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ממשלתיים, אתר רשם העמותות, מנגנוני מימון של ממשלות זרות -נתונים שנאספו מדו"חות שנתיים של ארגונים לא 
ומקורות נוספים מצביעים על מימון נרחב לארגונים המשפיעים על השיח הישראלי והבינלאומי בנושא הסכסוך הערבי

לגיטימציה ולובי נגד מדינת ישראל. תופעה זו -ישראלי, חלקם אף מעורבים במישרין או בעקיפין בקמפיינים של דה -
 זוכה בשנים האחרונות לגינויים מכל רחבי הקשת הפוליטית הישראלית.

סוגיית המימון הזר הינה בעיה לאומית: ישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם שמימון ממשלתי זר לחברה 
ממשלתיים -האזרחית משפיע על השיח החברתי והפוליטי בהיקפים כאלו, לעיתים תוך פגיעה בריבונותה. ארגונים לא 

אלו מקבלים מימון ממשלתי בשני ערוצים שונים: מימון ישיר מגופים רשמיים של ממשלות; ומימון עקיף, המועבר 
שלישי )קרנות, ארגוני פיתוח, סיוע הומניטארי וארגונים כנסייתיים(, המנתבים את הכסף -מממשלות זרות לגופי צד 

 לארגונים המקומיים.

תופעה זו מהווה ניסיון בוטה )בעיקר מצד ממשלות אירופה( להשפיע על השיח הציבורי ומדיניותה של ישראל. הדבר 
מהווה הפרה של יחסים בין מדינות ידידותיות וניגוד מוחלט לנורמות דיפלומטיות מקובלות בין בעלות ברית, לעיתים 

 תוך סתירה של המדיניות האירופית המוצהרת עצמה.

 

 דוגמאות למימון זר לארגונים פוליטיים ישראלים:

   ש"ח   5,5,0,660ארגון "זוכרות", הפועל לשיבת הפליטים הפלסטינים ולפירוקה של מדינת ישראל, קיבל
מבלגיה, אירלנד,   5805-5800בתרומות עקיפות )באמצעות ארגונים כנסייתיים או קרנות צד שלישי( בין השנים  

 גרמניה ופינלנד. 

  ארגון "מי מרוויח", המוביל את קמפיין ה-BDS   חרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל(, נרשם כעמותה(
 ,5,86,,לאחר שהתפצל מארגון "קואליציית נשים לשלום", ודיווח על תרומות עקיפות בסך    5802בסוף שנת  

 מהולנד, גרמניה, נורבגיה, ספרד ואירלנד. 5805-5800ש"ח בשנים 

  ממשלות שוודיה, דנמרק, הולנד ושוויץ מפעילות מנגנון מימון ייחודי בשם מנהלת זכויות האדם והמשפט
. NIRASזית ברמאללה והארגון האירופי  -הבינלאומי. את המענקים לארגונים מנהלים אוניברסיטת ביר 

המנגנון מממן ארגונים פלסטינים המעורבים ישירות בלוחמה משפטית וחרמות נגד ישראל, כמו גם ארגונים 
 ישראלים כגון שוברים שתיקה, עדאלה ובצלם. 

 

 רקע ונתונים

קביעת מדיניות )כולל הצעות חוק( שאינה מתמקדת בשקיפות ואחריותיות של ארגונים ועמותות אינה 
יעילה, בלתי ניתנת לאכיפה ופוגעת באינטרסים הלאומיים החיוניים של מדינת ישראל. 

שעלו בעבר וניסו להגביל את הארגונים או פעילותם, פעלו לרעתה של ישראל בזירה  חוק הצעות
הבינלאומית. בנוסף, מדיניות זו לא תפסיק את התופעה אלא תסייע לאותם ארגונים למצוא דרכים 

 חלופיות לקבלת המימון, כפי שקרה בעבר. 

ממשלות זרות תרמו  , 5805-5800בין השנים  
 55-מיליון שקל ל   008ישירות ובעקיפין לפחות  

ממשלתיים המעורבים בסכסוך -ארגונים לא 
ישראלי. לפי נתונים שנאספו בהתאם -הערבי 

ל"חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות 
 058מתוך    686מדינית זרה", התרומות מהוות  

ארגונים במהלך   80ידי  -מיליון ש"ח שדווחו על 
תקופה זו. הארגונים כוללים את אלו המעורבים 
בפעילות פוליטית מקטבת, ארגונים העוסקים 

ישראלי, -בממדים שונים של הסכסוך הערבי 
כאשר עיקר הפעילות מכוונת לשיתוף פעולה ודו

קיום וארגונים נוספים העוסקים במגוון -
 נושאים הנוגעים לחברה הישראלית.



 

 המלצות להתמודדות עם המימון הזר 

 שני כיווני פעולה צריכים להילקח בחשבון הן על ידי הכנסת והן על ידי הממשלה:

 אכיפה יעילה של החוקים הקיימים 

 הממשלות המממנות כמטרה 

 אכיפה יעילה של החוקים הקיימים

ידי ישות מדינית זרה". החוק משקף את -חובת גילוי לגבי מי שנתמך על  , הכנסת אישרה את "חוק5800בפברואר 
ההבנה שלציבור הישראלי יש זכות לדעת באופן מידי את תהליכי המימון הממשלתי של החברה האזרחית והאם 
הם מפרים נורמות המקובלות בין מדינות דמוקרטיות. החוק תורם באופן משמעותי לשקיפות וחיזוק ערכי 
הדמוקרטיה והוא הוכיח את יעילותו כאשר עוד ועוד ארגונים החלו לדווח על מקורות המימון הממשלתיים 

 שלהם. 

ישנו צורך לאכוף את החוק הקיים באופן עקבי ויעיל באמצעות משרד המשפטים ורשם העמותות. אכיפה 
אפקטיבית של החוק על כלל הארגונים, ולא רק על ארגונים פוליטיים, תוביל לשיפור משמעותי בהתמודדות עם 
התופעה. כפי שיוצע להלן, ישנה חשיבות לכך שאחת הוועדות הרלוונטיות בכנסת תקיים דיון מעקב מדי שלושה 

 חודשים לפיקוח אחר יישומו של החוק.

מכיוון שהדו"חות השנתיים והרבעוניים מוגשים במסגרת חובות דיווח שונות )חוק העמותות, וחוק חובת גילוי 
בהתאמה(, נוצר חוסר התאמה בין סך כל התרומות הרבעוניות לשנה לבין הנתונים אשר מופיעים בדו"ח הכספי 
לאותה שנה. בדיווחים הרבעוניים, לא ניתן לדעת האם המענק שדווח מתייחס לכל השנה, לרבעון המדווח, לחלק 

 שנתי. -שנתי או רב-מהשנה או אף כמענק דו

 " כלפי אירופהName and Shameדו שיח ואסטרטגיית "

 יש להתמקד במקור המממן, ולאו דווקא בארגונים, תוך הפעלת לחץ פרלמנטרי, דיפלומטי, ציבורי ותקשורתי.

לגיטימציה של ישראל, אין מדובר על מאבק בין ימין ושמאל. המנהיגות -בנושא הדה   –פעילות חוצת מפלגות  
הישראלית, בלי קשר לנטייה הפוליטית שלה, צריכה לפנות למדינות המממנות ולדרוש בתקיפות שקיפות מלאה 
בתהליכי קבלת החלטות לגבי מימון המשפיע על השיח הציבורי הפנימי בישראל ומימון לארגונים הפועלים נגד 

בנוסף, יש להעלות הצעות לסדר היום על בסיס מחקרים בנושא,  מדינת ישראל במסווה של "זכויות אדם". 
 שאילתות ועוד.

בחינת הנושא   –העלאת הנושא לסדר היום הציבורי באמצעות דיונים מיוחדים בוועדת הכנסת הרלוונטית  
בוועדת חוק, חוקה ומשפט )או ועדה רלוונטית אחרת( כעדיפות עליונה של הוועדה; קיום סדרת דיונים בנושא 
תוך זימון נציגים רלוונטיים הן משגרירויות זרות של המדינות המממנות והן ממשרד המשפטים ורשם העמותות; 
דיוני מעקב לבדיקת נושא האכיפה של חוק השקיפות; דיונים על בסיס מחקרים בנושא; יוזמות אודות יחסי 

 נוצרים בצל מעורבות ארגונים כנסייתיים בקמפיין החרם נגד ישראל. -יהודים

הנושא צריך להיות חלק מסדר היום של כל פגישה בין נבחרי ציבור ישראלים לבין   –פעילות בין פרלמנטרית  
עמיתיהם מאירופה: חברי כנסת יכולים לקיים מסיבות עיתונאים יחד עם עמיתיהם מפרלמנטים באירופה כדי 

 לשטוח את טענותיהם; חברי הכנסת יכולים להעלות את הנושא בביקורים רשמיים בבירות האירופיות.

למשל נאט"ו, מועצת אירופה, הפרלמנט אירופי   –שימוש בפלטפורמות בינלאומיות בהן חברי הכנסת מעורבים  
וכיו"ב. )חברי כנסת ישראלים המייצגים את ישראל במועצת אירופה למשל, יכולים להעלות שאילתות בנושא 
לסדר היום של המועצה(. על נבחרי הציבור להשתמש במידע ונתונים מתוך המידע הקיים במטרה "לבייש" את 
מדינות אירופה המממנות עמותות פוליטיות בישראל תוך פגיעה בריבונותה של ישראל, בניגוד למדיניות 

 המוצהרת של אירופה ובניגוד לנורמות של יחסים בין מדינות ידידותיות. 

פעילות דיפלומטית במטרה להתעמת עם הממשלות האירופיות התורמות, זאת על בסיס נתונים   –  דיפלומטיה 
אשר התקבלו הודות לחוקים הקיימים, ולאו דווקא באמצעות חקיקה מונעת. דיפלומטים ישראלים יכולים 

 וצריכים לתרום לאסטרטגיה זו וליישמה. אור הזרקורים צריך להיות מופנה, כאמור, כלפי אירופה.
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 80#262002#ממשלתיים )ע"ר( -העמותה לאחריות ארגונים לא

NGO Monitor  ממשלתיים -הינו מכון מחקר עצמאי ללא מטרת רווח, החוקר את פעילותם של ארגונים לא
המכון הוקם על רקע  ישראלי. -העוסקים בנושאי זכויות אדם וסיוע הומניטארי במסגרת הסכסוך הערבי 

ממשלתיים את "אסטרטגיית -ארגונים לא  0088-(. בוועידה זו גיבשו כ5880ועידת האו"ם נגד גזענות בדרבן )
דרבן", אשר קוראת לחרם ולבידוד מוחלט של מדינת ישראל, ומאשימה אותה ב"פשעי מלחמה", "טיהור 
אתני" ו"אפרטהייד". אסטרטגיה זו היא הבסיס לניצול מושג "זכויות האדם" על ידי ארגונים פוליטיים 

 לגיטימציה נגד ישראל.-המזינים את מסע הדה

NGO Monitor   ( חוקר פעילויות כגון קמפיין החרם, משיכת השקעות והסנקציותBDS נגד מוסדות )
תרבותיים, כלכליים ואקדמיים; לוחמה משפטית נגד ישראלים; משטים ומטסים; וגינויים חסרי בסיס 

תלויים, ניתוחים ודוחות מקיפים על מקורות המימון של -באמצעות מחקרים בלתי עובדתי או משפטי. זאת
ארגונים פוליטיים, פעילותם, והפעילים הקיצוניים. המכון מספק את המידע לציבור הרחב, לנבחרי ציבור, 
לאנשי תקשורת ולארגוני חברה אזרחית בישראל ובעולם, במטרה להגביר את השקיפות של ארגונים 

ישראלי, לקדם אחריותיות ולעודד דיון ציבורי מושכל המבוסס על -הפועלים בהקשר של הסכסוך הערבי 
 נתונים ועובדות.

https://twitter.com/ngomonitor
https://www.facebook.com/pages/NGO-Monitor/116517101703066
http://www.youtube.com/user/NgoMonitor

