מפת
הדרכים
למחיקתה
של
״הקרן
לישראל
ישראל חדשה״
וממשלות

היעלמותה של
המדינה היהודית
לא תהיה הטרגדיה
שהישראלים
חוששים ממנה
חדווה רדובניץ,

לשעבר סמנכ"ל הקרן
לישראל חדשה2011 ,

אירופה

"תמיכה בגוף פוליטי על
ידי ממשלה זרה היא דבר
שהיה צריך להפחיד כל אדם
המאמין בדמוקרטיה אמיתית"
נשיא בית המשפט העליון
בדימוס ,השופט מאיר שמגר

התערבות
ממשלות
זרות
בעניינה
הפנימיים
של ישראל

החל מ2012-

₪ 93,000

תאילנד
פינלנד
צרפת
דנמרק
ספרד
בלגיה
שבדיה
ארצות הברית
אירלנד
בריטניה ,נורבגיה והאיחוד האירופאי
אחר
בריטניה
שוויץ
האומות המאוחדות
הולנד
נורבגיה
קרנות ערביות במימון הולנד ,שבדיה שוויץ ודנמרק
גרמניה
האיחוד האירופי

		
סה"כ

₪ 809,405
₪ 1,628,049
₪ 5,781,847
₪ 5,893,570
₪ 6,917,068
₪ 7,982,993
₪ 8,344,030
₪ 10,572,769
₪ 11,790,249
₪ 12,589,118
₪ 13,967,416
₪ 16,809,365
₪ 21,795,225
₪ 24,101,452
₪ 26,625,983
₪ 28,400,872
₪ 44,923,553
₪ 48,888,596

₪ 297,914,560

הקדמה

מטרתה של תנועת החרם
הבינלאומית ( )BDSהיא לשכנע את

העולם כולו שאין למדינת ישראל זכות קיום.
תקוותה של תנועת שנאה זו היא להביא
לבידודה של ישראל כדי שתקרוס מבפנים,
כפי שקרה לדרום אפריקה בתקופת משטר
האפרטהייד.
מטרת הארגונים השתולים הפועלים
בישראל במימון ממשלות זרות ו"הקרן
לישראל חדשה" דומה .מטרתם לשתול ספק
בליבת החברה והמערכת הישראלית כדי
לערער אותה מבפנים .בכך הם משמשים
בפועל זרוע ביצועית של תנועת החרם
הבינלאומית.
השתולים פועלים בשיטת ה"סלאמי":
חלוקת עבודה בין תחומים המכסים את
כל הקשת הציבורית ,יצירת דה-לגיטימציה
וחתירה תחת מוסדות השלטון בכל אחד
מהתחומים .בתחום הגיאוגרפי למשל,
ישראל מחולקת לגזרות וארגוני השתולים

מאשימים את ישראל בטיהור אתני בנגב,
בביצוע פשעי מלחמה ברצועת עזה,
במדיניות אפרטהייד ביהודה ושומרון
ובקעת הירדן ובמדיניות גזענית כלפי
המסתננים בדרום תל אביב .ארגונים אחרים
פועלים לקידום בדלנות ערבית בגליל ונגד
ההתיישבות והפיתוח ברמת הגולן ובשטחים
הפתוחים.
חלוקת עבודה מתקיימת גם בתחום
המשפטי ובפרט בבג"ץ .ארגוני "הקרן"
פועלים נגד מדיניותה של ישראל וזרועות
הביטחון שלה במלחמתם בטרור ,מסכלים
פעולות נגד מחבלים ומשפחותיהם ,ובולמים
את מאמציה של ישראל לפתור את בעיית
המסתננים הלא חוקיים ואת הבנייה הלא
חוקית של הבדואים בנגב .תחומי פעילות
אחרים ,שלא יפורטו מקוצר היריעה ,הם:
התקשורת ,האקדמיה ,האמנות והתרבות,
וכמובן הפוליטיקה.
מפת פעילות חתרנית זו חושפת את
ההתקפה על ישראל מבפנים במימון זר –

בהיקף עצום של כ 600-מיליון  ₪משנת
 – 2012בעיקר של ממשלות אירופה ,האיחוד
האירופי ,האו"ם וגם ארה"ב .הפעילות
מבוצעת על ידי ארגונים ישראלים הפועלים
כסוכנים של אינטרסים זרים – שתולים –
חלקם מתואמים ומונחים על ידי התאגיד
הפוליטי הזר – “הקרן לישראל חדשה”
( ,New Israel Fundולא 'הקרן החדשה
לישראל' כפי שהוא מוצג באופן כוזב בארץ).
התערבות חיצונית זו במדיניותה של ישראל
וביכולתה להגן על עצמה ועל אינטרסים
חיוניים לקיומה מסכנת את שרידותה של
ישראל ,פוגעת בלכידות החברתית ובאמונה
בצדקת הדרך הציונית .המעורבות הבוטה
חותרת תחת יסוד היסודות של הדמוקרטיה:
זכותו של הרוב לעצב את דרכה של המדינה
באמצעות המוסדות הנבחרים ללא בחישה
של גורמי חוץ .היא מכרסמת קשות
בריבונותה של ישראל ואינה מותרת בשום
מדינה אחרת בעולם.

למרות הירידה בתרומות לתאגיד הזר  -׳הקרן לישראל חדשה׳ ,הכספים
שהועברו לארגונים הקיצוניים ׳בצלם׳ ו׳שוברים שתיקה׳ עלו בעשרות אחוזים
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שוברים שתיקה

₪

בצלם

!  19%מהתורמים

היא קרן
פוליטית זרה .היא לא רשומה כעמותה
בישראל אלא רשומה בארה"ב

של יותר
מ 100,000$-ל"קרן לישראל
חדשה" הם אנונימיים

3,268

12

60

ארגון "המוקד להגנת הפרט"
הגיש בשנים האחרונות
יותר מ 60-עתירות נגד
מחבלים
בתי
הריסת

בין השנים 2017ˉ2015
התגלה כי ארגון מחסום
ווטש ביצע  3,268דיווחי
פעילות
על
מודיעין
צה"ל ביהודה ושומרון

16

ארגונים שרובם נתמכים
לישראל
״הקרן
ע"י
חדשה״ וממשלות זרות
לקחו חלק בדוח גולדסטון
שהאשים את ישראל
בביצוע פשעי מלחמה

ארגונים שנתמכים על ידי
"הקרן לישראל חדשה"
קשורים בצורה זו או אחרת
לתביעות או לארגונים
המנסים להעמיד לדין
בכירים ישראלים בחו"ל

פעילת מחסום ווטש אמרה ללוחם
מג"ב סלומון גברייה ז"ל לפני
שנפל בפיגוע " -אתה בושה"

נשיאת הקרן החדשה :ישראל
מדינת רשע שמבצעת טיהור אתני
Nrg 11.9.2017

ערוץ 28.9.17 ,10

ארגון 'בצלם' בשירות
החמאס  -במהלך מבצע 'צוק
איתן' שימש 'בצלם' כזרוע
תעמולתית של החמאס,
ועשה כל שביכולתו לפגוע
בלגיטימיות הפעולה הצבאית
של ישראל.
אתר מידה 18.8.14
׳הקרן החדשה לישראל׳ ממשיכה
לחפש את החיילים שלנו ,ולממן
ארגונים שמטרתם היא לתבוע
ולרדוף מבית ומחוץ את אנשי
צה"ל ולהאשימם בהתנהגויות
בלתי הולמות ופשעי מלחמה .כל
יהודי המממן או תומך בפעילויות
אלו הוא טיפש"
שביעי 17.2.17 .

פעילת 'עדאלה' למחבלת
משוחררת שהורשעה ברצח:
"אוהבים אותך" .נציגת ארגון
זכויות המיעוט הערבי בארה"ב
העלתה לרשת תמונות שבהן היא
נראית מחובקת עם רסמה עודה,
שהורשעה בביצוע פיגוע בלב
ירושלים שבו נרצחו שני ישראלים.
מקור ראשון 8.12.17

"אני מרגיש שיש המון כוחות
שעוזרים למחבלים" .במהלך
דיון בבג"ץ בעתירה נגד הריסת
בית המחבל שביצע את פיגוע
הדריסה בארמון הנציב בי-ם ,מחו
הורי הנרצחים ונציגי משפחות
שכולות נגד העתירה ונגד הארגון
׳המוקד להגנת הפרט׳ שמייצג את
משפחת המחבל.
חדשות 13.2.17 2

האנק שיינקופף ,יועץ פוליטי יהודי בכיר בארה"ב,
שליווה בין היתר את הנשיא לשעבר ביל קלינטון
בבחירות לנשיאות ואת מייקל בלומברג כשהתמודד
לראשות עיריית ניו יורק

! נשיאת הקרן

טליה ששון ,התרברבה בראיון באינדיפנדנט
הבריטי שהארגונים הנתמכים על ידה הם האופוזיציה האמיתית
במדינת ישראל (כלומר האופוזיציה של מדינת ישראל היא זרה)

3

שלושה ארגונים הנתמכים
על ידי ממשלות זרות ונתמכו
בעבר על ידי הקרן החדשה
לישראל מעודדים השתמטות

16

 16ארגונים שרובם נתמכים ע"י
הקרן לישראל חדשה וממשלות
בקידום
מעורבים
זרות
החרם על ישראל ותוצרתה
או מתנגדים לחוק החרם

32

רוב חברי הוועד המנהל
של הקרן מתגוררים
מחוץ לישראל

 32ארגונים ,שרובם נתמכים ע"י הקרן
לישראל חדשה וממשלות זרות ,מעורבים
בקידום מסע הדה-לגיטימציה נגד
מדינת ישראל ,הכפשת חיילי צה"ל ותיוג
מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד גזענית

מפת
הדרכים
למחיקתה
של ישראל

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל מבצעת מדיניות
של ״אפרטהייד ,נכבה ,טיהור אתני וקולוניאליזם״,
וחלקם פועלים למען זכות שיבה ל"פליטים" הערבים

בכל רחבי הארץ:
איתך -מעכי
מדה אל כרמל
אלמרסד
מחסום ווטש קרן נשים
למען זכויות אדם
בלדנא
מי מרוויח
במקום
מרכז לקידום פליטים
אפריקאים ARDC -
בצלם
מרכז מוסאוא
גישה
עדאלה
האגודה לזכויות האזרח
עיר עמים
הוועד הציבורי נגד עינויים
בישראל
עמק שווה

הטלוויזיה החברתית
פורום דו קיום בנגב
המוקד להגנת הפרט
קו לעובד
הקרן למגיני זכויות אדם
קואליציית נשים לשלום
זוכרות
רבנים למען זכויות אדם
שומרי משפט
יוזמת קרן אברהם
רופאים לזכויות אדם
ישראל
יש דין
שוברים שתיקה
כרם נבות
שיחה מקומית 972 -
לוחמים לשלום
שתיל – "הקרן לישראל
חדשה"

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל
מבצעת מדיניות של ״גזענות ,דיכוי,
אפליה ,פשעי מלחמה ואפרטהייד״

ביהודה ושומרון:

בחיפה ,בגולן ובגליל:
בלדנא
מרכז מוסאוא
האגודה לזכויות
האזרח
עדאלה
זוכרות

אלמרסד
מדה אל כרמל
במקום
מולד
בצלם
מחסום ווטש
קרן נשים
למען זכויות אדם
גישה
מי מרוויח
האגודה לזכויות האזרח
מרכז מוסאוא
הטלוויזיה החברתית
עדאלה
המוקד להגנת הפרט
עמק שווה

שיחה מקומית -
972
מדה אל כרמל
שתיל – "הקרן
לישראל חדשה"
מי מרוויח

הקרן למגיני זכויות אדם
קואליציית נשים לשלום
זוכרות
קומט מי
זזים
רבנים למען זכויות אדם
שומרי משפט
ח.ל חינוך לשלום
 יוזמת ז'נבהרופאים לזכויות אדם ישראל
יש דין
שוברים שתיקה
כרם נבות
שיחה מקומית 972 -
לוחמים לשלום
שתיל – "הקרן לישראל
חדשה"

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל
מבצעת מדיניות של ״גזענות ,אפליה,
הפרת זכויות אדם ואמנות בינלאומיות״

בדרום תל אביב
וברחבי הארץ:

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל
מבצעת ״מדיניות של כיבוש ,גירוש,
גזל מים וטיהור אתני״

בבקעת הירדן
וצפון ים המלח:
במקום
מחסום ווטש קרן
נשים למען זכויות
אדם
בצלם
מי מרוויח
האגודה לזכויות
האזרח
קואליציית נשים
לשלום

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל מבצעת
מדיניות ״אפרטהייד ,פשעים נגד האנושות,
עונשים קולקטיביים והוצאות להורג״

א.ס.ף  -ארגון
סיוע לפליטים
ומבקשי מקלט
בישראל

הטלוויזיה
החברתית

מרכז לקידום
פליטים אפריקאים
ARDC -

שיחה מקומית -
972
זוכרות
שתיל – "הקרן
לישראל חדשה"
ח.ל חינוך לשלום
 -יוזמת ז'נבה

האגודה לזכויות
האזרח

רבנים למען זכויות
אדם שומרי משפט
המוקד לפליטים
ומהגרים
רופאים לזכויות
אדם ישראל

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל
מבצעת מדיניות של "פשעי מלחמה,
הפרות של הדין הבין-לאומי ועינויים"

זוכרות

בעזה:

שיחה מקומית -
972

איתך-מעכי

קו לעובד

מי מרוויח

יש דין

רבנים למען זכויות
אדם שומרי משפט

הטלוויזיה
החברתית

שתיל – "הקרן
לישראל חדשה"

אלמרסד

הוועד הציבורי נגד
עינויים בישראל

לוחמים לשלום
בלדנא

חרם על ישראל:

ארגונים אלה לוקחים חלק בתופעת
החרם על מדינת ישראל ותוצרתה
או מתנגדים לחקיקה נגד החרם

אלמרסד
מדה אל כרמל
האגודה לזכויות
האזרח
מחסום ווטש קרן
נשים למען זכויות
אדם

המוקד להגנת
הפרט
קואליציית נשים
לשלום
הקרן למגיני
זכויות אדם
רופאים לזכויות
אדם ישראל

הוועד הציבורי נגד
עינויים בישראל

זוכרות

מי מרוויח

שיחה מקומית -
972

הטלוויזיה
החברתית

יש דין

עדאלה

שתיל

במקום
מי מרוויח
האגודה לזכויות
האזרח
עדאלה

בנגב:

זוכרות
בלדנא

רבנים למען זכויות
אדם שומרי משפט

האגודה
לזכויות האזרח

זזים

הטלוויזיה
החברתית

הטלוויזיה
החברתית

שיחה מקומית -
972

עיר עמים

הקרן למגיני
זכויות אדם

המוקד להגנת
הפרט

ח.ל חינוך לשלום
 -יוזמת ז'נבה

עמק שווה

שתיל – "הקרן
לישראל חדשה"

מי מרוויח

ירושלים דלמטה

עדאלה

זוכרות

ארגונים המקבלים תמיכה מ״הקרן לישראל חדשה״ ומממשלות זרות
אלמרסד
זוכרות
ח.ל חינוך לשלום -
יוזמת ז'נבה
מי מרוויח
קומט מי
קואליציית נשים לשלום
ירושלים דלמטה
כרם נבות
לוחמים לשלום
עמק שווה
בלדנא
יוזמת קרן אברהם

כסף מממשלות
כסף מהקרן
זרות
החדשה
 ₪ *2008-2016החל מ2012-
2,417,912 ₪
- ₪
6,337,729 ₪
- ₪
7,700,537 ₪
- ₪
- ₪
- ₪
74,705 ₪
111,600 ₪
152,159 ₪
178,951 ₪
236,592 ₪
372,000 ₪
481,926 ₪

במקום

שוברים שתיקה

מי מרוויח

המוקד להגנת
הפרט

3,125,915 ₪
8,292,362 ₪
6,402,585 ₪
5,619,447 ₪
714,951 ₪
915,116 ₪
2,794,605 ₪
2,365,631 ₪
6,377,196 ₪

שם הארגון
הוועד הציבורי נגד
עינויים בישראל

בצלם

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל
מבצעת מדיניות של "אפרטהייד,
טיהור אתני ,אפליה גזעית ,נישול
והפרת זכויות האדם"

קואליציית נשים
לשלום

הקרן למגיני
זכויות אדם

שם הארגון

מחסום ווטש קרן
נשים למען זכויות
אדם

הטלוויזיה
החברתית

ארגונים אלה טוענים שמדינת ישראל
מבצעת מדיניות ״מפרידה ,טרנספר,
ענישה קולקטיבית ואפליה״

בירושלים:

כסף מממשלות
כסף מהקרן
זרות
החדשה
 ₪ *2008-2016החל מ2012-
10,383,437 ₪
860,845 ₪

שיחה מקומית 972 -
א.ס.ף - .ארגון סיוע
לפליטים ומבקשי מקלט
בישראל

875,450 ₪
888,823 ₪

305,400 ₪
5,794,383 ₪

הטלוויזיה החברתית
גישה
מדה אל כרמל
זזים
מרכז לקידום פליטים
אפריקאים ARDC -

913,186 ₪
928,486 ₪
1,116,000 ₪
1,365,288 ₪
1,369,596 ₪

3,265,664 ₪
19,059,509 ₪
8,356,015 ₪
1,066,436 ₪

שם הארגון
פורום דו קיום בנגב
יש דין
קו לעובד
מחסום ווטש קרן נשים
למען זכויות אדם
המוקד להגנת הפרט
איתך  -מעכי
הקרן למגיני זכויות אדם
המוקד לפליטים
ומהגרים
שוברים שתיקה
מרכז מוסאוא

פורום דו קיום
בנגב

רופאים לזכויות
אדם ישראל

עדאלה

שיחה מקומית -
972

גישה

זוכרות

קואליציית נשים
לשלום
האגודה לזכויות
האזרח

שתיל – "הקרן
לישראל חדשה"
זזים

קואליציית
נשים לשלום
רבנים למען זכויות
אדם שומרי משפט
שיחה מקומית -
972
שתיל – "הקרן
לישראל חדשה"
 כלל הסכומים בדולרים הוכפלו בשער המרה  3.7ש״ח.
 הנתונים נלקחו מאתרי הארגונים השונים ,מאתרים כלליים ומרשם העמותות.
*מימון בין השנים 2008-2016

כסף מממשלות
כסף מהקרן
זרות
החדשה
 ₪ *2008-2016החל מ2012-
1,798,014 ₪
1,512,693 ₪
27,152,476 ₪
2,005,820 ₪
6,631,638 ₪
2,081,221 ₪
1,774,393 ₪
2,766,352 ₪
19,468,071 ₪

2,823,670 ₪
2,886,024 ₪
3,127,106 ₪
3,363,959 ₪

2,538,915 ₪
9,221,306 ₪

4,621,654 ₪
5,105,707 ₪

14,535,797 ₪
7,451,989 ₪

שם הארגון
רופאים לזכויות אדם
ישראל
רבנים למען זכויות אדם
שומרי משפט

כסף מממשלות
כסף מהקרן
זרות
החדשה
 ₪ *2008-2016החל מ2012-
12,786,900 ₪
5,469,888 ₪
5,990,796 ₪

3,243,666 ₪

עיר עמים
עדאלה
בצלם
מולד
במקום
האגודה לזכויות האזרח
שתיל

6,647,610 ₪
7,601,437 ₪
8,448,518 ₪
8,577,911 ₪
10,415,669 ₪
33,270,832 ₪
183,626,119 ₪

8,133,777 ₪
15,636,428 ₪
34,410,367 ₪
317,244 ₪
16,483,784 ₪
15,034,965 ₪

סה"כ

297,914,560 310,268,594

סקרים

דעת
קהל

מסקרי דעת קהל מגוונים עולה תמונה
ברורה הקובעת חד-משמעית כי הציבור
הישראלי מתנגד לפעילות של קרנות
פוליטיות זרות לשינוי אופיה של המדינה
מבפנים ולהכפשת חיילי צה"ל .למרות

האם אתה מסכים
עם הקביעה
שפעילותם של
ארגונים ישראליים,
במימון ממשלות
זרות ,למען זכויות
מחבלים בבתי
הכלא ובבג"ץ
עלולה לעודד טרור?

איני יכול
לחוות
את דעתי
כלל לא
%
מסכים
מסכים
במידה
מועטה
מסכים
במידה
בינונית

8%

4

5%
11%

49%

מסכים במידה
רבה מאוד

23%

מסכים
במידה רבה

העובדה ש״הקרן לישראל חדשה״ מנסה
להציג את עצמה כארגון ישראלי ,הציבור
הישראלי לא רק שאינו מזדהה עם פעילות
הארגונים הנתמכים על ידה ,אלא אף מתנגד
בתוקף לפעילות הקרן בישראל.

האם לדעתך צריך
להוציא מחוץ לחוק
ארגונים שבמימון
זר פועלים
להעמדת חיילי
צה"ל לדין
וקוראים לחרם על
מדינת ישראל?

סקר ,ספטמבר  - 2016פאנל פרויקט המדגם

"הקרן החדשה לישראל"
מגדירה את עצמה כגוף ה"מוביל
לקידום הדמוקרטיה ,הצדק
והשוויון לכל תושבי ישראל".
היא מממנת פעילות של ארגונים
כמו "שוברים שתיקה"" ,בצלם",
"עדאללה" ואחרים.

האם את/ה בעד או נגד
חוק שלא יאפשר לקרן
החדשה לפעול בישראל?

53%
23% 24%
בעד

לא שמעו על
הקרן החדשה
ואין דעה

נגד

סקרים מכון סמית ,דצמבר 2015

האם יש לאסור בחוק
מימון עמותות על ידי
מדינות זרות?

19%

48%

אחר

33%

יש לאסור

אין לאסור

סקר שנערך על ידי מכון פאנלס פוליטיקס ,דצמבר 2015

85%
15%
לא

כן

סקר ,ינואר  - 2016פאנל פרויקט המדגם

האם
פעילותם של
ארגוני שמאל
בישראל כמו
"שוברים
שתיקה"
״בצלם״
ואחרים
לגיטימית?

10
%
אחר

33%

57%

לגיטימית לא לגיטימית

סקר שנערך על ידי מכון פאנלס פוליטיקס ,דצמבר 2015

האם נכון
באופן עקרוני
להטיל הגבלות
על התנהלות
עמותות בעלות
זיקה פוליטית
מול גופים
ומוסדות
כדוגמת צה"ל?

65%
35%
יש להטיל
הגבלות

אחר

סקר שנערך על ידי מכון פאנלס פוליטיקס ,דצמבר 2015

אז מה צריך לעשות?
מפסיקים את שיתופי
הפעולה של משרדי
ממשלה עם ״הקרן
לישראל חדשה״
וארגונים הנתמכים
על ידה

מפסיקים את
המימון הציבורי
לארגונים
השתולים

מרחיקים את
"מחסום ווטש"
וארגונים שעוסקים
באיסוף מידע על
צה"ל מהמעברים
ומפעילות צה"ל

בולמים באמצעות
חקיקה ומיסוי
מימון של עמותות
ישראליות על ידי
ממשלות זרות.

מתגברים את מנופי
ההשפעה של ישראל
באירופה ובארה"ב
להוצאת ארגוני BDS
אל מחוץ לחוק.

