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 1121לאוגוסט  21

 
 את אברהם בורג במימון האיחוד האירופי והקרן החדשה לישראל קדםל: מולד

 
 "ארגון פוליטי ואידיאולוגי חדש שהוקם על ידי   הוא" המרכז להתחדשות הדמוקרטיה: מולד

( סולידריות: להלן) ראח'סולידריות שייח גו שוברים שתיקהיחד עם פעילים מ, אברהם בורג
 .ממשלתיים קיצוניים נוספים-וארגונים לא

 אתר לא נמצא כל תוכן ב, 1121, טלאוגוס 9-נכון ל, בניגוד לנורמות דמוקרטיות: חוסר שקיפות
, NGO Monitorמממני הארגון נמנעו מלענות לשאלות שהציג בפניהם . של מולד האינטרנט

 (.ראו להלן)ואחד מהם אף הסיר מידע מאתר האינטרנט שלו בעקבות שאלות אלו 

 המחקר של : מימוןNGO Monitor באמצעות ) האיחוד האירופיידי  מראה שמולד ממומן על
 .וקרן סקול לאיומים גלובליים, הקרן החדשה לישראל, (קרן אנה לינד

 חזק תפיסות שליליות של ישראל הפעילות שהארגון מקיים מתמקדת נכון להיום בניסיון ל
ובניסיון להשפיע על הפוליטיקה הישראלית על ידי עקיפת , אירופה ומקומות נוספים, ב"בארה

 .פעילויות אלו הביאו לביקורת ציבורית נרחבת, בישראל. ההליכים הדמוקרטיים המקובלים

  הכולל טורים , אברהם בורג ומולד פתחו במסע יחסי ציבור נרחב, (אוגוסט)בחודש האחרון
ובעיתון , (באוגוסט 4, "הדמוקרטיה הישראלית הדוהה)" יורק טיימס-ניושנכתבו על ידי בורג ב

הארץ עיתון , בנוסף(. באוגוסט 7, "?האם ישראל נשאבת לפונדמנטליזם יהודי)" האקונומיסט
אבל , רוב הישראלים מחזיקים בעמדות שמאליות: סקר"העניק במה נרחבת לארגון בכתבתו 

 (.סטלאוגו 9" )סולדים מהשמאל

 לפחד "ו" רוחות הבידוד והצרות"ומתייחס ל, בורג תוקף את הדמוקרטיה הישראלית, במאמריו
רטוריקה מוגזמת זו אינה מציגה שום מסגרת השוואתית וחוזרת ". הגורם לפגיעה בדמוקרטיה

שהפסיד את מקומו בזירה הדמוקרטית , נראה שבורג. על הסטנדרטים הכפולים נגד ישראל
 . נדה הפרטית שלו'משתמש בארגון זה ובמימון זר על מנת לקדם את האג, ליכפוליטיקאי ישרא

  של  כחבר בוועד הבינלאומיבורג החזיק במספר תפקידים בקרן החדשה לישראל וכרגע רשום
 .דבר זה מהווה לכאורה ניגוד אינטרסים. הקרן

 
 :ולדמידע נוסף על מ

 
  מוגדרהוא (. צ"חל)כחברה לתועלת הציבור  ורשום בישראל 1121הארגון הוקם בינואר 

הקרן החדשה ". מכון מחקר שמטרתו לפתח ולקדם חזון פרוגרסיבי למדינת ישראל"כ
 ".מכון מחקר יישומי"לישראל מגדירה את מולד כ

 הכוחות  שימשוך את, להפוך למרכז למחשבה פרוגרסיבית בישראל"הארגון היא  מטרת
לסייע בחילופי , החברתיים והאינטלקטואליים היצירתיים והחדשניים ביותר במדינה

המשימה העיקרית של . רעיונות ולהגביר את השפעתם על החברה והפוליטיקה הישראלית
מולד היא ליצור תגובה נגדית להידלדלות השיח הפוליטי בישראל על ידי הצעה של חזון 

 ."וקרטיה פרוגרסיבית במזרח התיכוןמאוחד של מדינת ישראל כדמ

 דרך הקרן החדשה וקרן " הקרן לצדק חברתי"כמוענק של  1122מולד רשום בשנת : מימון
הקרן החדשה לא הסכימה לחשוף בהתכתבות את גובה המענק לארגון בשנה . ראליש-פורד

 .זו

 מנהל . ראח'סולידריות שייח גתנועת  ממקימי, ל  מולד הוא אבנר ענבר"מנכ: פעילים
פעיל , אסף שרוןמנהל המחקר הוא . שוברים שתיקהלשעבר מ, מיכאל מנקיןהמדיניות הוא 

 . ר ומייסד מולד"אברהם בורג הוא יו. ראח'וסולידריות שייח ג שוברים שתיקהב

  הממומנת ברובה על ידי , מזרח תיכונית אנה לינד-של הקרן האירו מצוין כשותףמולד
 NGO Monitorקרן לא הגיבה לשאלות של ה, 1121ליולי  21-נכון ל. האיחוד האירופי

 .בנושא המימון

 יגוד לנורמות בנ. ממנת גם היא את מולד" סקול לאיומים גלובליים"קרן , לפי קרן אנה לינד
, מידע זה, לינד ולקרן החדשה בנושא מולד הולאחר שאלות שנשלחו לקרן אנ, של שקיפות

 .הוסר מהאתר, כמו גם ציון הקרן החדשה כמממנת
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 שינוי ", "העמידה הבינלאומית של ישראל"הפרויקטים הנוכחיים כוללים : פרויקטים
מידע זה הוסר גם כן מהאתר של ". )המשבר של המזרח התיכון"-ו, "אידיאולוגיות פוליטיות

 (.1121ליולי  2-21בין התאריכים , קרן אנה לינד
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 2112, ליולי 11-אתר האינטרנט של קרן אנה לינד מתאריך ה
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