
  
  

  
  ,  למען חופש מדת- חופש אתר 

  על יהדות חילונית וגם על אלוהים,  דתיתנגד כפייה
  

, חילוני�ציבור החופשיל הוא האתר הגדול והמקי� ביותראתר האינטרנט חופש 
האתר .  נגד כפייה דתית והשתלטות חרדיתמעודד ויוז� פעילויות, מספק מידע

�.ה.ל.ע (תלטות החרדיתפוליטי ופועל במסגרת העמותה למניעת ההש�הוא א
  .)חופש

 עדיי� מתעל� שציבור רחבהאתר מציג בצורה ברורה את התמונה המדאיגה 
  .הקיו� של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ונאורה בסכנה ממשית: ממנה

�הרוב החופשי, זה אנחנו, ומי שיכול לתק� אותו, מי שאיפשר למצב להידרדר
  .חילוני

  

  מה אפשר לעשות

 ?בדת? הא� אני יהודי בלאו�: לגבי הזהות היהודיתמגבשי� עמדה  •
, חינו": מגבשי� עמדה בענייני� מעשיי� בה� היהדות מעורבת באורח החיי� •

 ?הא� הגישה הדתית מתאימה לי. קבורה, ה/ברית, נישואי�. כלכלה, תרבות
  לממסד הדתימשתמשי� באלטרנטיבות חופשיות  •

   מעדיפי� בתי עסק חופשיי� מכשרות •

  "חופש" לרשימת התפוצה האלקטרונית של מצטרפי� •

  פועלי� במלוא המר% נגד השתלטות והטפה חרדית •

  !)שלנו כולל מעכשיו ג� אתכ�(מספרי� לכול� על האתר שלנו  •

  

  !בקרו באתר? רוצים לדעת יותר

 עדכוני� על המתרחש ברחבי האר% •
 סיפורי� אישיי� של  יוצאי� בשאלה •

 יתהצעות לצרכנות חכמה ולפעילות אקטיב •
 d.hofesh.org.il:  מדרי" עסקי� חופשיי� מכשרות–" דפי חופש" •
 ")המחזירי� בתשובה("כל טיעוני המטיפי� להתחרדות  •
  )על האמונה ועל אלוהי� ועוד ועוד ועוד(מאמרי� מרתקי�  •
 לקט מ� העיתונות החרדית •
 יומ� אירועי� לסיכו� החודש •

  

מצא בסכנה הקיום של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ונאורה נ

  :הנה מספר ציטוטים? לא חושבים כך !ממשית
  

ושאפשר , שהוא יפנה למי ששופט שלא לפי דר" התורה, מה אותו אחד חושב"
אנשי� פוני� "שאל הרב יוס� והוסי� , "?לעקו� את ההשגחה של הקדוש ברו" הוא

. שיודעי� שבית משפט שפועל לפיה ההלכה לא יפסוק לטובת�, בכל מיני ענייני�
לפי , בית המשפט של המדינה פוסק כמו הגויי�. דרישה של בנות לקבל ירושה, משלל

, מי שפועל נגד התורה. וחמסדרכ� רק גזל ? איזה זכויות יש נגד התורה. שוויו� זכויות
אבל מי יציל אות� , אולי כס� ירוויחו.  חלק לא בעול� הזה ולא בעול� הבאואי� ל

, ב עובדיה יוס� על בתי המשפט הממלכתיי�הר ("?מי יציל אות� מסרט�? מצרעת
18.8.02(  

  
לשירות  המסדיר ולמעשה מנציח פטור גור� מגיוס: "חרפת חוק ההשתמטות

 הבלתי ,הקשה וזאת חר� הפגיעה ,ביטחו� לתלמידי ישיבות שתורת� אומנות�
הבלתי שוויונית והבלתי חוקתית הנגזרת ממנו לזכויות יסוד המוגנות בחוק  ,מידתית

 בקניינ� ויכולת ,בגופ� ,בחייה� ה� הפגיעהי כבוד האד� וחירותו וביניסוד
בחברה אשר נושאי� בעול הבטחוני הגובר  השתכרות� ובכבוד� של אות� חלקי�

  )25.07.02, צ בנושא"מתו" עתירה לבג." (בשל הנצחת הפטור הגור�
  
י� יהחילונ, הבורות והבערות שמטפח משרד החינו" בכספי משלמי המסי�"
 יביאו לכ" שבדור הבא יגדל כוח� של הפונדמנטליסטי� עד כי החינו" ,וב�בר

 בהדרגה יל" ויתגש� חלו� הבלהות .הפונדמנטליסטי יחדור למסגרות החינו" הכללי
מאת , "מדינת ההלכה שבדר"" (?הא� זה העתיד שמחכה לילדינו. של מדינת הלכה

 )12.11.01, "האר%", הפיסיקאי יוסי אברו�

  
, המירה את כל הרגשות הנאצלי� שמקור� בשגב קדושת נשמת ישראלהציונות "

אשר נקלטו ממעמקי הבורות הנשברי� של הכפירה " ערכי�"לפרוטות חלודות של 
. אוסטרית�הגרמנית" קידמה"של ה" ליברליז�"הסוציאליסטית הרוסית ושקר ה

 שהצמיחו את הדיכוי הסטאליניסטי ואת האכזריות" עקרונות והערכי�"אלה ה
." האלה בקשה הציונות לתת ליהודי� במקו� מורשת ישראל" ערכי�"את ה. הנאצית

  )8.5.00" המחנה החרדי", ישראל אייכלר(
  
, ימוג כעלה ניד� וכחלו� יעו�, שלטו� החשיכה הציוני של המאה האחרונה"

אולמות בית המשפט העליו� יטואטאו מאלה היושבי� בה� ואת מקומ� , והעיקר
עיתונאי חרדי , מנח� גרילק." (וב בימינו סנהדרי� גדולה וקטנהה בקר"יתפסו אי
  )19.2.99, "בקהילה"במקומו� החרדי , "המחזירי� בתשובה"ומראשי 

  

  


