נייר עמדה

היכונו
לטרור המדיני
חשיפת ארגונים ישראליים
הפועלים לחקירת מבצע "צוק איתן"
בשליחות קרן פלסטינית

הבהרה
בדוח זה לוקטו עובדות מפעילותם של ארגונים ישראליים
ופלסטיניים אשר עיקר עיסוקם בקידום דה לגיטימציה נגד מדינת
ישראל ,האשמתה בביצוע פשעי מלחמה והפרת הדין הבינלאומי וכן
בקידום חרמות וסנקציות כלכליות עליה (.)BDS
החוברת מבוססת על מידע שהיה גלוי וזמין בעת שבוצע המחקר,
אשר התמקד בציר הזמן הקשור למבצע “צוק איתן”.
אנו מבהירים כי על אף המאמצים הרבים שהושקעו בעבודת הבחינה
והעריכה ,ייתכן כי ישנם מקורות נוספים אשר עשויים היו להשפיע
על תוצאות המחקר ואשר לא הגיעו לידינו .על מנת שהדוח זה יהיה
מדויק ,נודה לכל מי שיוכל להביא לידיעתנו מידע נוסף.
אם יידרשו תיקונים בעקבות המידע שיתקבל ,נדאג ליישם אותם
במהדורות הבאות ולנסות ליידע את מי שנחשף למידע הקודם.
על כל פנים ,המבקש להסתמך על המידע האמור בחוברת זו בלבד,
עושה זאת על אחריותו האישית ובהתאם להבהרה זו.
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 .1על המושג "טרור מדיני"
המושג "טרור" מיוחס בימינו בעיקר למעשה הפיזי האלים עצמו (משל היה שם פועל) ,המבוצע לשם קידום
מטרות פוליטיות 40.במקור ,מתקשר המושג "טרור" דווקא עם התוצאה שגורם המעשה :הטלת אימה ופחד על
האזרח הסובל 41.מכאן מובנת גם משמעותה של המילה בלעז .למשל ,בשפה האנגלית -
 42"Make deeply afraid""=" To fill with terrorאו " ,"He was terrifiedכלומר ,הוא היה מפוחד.
לאחרונה גוברת שוב המשמעות המקורית של המושג בשיח ,וההבנה כי לא המעשה האלים עצמו הוא שאמור
לקדם את המטרות הפוליטיות שבגינן הטרור מופעל ,אלא הפחד שהפעולה יוצרת .הפחד הוא שצריך להשיג את
המטרות הפוליטיות הנכספות.
כאשר אנו משתמשים במושג "טרור מדיני" בכוונתנו להצביע על פעולות שונות שאינן דווקא אלימות-פיזיות-
ממשיות ,אך גם בכוונתן להטיל אימה ופחד על מדינה מסויימת למטרות פוליטיות.
מדינת ישראל וצה"ל בפרט סובלים מטרור מדיני ,מפני שישויות פוליטיות שונות בארץ ובעולם (למשל מדינות,
ארגונים ,קרנות וכו') מבצעות פעולות פוליטיות במטרה לשתק את יכולתה של מדינת ישראל להגן על עצמה.
אנו רואים במחוללי הטרור המדיני ,מממניו ויוצריו שוחרי רע שמהווים סכנה אמיתית למדינת ישראל מבית
ומחוץ.
במאבק למען קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,תנועת “אם תרצו” תשאף תמיד לחשוף את
מבקשי רעתה.
אנחנו לא נרפה.
מתן פלג
מנכ"ל

.40

http://ictlib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16561

.42

http://www.thefreedictionary.com/terrified

.41

http://www.etymonline.com/index.php?term=terror&allowed_in_frame=0
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 .2תקציר מנהלים

בדוח זה נראה כיצד קרן ערבית הממוקמת ברמאללה ,העבירה לארגונים ישראליים ,כספים והנחיות
לאיסוף מידע על פעילות צה"ל במבצע "צוק איתן".
 .א"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" (Human Rights and International Humanitarian Law
( ,)Secretariatלהלן :המנהלת) היא קרן ערבית היושבת ברמאללה.1

המנהלת ממומנת ברובה על ידי  4מדינות אירופה :שוודיה ,דנמרק ,שוויץ והולנד .2במהלך שנת
 2014בלבד הודיעה המזכירות על העברה של מעל ל 11-מיליון דולר לעשרות ארגונים חוץ ממשלתיים,
ישראליים ופלסטיניים.34
 .בבמרץ  2014הסכימה המנהלת על:
5
1.1העברה של  $325,000לארגון "אדאמיר" אשר יש לו קשר הדוק עם ארגון הטרור "החזית
העממית לשחרור פלסטי"ן" 9 8 7 6ואשר מתגאה באתר האינטרנט שלה בקשר הישיר שלה עם ה�ט
רוריסט סאמר עבד אלטיף אל-ברק ,פעיל הג'יהאד העולמי 11 10הנמצא כיום במעצר בישראל.1213
2.2העברה של  $710,000לארגון "אל-חק" ,14ארגון מוביל בתנועת החרם הבינלאומית נגד מדינת
ישראל ( )BDSואשר מנהל הארגון הינו שעואן ג'בארין ,בכיר בארגון הטרור "החזית העממית
לשחרור פלסטין" ובשל כך מנוע מקבלת ויזת יציאה מישראל לירדן.18 17 16 15
3.3העברה של  $300,000לארגון הדה-לגיטימציה הישראלי "שוברים שתיקה"( 19ארגון הנתמך על
ידי הקרן החדשה לישראל).
20
4.4העברה של  $710,000לארגון הדה-לגיטימציה הישראלי "בצלם" (הנתמך אף הוא על ידי הקרן
החדשה לישראל).
 .גב 2-באוגוסט  2014אישרה המנהלת בקשות לסיוע חירום מצד ארגונים שותפים ,אשר פנו אליה
בעקבות קריאת המנהלת אליהם בנושא .המנהלת אישרה  9מתוך  11בקשות ,כאשר הדגש שלה היה
לחקור ולהתמקד ב"תיעוד הפרות של זכויות אדם והפרות של החוק ההומניטרי הבינלאומי ,במהלך
הפגיעה הצבאית המתמשכת על ידי ישראל ברצועת עזה ."...בהתקשרות עם  9הארגונים ,הדגישה
המנהלת את הצורך בתיאום מאמצי התיעוד על מנת לתמוך בתיעוד הנוכחי והעתידי ובמאמצי החקירה על
21
ידי ארגונים במטרה לסייע למנגנונים לאומיים ובין-לאומיים".

.1

http://www.rightsecretariat.ps/aboutus/cont-actus

.3

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

http://rightsecretariat.ps/events/115-20

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding

/http://bbcwatch.org/2012/12/14/face-value-the-bbc-and-palestinian-ngos

http://www.law.idf.il/261-5815-he/Patzar.aspx

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=14

http://www.psakdin.co.il/Court/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%A2'%D7%9E-2533-12#.VMeTNEesVqU

.10

http://www.mako.co.il/news-military/security/Article-0c7ca67f2476241004.htm

.12

http://www.addameer.org/files/Prisoner%20Profiles/Samer%20al-Barq%20Profile%20EN%20final.pdf

.11
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
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http://www.rightsecretariat.ps/aboutus/donor-consortium

http://www.jpost.com/Defense/Global-Jihad-terorrist-held-in-Israel-for-three-years-332022
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=492

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf

http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20478

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07051820-t02-e.htm

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08050220-o03.htm

http://nifwatch.org.il/NIF_The_Real_Story.pdf

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding

http://rightsecretariat.ps/events/112-secretariat-approves-9-cso-proposals-gaza-strip

 .דבין הארגונים אותם אישרה המנהלת את העברת סיוע החירום לחקירת "פשעי המלחמה" של ישראל,
נמצאים:
"1.1האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין ( ")DCI-PSארגון חרם נגד ישראל
(- 23 22)BDSאחד מראשי הארגון הוא שעואן ג'בארין ,24בכיר בארגון הטרור "החזית העממית לש�ח
רור פלסטין" ובשל כך מנוע מקבלת ויזת יציאה מישראל לירדן.28 27 26 25
"2.2מרכז אל-מזן לזכויות אדם" – ארגון חרם נגד ישראל ( - 30 29)BDSפעל יחד עם ארגון "אל-
חק" כדי להעמיד לדין את אהוד ברק על פשעי מלחמה בלונדון ב.31 2009-
"3.3בדיל"  -ארגון חרם נגד ישראל ( ,34 33 32)BDSהמקדם בין היתר גם את טענת השיבה ל"פליטים"
הערבים ,מאשים את ישראל בביצוע "טיהור אתני"" ,רצח עם" ו"ג'נוסייד".38 37 36 35
מתוך תשעת הארגונים אשר אושרו על ידי המנהלת ,קיימים שני ארגוני דה-לגיטימציה ישראליים :ארגון "בצלם"
וארגון "שוברים שתיקה".39
כלומר ,ארגונים ישראליים אלו מקבלים כספים מארגון ערבי הממוקם ברמאללה ,אשר מממן ארגונים ערבים
קיצוניים שחלקם קשורים לארגוני טרור.
 .המממצאי הדוח אשר יובאו בהמשך ,מעלים שאלות רבות באשר לאינטרסים של אותם ארגונים ,בעיקר
הישראליים ,למשל:
•מדוע מסכימים אותם ארגונים ישראליים לקבל כסף מקרן ערבית היושבת ברמאללה?
•מדוע מסכימים ארגונים ישראליים להיות שותפים לארגונים ערביים הקשורים לארגוני טרור?
•מה האינטרס של מדינות אירופה להעביר כספים לאותם ארגונים ישראליים דווקא דרך אותה קרן
ערבית?
•האם ייתכן שכל ההאשמות של הארגונים -בצלם ,שוברים שתיקה ,רופאים לזכויות אדם ,עדאללה
ואחרים על ביצוע ,כביכול ,של פשעי מלחמה מצד ישראל בזמן מבצע "צוק איתן" ,היו רק בשביל
להבטיח את המשך המימון שהם מקבלים מאותה קרן ערבית מרמאללה?
ממצאים נוספים בדוח אף מעלים שאלות רבות ומטרידות שאותן נראה כי יש להפנות ליועץ המשפטי לממשלה,
למשרד המשפטים ,למשרד החוץ ,ואולי אף לראש הממשלה עצמו .למשל:
•מדוע מדינת ישראל מאפשרת לכספי תעמולה פלסטיניים לחדור אל לב לבה של החברה הישראלית
ולהפעיל מתוכה ארגונים המקדמים את הכפשתה בארץ ובעולם ,על אחת כמה וכמה כאשר מדובר
כספים המגיעים מאזור השייך לישות אויבת?
•איך ייתכן שארגון בצלם המקבל כספים מקרן ערבית ברמאללה ,זכאי להנות ממעמד של ארגון שניתן
לקיים בו שירות אזרחי לאומי?

.22

http://www.bdsmovement.net/call

.23

http://www.bdsmovement.net/2012/prisoners-day-g4s-call-8887

.25

http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20478

.24
.26
.27
.28

http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07051820-t02-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08050220-o03.htm
http://nifwatch.org.il/NIF_The_Real_Story.pdf

.29

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1801

.31

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/258-al-mezan-and-al-haq-regret-london-magistrates-court-decisionnot-to-issue-arrest-warrant-against-israeli-defence-minister-for-alleged-war-crimes-in-gaza

.30

http://www.bdsmovement.net/call

.32

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1801

.34

http://www.badil.org/it/article74/itemlist/user/105-bdscampaignnationalcommittee

.33
.35
.36
.37
.38
.39

http://www.badil.org/en/about-badil

http://www.badil.org/al-majdal/item/70-gaza-a-refugee%E2%80%99s-perspective

http://www.badil.org/en/al-majdal/item/70-gaza-a-refugee%E2%80%99s-perspective
-/-/http://www.badil.org/en/component/jevents/icalrepeat.detail/2010/09/12/536
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=081016

http://rightsecretariat.ps/events/112-secretariat-approves-9-cso-proposals-gaza-strip
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 .3הקדמה
בימים הקרובים צפויים יותר ויותר ארגונים ישראליים וערביים המתיימרים להיקרא "ארגוני זכויות אדם"
להפיץ דוחות על פעילותו של צה"ל במבצע "צוק איתן".
הן אזרחי ישראל והן גורמים בקהיליה הבינלאומית ,אשר ייחשפו בהמשך לדוחות אלו ,ראויים לדעת כי
לא מדובר בארגונים אובייקטיביים שחקירת האמת והצדק הם נר לרגלם .אג'נדה פוליטית ויחסם השלילי
כלפי ישראל הם שהיוו את המשקל המכריע בחקירתם של ארגונים אלה והפכו אותה למסולפת ומוטה
מלכתחילה.
כבר במהלך המבצע האשימו אותם ארגונים את צה"ל ואת מדינת ישראל בהאשמות חסרות שחר מעל כל
במה אפשרית בארץ ובעולם ,זאת בכדי ליצור לחץ בינלאומי על מדינת ישראל  -למרות כל המאמצים שזו
43
עשתה כדי לפעול על פי כל דין ,תוך מאמץ עליון להימנע מפגיעה באזרחים.
מממצאי הדוח אשר יובאו בהמשך ,מעלים שאלות רבות באשר לאינטרסים של אותם ארגונים ,בעיקר
הישראליים.
למשל:
•מדוע מסכימים אותם ארגונים ישראליים לקבל כסף מקרן ערבית היושבת ברמאללה?
•מדוע מסכימים ארגונים ישראליים להיות שותפים לארגונים ערביים הקשורים לארגוני טרור?
•מה האינטרס של מדינות אירופה להעביר כספים לאותם ארגונים ישראליים דווקא דרך אותה
קרן ערבית?
•האם ייתכן שכל האשמות של ארגון בצלם ,שוברים שתיקה ,רופאים לזכויות אדם ,עדאללה
ואחרים על ביצוע ,כביכול של פשעי מלחמה מצד ישראל בזמן מבצע "צוק איתן" ,היו רק
בשביל להבטיח את המשך המימון שהם מקבלים מאותה קרן ערבית מרמאללה?
ממצאים נוספים בדוח ,אף מעלים שאלות רבות ומטרידות שאותן נראה כי יש להפנות ליועץ המשפטי
לממשלה ,למשרד המשפטים ,למשרד החוץ ,ואולי אף לראש הממשלה עצמו.
למשל:
•מדוע מדינת ישראל מאפשרת לכספי תעמולה פלסטיניים לחדור אל לב לבה של החברה
הישראלית ולהפעיל מתוכה ארגונים המקדמים את הכפשתה בארץ ובעולם ,על אחת כמה וכמה
כאשר מדובר בכספים המגיעים מאזור השייך לישות אויבת?
•איך ייתכן שארגון בצלם המקבל כספים מקרן ערבית ברמאללה ,זכאי ליהנות ממעמד של ארגון
שניתן לקיים בו שירות אזרחי לאומי?

.43
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https://www.youtube.com/watch?v=oEUmnG42JgE&list=PL0C285DBC01079AAB&index=4

 .4מבוא
"מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי" (,)Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat
(להלן :המנהלת) היא קרן ערבית היושבת ברמאללה.44
הקרן היא גלגולה של המרכז לפיתוח ארגונים חוץ-פרלמנטריים (( Ngo Development Centerלהלן))NDC :
שתנועת אם תרצו כבר פרסמה בעבר את הקשר שלה למשפחות "שאהידים" והצביעה על הזרמת הכספים ממנה
לארגונים חוץ-פרלמנטרים ישראלים ופלסטינים.45
המנהלת ממומנת ברובה על ידי  4מדינות אירופה :שוודיה ,דנמרק ,שוויץ והולנד .46במהלך שנת  2014בלבד,
הודיעה המזכירות על העברה של מעל ל 11-מיליון דולר לעשרות ארגונים חוץ ממשלתיים ,ישראליים
ופלסטיניים.48 47
במרץ  2014הסכימה המנהלת על:
•העברה של  $325,000לארגון "אדאמיר" אשר יש לו קשר הדוק עם ארגון הטרור "החזית העממית
לשחרור פלסטין" 53 52 51 50ואשר מתגאה באתר האינטרנט שלה בקשר הישיר שלה עם הטרוריסט סאמר
עבד אלטיף אל-ברק ,פעיל הג'יהאד העולמי 55 54הנמצא כיום במעצר בישראל.57 56
•העברה של  $710,000לארגון "אל-חק" ,58ארגון מוביל בתנועת החרם הבינלאומית נגד מדינת ישראל
( )BDSואשר מנהל הארגון הינו שעואן ג'בארין ,בכיר בארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין"
ובשל כך מנוע מקבלת ויזת יציאה מישראל לירדן.62 61 60 59
63
•העברה של  $300,000לארגון הדה-לגיטימציה הישראלי "שוברים שתיקה" (ארגון הנתמך על ידי
הקרן החדשה לישראל).
•העברה של  $710,000לארגון הדה-לגיטימציה הישראלי "בצלם"( 64הנתמך אף הוא על ידי הקרן
החדשה לישראל).
•ארגונים נוספים המקבלים כספים מהמנהלת הנם :עדאלה ,במקום ,גישה ,המוקד ,רופאים לזכויות
אדם ,הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,יש דין (כל אלו נתמכים כולם על ידי הקרן החדשה לישראל
נכון ל ,2013-לפי שנת הדיווח האחרונה) ,אל-דמיר ,מרכז אל-מיזאן לזכויות האדם ,בדיל ,האגודה
49

.44

http://www.rightsecretariat.ps/aboutus/cont-actus

.46

http://www.rightsecretariat.ps/aboutus/donor-consortium

.45
.47
.48
.49
.50
.51
.52

.53

http://www.imti.org.il/Docs/P175/?ThisPageID=1337

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
http://rightsecretariat.ps/events/115-20

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding

/http://bbcwatch.org/2012/12/14/face-value-the-bbc-and-palestinian-ngos

http://www.law.idf.il/261-5815-he/Patzar.aspx

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=14

http://www.takdin.co.il/searchg/%D7%A2%20%D7%9E%202533%2012%20%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%9F%20
%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93%20
%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%A8%20%D7%A0%20%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7
%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA_hd_3968012.html

.54

http://www.mako.co.il/news-military/security/Article-0c7ca67f2476241004.htm

.56

http://www.addameer.org/files/Prisoner%20Profiles/Samer%20al-Barq%20Profile%20EN%20final.pdf

.55
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63

.64

http://www.jpost.com/Defense/Global-Jihad-terorrist-held-in-Israel-for-three-years-332022
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=492

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf

http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20478

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07051820-t02-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08050220-o03.htm
http://nifwatch.org.il/NIF_The_Real_Story.pdf

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
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הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין ,המרכז הפלסטיני לזכויות האדם ועוד.66 65
הארגונים פועלים בעיקר בתחומים הבאים:
•יצירת דה-לגיטימציה למדינת ישראל
•קריאות לחרם על מדינת ישראל ()BDS
•האשמת ישראל במדיניות מכוונת של טיהור אתני ואפרטהייד
•קריאה וסיוע להעמיד בכירים במדינת ישראל לדין על ביצוע פשעי מלחמה
•חקירת ישראל והאשמתה בפשעי מלחמה

.65
.66

10

http://rightsecretariat.ps/events/115-20

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding

 .5מבצע צוק איתן
ב 8-ביולי  ,2014לאחר התגברות הירי על תושבי מדינת ישראל מצד ארגוני הטרור בעזה ובראשם חמאס ,פתח
צה"ל במבצע "צוק איתן".
ב 2-באוגוסט  2014אישרה המנהלת בקשות לסיוע חירום מצד ארגונים שותפים ,אשר פנו אליה לאחר קריאתה
בנושא .המנהלת אישרה  9מתוך  11בקשות ,כאשר הדגש שלה היה לחקור ולהתמקד ב"תיעוד הפרות של זכויות
אדם והפרות של החוק ההומניטרי הבינלאומי ,במהלך הפגיעה הצבאית המתמשכת על ידי ישראל ברצועת
עזה"...
בהתקשרות עם  9הארגונים ,הדגישה המנהלת את הצורך בתיאום מאמצי התיעוד על מנת לתמוך בתיעוד הנוכחי
67
והעתידי ובמאמצי החקירה על ידי ארגונים במטרה לסייע למנגנונים לאומיים ובין-לאומיים".
בין הארגונים אשר המנהלת אישרה את העברת סיוע החירום לחקירת "פשעי המלחמה" של ישראל ,נמצאים:
"1.1האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין ( ")DCI-PSארגון חרם נגד ישראל
( -69 68)BDSאחד מראשי הארגון הוא שעואן ג'בארין ,70בכיר בארגון הטרור "החזית העממית לש�ח
רור פלסטין" ובשל כך מנוע מקבלת ויזת יציאה מישראל לירדן.74 73 72 71
"2.2מרכז אל-מזן לזכויות אדם" – ארגון חרם נגד ישראל ( -76 75)BDSפעל יחד עם ארגון "אל-
חק" להעמיד לדין את אהוד ברק על פשעי מלחמה בלונדון ב.200977-
"3.3בדיל" -ארגון חרם נגד ישראל ( ,80 79 78)BDSהמקדם בין היתר גם את טענת השיבה ל"פליטים"
הערבים ,מאשים את ישראל בביצוע "טיהור אתני"" ,רצח עם" ו"ג'נוסייד".84 83 82 81
מתוך תשעת הארגונים אשר אושרו על ידי המנהלת ,קיימים שני ארגוני דה-לגיטימציה ישראלים :ארגון "בצלם"
וארגון "שוברים שתיקה".85
כלומר ,ארגונים ישראליים אלו מקבלים כספים מארגון ערבי הממוקם בראמללה ,אשר מממן ארגונים ערבים
קיצוניים שחלקם קשורים בקשר לארגוני טרור.

.67

http://rightsecretariat.ps/events/112-secretariat-approves-9-cso-proposals-gaza-strip

.69

http://www.bdsmovement.net/2012/prisoners-day-g4s-call-8887

.71

http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20478

.68

.70
.72
.73
.74
.75
.76
.77

http://www.bdsmovement.net/call

http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07051820-t02-e.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08050220-o03.htm
http://nifwatch.org.il/NIF_The_Real_Story.pdf

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1801

http://www.bdsmovement.net/call

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/258-al-mezan-and-al-haq-regret-london-magistrates-court-decisionnot-to-issue-arrest-warrant-against-israeli-defence-minister-for-alleged-war-crimes-in-gaza

.78

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1801

.80

http://www.badil.org/it/article74/itemlist/user/105-bdscampaignnationalcommittee

.82

http://www.badil.org/en/al-majdal/item/70-gaza-a-refugee%E2%80%99s-perspective

.84

http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=081016

.79

.81

.83
.85

http://www.badil.org/en/about-badil

http://www.badil.org/al-majdal/item/70-gaza-a-refugee%E2%80%99s-perspective

-/-/http://www.badil.org/en/component/jevents/icalrepeat.detail/2010/09/12/536

http://rightsecretariat.ps/events/112-secretariat-approves-9-cso-proposals-gaza-strip
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 .6החומרים מהם עשוי דוח
שאבס -טרור מדיני

בדומה לתהליך אשר קדם להקמת ועדת גולדסטון לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,גם כעת ,לאחר מבצע "צוק
איתן" רשת של ארגונים פלסטינים וישראלים הובילו מסע ציבורי בישראל ובעולם שקרא להקמת ועדת-חקירה
בינלאומית.87 86
ההבדל בין הארגונים הפלסטיניים לישראליים בעניין זה הוא שכאשר ההאשמות נגד צה"ל על ביצוע פשעי
מלחמה באים ,כביכול ,מאזרחים ישראליים מודאגים ,הדבר נתפס כמשכנע הרבה יותר ,במיוחד בקרב הקהילה
הבינלאומית.
מתוך כך ,אין זה מפתיע שלאחר אישור סיוע החירום של המנהלת ,התכנסה זו מספר פעמים על מנת לבדוק את
התקדמות החקירות ואיסוף המידע ובמהלך הישיבות הללו הודגשה החשיבות של שיתוף פעולה עם ועדת החקירה
89 88
של האו"ם (ועדת שאבס)

כפי שארגונים ישראליים ופלסטיניים היוו את העוגן לדוח גולדסטון השקרי והמוסלף ,כך אנו נמצאים כיום על
סף פרסומו של דוח שקרי ומסולף נוסף אשר ממצאיו הוכתבו מראש.
ניתן לזהות תהליך ברור המחבר את עשרות הארגונים הישראליים ,אשר ניהלו מסע ציבורי עוד בזמן הלחימה
ובו קריאה למועצת זכויות האדם של האו"ם לפעול ולחקור את הפרות דיני המלחמה של ישראל 94 93 92 91 90,לבין
הארגונים שמפרסמים בימים אלה דוחות מסולפים ושקריים נגד צה"ל ומדינת ישראל.

.86

.87

.89

http://rightsecretariat.ps/events/136-gaza-documentation

.91

http://www.btselem.org/hebrew/press_release/20140721_joint_statement_on_gaza

.88

.90
.92
.93
.94
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http://www.adalah.org/en/content/view/8305

�http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/English/International_Advocacy/FINAL_Palestinian_NGO_State
ment_for_UN_HRC_Special_Session_ENGLISH_July_2014.pdf
http://rightsecretariat.ps/events/144-gaza-war-documentation-csos-donors

http://www.adalah.org/en/content/view/8310
http://www.adalah.org/he/content/view/4539

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/07/yoamash210714.pdf
http://www.adalah.org/en/content/view/8305

 .7נספחים:

אישור מימון חירום של " 9ארגוני חברה אזרחית"

ב 2-באוגוסט  2014פרסמה המנהלת באתר האינטרנט שלה שהיא "מאשרת מימון לסיוע חירום ל 9-ארגונים על
מנת לבחון ולבדוק את הפרות זכויות האדם והחוק ההומניטרי הבינלאומי במהלך הפגיעה הצבאית המתמשכת
הישראלית ברצועת עזה הכבושה".
איור  - 1מתוך http://rightsecretariat.ps/events/112-secretariat-approves-9-cso-proposals-gaza-strip
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 תרשים ארגוני- 2 איור
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Women’s Affairs
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." "בצלם" ו"שוברים שתיקה: ארגונים ישראלים2- פלסטינים ו7 , הארגונים שאושרו9 מתוך
:להלן פירוט על הארגונים
)" ארגון חרם נגד ישראלDCI-PS( "האגודה הבינלאומית לזכויות הילד" – סניף פלסטין1.1
 בכיר בארגון הטרור "החזית העממית,97 אחד מראשי הארגון הוא שעואן ג'בארין- 96 95)BDS(
.100 99 98לשחרור פלסטין" אשר מנוע מקבלת ויזת יציאה מישראל לירדן
 פעל יחד עם ארגון-102 101)BDS( מזן לזכויות אדם" – ארגון חרם נגד ישראל-"מרכז אל2.2
 שותף לדוח המסולף103,2009-חק" להעמיד לדין את אהוד ברק על פשעי מלחמה בלונדון ב-"אל
.104"והשקרי של רופאים לזכויות אדם וארגונים נוספים שיצא לפני שבוע בנוגע למבצע "צוק איתן
 המקדם בין היתר גם את טענת השיבה107 106 105)BDS(  ארגון חרם נגד ישראל-""בדיל3.3
" "רצח עם" ו"ג'נוסייד," מאשים את ישראל בביצוע "טיהור אתני,ל"פליטים" הערבים

111 110 109 108

.

 "מכות," "פשעי מלחמה," מאשים את ישראל ב"אפרטהייד- לגיטימציה-בצלם – ארגון דה4.4
 מוסר דיווחים כוזבים ולא נכונים, 113 היה מעורב בדו"ח גולדסטון,112והתעללויות" של פלסטינים
 וכן היה מעורב לאחרונה בשחרור של אסיר ביטחוני שלקח חלק114,אודות הרוגים פלסטינים
 ארגון בצלם היה פעיל מאוד נגד פעילות צה"ל ומדינת ישראל במבצע.115בניסיון הפיגוע בבת ים
 ופעל על מנת למנוע מישראל את הזכות להגן על אזרחיה117," ובמבצע "צוק איתן116""שובו אחים
 סירב להגדיר את, חגי אלעד,' מנכ"ל 'בצלם, כמו כן.119 118ועל מנת להעמיד את חייל צה"ל לדין
 בעיצומו של מבצע 'צוק איתן' ובצלם נמנעו בשיטתיות מלגנות את הש�י120חמאס כארגון טררור
.121מוש שעשה החמאס באוכלוסייה אזרחית
http://www.bdsmovement.net/call

http://www.bdsmovement.net/2012/prisoners-day-g4s-call-8887

.96

http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20478

.98

http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07051820-t02-e.htm

.97
.99

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08050220-o03.htm

.100

http://www.bdsmovement.net/call

.102

https://gazahealthattack.files.wordpress.com/2015/01/gazareport_heb.pdf

.104

http://www.badil.org/en/about-badil

.106

http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1801

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/258-al-mezan-and-al-haq-regret-london-magistrates-court-decisionnot-to-issue-arrest-warrant-against-israeli-defence-minister-for-alleged-war-crimes-in-gaza
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1801

http://www.badil.org/it/article74/itemlist/user/105-bdscampaignnationalcommittee

http://www.badil.org/al-majdal/item/70-gaza-a-refugee%E2%80%99s-perspective

.101

.103

.105
.107
.108

http://www.badil.org/en/al-majdal/item/70-gaza-a-refugee%E2%80%99s-perspective

.109

http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=081016

.111

-/-/http://www.badil.org/en/component/jevents/icalrepeat.detail/2010/09/12/536

NGO-MONITOR , http://www.ngo-monitor.org.il/article/_36מתוך

http://imti.org.il/Uploads/NIFGold� 12.11.12 מתוך דו"ח תנועת אם תרצו על השפעתם של ארגוני הקרן החדשה לישראל על דו"ח גולדסטון
stone25P.pdf

.110
.112

.113

http://jcpa.org.il/JCPAHeb/  הרוגי מנגנוני הביטחון הפלסטינים – מיתוס מול מציאות-"מתוך אתר "המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
index.asp

.114

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152127798401570&set=a.416625281569.201864.169981156569&�
type=1&theater

.116

http://rotter.net/forum/gil/27342.shtml - שחרור האסיר הביטחוני והקשר לארגון בצלם-"מתוך האתר "רוטר

.115

http://www.ngo-monitor.org.il/article/_423

.117

http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/07/yoamash210714.pdf

.119

http://www.btselem.org/hebrew/press_release/20140721_joint_statement_on_gaza
https://soundcloud.com/telavivradio/13-2014a-2

http://mida.org.il/2014/08/18/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9D/%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1
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.95

.118
.120
.121

5.5שוברים שתיקה " -ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות מחיילים וחיילות אשר שירתו
בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך".122
בפועל הארגון פועל רבות בחו"ל ,משתתף בכנסים חלקם אנטי ישראליים קשים כגון "שבוע
האפרטהייד הישראלי" ,מעביר הרצאות ומפרסם מידע בכלי התקשורת בעולם על מנת להחליש
את כוחו של צה"ל להגן על אזרחי ישראל .בין פעילויותיו :האשמת צה"ל באתר הארגון בביצוע
פשעי מלחמה במבצע "עופרת יצוקה" בשנת  ,2009123מעורבות בדו"ח גולדסטון 124והרצאות
ב"שבוע האפרטהייד הישראלי" ברחבי העולם.125
6.6המרכז הפלסטיני לזכויות אדם ( -)PCHRארגון שעומד מאחורי רוב התביעות נגד בכירים
ישראלים :ביניהם :שאול מופז ,דורון אלמוג ,אבי דיכטר ,משה (בוגי) יעלון ,עמי איילון ועוד.126
במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ,האשים "המרכז הפלשתיני לזכויות אדם" ,)PCHR( ,את צה"ל
בפגיעה מכוונת באזרחים ,בטענה ש"התקבלה החלטה ישראלית לגרום מספר ֵמרבי של נפגעים
בשיא פעילויות היום" .על פי כתבה שהתפרסמה בעיתון "דר-שפיגל" ,ארגון  PCHRהכין לאחרונה
 936תביעות נגד צה"ל בגין פשעי מלחמה .127באתר הארגון מוצגות האשמות חמורות כנגד מדינת
ישראל המצוטטות בהרחבה בדו"ח גולדסטון.128
7.7אל-דמיר – אגודה לזכויות אדם  -חבר ברשת הארגונים הלא ממשלתיים הפלסטיניים (,)PNGO
אשר היתה נדבך מרכזי בהפקת רבים ממסמכי ההכנה לועידת דרבן בשנת  ,2001כולל המסמך
שקרא לאמברגו נגד ישראל .129הארגון מתייחס לפעילי טרור כקדושים ועוסק בזכות ההתנגדות
הפלסטינית.130
 -132 131Women’s Affairs Center (WAC(8.8מוגדר כארגון לא ממשלתי 133למחקר והכשרה
המקדם זכויות נשים ושיוויון מגדרי בחברה הפלסטינית.134
 -135 Women’s Affairs Technical Committee (WATC(9.9הארגון מפרסם דוחות 136,שבהם
נטען כי מרבית ההרוגים במבצע צוק איתן הם נשים וילדים ,ומארגן הפגנות כנגד הכיבוש.137
הארגון גם חתום על תמיכה בחרם על מדינת ישראל.138

.122

מתוך אתר הארגון שוברים שתיקהhttp://www.shovrimshtika.org/about/organization -

.124

מתוך דו"ח תנועת אם תרצו על השפעתם של ארגוני הקרן החדשה לישראל על דו"ח גולדסטון http://imti.org.il/Uploads/NIFGold� 12.11.12
stone25P.pdf

.126

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

.128

http://imti.org.il/Uploads/GoldstoneHE5.pdf

.130

http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=5081&CategoryId=2

.123

.125

.127

.129
.131

�&https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607042552645287&set=a.125710007445213.22009.123383144344566
type=1&theater
http://www.spiegel.de/#action=404&ref=hpinject404
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_167

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424602870.html

.132

/http://www.wac.org.ps/en

.134

/http://www.watcpal.org

.136

http://www.watcpal.org/news/womens-march-ramallah-protest-israeli-aggression-against-gaza

.138

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding

.133

.135

.137
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מתוך אתר הארגון -חיילים מספרים על מבצע "עופרת יצוקה" http://www.shovrimshtika.org/testimonies/publications 2009

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Women---ls_Affairs_Center_-_Gaza/c303060

http://www.watcpal.org/news/three-war-one-life
http://www.watcpal.org/news/gaza-under-fire
http://www.bdsmovement.net/call#Hebrew

מימון של המנהלת לארגונים בשנת 2014
במהלך השנה אישרה המנהלת לפחות פעמיים העברה של מעל ל 11-מיליון דולר לארגונים שונים .העברה
הראשונה אושרה ב 3/3/2014139והעברה השנייה אושרה ב.18/9/2014140
רשימה חלקית של ארגונים הממומנים על ידי המנהלת:

איו ר  - 3מתוך �http://rightsecretariat.ps/component/content/article/78-pages/109-list-of-core-fund
ing-grantees-alphabetical-order

.139
.140

http://rightsecretariat.ps/events/115-20

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
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2014 לארגוני ליבה אושר במרץ2014
תקציב לארגוני ליבה אושר במרץ תקציב
141

שם הארגון באנגלית

שם הארגון

Adalah – The Leal Center for Arab Minority Rights
in Israel - Haifa

190,000 $

עדאלה

Addameer Prisoner Support and Human Rights
Association-Ramallah

325,000 $

אדאמיר
דמיר-אל
מיזאן לזכויות האדם-מרכז אל

Al-Haq “Law in the Service of Man”- Ramallah

230,000 $
415,000 $
710,000 $

B’Tselem – the Israeli Information Center for Human
- Rights in the Occupied Territories- Jerusalem

710,000 $

בצלם

BADIL -Resource Center for Palestinian Residency
and Refugee Rights- Bethlehem

260,000 $

בדיל
במקום
שוברים שתיקה

Al-Dameer Association for Human Rights- Gaza
Al Mezan Center for Human Rights- Gaza

V

סכום המענק

חק-אל

V

Bimkom – Planners for Planning Rights- Jerusalem

V

Breaking the Silence- Tel Aviv

251,000 $
300,000 $

Defense for Children International (DCI)- Ramallah

578,000 $

)DCI-PS / סניף פלסטין (אב"י פלסטין

Democracy and Workers’ Rights Center in Palestine
(DWRC)- Ramallah

300,000 $

המרכז לדמוקרטיה וזכויות עובדים
 רמאלה- בפלסטין

V

Gisha - Legal Center for Freedom of Movement- Tel
Aviv

483,000 $

גישה

V

HaMoked – Center for the Defense of the
Individual- Jerusalem

710,000 $

המוקד

Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)- Gaza

710,000 $

המרכז הפלסטיני לזכויות האדם

Palestinian Working Women Society for
Development (PWWSD)- Ramallah

532,000 $

אגודת נשים פלסטניות עובדות לפיתוח
 רמאלה-

V

Physicians for Human Rights (PHR)- Tel Aviv

300,000 $

רופאים לזכויות אדם

V

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)Jerusalem

356,000 $

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

The Jerusalem Legal Aid & Human Rights Center
(JLAC)- Ramallah

410,000 $

מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות
 רמאלה- אדם

The Palestinian Initiative for the Promotion of
Global Dialogue and Democracy – MIFTAHRamallah

330,000 $

היוזמה הפלסטינית לקידום דיאלוג
 רמאלה- גלובלי ודמוקרטיה

Women Affairs Technical Committee (WATC)Ramallah

500,000 $

 רמאלה- ועדה טכנית לענייני נשים

350,000 $

 ירושלים- מרכז למידה לנשים

710,000 $

- מרכז נשים לייעוץ ועזרה משפטית
רמאלה

520,000 $
300,000 $

 עזה- מרכז לעניני נשים

Women Studies Center-Jerusalem
Women’s Centre for Legal Aid and Counselling
(WCLAC)- Ramallah
Women's Affairs Center (WAC)- Gaza

V

Yesh Din- Volunteers for Human Rights- Tel Aviv

10,480,000 $

– האגודה הבינלאומית לזכויות הילד

יש דין

סה"כ מימון שאושר במרץ

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
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*V

באנגלית

שם ארגון

AQHRC-Al-Quds Human Rights Clinic - Al)Quds University (AQU

25,000 $

- קודס קליניקה לזכויות אדם-אל-אקרק
אוניברסיטת אל קודס

CCPRJ-The Civic Coalition for Palestinian
Rights in Jerusalem

50,000 $

הקואליציה האזרחית לזכויות הפלסטינים
בירושלים

Community Media Center

65,000 $

מרכז תקשורת קהילתי

CWLRC-Centre for Women’s Legal Research
& Consulting
Hurryyat-The Center for Defense of Liberties
& Civil Rights

45,000 $

מרכז למחקר וייעוץ משפטי לנשים

50,000 $

המרכז להגנה על חרויות וזכויות אזרחיות

IALIIS-Ibrahim Abu-Lughod Institute of
International Studies - Birzeit University

70,000 $

לוגהוד ללימודים-מכון איברהים אבו
זית- אוניברסיטת ביר- בינלאומיים

60,000 $
72,000 $
68,211 $
56,000 $

 לעובד-קו

Kav LaOved – Worker's Hotline
LRC-Land Research Center
MA'AN Development Center – Gaza
Ma'an Network

מרכז מחקר ארץ
 עזה-  מרכז פיתוח-מען
רשת מען

Musawa-The Palestinian Center for the
Independence of the Judiciary and the Legal
Profession

45,000 $

המרכז הפלסטיני לעצמאות של-מוסאוא
רשות השופטת והמקצוע המשפטי

Muwatin-The Palestinian Institute for the
Study of Democracy

80,000 $

 המכון הפלסטיני לחקר הדמו־- מווטין
קרטיה

65,000 $

איחוד החקלאים הפלסטיני כארגון מארח
עבור קמפיין עצרו את החומה

97,850 $

 עזה- האגודה לפיתוח חקלאי

PBA-Palestinian Bar Association - Gaza

55,000 $

 עזה- לשכת עורכי הדין הפלסטינית

PCS-The Palestinian Consultative Staff for
Developing NGOs

65,000 $

הצוות המייעץ הפלסיטיני לפיתוח ארגו־
נים חוץ פרלמנטרים

PSCCW-Psycho Social Counselling for
Center for Women

50,000 $

 ייעוץ חברתי עבור מרכז לנשים- פסיכו

70,000 $
99,290 $
35,000 $

רבנים לזכויות אדם

PAFU-The Palestinian Farmers Union as
hosting organization of the Stop the Wall
)Campaign (STW
PARC-The Agricultural Development
Association - Gaza

V

סכום כסף

Rabbis for Human Rights
Teacher Creativity Center
Women for Life Organization

מרכז מורים ליצריתיות
ארגון נשים לחיים

1,223,351$

סה"כ מימון שאושר בספטמבר

11,703,351 $

סה"כ מימון כולל

. אבל קיבל בשנים קודמות,2013 *קו לעובד לא קיבל מימון מהקרן החדשה בשנת

http://rightsecretariat.ps/events/115-20
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עיצוב :יצחק למפרט

תרמו לנו וסייעו להמשך הפעילות:
באתרwww.imti.org.il :
בהמחאה באמצעות הדואר :ת.ד 53204 .ירושלים 9153101
בהפקדה ישירה לחשבון ע"ש "אם תרצו ציונות להיות או לחדול",
בנק לאומי  )10( /סניף  785חשבון  02890590או 2890590
(ע"ר) מס'  | 580471662טל 072-2146237 .פקס02-5323002 .

