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מדינת ישראל חווה בשנים האחרונות מתקפת דה-לגיטימציה 
מלהכריע  שנואשו  ישראל  אויבי  מעולם1.  ידעה  שלא  כפי 
אותה  להפוך  שנועד  השמצה  למסע  פנו  הזרוע  בכוח  אותה 
חוץ- ארגונים  פועלים  בישראל,  גם  ולמבודדת.  למצורעת 

חוץ  כלפי  המדינה  פני  את  להשחיר  הפועלים  פרלמנטריים 
וכלפי פנים. באמצעות עיוות האמת והוצאת דיבה, הם מציגים 
של  סדרתית  כמפרה  ישראל  את  מוסרי,  לא  כצבא  צה"ל  את 
החוק הבינלאומי ואת מנהיגיה כפושעים. משקלם הסגולי של 
במיוחד,  גדול  הדה-לגיטימציה  בקמפיין  הישראלים  הארגונים 
כיוון שהם פועלים לכאורה כ"אזרחים מודאגים", כאשר בפועל 
הם משמשים ככלי שרת בידי כוחות חיצוניים המממנים אותם.

'הקרן החדשה לישראל' תומכת כספית בארגונים2 המשתמשים 
"טיהור  אפרטהייד",  "מדיניות  מלחמה",  "פשעי  כגון  במינוחים 
התקפות  ישראל.  את  לתקוף  כדי  וכדומה  "גזענות"  אתני", 
אלו היוצאות כביכול מתוך ארגונים ישראלים, למרות המימון 
החרם  לתנועת  תבערה  כחומר  משמשים  אותם,  המפעיל  הזר 

הבינלאומית. 

בפעילויות  תתמוך  ש"לא  החדשה'  'הקרן  הצהרות  למרות 
לעידוד חרם בינלאומי נגד מדינת ישראל ולא תתמוך בארגונים 
ביודעין  ממשיכה  שהיא  הרי  זה"3,  בתחום  תוכניות  שמפעילים 

לממן ארגונים כאלו שאינם עומדים בהצהרותיה שלה עצמה. 
הנגב  סניף  שראש  'עדאלה',  בארגון  הקרן  תומכת  למשל  כך 
שלו, ד"ר תאבת אבו ראס, הודה כי רצה "לעודד מעצבי מדיניות 
וכן  ישראל"4  על  המופעל  הדיפלומטי  הלחץ  את  להגביר 
'הטלוויזיה החברתית' המקדמת שימוש באפליקציית הסלולאר 
Buycott [שילוב המילים "קנייה" ו"החרמה"] הנועדה בין היתר 

לזיהוי והחרמת מוצרים ישראלים5. 

הקרן  ראשי  מהתבטאויות  חלקי  מקבץ  מביאה  זו  חוברת 
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 
בחוסנה  לכרסום  ומביאה  המדינה  של  ובכלכלתה  במעמדה 
עצמה.  על  להגן  ובאפשרויותיה  ישראל  מדינת  של  הלאומי 
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 ממנה..."6

 הקרן החדשה לישראל
והמסע להחרמת ישראל ותוצרתה

1 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1038584

2 http://nif.org.il/about/faqs

3 http://nif.org.il/about/faqs

4 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

6 http://wikileaks.org/cable/2010/02/10TELAVIV439.html

הבהרה

מארגונים  דוגמאות  מובאות  זו,  שבחוברת  הפרקים  מן  בחלק 
בארגונים  מדובר  ישראל.  על  לחרם  הקוראים  בינלאומיים 
דוגמאות  מטרת  החדשה.  לקרן  קשורים  או  נתמכים  שאינם 
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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תאור הפעילותשם

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

ב-29 בדצמבר 2008, יממה בלבד לאחר תחילת 

על חתמה  חזן  נעמי  יצוקה",  עופרת  מבצע 

הנשים  ”נציבות  ארגון  של  עצומה 

בין  נכתב  בעצומה   .(IWC) הבינלאומית" 

את  מיידית  לעצור  דורשות  ”...אנו  השאר: 

הישראליים  הצבא  כוחות  של  ההתקפה 

מאות.  של  למותם  גרמה  כבר  אשר  בעזה, 
השחיטה הזאת יכולה רק ללבות את הסכסוך...".1

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…".

• 'רופאים לזכויות אדם' • 'רבנים לזכויות 
אדם' • 'הועד הציבורי נגד עינויים' • 'המוקד 

להגנת הפרט' • 'במקום' • 'גישה' • 'עדאלה' 
• 'יש דין' • 'בצלם' • 'האגודה לזכויות 

האזרח'

יצוקה,  עופרת  מבצע  במהלך   ,2008 בדצמבר 

אחד-עשר ארגונים היו שותפים לאתר האינטרנט 

GazaHeb 2 שהאשים את צה"ל בפשעי מלחמה.

של 'יש דין' פנימיים  מסמכים  נחשפו   ,2010 בדצמבר 

לדה- מצטרף  הארגון  כי  המוכיחים  דין'  ’יש  ארגון 

לגיטימציה נגד ישראל ומתכנן את האשמת צה"ל 
בפשעי מלחמה.3

BDS בעולם ישראל  על  החרם  ממובילי  ברגותי  עומר 
ישראל  את  מאשים   BDS-ה תנועת  ממייסדי   –

בפשעי מלחמה4.

מקורות

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

2 www.GazaHeb.Blogspot.com

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

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

מיכאל ספרד - יועץ משפטי של
'יש דין'

דעה  מאמר  ספרד  מיכאל  פרסם   ,2005 בספטמבר 

להעמדת  קריאה  משתמעת  שממנו  'הארץ'  בעיתון 

פשעים  הם  מלחמה  "...פשעי  בחו"ל:  לדין  צה"ל  קציני 

מדינות  כל  את  מחייב  הבינלאומי  בינלאומיים...המשפט 

העולם בחקירתם ובהעמדתם לדין אם יש די ראיות... אם 
לא ישראל, אז אנגליה. אם לא בג”ץ אז בית הלורדים...”.1

בשנת 2008, הוגשה תביעה משפטית בספרד נגד: בנימין חסן ג'בארין מנכ"ל ומייסד 'עדאלה'

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 התובעים.2

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

’אמנסטי אינטרנשיונל'

ביולי 2006, בהפגנה שנערכה בעיצומה של מלחמת לבנון 

'הוועד הציבורי נגד  השנייה, איים ד"ר ישי מנוחין, מנכ"ל 

ביצוע  בגין  בינלאומי  לדין  צה"ל  חיילי  בהעמדת  עינויים', 

מגורים  שכונות  מוחקים  ובעזה  "בלבנון  מלחמה:  פשעי 

בפשעי  חלק  לוקחים  צה"ל  חיילי  ובעזה  בלבנון  בשמנו. 

מלחמה. אנו קוראים לחיילי צה"ל מפה: אל תיקחו חלק 

לבית  שיחכה  חלק,  שלוקח  מי  וכל  מלחמה!  בפשעי 
משפט, ואם לא בארץ אז בחו"ל...".3

BDS קוראים להעמיד לדין בכירים ארגוני BDS מרחבי העולם 
וארגונים  'עדאלה'  ארגון  אשר  בכירים  אותם  ישראלים. 
אותם  להעמיד  בניסיון  חלק  ולקחו  שותפים  היו  אחרים 

לדין4,5

מקורות

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

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

http://tv.social.org.il/politics/2006/07/22/hafgana-22-7-06-web מתוך אתר הטלוויזיה החברתית 3

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
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תאור הפעילותשם

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

פעילויות רבות של הארגון מחזקות את הבסיס לקמפיינים של חרם , משיכת 'שוברים שתיקה'

השקעות וסנקציות (BDS), באמצעות 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 

המיוצרים  מוצרים  לזהות  המאפשרת   –  BUYCOTT  – לסמארטפון  חדשה 
בהתנחלויות, ולהימנע מלרכשם.4

• ’קואליציית נשים לשלום'*
• ’מוסאווא'

• ’מחסום ווטש'
• ’הטלוויזיה החברתית' - 
נעמי חזן - חברת הנהלת 
’הקרן החדשה לישראל', 

ונשיאת הקרן בשנים
2012-2008

במאי 2009, במסגרת פרויקט ’מי מרוויח מהכיבוש' (מיסודו של ארגון ’קואליציית 
נשים לשלום') נשלח מכתב לממשלת נורבגיה בדרישה למשוך את השקעותיה 
ממשלת  הבטחון5.  גדר  בבניית  מעורבותה  בשל  מערכות'  ’אלביט  בחברת 
השקעותיהן   את  נוספות  חברות  משכו  ובעקבותיה  לקריאה  נענתה  נורבגיה 

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...".

מקורות

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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תאור הפעילותשם

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

בשנת 2010, בעקבות 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 

במידה  כי  וביקשו  עדאלה]  העורך-  מס' 1 [הערת  העותר 

מהנוסעים  מי  את  ייצגו  המשט,  על  השתלטות  ותהיה 
שיעוכב או יוחזק במעצר...".1

• ’האגודה לזכויות האזרח בישראל' 
• ’בצלם' 
• ’גישה' 

• ’הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל' 
• ’יש דין' 

• ’רופאים לזכויות אדם' 
• ’שומרי משפט -

 רבנים למען זכויות אדם' 
• ’עדאלה'

העליון  המשפט  לבית  הארגונים  קראו   ,2012 בפברואר 

לבטל את איסור היציאה מהארץ של שעוואן ג'ברין, מנכ"ל 

הארגון ’אל חאק'. 2 צו איסור יציאה מהארץ הוטל עליו ע"י 

בארגון  בכיר  היותו  בשל   ,2006 שנת  מאז  הביטחון  כוחות 

הטרור ’החזית העממית', כפי שקבע בג"ץ בשלושה פסקי 

דין שונים.3 

נגד איסור זה הוגשו שלוש עתירות לבג"ץ, שנדחו בזו אחר 

ג'ברין  חסוי.  מודיעיני  בחומר  עיינו  שהשופטים  לאחר  זו 

ומיסטר  ג'קל  ד"ר  בבחינת   ...” השופטים  ידי  על  הוגדר 

זכויות,  ארגון  של  מנהל  הוא  פעילותו  משעות  בחלק  הייד, 

ובחלק אחר הוא פעיל בארגון טרור שלא בוחל במעשי רצח 
ובניסיונות לרצח, אשר דבר אין להם עם זכויות...".4

בית ’המוקד להגנת הפרט' הריסת  למניעת  לבג"ץ  הארגון  עתר   ,2008 בשנת 

המחבל שביצע את הפיגוע בישיבת ”מרכז הרב".5 

בינלאומי "טריבונל ראסל למען פלסטין" פורום  הוא  פלסטין",  למען  ראסל  "טריבונל 

סנקציות  ומקדם  ישראל  נגד  ראווה  משפטי  המקיים 

וחרמות על ישראל ותוצרתה. 

לפלסטין'  ראסל  'טריבונל  ממייסדי  אלחנן.  פלד  נורית 

ממדינות  לתבוע  הוא  "...הרעיון  השאר  בין  אומרת  צוטטה 

הבינלאומי,  החוק  את  לכבד  מישראל  שתדרושנה  אירופה 

שידרוש  מה  בכל  תומכת  אני  מצפון...  של  טריבונל  זהו 

דעת  ומתוקנת...  דמוקרטית  בצורה  להתנהג  מישראל 

בשלה  יצוקה"  "עופרת  אחרי  במיוחד  האירופאית,  הקהל 
למהלך של סנקציות על ישראל."6,7

טריבונל ראסל למען פלסטין אינו קשור לקרן החדשה

מקורות

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

בג"ץ 5022/08, בג"ץ 5182/07. בג"ץ 1520/09 שעואן ראתב עבדאללה ג'ברין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית. 3

יצויין כי ל'עדאלה' שיתופי פעולה נוספים עם ארגון Al-Haq. בנוסף, הארגון אל-חאק חבר ב-Palestinian NGO Network (PNGO), ארגון-גג של ארגונים פלסטינים המקד־ 4
מים בין היתר חרם על ישראל (BDS), והוא 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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תאור הפעילותשם

16 ארגונים מ'הקרן החדשה 
לישראל'

למעלה מ90% מהמידע השלילי שנמסר לועדת גולדסטון על 

ארגונים  ב-16  מקורו  ממשלתיים)  ישראליים (לא  ארגונים  ידי 

שימש  זה  מידע  לישראל'.1  החדשה  ה'קרן  ידי  על  הנתמכים 

את הוועדה בהאשמת צה"ל בביצוע פשעי מלחמה.

לאו"ם 'עדאלה'  דחופה  בקריאה  פנה  'עדאלה'  ארגון   ,2010 במאי 

להתערב בנושא מעצרו של אמיר מח'ול2 בשל חשד כי ריגל 

נגד ישראל. בהמשך, הורשע מח'ול בריגול חמור נגד ישראל.3 

באפריל 2012  יצא ד"ר תאבת אבו ראס, ראש סניף עדאלה 'עדאלה'

זכויות  רשת  השתתפה  שבמימונה  בבריסל   לשליחות  בנגב, 

מודעות  לעורר  התיכון (EMHRN).  "רצינו  אירופה-הים  האדם 

מעצבי  ולעודד  האירופי  באיחוד  ביותר  הגבוה  בדרג  לבעיה 
מדיניות להגביר את הלחץ הדיפלומטי המופעל על ישראל." 4

'עדאלה'
'פורום דו קיום לשוויון בנגב'

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

חושב שמה שאנחנו רואים הוא טיהור אתני...". 5

מקורות

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

http://www.adalah.org/eng/docs/statement.pdf מתוך אתר הארגון 2

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

4647



6

49



WikiLeaks

2011)

51



2007

67%

2011-2009

2011

5253



2007

1948

תאור הפעילותשם

סמנכ"לית בקרן לשעבר
חדווה רדנוביץ'

התבטאות   (WikiLeaks) ויקיליקס  במסמכי  נחשפה   ,2011 בשנת 

”בעוד  שאמרה:  רדנוביץ',  חדווה  לשעבר,  בקרן  סמנכ"לית  מפי 

מאה שנים יהיה בישראל רוב ערבי... ישראל תיעלם כמדינה יהודית 

יותר  תהיה  היא  כי  בישראל  שחוששים  כמו  טרגדיה  תהיה  לא  וזו 

דמוקרטית...".1 

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 …".

חיפה" 'מדה אל כרמל' ”הצהרת  את  כרמל'  אל  ’מדה  הארגון  פרסם   ,2007 בשנת 

הקוראת לשינוי אופייה של מדינת ישראל מיהודית לדמוקרטית. בין 

החוקתי  במבנה  שינוי  מחייב  הדבר   ...” נאמר:  זו  בהצהרה  השאר 

של ישראל - ממדינה יהודית למדינה דמוקרטית המבוסס על שוויון 

לאומי ואזרחי בין שתי הקבוצות הלאומיות...".2 

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)

בורג: אברהם  כתב  ’הארץ'  בעיתון  במאמר   ,2011 בדצמבר 

”...הנוסחה המדינית הבאה שתחליף את שתי המדינות לשני עמים 

תהיה נוסחה אזרחית. לכל אדם בין הירדן לים יש זכות שווה לשוויון, 

לים  הירדן  שבין  מאוד  סביר  סיכוי  יש  אחרות,  במלים  וחירות.  צדק 
תהיה רק מדינה אחת, לא שלנו ולא שלהם, אלא משותפת...".3

בשנת 2007, פרסם ארגון ’עדאלה' את מסמך ’החוקה הדמוקרטית'. ’עדאלה'

שבבסיסה  ישראל,  למדינת  חוקה  ”הצעת  מהווה  המסמך  לדבריו 

מדינה דמוקרטית דו-לשונית ורב-תרבותית..".4, ”...לשם בנייתה של 

וכבסיס  ומדיכוי,  מאלימות  המשוחררת  שוויונית,  דמוקרטית  חברה 

לפיוס היסטורי בינה לבין העם הפלסטיני וכלל האומה הערבית, על 

מדינת ישראל להכיר באחריותה לעוולות ההיסטוריות שגרמה לעם 

באחריותה  להכיר  מכן:  ולאחר  להקמתה  עובר  בכללותו,  הפלסטיני 

הפליטים  של  השיבה  בזכות  להכיר  והכיבוש;  אל-נכבה  לעוולות 

הפלסטינים על בסיס החלטת האו"ם 1948; להכיר בזכותו של העם 

הפלסטינים  בזכויות  ההכרה  לרבות  עצמית  להגדרה  הפלסטיני 

בישראל כמיעוט מולדת; וכן לסגת מכל השטחים הכבושים משנת 
5."...1967

מקורות

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

http://www.adalah.org/upfiles/democratic_constitution-h(1).pdf  ראו עמ' 3 4

http://www.adalah.org/upfiles/democratic_constitution-h(1).pdf ראו עמ' 4 פסקה 4 במבוא 5
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