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הקרן החדשה לישראל
והמסע להחרמת ישראל ותוצרתה

הבהרה
בחלק מן הפרקים שבחוברת זו ,מובאות דוגמאות מארגונים
בינלאומיים הקוראים לחרם על ישראל .מדובר בארגונים
שאינם נתמכים או קשורים לקרן החדשה .מטרת דוגמאות
אלו היא להציג תמונה רחבה המאפשרת השוואה בין המסרים,
הפעילויות והטרמינולוגיה של הגורמים הנ“ל .דוגמאות אלו הן
להמחשה בלבד ואין להסיק מהן שאותם ארגונים בינלאומיים,
קשורים לקרן החדשה לישראל או לארגונים הנתמכים על ידה.
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מדינת ישראל חווה בשנים האחרונות מתקפת דה-לגיטימציה
כפי שלא ידעה מעולם .1אויבי ישראל שנואשו מלהכריע
אותה בכוח הזרוע פנו למסע השמצה שנועד להפוך אותה
למצורעת ולמבודדת .גם בישראל ,פועלים ארגונים חוץ-
פרלמנטריים הפועלים להשחיר את פני המדינה כלפי חוץ
וכלפי פנים .באמצעות עיוות האמת והוצאת דיבה ,הם מציגים
את צה"ל כצבא לא מוסרי ,את ישראל כמפרה סדרתית של
החוק הבינלאומי ואת מנהיגיה כפושעים .משקלם הסגולי של
הארגונים הישראלים בקמפיין הדה-לגיטימציה גדול במיוחד,
כיוון שהם פועלים לכאורה כ"אזרחים מודאגים" ,כאשר בפועל
הם משמשים ככלי שרת בידי כוחות חיצוניים המממנים אותם.
'הקרן החדשה לישראל' תומכת כספית בארגונים 2המשתמשים
במינוחים כגון "פשעי מלחמה"" ,מדיניות אפרטהייד"" ,טיהור
אתני"" ,גזענות" וכדומה כדי לתקוף את ישראל .התקפות
אלו היוצאות כביכול מתוך ארגונים ישראלים ,למרות המימון
הזר המפעיל אותם ,משמשים כחומר תבערה לתנועת החרם
הבינלאומית.
למרות הצהרות 'הקרן החדשה' ש"לא תתמוך בפעילויות
לעידוד חרם בינלאומי נגד מדינת ישראל ולא תתמוך בארגונים
שמפעילים תוכניות בתחום זה" ,3הרי שהיא ממשיכה ביודעין
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http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1038584
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http://nif.org.il/about/faqs
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http://nif.org.il/about/faqs
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http://adalah.org/newsletter/eng/apr12/docs/Interview%20with%20Thabet%20Prawer%20
April%202012%20Hebrew%20Final.pdf

5

http://tv.social.org.il/social/2013/09/11/buycott
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http://wikileaks.org/cable/2010/02/10TELAVIV439.html

לממן ארגונים כאלו שאינם עומדים בהצהרותיה שלה עצמה.
כך למשל תומכת הקרן בארגון 'עדאלה' ,שראש סניף הנגב
שלו ,ד"ר תאבת אבו ראס ,הודה כי רצה "לעודד מעצבי מדיניות
להגביר את הלחץ הדיפלומטי המופעל על ישראל" 4וכן
'הטלוויזיה החברתית' המקדמת שימוש באפליקציית הסלולאר
] Buycottשילוב המילים "קנייה" ו"החרמה"[ הנועדה בין היתר
לזיהוי והחרמת מוצרים ישראלים.5
חוברת זו מביאה מקבץ חלקי מהתבטאויות ראשי הקרן
החדשה לישראל ,וכן פעילויות והצהרות של ארגונים הנתמכים
על ידי הקרן .כולם יחד מצביעים על מגמה מדאיגה של חתירה
תחת הדמוקרטיה הישראלית.
דה-לגיטימציה שיטתית זו נגד מדינת ישראל ,פוגעת יום יום
במעמדה ובכלכלתה של המדינה ומביאה לכרסום בחוסנה
הלאומי של מדינת ישראל ובאפשרויותיה להגן על עצמה.
התקפות אלו נועדו בכדי להביא לכך שמדינת ישראל תפסיק
להתקיים כמדינה יהודית דמוקרטית ,כפי שצוטטה סמנכ"לית
הקרן החדשה לשעבר ,במסמך שדלף לויקיליקס" ,בתוך מאה
שנה ישראל תהיה בעלת רוב ערבי ,אך היעלמותה של המדינה
היהודית לא תהיה הטרגדיה שהישראלים חוששים ממנה6"...
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Ę"ĐĢ ĦĚĥČĐ
ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč

.'ēĤĒČĐ ĦđĕđėĒĘ ĐďđĎČĐÅ Ęĥ ĐėđĤĞĦ ĖđĦĚ ĔĘĥ
"...Ę ęĕģĕĠĝĚ ęĜĕČ ęĕĘĕĔ ĐĞčĥ" :ĐĜđĚĦč
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ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč

"ĐģđĢĕ ĦĤĠđĞÃ ĞĢčĚ ĦĘĕēĦ ĤēČĘ ďčĘč ĐĚĚĕ
ĐĚđĢĞ ĘĞ ěĒē ĕĚĞĜ ĐĚĦē ,(2008 ,ĤčĚĢďč 29)
,(IWC) 'ĦĕĚđČĘĜĕčĐ ęĕĥĜĐ ĦđčĕĢĜÅ ěđĎĤČ Ęĥ
:ĤČĥĐ ěĕč čĦėĜ Đčĥ

ĦĕďĕĕĚ ĤđĢĞĘ ĦđĥĤđď đĜČ...
ČčĢĐ Ħđēđė Ęĥ ĐĠģĦĐĐ ĦČ
Ĥčė ĤĥČ ,ĐĒĞč ęĕĕĘČĤĥĕĐ
.ĦđČĚ Ęĥ ęĦđĚĘ ĐĚĤĎ
ģĤ ĐĘđėĕ ĦČĒĐ ĐĔĕēĥĐ
...ĖđĝėĝĐ ĦČ ĦđčĘĘ

ěĒē ĕĚĞĜ
11

ĐĥďēĐ ěĤģĐÅ ĦĘĐĜĐ ĦĤčē
ěĤģĐ ĦČĕĥĜđ 'ĘČĤĥĕĘ
2012-2008 ęĕĜĥč
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ĘĞ ęĕďĕĞĚ 'ěĕď ĥĕÅ ěđĎĤČ Ęĥ ęĕĕĚĕĜĠ ęĕėĚĝĚ
ĘČĤĥĕ ďĎĜ ĐĕĢĚĕĔĕĎĘ-ĐďĘ ěđĎĤČĐ ĦđĠĤĔĢĐ
.ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč Ę"ĐĢ ĦČ ęĕĥČĐĘ ĦĕĜėĦ ĘĞđ
(2010 ĤčĚĢď)

ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČĘ ęĕĠĦđĥ đĕĐ ęĕĜđĎĤČ ĤĥĞ-ďēČ
ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč Ę"ĐĢ ĦČ ęĕĥČĐĥ ,GazaHeb
."ĐģđĢĕ ĦĤĠđĞÃ ĞĢčĚ ěĚĒč
(2008 ĤčĚĢď)

ěĤģĐ ĕ"Ğ ęĕėĚĦĜ đĘČ ęĕĜđĎĤČ
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ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ ĐĒ ěđĎĤČ
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ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč
Ę"ĐĢ ĦĚĥČĐ Ęĥ ĐģĕĤđĔĤ
*(BDS) ęĕĕĚđČĘĜĕč ęĤē ĕĜđĎĤČ čĤģč ęĎ ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč

תאור הפעילות

שם

 יממה בלבד לאחר תחילת,2008  בדצמבר29-ב
 נעמי חזן חתמה על,"מבצע עופרת יצוקה
הנשים
”נציבות
ארגון
של
עצומה
 בעצומה נכתב בין.(IWC) "הבינלאומית
אנו דורשות לעצור מיידית את...” :השאר
ההתקפה של כוחות הצבא הישראליים
. אשר כבר גרמה למותם של מאות,בעזה
1."...השחיטה הזאת יכולה רק ללבות את הסכסוך

 חברת הנהלת 'הקרן החדשה- נעמי חזן
2012-2008 לישראל' ונשיאת הקרן בשנים

מקורות

:הציטוט במקור באנגלית
“… demands an immediate cessation of the
aggression by the Israeli millitary forces in
Gaza, which has already cost hundreds of
lives. This slaugher can only further fuel the
conflict…".
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, במהלך מבצע עופרת יצוקה,2008 בדצמבר
עשר ארגונים היו שותפים לאתר האינטרנט-אחד
. שהאשים את צה"ל בפשעי מלחמהGazaHeb 2

• 'רופאים לזכויות אדם' • 'רבנים לזכויות
אדם' • 'הועד הציבורי נגד עינויים' • 'המוקד
'להגנת הפרט' • 'במקום' • 'גישה' • 'עדאלה
• 'יש דין' • 'בצלם' • 'האגודה לזכויות
'האזרח

 נחשפו מסמכים פנימיים של,2010 בדצמבר
-ארגון ’יש דין' המוכיחים כי הארגון מצטרף לדה
לגיטימציה נגד ישראל ומתכנן את האשמת צה"ל
3.בפשעי מלחמה

''יש דין

עומר ברגותי ממובילי החרם על ישראל בעולם
 מאשים את ישראלBDS-– ממייסדי תנועת ה
.4בפשעי מלחמה

BDS

,ĦđĕĘČĤĥĕĐ ĐĕĚďģČĐ ĕĥĜČ Ęė
ĘĕĎ ĦĢđčģč ęĕĘČĤĥĕĐ Ęė đĚė
,ĘĘėĐ ěĚ ęĕČĢđĕ ĐĚė ęĞ ,ĦĚĕđĝĚ
ęĐ .ĥđčĕėĐ ČčĢč ęĕČđĘĕĚč ęĕĦĤĥĚ
ĦĕģĘē ĐĤĥĚč ĥčđė Ęĕĕēė ęĕĥĚĥĚ
...ĐĜĥ Ęėč ęĕĥďđē ĐĥđĘĥ ,ĐĜĥ Ęėč
ĦđĤĠĐ ĞđĢĕčč ğĦĦĥĚ ĐĦČ ĒČ
ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠ ĞđĢĕč đČ ęďČ ĦđĕđėĒ

http://womensphere.wordpress.com/2009/01/12/international-womens-commission-iwc-for-a-just-and-sustainable-palestinian-israeli-peace

1

www.GazaHeb.Blogspot.com

2

http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=9374

3

http://electronicintifada.net/content/boycotts-work-interview-omar-barghouti/8263

4

ĘČĤĥĕĘ ĐĥďēĐ ěĤģĘ ĐĤđĥģ đČ ĦėĚĦĜ ĐĜĕČ BDSĐ ĦĞđĜĦ

ĕĦđĎĤč ĤĚđĞ Ĥ"ď
ęĤēĐ ĕĘĕčđĚĚ
ęĘđĞč ĘČĤĥĕ ĘĞ
ĦĞđĜĦ ĕďĝĕĕĚĚ
BDS-Đ
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2

ĦďĚĞĐ
ęĕĤĕėčđ Ę"ĐĢ ĕĜĕĢģ
Ę"đēč ěĕďĘ

ĎČĐč ĕĚđČĘĜĕčĐ ěĕďĐ Ħĕč

17
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Ę"đēč ěĕďĘ Ę"ĐĢ

đĜĚĚĥ "ġĤČĐÃ ěđĦĕĞč ĐĞď ĤĚČĚ ęĝĤĠ ďĤĠĝ ĘČėĕĚ
.Ę"đēč ěĕďĘ Ę"ĐĢ ĕĜĕĢģ ĦďĚĞĐĘ ĐČĕĤģ ĦĞĚĦĥĚ
(2005 ĤčĚĔĠĝ)

ęĕĞĥĠ ęĐ ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠ...
ĕĚđČĘĜĕčĐ ĔĠĥĚĐ ...ęĕĕĚđČĘĜĕč
ęĘđĞĐ ĦđĜĕďĚ Ęė ĦČ čĕĕēĚ
ěĕďĘ ęĦďĚĞĐčđ ęĦĤĕģēč
...ĦđĕČĤ ĕď ĥĕ ęČ
,ĐĕĘĎĜČ ĒČ ,ĘČĤĥĕ ČĘ ęČ
...ęĕďĤđĘĐ Ħĕč ĒČ ġ"Ďč ČĘ ęČ
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ďĤĠĝ ĘČėĕĚ
ĕĔĠĥĚ ġĞđĕ
'ěĕď ĥĕÅ Ęĥ
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Ę"đēč ěĕďĘ Ę"ĐĢ

ěđĜčĘ ĦĚēĘĚ Ęĥ ĐĚđĢĕĞč ĐėĤĞĜĥ ĐĜĎĠĐč
ďĞđđĐÅ Ę"ėĜĚ ,ěĕēđĜĚ ĕĥĕ Ĥ"ď ęĕĕČ ,ĐĕĕĜĥĐ
ěĕďĘ Ę"ĐĢ ĕĘĕĕē ĦďĚĞĐč ,'ęĕĕđĜĕĞ ďĎĜ ĕĤđčĕĢĐ
:ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠ ĞđĢĕč ěĕĎč ĕĚđČĘĜĕč
(2006 ĕĘđĕ)

ęĕĤđĎĚ ĦđĜđėĥ ęĕģēđĚ ĐĒĞčđ ěđĜčĘč
Ę"ĐĢ ĕĘĕĕē ĐĒĞčđ ěđĜčĘč .đĜĚĥč
.ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč ģĘē ęĕēģđĘ
:ĐĠĚ Ę"ĐĢ ĕĘĕĕēĘ ęĕČĤđģ đĜČ
!ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč ģĘē đēģĕĦ ĘČ
ĦĕčĘ Đėēĕĥ ,ģĘē ēģđĘĥ ĕĚ Ęėđ
...Ę"đēč ĒČ ġĤČč ČĘ ęČđ ,ĔĠĥĚ

21

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ

ěĕēđĜĚ ĕĥĕ Ĥ"ď
ĕĤđčĕĢĐ ďĞđđĐÅ Ę"ėĜĚ
ğĕĜĝĐ Ĥ"đĕđ 'ęĕĕđĜĕĞ ďĎĜ
ĕĔĝĜĚČÅ Ęĥ ĕĘČĤĥĕĐ
'ĘĜđĕĥĜĤĔĜĕČ

ĦĕĔĠĥĚ ĐĞĕčĦ ĐĥĎđĐ ,2008 ĦĜĥč
ĕčČ ,ĤĒĞĕĘČ ěč ěĕĚĕĜč :ďĎĜ ďĤĠĝč
ěđĤđď ,ġđĘē ěď ,ěđĘĞĕ ĐĥĚ ,ĤĔėĕď
.ĎđĢĤĐ ĘČėĕĚđ ďĜĘĕĕČ ČĤđĕĎ ,ĎđĚĘČ
Ę"ėĜĚ ,ěĕĤČč'Ď ěĝē ēĘĥ Ėė ęĥĘ
ĐēĚđĚ ĦĞď Ħđđē ,'ĐĘČďĞÅ ďĝĕĕĚđ
ĦđđĢ ĤđčĞč ĕďĤĠĝĐ ĔĠĥĚĐ ĦĕčĘ
.ĐĞĕčĦĐ

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ

ěĕĤČčÄĎ ěĝē
ÄĐĘČďĞÅ ďĝĕĕĚđ Ę"ėĜĚ
ęĕĜĔĠĥĚĐ ĦĕĜėđĦ ĤĎđč
ÄĘČĤĥĕĘ ĐĥďēĐ ěĤģĐÅ Ęĥ

20
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Ę"đēč ěĕďĘ Ę"ĐĢ
čĤģč ęĎ ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠč Ę"ĐĢ ĕĜĕĢģ ĦĚĥČĐ Ęĥ ĐģĕĤđĔĤ
*(BDS) ęĕĕĚđČĘĜĕč ęĤē ĕĜđĎĤČ

מקורות
ĘĞ ēđđďĚ BDS LONDON ĤĦČ
ĎđĚĘČ ěđĤđď Ęĥ ĐĞĎĐ ĘđĔĕč
ěđĕĝĕĜĐ ĦđčģĞč ĐĕĘĎĜČĘ
.ěĕďĘ đĦđČ ďĕĚĞĐĘ

שם

תאור הפעילות

מיכאל ספרד  -יועץ משפטי של
'יש דין'

בספטמבר  ,2005פרסם מיכאל ספרד מאמר דעה
בעיתון 'הארץ' שממנו משתמעת קריאה להעמדת
קציני צה"ל לדין בחו"ל..." :פשעי מלחמה הם פשעים
בינלאומיים...המשפט הבינלאומי מחייב את כל מדינות
העולם בחקירתם ובהעמדתם לדין אם יש די ראיות ...אם
לא ישראל ,אז אנגליה .אם לא בג”ץ אז בית הלורדים1.”...

חסן ג'בארין מנכ"ל ומייסד 'עדאלה'

בשנת  ,2008הוגשה תביעה משפטית בספרד נגד :בנימין
בן אליעזר ,אבי דיכטר ,משה יעלון ,דן חלוץ ,דורון אלמוג,
גיורא איילנד ומיכאל הרצוג .לשם כך ,שלח חסן ג'בארין
מייסד 'עדאלה' ומנכ"ל הארגון ,חוות דעת מומחה לבית
המשפט הספרדי ,כחלק מתגובת הצוות המשפטי שייצג
את התובעים2.

ד"ר ישי מנוחין מנכ"ל ’הוועד הציבורי
נגד עינויים' ויו"ר הסניף הישראלי של
’אמנסטי אינטרנשיונל'

ביולי  ,2006בהפגנה שנערכה בעיצומה של מלחמת לבנון
השנייה ,איים ד"ר ישי מנוחין ,מנכ"ל 'הוועד הציבורי נגד
עינויים' ,בהעמדת חיילי צה"ל לדין בינלאומי בגין ביצוע
פשעי מלחמה" :בלבנון ובעזה מוחקים שכונות מגורים
בשמנו .בלבנון ובעזה חיילי צה"ל לוקחים חלק בפשעי
מלחמה .אנו קוראים לחיילי צה"ל מפה :אל תיקחו חלק
בפשעי מלחמה! וכל מי שלוקח חלק ,שיחכה לבית
משפט ,ואם לא בארץ אז בחו"ל3."...

BDS

ארגוני  BDSמרחבי העולם קוראים להעמיד לדין בכירים
ישראלים .אותם בכירים אשר ארגון 'עדאלה' וארגונים
אחרים היו שותפים ולקחו חלק בניסיון להעמיד אותם
לדין4,5

BDS

ĕĜđĎĤČ Ęĥ ĐĕĜĠ ĖđĦĚ
ĕĚđģĚ ĤĕĞ ĥČĤĘ ĐďĜģč
ĦČ ģĕĝĠĐĘ đĜĚĚ ĦĥģčĚĐ
ĕĞĥđĠ ęĞ ĐĘđĞĠĐ ğđĦĕĥ
.ĐĚēĘĚ

22

ĘČĤĥĕĘ ĐĥďēĐ ěĤģĘ ĐĤđĥģ đČ ĦėĚĦĜ ĐĜĕČ BDSĐ ĦĞđĜĦ

1

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1044191

2

http://www.imti.org.il/Reports/NIF-ADALA-Report.pdf

3

 http://tv.social.org.il/politics/2006/07/22/hafgana-22-7-06-webמתוך אתר הטלוויזיה החברתית

4

http://londonbds.org/tag/war-crimes

5

http://sabbah.biz/mt/archives/2014/02/18/open-letter-surrey-mayor-council-re-war-criminal-ehud-baraks-visit

23
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ęĤēĘ ĦđČĕĤģ
ĦđĕĢģĜĝđ
ĦđĕĚđČĘ-ěĕč

ĘČĤĥĕĘ ĐĥďēĐ ěĤģĐ ĕĜđĎĤČ Ęĥ ĤĦČĚ ČĘđ ĕĚđČĘĜĕč ĤĦČĚ ĐēģĘĜ đĒ ĐĜđĚĦ

25

ČĤđģĐ ĕĚĘđĞĐ BDS-Đ ěĕĕĠĚģ ĖđĦĚ ĐĜđĚĦ
ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĘĞ ęĤēĘ

24
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ĦđĕĚđČĘ-ěĕč ĦđĕĢģĜĝđ

ĘĞ ĐĠėĦ ĦĕĠđĤĕČĐ ĐĘĕĐģĐđ...
ĤĔĥĚ ęđĕĝ ĦČ ĘČĤĥĕ
.ĐĚēĘĚ ĕĘč ďĕĕĐĔĤĠČĐ
ģĕĠĝĕ ĕĜĕĢĤ ęĤē
"ęĕēĢđĤ ĦĕĕĠđĜė - ęđďČ ĔđĔĤĚĝ" ĤĚČĚĐ ĖđĦĚ
23/2/10 "ĦĕĘČĚĥĐ ĐďĎĐ" ĤĦČč ęĝĤđĠ

27

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ

đĤĕĠĝ ěđĞďĎ
ĦĤđģĕčĐ ĦďĞđ Ĥčē
ěđĎĤČ Ęĥ ĤčĞĥĘ
'ęďČĐ ĦđĕđėĒĘ ęĕČĠđĤ'
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ĦđĕĚđČĘ-ěĕč ĦđĕĢģĜĝđ
À Đĥďē ĐĕĢģĕĘĠČ ĦđďđČ ĦĕĦĤčēĐ ĐĕĒĕđđĘĔč ęđĝĤĠ
ęĕĤĢđĕĚĐ ęĕĤĢđĚ ĦđĐĒĘ ĤĦĕĐ ěĕč ĦĤĥĠČĚĐ À BUYCOTT
.ęĥėđĤĘĚ ĞĜĚĕĐĘđ ĦđĕđĘēĜĦĐč

BDS SOUTH)

ĐģĕĤĠČ ęđĤďč ĘČĤĥĕ ďĎĜ ęĤēĐ ĦĞđĜĦ
ĘđČĥ ĐďđĐĕ Ęĥ ĦđČĢĤĐ ĕĦĥĘ ĐĕĘĕĞĠ ĦČ ĐĜĕĚĒĐ (AFRICA
ęĤēĐ ěđĎĤČ .'ĐģĕĦĥ ęĕĤčđĥ' ěđĎĤČč ġđēĐ ĕĤĥģ ĘĐĜĚ
'ĐģĕĦĥ ęĕĤčđĥ' Ęĥ ĦđĕđďĞĐĥ ěĕĕĢĚ ĕČģĕĤĠČ ęđĤďĐ
.ĘČĤĥĕ ĦČ ęĕĤēĐĘ ĦđčĕĝĐ ĦČ ĦđģĒēĚ

ęĕĘđėĕ ĐĕĢģĕĘĠČĐ ĕĥĚĦĥĚ
ĦĕĜėĤĢĐ ĐĠďĞĐĐ ĦČ ĤĕďĎĐĘ
ĦđĞĜĚĕĐ đČ ĐĚĤēĐ :ěđĎė ...ęĐĘĥ
ęĕĤĢđĕĚĥ ęĕĤĢđĚ Ęĥ ĐĥĕėĤĚ
...ĦđĕđĘēĜĦĐč
Ęĥ ęĕďďđč ęĕĤģĚ đĕĐ ęđĕĐ ďĞ
ęĕĜėĤĢ ęĤēĘ ĦĕĦĕĚČ ĦđĝĕĕĎĦĐ
ĐĕĢģĕĘĠČĐ ĕĘđČ .ġĤČč ĕčĕĔģĠČ
ęĕėĤĞĐ ĦČ ęďģĘ ēĕĘĢĦ ...đĒĐ
.ęĕĜĕĚČĚ đĜČ ęĐč

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ
29

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ
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ĦđĕĚđČĘ-ěĕč ĦđĕĢģĜĝđ
ěđĎĤČ Ęĥ đďđĝĕĚ) ÃĥđčĕėĐĚ ēĕđđĤĚ ĕĚ" ĔģĕđĤĠ ĦĤĎĝĚč
ĐĕĜĠ ĘĞ ęĕĜđĎĤČ ĐĚė đĚĦē ,(ÅęđĘĥĘ ęĕĥĜ ĦĕĕĢĕĘČđģÄ
ĔĕčĘČÄ ĦĤčēĚ ĐĕĦđĞģĥĐ ĦČ ĖđĥĚĘ ĐĕĎčĤđĜ ĦĘĥĚĚĘ
ěđēĔčĐ ĤďĎ ĦĕĕĜčč "ĔĕčĘČ" Ęĥ ĐĦđčĤđĞĚ Ęĥč ,ÅĦđėĤĞĚ
)ĐĕĦđčģĞčđ ĐČĕĤģĘ ĐĦĜĞĜ ĐĕĎčĤđĜ ĦĘĥĚĚ .(2009 ĕČĚ
.ÅĦđėĤĞĚ ĔĕčĘČÄĚ ěĐĕĦđĞģĥĐ ĦČ ĦđĠĝđĜ ĦđĤčē đėĥĚ

מקורות

ěĒē ĕĚĞĜ
ěĤģĐÅ ĦĘĐĜĐ ĦĤčē
,'ĘČĤĥĕĘ ĐĥďēĐ
2012-2008 ęĕĜĥč ěĤģĐ ĦČĕĥĜ
ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĢĞđĚč ĐĤčēđ
'ĦĕĦĤčēĐ ĐĕĒĕđđĘĔĐÅ Ęĥ

ĦĢĞđĚĘ ęĕČĤđģ đĜČ ,ĖėĕĠĘ ...
ĦđĞģĥĐĐ ģĕĦĚ ĤĕĝĐĘ ĐģĕĦČĐ
ĦđĤčēĐ Ęė ĦČ ěĤģĐ Ęĥ
ĘĞ ĤđĚĥĘ ĦđĞĕĕĝĚ đČ ĦđėĚđĦĐ
ēĔĥč ĕĘČĤĥĕĐ ĥđčĕėĐ
...ĕĜĕĔĝĘĠĐ

ěĤģĐ ĕ"Ğ ęĕėĚĦĜ đĘČ ęĕĜđĎĤČ

ĕ"Ğ ěĚđĚ ĐĒ ěđĎĤČ
2011 ďĞ ěĤģĐ

שם

תאור הפעילות

גדעון ספירו

גדעון ספירו ,חבר ועדת הביקורת לשעבר של ארגון רופאים למען זכויות
האדם מצדד בחרם על ישראל 1,2

'שוברים שתיקה'

פעילויות רבות של הארגון מחזקות את הבסיס לקמפיינים של חרם  ,משיכת
השקעות וסנקציות ) ,(BDSבאמצעות האשמות חוזרות ונשנות בדבר "פשעי
מלחמה" ,ו"-הפרות של המשפט הבינלאומי"3.

הטלוויזיה החברתית  -נעמי
חזן -חברת הנהלת ‘הקרן
החדשה לישראל' ,נשיאת
הקרן בשנים 2012-2008
וחברה ב'מועצה הציבורית
של ‘הטלוויזיה החברתית'

הטלוויזיה החברתית תומכת בחרם על מוצרי התנחלויות ,ופרסמה אפליקציה
חדשה לסמארטפון –  – BUYCOTTהמאפשרת לזהות מוצרים המיוצרים
בהתנחלויות ,ולהימנע מלרכשם4.

• ’קואליציית נשים לשלום'*
• ’מוסאווא'
• ’מחסום ווטש'
• ’הטלוויזיה החברתית' -
נעמי חזן  -חברת הנהלת
’הקרן החדשה לישראל',
ונשיאת הקרן בשנים
2012-2008

במאי  ,2009במסגרת פרויקט ’מי מרוויח מהכיבוש' )מיסודו של ארגון ’קואליציית
נשים לשלום'( נשלח מכתב לממשלת נורבגיה בדרישה למשוך את השקעותיה
בחברת ’אלביט מערכות' בשל מעורבותה בבניית גדר הבטחון .5ממשלת
נורבגיה נענתה לקריאה ובעקבותיה משכו חברות נוספות את השקעותיהן
מ'אלביט מערכות’6.
מתוך המכתב...” :לפיכך ,אנו קוראים למועצת האתיקה להסיר מתיק ההשקעות
של הקרן את כל החברות התומכות או מסייעות לשמור על הכיבוש הישראלי
בשטח הפלסטיני."...

1

http://hagada.org.il/2010/02/23/%D7%A1%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%98-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%9B
/%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D

2

http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/desc/2010/117-99-2011-0145249.pdf

3

http://ymlp.com/zRLdy0

4

http://tv.social.org.il/social/2013/09/11/buycott

5

http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/sites/cw4p/home/english/articles/pr-norwayfund

6

http://tv.social.org.il/public-council

* קואליציית נשים לשלום ,מומנה ע"י הקרן החדשה לישראל עד שנת 2011
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31

4

ĦĕĔĠĥĚ ĦđĘĕĞĠ
ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ďĎĜ

ěđĕĘĞĐ ĔĠĥĚĐ Ħĕč
ěđĕĘĞĐ ĔĠĥĚĐ Ħĕč ĦđĤčđď :ęđĘĕĢ

33
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ęĥč - ęĕĜđĎĤČ ĐĚė đĥĕĎĐ ,ĐĒĞĘ ĤđĤĔĐ ĔĥĚ ĤēČĘ
čĕĕēĘ ĕďė "ĝđĠĤđģ ĝČĕčĐÃ ĦĤĕĦĞ - ĔĥĚĐ ĕĘĕĞĠ
.ĔĥĚĐ ĕĤđĢĞ ęĕĤđĢĞ ěėĕĐ ēđđďĘ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĦČ
(2010)

ĘđĚĦČ đďĚĞ ĔĥĚĐ ĕĜĎĤČĚ
[ĐĘČďĞ] 1 'ĝĚ ĤĦđĞĐ ęĞ Ĥĥģč
ĦđĔĘĦĥĐ ĐĕĐĦđ ĐďĕĚč ĕė đĥģĕčđ
ęĕĞĝđĜĐĚ ĕĚ ĦČ đĎĢĕĕ ,ĔĥĚĐ ĘĞ
ĤĢĞĚč ģĒēđĕ đČ čėđĞĕĥ
Ę"ĐĢ Ĥčđď :ęđĘĕĢ

.ęĕĜđĎĤČĐ đĥĕĎĐĥ ĐĤĕĦĞĐ ĖđĦĚ
.4169/10 ġ"Ďč .ĐĦēďĜ ĐĤĕĦĞĐ

ěĤģĐ ĕ"Ğ ęĕėĚĦĜ đĘČ ęĕĜđĎĤČ
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ĞđĜĚĘ ĕďė Ģ"ĎčĘ ĤĦĞ 'ĔĤĠĐ ĦĜĎĐĘ ďģđĚĐÅ
Ħčĕĥĕč ĞđĎĕĠĐ ĦČ ĞĢĕčĥ ĘčēĚĐ Ħĕč ĦĝĕĤĐ
.ĐĦēďĜ ĐĤĕĦĞĐ ."čĤĐ ĒėĤĚÃ
(2008)

ĘĔčĘ ěđĕĘĞĐ ĔĠĥĚĐ ĦĕčĘ đČĤģ ęĕĜđĎĤČ ĐĚė
ěđđČĞĥ ĘĞ ĘĔđĐĥ ġĤČĐĚ ĐČĕĢĕĐ ĤđĝĕČ ĦČ
Ĥĕėč đĦđĕĐ Ęĥč ,'ģČē ĘČÅ ěđĎĤČĐ Ę"ėĜĚ ,ěĕĤč'Ď
.'ĦĕĚĚĞĐ ĦĕĒēĐÅ ĤđĤĔĐ ěđĎĤČč
(2012 ĤČđĤčĠ)

Ęģ'Ď Ĥ"ď ĦĜĕēčč ...[ěĕĤč'Ď ěČđđĞĥ]
ĦđĞĥĚ ģĘēč ,ďĕĕĐ ĤĔĝĕĚđ
ěđĎĤČ Ęĥ ĘĐĜĚ ČđĐ đĦđĘĕĞĠ
ĘĕĞĠ ČđĐ ĤēČ ģĘēčđ ,ĦđĕđėĒ
ĕĥĞĚč Ęēđč ČĘĥ ĤđĤĔ ěđĎĤČč
Ĥčď ĤĥČ ,ēĢĤĘ ĦđĜđĕĝĕĜčđ ēĢĤ
...ĦđĕđėĒ ęĞ ęĐĘ ěĕČ
.9353/08 ġ"Ďč
"čĤĐÃ ĒėĤĚ Ħčĕĥĕ :ęđĘĕĢ

ěĕĤč'Ď ěČđđĞĥ
ěđĎĤČ Ę"ėĜĚ
'ģČē ĘČÅ

.1520/09 ġ"Ďč .ĐĦēďĜ ĐĤĕĦĞĐ .ġ"Ďč Ęĥ ěĕďĐ ģĝĠ ĖđĦĚ

ěĤģĐ ĕ"Ğ ęĕėĚĦĜ đĘČ ęĕĜđĎĤČ

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ
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ĦĕĔĠĥĚ ĦđĘĕĞĠ | 4
ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ďĎĜ

ěĜēĘČ ďĘĠ ĦĕĤđĜ
ĘĜđčĕĤĔ' ĕďĝĕĕĚĚ
.'ěĕĔĝĘĠĘ ĘĝČĤ

"ĦđĜĕďĚĚ ĞđčĦĘ ČđĐ ěđĕĞĤĐ...
ďčėĘ ĘČĤĥĕĚ ĐĜĥđĤďĦĥ ĐĠđĤĕČ
ĘĜđčĕĤĔ đĐĒ ,ĕĚđČĘĜĕčĐ ģđēĐ ĦČ
...ěđĠĢĚ Ęĥ
ĥđĤďĕĥ ĐĚ Ęėč ĦėĚđĦ ĕĜČ
ĦĕĔĤģđĚď ĐĤđĢč ĎĐĜĦĐĘ ĘČĤĥĕĚ
...ĦĜģđĦĚđ
ďēđĕĚč ,ĦĕČĠđĤĕČĐ ĘĐģĐ ĦĞď
ĐĘĥč "ĐģđĢĕ ĦĤĠđĞ" ĕĤēČ
.ĘČĤĥĕ ĘĞ ĦđĕĢģĜĝ Ęĥ ĖĘĐĚĘ

"ĕĚđČĘĜĕč ęđĤđĠ ČđĐ ,"ěĕĔĝĘĠ ěĞĚĘ ĘĝČĤ ĘĜđčĕĤĔ
ĘČĤĥĕ ďĎĜ ĐđđČĤ ĕĔĠĥĚ ęĕĕģĚĐ
.ĐĦĤĢđĦđ ĘČĤĥĕ ĘĞ ĦđĚĤēđ ĦđĕĢģĜĝ ęďģĚđ
ĐĥďēĐ ěĤģĘ Ĥđĥģ đĜĕČ ěĕĔĝĘĠ ěĞĚĘ ĘĝČĤ ĘĜđčĕĤĔ
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שם

תאור הפעילות

• ’עדאלה'
• ’הוועד הציבורי נגד עינויים'
• ’רופאים למען זכויות אדם'

בשנת  ,2010בעקבות משט הטרור לעזה ,הגישו הארגונים
בשם פעילי המשט עתירת ”הביאס קורפוס" כדי לחייב את
מדינת ישראל לדווח היכן עצורים עצורי המשט.
מתוך העתירה ...” :מארגני המשט עמדו אתמול בקשר עם
העותר מס' ] 1הערת העורך -עדאלה[ וביקשו כי במידה
ותהיה השתלטות על המשט ,ייצגו את מי מהנוסעים
שיעוכב או יוחזק במעצר1."...

• ’האגודה לזכויות האזרח בישראל'
• ’בצלם'
• ’גישה'
• ’הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל'
• ’יש דין'
• ’רופאים לזכויות אדם'
• ’שומרי משפט -
רבנים למען זכויות אדם'
• ’עדאלה'

בפברואר  ,2012קראו הארגונים לבית המשפט העליון
לבטל את איסור היציאה מהארץ של שעוואן ג'ברין ,מנכ"ל
הארגון ’אל חאק' 2 .צו איסור יציאה מהארץ הוטל עליו ע"י
כוחות הביטחון מאז שנת  ,2006בשל היותו בכיר בארגון
הטרור ’החזית העממית' ,כפי שקבע בג"ץ בשלושה פסקי
דין שונים3.

מקורות

נגד איסור זה הוגשו שלוש עתירות לבג"ץ ,שנדחו בזו אחר
זו לאחר שהשופטים עיינו בחומר מודיעיני חסוי .ג'ברין
הוגדר על ידי השופטים ” ...בבחינת ד"ר ג'קל ומיסטר
הייד ,בחלק משעות פעילותו הוא מנהל של ארגון זכויות,
ובחלק אחר הוא פעיל בארגון טרור שלא בוחל במעשי רצח
ובניסיונות לרצח ,אשר דבר אין להם עם זכויות4."...

’המוקד להגנת הפרט'

בשנת  ,2008עתר הארגון לבג"ץ למניעת הריסת בית
המחבל שביצע את הפיגוע בישיבת ”מרכז הרב"5.

"טריבונל ראסל למען פלסטין"

"טריבונל ראסל למען פלסטין" ,הוא פורום בינלאומי
המקיים משפטי ראווה נגד ישראל ומקדם סנקציות
וחרמות על ישראל ותוצרתה.
נורית פלד אלחנן .ממייסדי 'טריבונל ראסל לפלסטין'
צוטטה אומרת בין השאר "...הרעיון הוא לתבוע ממדינות
אירופה שתדרושנה מישראל לכבד את החוק הבינלאומי,
זהו טריבונל של מצפון ...אני תומכת בכל מה שידרוש
מישראל להתנהג בצורה דמוקרטית ומתוקנת ...דעת
הקהל האירופאית ,במיוחד אחרי "עופרת יצוקה" בשלה
למהלך של סנקציות על ישראל6,7".
טריבונל ראסל למען פלסטין אינו קשור לקרן החדשה

1

http://www.phr.org.il/uploaded/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%90%D7%A1%20
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A1_1.doc

2

http://www.stoptorture.org.il/ar/node/1795

3

בג"ץ  ,5022/08בג"ץ  .5182/07בג"ץ  1520/09שעואן ראתב עבדאללה ג'ברין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית.

4

יצויין כי ל'עדאלה' שיתופי פעולה נוספים עם ארגון  .Al-Haqבנוסף ,הארגון אל-חאק חבר ב ,(Palestinian NGO Network (PNGO-ארגון-גג של ארגונים פלסטינים המקד־
מים בין היתר חרם על ישראל ) ,(BDSוהוא שותף פעיל בקידום חרם אקדמי ותרבותי על ישראל
http://www.terrorism-info.org.il/he/articleprint.aspx?id=20523

5

http://elyon1.court.gov.il/files/08/530/093/c05/08093530.c05.html

6

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1191792

7

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/about-rtop/how-we-operate
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5

ġēĘ ĦĤĕĢĕ
ĘĞ ĕĚđČĘĜĕč
ĘČĤĥĕ

ěđĔĝďĘđĎ ďĤČ'ĢĕĤ ĔĠđĥĐ
ę"đČĐ ĤĦČ :ęđĘĕĢ

41

40
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ĘČĤĥĕ ĘĞ

90%

-Ě ĐĘĞĚĘ
ĤĝĚĜĥ ĕĘĕĘĥĐ ĞďĕĚĐĚ
ęĕĜđĎĤČĚ ěđĔĝďĘđĎ ĦďĞđđĘ
,(ęĕĕĦĘĥĚĚ ČĘ) ęĕĕĘČĤĥĕ
ęĕĜđĎĤČ 16-č đĤđģĚ
ĕďĕ ĘĞ ęĕėĚĦĜĐ
."'ĘČĤĥĕĘ ĐĥďēĐ ěĤģĐ'
ĕĤčēĚ ĦČ ĥĚĕĥ ĐĒ ĞďĕĚ
Ę"ĐĢ ĦĚĥČĐč ē"đďĐ
.ĐĚēĘĚ ĕĞĥĠ ĞđĢĕčč
.2010 ĤČđĤčĠ ,čĕĤĞĚč ęĝĤđĠ ČĘĚĐ ĤĕģēĦĐ

43

ěđĔĝďĘđĎ ďĤČ'ĢĕĤ ĔĠđĥĐ
ĘĞ ę"đČĐ ē"đď ĤčēĚ
"ĐģđĢĕ ĦĤĠđĞÃ ĞĢčĚ

ĕĚđČĘĜĕč ġēĘ ĦĤĕĢĕ | 5
ĘČĤĥĕ ĘĞ

ę"đČĘ ĐĠđēď ĐČĕĤģč ĐĜĠ 'ĐĘČďĞÅ ěđĎĤČ
Ęĥč Ęđ'ēĚ ĤĕĚČ Ęĥ đĤĢĞĚ ČĥđĜč čĤĞĦĐĘ
,ĖĥĚĐč .(2010 ĕČĚ) ĘČĤĥĕ ďĎĜ ĘĎĕĤ ĕė ďĥē
.ĘČĤĥĕ ďĎĜ ĤđĚē ĘđĎĕĤč Ęđ'ēĚ ĞĥĤđĐ

ĎĤďč ĐĕĞčĘ ĦđĞďđĚ ĤĤđĞĘ đĜĕĢĤ
ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČč ĤĦđĕč ĐđčĎĐ
ĤĕčĎĐĘ ĦđĕĜĕďĚ ĕčĢĞĚ ďďđĞĘđ
ĘĞĠđĚĐ ĕĔĚđĘĠĕďĐ ġēĘĐ ĦČ
ĘČĤĥĕ ĘĞ

ĝČĤ-đčČ ĦčČĦ Ĥ"ď
'ĐĘČďĞ' ğĕĜĝ ĥČĤ
ĘĝĕĤčč ĦđēĕĘĥč čĎĜč

ČĥđĜč ĝČĤ đčČ ĦčČĦ Ĥ"ď ęĞ Đēĕĥ ĖđĦĚ
ĤđĢĞĘ ĕďė čĤĞĦĐĘ čĕĕē ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČĐ ĞđďĚ"
(2012 ĘĕĤĠČ) 'ĤđđČĤĠ ĦĕĜėđĦ' ĦČ

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ
45

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ
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ĘČĤĥĕ ĘĞ

ĐďĞđđĐ ĦĦč ,20/6/13-č "ĤđđČĤĠ ģđē ĦĞĢĐ" ĦĎĢĐ ĖĘĐĚč
ęđĤđĠ' ,'ĐĘČďĞ' ĕĎĕĢĜ đĜĞĔ ,ĕĠđĤĕČĐ ĔĜĚĘĤĠč ęďČĐ ĦđĕđėĒĘ
Ęĥ ĦđĜđĤģĞ ĦČĔčĚ ģđēĐ ĦĞĢĐ ĕė 'EMHRN'-đ 'ęđĕģ-đď
Ĥčē ,ěĕĔĤĚ ďĕđĕď ęėĕĝ ęĚđČĜ ĤēČĘ .ĕČčĢ ĤĔĥĚđ ďĕĕĐĔĤĠČ
:ĔĜĚĘĤĠĐ

ěĕĔĤĚ ďĕđĕď
ĕĠđĤĕČĐ ĔĜĚĘĤĠĐ Ĥčē
ęďČĐ ĦđĕđėĒĘ ĐďĞđĐ Ĥ"đĕ

מקורות

ĕĤčď ĦČ ĦēģĘ ĐĢđĤ ĕĜČ
,ĐĚĕďģ ďēČ ďĞĢ đĜĘĥ ęĕēĤđČĐ
.ďĕĕĐĔĤĠČė ĐĒ ĦČ ęĕĤČĦĚ ęĐ
ĦđĘģč đĒ ĐĘĚč ĥĚĦĥĚ ČĘ ĕĜČ
đĜēĜČĥ ĐĚĥ čĥđē ĕĜČ ĘčČ
.ĕĜĦČ ĤđĐĕĔ ČđĐ ęĕČđĤ

שם

תאור הפעילות

 16ארגונים מ'הקרן החדשה
לישראל'

למעלה מ 90%מהמידע השלילי שנמסר לועדת גולדסטון על
ידי ארגונים ישראליים )לא ממשלתיים( מקורו ב 16-ארגונים
הנתמכים על ידי ה'קרן החדשה לישראל' 1.מידע זה שימש
את הוועדה בהאשמת צה"ל בביצוע פשעי מלחמה.

'עדאלה'

במאי  ,2010ארגון 'עדאלה' פנה בקריאה דחופה לאו"ם
להתערב בנושא מעצרו של אמיר מח'ול 2בשל חשד כי ריגל
נגד ישראל .בהמשך ,הורשע מח'ול בריגול חמור נגד ישראל3.

'עדאלה'

באפריל  2012יצא ד"ר תאבת אבו ראס ,ראש סניף עדאלה
בנגב ,לשליחות בבריסל שבמימונה השתתפה רשת זכויות
האדם אירופה-הים התיכון )" .(EMHRNרצינו לעורר מודעות
לבעיה בדרג הגבוה ביותר באיחוד האירופי ולעודד מעצבי
מדיניות להגביר את הלחץ הדיפלומטי המופעל על ישראל4 ".

'עדאלה'
'פורום דו קיום לשוויון בנגב'

לאחר שנציגי 'עדאלה' ו'פורום דו-קיום' הופיעו בפני תת
הועדה לזכויות אדם של הפרלמנט האירופי ,הציגו את
"תוכנית בגין" וטענו כי "הצעת החוק מבטאת שני עקרונות:
אפרטהייד ומשטר צבאי" חבר הפרלמנט דיויד מרטין
מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגיב ואמר "אני רוצה לקחת
את דברי האורחים שלנו צעד אחד קדימה ,הם מתארים את
זה כאפרטהייד .אני לא משתמש במלה זו בקלות אבל אני
חושב שמה שאנחנו רואים הוא טיהור אתני5 ."...

2013 ĕĜđĕč 20č ĕĠđĤĕČĐ ĔĜĚĘĤĠĐ Ęĥ ęďČ ĦđĕđėĒĘ ĐďĞđĐ ĦĦč ěđĕď

ěĤģĐ ĕ"Ğ ęĕėĚĦĜ đĘČ ęĕĜđĎĤČ

46

1

http://imti.org.il/docs/P188/?ThisPageID=676 , http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/046/583.html

2

 http://www.adalah.org/eng/docs/statement.pdfמתוך אתר הארגון

3

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1203959

4

http://adalah.org/newsletter/eng/apr12/docs/Interview%20with%20Thabet%20Prawer%20April%202012%20Hebrew%20Final.pdf

5

http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/NGOs_and_the_Negev_Bedouin_Issue_Hebrew.pdf
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6

ĘđĔĕč
ęđĕģĐ ĦđėĒ
ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚ Ęĥ

ĦĕĚđČĘ čĤ ĐĜĕďĚ :ĐĕĢĤĔĝđĘĕČ

49

ęđĕģĐ ĦđėĒ ĘđĔĕč | 6
ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚ Ęĥ

ĦđČĔčĦĐ ĐĠĥēĜ (WikiLeaks) ĝģĕĘĕģĕđ ĕėĚĝĚč
.ġĕčđĜďĤ Đđđďē ,ĤčĞĥĘ ěĤģč ĦĕĘ"ėĜĚĝ ĕĠĚ
(2011)

ĘČĤĥĕč ĐĕĐĕ ęĕĜĥ ĐČĚ ďđĞč
ĐĜĕďĚė ęĘĞĕĦ ĘČĤĥĕ ...ĕčĤĞ čđĤ
đĚė ĐĕďĎĤĔ ĐĕĐĦ ČĘ đĒđ ĦĕďđĐĕ
...ĘČĤĥĕč ęĕĥĥđēĥ
...ĦĕĔĤģđĚď ĤĦđĕ ĐĕĐĦ ČĕĐ ĕė

51
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ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚ Ęĥ

ĦČ 2007 ĦĜĥč ęĝĤĠ 'ĘĚĤė ĘČ ĐďĚÅ ěđĎĤČ
ĐĕĕĠđČ ĕđĜĕĥĘ ĦČĤđģ đĒ ĐĤĐĢĐ ."ĐĠĕē ĦĤĐĢĐÃ
.ĦĕĔĤģđĚďĘ ĦĕďđĐĕĚ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ

ğĕĘēĦĥ ĐČčĐ ĦĕĜĕďĚĐ ĐēĝđĜĐ ...
ĐĕĐĦ ęĕĚĞ ĕĜĥĘ ĦđĜĕďĚĐ ĕĦĥ ĦČ
.ĦĕēĤĒČ ĐēĝđĜ
ĦđėĒ ĥĕ ęĕĘ ěďĤĕĐ ěĕč ęďČ ĘėĘ
.ĦđĤĕēđ ģďĢ ,ěđĕđđĥĘ Đđđĥ
ďđČĚ Ĥĕčĝ ĕđėĕĝ ĥĕ ,ĦđĤēČ ęĕĘĕĚč
,ĦēČ ĐĜĕďĚ ģĤ ĐĕĐĦ ęĕĘ ěďĤĕĐ ěĕčĥ
...ĦĠĦđĥĚ ČĘČ ,ęĐĘĥ ČĘđ đĜĘĥ ČĘ

ĎĤđč ęĐĤčČ
ĐĢĞđĚč Ĥčē
ěĤģĐÅ Ęĥ ĦĕĚđČĘĜĕčĐ
.'ĘČĤĥĕĘ ĐĥďēĐ
Ĥ"đĕė ĥĚĕĥ ěė đĚė
ĐĢĞđĚĐ Ęĥ ğĦđĥĚ
Ęĥ ĦĕĚđČĘĜĕčĐ
ĐĥďēĐ ěĤģĐ'
(2011-2009) 'ĘČĤĥĕĘ

ĐĜčĚč ĕđĜĕĥ čĕĕēĚ ĤčďĐ ...
ĐĜĕďĚĚ - ĘČĤĥĕ Ęĥ ĕĦģđēĐ
ĦĕĔĤģđĚď ĐĜĕďĚĘ ĦĕďđĐĕ
ĕēĤĒČđ ĕĚđČĘ ěđĕđđĕĥ ĘĞ ĝĝđčĚĐ
...ĦđĕĚđČĘĐ ĦđĢđčģĐ ĕĦĥ ěĕč

67%

ĐĤĐĢĐĐ ĕĚĦđēĚ
đČ ěĤģč ęĕďčđĞ
ĐĕĜđĎĤČč ęĕĤĕėč

2011 ĤčĚĢď

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ
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ĘĚĤė-ĘČ ĐďĚ

52

ęđĕģĐ ĦđėĒ ĘđĔĕč | 6
ĦĕďđĐĕ ĐĜĕďĚ Ęĥ

."ĦĕĔĤģđĚďĐ ĐģđēĐÃ ĦČ 2007-č ęĝĤĠ 'ĐĘČďĞÅ ěđĎĤČ
,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚĘ Đģđē ĦĞĢĐÃ ĐđđĐĚ ĐĒ ĖĚĝĚ đĕĤčďĘ
."...ĦĕĦđčĤĦ čĤđ ĦĕĜđĥĘ-đď ĦĕĔĤģđĚď ĐĜĕďĚ Đĝĕĝččĥ

מקורות

שם

תאור הפעילות

סמנכ"לית בקרן לשעבר
חדווה רדנוביץ'

בשנת  ,2011נחשפה במסמכי ויקיליקס ) (WikiLeaksהתבטאות
מפי סמנכ"לית בקרן לשעבר ,חדווה רדנוביץ' ,שאמרה” :בעוד
מאה שנים יהיה בישראל רוב ערבי ...ישראל תיעלם כמדינה יהודית
וזו לא תהיה טרגדיה כמו שחוששים בישראל כי היא תהיה יותר
דמוקרטית1."...
הציטוט במקור באנגלית:
“…Hedva Radanovitz, the then NIF grants director, told a US
embassy official in Israel in February 2010 that she believed
in a hundred years Israel would be majority Arab and that the
disappearance of a Jewish state would not be the tragedy
that Israelis fear since it would become more democratic …".

ĤĕėĐĘ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ĘĞ ...
ĦđĕĤđĔĝĕĐĐ ĦđĘđđĞĘ ĐĦđĕĤēČč
ĤĕėĐĘ ...ĕĜĕĔĝĘĠĐ ęĞĘ ĐĚĤĎĥ
ĐčėĜ-ĘČ ĦđĘđđĞĘ ĐĦđĕĤēČč
;ĥđčĕėĐđ
ęĕĔĕĘĠĐ Ęĥ ĐčĕĥĐ ĦđėĒč ĤĕėĐĘ
ĦĔĘēĐ ĝĕĝč ĘĞ ęĕĜĕĔĝĘĠĐ
;1948 ę"đČĐ
ĕĜĕĔĝĘĠĐ ęĞĐ Ęĥ đĦđėĒč ĤĕėĐĘ
ĐĤėĐĐ ĦđčĤĘ ĦĕĚĢĞ ĐĤďĎĐĘ
ĘČĤĥĕč ęĕĜĕĔĝĘĠĐ ĦđĕđėĒč
...ĦďĘđĚ ĔđĞĕĚė

ĐĒ ěđĎĤČ
ěĤģĐ ĕ"Ğ ĖĚĦĜ
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'מדה אל כרמל'

בשנת  ,2007פרסם הארגון ’מדה אל כרמל' את ”הצהרת חיפה"
הקוראת לשינוי אופייה של מדינת ישראל מיהודית לדמוקרטית .בין
השאר בהצהרה זו נאמר ...” :הדבר מחייב שינוי במבנה החוקתי
של ישראל  -ממדינה יהודית למדינה דמוקרטית המבוסס על שוויון
לאומי ואזרחי בין שתי הקבוצות הלאומיות2."...
 67%מחותמי ההצהרה עובדים בקרן או בכירים בארגוניה.

אברהם בורג חבר במועצה
הבינלאומית של הקרן,
בעבר שימש כיו"ר משותף
של 'המועצה הבינלאומית'
)(2009-2011

בדצמבר  ,2011במאמר בעיתון ’הארץ' כתב אברהם בורג:
”...הנוסחה המדינית הבאה שתחליף את שתי המדינות לשני עמים
תהיה נוסחה אזרחית .לכל אדם בין הירדן לים יש זכות שווה לשוויון,
צדק וחירות .במלים אחרות ,יש סיכוי סביר מאוד שבין הירדן לים
תהיה רק מדינה אחת ,לא שלנו ולא שלהם ,אלא משותפת3."...

’עדאלה'

בשנת  ,2007פרסם ארגון ’עדאלה' את מסמך ’החוקה הדמוקרטית'.
לדבריו המסמך מהווה ”הצעת חוקה למדינת ישראל ,שבבסיסה
מדינה דמוקרטית דו-לשונית ורב-תרבותית...” ,4."..לשם בנייתה של
חברה דמוקרטית שוויונית ,המשוחררת מאלימות ומדיכוי ,וכבסיס
לפיוס היסטורי בינה לבין העם הפלסטיני וכלל האומה הערבית ,על
מדינת ישראל להכיר באחריותה לעוולות ההיסטוריות שגרמה לעם
הפלסטיני בכללותו ,עובר להקמתה ולאחר מכן :להכיר באחריותה
לעוולות אל-נכבה והכיבוש; להכיר בזכות השיבה של הפליטים
הפלסטינים על בסיס החלטת האו"ם  ;1948להכיר בזכותו של העם
הפלסטיני להגדרה עצמית לרבות ההכרה בזכויות הפלסטינים
בישראל כמיעוט מולדת; וכן לסגת מכל השטחים הכבושים משנת
5."...1967

1

http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=10TELAVIV439&q=nif

2

http://www.mada-research.org/UserFiles/file/publications_pdf/haifahebrew.pdf ; http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=20042

3

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1599072

4

 http://www.adalah.org/upfiles/democratic_constitution-h(1).pdfראו עמ' 3

5

 http://www.adalah.org/upfiles/democratic_constitution-h(1).pdfראו עמ'  4פסקה  4במבוא
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ĐĥďēĐ ěĤģč ęĕģčČĜ
ĘČĤĥĕ ĦČ ęĕĘĕĢĚ
ęĤēĐđ ĐĕĢĚĕĔĕĎĘ-ĐďĐ ĞĝĚĚ
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