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( נועד לבחון את תפקידן של מספר BDS in the Pewsפרויקט "תיאולוגיה משוחדת" )באנגלית: 
לגיטימציה נגד -ממשלתיים כנסייתיים בקמפיין הדה-כנסיות, ארגוני סיוע נוצריים וארגונים לא

על המימון והפעילות של קבוצות אלו, כמו גם על  מחקרי עומקישראל. הפרויקט כולל סדרת 
המקומיים אותם הן מממנות, אשר לרוב פעילים בקמפיין החרם נגד ישראל. הפרויקט הארגונים 

  .תיאולוגיה, אידיאולוגיה, לובי ומימוןעוסק בהליך המימון ובמעורבות הכנסיות בארבעה ממדים: 

 רקע

 ( קמפיינים של חרם, 3110ממשלתיים בועידת האו"ם בדרבן )-מאז פורום הארגונים הלא
( המכוונים כלפי ישראל הפכו לנושא מרכזי על סדר היום BDSקציות )משיכת השקעות וסנ

. השימוש של זרמים כנסייתיים מרכזיים בארה"ב, אירופה, קנדה ומקומות נוספים
בכנסיות מהווה תקדים מסוכן עקב ההשפעה הרבה שיש למוסדות הדת על ממדים 

 מוסריים, חברתיים ופוליטיים.

  לארצות הברית וקנדה, מממנות את מאמציהן של מספר ממשלות אירופאיות, בנוסף
כנסיות אלו להכפיש את ישראל. כספיהם של משלמי המיסים מועברים לארגונים 

פלסטינים, כולל -הומניטאריים כנסייתיים, המעבירים כספים אלו לארגונים פוליטיים פרו
מפיצות , פתרון של מדינה אחת, ובמקרים רבים, BDSקבוצות נוצריות המקדמות 

 בקרב כנסיות מרכזיות ברחבי העולם. תיאולוגיות אנטישמיות

 חרם, משיכת ההשקעות והסנקציותמתכנני האסטרטגיה של קמפיין ה (BDS ) רואים
"מוסדות דתיים נתפסים בקרב : BDS -מטרה חשובה לקידום האג'נדה של ה בכנסיות

קהילות רבות כמייצגים עקרונות מוסר ואתיקה חשובים... קמפיינים של משיכת השקעות 
בכנסיות רבות. קמפיינים למשיכת  כבר הושקו Caterpillarהמתמקדים בחברות כמו 

השקעות לא רק יחלישו כלכלית את הכיבוש, אלא גם יעלו את הפרופיל הציבורי ושל הנושא 
 ויגבירו את הלגיטימיות שלו."

 ( חוברים לפעילים פרו דוגמתארגונים נוצרים פלסטינים )"סביל" ו"ישו במחסום"-
 "תיאולוגייתיות אנטישמיות כגון תיאולוג ומפיצים פלסטינים בתוך הכנסיות המרכזיות

להלן ושילוב של הלאומיות הפלסטינית עם תיאולוגיות אנטישמיות קלאסיות.  "ההחלפה
 מספר דוגמאות:

o " .הטרגדיה של ציונים רבים היום היא שהם סגרו עצמם בתוך מושג לאומני של אלוהים
האלוהים את דמות הם כלואים בתוכו והם ישתחררו ממנו רק כאשר הם יחליפו 

הכומר ד"ר נעים עתיק, "צדק ורק ) ".בדמות אוניברסאלית יותר הפרימיטיבית שלהם
 (צדק: תיאולוגיית שחרור פלסטינית"

o " למעשה, ישראל מייצגת את רומא התנ"כית, לא את תושבי הארץ. ואני לא אומר את
[ שנולד ני בטוח שאם היינו עושים בדיקת דנ"א של דוד ]המלךאזה רק כי אני פלסטיני. 

בבית לחם, וישו שגם כן נולד בבית לחם, ושל מיטרי שנולד בצד השני של הכביש 
אם תשוו את  מהמקום בו ישו נולד, אני בטוח שיראו בדנ"א את הקרבה. לעומת זאת,

דוד המלך, ישו ונתניהו לא תתקבל תוצאה כלשהי, בגלל שמוצאו של נתניהו הוא 

רק אנשים בעלי תובנה יכולים לראות את מאות אלפי הצלבים ברחבי הארץ, גברים, "
על  תנשים וילדים פלסטינים נצלבים...מערכת הצליבה של הממשלה הישראלית פועל

 "בסיס יומיומי
 )הכומר ד"ר נעים עתיק, ארגון סביל, מסר לכבוד חג הפסחא(

http://www.theologicalstudies.org/resource-library/supersessionism/324-defining-supersessionism
http://www.theologicalstudies.org/resource-library/supersessionism/324-defining-supersessionism
http://www.theologicalstudies.org/resource-library/supersessionism/324-defining-supersessionism
http://www.bdsmovement.net/2008/faith-based-125
http://www.bdsmovement.net/2008/faith-based-125
http://www.bdsmovement.net/2008/faith-based-125
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הכומר מיטרי ראהב, כנס "ישו ". )הביניים שהתגייר במהלך ימי יאירופ-משבט מזרח
 (3101במחסום", 

o " של אל שבטי  חזרה למושגים הפרימיטיביים ביותרכינונה של מדינת ישראל הייתה
ובלעדי. בלבת המושג עומדים הדרכים בהם ציונים חילוניים פרשו את השואה...ישראל 

די האימפריה האל הזה מוזן באופן מתמשך על י. 'בטחון'אימצה אל חדש בשם 
כנס סביל הכומר ד"ר נעים עתיק, ) ".האמריקאית בעזרת טכנולוגיה צבאית חדשנית

3100) 

o " במשך מאות רבות, יהודים ונוצרים חיו בשלווה יחסית כד'ימים ]בני חסות[ תחת
אבל נראה שמה שקרה הוא שהניסיון הרע של הפלסטינים עם ...השלטון האסלאמי

הזכיר להם את הניסיון הרע של מוחמד עם יהודי  0881המהגרים הציוניים אחרי 
. כנראה ועודד אותם להחיל עליהם את פסוקי הקוראן הקשים לגבי היהודיםמדינה, 

הגות חושבים שהיהודים המודרניים פשוט חוזרים על ההתנשפלסטינים מוסלמים 
קולין צ'פמן, תיאולוג נוצרי )".  העוינת כלפי הנביא של יהודים מלפני מאות בשנים

 .(3101בריטי, , כנס "ישו במחסום", 

  ,כוללות: 3103-3102 ויוזמות שונות בתוך הכנסיות. דוגמאות משנים מים דיוניםקייבנוסף 

o  חירושת אברהם? דו", הכנסייה של סקוטלנד פרסמה דו"ח תחת הכותרת "3102במאי 
כל זכות שיש ליהודים על ארץ  במושגים תיאולוגיים", שדחה על הארץ המובטחת

על , הדו"ח מבקש להפסיק את "רגשות האשם" שיש לנצרות מזאתישראל. יתרה 
"מאות שנים של אנטישמיות" ואחריות לשואה כבסיס לתמיכה בישראל. לאחר פניות 

, הכנסייה הסירה את הדו"ח מאתר NGO Monitor-מהקהילה היהודית בבריטניה ומ
כי "נחוצה הקדמה חדשה על מנת לבסס את תוכן הדו"ח ולהבהיר  וציינההאינטרנט  

 חלק מהשפה שנעשה בה שימוש". הדו"ח ה"משופר" אושר על ידי הכנסייה.

o  ארגון השייך לכנסייה הקווייקרית, 3102ביולי (AFSC" יחד עם ארגון ) קול יהודי
" )המגדיר את עצמו כ"זרוע היהודית" של תנועת הסולידריות הפלסטינית( לשלום

ליזום אירועים שבהם יעודדו  " במטרה לאמן סטודנטיםBDSמחנה קיץ של קיימו "
ביולי  38-חרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל . תכנית ההכשרה התקיימה ב

 יורק. -בכנסייה הפרסביטריאנית בניו

o כות בחרמות ובמשיכת השקעות ישראליות התומ-, יוזמות אנטי3103 ביולי ואוגוסט
להצבעה בהתכנסות השנתית של הכנסייה הפרסביטריאנית בארה"ב והכנסייה  הובאו

 המאוחדת של קנדה.

o  הקוראת לתמיכה 3103ביולי  אישרה הצעההמועצה הכללית של הכנסייה האנגלית 
(, השייכת לוועד הכנסיות EAPPI) בתוכנית הליוויים האקומנית בפלסטין וישראל

 ית.וב"זכות השיבה" הפלסטינ BDS-העולמי, ותומכת ב

o הצעה  הצביעה נגד, הכנסיה המתודיסטית המאוחדת בארה"ב 3103 בחודש מאי
למשיכת השקעות מישראל, אך העבירה החלטה הקוראת לחרם סלקטיבי של מוצרים 

 המיוצרים בהתנחלויות.

 

 

 

 

 

http://www.fosna.org/content/god-love-not-empire
http://www.fosna.org/content/god-love-not-empire
http://www.fosna.org/content/god-love-not-empire
http://www.churchofscotland.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/14050/Inheritance_of_Abraham_.pdf
http://www.churchofscotland.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/14050/Inheritance_of_Abraham_.pdf
http://www.churchofscotland.org.uk/about_us/general_assembly/general_assembly_2013/docs/reports/church_and_society/the_inheritance_of_abraham
http://www.ngo-monitor.org/article/driving_a_wedge_jvp_s_strategy_to_weaken_u_s_support_for_israel_by_dividing_the_jewish_community
http://www.ngo-monitor.org/article/driving_a_wedge_jvp_s_strategy_to_weaken_u_s_support_for_israel_by_dividing_the_jewish_community
http://www.ngo-monitor.org/article/driving_a_wedge_jvp_s_strategy_to_weaken_u_s_support_for_israel_by_dividing_the_jewish_community
https://afsc.org/story/summer-bds-institute-student-leaders
http://www.timesofisrael.com/jewish-lobbying-with-the-church-of-england-backfired/
http://www.ngo-monitor.org/article/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_
http://www.ngo-monitor.org/article/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_
http://forward.com/articles/155703/methodists-reject-divestment-motion/
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 :(BDSהחרם, משיכת ההשקעות והסנקציות )רשת 

 מקורו של קמפיין ה-BDS בועידת האו"ם נגד ממשלתיים -הוא בפורום הארגונים הלא
ארגונים  0011-. בפורום זה התאחדו כ3110, דרום אפריקה, שהתקיימה בשנת גזענות בדרבן

בהצהרה הסופית ממשלתיים על מנת לאמץ תוכנית מלחמה פוליטית נגד ישראל. -לא
לגיטימציה של מדינת ישראל, -לדה , שהשתמשה ברטוריקה מסיתה שנועדה להביאשלהם
ש"ישראל היא מדינת גזענית, מדינת אפרטהייד שבה הסוג של האפרטהייד הישראלי נכתב 

אפרטהייד ישראלי בינלאומית" -הוא פשע נגד האנושות,", וכן קראה "לפתוח בתנועה אנטי
 .ול"בידוד מוחלט של מדינת ישראל"

 זוהי "אסטרטגיית דרבן" שבה ה-BDS המרכיבים המרכזיים. על בסיס זה  הוא אחד
ישראליות הגבירו את מאמציהן לקדם חרם כלכלי ותרבותי על ישראל -קבוצות אנטי

 (.3112) קריאה לחרם על מוסדות אקדמיים ישראליםה(, ובייחוד 3113)

  היו גם זרמים נוצרים מרכזיים שבעשור האחרון  שהשתתפו בועידת דרבןבין הארגונים
המממנים יוע סארגוני )וועד הכנסיות העולמי, הקווייקרים(,  אסטרטגיה זוהפכו לחסידי 

-פעילים אנטי)קורדאיד ודיאקוניה( וכנסיות המהוות מטרות לניצול על ידי  הפעילות את
)הכנסייה הפרסביטריאנית ארה"ב, הכנסייה המתודיסטית המאוחדת, הכנסייה  ישראלים

 .האפיסקופלית, הכנסייה המאוחדת של ישו, ואחרות(

 קריאה הפלסטינית המאוחדת לחרם, , מספר קבוצות פלסטיניות פרסמו את ה3110לי ביו
היא בידוד מוחלט של ישראל  BDS-ה מטרת. משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל

מחברות שלהן  משיכת השקעותאקדמאי, תרבותי וצרכני של ישראל,  חרםבאמצעות 
בתחומים צבאיים, כלכליים ודיפלומטיים בין ישראל  וסנקציותעסקים עם ישראל, 

 למדינות נוספות.

 חלק מתומכי ה-BDS  מטרות הקמפיין: מהןמתבטאים באופן ברור 

o "BDS ...אומר כלום אם הוא סיום הכיבוש לא אכן אומר סופה של המדינה היהודית
אמריקאי  BDS, פעיל אחמד מור) לא כולל בתוכו את סיומה של המדינה היהודית."

 בולט(.

o " עומר שכרגע כוללת את מדינת ישראל פלסטין ההיסטוריתמטרת החרם היא( "
 אביב ופעיל מרכזי בקמפיין(.-באוניברסיטת תלסטודנט ברגותי, 

o תומך בד"ר נורמן פינקלשטיין ,-BDS ,ביקר את פעילי ה-BDS  וטען שהם "אינם
ש"עלינו להיות כנים, ואני מתעב את מר כנים" לגבי המטרות שלהם. פינלקשטיין א

[ לא רוצים את ישראל...והם חושבים שהם מאוד BDS-חוסר הכנות. הם ]פעילי ה
שהם יודעים שיישום כל השלוש ]הדרישות[ הוא מה? מה התוצאה? פיקחים בגלל 

 )הדגשה לא במקור(. ."אתה יודע ואני יודע, מה התוצאה? שלא תהיה ישראל

o הגיב לד"ר פינקלשטיין בעיתון אל, פעיל מצפון קליפורניה, ד"ר אסעד אבוח'ליל-
היא הפלת  BDS-"פינקלשטיין שואל בצדק האם המטרה האמיתית של ה: אחבאר

ו צריכה להיות מטרה מוצהרת וברורה. מדינת ישראל. כאן, אני מסכים איתו בזה. שז
. צדק וחופש בשביל הפלסטינים מנוגדים לקיומה של משמעות בנושא-ללא שום דו

 )הדגשה לא במקור(. "מדינת ישראל

 

 

 

 

http://ngo-monitor.org/article/ngo_forum_at_durban_conference_
http://ngo-monitor.org/article/ngo_forum_at_durban_conference_
http://ngo-monitor.org/article/ngo_forum_at_durban_conference_
http://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFORUM/
http://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFORUM/
http://academic.udayton.edu/race/06hrights/WCAR2001/NGOFORUM/
http://www.ngo-monitor.org/article/factsheet_palestinian_campaign_for_the_academic_and_cultural_boycott_of_israel_pacbi_
http://www.icare.to/list%20of%20accredited%20NGO%20representatives%20at%20the%202001%20WCAR.pdf
http://www.bdsmovement.net/call
http://www.bdsmovement.net/call
http://www.bdsmovement.net/call
http://www.bdsmovement.net/bdsintro
http://mondoweiss.net/2010/04/bds-is-a-long-term-project-with-radically-transformative-potential.html
http://www.youtube.com/watch?v=ASIBGSSw4lI
http://english.al-akhbar.com/blogs/angry-corner/critique-norman-finkelstein-bds
http://english.al-akhbar.com/blogs/angry-corner/critique-norman-finkelstein-bds
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 ישראלים בחג המולד-קמפיינים אנטי

-ממשלתיים וקרנות צדקה ידועות מנצלות את עונת חג המולד להשקת קמפיינים אנטי-ארגונים לא
ברטוריקה פוגענית ומתסיסה בגלויות חג המולד, הודעות לחגים,  קבוצות אלו משתמשותישראלים. 

 וור און וונט, סביל, קיירוס פלסטין)בריטניה(,  דיכריסטיאן אינוספים. קבוצות כגון  כרזות ומוצרים
)אין קשר לארגון הישראלי(, חוזרות מדי שנה על תבניות  ניו יורק-עדאלהו מוסעקרן )בריטניה(, 

ישראלים ולעיתים אנטישמים. סביל וקיירוס פלסטין -תיאולוגיות המקדמות מסרים אנטי
מפרסמים ציורים הקושרים את ההתקפות על ישראל לעלילה העתיקה המאשימה את היהודים 

על ידי ממשלת בריטניה, אירלנד, נורבגיה והאיחוד האירופי;  ממומןיד יבמות ישו. כריסטיאן א
( כוללים את בריטניה, האיחוד האירופי War on Wantשל וור און וונט ) התורמים הממשלתיים

 ואירלנד.

 :3102ישראלים בחג המולד -מספר דוגמאות למסרים אנטישמיים ואנטי

 שמה האירוניה היא של ארגון סביל מאשימה את היהודים בקמצנות: " הודעת חג המולד
לתת  םמעונייני, הם לא חלשים שהם היו במשך מאות שניםשהיהודים השתוקקו לו 

לחזקים.. בנצרות ]לעומת זאת[, הרשע שבאפליה ובצרות אופקים הפכו ש ברגעלאחרים 
 ".דהושמ

 אם ישו היה כגון "פוליטיים מסרים פיצה "חבילת בית לחם" הכוללת קרן אמוס הבריטית ה
נולד היום בבית לחם, האיש החכם היה מבלה מספר שעות בתור לכניסה לעיר. הרועים, 

לחם, היו נאבקים לרעות את כבשותיהם מכיוון שאדמותיהם -למרות היותם תושבי בית
יוכללו בבנייה של גדר ההפרדה, חוסר של חופש לנוע והגבלות על המסחר יהוו קושי רב 

 ".לפרנסה

 תמש בסצנת "הולדת ישו מכותרת בחומה" במיסות בכנסייה בשיתוף הקרן הציעה להש
מנת להמחיש את -סט של הולדת ישו מכותרת בחומה עלבעלי מלאכה פלסטינים עם "

 ."לחם-המצב הנוכחי בבית
 

 

 

 

 

 

 

 

 הבאה: המולדגלוית חג קמפיין הסולידריות למען פלסטין בבריטניה, הפיץ את 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngo-monitor.org/article/_tis_the_season_for_bds
http://www.ngo-monitor.org/article/christian_aid_uk_
http://www.ngo-monitor.org/article/bds_in_the_pews_european_us_and_canadian_government_funding_behind_anti_israel_activism_in_mainline_churches
http://ngo-monitor.org/article/war_on_want_uk_
http://ngo-monitor.org/article/amos_trust
http://www.ngo-monitor.org/article/adalah_ny
http://www.christianaid.org.uk/resources/corporate_reports/annual-reports.aspx
http://www.waronwant.org/attachments/Report%20and%20Accounts%20for%20the%20year%20ended%2031%20March%202008.pdf
http://www.waronwant.org/attachments/Report%20and%20Accounts%20for%20the%20year%20ended%2031%20March%202008.pdf
http://www.fosna.org/content/sabeels-christmas-message
http://www.fosna.org/content/sabeels-christmas-message
http://www.palestinecampaign.org/wp-content/uploads/2013/10/PSC-xmas-card-2013-PRINT.pdf
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 אשמות במצב הנוצרים במזרח התיכוןה

חלק ממאפייני השילוב בין תיאולוגיה נוצרית ללאומיות פלסטינית נראה היטב בשיח על מצב 
על פי גישה זו, הקהילות הנוצריות במזרח התיכון בכלל, ובמדינת ישראל וברשות הפלסטינית בפרט. 

בערים  הנוצרים בשטחים הפלסטינים, להגירה השליליתשל במצבם  תהבלעדיהיא האשמה  ישראל 
 הנוצריות ולפגיעה בחופש הדת שלהם.

 :3103-3102להתייחסויות בנושא בשנים דוגמאות 

 "ראיון " )מנוצרים הרשויות בישראל נושאות באחריות העיקרית להתרוקנות ארצו של ישו
 (3102במאי  Middle East Monitor ,30עם חנא עיסא, 

 

 " וממלחמות רבות נוספות כנגד העם  0491של  , מהנכסה0498כתוצאה מהנכבה של
הפלסטיני, רוב הפלסטינים הנוצרים אולצו לעזוב, לברוח ולחפש מפלט במדינות שכנות 

, האחוז הכולל של הנוצרים שחיו בתוך 0433ומדינות נוספות. אם נדבר על מספרים, לפני 
הנוצרים , האחוז של 3110, אך בשנת 9%הגבולות של הטריטוריה הפלסטינית היה 

)תאלגה בנדי, ". אחוזים בלבד 2.9עד  3.0-מוערך בהפלסטינים בטריטוריה הפלסטינית 
Mondoweiss ,0  3103ביולי) 

 
 "ח הקודש על ישו בפעם הראשונה, הפלסטינים הנוצרים היו חלק מהכנסייה מאז ירידת רו

 00-31-עם זאת, הדלדלה מלמרות שאנשים רבים לא יודעים אפילו שהם קיימים. נוכחותם, 
אחוזים. הסיבה העיקרית להגירה זו היא חוסר  3-מאוכלוסיית האזור לפחות מ יםאחוז

הצהרת ". )היציבות הפוליטית והכלכלית של האזור, חלק גדול בגלל הכיבוש הישראלי
 (.לותרנית באמריקה-הכנסייה האוונגליסטית

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/6078-palestinian-christian-presence-in-palestine-endangered-as-a-result-of-the-occupation
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/6078-palestinian-christian-presence-in-palestine-endangered-as-a-result-of-the-occupation
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/6078-palestinian-christian-presence-in-palestine-endangered-as-a-result-of-the-occupation
http://mondoweiss.net/2012/07/why-christians-are-leaving-occupied-palestine.html
http://mondoweiss.net/2012/07/why-christians-are-leaving-occupied-palestine.html
http://mondoweiss.net/2012/07/why-christians-are-leaving-occupied-palestine.html
http://web.archive.org/web/20110630183119/http:/www.elca.org/Our-Faith-In-Action/Justice/Peace-Not-Walls/Major-Issues/Christian-Presence-in-the-Holy-Land.aspx
http://web.archive.org/web/20110630183119/http:/www.elca.org/Our-Faith-In-Action/Justice/Peace-Not-Walls/Major-Issues/Christian-Presence-in-the-Holy-Land.aspx
http://web.archive.org/web/20110630183119/http:/www.elca.org/Our-Faith-In-Action/Justice/Peace-Not-Walls/Major-Issues/Christian-Presence-in-the-Holy-Land.aspx
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 לגיטימציה נגד ישראל-דהלקמפיין המנגנון המימון של ארגונים כנסייתיים 

 

כספי משלמי המיסים, בעיקר מאירופה אך גם מארה"ב וקנדה, מוענקים לארגוני סיוע כנסייתיים 
ממשלתיים פוליטיים -לארגונים לא בתורו וקתולים גם יחד. מימון זה מועבר םפרוטסטנטי

 הכסף מועבר באופן ישיר ועקיף מהמדינות הבאות: שראלי.י-המעורבים בקונפליקט הערבי
אוסטריה, איטליה, אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, דרום אפריקה, הולנד, 

 נורבגיה, פינלנד, צרפת, קנדה, שוודיה ושוויץ.

טים משמשת כערוץ מימון לפרויק םופרוטסטנטישל ארגוני סיוע קתולים  נרחבתרשת בינלאומית 
הומניטאריים בינלאומיים של ממשלות רבות. חלק מארגונים אלו מעניקים כספים לארגונים 

 המשתנכל ארגון סיוע נוצרי,  סדר היום שלישראלי. -פוליטיים קיצוניים במסגרת הסכסוך הערבי
 הומניטרי. סיועלשלישי לגבי חלוקת הכסף -משלה ולארגוני צדדרישות המבהתאם ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממשלות

 כנסיות
ארגונים 

-לא
 ממשלתיים

ארגוני לובי 
 פלסטיניים

 נוצריים

 מימון

בי
לו

 

 אידיאולוגיה

ה
אולוגי

תי
 



  

058560085#ממשלתיים )ע"ר( -העמותה לאחריות ארגונים לא  

עברים מיליוני דולרים על ידי ממשלות אירופה, ארה"ב וקנדה באופן עקיף לארגונים וכל שנה מ
 הבולטים מבניהם: כנסייתיים.דרך ארגוני סיוע   BDSישראלים של -הפעילים בקמפיינים אנטי

 לגיטימציה:-רשימת ארגונים כנסייתיים המממנים ארגונים המעורבים בקמפיין הדהטבלה א': 

Diakonie Katastrophenhilfe (אוסטריה) Broederlijk Delen (בלגיה) 

FinnChurchAid (פינלנד) CAFOD (בריטניה) (קתולי) 

ICCO (הולנד) Caritas Internationalis (ותיקן) 

IKV Pax Christi (הולנד) Catholic Relief Services (ארה"ב) 

KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives CCFD - Terre Solidaire (צרפת) 

Kerk in Actie (הולנד) Christian Aid (בריטניה ואירלנד) 

Norwegian Church Aid (נורבגיה) Cordaid (הולנד) 

Pax Christi (קתולי) DanChurchAid (דנמרק) 

Trocaire (אירלנד) Diakonia (שוודיה) 

 

בנוסף, הדיון על החלת חרמות ומשיכת השקעות נגד מדינת ישראל מתקיים גם בתוך הכנסיות 
 עצמן, ותופס מקום מרכזי בדיון הפנימי בין הזרמים השונים:

 :ישראלים ואנטישמים-מרכזיות בהן פעילים קמפיינים אנטי כנסיותלדוגמאות טבלה ב': 

 

 תיקרייהקווהכנסייה 

 

 הכנסייה של סקוטלנד

 

הכנסייה המתודיסטית 
 המאוחדת

 

 הכנסייה המתודיסטית של בריטניה

 

 הכנסייה המאוחדת של קנדה

 

 כנסיית אנגליה

 

 יתהכנסייה הפרסביטריאנ
   )ארה"ב(
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 :בכנסיות BDSמקדמים הנהנים ממימון ממשלתי וממשלתיים -ארגונים לא

 מרכז שחרור תיאולוגי אקומני -סביל

ידי הכומר האנגליקני נעים עתיק. -ומנוהל על 0484ארגון סביל, הממוקם בירושלים, הוקם בשנת 
סביל הוא שחקן מרכזי במאמץ לשכנע כנסיות נוצריות לתמוך במשיכת השקעות ובחרם נגד ישראל. 

תיאולוגית פלסטינים בכנסיות, באמצעות קידום "-לסביל תפקיד תיאולוגי מרכזי בקרב פעילים פרו
 ". השחרור הפלסטינית

  סביל מבקש לבנות מסה קריטית של מנהיגי כנסיות משפיעים אשר יגבירו את עוצמת המסר
פלסטיני/ערבי -כי ישראל נושאת באחריות הבלעדית לתחילתו של הסכסוך הישראלי

 תמשכותו לאורך זמן. ולה

 רשת משימת פלסטיןפלסטינים מזרמים נוצריים שונים, כגון -הארגון עובד עם פעילים פרו-
של הכנסייה  שראלרשת פלסטין ישל הכנסייה הפרסביטריאנית )ארה"ב(,  ישראל

צוות של הכנסייה המתודיסטית המאוחדת,  וועד הכמורה הגלובלי הכלליהאפיסקופאלית, 
וועדת השירות של הכנסייה , התגובה קיירוס של הכנסייה המתודיסטית המאוחדת

 ורבים אחרים. ועד הכנסיות העולמי, הקווייקרית האמריקאית

  הבינלאומית, הארגון מארח כנסים כנסייתיים רבים בארצות  "ידידי סביל"כחלק מרשת
 הברית, קנדה, אירופה ואוסטרליה לקידום האג'נדה שלו בקרב קהל רחב של נוצרים.

  ,ם המושך אליו מנהיגים אינטלקטואליים, רוחניי "סביל נותן חסות לכנס בינלאומיבנוסף
 ואזרחיים מרחבי העולם".

  פוליטיים  "סיורי עדות"ישראל" במסגרת -סביל גם מארח משלחות של נוצרים ב"פלסטין
הכנס על מנת "לחוות את המציאות של החיים בארץ הקודש של היום". בנוסף לזאת, 

( מרחבי העולם 20-08של סביל נועד "להביא נוצרים צעירים )בגילאי  השנתי לצעירים
וליצור חוויה אלטרנטיבית של עלייה לרגל השמה דגש על יצירת מגע אקטיבי עם האנשים 

 והאדמה".

  ייה , בכנס שנערך בכנס3101דוגמה של ניצול כנסיות על ידי סביל נראתה במרץ
הפרסביטריאנית בקליפורניה תחת הכותרת "זמן לאמת, זמן לפעולה". לפי עדי ראייה 

 שהשתתפו בכנס:

o  חמש מאות המשתתפים הודרכו באמצעות הרצאות וסדנאות שנועדו לעודד אותם
 .BDS-להיות פעילים אקטיביים ב

o מושב הכנס "זמן לפעולה" נוהל על ידי עומר ברגותי, ממייסדי קמפיין ה-BDS.  הוא
" שנוסדה על בסיס מדינת אפרטהייד", "מדינה גזעניתתיאר את ישראל כ"

" של הפלסטינים ולכן חובה רצח עם איטי"אידיאולוגיה קולוניאליסטית" שמבצעת "
ההצהרה לפתרון של להחרימה. ברגותי התקבל בחום על ידי הקהל. )ברגותי חתום על 

-"ברוך שפטרנו! פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי: כתבהוא  3112-. במדינה אחת
וציא הודעת פטירה רשמית לפני שהגופה פלסטיני מת סוף סוף. אך מישהו צריך לה

הנרקבת תובא לקבורה ראויה ונוכל כולנו להמשיך הלאה ולגלות את האלטרנטיבה 
קיום בין היהודים לערבים בפלסטין -הצודקת, המוסרית ולכן ברת קיימא יותר לדו

 (.המנדטורית: פתרון של מדינה אחת"

o זה, תוך כדי האשמה של ישראל  יותר מעשרים דוברים ומנהלי סדנאות חזרו על רעיון
 בלבד בקונפליקט. 

o  עמותה ישראלית הממומנת בחלקה  הוועד הישראלי נגד הריסת בתיםג'ף הלפר, מנכ"ל(
בר מרכזי, ודחף לכך שה"דיון" על הסכסוך על ידי ממשלות באירופה(, היה גם כן דו

פלסטיני ימוסגר מחדש לדיון של זכויות אדם. הוא המשיך ואמר שהמסגור -הישראלי

http://www.theipmn.org/
http://www.theipmn.org/
http://epfnational.org/palestine-israel-network/
http://www.umcmission.org/Give-to-Mission/Search-for-Projects/Projects/Sabeel-Youth-Program
https://www.kairosresponse.org/UMKR_Home.html
https://www.kairosresponse.org/UMKR_Home.html
https://www.kairosresponse.org/UMKR_Home.html
http://afsc.org/event/us-policy-palestine-israel-engaging-faith-communities-pursuit-just-peace-2011
http://afsc.org/event/us-policy-palestine-israel-engaging-faith-communities-pursuit-just-peace-2011
http://afsc.org/event/us-policy-palestine-israel-engaging-faith-communities-pursuit-just-peace-2011
http://www.google.com/search?ie=utf-8&oe=utf-8&domains=oikoumene.org%3B+wcc-coe.org%3B+wcc-assembly.info&sitesearch=oikoumene.org&hl=en&q=sabeel&sbtn=Go+!
http://sabeel.org/ifos.php
http://sabeel.org/intconferences.php
http://sabeel.org/events.php?eventid=244
http://sabeel.org/youthconferences.php
http://sabeel.org/youthconferences.php
http://sabeel.org/youthconferences.php
http://www.1948.org.uk/the-one-state-solution/
http://www.1948.org.uk/the-one-state-solution/
http://www.1948.org.uk/the-one-state-solution/
http://www.counterpunch.org/2003/12/12/relative-humanity-the-essential-obstacle-to-a-just-peace-in-palestine/
http://www.ngo-monitor.org/article/israel_committee_against_house_demolitions_icahd_
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צריך לכלול את ההתייחסות המסורתית ל"קולוניאליזם אימפריאליסטי ופוליטיקה של 
מקסיקו -בכנס בניו נאםהוא  –אפרטהייד". הלפר הוא דובר מרכזי בכנסים של סביל 

, בנושא "משתי מדינות, דרך אפרטהייד ועד לאחסון: אנה אנו 3103 בספטמבר
 .3102בארה"ב באפריל  קידם את ביקורו, והארגון ממשיכים מכאן?"

o  תקפו את הדת היהודית, כאשר נעים עתיק ומארק ברייברמן  3103-במשתתפי הועידה
חוזרים ומתייחסים ליהדות כ"שבטית", "מתבודדת", "מובחנת" וליהודים המודרניים 

 כ"פרנואידים" הסובלים מ"בעיות פסיכולוגיות".

o רה הנוצרית, לא העלו התנגדויות למתקפה אף לא משתתף אחד, כולל נציגי הכמו
 התיאולוגית הזו.

o בעזרת "ידידי סביל-( "צפון אמריקהFOSNA סביל משתתפים בכנסים של קובעי ,)
מדיניות של זרמים נוצריים שונים. לדוגמה, בוועידה הכללית של הכנסייה 

, רשום כמנהל סדנה  באירוע , דונלד ווגנרFOSNAמנכ"ל , 3103הפרסביטריאנית לשנת 
 פלסטין.-של רשת המשימה ישראל

  מבחינה אידיאולוגית, סביל תומכים בפתרון "מדינה אחת", שנועד לשים סוף למדינה
"הפתרון האידיאלי והטוב ביותר תמיד שלהם מצהיר:  "החזון לשלום"יהודית עצמאית. 

מדינה אחת לשני עמים ושלוש ישראל...-בפלסטין לאומית-החזון של מדינה דוהיה לבסוף 
 . )הדגשה לא במקור(."דתות

  תיאולוגית השחרור הפלסטיני""סביל מקדם את (PLT" אשר כוללת את ,) תיאולוגית
ל לבין ישראל/היהודים . תיאולוגית ההחלפה טוענת כי הברית בין האההחלפה" הנוצרית

הוחלפה בברית בין האל לנוצרים ולנצרות, והכנסייה הנוצרית היא בהתאם לכך "העם 
הנבחר". תיאולוגיה זו מספקת תשתית דתית לשלילת הקשר ההיסטורי והדתי של היהודים 
לארץ ישראל. תיאולוגית השחרור הפלסטינית מעיקרה היא אידיאולוגיה לאומנית 

 טה תיאולוגי.פלסטינית תחת מע

  סביל משתמש בדימויים אנטישמיים דוגמת היהודים רצחו את האל )ישו(, ומזלזל ביהדות
"מדירה", בניגוד ל"אוניברסאליות" ול"יכולת ההכלה" של -כ"שבטית", פרימיטיבית" ו

 ". להלן מספר דוגמאות:תיאולוגית ההחלפההנצרות, בהתאם ל"

o "ישו צלוב פעם נוספת, אה לרבים מאיתנו כי , נרבארבעים ימי התענית לפני חג הפסחא
מסביבו. רק אנשים בעלי תובנה יראו את מאות אלפי עם אלפי פלסטינים צלובים 

הצלבים ברחבי הארץ, גברים, נשים וילדים פלסטינים נצלבים. פלסטין הפכה לגולגתה 
פועלת באופן יומיומי. פלסטין  מערכת הצליבה של הממשלה הישראליתאחת ענקית. 

 פכה מקומה של הגולגולת..." )הדגשה לא במקור(.ה

o קונספט לאומני של "הטרגדיה של רבים מהציונים היום היא שהם סגרו עצמם ב
הדימוי הפרימיטיבי . הם לכודים בו והם ישתחררו ברגע שהם ינטשו את אלוהים

" )נעים עתיק, צדק ורק צדק: תיאולוגית שלהם את אלוהים למען דימוי אוניברסאלי...
 (.0484שחרור פלסטינית, ספרי אורביס, 

o  הנצרות קמה לקחת את היהדות...למשוך אותה החוצה מהמסגרת השבטית ולהפוך
)ישו( אמר זאת: אנו צריכים לשנות את דתנו. הוא דיבר אמת אותה לאוניברסאלית... 

. זה הכיוון בו היהדות זה בשביל כולם, לא מדובר יותר על מקום או על אדמהלעוצמה. 
בדלנות, התחושה ייתה אמורה ללכת. אך במקום זאת, מה שקרה הוא התחושה של ה

שנה ואנו רואים את תוצאותיה היום  0222של בחירה ובלעדיות שהתפתחה במשך 
-דידי סבילחבר בוועד המייעץ של י)מתוך דבריו של מארק ברוורמן,  במדינת ישראל"

, הרצאה בועידת סביל: "זמן לאמת; זמן לפעולה", סאן אנסלמו, צפון אמריקה
 (.3101במרץ,  0-9קליפורניה, 

 

http://fosna.org/files/fosna/SCHEDULE%2006.20.2012.pdf
http://fosna.org/files/fosna/SCHEDULE%2006.20.2012.pdf
http://fosna.org/content/icahd-jeff-halper-california-speaking-tour-april-2013
http://www.israelpalestinemissionnetwork.org/main/ipmndocuments/IPMN_Schedule_GA_2012.pdf
http://fosna.org/content/jerusalem-sabeel-document-principles-just-peace-palestine-israel
http://www.interfaithfamily.com/arts_and_entertainment/popular_culture/Catholics_and_Jews_A_Review_of_Constantines_Sword.shtml
http://www.interfaithfamily.com/arts_and_entertainment/popular_culture/Catholics_and_Jews_A_Review_of_Constantines_Sword.shtml
http://www.interfaithfamily.com/arts_and_entertainment/popular_culture/Catholics_and_Jews_A_Review_of_Constantines_Sword.shtml
http://www.theologicalstudies.org/resource-library/supersessionism/324-defining-supersessionism
http://www.sabeel.org/pdfs/2001%20Easter%20Message.htm
http://www.fosna.org/steering-committee
http://www.fosna.org/steering-committee
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 ממשלות המממנות את סביל:

הממשלה ההולנדית מעניקה בכל שנה מאות מיליוני אירו לארגוני סיוע כנסייתיים הולנדיים  הולנד:
 Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) -ו Kerk in Actie (KIA)דוגמת 

קבוצות אלו מעבירות את הכספים הללו, כל אחת בתורה, לארגונים לא ממשלתיים ברחבי העולם, . 
 בהם גם סביל.

 Kerk in Actie (KIA) 

o  סביל מציין אתKIA כאחד מתורמיו .KIA ביל נועדה להשמיע כי התמיכה בס טוען
 את קולם של נוצרים פלסטינים בתוך הכנסייה.

o KIA ב"חרם כללי" על סחורה ישראלית בהתאם למדיניות הכנסייה  תומך
 Kerk in Actie voert het beleid van de)הולנד.  הפרוטסטנטית של

Protestantse Kerk in Nederland  uit en wijst een algemene boycot af.) 

o  לפי אתר האינטרנט שלKIA סביל ו אירו עבור 01,111, הארגון שואף לגייס- 
, פעילה נוצרייה ממוצא הולנדי אירו על מנת לתמוך בעבודתה של מטא פלור 11,111

 העוסקת ב"שלום, זכויות אדם וסנגור" במשרדי סביל בירושלים.

o  הבלוג של מטא פלור מתפרסם באתר שלKIA .קמפיין הדה: "היא כותבת-
לגיטימציה והקרימינליזציה נגד ממשלת ישראל והתמיכה המקומית והבינלאומית 
בו צוברים תנופה בלתי ניתנת לעצירה. עצם קיומם של קמפיינים של חרם, משיכת 

של התנגדות לא אלימה היא  ( יחד עם סוגים אחריםBDSהשקעות וסנקציות )
תורגם ". )עובדה ברורה. ממשלת ומדינת ישראל נחשבות כרגע כמשטר אפרטהייד

 (Googleבאמצעות 

o ( סביל ומממניו ההולנדייםKIA ו- ICCO )יחדיו את ועידת  ארגנוUur van de 

Waarheid סטרדם. מטרת האירוע הייתה לקדם את באמ 3100בספטמבר,  00-09-ב
 . )מידע נוסף על המסמך ניתן למצוא בסוף דו"ח זה(.Kairos Palestineמסמך 

 הארגון הבין-( כנסייתי לפיתוח ושיתוף פעולהICCO) 

o  3101בשנת ,ICCO  המהווים מקרנות ממשלתיות הולנדיותמיליון אירו  88.8קיבל ,
מהאיחוד מיליון אירו. הארגון קיבל גם מענק  012.0מתקציב כולל בסך  80%

 411) וממפעל הפיס ההולנדימתקציב הארגון(,  0% -מיליון אירו, כ 0.2) האירופי
 (.3114אלף אירו בשנת 

o ICCO  המוזכר אך ורק באתר באנגלית של  בפרויקטמימן את סבילICCO 
ומטרתו "בניית קהילות" על מנת "לשקף באופן תיאולוגי את מצב הפלסטינים 

 תחת הכיבוש הישראלי".

( מסייעת באופן SIDAשל הממשלה השוודית ) הסוכנות לפיתוח ולשיתוף פעולה בינלאומי: שוודיה
, אזורים אלו קיבלו 3118נת . בש3111מאז שנת  בגדה המערבית ובעזהמשמעותי לפלסטינים 

מתקציב המחלקה  %11-יותר מ מיליון דולר בקירוב, 04) מיליון קרונות שוודיות 900מענקים על סך 
הארגון למזרח התיכון וצפון אפריקה(. חלק משמעותי מסיוע זה הועבר דרך ארגון דיאקוניה, 

 . ההומניטארי הגדול ביותר בשוודיה

 דיאקוניה 

o על ידי חמש כנסיות שוודיות:  0499בשנת  נוסד דיאקוניהThe Alliance Mission ,
 האיחוד הבפטיסטי, אינטראקט, הכנסייה המתודיסטית וכנסיית משימת הברית.

http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=3540
http://www.sabeel.org/datadir/en-events/ev250/files/Narative%20Report%202011.pdf
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Kerk-in-Actie-wil-Isra%C3%ABl-niet-beledigen--n6701
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Kerk-in-Actie-wil-Isra%C3%ABl-niet-beledigen--n6701
http://www.kerkinactie.nl/projecten/Centrum-voor-Palestijnse-theologie--p316-7796
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=zugo&from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.kerkinactie.nl%2Fprojecten%2FMeta-Floor-dialoog-vorming-en-toerusting--p483-7796
http://www.kerkinactie.nl/Verhalen-uit-het-veld/Hier-staan-wij-sta-ons-bij--b645
http://translate.google.com/
http://translate.google.com/
http://translate.google.com/
http://www.icco.eu/en/projects/project&project=440/
http://www.kairospalestina.nl/nl/home.aspx
http://cms.kairospalestina.nl/UserFiles/Files/documents/programma%20Kairos%20conf%2020110804.pdf
http://cms.kairospalestina.nl/UserFiles/Files/documents/programma%20Kairos%20conf%2020110804.pdf
http://cms.kairospalestina.nl/UserFiles/Files/documents/programma%20Kairos%20conf%2020110804.pdf
http://www.icco.nl/nl/publicaties-downloads/new/1/icco-jaarbericht-2010/186
http://www.icco.nl/en/about-icco/funders/ministry-of-foreign-affairs
http://www.icco.nl/en/about-icco/funders/eu
http://www.icco.nl/en/about-icco/funders/eu
http://www.icco.nl/en/about-icco/funders/eu
http://www.icco.nl/en/about-icco/funders/dutch-postcode-lottery
http://www.icco.nl/en/projects/project&project=440
http://www.ngo-monitor.org/article/the_swedish_international_development_agency_sida_0
http://www2.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1230&language=en_US
http://www2.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1229&a=33193&language=en_US
http://www2.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1230&a=18120&language=en_US
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=497
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=497
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=497
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_181
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_181
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=498
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o  מיליון דולר  91.3קרונות שוודיות ) 291-הארגון עלו על ל הכנסות, 3118בשנת
 0-מיליון מהאיחוד האירופי, ו SIDA ,01.0-מיליון הגיעו מ 223בקירוב(, שמתוכן 

 מיליון מממשלת נורווגיה.

o  באתר האינטרנט שלו כי "לדיאקוניה קשר הדוק עם סביל" וזוקף  מצהירסביל
"באמצעות ות החוץ השוודית כלפי ישראל: לזכות הקשר הזה את שינוי מדיני

ההשקפה התיאולוגית שלו, סביל הצליח במיסוד רשתות ידידי סביל, לדוגמה, 
בארה"ב, בריטניה, הולנד, סקנדינביה ואוסטרליה. שוודיה, מדינה שהייתה בעברה 

 ".ציונית, מפגינה תמיכה חזקה ]באג'נדה של סביל[-מאוד פרו

o SIDA3118בשנת  תוכנית הזיכרון של הנכבהגם את  , דרך דיאקוניה, מימנו ,
, לבחון את המאבקים הנוכחיים 0498במטרה "להנציח את הנכבה ]האסון[, של 

, 3100". בשנת 0498לחירות, שוויון וזהות, ולהתעמת אל מול הבעיה של פליטי 
באמצעות דיאקוניה  SIDA-$( מ23,241שוודיות ) קרונות 330,111יבלו סביל ק

 ל"תוכנית הקהילתית", פרויקט שנמשך ארבעה חודשים.

לארגון  מיליון דולר 99.9העניקה ( CIDA: סוכנות הפיתוח הבינלאומי של הממשלה הקנדית )קנדה
, כאשר חלק מהכסף 3100-3119לתקופה שבין ( Development et paixהקתולי לפיתוח ושלום )
 מיליון דולר. 09.0העניקה לפיתוח ושלום  CIDAנתרם לסביל. לתקופה זו, 

  סביל ציינה את 3100בדו"ח לשנת ,Development et paix  כתורם מבלי לציין את סכום
 התרומה.

  3101-3100לפי הדו"ח לשנים ,Development et paix  ל"שטחים 081,111העניקו $
 הפלסטינים" מבלי לציין את המוענקים.

 

 The Holy Land Trust (HLT) –קרן ארץ הקודש 

תומכת " וBDS-הקריאה של החברה האזרחית הפלסטינית ל( חתומה על "HLTקרן ארץ הקודש )
מנהיגי זור המוכוונים לבא עורכת סיורים פוליטיים HLT. בדומה לסביל, פלסטין-במסמך קיירוס

והקהילה הבינלאומית, בטענה שהם מספקים "הזדמנויות ללמידה ניסיונית וחוצת תרבויות  כנסיות
 בפלסטין ובישראל". השפעתה של הקרן מורגשת בכנסיות ברחבי העולם. 

  מנכ"לHLT ,(: 3114בכנס המנהיגות הבינלאומית בכנסיית ויניארד ) הרצה, סמי עוואד
 0:31:31. )אלימות לראשי חמאס וקבוצות צבאיות נוספות"-"העברנו הכשרות בנושא אי

. כמו כן, האיחוד האירופיו ארה"ב בקובץ השמע(. חמאס נמצא ברשימת ארגוני הטרור של
בית המשפט העליון האמריקאי אישר את חוקיותה של הגדרת סיוע חומרי לארגוני טרור 

)הולדר, הפרקליט הראשי, ואח' נגד פרויקט החוק ההומניטארי ואח', כעבירה פלילית. 
"כל רכוש, מוחשי או שאינו מוחשי, או שירות, -חומרי" כ(. החוק מגדיר "סיוע 3101

כולל...אימון, ייעוץ או סיוע של מומחים...". ראה בהמשך את הסיוע של הממשלה 
 .HLT-האמריקאית ל

 HLT ותפיהם את וועדת השירות של הכנסייה הקווייקרית האמריקאית, קרן כש מציינים
תוכנית הליוויים האקומנית בפלסטין אמוס, רשת המתנדבים הנוצרית, קורדאייד )הולנד( 

 , הוועדה המנוניטית המרכזית.ישראלו

 HLT  המספר את לחם-עיירה קטנה ושמה ביתדקות בשם " 11הפיקו סרט תיעודי באורך ,"
סיפורם של "שלושה גברים בעלי שלוש אמונות שונות וחייהם בישראל ופלסטין. הסיפור 

אלימות בתוככי תרבות המלאה -ו של כל אחד מהאנשים בשיטות לאבוחן את בחירת
באלימות". הסרט מציג מספר השקפות לכאורה, אך למעשה מוצג בו נרטיב אחיד של 

 קורבנות פלסטינית ואלימות ישראלית.

http://www.diakonia.se/documents/public/Annual_Reports/Annual_report_2008.pdf
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=390&a=1073
http://www.sabeel.org/pdfs/Cornerstone%2040final,%20Spring%202006.pdf
http://www2.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=390&a=42140&pm
http://www2.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=390&a=54927&pm
http://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/blog/devpeace_fact_sheet_march16.pdf
http://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/blog/devpeace_fact_sheet_march16.pdf
http://www.bdsmovement.net/call#Endorsed_by:
http://www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=90
http://www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=90
http://www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=90
http://www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=304
http://www.sizers.org/wv-wca-tour.pdf
http://www.sizers.org/wv-wca-tour.pdf
http://www.sizers.org/wv-wca-tour.pdf
http://s3.amazonaws.com/churchplantmedia-cms/vineyardnorth/nlcrichnathan.mp3
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0037:0042:EN:PDF
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1498.pdf
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1498.pdf
http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-1498.pdf
http://www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=147
http://www.ngo-monitor.org/article/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_
http://www.ngo-monitor.org/article/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_
http://www.ngo-monitor.org/article/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_
http://ngo-monitor.org/article.php?id=3496
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 ברית, קנדה, אירופה, הודו, הפיליפינים ודרום אפריקה. מספר רב בארצות ה הסרט הוקרן
 של הקרנות נערכו בכנסיות.

 HLT שהם מוסרים לרשויות "יגבילו את המידעשהמשתתפים בתוכנית  3101-הציעו ב "
חתמו על  HLT, 3110ישראלי ויסתירו את הסיבה לביקוריהם. במאי בשדה התעופה ה

בה השתתפו  ערכו ועידההקוראת לחרם אקדמי על ישראל. באותה שנה, הם  עצומה
 . בתיםוהועד הישראלי נגד הריסת  סבילארגונים דוגמת 

 :Holy Land Trustמדינות המממנות את 

ידי הקונגרס -, קרן הממומנת בעיקר עלThe National Endowment for Democracy ארה"ב:
 (.3103, 3101, 3114דולרים ) 039,211מענק בגובה  HLT -האמריקני, העבירה ל

למעלה מארבעה מיליון אירו מממשלת הולנד  קיבל)ארגון קתולי לסעד ופיתוח(  Cordaid הולנד:
מרות חוסר מיליון יורו(. ל 0.1. כחצי מסכום זה הוצא בישראל וברשות הפלסטינית )3114בשנת 

 .Cordaid -זוכה למימון מ HLTמראה כי  NGO Monitorהשקיפות בנושא הכספי, מחקר של 

 01,111. 3100-3101לירות שטרלינג בשנים  HLT 00,111 -הממשלה הבריטית העניקה ל בריטניה:
 MENAידי ריכוז הכספים הממשלתי לסכסוך במזה"ת וצפון אפריקה )-לירות שטרלינג הוענקו על

CPצדדית, המנוהלת בידי שגרירות -ידי תוכנית התקציב הדו-לירות שטרלינג הוענקו על 0111 -(, ו
 ושלים.בריטניה בתל אביב או הקונסוליה הבריטית ביר

באמצעות המכשיר  HLT-( העבירה כספים לEC, הנציבות האירופית )3114בשנת  האיחוד האירופי:
אירו לטובת הפקת סדרת טלוויזיה  048,281האירופי לדמוקרטיה ולזכויות אדם בסכום כולל של 

 באמצעות HLT -אירו ל 009,092העבירה הנציבות מענק על סך  3110העוסקת בזכויות אדם. בשנת 
"אימוני  להעבירלתוכנית "העצמת אזרחים לבניית שלום " שמטרתה  (PfP)תוכנית שותפות לשלום 

ד אלימות". על פי דיווחי התקשורת, המשתתפים נכחו  ב"הפגנה פלסטינית לא אלימה נג-אי
 ההתנחלויות והחומה".   

 (WCCועד הכנסיות העולמי )

 ועד הכנסיות העולמי משחק תפקיד מרכזי בגיוס כנסיות למאמץ ה-BDS  .ברחבי העולם
 הועד פועל בשיתוף פעולה עם סביל ומקדם את תיאולוגית השחרור הפלסטינית.

 לסביל  יש השפעה תיאולוגית ניכרת בתוך ה-WCC את  במנוע החיפוש של גוגל. חיפוש
 אזכורים. ביניהם: 298מעלה  WCC-באתר ה מילת המפתח "סביל"

o  ,"קישור להורדת סדר תפילות דתי של סביל תחת הכותרת "דרך הייסורים העכשווית
. ה"תחנה" הראשונה WCC-נמצא באתר האינטרנט של ההכולל דימויים אנטישמיים 

ב"דרך" זו משווה ישירות בין הכפר הפלסטיני "שטוהר אתנית" ליפתה לבין צליבתו של 
ו את ישו למוות ומרמז על ישו. הוא גם משווה בין ממשלת ישראל לבין אלו שדנ
"כפי שישו נידון למות על ידי הרשויות היהודיות כפי שהן מתוארות בברית החדשה: 

הרשויות שרצו להגן על כוחן, מעמדן והאידיאלים שלהן, כך הפלסטינים סובלים 
 .כתוצאה מהפחד והאידיאולוגיה של מייסדי מדינת ישראל"

o   ה 3100בשנת-WCC  שבו סביל  ישראל-השבוע העולמי לשלום בפלסטיןארגנו את
, 3114ירועים במספר מדינות. בתוכנית לשנת שיחק תפקיד משמעותי בתכנון והובלת א

" של האירועים. סביל היה מעורב באותה צורה חבר בקבוצת התכנוןסביל מוזכר כ"
 .3103, וכמו כן, גם בשנת 3101, 3114, 3118בפרויקט בשנים 

 ים האקומנית בפלסטין וישראלתוכנית הליווי (EAPPI )על ידי ה נוסדה-WCC  בשנת
3113 .EAPPI  ה של חברת בת בבעלות מלאההיא-WCC. 

http://littletownofbethlehem.org/screenings/screenings-map/
http://littletownofbethlehem.org/screenings/screenings-map/
http://www.holylandtrust.org/templates/tne/Orientation_Packet_2008.pdf
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=515
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=515
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=515
http://www.opednews.com/articles/opedne_eileen_f_051231_eye_witness_report_f.htm
http://www.ngo-monitor.org/article/sabeel_ecumenical_liberation_theology_center
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_icahd_
http://www.ngo-monitor.org/article/_little_town_of_bethlehem_film_holy_land_trust_s_anti_israel_activism_with_a_theological_backdrop
http://www.ned.org/where-we-work/middle-east-and-northern-africa/west-bank-and-gaza-strip
http://www.ned.org/where-we-work/middle-east-and-northern-africa/west-bank-and-gaza-strip
http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:47764&type=pdf
http://www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=147
http://english.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=3923&Itemid=2
http://www.google.com/search?ie=utf-8&oe=utf-8&domains=oikoumene.org%3B+wcc-coe.org%3B+wcc-assembly.info&sitesearch=oikoumene.org&hl=en&q=palestine&sbtn=Go+!#hl=en&domains=oikoumene.org%3B+wcc-coe.org%3B+wcc-assembly.info&sclient=psy-ab&q=sabeel+site:oikou
http://www.google.com/search?ie=utf-8&oe=utf-8&domains=oikoumene.org%3B+wcc-coe.org%3B+wcc-assembly.info&sitesearch=oikoumene.org&hl=en&q=palestine&sbtn=Go+!#hl=en&domains=oikoumene.org%3B+wcc-coe.org%3B+wcc-assembly.info&sclient=psy-ab&q=sabeel+site:oikou
http://www.google.com/search?ie=utf-8&oe=utf-8&domains=oikoumene.org%3B+wcc-coe.org%3B+wcc-assembly.info&sitesearch=oikoumene.org&hl=en&q=palestine&sbtn=Go+!#hl=en&domains=oikoumene.org%3B+wcc-coe.org%3B+wcc-assembly.info&sclient=psy-ab&q=sabeel+site:oikou
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/worldweekforpeace/documents/SabeelWayofCross.pdf
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/world-week/events-from-previous-years/2011-events.html
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/worldweekforpeace/documents/2009invitation_en.pdf
http://www.oikoumene.org/ru/chto-my-delaem/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/world-week/events-from-previous-years/2008.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/world-week/events-from-previous-years/2009.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/world-week/events-from-previous-years/2010-events-summary.html
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/worldweekforpeace/documents/Send_a_prayer_to_Palestinian_Christians_2012.pdf
http://www.ngo-monitor.org/article/ecumenical_accompaniment_programme_in_palestine_and_israel_eappi_
http://www.eappi.org/en/about/overview.html
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2012pdfs/FinancialReport2011.pdf
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  תוכניתEAPPI  ויוזמת משתמשת באופן קבוע ברטוריקה מסיתה ומכפישה נגד ישראל
", זכות השיבהאת " מקדמתצדדי, -. היא מציגה נרטיב פלסטיני חדBDSקמפיינים של 

 ט.מתעלמת מהתקפות טרור נגד ישראלים, ומאשימה את ישראל בלבד בקונפליק

 פלסטינים החברים בכנסיות שונות ברחבי העולם, -התוכנית היא משאב חשוב לפעילים פרו
 ", מספר דוגמאות:ארגונים משלחיםהמשמשות כ"

o :הכנסייה האוונגלית הלותרנית של אמריקה, הכנסייה המתודיסטית  ארצות הברית
כנסייה הפרסביטריאנית )ארה"ב(, הכנסייה המאוחדת של ישו, הכנסייה המאוחדת, ה

הנוצרית )חסידיו של ישו(, המיסיונרים של מרינול, הכנסייה האפיסקופלית, שירות 
 הכנסייה העולמי, הועדה הלאומית של כנסיות ישו בארה"ב.

o :לשלום וחברה, האיחוד הבפטיסטי של  העדים הקווייקרים בריטניה ואירלנד
, Christian Aid(, CAFODבריטניה, הסוכנות הקתולית לפיתוח בארצות מעבר לים )

 כנסיית סקוטלנד, הכנסייה המתודיסטית, טרוקרה, פקס כריסטי בריטניה.  

o ימק"א )נורווגיה(, הוועד הנוצרי של נורווגיה, כנסיית נורווגיה, נורווגיה:Norwegian 

Church Aid. 

o פדרציית הכנסיות הפרוטסטנטיות בשוויץ, שוויץ :HEKS/EPER. 

  התוכנית מביאה מתנדבים בינלאומיים לגדה המערבית על מנת "לחוות את החיים תחת
". לעיתים, פעילויות אלה גורמות לספק נוכחות הגנתית לקהילות פגיעותהכיבוש" ו"

 עם מתנחלים וצה"ל.לעימותים 

  הארגוןChristian Aid שותף של ,EAPPI האירית, נתמך באופן משמעותי על ידי הממשלה 
 .הבריטיתוהממשלה 

 EAPPI בשיתוף עם ,WCC כנסייתי, חיברו את המסמך המרכזי -והמרכז הירושלמי הבין
(. המסמך מטיל את האחריות על 3103" )אמונה תחת הכיבוששל התוכנית תחת הכותרת "

ישראל על הקשיים העומדים בפני הנוצרים בארץ הקודש. המסמך גם שואף "לשלול" את 
ציונית לא מבוססת, על כך שהנוצרים -שראלית ונוצריתמה שהוא קורא לו "תעמולה י

 (.01הפלסטינים עוזבים בעקבות פונדמנטליזם אסלאמי בחברה הפלסטינית" )עמוד 

  המסמך מפנה "למידע נוסף על פעילויות שניתן לנקוט על מנת לסיים את הכיבוש ולממש
ד"ר צדק' מאת  דרכים לפעול למען שלום עם 01'-שלום צודק, אנו ממליצים להתייחס ל

 "מאזן קומסיה

 הוא פלסטיני נוצרי החי בגדה המערבית. הוא חוקר ומנחה בשלוש  ד"ר מאזן קומסיה
הוא נשא את . סבילאוניברסיטאות פלסטיניות ומשמש פעמים רבות דובר מטעם ארגון 

, והוא דובר מומלץ 3100נאום הפתיחה של הוועידה הבינלאומית השמינית של סביל בשנת 
 קומסיה משתמש לעיתים קרובות בדימויים אנטישמים:. צפון אמריקה-ידידי סבילבאתר 

o " הציונים " וכי "תקשורת המיינסטרים נשלטת על ידי הציוניםקומסיה אומר כי
ההוזים הימניים הציוניים וכלי ...אמתהשולטים בתקשורת אינם מעזים לפרסם את ה

 מתעלמים מההתנגדות העממית". )הדגשה לא במקור(. התקשורת הנשלטים שלהם

o  והוא פיתחו פחד מגויים שמגיע לרמות של פרנויהכי יהודים ישראלים " טועןהוא "
אמריקאית המעדיפה אוכלוסייה אמריקאית?  שואל "למה שלא תהיה מדיניות חוץ

? )הדגשה האם זה בגלל שיהודים מסוימים מרוויחים כסף מהשבטיות שנקראת ציונות
 לא במקור(

o ניכרת כאשר הוא כותב "באירופה ה'דמוקרטית' יש מדינות  מעורבותו בהכחשת השואה
מהגרסה הציונית להיסטוריה שבהן אתה יכול לבחון ולאתגר כל אירוע היסטורי חוץ 

http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=86
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=86
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=86
http://www.eappi.org/ru/novosti/soobshchenija-ochevidcev/r/article/4837/city-of-dreams.html
http://www.eappi.org/ar/news-events/eappi-news/news-wcc/sw/browse/5/article/4566/church-representatives-fr.html
http://eappi.org/en/about/sending.html
http://www.eappi.org/
http://www.christianaid.org.uk/whatwedo/middle-east/iopt.aspx
http://www.ngo-monitor.org/article/ireland_government_funding_for_anti_israel_ngos
http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/ngomonitor_submission_parliamentary_ctteeOct122006.pdf
http://eappi.org/en/resources/eappi-publications.html?no_cache=1&cid=40788&did=23956&sechash=2710dac9
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_179
http://www.sabeel.org/datadir/en-events/ev167/files/Programme%202011%20Conference%20final%2020jan..pdf
http://www.sabeel.org/datadir/en-events/ev167/files/Programme%202011%20Conference%20final%2020jan..pdf
http://www.sabeel.org/datadir/en-events/ev167/files/Programme%202011%20Conference%20final%2020jan..pdf
http://fosna.org/content/speakers
http://qumsiyeh.org/palestinediary/
http://qumsiyeh.org/rightsblog2010/
http://qumsiyeh.org/rightsblog2010/
http://qumsiyeh.org/rightsblog2010/
http://qumsiyeh.org/rightsblog2010/
http://qumsiyeh.org/rightsblog2010/
http://qumsiyeh.org/rightsblog2010/
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 ".של מלחמת העולם השנייה

o  לפי מה שהוכתב להם חת שליטה ציונית ושהברית פועלת " ת נאט"וקומסיה טוען כי
התקשורת הציונית ברחבי " ושהגדרת ה"טרור" של נאט"ו מקודמת על ידי "בתל אביב

 )שהאסלאם הוא הגורם(". )הדגשה לא במקור( המערב

 מימון ממשלתי לוועד הכנסיות העולמי

שונים, ובצורה  םכנסייתיי מקבל מענקים ממשלתיים, בצורה עקיפה דרך ארגוני סיוע WCC-ה
 (.3101,3100לשנים  WCC-ישירה מהממשלה הנורווגית והקנדית )לפי הדוחות הכספיים של ה

 תורם )בפרנק שוויצרי( 0200 )בפרנק שוויצרי( 0200
 (WCCתרומות ממשלתיות ישירות לוועד הכנסיות העולמי )

209,343 318,192 
סוכנות הפיתוח הבינלאומי 

 (CIDAהקנדית )

 (WCCלוועד הכנסיות העולמי ) עקיפותתרומות ממשלתיות 
0,212 339,401 Christian Aid )בריטניה( 

0,089,001 - Bread for the World 
318,201 044,091 DanChurchAid )דנמרק( 
999,119 928,314 FinnChurchAid )פינלנד( 
104.019 821,101 ICCO )הולנד( 
019,412 102,908 Kerk in Actie )הולנד( 

109,440 048,080 Norwegian Church Aid 
 )נורווגיה(

9,893 - Diakonie Auslandshilfe - 

Österreichische 

2,490,011  EED - Church Development 

Center 
281,811 - HEKS - Swiss Interchurch Aid 

 

 :מסמך קיירוס פלסטין

 נוצרים. -כמרים פלסטינים 02על ידי קבוצה של  3114חובר בשנת  מסמך קיירוס פלסטין
נגד ישראל, מכחיש את הקשר ההיסטורי של היהודים לארץ לישראל  BDS-המסמך קורא ל

מושגים תיאולוגים, ומאשים באופן בלעדי את ישראל בהמשך הסכסוך. מטרת  באמצעות
לגיטימציה ודמוניזציה כלפי -, דהBDS-המסמך היא לצרף כנסיות ברחבי העולם לתמיכה ב

 מדינת ישראל.

 ( מסמך קיירוס פלסטין טופח וקודם בהרחבה על ידי וועד הכנסיות העולמיWCC דרך )
"קריאת (. זאת הייתה הפסגה של תהליך שכלל את PIEF) הפורום האקומני פלסטין ישראל

" בשנת הבנות ברן, שתומכת באופן מובהק ב"זכות השיבה", ו"3111-מ WCC-" של העמאן
3118. 

  המסמך כולל הצדקה של הטרור נגד אזרחי ישראל והמעטה בערכו, נמנע מלהזכיר את שמם
, ומגדיר של ארגון פלסטיני כלשהו שביצע פעולות טרור נגד אזרחים ישראלים חפים מפשע

 את הטרור כ"התנגדות חוקית":

o חלק מהמפלגות הפוליטיות )הפלסטיניות( אימצו את הדרך של התנגדות חמושה" .
והצליחה  ישראל השתמשה בזה כתירוץ להאשים את הפלסטינים שהם טרוריסטים

לעוות את טבעו האמיתי של הקונפליקט, בהציגה אותו כמלחמה ישראלית בטרור, 
 שמטרתה לסיים אותו." התנגדות פלסטינית חוקיתלי העומד בפני במקום כיבוש ישרא

http://www.qumsiyeh.org/apalestinianamericanviewofnatostrategypaper/
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2011pdfs/financialreport2010.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2012pdfs/FinancialReport2011.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2009pdfs/Kairos%20Palestine_En.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2009pdfs/Kairos%20Palestine_En.pdf
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/calls-to-action.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/calls-to-action.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/calls-to-action/amman-call.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/calls-to-action/amman-call.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/calls-to-action/amman-call.html
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/middle-east-peace/bern-perspective.html

