוק כי 

ראשי הישיבה ובהם גם חותנו מסתירים ומגנים על עבריין מין מועד59. אור התמודד בפריימריז של “הבית 

היהודי” לראשות המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-20. חבר הוועד, הרב יהושע ויצמן, הוא ראש ישיבת 

ההסדר מעלות )ראו פירוט בעמותת נחלת ש”י(. מייסד נוסף הוא  הרב זאב הס, מתלמידיו הבולטים של 

הרב צבי טאו מישיבת הר המור. עוד מייסד הוא הרב רפי פרץ, ששימש כרב הראשי לצה”ל ועמד במשך 

שנים בראש מכינת “עצם”. פרץ התחנך גם הוא בישיבת הר המור, ואף היה חבר בגרעין המייסד של 

המועצה הציבורית שנועדה לקבוע ב-2008 את רשימת מפלגת “הבית היהודי” לבחירות60.

http://www.elami-elatzmi.co.il :אתר אינטרנט
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25. גרעין “ועליתם בנגב“

מס’ עמותה: 580477198

מיקום פעילות: מצפה רמון

שמות נוספים: מרכז דרור

מטרות העמותה: “פעילות לרווחת נזקקים, פעילות חינוך לילדים ונוער, מצפה רמון והסביבה לתושבי 

מצפה רמון והנגב. עידוד משפחות הגרעין להתיישבות קבע במצפה רמון, להשקיע ולתמוך במיזמים 

שישמשו להרחבת וביצוע פעילותה השוטפת של העמותה ו/או לסיוע בתחומי חינוך ורווחה לתושבי הצפון 

והסביבה”.

פעילויות נוספות: לפי אתר “זהות”61, מרכז דרור לחיזוק הזהות היהודית הוקם על ידי הגרעין התורני 

“ועליתם בנגב”.

דמויות מרכזיות: חבר הוועד, הרב יעקב דביר, הוא ראש ישיבת ההסדר במצפה רמון, הקשורה לישיבת 

הר המור. הוא משמש גם כרכז פעילות וחבר עמותה ב”מרכז ליב”ה”, שמקיים קמפיינים, מארגן כנסים 

בהשתתפות רבנים מישיבות הר המור ומפיץ ניירות עמדה קיצוניים בנושאי דת ומדינה62. מרכז ליב”ה הוא 

זה שערך את הכנס “ציון וירושלים” בו תקף הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם-צבאית בעלי את 

הצבא וכינה את הקהילה הגאה “סוטים” לאורך נאומו. בנוסף, העמותה חולקת עם ליב”ה ועם הר המור את 

אותו רואה חשבון - יעקב ירוסלביץ. אחד ממייסדי העמותה, הרב אוריאל ספז, רב ההתנחלות כוכב יעקב, 

חתום על קריאה לציבור להגיע להפגנת תושבי בית אל מול בית המשפט העליון במחאה על הקפאת 

הבנייה בגדה המערבית63. 
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26. מגשימים ביחד בנתיבות

מס’ עמותה: 580363349

מיקום פעילות: נתיבות

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 1,577,654 ש”ח 

מטרות העמותה: “להקים ישיבה בנתיבות. להביא אוכלוסייה חזקה ממרכז הארץ להתיישבות בנתיבות. 

להשאיר את הנוער המקומי הטוב. ליצור מודל חיובי לחיקוי והזדהות לתלמידי בתי הספר בכלל 

ולתלמידים יוצאי אתיופיה בפרט ולתושבי השכונות”.

פעילויות נוספות: לפי אתר האינטרנט של העמותה, היא מפעילה גם גרעין תורני המונה כ-70 משפחות 

ומדרשה. 

דמויות מרכזיות: מנהל העמותה, שמוליק בן שלום, מנהל גם את עמותת “מדרשת ביחד - ירוחם” ואת 

ישיבת ההסדר בירוחם. בן שלום תמך במפלגת הבית היהודי בבחירות האחרונות64. 

http://www.mbn.org.il :אתר אינטרנט

27. גרעין אליה

מס’ עמותה: 580503837

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 174,580 ש”ח

מיקום פעילות: נתניה

שמות נוספים: מרכז תכלת, גרעין חינוכי נתניה, הגרעין התורני בנתניה

מטרות העמותה: “הפצת יהדות וקירוב לבבות. הקמה ותפעול של מעונות, מועדוניות, גנים, בי”ס יסודי, 

ישיבה תיכונית וגבוהה, אולפנה, כולל, מדרשה תורנית לבנות. חוגים, פעילות חסד, חלוקת מצרכי מזון 

לנזקקים. הקמת בית חם וספריה. פעילות חברתית וערכית”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה את הגרעין התורני בנתניה )"אור יחיאל להעמקת אחדות העם"(. 

בנוסף, חבר ועד העמותה ישראל פרל הוא מנהל הגרעין התורני בנתניה.
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דמויות מרכזיות: חבר הוועד, הרב נתנאל יוסיפון, הוא גם ראש הגרעין התורני ורב בית המדרש. בעבר 

התגאה בכך שהחברה לשיווק פירות בבעלותו מעסיקה אך ורק יהודים. בתקופת ההתנתקות היה ממובילי 

המאבק נגד הפינוי. הוא גם חבר הנהלת תנועת הימין הקיצוני “קוממיות”. באוגוסט 2013 כתב ח”כ מוטי 

יוגב מהבית היהודי כי ביקר את הגרעין התורני בנתניה והתרשם עמוקות מנתנאל יוסיפון65. בנוסף, חבר 

הוועד שמואל הולשטיין הוא נשיא הגרעין התורני בהוד השרון66. 

http://www.gyafo.co.il :אתר אינטרנט

28. קדמת ישראל- קדימה- צורן

מס’ עמותה: 580577419

מיקום פעילות: קדימה צורן

מטרות העמותה: “הקמה וניהול מוסדות חינוך לכלל הגילאים מהגיל הרך עד לאוכלוסייה הבוגרת. 

העמקת הזהות היהודית בקדימה-צורן והסביבה בפרט ובישראל בכלל. לשמש כגרעין חינוכי תורני לכלל 

המשמעויות של גרעין חינוכי תורני. מתן מלגות ע”פ קריטריונים לאברכים וסטודנטים ולמשפחות צעירות 

ונזקקות. ניהול והחזקת מוסדות דת ובתי כנסת. פעילות עם ציבור חילוני, מסורתי ודתי בעם ישראל”.

פעילויות נוספות: העמותה קשורה לגרעין התורני “קרני קדם”, שמשתייך לרשת הגרעינים “שעלי תורה” 

של הרב נסימי, איש הבית היהודי. איש הקשר במסמכי העמותה, עו”ד חי רצאבי, הוא גם ראש גרעין “קרני 

קדם”67. רצאבי תרם ב-2015 7,000 שקלים למועמדת הפריימריז של הבית היהודי ענת רוט68. 
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29. גרעין חינוכי קרית אונו-סביון

מס’ עמותה: 580504314

מיקום פעילות: קריית אונו, סביון

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 137,104 ש”ח 

שמות נוספים: מרכז מעיינות, גרעין מעיינות קרית אונו, תנועת מעיינות 

מטרות העמותה: “הפצת תורה, אמונה ותרבות תורנית יהודית בקרב כל שכבות האוכלוסיה. פעילות 

צדקה, חסד ורווחה לנזקקים. הקמת מעונות ומוסדות חינוך לכלל הציבור ולמשפחות מעוטי יכולת. הקמת 

בית מדרש וכולל ללימוד תורה ומסגרות תורניות נוספות. עידוד מגורי משפחות הגרעין בקרית אונו”.

פעילויות נוספות: המרכז פועל תחת תנועת “מעיינות קריית אונו”, שגם מפעילה גרעין תורני. העמותה 

מפעילה את כל הפרויקטים של התנועה, כמו קייטנות קיץ, כולל, בית מדרש קהילתי וגני ילדים.

http://bit.ly/2swi2O4 :אתר אינטרנט

30. החוויה היהודית

מס’ עמותה: 580349751

מיקום פעילות: קרית אתא

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 148,735 ש”ח 

שמות נוספים: החוויה היהודית - המרכזים להעמקת הזהות היהודית והציונית

מטרות העמותה: “הפצת היהדות בדרך חויתית במסגרות פורמליות ולא פורמליות בקרב בני נוער 

ומבוגרים. פיתוח והקמת מקהלות למוסיקה ושירה יהודית. פעולות גישור ופיוס בין אוכלוסיות שונות 

במדינה במגזר היהודי.הקמת מרכזי חינוך, יעוץ, טיפול וחונכות”.

פעילויות נוספות: העמותה פועלת ברמה הארצית בבתי ספר ממלכתיים. 

http://h-y1.coi.co.il :אתר אינטרנט
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31. אח”י - אחדות חברת ישראל

מס’ עמותה: 580114866

שמות נוספים: גרעין אח”י קריות

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 906,180 ש”ח 

מיקום פעילות: קריית אתא, קריית ים, קריית מוצקין, קריית ביאליק, נהלל, יבנה, ראשון לציון, תל אביב-

יפו, אשדוד, פתח תקווה, אריאל וירושלים.

מטרות העמותה: “עמותת אח”י )אחדות חברת ישראל( נוסדה בשנת 1987, מתוך כוונה לפעול בתחום 

החינוך והקליטה, על מנת לקדם את אוכלוסיית העולים ואוכלוסיות פיתוח אחרות, ולהביא לשילובן 

בחברה הישראלית. עמותת אח”י פועלת כיום בכל רחבי הארץ”.

http://achy.org.il/public :אתר אינטרנט

32. המדרשה בקריית מלאכי

מס’ עמותה: 580265288

מיקום פעילות: קריית מלאכי, יבנה

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 76,805 ש”ח 

שמות נוספים: המדרשה הלאומית

מטרות העמותה: “המדרשה תעסוק בחינוך הדור הצעיר לערכי היסוד של העם היהודי, בליבון נושאים 

אידיאולוגים העומדים על הפרק מנקודת מבט חינוכית, בארגון פעילות תרבותית, בארגון דיונים 

אידיאולוגים ובארגון פעילות חברתית לכל הציבור הרחב. עיסוק בנושא החסד והרווחה היינו תפעול מרכז 

חסד “חסד לאברהם” ופרויקטים נוספים משתנים שעניינם חסד ורווחה בקהילה”.

פעילויות נוספות: המרכז פועל בשיתוף עם הגרעין התורני “מרכז נריה” שפועל בעיר69. הגרעין הוא חלק 

מרשת “קרן קהילות” בראשות הרב דניאל טרופר, ששימש כיו”ר ועדת המפקד של מפלגת “הבית היהודי” 

לפני הבחירות לכנסת ה-19 ולאחר מכן גם מונה ליו”ר ועדת החוקה של המפלגה.
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דמויות מרכזיות: מנהל המדרשה, שמעון חזן, משמש גם כמנהל הגרעין “מרכז נריה”, היה נציג המפד”ל 

במועצת העיר ונבחר למזכירות “הבית היהודי”70. אחד ממייסדי העמותה הוא ליאור קצב, ראש העיר 

לשעבר ואחיו הצעיר של הנשיא לשעבר משה קצב שאף השתתף בליכודיאדה ב-2016. קצב גם הואשם 

בתקיפה מינית של עובדת זרה ב-712007.  

33. שוחרי “מורשת יעקב”

מס’ עמותה: 580067114

מיקום פעילות: רחובות

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 607,357 ש”ח 

שמות נוספים: מרכז להעמקת הזהות “מורשתנו”, גרעין אושיות

מטרות העמותה: “לספק סעד ציבורי, רוחני וחומרי למכונים להשתלמות גבוהה למורי יהדות למבוגרים 

ולעם”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גרעין מורים “מורשת יעקב” בשכונת אושיות בעיר, את מרכז 

“מורשתנו” להעמקת הזהות היהודית, “מגדים” - מרכז השתלמויות למורים דתיים ואת מדרשת נגה72. 

“מורשת יעקב” היא שלוחה של מכללת אורות ישראל, מכללה דתית להכשרת מורים הפועלת בעיר73 

המשולבת במסגרת של ישיבת ההסדר “אורות יעקב”. 

פעילות: המרכז פרסם חוברת ששמה “המסע בעקבות הרב צבי יהודה הכהן קוק”. בנות השירות כתבו 

את החוברות, ואת הכתיבה ליווה הרב חיים פוגל, ראש גרעין תורני “מכללת אורות ישראל” ברחובות 

)או: גרעין “מורשת יעקב”(74. לפי אתר זהות, “בנות המרכז הן חלק מגרעין תורני… לכל בת יש משפחה 

מארחת מהגרעין, גם הצוות כולו הוא חלק מהגרעין”75.

דמויות מרכזיות: חבר הוועד, הרב ידידיה וולף, הוא יו”ר הוועד המנהל של עמותת עמינדב לשירות לאומי, 

שהביע תמיכה ב”בבית היהודי” ב-762015. חבר ועד נוסף הוא הרב חיים פוגל, רב מכללת אמונה ויו”ר חבר 

הנאמנים של מכללת אורות ישראל באלקנה ומכללת מורשת יעקב ברחובות. הוא שייך לתלמידי הרב קוק 

והינו ממייסדי הגרעין התורני ברחובות. חבר ועד נוסף הוא אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית נחל 

שורק, שנעצר ב-2010 בחשד למרמה במכרז של מינהל מקרקעי ישראל במושב יד בנימין77. חבר ועד נוסף 

הוא הרב חיים סבן, המשנה לראש מכללת אורות ישראל. עוד חבר ועד הוא יניב דוד, שרץ ברשימת “הבית 

היהודי” בבחירות לעיריית רחובות78. 
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34. הגרעין התורני ברמלה

מס’ עמותה: 580413755

שמות נוספים: עמיחי, מדרשת זהות ברמלה, המרכז לזהות יהודית עמיחי

מיקום פעילות: רמלה

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 384,922 ש”ח 

תמיכות משרדי ממשלה אחרים ב-2016: 110,885 ש”ח ממשרד הכלכלה

מטרות העמותה: קיום קהילה תורנית לאומית ברמלה. עידוד משפחות הגירה בעיר ופעילות למניעת 

הגירה שלילית. חיזוק תורני וכללי של האוכלוסיה בעיר וחיזוק מוסדות החינוך. קיום ישיבה וכולל בעיר. 

צמצום פערים בחברה הישראלית. גמילות חסדים. עידוד וקידום התיישבות קבע בעיר רמלה ופעילות 

בתחומי חינוך ורווחה, הפעלת מעונות יום.

פעילויות נוספות: המרכז להעמקת הזהות היהודית הוא חלק מהגרעין התורני “עמיחי” הפועל בעיר ומונה 

 כ-70 משפחות79. גרעין רמלה הוקם בסיוע “קרן קהילות”, והוא חלק מתופעת הגרעינים התורניים בערים

המעורבות - רמלה, לוד, יפו ועכו.  ב-2014 יזמו ראשי המגזר הערבי ברמלה מפגש עם קציני משטרה וטענו 

להתגרות מצד אנשי הגרעין התורני, שהכחישו80.

 דמויות מרכזיות: אחד ממקימי הגרעין הוא אליקים ויסנשטרן, ששימש בעבר כדובר של “ועד רבני

יש”ע” ושל “תנועת המקדש” המקדמת את בניית בית המקדש השלישי בהר הבית. עוד במקימי הגרעין 

יאיר קרטמן, חבר בתנועת הימין הקיצוני “קוממיות” שהביעה תמיכה בפעולות “תג מחיר” ועודדה עימותים 

עם כוחות הביטחון במטרה למנוע פינוי מאחזים. קרטמן הוא גם חבר הנהלת “המטה המשותף” של ארגוני 

הימין, שתקף, בין היתר, את שר הביטחון, משה יעלון, על החלטתו להרס מבנים במאחזים בלתי-חוקיים 

בשומרון81.

פרטים נוספים: מדובר בגרעין לאומני במיוחד. אוריה שחור, ראש הגרעין התורני ברמלה, אמר בדיון 

בכנסת ב-2012: ”אנחנו לא בעד רב-תרבותיות. אנחנו לא חושבים שרמלה או המדינה כולה היא רב-

תרבותית - זו מדינת ישראל... עיקר תפקידו של הגרעין הוא להרים את קרן התורה לציבור היהודי. 

המאמץ שלנו לבנות בעיר שאנחנו חיים בה בית מדרש חזק, לימודי מורשת בכל מוסדות הציבור - הדתיים 

והלא דתיים. אני חושב שלא 90% אלא 100% מהכוח שלנו הולך על יהדות. אנחנו גם לא רוצים להתבייש 

באג’נדה שלנו. זאת אומרת, אני דתי-לאומי, ולא נוח לי לצייר את הפעילות שלנו כאילו אנחנו רק גרעין 

חברתי - לא, אנחנו גרעין תורני, והדגל שלנו הוא היהדות”82. 

 למרות שבגרעין מדגישים כי הם עוסקים בהפצת התורה, כשהשר נפתלי בנט ביקר בגרעין באפריל 2014
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הוא ייעץ לחברי הגרעין לטשטש את פעילותם. “אני רוצה לברך את הגרעין התורני ברמלה. נקרא לזה 

גרעין חברתי... צריך לשנות”, אמר. “אתם עושים מהפכה כבר עשור, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים 

כדי לעזור לכם. תראו אותנו בתור משרתי הציבור שלכם. רק תמשיכו”83.

“מה יותר חשוב, להתנחל בלבבות או להתנחל בישובים מבודדים? ברמלה זו לא שאלה. כאן עצם המגורים 

מהווים חשיבות ציונית במעלה עליונה. והחיכוך היום יומי עם הציבור הרחב מייצרת אפשרות לעשיה 

כמעט בכל רגע. בעצם רמלה היא התנחלות אקטיבית בלב ובארץ - במרכז הארץ!84”.

http://garin.petelll.co.il :אתר אינטרנט

35. מדרשת חמד”ת - רעות רמת גן

מס’ עמותה: 580334605

מיקום פעילות: רמת גן

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 143,395 ש”ח 

שמות נוספים: מרכז רעות, חמדת

מטרות העמותה: “הפצת יהדות וערכים יהודים. חיזוק בתי ספר ממלכתי דתי וממלכתי. מחקר חינוכי 

ותורני. השתלמות מורים. מרכזי למידה”.

פעילויות נוספות: המרכז פועל במסגרת ישיבת ההסדר ברמת גן. ישיבת ההסדר מפעילה גם את הגרעין 

התורני “להאיר את העיר” הפועל בעיר. באתר זהות כתוב כי “הבנות הן חלק מגרעין גדול ומשמעותי 

שפועל בכל רחבי העיר רמת גן". לפי האתר, בנות השירות לומדות יום בשבוע בבית מדרש בראשות הרב 

יהושע שפירא”. שפירא, חבר בוועד העמותה, עומד גם בראש ישיבת ההסדר ברמת גן ונחשב לאחת 

הדמויות הבולטות בימין הקיצוני. היה תלמידו של הרב גינצבורג מישיבת “עוד יוסף חי” בקבר יוסף. 

ב-1989 הוגש נגד הרב שפירא כתב אישום לאחר שיחד עם קבוצת תלמידים מ”עוד יוסף חי”, ירה לעבר 

בתים של פלסטינים במהלך ביקור בקבר יהושע בן נון. התיק נסגר עקב עסקת טיעון שבמסגרתה ריצה 

שמונה חודשי מאסר בפועל. הוא נמנה עם הרבנים שתמכו בסירוב פקודה במקרה של פינוי התנחלויות 

וגם הביע ביקורת חריפה נגד רבנים שמובילים מגמות שינוי ליברליות בציבור הדתי-לאומי, ובמיוחד נגד 

אלה המוכנים לנהל דיאלוג עם הקהילה ההומו-לסבית. הוא התנגד למתן שוויון זכויות לקהילתה הלהט”ב, 

ועל חבריה אמר: “אני חושב שהם מסכנים”85.
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דמויות מרכזיות: הישיבה אירחה ביולי 2016 בכנס שארגנה את הרב דניאל הכהן סטבסקי, רב המזוהה 

עם הימין הקיצוני הקשור לנוער הגבעות והיה הרב שערך את “חתונת השנאה” בה דקרו נערי גבעות את 

תמונת התינוק עלי דוואבשה86. חברי ועד בעמותה הם אורי פינסקי, שמנהל את ישיבת ההסדר ברמת 

גן והגרעין התורני ואברהם וסרמן, שמלמד בישיבת ההסדר ומשתייך  לתלמידי הרב קוק. וסרמן התנגד 

למסקנות ועדת ביטון במשרד החינוך וגם כתב מאמר שיצא נגד עידוד השכלה אקדמית לבני ובנות המגזר 

הדתי87. חברי ועד נוספים הם רן שריד, ממקימי הישיבה ברמת גן, ודוד טחובר, מופיע כאיש קשר ברמת גן 

במודעה הקוראת להגיע להפגנה למען “הבית היהודי”88. 

http://bit.ly/2szlPdJ :אתר אינטרנט

36. ראשית - למען החברה האזרחית

מס’ עמותה: 580439800

מיקום פעילות: רמת השרון

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 1,336,666 ש”ח

תמיכות משרדי ממשלה אחרים ב-2016: 165,664 ש”ח ממשרד החקלאות )“מינהלת 
גרעיני משימה עירוניים”(.

שמות נוספים: מרכז זהות רמת השרון, גרעין ראשית, קהילת ראשית

מטרות העמותה: הקמת בית מדרש וכולל ללימוד תורה ומסגרות תורניות נוספות. הפצת תורה, אמונה 

ותרבות תורנית יהודית בקרב כל שכבות האוכלוסיה. פעילות צדקה חסד ורווחה לנזקקים.הקמת מעון 

ילדים למשפחות מעוטות יכולת. עידוד וקידום מגורים בעיר רמת השרון ופעילות בתחומי חינוך ורווחה.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה את הגרעין התורני בעיר. “קהילת ראשית” היא אחת מעשרות 

גרעינים המשתייכים לעמותת שעלי תורה, שתוקצבה בעבר על ידי החטיבה להתיישבות, ושבראשה עומד 

איש הבית היהודי, הרב רחמים נסימי.

דמויות מרכזיות: מנהל עמותת קהילת “ראשית” הוא הרב נתנאל סימן טוב )או: סימנטוב(. במהלך 2011 

ו-2012 סימן טוב כיהן במקביל גם כראש העמותה וגם כעוזר ראש מינהל החינוך הדתי, אברהם ליפשיץ. 

במהלך תקופה זו נהנתה העמותה מתמיכות משרד החינוך בסך יותר מ-1.2 מיליון שקל במצטבר. בראיון 

שהעניק ב–2009 לעלון “בראש יהודי”, אמר סימן טוב: “מרכז העצבים ומוקד קבלת ההחלטות הוא גוש דן. 

לכן השפעה שם היא השפעה ישירה על כלל דמותה של ישראל”. לגבי קהל היעד להצטרפות לגרעין אמר: 
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“אנחנו מחפשים את המשוגעים לדבר”89. ביוני 2017 נחשף כי סימנטוב קיבל מניות ברשת סופרמרקטים 

מגבריאל ומיכאל מירילשוילי, אוליגרכים המקושרים למנהיגים בישראל וברוסיה, שתורמים עשרות אלפי 

דולרים לישיבות בישראל וברוסיה ונחקרו בפרשת דרעי90.  

פרטים נוספים: תושבים בשכונת מורשה ברמת אביב ניהלו מאבק משפטי נגד הגרעין התורני, ומחו על 

ההתמקמות שלו בבית הכנסת בר-יוחאי בשכונה. ב-2012, אחרי שנים של מאבק, הושג הסכם בין הצדדים 

שפעילות הישיבה בשכונה תופסק91. 

 37. בדרכי אבות - הקרן לחינוך יהודי ציוני ע”ש פנחס 
ניסטנפובר ז”ל

מס’ עמותה: 580439958

מיקום פעילות: רעננה

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 206,126 ש”ח 

מטרות העמותה: “הפעלת חוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים. שיעורי תורה. פעולות קהילתיות עם שכבות 

מצוקה. הוצאת ספר תורה. פרויקט אח בוגר של תלמידי ישיבות.הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית 

לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי, שלא במסגרת תכנית הלימודים הפורמלית. העמקת הידע 

של הילד והנער לפיתוח רגשי הזדהות עם העם היהודי, הארץ והמורשת היהודית. עידוד, סיוע וקידום 

מגורי קבע של משפחות ברעננה. קידום גיבוש קהילה עירונית סביב פרויקטים של חינוך ורווחה”.

 דמויות מרכזיות: צביקה גרינגליק, ממקימי העמותה וחבר הוועד המנהל שלה, הוא גם יו”ר רשימת

“הבית היהודי” ברעננה ושימש כחבר מועצה מטעמה. יו”ר הבית היהודי נפתלי בנט תמך בגרינגליק באופן 

פעיל ואף הבטיח לסייע בבחירות לרשימה שבראשה עמד92.

בעבר קיבלה העמותה תרומה מ"הקרן לטיפוח הרעיון הציוני", אחת מעמותת הבת של אמנה, חברת 

הבנייה המרכזית בהתנחלויות”93.
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38. מדרשת נגה- מפעלים חינוכיים, חברתיים והתיישבותיים

מס’ עמותה: 580427284

מיקום פעילות: כפר סבא

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 80,999 ש”ח

מטרות העמותה: “להקים ולנהל מדרשה תורנית לחינוך בנות ביישוב נגוהות, מרכז להפעלת בנות 

לשירות לאומי למטרות רווחה, חינוך וקליטה בדרום הארץ, מוסדות דת, תרבות, חינוך ורווחה ביישוב 

נגוהות ובדרום הארץ. הפעלת מוסדות. ליזום ולנהל פרויקטים בתחומי החינוך, הרווחה והדת בכל הארץ. 

ניהול פרויקטים ליהדות התפוצות בארץ ובחו”ל ובתחומי החינוך והזהות היהודית. הקניית ערכי יסוד 

של המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי שלא במסגרת תוכנית הלימודים 

הפורמלית. העמקת הידע של הילד והנער לפיתוח רגשי הזדהות עם העם היהודי, הארץ והמורשת 

היהודית”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם את “הבית בפרדס”, בית מדרש בפרדס חנה. 

39. מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות

מס’ עמותה: 580133015

מיקום פעילות: קיבוץ עין צורים, משואות יצחק, אשדוד

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 1,800,227 ש”ח

תמיכות משרדי ממשלה אחרים ב-2016: 120,000 ש”ח ממשרד התרבות

מטרות העמותה: “להפוך את התרבות היהודית לרלוונטית בחייהם של יהודים בישראל ובתפוצות. לקדם 

דיאלוג בין יחידים ובין קבוצות שונות בחברה הישראלית, תוך עמידה על המשותף ומבלי לטשטש את 

 המפריד.

 לפעול לקידום יהדות פתוחה, קשובה ופלורליסטית במרחב הציבורי בישראל, בדגש על דרום הארץ. 

לחזק את תחושת השייכות של קבוצות ויחידים לישראל ולחברה הישראלית”.

http://www.merkazherzog.org.il :אתר אינטרנט
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40. פנים אל פנים - נועם ישראל

מס’ עמותה: 580439248

מיקום פעילות: ירושלים

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 390,148 ש”ח

מטרות העמותה: “ליזום מפגשים בין אנשים ממגזרים שונים בחברה הישראלית על מנת לקרב לבבות 

ולקרב לתורה. ליזום פעילות של עזרה לזולת. להקים מסגרות פורמליות ובלתי פורמליות לנוער 

ולמבוגרים. לתת מלגות לסטודנטים. הפעלת והקמת מרכז להעמקת החינוך היהודי במערכות החינוך 

השונות”.

דמויות מרכזיות: ישראל מלאכי, שכיהן בין השנים 2005 ל-2011 כגזבר העמותה, הוא פעיל פוליטי 

מרכזי ב”בית היהודי” שמככב בשנים האחרונות בדוחות מבקר המדינה על העברות כספים באמצעות 

‘כיפוף’ קריטריונים ונהלים פסולים. על פי דו״ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה בעקבות תחקיר מולד, 

עקף מלאכי, יועצו של שר הבינוי והשיכון דאז, אורי אריאל, את הדרג המקצועי במשרד הבינוי והתערב 

בקביעת קריטריונים לחלוקת כספים לגרעינים התורניים כך שיתעדפו עמדות ואינטרסים של גרעינים של 

 “הבית היהודי”, כולל העברת כספים לעמותה שהוא עצמו ניהל ארבע שנים קודם לכן.

אל”מ )במיל'( גבע ראפ הוא יו”ר-שותף של העמותה, המשתייך לזרם של הרב צבי טאו, מתלמידיו 

הבולטים של הרב קוק. ראפ מרבה להתבטא בתקשורת, בין היתר צוטט מפיו כי “ישראלים צריכים 

להסתכל על עצמם קודם כל כיהודים״. ראפ גם תרם כספים לישיבה. יורם  טרנר, יו”ר שותף של העמותה, 

תושב ההתנחלות כוכב השחר. בין היתר חתום על גילוי דעת הקורא לתמיכה בכל מפלגה אשר תפעל 

לפי העקרונות הבאים: ״שמירה על שלימות כל ארצנו וחיזוק ההתיישבות בכל חלקיה”. ידידיה גינזבורב 

הוא מנהל פרויקט תיכונים בעמותה. מכהן במקביל כמנהל מכון ההוראה במכינה הקדם-צבאית “בני 

דוד” בעלי. המוסד, כזכור, עלה לכותרות עקב התבטאויותיו של ראש המכינה, הרב יגאל לוינשטיין, בגנות 

הומוסקסואלים וגיוס נשים לצה”ל.

http://www.panimelpanim.org :אתר אינטרנט
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41. קרן אל אור ע”ש אלון בביאן ואוריאל ואלירז פרץ

מס’ עמותה: 580371300

תמיכת משרד החינוך ב-2015: 36,223 ש”ח

מיקום פעילות: גבעת זאב

שמות נוספים: גרעין אל אור

מטרות העמותה: “פעילות תורנית וגמ”ח בגבעת זאב. יזום מוסדות דת. מימון כולל אברכים ובית מדרש 

דתי לאומי. פעילויות תרבות שונות ופעילויות חינוכיות. הקניית ידע בסיסי ביהדות לילדים ונוער בצורה 

חויויתית. סיוע וקידום קליטת משפחות ציוניות בגבעת זאב לשם חיזוק צביון היישוב”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גרעין תורני, כולל אברכים, בית מדרש דתי-לאומי ופעילויות 

קהילתיות הקשורות בזהות יהודית.

דמויות מרכזיות: העמותה היא חלק מרשת “קרן קהילות” בראשות הרב דניאל טרופר, ששימש כיו”ר ועדת 

המפקד של מפלגת “הבית היהודי” לפני הבחירות לכנסת ה-19 ולאחר מכן גם מונה ליו”ר ועדת החוקה 

של המפלגה. אחד ממייסדי העמותה, אסף נבנצל, הוא עורך דין שעומד מאחורי עסקאות מקרקעין רבות 

בשטחים. הוא עבד במשך יותר מעשור בעמותת אלע”ד, הפועלת בין השאר לייהוד מזרח ירושלים, ושימש 

עורך הדין של כמה חברות שהוקמו במקלטי מס ברחבי העולם, הרוכשות שטחים בעיקר במזרח ירושלים. 

בין השאר, הוא היה מעורב בעסקאות שנועדו להלבין מאחזים, ובית המשפט מצא כי הן מפוברקות94. 

נבנצל הוא גם מייסד של חברת “יוזמת עתי העם היהודי” שקיבלה אישור ממשרד התפוצות בראשות נפתלי 

בנט להוביל תוכנית בשווי 190 מיליון שקלים לחיזוק הקשר עם התפוצות, שספגה ביקורת חריפה95. 

http://garin-elor.weebly.com :אתר אינטרנט



עושים נפשות - נספח ב׳34

42. “אומץ - מפעלים חינוכיים”

 מס’ עמותה: 580236099
מיקום פעילות: כלל ארצי

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 755,413 ש”ח

מטרות העמותה: “הקמה וניהול בית כנסת, ישיבה, כולל ותלמוד תורה, בניית שכונה דתית לחברי 

העמותה, פעילות צדקה וחסד, תמיכה לאברכים ותלמידים מצטיינים, שירותי הדרכה וחינוך תורני ציוני”.

 פרטים נוספים: מהדו”ח הכספי ל-2012 עולה כי בעקבות ביקורת שנערכה בעמותה, עיכב משרד החינוך

 את מתן התמיכה הממשלתית. העמותה ערערה על ההחלטה, אבל עד מועד הגשת הדו”ח לא התקבלה

החלטת הוועדה בעניין. בנוסף, לפי הדו”ח הכספי, העמותה קיבלה באותה שנה כמעט שני מיליון שקל 

במסגרת הקצבות ממשרד החינוך)כולל בתקני בנות שירות לאומי( והרשויות המקומיות.

43. מרכז להעמקת היהדות ע”ש הרמב”ם

מס’ עמותה: 580490365 

מיקום פעילות: טבריה

 

מטרות העמותה: “לפעול למען חיזוק הזהות היהודית בחברה הישראלית. הקמת מדרשה תורנית לבנות. 

הוצאה לאור של פרסומים תורניים”.

פעילויות: העמותה מפעילה העמותה מפעילה את המרכז בשיתוף עם מכללת “מורשת יעקב” ברחובות. 

בנוסף, המרכז מפעיל את הגרעין התורני “אורות הגליל”, מדרשה לבנות שירות ומרכז למבקרים. 

דמויות מרכזיות: לעמותה חברי ועד משותפים עם עמותת שוחרי “מורשת יעקב” שגם שייכת לזהות: הרב 

חיים סבן ויניב דוד, סמנכ”ל מורשת יעקב שרץ ברשימת הבית היהודי בבחירות למועצת העיר. 

http://harambam.org.il :אתר אינטרנט
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44. א.מ.ל.א.י. - אמנים ומוזיקאים למען ארץ ישראל

מס’ עמותה: 580452829

מיקום פעילות: ירושלים

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 98,840 ש”ח

שמות נוספים: נשימה

מטרות העמותה: “הופעות בציבור של אמנים ומוזיקאים להמחשת היופי והשמחה של ארץ ישראל. חיזוק 

אהבת ישראל ואחדות ישראל באמצעות אמנות ומוזיקה. הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לבני 

הנוער באמצעות אמנים ופיתוח אומנות ומוסיקה וכן העמקת הידע של הילד והנער לפיתוח רגשי הזדהות 

של העם היהודי לחיזוק אהבת ישראל ואחדות ישראל”.

http://artists.org.il/heb :אתר אינטרנט

45. או יו ישראל ע”ש ברוך ושרה פאלק

מס’ עמותה: 580054039

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 617,201 ש”ח

מיקום פעילות: ירושלים, רחובות, בת ים, חולון, נהריה, מעלה אדומים, בית שמש, 
שדרות, נתניה, קרית גת, קרית מלאכי, חצור, נצרת עילית, עכו, יפו, רמת השרון, 

דימונה, ירוחם, טבריה, קרית שמונה, נהריה, אופקים ואריאל. 

שמות נוספים: מקום בלב, OU ישראל, איחוד בתי הכנסת

מטרות העמותה: הפצת תרבות תורנית לציבור הרחב. העמקת החינוך היהודי המקנה מושגים וערכים 

ביהדות בסיסית, פיתוח רגשי הזדהות עם העם, הארץ והמורשת של העם היהודי לילדים ובני-נוער. 

הפעלת תכניות חינוך והעשרה לטיפול והעצמה לילדים ובני הוער ולבעלי צרכים מיוחדים בחברה 

הישראלית".

על העמותה: לפי אתר העמותה ארגון הנוער “מקום בלב” נוסד בשנת 1999 על ידי OU ישראל. ארגון 

Orhtodox Union מפעיל תוכניות נוספות הן בארץ והן בעולם, ואחראי על יסוד והפעלת ארגון הנוער 
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NCSY בארה”ב. ארגון הנוער “מקום בלב” מתמחה בפעילות בפנאי עם נוער בגילאי ה’-י’ב בפריפריה. 

הארגון פועל עם מאות בני נוער  ברחבי הארץ ובונה בקרבם את הזהות היהודית מתוך העצמה ורצון. 

הארגון פועל בפריסה ארצית של סניפים, כאשר לכל סניף יש מנהל/ת הפועל בישוב ומגשים את היעדים 

של הארגון.

פעילויות נוספות: השלוחה בישראל מפעילה גם את “לב יהודי-ישראלי”, ארגון גג המאגד תחתיו כ-10 

גרעינים תורניים הפועלים באזור גוש דן בתחומי חינוך, רווחה וזהות יהודית. מנכ”ל הארגון הוא נתנאל 

סימן טוב )ראו פירוט אודותיו במרכז זהות ברמת השרון(  ובראשו עומד הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת 

ההסדר ברמת גן וחבר ועד במרכז זהות בעיר )ראו פירוט אודותיו בעמותת מדרשת חמד"ת(96. 

דמויות מרכזיות: נשיא OU, צבי סנד, תרם ב-2015 1,000 שקלים לאבי וורצמן בפריימריז של הבית 

היהודי97. 

http://bit.ly/2spUoo2 :אתר אינטרנט

46. “גרעין חברתי יפו”

מס’ עמותה: 580484962

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 659,455 ש”ח

מיקום פעילות: תל אביב-יפו

שמות נוספים: הגרעין התורני ביפו

מטרות העמותה: “הקמת קהילה ערכית חזקה ביפו. הבאת אוכלוסיות חדשות לעיר ודאגה לקליטתן 

הנאותה. קידום ערכיה של הציונות הדתית, עריכת כנסים, ימי עיון, סמינרים, פעולות חברתיות ושבתות. 

 קידום והקמת מוסדות רווחה, דת וחינוך פורמליות ובלתי-פורמליות. פיתוח אמצעי הוראה. קידום והקמת

מוסדות תרבות ופנאי”.

דמויות מרכזיות: מנהל הגרעין לשעבר הוא איתי גרנק, מנכ”ל “זהות” ופעיל מפלגת “הבית היהודי” 

שהתמודד על ראשות רשימת המפלגה בתל-אביב. לפי הדו”חות השנתיים של העמותה, הרב איתי קרמר 

הוא אחד ממורשי החתימה בעמותה. ב-2013 עמד קרמר בראש סיעת “הבית היהודי” בבחירות המקומיות 

בבת ים.
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פרטים נוספים: ראש הגרעין, הרב יובל אלפרט, אמר בעבר בראיון: “אנו ביפו כדי לחזק את הזהות 

היהודית של תושביה... הציבור הכללי בארץ לא מכיר את תורת הרב קוק, לא יודע לענות על השאלה 

למה בכלל אנו נאבקים על ארץ ישראל. החלטנו להתחבר לגרעין תורני, ובשלב מסוים הציעו לי להנהיג 

את הגרעין ביפו. בהתייעצות עם מו”ר הרב שלמה אבינר, נטלתי על עצמי את המשימה”98.

 בגרעין מצהירים כי הם רוצים “להיות חלק אורגני מהאוכלוסייה המקומית ביפו, לבנות איתה חיי קהילה

 ומעורבות”, אלא שלדעתו של הרב אלפרט, יש בעיה קשה בחברויות שנוצרות בין יהודים וערבים. “יש

 כאן תופעה בעייתית מאוד, כי נוצרות חברויות ובסופו של דבר בנות יהודיות מתחתנות עם ערבים וגם

 ההפך”. לדבריו, הפתרון היחיד לתופעה הוא הקמת מערכת חינוכית ליהודים בלבד: “אנחנו מנסים להקים

 מערכת חינוך ממלכתית-דתית, שלא תהיה חייבת לקבל את כולם... לדעתי, אין ספק שהאינטגרציה

 שקיימת בבתי הספר גורמת להתבוללות. עירבנו בחלק מהמקרים ארגונים כמו ‘יד לאחים’ ו’ראש יהודי’

 כדי להתמודד עם חלק מאותן תופעות קשות”. בעבר נרשמו חיכוכים בין האוכלוסייה הערבית ביפו ובני

הגרעין99. 

מנכ"ל העמותה לשעבר הוא איתי גרנק, יו"ר זהות ופעיל הבית היהודי. להרחבה אודותיו ראו המחקר 

המלא, פרק "זהות".

http://www.gyafo.co.il :אתר אינטרנט

47. בית מוריה באר שבע

מס’ עמותה: 580223386

מיקום פעילות: באר שבע

תמיכת משרד החינוך ב-2016: 1,144,881 ש”ח

תמיכות נוספות ממשרדי ממשלה ב-2016: 119,153 ש”ח ממשרד החקלאות )“מינהלת 
גרעיני משימה עירוניים”(, 627,676 ש”ח ממשרד הכלכלה 

שמות נוספים: באר שבע – המרכז לזהות יהודית

מטרות העמותה: “קידום החינוך היהודי - ציוני. פעילות להעמקת ערכים ולחינוך יהודי לילדים ונוער. 

פעילות רווחה וחסד בקרב הקהילה. פעילות לקירוב לבבות ולחיזוק רוח העם. קידום ושיפור ההישגים של 

הילדים ואוכלוסיות תת - משיגות. פעילות בקרב העולים החדשים ללימוד ערכי היהדות והציונות. הקנית 

מושגים וערכים ביהדות בסיסית לילדים ובני נוער בגילאים 18-6 כחינוך העשרתי שלא במסגרת הלימודים 
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הפורמליים. שרותי הדרכה וחינוך תורני-ציוני. עידוד וקידום מגורים בעיר באר שבע ופעילות בתחומי חינוך 

ורווחה- הפעלת כולל וישיבה וחלוקת מלגות לאברכים”.

פעילויות נוספות: העמותה מפעילה גם גרעין תורני, בית מדרש ומדרשה בעיר. 

דמויות מרכזיות: סגן שר החינוך לשעבר, אבי וורצמן ממפלגת “הבית היהודי”, והרב חיים דרוקמן, אחד 

מרבני “הבית היהודי”, נמנים עם מייסדי העמותה. להרחבה: ראו ציטוטים מדבריו של הרב שמעון סקורי, 

מנהל מדרשת הזהות היהודית בבית מוריה, בפרק העוסק בעמותות זהות. כמו כן, העמותה משתייכת 

לרשת הגרעינים של “קרן קהילות” בראשות הרב דניאל טרופר, ששימש כיו”ר ועדת המפקד של מפלגת 

“הבית היהודי” לפני הבחירות לכנסת ה-19 ולאחר מכן גם מונה ליו”ר ועדת החוקה של המפלגה.

https://www.bmoriah.org.il :אתר אינטרנט
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הערות

1  כפי שעולה מאתר “זהות”, ממסמכי עמותת “זהות” וממסמכי העמותות עצמן

2  מתוך אתר הסדנא לידע ציבורי. הסכומים אינם כוללים מכרזים ומיזמים משותפים, אלא כספים שהתקבלו באמצעות 

מבחני תמיכה בלבד. 

 http://bit.ly/1EsgeFf :25  '3 נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ

4  שם

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/469/848.html  5

http://www.datili.co.il/index.php?id=61492  6

http://www.datili.co.il/index.php?id=62879  7

http://bit.ly/1QrKypU  8

http://bit.ly/1EsgeFf :37 '9  נספח הגרעינים התורניים של מולד, עמ

http://bit.ly/2tBxqsa  10

http://elami.org.il/?page_id=404  11

12  נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ’ 21

http://www.israelhayom.co.il/article/95755  13

http://news.walla.co.il/item/2935071  14

https://www.facebook.com/ProIsraell/posts/823624081025058  15

http://bit.ly/2soKz8v  16

http://bit.ly/2sxrX9F  17

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/293670  18



עושים נפשות - נספח ב׳40

http://www.israelhayom.co.il/article/91509  19

http://bit.ly/2tBgPo7  20

http://bit.ly/2sH46nE  21

http://bit.ly/2sE4Jh1  22

http://bit.ly/2sffJAs  23

http://bit.ly/2sHdTdo  24

http://www.givatayim.muni.il/City/Lists/List/DispForm.aspx?ID=98  25

http://bit.ly/2rEWguk  26

http://bit.ly/2tgPqss  27

http://bit.ly/2sfufIH  28

http://bit.ly/2sDzyCf  29

http://bit.ly/2sMk3Zh  30

http://bit.ly/2sff16t  31

 http://bit.ly/1EsgeFf :19 ’32  נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ

33  שם.

http://www.yeshiva.org.il/midrash/9288  34

https://tinyurl.com/yc7bd4sk  35

http://www.local.co.il/herzliya/3212/article  36

http://tinyurl.com/pen3aq5  37

http://bit.ly/2tilPP9  38

http://bit.ly/1EsgeFf :33 ’39  נספח הגרעינים התורניים של מולד, עמ
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http://www.star10.co.il/page_20390  40

http://bit.ly/2sG1Yf2  41

http://sixtyone.co.il/articles/261  42

43  שם

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1165995  44

http://bit.ly/1EsgeFf :14 ’45  נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ

http://bit.ly/2sYLCyD  46

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2193427  47

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/293670  48

http://bit.ly/2rPKpVQ  49

http://www.datili.co.il/index.php?id=56706  50

http://bit.ly/2suWGAW  51

http://bit.ly/2sKMC9a  52

http://bit.ly/2rsrxNd  53

http://bit.ly/2sNKApD  54

http://bit.ly/1EsgeFf :29 ’55  נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ

http://bit.ly/2sKpAz6  56

http://bit.ly/2ryfBJR  57

http://bit.ly/2rLDgKL  58

http://bit.ly/2sQUCpC  59

http://bit.ly/2sKZvji  60
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http://www.zehut.co.il  61

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3139717  62

http://bit.ly/2sR1zqI  63

http://bit.ly/2rQhIb2  64

http://bit.ly/1EsgeFf :17’65  נספח הגרעינים התורניים שלמולד עמ

66  שם.

http://bit.ly/2sOLL7Y  67

http://bit.ly/2soKz8v  68

http://bit.ly/2t8Mz6H  69

http://bit.ly/2topmLJ  70

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3483351,00.html  71

http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles//2016/117-99-2017-0001411.pdf  72

http://bit.ly/2swDx1i  73

http://beit-harav.org.il/hamasa_beikvot_haratia.pdf  74

http://bit.ly/2trF8pv  75

http://bit.ly/2sS9lkg  76

http://bit.ly/2sUXP7z  77

http://bit.ly/2tNeKFC  78

http://bit.ly/2rU1luc  79

http://bit.ly/2rTZeq4  80

http://bit.ly/2sOJHw2  81
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http://bit.ly/1EsgeFf  82

83  שם

84  שם

http://bit.ly/1EsgeFf :13 ’85  נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ

http://glz.co.il/1064-83756-HE/Galatz.aspx  86

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1224817  87

https://www.facebook.com/ProIsraell/posts/823624081025058  88

http://www.themarker.com/markerweek/1.2527908  89

http://www.themarker.com/markerweek/1.4176781  90

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4206285,00.html  91

http://bit.ly/1EsgeFf :18 ’92  נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ

93  שם.

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2707595  94

95  שם.

https://he.wikipedia.org/wiki/OU  96

http://bit.ly/2tBgPo7  97

http://bit.ly/1EsgeFf :8 ’98  נספח גרעינים תורניים של מולד, עמ

99  שם.
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www.molad.org


