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 האירופי האיחוד מטעם ההיקף-רחב המימון את בשיטתיות תיעד NGO Monitor המחקר מכון

-הערבי בסכסוךשל רבים מארגונים אלו  תפקידם ואת, פוליטיים ממשלתיים-לא לארגונים

 של המוצהרות המטרות את מקדמים אינם והפעילויות סדר היום, שהודגם בעבר כפי. ישראלי

 הערכים קידום עם אחד בקנה ליםעו אינם מבקרים רביםו, אדם וזכויות דמוקרטיה קידום

 1.האירופי האיחוד של והעקרונות

 אדם וזכויות לדמוקרטיה האירופי מהמנגנון שהועבר מימון של מפורט ניתוח מספק זה ח"דו

(EIDHR) מאשר ישראלי-הערבי בסכסוך הפעילים לארגונים כלכלית תמיכה יותר שסיפק 

 וחסר רחבהנ המימוןאת אופיו הייחודי של  בוחן הניתוח. בעולם אחרת מדינה בכל לפרויקטים

 שנת לאחר שהועבר מימון לגבי נתונים גם כמו, ההחלטות קבלת שהליך ציון תוך, הזה השקיפות

   .זמינים לציבור אינם, 9212

 בפרלמנט שימועים הכולל, היקף רחב ציבורי בדיון הצורך את מעלה NGO Monitor של הניתוח

 מקצות אחרות ומסגרות EIDHR שבה הסודיות לסיום שתביא מדיניות לנסח במטרה, האירופי

 ומקצועית עצמאית, פהושק בהערכה צורך גם קיים. פוליטיים ממשלתיים-לא לארגונים מימון

 ישראל ממשלת עם ישיר דיאלוגב וכן לא ממשלתיים לארגונים האירופי האיחוד הקצאות של

בהקשר  המיסים בכספי הולם לשימוש בנוגע מוסכמים מנחים קווים ליצור מנת על, כנסת וחברי

 .זה

 :ממצאים עיקריים

  ניתוח של מענקיEIDHR  המידע המקיף העדכני ביותר שזמין( מראה  9212-9220לשנים(

לפרויקטים בישראל ו"בשטחים  חסרי פרופורציהכי האיחוד האירופי הקצה סכומים 

בתקופה זו, מימון לטובת פרויקטים ב"ישראל", "השטחים  2.הפלסטינים הכבושים"

פירוט  להלן"ישראל/השטחים הפלסטינים הכבושים" )ראה -הפלסטינים הכבושים" ו

יותר מכל מדינה/קבוצת מדינות  -מיליון אירו  11-שלושת ההגדרות( קיבלו למעלה מ

 מימון.והאיחוד האירופי לא סיפקו הסברים להיקפו הנרחב של ה EIDHRאחרת. 

 מממן  אשר במסגרתם, ה של הארגוניםהליכי קבלת ההחלטות וההערכEIDHR  ארגונים

. ובכך מפרים עקרונות יסוד של מנהל דמוקרטי תקין, פוליטיים, אינם גלויים ושקופים

 עולההיעדר מידע עדכני והערכות בנוגע למנגנון מימון מרכזי של האיחוד האירופי אינו 

 בקנה אחד עם הדרישות לממשל תקין ופיקוח דמוקרטי.

                                                             
1

 "חוסר שיקול דעת וחוסר שקיפות באיחוד האירופי: מענקים לקואליציית 3102מיוני  NGO Monitorדו"ח  

 מדגים מימון נרחב וסודי מהאיחוד האירופי לארגונים המקדמים חרם, נשים לשלום וארגונים קיצוניים אחרים"  

 ישראליים. לפרטים נוספים אודות מימון בעייתי-כולל קואליציית נשים לשלום ושותפיו הקיצוניים והאנטי  

 .NGO Monitorאתר האינטרנט של ממשלתיים פוליטיים היכנסו ל-מהאיחוד האירופי לארגונים לא  

 
2
 המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם אשר  מי כי אם פוליטי,רש-"השטחים הפלסטינים הכבושים" אינו מונח משפטי  

 עושה בו שימוש. 

http://www.ngo-monitor.org.il/article/_349
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_349
http://www.ngo-monitor.org.il/index.php


 ישראלי-הערבי בסכסוך הפעילים פוליטיים ממשלתיים-לא לארגונים מימון הערכת 

 

 

  מסגרת המימון שלEIDHR  העניקה יחס מיוחד לישראל ול"שטחים הפלסטינים

שוב הוכוונו  EIDHRזהו המקרה היחידי בו מספר רב של מענקים מטעם הכבושים". 

ים . מרבית המענקים הללו תומכים בארגונים שמאמצישויות פוליטיות שתיושוב לאותן 

הפלסטיני ולוקחים חלק בקמפיינים של לוחמה פוליטית הפוליטי ומקדמים את הנרטיב 

 נגד ישראל.  

  את ישראל, תופס האיחוד האירופי באופן בו  יסודיניתוח הפרויקטים מדגים עיוות

ישראלי. -מיעוט הערביעם יחסים עם הפלסטינים וב מוחלטבאופן כמעט  דהמתמק

וקרטיה ולזכויות אדם בהקשר המורכב והייחודי של נושאים חשובים הקשורים לדמ

 החברה הישראלית נעדרים לגמרי.  

  בניגוד לכך, פרויקטים המיועדים באופן בלעדי ל"שטחים הפלסטינים הכבושים" עוסקים

 בנושאים פנימיים של זכויות אדם ורפורמות דמוקרטיות. 

 לא קיבלו מימון כלליות סוריה, עיראק, איראן, עומאן, ערב הסעודית ואיחוד האמירו 

 (."תכנית תמיכה מדינתית"המיועדים למדינות מוגדרות ) EIDHRממסגרת 

 

 רקע

מעניקה מאות מיליוני אירו בשנה באמצעות מסגרות סיוע למדינות מתפתחות  הנציבות האירופי

. אחד ממנגנוני המימון מחוצה לו של האיחוד האירופיעקרונות לקדם את ה כדי לסייע להן וכדי

העיקריים של האיחוד אירופי הוא "המנגנון האירופי לדמוקרטיה וזכויות אדם" )להלן: 

EIDHR מיליון אירו בשנה, מסגרת זו מעניקה "תמיכה לקידום  122מוערך של  תקציב שנתי(. עם

 דמוקרטיה וזכויות אדם במדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי".

-ידי ארגונים לא-רויקטים המיושמים על, כספי האיחוד האירופי מועברים לפEIDHRבאמצעות 

: עינויים; לעשרה נושאיםממשלתיים ומוסדות אותם האיחוד בוחר. פרויקטים אלו מחולקים 

ת; הגנה על שלטון החוק; מאבק בפטור מעונש; זכויות כלכליות, חברתיות ופוליטיו-דמוקרטיה

חינוך לזכויות אדם; גזענות; אפליה וזכויות בתחום הזכויות בסיסיות; זכויות נשים; בניית יכולת 

ינות בעולם מפרט למד EIDHRהעדכני הזמין לציבור על המימון שמעביר  המידע המקיףילדים. 

. היעדר מידע עדכני בנוגע למנגנון המימון המרכזי של 9212-9220את כל הפרויקטים בין השנים 

 האיחוד האירופי אינו עומד בקנה אחד עם הדרישות לממשל תקין ופיקוח דמוקרטי.

-במסגרת הסכסוך הערבי 9212-9220בין השנים  EIDHRדו"ח זה מציג ניתוח מקיף של מענקי 

לי, כפי שניתנו ל"ישראל" ול"שטחים הפלסטינים הכבושים", ביחס למדינות אחרות. בנוסף ישרא

  מציג הדו"ח את פעילותם של הארגונים הזוכים למימון ממסגרת זו.

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/thematic_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/237a_en.htm
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ל  ש ן  ו מ י מ ה ת  ו ר ג ס Eמ I D H R  ם י נ ש 4ל 1 0 1 - 4 1 1 2 

מחולקים באופן כללי לשתי קטגוריות: מימון למדינות על בסיס "תכנית תמיכה  EIDHRמענקי 

 גלובלית" )התכנית הגלובלית( ועל בסיס "תכנית תמיכה מדינתית" )התכנית המדינתית(.

-(, ארגונים לאלמשל )התנגדות לעינויים רחבות היקףכחלק מהתכנית הגלובלית, הכוללת מטרות 

מותאמת וממשלתיים זוכים לתמיכה על מנת להטמיע תכנית המיועדת למספר מדינות, 

 לנסיבותיה המוגדרות של כל מדינה בנפרד.

מימוש מטרה ה מוגדרת באמצעות מימון המועבר לארגונים למדינמכוונת להתכנית המדינתית 

רחבי העולם בוחרים את הארגונים נציגויות האיחוד האירופי בבשני המקרים, מקומית מוגדרת. 

 כלכלית.  התמיכה הלהם תועבר 

ישראלי. ישראל -, הייחודית לסכסוך הערביEIDHR-קיימת תכנית חלוקת מימון נוספת ב

לתשעה פרויקטים העוסקים  יחדיו כאזור אחדו"השטחים הפלסטינים הכבושים" רשומים 

כפי שיודגם,  3ודמוקרטיה )ראה טבלה ד'(.בעניינים מקומיים ומוגדרים של זכויות אדם לכאורה 

ישנה חשיבות לפרט זה מאחר ששמונה מתוך תשעה מענקים מיועדים לארגונים המאמצים 

 ישראל. ומקדמים את הנרטיב הפלסטיני ולוקחים חלק בקמפיינים של לוחמה פוליטית נגד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
יחדיו: "התכנית מתבצעת ברמה  מאחד את שני האזורים הגאוגרפייםהאיחוד האירופי לישראל  נציגותאתר בהתאם לכך,   

  מצב זכויות האדם בישראל ובשטחים הפלסטינים הכבושים".על ידי תמיכה בפעולות בישראל ופיקוח -המדינתית על

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/overview/index_en.htm
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 הניתוח מראה כי:

 פרויקטים מקומיים שיועדו לישראל, פרויקטים מקומיים  9212-9220 בשנים ,

ב"שטחים הפלסטינים הכבושים" ופרויקטים שיועדו לישראל ול"שטחים 

אירו  11,509,021מענקים על סך  EIDHR -הפלסטינים הכבושים" במשותף קיבלו מ

 יותר מכל מדינה אחרת. -

 55 המציב את ישראל והרשות במקום  פרויקטים מומנו באמצעות מסגרות אלה, דבר

 חמישי מבחינת כמות הפרויקטים.

  ישראל וה"שטחים הפלסטינים הכבושים" הם המוענקים היחידים שקיבלו מענקים

 .מתמקד בהם )ראה לעיל( EIDHR-ם שנושאיה 12מתוך  2-ל

  מענקיישראל ו"השטחים הפלסטינים הכבושים" קיבלו את רובEIDHR    שיועדו

(, בעוד סוריה, עיראק, איראן, עומאן, ערב הסעודית 00%למדינות המזרח התיכון )

 .למדינות ספציפיות EIDHRממסגרת  לא קיבלו מימון כללואיחוד האמירויות 
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ח ו ת י ם נ י ט ק י ו ר ל פ E ש I D H R ם י ד ע ו י מ ל ה א ר ש י  ל
ל ם"ו י ח ט ם ש י נ י ט ס ל פ ם ה י ש ו ב כ  "ה

הוקצו לישראל ולרשות הפלסטינית בשלושה ערוצים: מענקים  EIDHRכפי שצוין, מענקי 

לפרויקטים משותפים לישראל ול"שטחים הפלסטינים הכבושים" )ישראל/ השטחים הפלסטינים 

 הכבושים(, מענקים לפרויקטים בישראל ומענקים לפרויקטים ב"שטחים הפלסטינים הכבושים".

משלושת הערוצים הנ"ל. הניתוח מראה כי  בחלק הבא, יוצג ניתוח של המימון המנותב לכל אחד

בנושאים פנימיים  בלעדיפרויקטים שיועדו ל"שטחים הפלסטינים הכבושים" עסקו באופן 

היו הקשורים לזכויות אדם ודמוקרטיה. עם זאת, מטרותיהם של הפרויקטים שיועדו לישראל, 

ם שלא עסקו בגדה ישראלי; פרויקטי-בסכסוך הערבי ברובםועסקו  פוליטיים בעלי מאפיינים

ישראלית. בנוסף, -המערבית ובעזה התמקדו בעיקרם בנושאים הקשורים לאוכלוסייה הערבית

ידי ארגונים -ברובם על בוצעופרויקטים משותפים לישראל ול"שטחים הפלסטינים הכבושים" 

 .מדגימים פעילות הפוליטית שלהםהו שסדר היוםבעלי הטיה ברורה נגד ישראל, כפי 

 יכום הפרויקטים לישראל ול"שטחים הפלסטינים הכבושים"טבלה א': ס

פרויקטים  מספר פרויקטים מימוןהסך כל  
 מקומיים

פרויקטים 
העוסקים 

 בסכסוך
 –משותף 

"ישראל 
והשטחים 

הפלסטינים 
 הכבושים"

 פרויקטים 2 פרויקטים 2 פרויקטים 2 אירו 9,022,125

 פרויקטים 92 אירו 5,909,095 ישראל
 0)פרויקטים  11

עוסקים באזרחי 
 ישראל הערבים(

 פרויקטים 0

"השטחים 
הפלסטינים 
 הכבושים"

 פרויקטים 2 פרויקטים 12 פרויקטים 12 אירו 5,202,021

 

 EIDHRשל  זכויות האדם והדמוקרטיה בנוסף, רבים מהארגונים שנבחרו לקדם את עקרונותיו

הפלסטינים הכבושים", בייחוד בהקשר הסכסוך, הם ארגונים פוליטיים בעלי  בישראל וב"שטחים

משתמשים באופן ידי האיחוד האירופי -הטיה ברורה נגד ישראל. ארגונים אלה הממומנים על

קבוע ברטוריקה של דמוניזציה הכוללת את הביטוי "אפרטהייד", לוקחים חלק במאמצים 

ם פעולות לובי במסגרות בינלאומיות ועוסקים (, מקיימיBDSישראלי )-להטלת חרם אנטי

בקנה אחד עם  ליםעו םופעילויות פוליטיות שכאלה אינ סדר יום בפעילויות לוחמה משפטית.

 , כמו גם של מדיניות החוץ של האיחוד האירופי.EIDHRהערכים והעקרונות של 
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 המיועדים במשותף ל"ישראל/ השטחים הפלסטינים הכבושים": EIDHRמענקי 

 EIDHR  אירו לפרויקטים משותפים שיועדו  9,022,125פרויקטים על סך  2מימן

 ל"ישראל/ השטחים הפלסטינים הכבושים".

  ממשלתיים פוליטיים -ידי ארגונים לא-בוצעו עלאלו פרויקטים משמונה

וקחים חלק בקמפיינים של לוחמה המקדמים את הנרטיב הפוליטי הפלסטיני ול

 פוליטית נגד ישראל, המנוגדים לעקרונות האוניברסליים של זכויות אדם. 

  קיבל הוועד הישראלי נגד הריסת בתים מענק על סך  9212לדוגמא, בשנת

צדדית בנוגע לסכסוך, ועושה שימוש -אירו. ארגון זה מוביל אג'נדה חד 122,221

ענישה ", "רצח עם"טיהור אתני", " ברטוריקה הכוללת האשמות בדבר

"אפרטהייד". רטוריקה זו מחזקת את הטענה לגבי ההטיה -", וקולקטיבית

אשר מונעת ממנו מלממש את המטרות המוצהרות של הפוליטית של הארגון 

EIDHR. 

 לכאורה  מתמקד. ארגון זה 9212אירו בשנת  922,222קיבל  ימקדיס-הארגון אל

את  מאשיםמקדיסי -ב"הפרות ישראליות של זכויות הפלסטינים" בירושלים. אל

אכזריות, בלתי נסלחות, "" ופעולות טיהור אתני", "גזעניתישראל בהתנהלות "

. הארגון גם עושה שימוש ברטוריקה של "לא חוקיות ,מעל לכלולא אנושיות 

 ".גטאות" ו"חומת אפרטהיידדמוניזציה ומשתמש בביטויים כגון "

  אירו,  501,252סך -קיבל הארגון יש דין שני מענקים על 9212-9225בין השנים

ביטחון ישראלים. יש דין  אנשיכאשר אחד מהם יועד לטובת עידוד חקירות של 

כאלה אשר אינם מוביל את הניסיון להציג את ישראל וכוחות הביטחון שלה כ

חלק מאסטרטגיה  . ניסיון זה הואהחוקמחויבים בדין וחשבון למערכת אכיפת 

רחבה יותר המבקשת להגיש תביעות כוזבות בדבר "פשעי מלחמה" נגד בכירים 

ישראלים בבתי דין זרים ובבית הדין הבינלאומי. ארגון זה עושה שימוש 

ברטוריקה של דמוניזציה ו"אפרטהייד" בחלק מפעילויותיו, תוך ניצול שפה של 

 זכויות אדם למטרות פוליטיות ואידיאולוגיות. 

  ארגון עדאלה )ושני ארגונים פוליטיים נוספים אשר אינם רשומים 9222בשנת ,

  בעינויים ומאבק מניעה"אירו לטובת  290,092בסיכום המענקים( קיבלו 

 ובאזרחים ישראלים הכלא בבתי המוחזקים פלסטינים באסירים ובהתעללות

. עדאלה מנסה שוב ושוב להציג את "הכבושים הפלסטינים בשטחים פלסטינים

דמוקרטית וגזענית, כולל באירועים שונים של האו"ם ובמסגרות -ישראל כאנטי

"להעריך האיחוד האירופי. בעקבות דו"ח גולדסטון, עדאלה דחק בממשלות 

. מעורבותו של עדאלה בלוחמה המשפטית נגד מחדש את יחסיהן עם ישראל"

שהוגשה לבית הדין הספרדי  9225נת משפטית מש חוות דעתישראל כוללת 

כתמיכה בתביעה שהגיש המרכז הפלסטיני לזכויות אדם נגד בכירים ישראלים, 

"הערכה מחדש של ההתנהלות הישראלית בשטחים הפלסטינים הכבושים וכן 

 חק.   -שפורסמה בשיתוף עם הארגון הפלסטיני אל בהתאם לחוק הבינלאומי"

http://home.al-maqdese.org/en/2/1/107
http://home.al-maqdese.org/en/2/9/1776/?tn=news_and_reports
http://home.al-maqdese.org/en/2/9/1776/?tn=news_and_reports
http://www.al-maqdese.org/en/2/5?tn=others
http://www.al-maqdese.org/en/2/5?tn=others
http://www.al-maqdese.org/en/2/5?tn=others
http://www.al-maqdese.org/en/2/5?tn=others
http://home.al-maqdese.org/en/2/3/1846/
http://www.al-maqdese.org/en/2/5?tn=others
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  ,לפי נתונים הזמיניםEIDHR יר מימון ליש דין ועדאלה גם כיום. מעב 

 לרשימה המלאה של כל הארגונים המקבלים מענקים מ- EIDHR  עבור

 פרויקטים משותפים ל"ישראל/ השטחים הפלסטינים הכבושים", ראה טבלה ב'.

 המיועדים ל"ישראל": EIDHRמענקי 

 EIDHR  אירו לפרויקטים בישראל. 5,909,095פרויקטים, על סך  92מימן 

 מענקים מתמקדים באופן  92מתוך  0של מטרות הפרויקטים מראה כי  ניתוח

 ישראלי ובעלי אוריינטציה פוליטית.-מוחלט בסכסוך הערבי

  לטובת  9220אירו הועבר לארגון בצלם בשנת  22,010לדוגמא, מענק על סך

. הפרויקט הינו "השפעה ויזואלית: תיעוד של אירועים שלרוב נחבאים"פרויקט 

צדדי ומטרתו "להשתמש בסרט ובחומרי הוידאו על מנת לתעד את -פוליטי וחד

מיליון הפלסטינים בגדה  1.0-המחיר ההומניטארי שהמדיניות הישראלית גובה מ

 המערבית, עזה ומזרח ירושלים".

  ,כלומר התנגדות פרויקט זה היווה חלק מהמטרה הפוליטית המרכזית של בצלם

 ובעזה.למדיניות הישראלית בגדה המערבית 

  התמקדו בנושאים הקשורים לאזרחי ישראל הערבים.  0המענקים,  11מבין יתר

ההתמקדות הנרחבת באזרחי ישראל הערבים הייתה חלק מהותי מתוכנית 

EIDHR לתוכניות המכוונות כלפי ישראל. נחיםבקווים המ, כפי שמפורט 

  ממשלתי במקום )מתכננים למען זכויות תכנון( קיבל -, הארגון הלא9212בשנת

"לקדם שוויון בתחום הדיור, תשתית, אירו על מנת  105,112מענק על סך 

שירותים, אזורי העסקה ומשאבים לפיתוח אזורים ערביים ובכך לצמצם את 

 .הערבית והיהודית" הפער הקיים בין האוכלוסיות

 לרשימה המלאה של כל הארגונים המקבלים מענקים מ-EIDHR  עבור

 פרויקטים המיודעים ל"ישראל", ראה טבלה ג'. 

 המיועדים ל"שטחים הפלסטינים הכבושים": EIDHRמענקי 

 EIDHR  אירו שנועדו לפעילויות ב"שטחים  5,202,021פרויקטים, על סך  12מימן

 הפלסטינים הכבושים".

 לעיל( שעסקו בעיקר בסכסוך הערבי וראות הפרויקטים בישראל )בניגוד למטר-

ישראלי, הפרויקטים ב"שטחים הפלסטינים הכבושים" עוסקים בעיקר בנושאים 

 מקומיים ופנימיים של זכויות אדם ורפורמות דמוקרטיות.

https://www.devex.com/en/projects/eidhr-country-based-support-scheme-in-israel


 ישראלי-הערבי בסכסוך הפעילים פוליטיים ממשלתיים-לא לארגונים מימון הערכת 

 

 

  העניק  9212לדוגמא, בשנתEIDHR  למוסד הפלסטיני לפיתוח ודמוקרטיה מענק

"הצילו את המים: חיזוק שלטון אירו לטובת פרויקט הנקרא:  125,122 על סך

"להגביר את ההבנה לגבי . מטרת הפרויקט היא  מקומי עצמאי בפלסטין"

דמוקרטיה וזכויות אדם בקרב שלוש קהילות פלסטיניות מקומיות על מנת לפתח 

מוסדי בהתבסס על ניסיון מצטבר ממחזור מי -ממשל עצמאי ודיאלוג בין

 .כים"שפ

  ארגוןHoly Land Trust תומך ב, גם כן קיבל מימון דרך מסגרת זו. הארגון-

DSB שיכת השקעות וסנקציות קורא לחרם, מ מסמך. הבמסמך קיירוס פלסטיןו

נגד ישראל, שולל על יסודות תיאולוגיים את הקשר ההיסטורי בין ישראל לבין 

היהודים ומטיל על ישראל בלבד את האחריות לסכסוך. מטרת המסמך היא 

לגיטימציה ודמוניזציה של -, דהBDS-לדחוף כנסיות ברחבי העולם לתמוך ב

 ישראל.

 לים מענקים מלרשימה המלאה של כל הארגונים המקב-EIDHR  עבור

 פרויקטים המיודעים ל"שטחים הפלסטינים הכבושים", ראה טבלה ד'.

עבור פרויקטים משותפים ל"ישראל/ השטחים הפלסטינים  EIDHR-טבלה ב': ארגונים המקבלים מענקים מ

 הכבושים"

 שנים מענק מהאיחוד האירופי פרויקט ארגון

 עדאלה

מניעה ומאבק בעינויים  
ובהתעללות באסירים 

פלסטינים המוחזקים בבתי 
הכלא ישראלים ובאזרחים 

פלסטינים בשטחים 
 הפלסטינים הכבושים

€627,526 2009 

 יש דין

 ןחקירת אנשי כוחות הביטחו
 הישראליים

פרויקט בנושא גישה 
 לאדמות

€247,946 
 

€ 226,000 

2008 
 

2010 

 מקדיסי-אל

הפסקת ניצולם של עובדים 
ירושלמים מזרח 

בהתנחלויות הישראליות: 
הגנה על זכויות אדם וקידום 

 נציגות דמוקרטית

€ 200,000 2010 

הוועד הישראלי נגד 
 2010 €169,661 הריסות בתים והחוק הריסת בתים

 רבנים לזכויות אדם
סיוע משפטי למאבק 

בהשתלטות על אדמות של 
 פלסטינים בדרום הר חברון

€160,953 2009 

קפריסין מרכז 
לטכנולוגיה ולמדעי 

 המוח

חברה  –זכויות אדם ופיוס 
אזרחית פועלת מעבר 

 לגבולות
€699,890 2010 

מחסום ווטש: נשים למען  קרן נשים לזכויות אדם
 €77,632 זכויות אדם

2010 
 

 גישה
העברת המסר לגבי עזה: 
מסגרת חדשה של זכויות 

 אדם
€160,000 2011 

 

http://www.bdsmovement.net/call
http://www.bdsmovement.net/call
http://www.holylandtrust.org/index.php/hlt-news-mainmenu-90/28-other-activities/489-holy-land-trust-signs-kairos-palestine-document
http://bdsinthepews.org/kairos-palestine-document.html
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 עבור פרויקטים המיועדים לישראל EIDHR-מענקים מ טבלה ג': ארגונים המקבלים

 שנים מענק מהאיחוד האירופי פרויקט ארגון

 בצלם

מניעת עינויים באמצעות 
 אחריותיות

השפעה ויזואלית: תיעוד של 
 אירועים שלרוב נחבאים

€502,953 
 

€99,717 

2008 
 

2007 

 קו לעובד
הטמעת צדק לפלסטינים 

מהגדה המערבית המועסקים 
 ידי ישראליםעל 

€85,571 2010 

 אוונה-קרן אל

תכנית אב לכפרים הבדואים 
הבלתי מוכרים: הבטחת 

זכויות מיעוט לדיור 
 ולשירותים חברתיים

שדלנות למען פתרון צודק 
של סוגיית הכפרים הבלתי 

 מוכרים בנגב

€195,859 
 
 
 

€193,574 

2009 
 
 
 

2011 

 במקום
קידום המלצות וועדת אור 

והאדמות בתחומי התכנון 
 למיעוט הערבי

€174,116 2010 

 עיר עמים

חיזוק החברה האזרחית 
הפלסטינית: תוכנית 

פלסטינית -ישראלית
משותפת לקידום זכויות 

 הפלסטינים במזרח ירושלים

€965,040 2010 

 יש דין

האחריותיות הפלילית של 
כוחות הבטחון הישראליים 
תחת המשפט ההומניטארי 

 הבינלאומי

€150,000 2011 

 האגודה לזכויות האזרח

פעילות מגני זכויות האדם 
 בגדה המערבית

לקראת דמוקרטיה ברת 
קיימא: חיזוק הכבוד 

לזכויות אדם ודמוקרטיה, 
 לגיטימציה לגזענות-ודה

€200,000 
 

€231,759 

2011 
 

2009 

 אע'לאם

חופש הביטוי כזכות אדם 
 בסיסית, הכוונת פרקטיקות

הרגישות לזכויות אדם 
 בתקשורת בישראל

€130,625 2011 

 ארגוני פורום -מען
-הערביות הנשים

 בנגב בדואיות

דיוני שולחן עגול של גברים 
 2009 €47,440 ונשים בדואים

המרכז לטכנולוגיה 
 חינוכית

 דמוקרטיה ומגני זכויות אדם
 מגני זכויות אדם

€168,314 
 

€196,435 

2011 
 

2009 

 האוניברסיטה העברית

טיפוח הדור הבא של מנהיגי 
 זכויות אדם בישראל

חיזוק התפקיד של החברה 
האזרחית הישראלית 

בבינאום של מחויבויות 
זכויות האדם של ישראל, 

ובעבודתם של גופי מעקב של 
 האו"ם

€191,991 
 

€183,050 

2009 
 

2011 

המרכז הערבי לתכנון 
 אלטרנטיבי

למען קידום שוויון בתכנון 
המיעוט הערבי באמצעות 

ייצג מספק במוסדות התכנון 
 הממשלתיים

€157,319 2009 

 2009 €122,106מסגרת מקיפה לחינוך ערבי וועדת המעקב לענייני 
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בישראל: מטרות, מעמד  החינוך הערבי
 משפטי ומועצה פדגוגית

 מרכז מוסאוא

הקואליציה נגד גזענות: 
מאבק בגזענות, יצירת 

בין קהילות סולידאריות 
 בישראל

€196,880 2011 

המרכז  –דיראסאת 
הערבי למשפט 

 ומדיניות

קידום זכויות לחינוך 
בקהילה הערבית פלסטינית 

בישראל: הכשרת מורים 
 ערבים

€59,979 2010 

 

עבור פרויקטים המיועדים ל"שטחים הפלסטינים  EIDHR-טבלה ד': ארגונים המקבלים מענקים מ

 הכבושים"

 שנים מענק מהאיחוד האירופי פרויקט ארגון
המרכז לשיקום וטיפול 

 בנפגעי עינויים
חיזוק ותמיכה באספקת 
שירותים מבוססי קהילה 

לקרבנות עינויים ואלימות על 
רקע פוליטי בצפון ודרום 

 הגדה המערבית

€1,199,874 2009 

שוברים שתיקה, אומרים לא 
 לעינויים

€627,482 2009 

טריק, המוסד -אל
לפיתוח  הפלסטיני

 ודמוקרטיה

הצילו את המים: חיזוק 
שלטון מקומי עצמאי 

 בפלסטין

€104,300 2010 

הגברת היעילות של מערכת  עמותת אמאן
משפט עצמאית, והעצמת 

תפקיד הבקרה של החברה 
 האזרחית על מערכת המשפט

€206,865 2010 

המרכז הפלסטיני 
לעצמאות משפטית 

 ומקצוע המשפט

בבית בניית מוסדות, הצורך 
 משפט לחוקה בפלסטין

€93,347 2009 

 מדיה ובטחון...יצוב הגשרים אינטרניוס מזה"ת
כוחות  –גישור על הפערים 

 וזכויות עיתונאים ןהביטחו

€187,245 
 

€159,968 

2010 
 

2008 

המרכז לדמוקרטיה 
 וזכויות עובדים

הגנה על זכויות האיגוד 
המקצועי ואיחוד המאמצים 

-חברתיתלהשפיע על מדיניות 
 כלכלית

€198,088 2009 

ארגון מנהיגים, עורכי דין  עמותת קיאדאת
 למען זכויות אזרחים

€76,549 2009 

תרומה לכיבוד, קידום והגנה  דמיר-אל
 על הזכות להתאגדות

תרומה לכיבוד, קידום והגנה 
על זכויות ילדים באמצעות 

מתן אפשרות לילדים לדרוש 
את זכויותיהם, והעצמת 

האזרחית להגן החברה 
 ולקדם זכויות ילדים

€165,882.53 
 

€190,000 

2010 
 

2008 

סדרת טלוויזיה פלסטינית  קרן ארץ הקודש
בנושא: זכויות אדם תחת 

המועצה הלאומית 
 הפלסטינית

€198,380.80 2008 

הפיצו את השמועה: עיתונאי  פורום הצעירים שארק
 נוער למען זכויות אדם

€93,241.60 2008 

 2010 €300,000מאבק באלימות  –אמאן ארגון מרכז לימודי 



 ישראלי-הערבי בסכסוך הפעילים פוליטיים ממשלתיים-לא לארגונים מימון הערכת 

 

 

 מינית בחברה הפלסטינית הנשים
מרכז לזכויות  -הדף

 אדם
קידום זכויות אדם 

 והשתתפות אזרחית לנוער
€69,219 2008 

צוות הייעוץ הפלסטיני 
לפיתוח ארב"לים 

 בג'נין

פיתוח יכולות של ארגונים 
מבוססי קהילות בתחומי 

וזכויות אדם דמוקרטיה 
 במחוז ג'נין

€128,851 2008 

המרכז לפיתוח 
-ארגונים לא

 (NDCממשלתיים )

קידום מנהל תקין בקרב 
 המגזר השלישי הפלסטיני

€193,242 2008 

מרכז משאבים לילדות 
 מוקדמת

שימוש והפעלת התקשורת 
 לקידום והפצת זכויות ילדים

€187,026.80 2008 

המרכז הפלסטיני 
ויישוב לדמוקרטיה 

 סכסוכים

הגנה מבוססת קהילה לילדים 
מפני התעללות מינית ברצועת 

 עזה

€270,942.12 2010 

 


