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 תכנית מעורבות חברתית תמורת נ"ז ל "אם תרצו" עמותת ב אישור פעילות : הנדון         

 

-פרופ' רז חןפרופ' מארן ניהוף,  פרופ' דוד אנוך,  פינצ'ובר,  -פרופ' רות הכהן  פניה זו נשלחת בשם .1

-איתמר אבןאמריטוס  פרופ'  פרופ' ג'וליה רסניק,  ,  וןפרופ' עמנואל סיפרופ' זהר שביט, מוריס,  

זהר, ד"ר אבנר כהן, פרופ' קובי פטרזייל, ד"ר רן שאולי, פרופ' יגאל ברונר, פרופ' מירה אריאל, 

ורוניקה כהן, פרופ' בן ציון מוניץ, פרופ' דוד אמריטה ד"ר אפרים דוידי, ד"ר אליוט כהן, פרופ' 

ן, יונתן אנסואמריטוס  פרופ'  ,  ד"ר הללי פינסוןשולמן, ד"ר סנאית גיסיס, פרופ' עמוס גולדברג,  

פרופ' דוד פרופ' מנואלה קונסוני, יונה פינסון, ד"ר חן משגב,  אמריטוסד"ר ענת מטר, פרופ' 

ד"ר אוריאל סימונסון, ד"ר פרופ' אמריטוס דב שנער, בלנק, פרופ' יוסף זעירא, ד"ר ליאור לוי, 

ו פליקס לאוב, פרופ' אמריטוס מיכה לשם, פרופ' אמריטוס חיים קיגל, רוני כהן, פרופ' אביה

פרופ' אבנר אבי עשור,  אמריטוס  פרופ'  קלר, ד"ר אייל שמעוני, ד"ר חן ברם, פרופ' שאול קציר,  

פרופ' אסתר לוינגר, פרופ' אמריטוס משה טאובה, אמריטה עמוס, פרופ' -גלעדי, פרופ' אבנר בן

דרור ורמן, ד"ר איתן גרוסמן, פרופ' סדרה דיקובן אזרחי, ד"ר אריאל הנדל, ד"ר דנה טאובה, 

פרופ' מיכאל קרן, פרופ' נדירה פרופ' אמריטוס אברהם עוז, פרופ' אסתר כהן, רלה מזלי, 

פרופ' אמריטוס ד"ר איה אלידע, קיבורקיאן, ד"ר דרור ק' לוי, פרופ' משה צימרמן, -שלהוב

פרופ' יהושע קולודני, פרופ' אראלה חוברס, פרופ' חיים וייס, פרופ' אמריטוס יעקב כתריאל, 

גדעון כ"ץ, פרופ' עופר אשכנזי, ד"ר ינאי מנחם סגל, פרופ' נילי מור, ד"ר ענת רימון אור, פרופ' 

ישראלי, פרופ' זוהר אביתר, שני בר טוביה, פרופ' ניב גורדון, ד"ר יעל מונק, ד"ר תמר ברקאי, 

אלחנן, פרופ' אמריטוס אביהו זכאי, פרופ' חגית בורר, פרופ' אבי רובין, פרופ' -פרופ' נורית פלד

ריטוס פרופ' אמריטה נעמי שיר, ד"ר סמדר שרון, גדעון פרוידנטל, ד"ר איריס אגמון, פרופ' אמ

נבו, פרופ' אמריטוס יוסף קפלן, פרופ' שרה הלמן, ד"ר דפנה הירש, -פרופ' ורד סלוניםיוסי מרט,  

ד"ר עדנה גורני, פרופ' אילנה פרדס, הדס פארי, פרופ' יצחק )יאני( נבו, תמר ד"ר יעל שנקר, 

י ד"ר הילה דיין, פרופ' אורזי אורנן,  פרופ' אמריטוס עוברגר, פרופ' יואב פלד, פרופ' טל סילוני, 

, הדר, גלעד מלצר, פרופ' מירה בלבן, רותי קנטור, פרופ' אמריטוס עמיחי מזר, פרופ' טלי ביתן

פרופ' , סשה וייטמן אמריטוס ד"רפרופ' אמריטוס פרנק פולק, ד"ר שרה בנינגה, מנאל שלבי, 

 רפופורט,, פרופ' אמריטה תמר פרופ' לב גרינברגפרופ' חיים בראשית, אמריטוס ביל פרידמן, 

mailto:barak.medina@mail.huji.ac.il


 

2 
 

ופרופ' ז'רום פרופ' דניאל דור  ד"ר חנה ספרן,  פרופ' אמריטוס טומי דרייפוס,  ד"ר צביה שפירא,  

 בורדון.

זה מספר חודשים שמתקיים בירור ברשות המיסים, לגבי דרישה שהגשתי יחד עם אחרים מ .2

פקודת מס הכנסה ב 46לבטל אישור שקיבלה "אם תרצו" לעניין תרומות לפי הוראת סעיף 

 . ]נוסח חדש[

"אם תרצו" אינה עומדת בהוראות חוזר מס נטען כי במכתבים שנשלחו לרשות המיסים,  .3

לפקודת מס הכנסה", מיום  46בנושא "קווים מנחים להחלת סעיף  9/2015הכנסה מס' 

ת תבחינים מהותיים לבחינת פעילות למטרה ציבורית: פעילות העמותה וקובע, אשר  10.9.2015

וחת הציבור ככלל או רווחתם של ציבורים מובחנים בעלי אינה מקדמת, ללא אפליה, את רו

(; פעילות העמותה נוגדת 5.1.1זהות, עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה הציבורית )

(; ופעילות העמותה מסייעת, במישרין או 5.1.3ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית )

 .(5.1.7מפלגתית )-בעקיפין, למטרה פוליטית 

שיפורט להלן, תבחינים אלה של רשות המיסים, גם רלוונטיים לעניין האישור שהעמותה כפי  .4

 קיבלה מהאוניברסיטה.

אין ש, טענת 1שפרסמת ברשימות התפוצה של האוניברסיטה ובעיתון הארץ לביקורת בתגובות .5

מאושרת פעילות בגופים שיש להם זיקה מפלגתית. לאור הקושי העקרוני לקבוע אילו ארגונים 

צריכים להיחשב פוליטיים, הוועדה שהוסמכה לדון בעניין בוחנת בעיקר את אופי הפעילות 

הקונקרטית שבגינה מבוקשת ההכרה, ואינה עוסקת באפיון כללי של הארגונים שמבקשים 

 .הכרה

או לא, הינה תמוהה לנוכח  נחשבת ארגון פוליטיטענתך כי קיים קושי לבחון אם "אם תרצו"  .6

שמנהל  של הסתהפוליטיים שלל הראיות לגבי זיקתה המובהקת למפלגת הליכוד ולקמפיינים 

 אישית ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ומי מטעמו.

על אף מטרותיה המוצהרות של "אם תרצו" שנרשמו אצל רשם העמותות, בפועל העמותה  .7

וברדיפה פוליטית של מי שהיא מזהה כאנשי שמאל עוסקת בעיקר בפעילות פוליטית, בהשתקה  

וכפעילי זכויות אדם, בשלילת ההגנה על זכויות האדם והאזרח של האוכלוסייה הלא יהודית, 

 ובהחלשת מוסדות הדמוקרטיה הישראלית, כגון בית המשפט העליון.

וטין להלן שורה ארוכה של דוגמאות לפעילות "אם תרצו" בשנים האחרונות, אשר סותרת לחל .8

או כארגון המסייע למטרה  את טענתך כי קיים קושי לזהות את "אם תרצו" כארגון פוליטי

 :מפלגתית-פוליטית

לגיטימציה נגד פעילי וארגוני זכויות האדם -"אם תרצו" מנהלת קמפיין הסתה ודה .א

בישראל, וקמפיין אישי נגד העובדים והפעילים בארגונים, מכנה אותם "שתולים" 

כתומכי טרור. הקמפיין של "אם תרצו" שמתמקד בארגונים הנתמכים ומגדירה אותם 

לטענתה על ידי הקרן החדשה, מזכיר קמפיינים אנטישמיים שמנוהלים בשנים האחרונות 

. אף שלא נעשה 2במזרח אירופה )למשל, בעניין ארגונים הנתמכים על ידי קרן סורוס(

 :3יתרשימוש במילה "בוגדים", זה המסר של הקמפיין. בין ה

 
1 https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8538150 
2 https://imti.org.il/publication/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/ 
3 https://www.facebook.com/imtirtzu/videos/vb.849824028408565/2099842020309737/?type=2&theater ; 
https://imti.org.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%93%D7%95%D7%97-
%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-2015.pdf ; https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2828956 ; 

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8538150
https://imti.org.il/publication/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://www.facebook.com/imtirtzu/videos/vb.849824028408565/2099842020309737/?type=2&theater
https://imti.org.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-2015.pdf
https://imti.org.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-2015.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2828956
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https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001233189; https://www.inn.co.il/News/News.aspx/371461; 
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.873288799395421/2309218262469127/?type=3&theater ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D
7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.849864951737806/2313979988659621/?type=3&theater ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C&epa=SEARCH_BOX 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001233189
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/371461
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.873288799395421/2309218262469127/?type=3&theater
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.849864951737806/2313979988659621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C&epa=SEARCH_BOX
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לגיטימציה נגד אישי תרבות, אמנים, זמרים, -"אם תרצו" מנהלת קמפיין הסתה ודה .ב

.  שוב, אף שלא נעשה שימוש במילה 4משוררים וסופרים, ומכנה אותם "שתולים בתרבות"

)הליכוד( אמר בני בגין  לשעבר  ח"כ  "בוגדים", זה המסר של הקמפיין. בקשר לקמפיין זה, ה

חיפוש, איתור וסימון של בוגדים כביכול הוא סממן פאשיסטי ותיק, מכוער " כי

 . בין היתר:5" ומסוכן

 
4 https://news.walla.co.il/item/2929580 
5 https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2834301 ; https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-523919 

https://news.walla.co.il/item/2929580
https://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2834301
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-523919
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לגיטימציה נגד מרצים במוסדות להשכלה גבוהה, -"אם תרצו" מנהלת קמפיין הסתה ודה .ג

 שמזוהים על ידיה כאנשי שמאל וכפעילי זכויות אדם. לצורך כך הוכנה רשימה של מרצים

שמפורסמת באתר "הכר את המרצה", יחד עם תיעוד של התבטאויות ופעילויות שלהם 

. "אם תרצו" כתבה באתר האינטרנט שלה 6)כולל עתירות שהגישו לבתי המשפט השונים(

אף שלא נעשה שימוש "זכות הציבור לדעת מי פועל נגד ישראל בכספי המיסים שלו".  כי  

 :7ן. בין היתרבמילה "בוגדים", זה המסר של הקמפיי

 

 
6 https://political-campus.co.il/ 
7 https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2429817210409231/ ; 
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2410717782319174/ ; 
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2407225539335065/ ; 
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2427717553952530/ ; 
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2384624554928497/ ; 
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2382024751855144/ ; 
https://www.facebook.com/imtirtzu/videos/vb.849824028408565/586973505125381/?type=2&theater; 
https://imti.org.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-
%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-
%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0/ 

https://political-campus.co.il/
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2429817210409231/
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2410717782319174/
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2407225539335065/
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2427717553952530/
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2384624554928497/
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2382024751855144/
https://www.facebook.com/imtirtzu/videos/vb.849824028408565/586973505125381/?type=2&theater
https://imti.org.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0/
https://imti.org.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0/
https://imti.org.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0/
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, מגדירה את בג"צ 8לגיטימציה נגד בג"צ ושופטיו-"אם תרצו" מנהלת קמפיין דה .ד

 כדיקטטורה שפוגעת בדמוקרטיה, בביטחון המדינה ואזרחיה ובחיילי צה"ל:

 

 

 
8 https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2359724607418492/ ; 
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2355726994484920/ ; 
https://imti.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-
%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%A5/ ; 
https://imti.org.il/publication/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%93%D7%93-
%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-2008-%D7%A9%D7%9C-
%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95/ ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D
7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%91%D7%92%D7%A6&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%91%D7%92%D7%A6&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2359724607418492/
https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2355726994484920/
https://imti.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%A5/
https://imti.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%A5/
https://imti.org.il/publication/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-2008-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95/
https://imti.org.il/publication/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-2008-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95/
https://imti.org.il/publication/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-2008-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95/
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%91%D7%92%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%91%D7%92%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%91%D7%92%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%91%D7%92%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
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לגיטימציה נגד מבקשי מקלט ועובדים זרים -"אם תרצו" מנהלת קמפיין הסתה ודה .ה

 : 9בישראל. בין היתר

 
9 https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2392275607496725/ ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A1%D
7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.849864951737806/1523965724327722/?type=3&theater ;  
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.873288799395421/1692695510788075/?type=3&theater ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%9F&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/849824028408565/posts/2392275607496725/
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.849864951737806/1523965724327722/?type=3&theater
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.873288799395421/1692695510788075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%9F&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%9F&epa=SEARCH_BOX
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חלק מהמסרים של "אם תרצו" תואמים למסרים של מפלגות פוליטיות מהימין ומהימין  .ו

הקיצוני, העמותה מקיימת פעילויות משותפות עם מפלגות פוליטיות, ומקדמת יוזמות 

כן, העמותה נוהגת לפרסם פרסומים נגד פוליטיקאים -חקיקה של מפלגות אלה. כמו

הגישה עתירה יחד עם מפלגת הליכוד כדי מהשמאל. לקראת הבחירות הקודמות, העמותה  
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. בין 10למנוע הסעה לקלפיות של אזרחים ואזרחיות מהכפרים הבדואים הלא מוכרים

 :11היתר

 

 

 
10 https://imti.org.il/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-
%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-
%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%96/ 
11 https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.873288799395421/1692695510788075/?type=3&theater ; 
https://imti.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-
%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-
%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%99%D7%A2/ ; 
https://twitter.com/imtirtzu/status/1063104612373352448 ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6&epa=SEARCH_BOX ;  
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%96%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95%20%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8&epa=SEARCH_BOX ; 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%
D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9F&epa=SEARCH
_BOX ; https://www.facebook.com/search/top/?q= תנועת%20אם %20תרצו%20עיסאווי%20פריג&epa=SEARCH_BOX 

https://imti.org.il/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%96/
https://imti.org.il/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%96/
https://imti.org.il/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%96/
https://www.facebook.com/imtirtzu/photos/a.873288799395421/1692695510788075/?type=3&theater
https://imti.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%99%D7%A2/
https://imti.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%99%D7%A2/
https://imti.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%99%D7%A2/
https://twitter.com/imtirtzu/status/1063104612373352448
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%96%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%96%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95%20%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95%20%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9F&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9F&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9F&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%95%20%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%92&epa=SEARCH_BOX
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כי מפלגת הליכוד  12, העיתונאי חיים לוינסון פרסם בעיתון הארץ15.11.2019ביום  .ז

מתכוננת כעת לקרב על דעת הקהל, בניסיון למנוע דרישה ציבורית מנתניהו לצאת "

לנבצרות מיד עם הגשת כתב האישום. בין היתר, במפלגה רוצים לערוך הפגנה ליד ביתו 

יחד עם עמותת הימין אם של מנדלבליט בפתח תקוה ביום שני בערב, ופועלים לארגנה 

 ".תרצו

נגד העיתונות  ,26.11.2019ביום  ארגנות של הפגנהעמותת "אם תרצו" הייתה בין המ .ח

החופשית, מערכת המשפט, המשטרה, היועמ"ש לממשלה, פרקליט המדינה ופרקליטות 

המדינה, על רקע ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובטענה 

 כי נעשתה "הפיכה שלטונית" על ידיהם:

 

ם תרצו" הציבה שלט ענק בלב העיר תל אביב, נגד , עמותת "א2019באמצע נובמבר  .ט

 : 13פרקליט המדינה לשעבר, עו"ד שי ניצן

 
12 https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.8130462 
13 https://www.bhol.co.il/news/1057668 

https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.8130462
https://www.bhol.co.il/news/1057668
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בין  הייתה, עמותת "אם תרצו" 26.11.2019כן, בהמשך להפגנה שארגנה ביום -כמו .י

, נגד העיתונות החופשית, מערכת 30.12.2019המארגנות של הפגנה נוספת שתתקיים ביום  

המשפט, המשטרה, היועמ"ש לממשלה, פרקליט המדינה ופרקליטות המדינה, על רקע 

ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובטענה כי נעשתה "הפיכה 

 :14שלטונית" על ידיהם

 

 
14 https://imti.inwise.net/imti 

https://imti.inwise.net/imti
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אקדמיה, ש"אם תרצו" ניהלה האדם ואנשי המותר לציין כי רבים מבין פעילי זכויות לא ל .9

זכו לאיומים ברצח ובאונס. אף אם "אם תרצו" לא קוראת   –קמפיין נגדם בדף הפייסבוק שלה  

אלה בתגובות כקריאות של  מונעת ברצינות הדרושה פרסוםבעצמה לרצוח ולאנוס, היא אינה 

 . ובמקומות אחרים דף הפייסבוק שלהב

לנוכח הזיהוי הפוליטי המובהק של "אם תרצו", אין צל של ספק כי סטודנטים שאינם מזדהים  .10

עם עמדתה הפוליטית או מרגישים מאוימים ומוטרדים על ידי העמותה, ידירו את רגליהם 

מבוגרת, אוכלוסייה מהתנדבות בה. באופן דומה, על אף שלטענתך הפרויקט שאושר נוגע ל"

, יש להניח כי יהודים, ערבים, "תושבי ירושלים )יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, חרדים(

 – ימנעו מלקבל עזרה ממנהי ,חילונים, דתיים וחרדים, שאינם מזדהים פוליטית עם העמותה

אשר משמעות הדבר שהאוניברסיטה אישרה פרויקט שישתתפו בו רק סטודנטים ונזקקים 

  ו ובשיח השנאה שהוא ו"אם תרצו" מובילים.תומכים בנתניה

לאור כל האמור לעיל, נבקש לקיים בחינה מחדש על ידי הוועדה והאוניברסיטה, ולבטל את  .11

 האישור שניתן ל"אם תרצו" בנדון.

 


