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ארגו ים תמכים ע"י הקרן החדשה לישראל
מורשת גבעת חביבה
מימון בעייתי :הקרן החדשה לישראל 1והאיחוד האירופי.2
מדובר בגוף שמאל קיצו י ,אשר משתף פעולה עם ארגו י שמאל קיצו יים כגון
"שוברים שתיקה"" ,3מחסום ווטש"" ,4האגודה לזכויות האזרח" ,ועוד.5
הארגון השתתף במהלך מבצע צוק איתן בהפג ת פורום ארגו י השלום
להפסקת המלחמה בעזה .בין הארגו ים אשר השתתפו בהפג ה יתן למצוא
את חד"ש ,שוברים שתיקה ,ועוד.6
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :חיילי חובה ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :זכרון השואה

מכון הרטמן
לישראל7

מימון בעייתי :תמך בעבר ע"י הקרן החדשה
"המטרה אי ה מקדשת את האמצעים ולעתים תבוסה היא הכרח מוסרי .הרג
כרוך בדה הומ יזציה של ההורג") 8פרופ' יצחק ב בג'י – עמית בכיר בהרטמן(
"גולדסטון ,מחסום ווטש ,בצלם ,ג'יי סטריט ,הקרן החדשה לישראל ועוד
רבים אחרים  -על תומכיהם  -קובצו יחדיו כאויבי ישראל וכמי ש מצאים
מחוץ לגבול הקביל בקהילה היהודית") 9ד"ר ד יאל הרטמן ,שיא מכון הרטמן ,יוצא
להג ת הקרן החדשה וארגו יה במאמר באתר (YNET

דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :סא"ל ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :חברה ישראלית ,ערכים ,ציו ות ,מדי ה
יהודית-דמוקרטית

/http://nif.org.il/org 1
https://www.facebook.com/GivatHaviva/posts/%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D- 2
%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C/669180599900561
3

https://www.facebook.com/GivatHaviva/posts/636517143166907?__xts__%5B0%5D=68.ARAEjxtJAL1A802g7EJ3LEY8gIzoGRaqtmlmeaUVuL_N4HH2v4y_W94iJl6GzdRbg2K4OoQL_4vgmS8S3ecxRxitxBBeeea6emt1K97Yd9y_KBtuRbKpLrlazQk8uz_XnAJ2e6869x6b&__tn__=-R

/http://dialogtogether.com/event 4צעדת-הקו-הירוק/
/http://dialogtogether.com 5פורום-לחי וך-לחיים-משותפים-הוציא-לאור/
https://www.facebook.com/GivatHaviva/posts/336414709843820?__tn__=-R 6
http://nif.org.il/org-15/ 7
https://drive.google.com/file/d/0B_B_TP7jwpwzQWliWUlCeUpIQjg/view 8
https://heb.hartman.org.il/Research_And_Comment_View.asp?Article_Id=250&Cat_Id=240&Cat_Type 9

2

בי "ה
ת ועת התחדשות יהודית בעלת אג' דת שמאל מובהקת.
מימון בעייתי :הקרן החדשה לישראל10
ארגון בי "ה ,בייחוד במסגרת "הישיבה החילו ית בתל אביב" ,פועל לטובת
המסת ים בדרום תל אביב ,והם מובילים ומשתתפים בעשרות פעילויות
למען הפליטים ומהגרי העבודה בישראל.11
ליאור טל ,ממייסדי בי ה ומהמרצים הבולטים בבי ה ,על שר הביטחון
אביגדור ליברמן" :איש קיצו י הקרוב למאפיי ים פשיסטים" .12ביום השואה
כתב "מרחפת סכ ה לבצע פשעים בשם קידוש האומה וציות לפקודות ...האמת
צריכה להיאמר  -ביצע ו וא ו מבצעים מעשים קשים בשם לאומיות ו ובצילו
של הכיבוש".13
עדות מג"ד במיל':
"בבית המדרש של בי "ה ,לפחות בתחושה שלי ,המדי ה היא קודם כל
דמוקרטית ,ורק אח"כ יהודית .שמירה על חיי פלסטי ים קודמת לשמירה
על חיי חיילי צה"ל .אם פסיק להיות מוסריים – אין ל ו זכות קיום.
בתפיסה שהוצגה על ידיהם ,אם לשמור על ביטחון המדי ה זה להיות לא
מוסריים  -עדיף לא לשמור על ביטחון המדי ה .בפעילות של בי "ה הת הל
דיון האם המפקד של אלאור עזריה היה צריך לירות בו – כי הוא רוצח
שפל"...
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :סא"ל ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :זהות ותודעה יהודית ,חברה ישראלית ,ציו ות

מכון שיטים
מימון בעייתי :תמך בעבר ע"י הקרן החדשה

לישראל14

דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :פיקוד זוטר -מ"מ ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :ציו ות ,זהות ותודעה יהודית

המדרשה באור ים
מימון בעייתי :הקרן החדשה

לישראל15

דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :סרן ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :חברה ישראלית ,זהות ותודעה יהודית

/http://nif.org.il/org-15 10
 11בי ה ,ויקיפדיה
 12ראו דבריו https://www.facebook.com/lior.tal.1610/posts/10153935375734130?pnref=story
 13ראה http://www.bina.org.il/%D7%9C%D7%A7%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-
%D7%9E%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%93%D7%95-%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94
https://www.nif.org/wp-content/uploads/2015/04/NIF-2013-Audited-Financial-Statements.pdf 14
/http://nif.org.il/org-15 15
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חוש"ן
מימון בעייתי :הקרן החדשה

לישראל16

דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :סרן ומעלה ,וחיילי חובה המשרתים בתפקיד
"מאבח ות פסיכוטכ יות"
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :כבוד האדם

עתיד במדבר
מימון בעייתי :הקרן החדשה לישראל.17
הארגון עוסק בפעילויות ב ושאי "רב תרבותיות" ,מגוון ,וה" רטיב" של
קבוצות בישראל ,ומתמקדת במיעוט הבדואי .כפי שעולה מאתר הארגון:
"'עתיד במידבר' עוסקת בפיתוח וחיזוק קהילות ב גב ובישראל ומאפשרת
לקהילות אלו לחשוף את ה רטיב ואת אוצרות התרבות שלהן כחלק
מיצירתה של חברה ישראלית פלורליסטית הרואה במגוון הא ושי
והקהילתי את מקור עוצמתה18 ".
לארגון מיזם בשם "החממה לקיום משותף בדואי-יהודי" ,המאגד מספר
תכ יות בהן מתקיים שיתוף פעולה בדואי-יהודי.19
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :קצי ים בדרגת סרן ומעלה.
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :ידיעת הארץ

/http://nif.org.il/org 16
/http://nif.org.il/org-15 17
/http://www.bamidbar.org 18אודותhtml.
/http://www.bamidbar.org 19קיום-משותףhtml.
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ארגו ים וספים
המרכז הישראלי לכבוד האדם
מאז הקמתו על ידה ,עומדת בראש המרכז ד"ר אורית
קמיר ,20פמי יסטית ופעילת שמאל קיצו י ,אשר
השתתפה בהקראת עדויות חיילים של ארגון השמאל
הקיצו י "שוברים שתיקה" .21קמיר בעבר חברת ה הלה
ב"בצלם".22
זכתה בפרס מטעם "הקרן החדשה לישראל" על פעילותה בתחום השוויון
וזכויות האדם ,בראשם הקמת "המרכז הישראלי לכבוד האדם" ,וייסוד ארגון
ה שים "איתך-מעכי".23
עמדה בראש המחלקה המשפטית של "שדולת ה שים".24
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :קצי ים בדרגת סרן ומעלה ,וחיילי חובה מחיל
החי וך )"קורס חוסן"(
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :קידום אוכלוסיות ,כבוד האדם

סקיוריטיץ'
החברה מ סה להכיר לחברה הישראלית את העולם המוסלמי ,לדבריה כדי
"להכיר את השו י שבין התרבויות במטרה לגשר בי יהן".25
החברה מעבירה קורסים כדוגמת "האיסלאם הוא הפתרון" ,ו"ירושלים –
ללכת שבי אחריך" העוסק ב"ירושלים מ קודת מבט שו ה ...מאבק דתות,
תרבויות והשקפות ...עבר והווה הכרוכים יחדיו ,בדרך לעתיד עלום .סיור
מרתק בסמטאות ירושלים המזרחית ...הסיור ע במקומות מיוחדים בעיר
העתיקה שבהם בא לידי ביטוי העימות הבין-דתי בעיר"26
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :חיילי חובה במסגרת הכ ה לתעסוקה מבצעית
באיו"ש ,ופיקוד זוטר – מ"כים ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :הסכסוך הערבי ישראלי

/https://he.wikipedia.org/wiki 20אורית_קמיר
https://www.youtube.com/watch?v=tbBxuFN74Kw 21
/https://he.wikipedia.org/wiki 22אורית_קמיר
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000820199 23
http://zola.colman.ac.il/tinygreatness/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA- 24
/%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A8
/http://securiteach.com 25אזרחי-עסקי/מה-א ו-מציעים/2-
/http://www.olam-katan.co.il 26כתבות/חי וך-item/664/לו-ז-חי וך-בקורס -גדים-664/לו-ז-חי וך-בקורס -גדים
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הליגה גד השמצה
מימון בעייתי :קרן פורד .27קרן פורד ישראל מ והלת ע"י הקרן החדשה
לישראל.28
הארגון בארץ עוסק באופן כללי במלחמה ב"גזע ות" ,וחי וך ל"ערכי סבל ות
וכבוד הדדי בחברה רב תרבותית" ,29ומקיים הכשרות ב ושא רב תרבותיות,
חיי מיעוטים בחברה דמוקרטית ,ומתן כלים להתמודדות עם גזע ות.30
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :קצי ים בדרגת סרן ומעלה.
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :חברה ישראלית ,מדי ה יהודית-דמוקרטית

המכון הישראלי לדמוקרטיה
מימון בעייתי :האיחוד האירופי.31
סגן שיא לחקר הדמוקרטיה במכון הוא פרופ' מרדכי קרמי צר ,אשר כיהן
בעבר כיו"ר "האגודה לזכויות האזרח" וכחבר במועצה הבי לאומית של
"הקרן החדשה לישראל".32
פרופ' תמר הרמן ,בכירה במכון ,הייתה בעבר חברת ה הלה ב"בצלם",33
ובוועדה המייעצת של הקרן החדשה וקרן פורד ,34ו יהלה תכ יות בקרן פורד.35
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :סא"ל ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :מדי ה יהודית-דמוקרטית

https://www.adl.org/news/press-releases/adl-receives-ford-foundation-grant-to-support-research-on-anti-immigrant 27
28

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D
7%A8%D7%90%D7%9C
/https://www.adl.org.il/he 29אודות/
https://www.adl.org.il/he/educational-programs/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D- 30
%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
 31מתוך הדו"חות הש תיים של הארגון.
/https://he.wikipedia.org/wiki 32מרדכי_קרמ יצר
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-48129-00.html 33
https://web.archive.org/web/20080317124001/https://www.nif.org/programs-and-partners/ford-israel-fund/advisory-committee.html 34
https://www.sourcewatch.org/index.php/Tamar_S._Hermann#cite_note-4 35
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המרכז לאתיקה בירושלים
מימון בעייתי :המרכז לאתיקה פועל תחת החל"צ "משכ ות שא ים
בירושלים" .חברה זו קיבלה מימון ממספר ממשלות זרות  -ממשלות שוויץ,
ורווגיה והול ד  -לטובת פרוייקט "שיח שלום".36
המרכז פועל מיסודה של "הקרן לירושלים" .שיאת הכבוד של הקרן גב' רות
חשין ,שעמדה בראשה כ 45-ש ים ,37חברה במועצה הציבורית של ארגון "יש
דין" ,38וכן במועצה הציבורית של "הקרן החדשה לישראל".39
פרופ' ד י סטטמן ,מ הל תחום אתיקה בכוחות הביטחון במרכז לאתיקה,40
קורא לסכן את חיילי צה"ל ולותר על משימות מבצעיות בכדי למ וע פגיעה
באזרחי אויב:
"שומה על צה"ל לח ך את מפקדיו ואת חייליו לעשות כל מאמץ כדי שלא
לפגוע באזרחים ,גם במחיר של ויתור על משימות מסוימות )"אז ברחה לך
חוליה"( וגם במחיר של סיכון מסוים לכוחותי ו",41
בין א שי הצוות יתן למצוא את פרופ' מרוד אלו י – מ הל תחום אתיקה
בחי וך במרכז לאתיקה 42,שהאשים את ישראל בהיותה "אפרטהייד"43.
פרופ' מ חם הופ ו ג ,מ הל תחום אתיקה בארגו ים ציבוריים במרכז
לאתיקה 44,כיהן כיו"ר ה הלת ארגון השמאל הקיצו י 'בצלם'.45
עו"ד יהודית קרפ ,שימשה כראש תחום אתיקה במשפט במרכז לאתיקה,46
הי ה כיום חברת המועצה הציבורית בארגון השמאל הקיצו י "יש דין" .47וכן
חברת המועצה הציבורית של "הקרן החדשה לישראל" 48,ואף משמשת כיו"ר
ועדת ההיגוי של תכ ית המשפט ים של "הקרן החדשה לישראל".49
פרופ' יצחק גל ור ,מ הל תחום אתיקה בארגו ים ציבוריים במרכז לאתיקה50,
חבר במועצה הציבורית של "הקרן החדשה לישראל" ,51ואף קרא למדי ות
העולם להחרים מוצרים מיו"ש ,בכ ס הזדהות עם "שוברים שתיקה"52.
בין פעילויות המרכז המיועדות בין השאר
לקצי י צה"ל ,בולטת הפעילות "ירושלים
דילמות סביב לה" ,53במהלכה לקחים
המשתתפים ל"תצפית דילמות חווייתית מגג
משכ ות שא ים וימין משה...
בעמוד המרכז לאתיקה המפרט את הפעילות המרכז המיועדת לכוחות
הביטחון 54יתן למצוא מאמרים של איש השמאל פרופ' יגיל לוי ,העוסק ברב
תרבותיות והמיליטריזציה של צה"ל.55
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :סא"ל ומעלה.
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :ערכים

https://www.guidestar.org.il/organization/510673577/donations 36
 37ראו על פרישתה ,בכתובתhttp://mynetjerusalem.co.il/article/147385?OriginalPostId=147397 :
 38ראו באתר ארגון יש דין ,בכתובתhttp://bit.ly/2MnQnbN :
/http://nif.org.il/people 39
 40ראו באתר המרכז ,בכתובתhttp://bit.ly/2LIlxcK :
 41ראו מאמרו ב'תכלת'  ,38חורף התש"ע https://drive.google.com/open?id=0B_B_TP7jwpwzQjU4TWJGcDNZcTQ
 42ראו באתר המרכז ,בכתובתhttp://bit.ly/2LIlxcK :
 43ראו מאמרו 'בלתי מוסרי בעליל' ,באתר הארץ ,בכתובתhttps://www.haaretz.co.il/1.1272727 :
 44ראו לדוגמה ,מאמרו של פרופ' יואל אליצור ,בכתובתhttps://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/5014 :
 45ראו http://bit.ly/2y7c8tw
 46ראו לדוגמה ,מאמרו של פרופ' יואל אליצור ,בכתובתhttps://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/5014 :
 47ראו באתר ארגון יש דין ,בכתובתhttp://bit.ly/2MnQnbN :
 48ראו באתר הקרן החדשה ,בכתובתhttp://nif.org.il/people/ :
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/336777 49
 50ראו באתר המרכז ,בכתובתhttp://bit.ly/2LIlxcK :
 51ראו באתר הקרן ,בכתובתhttp://nif.org.il/people/ :
 52ראו דבריו בכ ס הזדהות עם ארגון השמאל הקיצו י שוברים שתיקה ,בכתובתhttps://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/752/345.html :
http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/RAMACHFINAL.pdf 53
/http://mishkenot.org.il/ethics 54תחומים/אתיקה-בכוחות-הביטחון/
http://mishkenot.org.il/wp-content/uploads/2015/03/yagil.pdf 55
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מרכז יצחק רבין
שיתופי פעולה בעייתיים :למרכז יצחק רבין שיתוף פעולה עם קרן פרידריך
אברט הגרמ ית .56מדובר בקרן שמאל קיצו י ,אשר תומכת ומשתפת פעולה
עם הקרן החדשה לישראל וארגו י שמאל קיצו י כדוגמת שלום עכשיו ומולד,
ועם ארגו ים פלסטי יים התומכים בריש גלי בפעולות טרור כ גד ישראל.57
מרכז יצחק רבין מקיים פעילות ע פה בקרב צה"ל וכוחות הביטחון ..קרוב ל-
 20,000מבקרים מצה"ל הגיעו למרכז בש ת  ,2017מתוכם יותר מ6,500-
מפקדים )בי יהם גם פורום מטכ"ל( ,והשאר חיילי חובה.58
בפירוט לגבי אחת הפעילויות אותן מציע המרכז לכוחות הביטחון ,תחת השם
"זכויות מת גשות" ,כתב באתר המרכז:
"אחד מעקרו ות הדמוקרטיה הי ו מתן זכויות לפרט .יש ה טייה לפגיעה
בזכויות הפרט או ויתור על חלקן אל מול ערך הביטחון ש חשב לערך עליון.
בפעילות זו דון בשאלה האם יש חשיבות לדון ב ושא זכויות בתוך מסגרת
לא דמוקרטית דוגמת צה"ל? מה התפקיד של צה"ל בתוך המסגרת
הדמוקרטית? זכויות של מי? החייל ,האזרח ,הפלשתי אי ,מפר החוק,
מחבל פוט ציאלי?"59

דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :קצי ים בדרגת סרן ומעלה וצוערים במסגרת
השלמה חילית של חיל חי וך.
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :חברה ישראלית ,מורשת צה"ל ,ציו ות,
מדי ה יהודית-דמוקרטית

http://www.fes.org.il/partner-organizations 5656
/_https://www.ngo-monitor.org/funder/friedrich_ebert_stiftung_fes 57
http://www.rabincenter.org.il/Items/02689/2017_2018_TO_WEB.pdf 58
59

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Educationalactivities/Departmentofeducation/Defenseforces
#/Activities/Democracy/Default.aspx
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מרכז פרס לשלום
מימון בעייתי :60האיחוד האירופי ,שגרירות בריט יה ,שגרירות ורווגיה,
שגרירות הול ד ,שגרירות ק דה ,שגרירות פי ל ד ,שגרירות ארה"ב ,שגרירות
אוסטרליה ,ממשלת מלטה ,משרד החוץ של ד מרק.
מרכז פרס לשלום הי ו גוף בעל אג' דת שמאל ,קהל היעד של המרכז הוא
"יהודים וערבים ,ישראלים ופלסטי ים".61
רון פו דק ,מאדריכלי הסכם אוסלו ,כיהן במשך למעלה מעשור כמ כ"ל מרכז
פרס לשלום .בתקופת היותו מ כ"ל המרכז שלח מכתב 62לרב המחבלים מרואן
ברגותי ,אשר ידון בישראל לחמישה מאסרי עולם:

"מהיכרותי איתך ,א י בטוח שהסורגים והשלשלאות אי ם יכולים להחליש
את אמו תך ואישיותך בדרך השלום .ייתכן ותתעודד מכך שמספר רב של
ישראלים מאמי ים בך כשותף אמיתי לשלום .מעצרך הי ו טעות איומה
ומרה .בהקשר זה לא ותר לי אלא להצטער על כך שהה הגה הפוליטית
והביטחו ית הישראלית עצרה אותך.
א י מצטער מאוד שלא יכולתי לבקר אותך עד היום ,למרות יסיו ותיי
הרבים .השב"כ סירב לבקשתי .א י מקווה שאתה מרגיש טוב ושמשפחתך
תהיה סבל ית .העם הפלשתי י זקוק יותר מבכל זמן אחר לה הגה צעירה
שתוביל אותו לשלום ולמדי ה עצמאית .א ח ו במרכז פרס לשלום
ממשיכים לב ות קשרים ולקרב בין העמים.
בכבוד רב ,חברך ד"ר רון פו דק ,מ כ"ל מרכז פרס לשלום"
במקרה אחר דחו א שי מרכז פרס לשלום בקשה לכלול הצגה מסויימת
בפעילות משותפת של ילדים יהודים ופלסטי ים ,מכיוון שבהצגה אמר ש:
"מדי ת ישראל היא הבית הלאומי לכל היהודים בעולם" .א שי המרכז ימקו
את החלטתם בכך ש":א ח ו לא עושים פעילות חד־לאומית .קשה ל ו להביא
את הילדים הפלשתי ים להצגה שאומרת 'מדי ת היהודים'".63
דרגים מאושרים לעבודה בצה"ל :סרן ומעלה
תחומים מאושרים לעיסוק בצה"ל :ציו ות

https://www.guidestar.org.il/organization/580288157/donations 60
/http://www.peres-center.org61אודות ו
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART/773/138.html 62
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/260663 63
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