
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בדבר  ממשלתיים-לא ארגונים דיווחי
  תרומה מישות מדינית זרה

2012-2014 

 

 2015 פברואר
 

 

 

 הדוחות על שיח ציבורי ומקדם לשקיפות פועל, וניתוח מידע מספק NGO Monitor הירושלמי המחקר מכון
 זכויות לקידום והטוענים, ישראלי-הערבי הסכסוך במסגרת הפעילים ממשלתיים-לא ארגונים של והפעילויות

 הומניטרית נדה'ואג אדם

 
 



  

 580465508#( ר"ע) ממשלתיים-לא ארגונים לאחריות העמותה

 

1 

 חוק השקיפות:יישום סיכום 
 2014-2012בין השנים ממשלתיים לרשם העמותות -דיווחי ארגונים לא

 
 (2015,בינואר 20)נכון לתאריך 

 
ולא  המענקים והפרויקטים נלקחו ישירות מהאתר הרשמי של רשם העמותות כל שמות התורמים,

 . אחרת אם נכתבאלא  . הניתוח מתייחס אך ורק לדיווחים הרבעונייםנעשה בהם כל שינוי
 

ממשלתיים פוליטיים, היא מרכיב חיוני בהבטחת ערכי -שקיפות של מימון ממשלתי זר לארגונים לא
ממשלתיים מקבלים מימון ממשלתי בשני ערוצים שונים: -הדמוקרטיה והאחריותיות. ארגונים לא

שלישי -מימון ישיר מגופים רשמיים של ממשלות; ומימון עקיף, המועבר מממשלות זרות לגופי צד
ת, ארגוני פיתוח, סיוע הומניטארי וארגונים כנסייתיים(, המנתבים את הכסף לארגונים )קרנו

 מקומיים.ה
 

(, 2011חוק השקיפות, פברואר  -)להלן  "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה"חוק 
גרת המאפשרת לציבור הישראלי לממש את זכותו לדעת, בתוך פרק זמן סביר, את היקף מעניק מס

. כפי שיושם על ידי משרד המשפטים בחברה האזרחית בישראלהמעורבות הממשלתית הזרה 
 .וק מהווה מודל בינלאומי לשקיפותהישראלי, הח

 
שבוע מתום אותו רבעון שבו לפי החוק, "נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך 

. ארגונים שונים החלו ליישם את החוק "שיקבע שר המשפטים בטופס מקוון התקבלה התרומה, דוח
אפשר לציבור לדעת את סכומי הכסף, זהות התורמים , באופן מלא וחלקי, דבר ש2012מתחילת 

 בשנים קודמות הראה NGO Monitor, כפי שהניתוח של . עם זאתומהות הפרויקטים של הארגונים
הצורך חלק מהארגונים לא עמדו בחובת הדיווח, דבר המעיד על  2014(, גם בשנת 2012-2013)

  .בשיפור האכיפה מצד משרד המשפטים ורשם העמותות
 

באתר האינטרנט את הטפסים הנדרשים בחוק לדיווחים  ארגונים מציגיםבמקרים אחדים, 
הרבעוניים אך המידע אינו מעודכן במערכת רשם העמותות. לדוגמא: "המרכז לאינפורמציה 

מציג באתר האינטרנט את הדיווחים שהגיש לרשם, אך אילו  פוליטי, שולייםלטרנטיבית", ארגון א
את הטפסים  שלו ארגון יש דין, הציג באתר האינטרנטת הדיווחים של הרשם. אינם מופיעים במערכ

 . שניים, אך במערכת הרשם מופיעים רק 2014הרבעונים של שנת לשלושת 

 

לא הגישו , ממשלות זרותאשר נתמכים באופן תדיר על ידי  ,ממשלתיים נוספים-מספר ארגונים לא
בשנים אין זה ברור אם הארגונים לא קיבלו תמיכה בחלק מהמקרים, את הדוחות על פי חוק. כלל 
סיבות טכניות הקשורות למערכת הדיווח של רשם העמותות או שמא הם מ, לא דיווחו אלו

רגנויות התא .ומחובתם לפעול בשקיפות כלפי אזרחי ישראל מתעלמים מהתקנות של רשם העמותות
נוספות המשפיעות על השיח הפוליטי בישראל אינן רשומות כלל כישויות משפטיות ועליהן לא חלה 

 חובת הדיווח.
 

-את הנתונים שעולים מדיווחי הארגונים, בדגש על ארגונים המעורבים בסכסוך הערבימציג הניתוח 
רטיה והשקיפות כלפי הדמוקתרומתו לערכי כיפה, מגבלות באישראל, כולל דיון על יעילות החוק, 

 אזרחי ישראל והמלצות להמשך.
 
 
 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2279/2279.pdf
http://www.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=amutot18@justice.gov.il
http://www.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=amutot18@justice.gov.il
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_246
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_246
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 בחירת הארגונים לניתוח 
 

-ארגונים לא 75-באתר האינטרנט של רשם העמותות הועלו דיווחים רבעוניים לגבי מימון זר מ
₪  176,147,446, בסכום כולל של )עמותות וחברות לתועלת הציבור( ממשלתיים מתחומים שונים

 (.1נספח )ראה  2012-2014ים לשנ
 

 :פעילותםניתן לחלק את הארגונים שדיווחו למספר קטגוריות, לפי אופי 

. ארגונים ישראלי-ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית מקטבת במסגרת הסכסוך הערבי .1
, במישרין או בעקיפין, בקמפיינים של חרמות, לוחמה משפטית, אלו כוללים אלה הפעילים

מעורבות בדו"ח גולדסטון, ה, דמוניזציה ולובי נגד מדינת ישראל, כמו גם לגיטימצי-דה
 .דו"ח שבאס, ופניות לבית משפט הבינלאומי לפלילים

ות ישראלי, כאשר עיקר הפעיל-ארגונים העוסקים בממדים שונים של הסכסוך הערבי .2
 .קיום-מכוונת לשיתוף פעולה ודו

 הנוגעים לחברה הישראלית.ארגונים נוספים העוסקים במגוון נושאים  .3
 
 ארגונים פוליטיים  – 2014-2012לשנים  תוניםנ
 

ממשלתיים פוליטיים דיווחו על תרומות מישות מדינית זרה -לא ארגונים 24, 2015, בינואר 20-נכון ל
 הכולל שדווח(. מהסכום 60%) 2012-2014 לשנים₪  104,470,500בסכום כולל של 

  2013בשנת ₪  40,859,199, ש"ח  43,429,982 של דיווחו על סךהארגונים הנ"ל  2012בשנת 
 .2014בשנת ₪  20,181,319 -ו

  האגודה , גישה, בצלם, במקום :נדרש בחוקכשהגישו את הדוח הפוליטיים הארגונים
המוקד , החברתית הטלוויזיה, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל, לזכויות האזרח בישראל

 פורום – ההורים חוג(, נבה'ז יוזמת) מ"בע לשלום חינוך ל.ח, זוכרות, להגנת הפרט
 למען נשים קרן, לשלום נשים קואליציית, עיר עמים, דין יש, דלמטה ירושלים, המשפחות

, ישראל-אדם לזכויות רופאים, רבנים למען זכויות אדם, קשב, (ווטש מחסום) אדם זכויות
, אלטרנטיבית לאינפורמציה המרכז, עדאלה, מוסואוא, שתיים שבע תשע, שתיקה שוברים

 .מרוויח מי

  מהאיחוד האירופיהנתונים שזמינים במסגרת החוק חושפים מימון נרחב ביותר 
בהתאמה מסך  13%-ו 17.2%, המהווים (₪ 13,332,079) נורבגיהומ₪(  17,649,577)

 (.2)ראה נספח  המענקים המדווחים על ידי ארגונים פוליטיים.

  בנפרד מנגנון מימון ייחודי תחת השם  מצויןבדו"ח הנ"לHR-IHL Secretariat  מנהלת(
ממשלתיים, -, המרכז לפיתוח ארגונים לא2013עד שנת  –זכויות האדם והמשפט הבינלאומי 

NDC אשר ברמאללה במימון שוודיה, דנמרק, הולנד ושוויץ הממוקם(. זהו מנגנון משותף ,

  מנהלים את חלוקת המענקים לארגונים.  NIRASוהארגון האירופיזית -אוניברסיטת ביר

  החוק מאפשר לציבור לדעת את מקורות המימון לארגונים אשר מעורבים ישירות
, בקמפיינים החותרים תחת קיומה של מדינת ישראל, ללא קשר לגבולותיה הפוליטיים

אל, : ארגון זוכרות, הפועל לשיבת הפליטים הפלסטינים ולפירוקה של מדינת ישרלדוגמה
מבלגיה, אירלנד, גרמניה ופינלנד באופן עקיף.  2012-2014ש"ח בין השנים  2,374,139קיבל 

)חרם משיכת השקעות וסנקציות נגד  BDS-פרויקט "מי מרוויח", המוביל את קמפיין ה
לאחר שהתפצל מארגון קואליציית נשים לשלום,  2013ישראל(, נרשם כעמותה בסוף שנת 

 מהולנד, גרמניה, נורבגיה ואירלנד באופן עקיף. 2014ת בשנ ש"ח 841,040וקיבל 

http://www.ngo-monitor.org.il/article/_21
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_21
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_36
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_39
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_37
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_37
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_37
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_pcati_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_431
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_38
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_38
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_38
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_226
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_298
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_298
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_447
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_24
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_28
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_cwp_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_watch
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_watch
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_rhr_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_35
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_bts_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_368
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_26
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_27
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_aic_
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  כריסטיאן חלק מהתורמים לארגונים )רובם מהווים ערוצים להעברת מימון ממשלתי(, כגון
, מעורבים בעצמם בקמפיינים ומועצת הפליטים הנורבגית, אוקספם נוביב, דיאקוניה, אייד

 לגיטימציה נגד ישראל.-של דה

  ,"בדיווחי הארגונים לרשם, קיימים תורמים אשר לא מוגדרים כ"יישות מדינית זרה
ובכללם תורמים פרטיים, ארגונים כנסייתיים ומקורות אשר כתובים באופן לא ברור. 

 תחת הקטגוריה "אחר". 2דרים בטבלה א' ובנספח תורמים אלו מוג

 2014-2012, ארגונים פוליטיים, לפי תורם 24ע"י באופן רבעוני מימון זר כפי שדווח : , טבלה א'1תרשים 

 

 סה"כ עקיף ישיר מדינה
 18,407,698 695,962 17,711,736 האיחוד האירופי .1
 13,332,079 244,769 13,087,310 נורבגיה .2
 10,981,726 10,521,037 460,689 הולנד .3
 9,927,400 8,518,108 1,409,292 גרמניה .4
 7,444,279 - 7,444,279 דנמרק, הולנד, שוודיה, שוויץ .5
 5,804,097 1,603,317 4,200,780 ארה"ב .6
 5,652,301 4,124,295 1,528,006 שוודיה .7
 5,548,910 2,086,394 3,462,516 בריטניה .8
 4,881,932 - 4,881,932 או"ם .9

 4,189,078 1,289,393 2,899,685 שוויץ .10
 3,612,442 1,205,798 2,406,644 ספרד .11
 3,459,001 1,063,997 2,395,004 אירלנד .12
 3,074,091 2,404,781 669,310 בלגיה .13
 3,142,311 3,142,311 - נורבגיה, האיחוד, בריטניה .14
 2,416,808 2,416,808 - דנמרק .15
 1,642,716 1,642,716 - אחר .16
 445,533 162,850 282,683 צרפת .17
 441,091 320,791 120,300 פינלנד .18
 67,007 67,007 - קנדה .19
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http://www.ngo-monitor.org.il/article/_christian_aid_0
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_christian_aid_0
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_christian_aid_0
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_180
http://www.ngo-monitor.org/article/oxfam_novib
http://www.ngo-monitor.org/article/norwegian_ngo_funding_peace_and_coexistence_or_boycotts_and_apartheid_rhetoric_
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 שקיפות לעומת מניעה

  מספר  (2011) "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה"עת הדיון בהצעת החוק
בינלאומי פתחו בקמפיין הביעו התנגדות נחרצת ואף  ממשלתיים ישראלים-ארגונים לא

נמנים עם  הארגונים אשר הובילו את ההתנגדותלחץ לדחיית ההצעה.  להפעלת נרחב
, החוק אינו עוסק בסוג הארגון יהםבניגוד לטענותאך וליטיים שאוזכרו לעיל. הארגונים הפ

בנוגע לזהות הישות המדינית  מבקש להגביר את השקיפות בכלפעילותו, אלא הגבלת או 
 . לכלל ארגוני החברה האזרחית בישראלגדרו ויעדי המימון שה, סכומי הכסף והמממנת

  המטעותדוגמאות לטענות: 

 

o "של רחבה קשת למען שפועלים ארגונים של פעילותם את תגביל החוק הצעת 
 דרך הסביבה איכות על להגנה הפועלים מארגונים החל – ובשטחים בישראל סוגיות
 לזכויות האגודה, גישה ,בצלם, במקום)  ".אדם זכויות בארגוני וכלה שלום ארגוני
, דין יש ,הפרט להגנת המוקד, בישראל עינויים נגד הציבורי הוועד,  בישראל האזרח
 (22/06/2010, ישראל – אדם לזכויות רופאים ,אדם זכויות למען רבנים, עדאלה

o "בחופש לפגוע כדי בה שיש, זו חקיקה של קידומה מפני להתריע מבקשים אנו 
 לאור) ולצערנו, בישראל האזרחית בחברה גופים של והפעולה ההתאגדות

 ."בלבד מסוימים ארגונים כנגד מכוונות הן כי נראה( ח"הצ של הסלקטיביות
 (15/08/2010, האזרח לזכויות האגודה)

o "שזו מאז בישראל האזרחית לחברה ביותר הגדולה הסכנה הוא הזה החוק 
 (05/10/2010, לישראל החדשה הקרן, חזן נעמי) "הוקמה

 מיר בהצעת החוק בטענה כי שקיפות מנגד, מספר חברי כנסת וארגונים נוספים ביקשו להח
. למרות שהצעות אלו נבעו מלחץ אינה מספקת, ויש להתמודד עם התופעה בחקיקה מונעת

, בדגש על הקשר לחרמות סוגיית המימון הזר לארגונים פוליטייםכלפי  ותנטיא ציבורי
, נוצלו על ידי אלו התבררו כלא יעילות, הצעות חוק וללוחמה משפטית נגד חיילי צה"ל

סכנה לפגיעה ממשית בדיון הדמוקרטי בתוך מדינת והיוו  הארגונים לתקוף את ישראל,
 :ישראל

 

o המקבלים ציבוריים למוסדות הכנסה מיסוי) הכנסה מס פקודת לתיקון חוק הצעת 
 .טרומית לקריאה הגיע לא – 2011פברואר , (זרה מדינית מישות תרומה

o בעמותות זרה מדינית ישות של תמיכה איסור – תיקון) העמותות חוק הצעת 
 .טרומית לקריאה הגיע לא   - 2011יוני , (בישראל פוליטיות

o בעמותות זרה מדינית ישות של תמיכה) הכנסה מס פקודת לתיקון חוק הצעת 
אושרה על ידי וועדת שרים לחקיקה, הוקפאה על ידי השרים  – 2013יולי , (בישראל

 ציפי לבני, יעקב פרי ויאיר לפיד.

 
 
 
 
 
 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2279/2279.pdf
http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/jun10/docs/bp.pdf
http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/jun10/docs/bp.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202010.doc
http://www.acri.org.il/he/2558
http://www.nytimes.com/2010/04/06/world/middleeast/06israel.html?_r=0
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2917.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/2917.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3346.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3346.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1672.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/1672.rtf


  

 580465508#( ר"ע) ממשלתיים-לא ארגונים לאחריות העמותה

 

5 

 חסרונות החוק ביחס לשקיפות
 

 את לאתר מנת על. 2012-2014 השנים בין מלא או חלקי באופן רבעוניים דוחות הגישו פוליטיים ארגונים 24
 ארגונים של הדיווח רמת את מראה הבאה הטבלה, העמותות לרשם זר ממשלתי מימון על דיווחו שלא אלו
, השנתיים בדוחותיהם זרות מדיניות מישויות תרומות קבלת על בעבר דיווחו אשר לארגונים בנוסף, אלו

 (.ארגונים 31 הכל סך) התורמים בדיווחי או שלהם האינטרנט באתר
 

, בנוסף לדו"ח שנתי אחרון יישראל-ארגונים פוליטיים המעורבים בסכסוך הערבי -שנתית -רב: טבלה מסכמת 'ב טבלה

 . NGO Monitor. הרשימה נלקחה מאתר כפי שמופיע באתרי האינטרנט וגיידסטאר

 שם הארגון
רבעוני 

2012 
רבעוני 

2013 
רבעוני 

2014 
שנתי 
 אחרון

 הערות

     2013 במקום

     2013 בצלם

     2013 גישה

     2013 האגודה לזכויות האזרח

 הוועד הציבורי נגד עינויים
    2013 בישראל

 

     2013 הטלוויזיה החברתית

     2013 הפרטהמוקד להגנת 

     2013 זוכרות

 יוזמת מ"בע לשלום חינוך ל.ח
    2013 נבה'ז

ממומן על ידי ישות מדינית זרה, דיווח 
 רבעוני חלקי

פורום  –חוג ההורים 
    2013 המשפחות

 

     2013 דלמטה ירושלים

     2013 יש דין

ממומן על ידי ישות מדינית זרה, אין     2013 לוחמים לשלום
 דיווח רבעוני

     2013 עיר עמים

     2013 קואליציית נשים לשלום

קרן נשים למען זכויות אדם 
    2013 )מחסום ווטש(

ממומן על ידי ישות מדינית זרה, דיווח 
 רבעוני חלקי

     2013 קשב

זרה, דיווח ממומן על ידי ישות מדינית     2013 רבנים למען זכויות אדם
 רבעוני חלקי

     2013 ישראל-רופאים לזכויות אדם

ממומן על ידי ישות מדינית זרה, דיווח     2013 שוברים שתיקה
 רבעוני חלקי

     2013 תשע שבע שתיים

המרכז להתחדשות  –מולד 
    2012 הדמוקרטיה

הארגון ממומן על ידי ישות לא ברור אם 
 מדינית זרה

     2012 מוסואוא
 תיאולוגיית מרכז – סביל

    2012 אקומני שחרור
הארגון מפרט תרומות מממשלות זרות 

 באתר האינטרנט ובדו"ח השנתי

     2012 עדאלה

ממומן על ידי ישות מדינית זרה, לא     2013 קומט מי
 דיווח רבעוני

הארגון מפרט תרומות מממשלות זרות     2012 קרן מגני זכויות אדם
 באתר האינטרנט ובדו"ח השנתי

המרכז לאינפורמציה 
   אלטרנטיבית

 2009 
 

 עמותה חדשה אין    מי מרוויח

תנועה ישראלית נגד הריסת 
 אין    בתים

ממומן על ידי ישות מדינית זרה, לא 
 דיווח רבעוני או שנתי

ממומן על ידי ישות מדינית זרה, לא     2012 לישראל עכשיו שלום – ל"שע
 דיווח רבעוני

http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0155081.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0237653.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0135585.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0169374.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0134750.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0177335.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0150337.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0225531.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0167321.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0134868.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0199490.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0129624.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0277360.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0142310.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0210511.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0128051.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0224005.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0221752.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0273353.pdf
http://www.breakingthesilence.org.il/inside/wp-content/uploads/2014/09/2013.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0183932.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2012/117-99-2013-0197757.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2012/117-99-2013-0261949.pdf
http://www.guidestar.org.il/organization/580312197
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2012/117-99-2014-0045178.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2013/117-99-2014-0276682.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2012/117-99-2013-0106818.pdf
http://documents.guidestar.org.il/PDF/newfiles/fin/2009/117-99-2010-0164881.pdf
http://www.israeltoremet.org/GetWSData.ashx?file=doachcaspifinreport_future&id=580037430
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  'אשר מקבלים מימון ממשלתי זר  פוליטיים ממשלתיים-ארגונים לאמפרטת אילו  טבלה ב
 . דו"חות רבעוניים ושנתייםהגישו או לא הגישו 

 חוק  מכיוון שהדו"חות השנתיים והרבעוניים מוגשים במסגרת חובות דיווח שונות(
בין סך כל התרומות הרבעוניות העמותות, וחוק חובת גילוי בהתאמה(, נוצר חוסר התאמה 

לשנה לבין הנתונים אשר מופיעים בדו"ח הכספי לאותה שנה. פער זה יכול לנבוע ממספר 
ות, כגון העברה מאוחרת של כספים שאושרו לשנה מסוימת לשנה שלאחריה אך אלו סיב

   דווחו ברבעון השנתי.  

  בדיווחים הרבעוניים, לא ניתן לדעת האם המענק שדווח מתייחס לכל השנה, לרבעון
לכן, תרומה חריגה בגודלה שנתי. -שנתי או רב-המדווח, לחלק מהשנה או אף כמענק דו

או בשנה מסוימת אינה מצביעה דווקא על גידול בהיקף הפעילות או בהיקף לכאורה ברבעון 
כמו כן, למעט ארוך.   ןהתרומות, אלא ייתכן והיא תרומה אשר אמורה להספיק לפרק זמ

  מרכז מוסואוא, אין דיווח במידה והמענקים משותפים למספר עמותות.

  עם זאת, החוק שופך אור על תהליכי המימון השונים בין ישויות מדיניות זרות לחברה
פאת חוסר מהאזרחית בישראל. בלעדיי החוק, לא היה ניתן לדעת את היקף התופעה 

 שקיפות אצל חלק מהמדינות והארגונים התורמים.
 
 

 המלצות

לפי הנתונים המובאים בדו"ח זה, מערכת  –  של רשם עמותות מערכת הדיווחשיפור  .1
תלוי הדיווח הרבעונית אינה עונה לחלוטין על צרכי השקיפות כלפי הציבור. בין אם הדבר 

דכון המערכת על ידי הרשם, קיימים פערים בעדכון הנתונים בדיווח על ידי הארגון, או ע

, המבוסס על מערכת NGO Monitorבמסד הנתונים של ביחס לנדרש בחוק. כפי שהודגם 
לפילוח הרשם, יש לשפר את המערכת ולאפשר לציבור גישה פשוטה לנתונים ויכולת 

 הנתונים לפי תורמים, שנים ומטרות התרומה. 

על  יש להוסיף לתקנות החוק דרישה לתיאור סוג המענק. - החוק הקייםשיפור תקנות  .2
שנתיים -היות מסוגל להבין האם המענקים שהתקבלו הינם שנתיים, רבעוניים, דוהציבור ל

שנתיים וכיצד הם מתקשרים לדיווח השנתי הכולל של הארגון. כמו כן, יש לציין -או רב
 האם מדובר בכסף ששולם, ישולם או נכסים מוקפאים.

לוקים בחוסר אשר  ישראלים על רשם העמותות לשפר את האכיפה כלפי ארגונים - אכיפה .3
לאכוף באופן תדיר לפי הנדרש בחוק בטווח זמן סביר. ארגונים דיווח, שנתי או רבעוני, ו

מנצלים את חוסר האכיפה וממשיכים לקבל מימון ממשלות זרות למרות שמעמדם החוקי 
 מוטל בספק.

השקיפות,  עיקרוןעל בסיס חוק זה, המבטא נאמנה את  – המקדמת שקיפות חקיקה נוספת .4
לארגוני  יש לשקול הצעות חוק נוספות שיגבירו את השקיפות ביחס למימון ממשלתי זר

 . ם, אך עם זאת לא ימנעו את פעילותחברה אזרחית

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ngo-monitor.org/tlaw/
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 2014-2012: כלל  הארגונים שדיווחו לפי החוק בין השנים 1נספח 
 

 שנתי-סכום רב שם הארגון שנתי-סכום רב שם הארגון

 1,330,000 בנגב" המעין" 16,260,483 לשלום פרס מרכז

 13,279,109 בצלם
 זכויות למען רבנים - משפט שומרי
 1,032,049 האדם

 8,41,040 מרוויח מי 11,814,649 דין יש

 8,202,834 האזרח לזכויות האגודה
 עמי בין הקשרים לקידום העמותה

 וישראל סרפסקה רפובליקת
805,335 

 795,968 שפרעם אלמוסיקה ביית 7,833,804 לחינוך הערבי יעוץיה מרכז

 738,510 חיים לשנות 7,518,256 עדאלה

 583,744 לאמנות אביב תל מוזיאון 7,383,201 במקום

 444,295 .אס.אייץ.פי.אם למדיטציה עמותה 6,466,321 גישה

 418,752 ל"ז זהבי מנחם ל"סא ש"ע מנחם אור 5,779,398 מוסואוא מרכז

 386,541 נוער תנועת - אדר 5,529,048 בישראל עינויים נגד הציבורי הוועד

 ואלתנמיה ללאגאתיה אלאסראא סונדוק 5,252,690 אברהם קרן יוזמות
 מ"בע

364,500 

 349,368 לקשישים יזמות למען קהילה -ק"קלי 4,848,657 להגנת הפרט המוקד

 339,351 ספורטיבית החינוכית היוזמה 4,353,076 אדם לזכויות רופאים

 313,216 י"רש קרן עמותת 4,188,947 כלכלי פעולה לשיתוף הקרן

 291,810 ום ווטש(מחס) אדם לזכויות נשים קרן 3,959,261 המכון הישראלי לדמוקרטיה

 3,802,451 עמים עיר
 בחברה ומגדרית מינית לשונות אלקאוס

 268,479 הפלסטינית

 248,271 עולמי ביתנו 3,426,291 לשלום נשים קואליציית

 190,468 הקם 3,276,123 השכולות המשפחות פורום - חוג ההורים

 170,952 י"רש קרן של מייסודה - יכולות 2,979,384 (נבה'ז יוזמת) לשלום חינוך ל.ח

 155,940 לנשים כלכלית להעצמה עמותה 2,628,025 מ"בע וחברה חינוך מפעלות

 143,749 תעודה סרטי לשווק קרן -קופרו 2,570,833 ולמהגרים לפליטים המוקד

 138,083 לחיים דרך אבני 2,480,000 חורי חיים רבינו ישיבת

 132,000 שתיים שבע תשע 2,457,665 אלטרנטיבית לאינפורמציה המרכז

 126,225 חדשה משפחה 2,374,139 זוכרות

 92,496 הים חיל עמותת 2,264,269 שתיקה שוברים

 65,604 נצרת' פרינג אנסמבל תיאטרון 2,258,066 אזרחי שוויון לקידום העמותה -סיכוי

 50,000 ירושלים שחייני עמותת 2,243,852 דלמטה ירושלים

 2,093,551 החברתית הטלוויזיה
 יוצאי יהודים של בינלאומי ארגון

 אסיה ומרכז קזחסטן
44,940 

 2,081,327 קשב
 ולפיתוח לתכנון העמותה - אשלים

 בסיכון נוער ולבני לילדים שירותים
 ומשפחותיהם

40,500 

 אזרחות לקידום המכון - מרחבים
 בישראל משותפת

 37,686 האהבה דרך 2,007,381

 ומבקשי לפליטים סיוע ארגון -. ף.ס.א
 בישראל מקלט

 31,003 חיפה פמיניסטי מרכז לאשה אשה 1,975,938

 המזרח למען וטכנולוגיה חינוך - מפגש
 21,427 ישראלים ילדים 1,813,246 התיכון
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 15,903 תום 1,777,532 מדינית לכלכלה מאקרו מרכז

 14,285 חיפה מוזיאוני 1,729,083 לעובד קו

 14,000 מ"בע שינוי עושים - אנו 1,698,600 ירושלים, ישראל פסטיבל

 מייעצת אסיפה - יחד מועצת בית
 0 אריאל תפארת כנסת בית 1,680,960 לישראל

 להגירה הישראלי המרכז עמותת
 ולקליטה בינלאומית

 0 בסמים למאבק הירושלמי האיגוד 1,458,514

בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים 
 עם מוגבלויות

1,355,042   

 
 

 המענקים ומטרות התרומהפירוט  - 2 נספח
 

 מטרת התרומה סכום ארגון רבעון שנה מנגנון מימון מדינה

 בלגיה

Broderlijk Delen 

 פרויקט חינוכי 150,667 שוברים שתיקה 3 2014

 קידום כיבוד חובות משפטיות 112,057 גישה 3 2014

 קידום כיבוד חובות משפטיות 167,624 גישה 2 2014

 קידום כיבוד חובות משפטיות 141,893 גישה 3 2013

 קידום כיבוד חובות משפטיות 142,250 גישה 2 2013

 קידום כיבוד חובות משפטיות 172,973 גישה 2 2012

 תכנון ומקרקעין -היבטים משפטיים  47,347 עדאלה 1 2014

 תמיכה כללית בארגון 37,941 זוכרות 1 2014

 תכנון ומקרקעין -היבטים משפטיים  107,184 עדאלה 4 2013

 פרויקט חינוכי 121,248 שוברים שתיקה 4 2013

 תמיכה בפעילות העמותה 111,353 זוכרות 4 2013

 תכנון ומקרקעין -היבטים משפטיים  106,833 עדאלה 2 2013

 כללי 118,626 זוכרות 2 2013

 פרויקט חינוכי 140,854 שוברים שתיקה 1 2013

 תכנון ומקרקעין -היבטים משפטיים  89,022 עדאלה 4 2012

 כללי 95,042 זוכרות 4 2012

 תכנון ומקרקעין -היבטים משפטיים  88,826 עדאלה 3 2012

 כללי 144,198 זוכרות 3 2012

 קידום כיבוד חובות משפטיות 120,617 גישה 3 2012

 תכנון ומקרקעין -היבטים משפטיים  44,028 עדאלה 2 2012

 כללי 144,198 זוכרות 2 2012
משרד הפיתוח של 

 בלגיה
זכויות סוציאליות של תושבים פלסטיניים בירושלים  26,376  המוקד 2 2013

 המזרחית

 שגרירות בלגיה
 פרויקט חקירת כוחות הביטחון 149,670  יש דין 2 2012

 פרויקט חקירת כוחות הביטחון 243,000 יש דין 1 2012

משרד החוץ של 
 245,392 המוקד 1 2012 בלגיה

של תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם 
פלסטינים בשטחים כבושים, בעיקר תושבי ירושלים 

 המזרחית.
Province de 

Hainaut 
 קידום מטרות העמותה 4,872 גישה 1 2012

 קנדה
Mennonite 

Central 
Committee 

 קידום שיח ציבורי בנושא זכות השיבה 67,007 זוכרות 2 2014

 Dan Church Aid דנמרק

 תמיכה כללית 87,941 שוברים שתיקה  3 2014

 תמיכה כללית 62,711 שוברים שתיקה 4 2013

 משפט בין לאומי הומיניטרי 76,564 בצלם 4 2013

 תמיכה כללית 61,485 שוברים שתיקה 3 2013

 תמיכה כללית 62,717 שוברים שתיקה  3 2013
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 תמיכה כללית 201,301 בצלם 3 2013

 תמיכה כללית 87,854 בצלם  2 2013

 משפט הומניטרי בינלאומי 366,508 בצלם  2 2013

 תמיכה כללית 891,859 בצלם 4 2012

 תמיכה כללית 6,132 בצלם 4 2012

 תמיכה כללית 294,340 בצלם 3 2012

DIGNITY 2014 3  הועד הציבורי נגד
 עינויים בישראל 

 פעילות משפטית ותיעוד 217,396

דנמרק, 
הולנד, 
שוויץ 

ושוודיה 
 )משותף(

מנהלת זכויות 
האדם והמשפט 

 הבינלאומי

 תמיכה כללית 137,040 שוברים שתיקה  3 2014

 תמיכה כללית 78,401 עדאלה 2 2014

2014 2 
רופאים לזכויות 

 אדם
 הבטחת הזכות לבריאות לתושבי הגדה 153,520

2014 2 
הועד הציבורי נגד 

 משפטיתפעילות  163,980 עינויים בישראל

 116,602 במקום 2 2014
 Cהגנה על זכויות תכנון וזכויות אדם בשטח 

 ובירושלים המזרחית
 קידום מטרות העמותה 198,896 גישה 2 2014

המרכז לפיתוח 
ארגונים לא 
 ממשלתיים

 תמיכה כללית 13,105 עדאלה 2 2014

הועד הציבורי נגד  2 2014
 עינויים בישראל

 משפטיתפעילות  71,492

 ובירושלים המזרחית Cתמיכה ותכנון בשטח  70,206 במקום 2 2014

 תמיכה כללית 87,188 בצלם 3 2013

 תמיכה כלכלית 54,644 עדאלה 2 2013

 תמיכה כלכלית 18,513 עדאלה 2 2013

2013 2 
האגודה לזכויות 

 אין 36,723 האזרח

2013 2 
האגודה לזכויות 

 זכויות אדם בשטחים הכבושים 205,282 האזרח

 תמיכה כללית 495,961 בצלם 2 2013

 תמיכה כללית 107,290 עדאלה 3 2012

האגודה לזכויות  3 2012
 האזרח

 קידום זכויות אדם בשטחים הכבושים 241,347

 תמיכה כללית 95,153 בצלם 3 2012

 תמיכה כללית 483,597 בצלם 3 2012

 תמיכה כללית 23,735 עדאלה 2 2012

 תמיכה כללית 75,729 עדאלה 1 2012

2012 1 
האגודה לזכויות 

 קידום זכויות אדם בשטחים הכבושים 151,816 האזרח

 תמיכה כללית 358,165 בצלם 1 2012

 תמיכה כללית 74,706 בצלם 1 2012

 קידום מטרות העמותה 39,073 גישה 3 2013

2013 2 
הציבורי נגד הועד 

 עינויים בישראל
 פעילות משפטית 103,973

2013 2 
הועד הציבורי נגד 

 פעילות משפטית 82,400 עינויים בישראל

 פעילות משפטית 103,973 ירושלים דלמטה 2 2013

 חופש תנועה פנימית בגדה המערבית 318,006 המוקד 1 2013

פלסטינים שנפגעו ע"י הכיבוש זכויות אדם של  564,039 המוקד 3 2012
 הישראלי

הועד הציבורי נגד  3 2012
 עינויים בישראל

 כלל פעילות הארגון 526,852

 Cזכויות תכנון בשטח  321,847 במקום 3 2012

 קידום מטרות העמותה 212,783 גישה 3 2012

2012 2 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 כלל פעילות הארגון 43,727

 Cזכויות תכנון בשטח  61,579 במקום 2 2012

 קידום מטרות העמותה 41,500 גישה 2 2012
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 419,524 המוקד 1 2012
תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של 

 פלסטינים בשטחים כבושים.

2012 1 
הועד הציבורי נגד 

 כלל פעילות הארגון 420,760 עינויים בישראל

 Cקידום זכויות תכנון בכפרים פלסטינים בשטח  373,860 במקום 1 2012

 קידום מטרות העמותה 159,377 גישה 1 2012

Niras Natura 2014 2 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון 137,915 יש דין 

האיחוד 
 האירופי

EIDHR TIHV  2013 3 
הועד הציבורי נגד 

 משפטיתפעילות  201,632 עינויים בישראל

EMHRF 2012 1 
הטלוויזיה 
 24,730 החברתית

תמיכה שוטפת בהפקת כתבות של הטלוויזיה 
 החברתית.

European 
Commission 

 פרוייקט אדמות 381,875 יש דין 3 2014

 זכויות אדם בקרב ערבים בדואים 378,471 עדאלה 2 2014

 פרויקט אכיפת חוק 79,220 יש דין 2 2014

 פרוייקט מגני זכויות אדם 334,024 בצלם 1 2014

2014 1 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרוייקט העצמת נשים ובניית שלום 94,966

 פרויקט חקירת כוחות הביטחון 484,350 יש דין 1 2014

 פרוייקט בנושא עינויים 990,017 עדאלה 4 2013

2013 4 
רופאים לזכויות 

 34,387 אדם
לבריאות לחסרות מעמד נפגעות חוק קידום הזכות 

 האזרחות וקידום הפעילות הציבורית של העמותה

2013 4 
הועד הציבורי נגד 

 הכשרת אנשי מקצוע בתיעוד עינויים 419,795 עינויים בישראל

 פרוייקט מגני זכויות אדם 10,287 בצלם 3 2013

 פרויקט עינויים 213,679 בצלם 3 2013

קידום פעילות ציבורית למען זכויות אדם בשיח  74,340 גישה 3 2013
 הישראלי

 פרוייקט חקירה כוחות הביטחון 68,290 יש דין 3 2013

 זכויות אדם בקרב ערבים בדואים 156,845 עדאלה 2 2013

 פרויקט מגני זכויות אדם 160,000 בצלם 1 2013

 בדוויםזכוות אדם בקרב ערבים  326,524 עדאלה 4 2012

2012 4 
קואליציית נשים 

 העלאת המודעות לזכויות נשים 379,627 לשלום

 2013-2014פרויקט מצ"ח לשנים  391,605 יש דין 4 2012

 פרוייקט מגני זכויות אדם 497,610 בצלם 2 2012

 פרוייקט העינויים 7,177 בצלם 2 2012

 387,542 גישה 2 2012
למען זכויות אדם בשיח קידום פעילות ציבורית 

 הישראלי
 פרויקט חקירת כוחות הביטחון 374,035 יש דין 2 2012

 פרויקט אדמות 113,000 יש דין 2 2012

רופאים לזכויות  1 2012
 אדם

פרויקט לקידום זכויות בריאות ורווחה בקרב  228,408
 ות מעמד כתוצאה מחוק האזרחות.\חסרי

 פרויקט מגני זכויות האדם 71,163 בצלם 1 2012

2012 1 
הועד הציבורי נגד 

 הכשרת אנשי מקצוע בתיעוד עינויים 339,520 עינויים בישראל

 פרויקט חקירת כוחות הביטחון 100,800 יש דין 1 2012

 פרויקט אדמות 325,865 יש דין 1 2012
European 

Endowment for 
Democracy 

 שימוש כללי לעמותה 138,000 עיר עמים 3 2014

European Union 

 פרויקט חינוכי 134,959 שוברים שתיקה 3 2014

 877,697 חוג ההורים 2 2014
התרומה עבור פרוייקט דו שנתי של הכרת הנרטיב 
 האחר במפגשי קבוצות והרצאות בפני קהלים שונים

 הכרה של יישובים בדואים 540,901 במקום 2 2014

 חיזוק זכויות סוציואקונומיות במזרח ירושלים 229,692 עמיםעיר  1 2014

2014 1 
האגודה לזכויות 

 פעילות חינוכית נגד הגזענות 389,088 האזרח

פעולות לקידום זכויותיהם של מבקשי מקלט ובפרט  62,936רופאים לזכויות  1 2014
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 לקידום שיקום וטיפול לפליטים קורבנות עינויים אדם

העצמת החברה וסנגור מול מקבלי ההחלטות.  577,785 מרכז מוסואוא 1 2014
 הפרויקט משותף למספר עמותות

 42,335 מרכז מוסואוא 1 2014
מאבק בגזענות וחיזוק ערכים דמוקרטים ללא אפליה 

על רקע לאומי, מגדרי דתי וכד'. הפרויקט משותף 
 למספר עמותו

 ליישובים ערבים בצפון ומרכז הארץסיוע תכנוני  45,821 במקום 4 2013

 476,804 מרכז מוסואוא 3 2013
העצמת הארגונים והמוסדיים התרבותיים וסנגור 
מול מקבלי ההחלטות .הפרויקט משותף למספר 

 עמותות
 קידום פיתוח יישובי בדואים מוכרים 241,120 במקום 3 2013

 פרויקט חינוכי 413,684 שוברים שתיקה 2 2013

2013 2 
האגודה לזכויות 

 פרויקט על ערכי הדמוקרטיה 50,204 האזרח

האגודה לזכויות  2 2013
 האזרח

 פרויקט הגנה על מגיני זכויות 1,992

 אכיפת חוק 417,041 יש דין 2 2013

2013 1 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

 כיסוי פעילויות חינוך שוטפות 498,413

 מוסואואמרכז    2013
1,467,52

9 
העצמת החברה הערבית בתחום הכלכלי 
 חברתי.הפרויקט משותף למספר עמותות

 ארגון קהילתי וחינוך לזכויות האדם 100,000 מרכז מוסואוא 4 2012

2012 3 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 פרויקט מגני זכויות אדם 210,020

2012 3 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 נגד גזענותחינוך  308,260

 455,677 מרכז מוסואוא 3 2012
מאבק בגזענות וחיזוק ערכים דמוקרטים ללא אפליה 

על רקע לאומי ,מגדרי דתי וכד' הפרויקט משותף 
 למספר עמותות

 מרכז מוסואוא 3 2012
1,570,38

1 
העצמת החברה הערבית בתחום הכלכלי 
 חברתי.הפרויקט משותף למספר עמותות

2012 2 
רבנים לזכויות 

 עבודה משפטית בדרום הר חברון 248,914  -אדם 

2012 1 
האגודה לזכויות 

 פרויקט קידום דמוקרטיה מהותית 550,991 האזרח

קידום תוכניות מתאר לישובים ערביים העונות על  351,340 במקום 1 2012
 צורכיהם

Papa Giovanni 
XXIII 

2013 3 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 לקדם בניית שלום בחברה האזרחית 74,539

2012 4 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 לקדם בניית שלום בחברה האזרחית 52,473

2012 3 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 לקדם בניית שלום בחברה האזרחית 24,565

TIHV 2014 2 
הועד הציבורי נגד 

 פעילות משפטית 204,753 עינויים בישראל

 פינלנד

Embassy - 
Finland 

 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים 95,800 המוקד 1 2014

 חופש תנועה בגדה המערבית 24,500 המוקד 1 2013

Finn Church Aid 

קידום שיח ציבורי בנושא שיבת הפליטים  94,840 זוכרות 1 2014
 הפלסטינים

 קידום שיח בנושא שיבת הפליטים 91,024 זוכרות 3 2013

 קידום שיח בנושא שיבת הפליטים 94,881 זוכרות 2 2013

KIOS 2012 3 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 פעילות משפטית 40,046

 CCFD צרפת

 תמיכה כללית 47,258 שוברים שתיקה 3 2014

2013 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 מיפוי העתיד במזרח התיכון 95,856

2012 4 
הטלוויזיה 
 מענק תמיכה בטלויזיה החברתית 19,736 החברתית
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Commission 
Nationale 

Consultative des 
Droits de 

2013 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 קידום שמירה על זכויות אדם 71,760

Consulate in 
Jerusalem - 

France 

 תמיכה כללית 47,619 בצלם 4 2013

 זכויות תושבים פלסטיניים בירושלים המזרחית 49,019 המוקד 1 2013

Embassy - France 
 Cסיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח  38,095 במקום 4 2013

 מענק פעילות פרויקט תקשורת 76,190 קשב 3 2013

 גרמניה

BISCHOEFLICH
ES 

 כללי 123,684 זוכרות 2 2013

 כללי 118,607 זוכרות 4 2012

Bread for the 
world 

2014 3 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 חינוך זכויות המיעוט הערבי בישראל 459,682

 178,032 מרכז מוסואוא 3 2014
הפרוייקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של 

 האזרחים הערבים בישראל

2014 2 
קואליציית נשים 

 העצמה והכשרת נשים 18,763 לשלום

 תמיכה כללית 286,637 בצלם 4 2013

2013 3 
קואליציית נשים 

 לשלום
 רישות ארגונים למען שלום 29,959

2013 3 
קואליציית נשים 

 לשלום
 (3רישות ארגונים למען שלום ) 29,959

2013 1 
קואליציית נשים 

 רישות ארגונים למען שלום 59,959 לשלום

2012 4 
קואליציית נשים 

 רישות אירגונים למען שלום 59,959 לשלום

קואליציית נשים  2 2012
 לשלום

 רישות ארגונים למען שלום 59,959

EED 

 תמיכה כללית 111,957 בצלם 1 2014

 פעילות משפטית לשיוויון 401,433 עדאלה 4 2013

2013 4 
רופאים לזכויות 

 643,807 אדם
לכלל האוכלוסיות החיות  קידום הזכות לבריאות

תחת שליטת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של 
 העמותה

הפרויקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של  357,926 מרכז מוסואוא 4 2013
 האזרחים הערבים בישראל

2013 3 
רופאים לזכויות 

 118,255 אדם
קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות 

מדינת ישראל וקידום פעילות תחת שליטת 
 הציבורית של העמותה

 תמיכה כללית 269,659 בצלם 3 2013

 תמיכה כללית 254,129 בצלם 2 2013

 פעילות משפטית לשיוויון 215,229 עדאלה 4 2012

האגודה לזכויות  4 2012
 האזרח

פעילות חינוכית ומשפטית למען זכויות הציבור  346,918
 הערבי בישראל

 תמיכה כללית 449,891 בצלם 4 2012

 190,804 מרכז מוסואוא 4 2012
הפרויקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של 

 האזרחים הערבים בישראל
 פעילות משפטית לשוויון 238,588 עדאלה 3 2012

2012 3 
האגודה לזכויות 

 האזרח
251,410 

פעילות חינוכית ומשפטית למען זכויות הציבור 
 הערבי בישראל

 תמיכה כללית 742,718 בצלם 3 2012

הפרויקט פועל לעגן את הזכויות המשפטיות של  362,125 מרכז מוסואוא 3 2012
 האזרחים הערבים בישראל

 פעילות משפטית לשוויון 121,865 עדאלה 1 2012

האגודה לזכויות  1 2012
 האזרח

זכויות הציבור פעילות חינוכית ומשפטית למען  203,893
 הערבי בישראל

רופאים לזכויות  1 2012
 אדם

 קידום הזכות לבריאות לתושבי הגדה המערבית 296,459

Embassy - 
Germany 

2014 3 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 פעילות חינוכית בתחום פרויקט קולנוע וזכויות אדם 34,411

GIZ 
 Cסיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח  144,743 במקום 1 2014

 Cסיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח  195,638 במקום 4 2013



  

 580465508#( ר"ע) ממשלתיים-לא ארגונים לאחריות העמותה

 

13 

Heinrich Böll 

 "972תמיכה בפרויקט "מגזין  24,000 תשע שבע שתיים 1 2014

 "972תמיכה בפרויקט "מגזין  19,200 תשע שבע שתיים 4 2013

 "972תמיכה בפרויקט "מגזין  28,800 תשע שבע שתיים 1 2013

 "972תמיכה בפרויקט "מגזין  30,000 תשע שבע שתיים 4 2012

 "972תמיכה בפרויקט "מגזין  30,000 תשע שבע שתיים 1 2012

HILFS 2012 3 חינוך 85,370 זוכרות 

Kurve Wustrow 
קואליציית נשים  1 2014

 לשלום
 בלתי אליםפרוייקט הכשרת פעילות למאבק  106,783

2014 1 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרוייקט הכשרת פעילות למאבק בלתי אלים 32,810

lnstitute for 
Foreign Cultural 

Relations - 
Germany 

2014 3 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 זכויות אדם בשטחים בשליטת ישראל 54,809

 פרויקט אדמות ואכיפת חוק 120,000 יש דין 4 2013

 פרויקט אדמה ואכיפת חוק 116,500 יש דין 3 2013

 פרויקט אדמות ואכיפת חוק 243,000 יש דין 2 2013

 פרויקט אדמות 250,191 יש דין 4 2012

 פרויקט אדמות 250,000 יש דין 2 2012

Medico 
International 

 מחקר 61,607 מי מרוויח 1 2014

רופאים לזכויות  4 2013
 אדם

קידום הזכות לבריאות לחסרי מעמד בישראל  114,241
 וקידום הפעילות הציבורית של העמותה

2013 4 
רופאים לזכויות 

 אדם
77,060 

תפעול מרפאה ניידת וקידום הפעילות הציבורית של 
 העמותה

2013 4 
רופאים לזכויות 

 72,162 אדם
קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות 

ישראל וקידום הפעילות הציבורית של תחת שליטת 
 העמותה

2013 2 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 47,800

2012 4 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 47,800

Misereor 

 פרויקט חינוכי 105,546 שוברים שתיקה 3 2014

 כללי 121,509 זוכרות 2 2012

 444,412 המוקד 1 2012
תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של 

 פלסטינים בשטחים כבושים.

Rosa Luxemburg 

הטלוויזיה  3 2014
 החברתית

 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית 21,995

 תמיכה בתוכנית חינוך 20,043 זוכרות 2 2014

2014 1 
האגודה לזכויות 

 פעילות חינוכית נגד הגזענות 4,711 האזרח

 תמיכה בתוכנית חינוך 19,993 זוכרות 1 2014

 הולנד

CAFOD 
 פרויקט חקירת כוחות הביטחון 136,800 יש דין 1 2014

 תרומה כללית 144,783 יש דין 1 2013

Cordaid 

2014 3 
הטלוויזיה 
 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית 72,442 החברתית

2014 3 
הועד הציבורי נגד 

 כלל הפעילות 7,015 עינויים בישראל

הועד הציבורי נגד  3 2014
 עינויים בישראל

 כלל הפעילות 103,860

הטלוויזיה  4 2013
 החברתית

 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה 96,095

2013 4 
הטלוויזיה 
 החברתית

 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה 239,451

2013 4 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 הפעילותכלל  64,743

2013 4 
הועד הציבורי נגד 

 כלל הפעילות 337,351 עינויים בישראל

2013 3 
הועד הציבורי נגד 

 כלל הפעילות 118,447 עינויים בישראל

הטלוויזיה  1 2013
 החברתית

 מענק תמיכה בטלויזיה החברתית 246,959

 החברתיתמענק תמיכה בטלויזיה  129,265הטלוויזיה  4 2012
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 החברתית

הועד הציבורי נגד  4 2012
 עינויים בישראל

 מניעת עינויים והתעלויות 197,220

2012 4 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 כלל פעילות הארגון 298,140

2012 2 
הטלוויזיה 
 החברתית

222,115 
תמיכה בהפקת מגזין אקטואליה שבועי של 

 הטלוויזיה החברתית

Embassy - 
Holland 

 שימוש כללי לעמותה 72,103 עיר עמים 3 2014

 פרויקט אדמות ואכיפת חוק 29,700 יש דין 3 2014

2013 4 
רופאים לזכויות 

 59,386 אדם
קידום הזכות לבריאות לחסרי מעמד בישראל 

 וקידום הפעילות הציבורית של העמותה
 הלא מוכריםסיוע תכנוני לכפרים הבדואים  154,474 במקום 4 2013

2012 4 
האגודה לזכויות 

 נושא מעמד האישי והמשפחתי מול משרד הפנים 24,726 האזרח

 פרויקט אדמות+אכיפת חוק 120,300 יש דין 4 2012

ICCO 

 מחקר 454,243 מי מרוויח 3 2014

הועד הציבורי נגד  3 2014
 עינויים בישראל

 כלל הפעילות 234,515

 מחקר 187,857 מי מרוויח 1 2014

 תמיכה כללית 146,875 שוברים שתיקה 2 2013

2013 1 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 382,400

 תמיכה כללית 245,290 בצלם 3 2012

 כללי 193,652 זוכרות 2 2012

2012 2 
קואליציית נשים 

 פרויקט מי מרוויח 286,800 לשלום

2012 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-קידום שלום ישראלי 202,492

Keirk in Actie 2012 3 
האגודה לזכויות 

 פעילות בנושא זכויות ביישובים יהודים וערבים 202,596 האזרח

Oxfam - Novib 

 2,446 יש דין 3 2014
פרויקט אכיפת חוק, אדמות וחקירות כוחות 

 הביטחון

נשים קואליציית  2 2014
 לשלום

 פעילות כללית 164,150

 פרויקט אדמות, אכיפת חוק וחקירת כוחות הביטחון 11,469 יש דין 2 2014

 קידום מטרות העמותה 286,484 גישה 1 2014

 תמיכה כללית 670,320 עדאלה 4 2013

 תמיכה כללית 429,979 במקום 4 2013

 503,950 יש דין 4 2013
חוק, אדמות וחקירות כוחות פרויקט אכיפת 

 הביטחון

2013 3 
קואליציית נשים 

 406,300 לשלום
רישות ארגונים למען שלום + העלאת מודעות 

 פמינסטית בקרב ארגונים למען שלום
 תמיכה כלכלית 285,168 עדאלה 2 2013

 כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים 95,976 במקום 2 2013

 תרומה כללית 535,025 יש דין 2 2013

 תמיכה כלכלית 895,590 עדאלה 4 2012

 כיסוי הוצאות מנהלתיות וגיוס כספים 300,900 במקום 4 2012

2012 4 
קואליציית נשים 

 47,800 לשלום
רישות ארגונים למען שלום + העלאת מודעות 

 פמינסטית בקרב ארגונים למען שלום

2012 4 
קואליציית נשים 

 286,800 לשלום
רישות ארגונים למען שלום + העלאת מודעות 

 פמינסטית בקרב ארגונים למען שלום
 פרויקט אדמות+ מצ"ח+ תהליך להטמעת מגדר 75,000 יש דין 4 2012

 תמיכה כללית 507,330 עדאלה 3 2012

SIVMO 
 תמיכה כללית 46,924 שוברים שתיקה 3 2014

2012 2 
קואליציית נשים 

 תרומה כללית 18,020 לשלום

 אירלנד
Christian Aid 

Ireland 
 תמיכה כללית 198,361 בצלם 3 2012

 תמיכה כללית 188,920 בצלם 3 2013
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Dep. of Foreign 
Affairs - lreland 2012 4 2013פרויקט מצ"ח לשנת  400,000 יש דין 

Embassy - Ireland 2013 4 תמיכה כללית 392,651 במקום 

Ireland 2012 4 פעילות בשטח  318,597 במקוםC ובירושלים המזרחית 

Irish Aid 
 קידום מטרות העמותה 419,893 גישה 4 2012

 קידום מטרות העמותה 431,935 גישה 4 2013

MFA - lreland 2013 4 פרויקט חקירות כוחות הביטחון 431,928 יש דין 

Trocaire 

 מחקר 94,496 מי מרוויח 1 2014

 94,800 גישה 1 2014
קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הרשויות 

 הישראליות
 פרוייקט איסוף עדויות 46,000 זוכרות 4 2013

קואליציית נשים  1 2013
 לשלום

 פרויקט מי מרוויח 23,847

 תמיכה כללית 224,938 בצלם 4 2012

 פרוייקט עדויות 142,617 זוכרות 4 2012

 50,018 גישה 4 2012
קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הרשויות 

 הישראליות

 נורבגיה

Embassy - 
Norway 

 פרויקט חינוכי 165,150 שוברים שתיקה 3 2014

2014 3 
קרן נשים למען 

זכויות אדם 
 )מחסום ווטש(

 פעילות שוטפת של האירגון 0

 דוחות ותחקירים 800,000 עיר עמים 2 2014

2014 1 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 קידום זכויות לתושבי ירושלים המזרחית 863,051

2014 1 
קרן נשים למען 

זכויות אדם 
 )מחסום ווטש(

 פעילות שוטפת של האירגון 171,810

 קידום מטרות העמותה 566,542 גישה 4 2013

1,044,00 יש דין 4 2013
0 

 פרויקט אדמות ואכיפת חוק

 תמיכה כללית 946,477 בצלם 3 2013

2013 1 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

 פעילויות חינוכיות לקידום שלום ישראלי פלסטינאי 390,664

 תחקירים וכתיבה -דוחות 521,172 עיר עמים 1 2013

 קידום מטרות העמותה 674,763 גישה 4 2012

 יש דין 4 2012
1,222,82

 2013חוק+אדמות לשנת אכיפת  6

1,040,31 בצלם 2 2012
2 

 תמיכה כללית

2012 1 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

390,662 
פעילויות חינוכיות שנועדו לקדם את הסיכויים 

 פלסטיני-להשגת הסכם ישראלי

 ניטור וסנגור 513,478 עיר עמים 1 2012

 962,773 המוקד 1 2012
משפטי עבור זכויות אדם של תמיכה בסיוע 

 פלסטינים בשטחים כבושים.
Fagforbundet 2014 1 מחקר 42,837 מי מרוויח 

MFA - Norway 

 מימון כללי 231,135 ירושלים דלמטה 2 2014

 מימון כללי 179,705 ירושלים דלמטה 3 2013

 מימון כללי 403,069 ירושלים דלמטה 1 2012

NOREF 
 פיתוח אפ' אטלס 78,474 דלמטה ירושלים 4 2012

 פיתוח אפ' אטלס 123,458 ירושלים דלמטה 3 2012

Norway 
2013 1 

האגודה לזכויות 
 האזרח

 קידום זכויות לתושבי ירושלים המזרחית 972,763

2012 1 
האגודה לזכויות 

 האזרח
1,026,95

8 
 קידום זכויות אדם לתושבי ירושלים המזרחית

נורבגיה, 
האיחוד 

Norwegian 
Refugee Council 

 69,671 במקום 2 2014
וירושלים  Cיצירת כלים לקידום זכויות תכנון שטח 

 המזרחית
 פרויקט אדמות 292,175 יש דין 2 2014
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האירופי 
 ובריטניה

 הגנה על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים 103,672 המוקד 1 2014

 תכנון שטחסיוע  95,956 במקום 1 2014

 פרויקט אדמות 145,223 יש דין 1 2014

 חופש תנועה פנימית של פלסטינים בגדה המערבית 249,620 המוקד 4 2013

 Cסיוע תכנוני בשטח  211,851 במקום 4 2013

 פרויקט אכיפת חוק 145,864 יש דין 4 2013

 פרויקט אכיפת חוק 22,034 יש דין 3 2013

 חופש תנועה בגדה המערבית 280,553 המוקד 2 2013

 פרויקט אכיפת חוק 129,230 יש דין 2 2013

 Cסקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח  6,287 במקום 1 2013

 פרויקט אכיפת חוק 76,080 יש דין 1 2013

 פרויקט אכיפת חוק+אדמות 79,927 יש דין 4 2012

 של פלסטינים בגדה המערביתחופש תנועה  310,628 המוקד 3 2012

 חופש תנועה של פלסטינים בגדה המערבית 284,925 המוקד 3 2012

 Cסקר צרכים האוכלוסיה הבדואית בשטח  204,295 במקום 2 2012

 פרויקט אדמות 192,280 יש דין 2 2012

 151,200 המוקד 1 2012
תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם של 

בשטחים כבושים, בעיקר חופש תנועה פלסטינים 
 בגדה המערבית

 פרויקט אדמות 90,840 יש דין 1 2012

 אחר

Alliance For 
Global Justice 

2012 3 
קואליציית נשים 

 לשלום
 תרומה כללית 22,394

Alternative 
Tourism Group 

2012 2 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 בישראלקידום תנועות חברתיות  93,689

2012 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 קידום תנועות חברתיות בישראל 53,654

American Friends 
Service 

Committee 

הטלוויזיה  3 2014
 החברתית

 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית 61,932

2013 3 
הטלוויזיה 
 החברתית

 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית 54,156

2013 3 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 17,592

2012 4 
הטלוויזיה 
 הפקת כתבות 38,903 החברתית

BELGIUM 
TECHNICAL 

COOPERATION 
 זכויות בריאות של פלסטינים בירושלים המזרחית 21,101 המוקד 4 2013

Board of global 
ministres of the 

attn 
קואליציית נשים  3 2013

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 12,320

CIPMO 2012 4 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

 אין 2,038

Dignity 2013 4 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 תכנון פעילות משפטית 63,076

Foundation for 
middle east peace 

2014 2 
הטלוויזיה 
 החברתית

 הפקת כתבות אקטואליה 17,175

2013 3 
הטלוויזיה 
 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה 17,457 החברתית

2012 3 
הטלוויזיה 
 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה 15,747 החברתית

Foundation 
France 

2013 2 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 הפצת מידע על ירושלים 47,890

KAIROS-Canada 
/ The United 

Church of Canada 
קואליציית נשים  1 2012

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 34,415

Oxfam 2014 1 
האגודה לזכויות 

 cניתוח קיום שתי מערכות משפט בשטח  36,229 האזרח
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2013 1 
האגודה לזכויות 

 פרויקט שתי מערכות חוק בשטחים 14,780 האזרח

Sigrid Rausing 
Trust 

2014 1 
הטלוויזיה 
 אקטואליההפקת כתבות  286,834 החברתית

הטלוויזיה  1 2013
 החברתית

 מענק תמיכה בטלוויזיה החברתית 279,258

הטלוויזיה  1 2012
 החברתית

 2012תמיכה שוטפת בפעילות האירגון לשנת  188,665

ST 2014 2 תמיכה כללית 69,635 זוכרות 

The british 
shalom salaam 

trust 

2014 2 
הטלוויזיה 
 תמיכה שנתית 22,804 החברתית

הטלוויזיה  2 2013
 החברתית

 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה 17,818

הטלוויזיה  3 2012
 החברתית

 תמיכה בהפקת כתבות אקטואליה 18,014

The United 
Church of Canada 

2013 2 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 34,418

2012 3 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 35,949

UJFP 2013 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-קידום שלום ישראלי 37,152

XminY 2014 3 
הטלוויזיה 
 החברתית

 מענק תמיכה לטלוויזיה החברתית 2,000

 1 2014 קרן וואר צ'יילר
האגודה לזכויות 

 פעילות חינוכית לילדים בירושלים המזרחית 25,621 האזרח

 ספרד

ACSUR 2012 1 קידום זכויות אדם 113,758 עדאלה 

AECID 

 פרויקט חינוכי 117,416 שוברים שתיקה 3 2014

1,294,29 במקום 1 2014
9 

 Cסיוע תכנוני ליישובים פלסטינים בשטח 

 פרויקט חינוכי 144,107 שוברים שתיקה 4 2013

2012 1 
רבנים לזכויות 

 משפטית בדרום הר חברוןעבודה  733,135  -אדם 

 פרויקט חינוכי 117,687 שוברים שתיקה 2 2013

Mundubat 

2013 3 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 הפצת מידע על ירושלים 79,947

2013 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-קידום שלום ישראלי 179,698

2012 3 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 ישראלי-קידום שלום פלסטיני 24,985

2012 2 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-קידום שלום ישראלי 231,933

2012 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-קידום שלום ישראלי 177,959

NOVACT / 
NOVA centre 

2014 1 
קואליציית נשים 

 פעילות פעילים במאבק נגד הכיבושתמיכה וליווי  158,757 לשלום

2013 2 
קואליציית נשים 

 חיזוק ותמיכה בפעילות 238,761 לשלום

 Diakonia שוודיה

האגודה לזכויות  3 2014
 האזרח

 פעילות חינוכית בנושא משפט ההומניטרי 235,956

2014 3 
רופאים לזכויות 

 274,211 אדם

הגדה פרוייקט לקידום הזכויות לבריאות לתושבי 
המערבית ורצועת עזה+ מרפאה ניידת וסימינרים 
רפואיים, פרוייקט לשיפור תנאי הכליאה וקידום 

 הזכות לבריאות בבתי סוהר

2013 4 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-עידוד פעילות למען שלום ישראלי 196,070

2013 4 
רופאים לזכויות 

 94,443 אדם
לכלל האוכלוסיות החיות קידום הזכות לבריאות 

תחת שליטת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של 
 העמותה
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2013 3 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-פעולה עממית לקידום שלום ישראלי 287,790

2013 3 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטארי הבינלאומי 136,151

2013 3 
האגודה לזכויות 

 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטארי הבינלאומי 138,059 האזרח

רופאים לזכויות  3 2013
 אדם

281,422 
קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות 

תחת שליטת מדינת ישראל וקידום פעילות 
 הציבורית של העמותה

 הומניטאריפרוייקט משפט בילנאומי  136,242 בצלם 3 2013

 פרוייקט משפט בילנאומי הומניטארי 135,389 בצלם 3 2013

2012 4 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-פעולה עממית לקידום שלום ישראלי 180,473

2012 4 
האגודה לזכויות 

 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטרי הבינלאומי 114,564 האזרח

2012 3 
לזכויות האגודה 

 פעילות חינוכית על המשפט ההומניטרי הבינלאומי 295,309 האזרח

 לאומי הומניטארי-משפט בין 149,147 בצלם 3 2012

2012 3 
קואליציית נשים 

 לשלום
 פרויקט מי מרוויח 22,920

2012 2 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-פעולה עממית לקידום שלום ישראלי 208,655

 פרוייקט משפט בינלאומי הומניטרי 138,174 בצלם 2 2012

קואליציית נשים  2 2012
 לשלום

 פרויקט מי מרוויח 11,385

2012 1 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 פלסטיני-פעולה עממית לקידום שלום ישראלי 112,393

קואליציית נשים  1 2012
 לשלום

 פרויקט מי מרוויח 11,390

Embassy - 
Sweden 

 תמיכה כללית לארגון 568,199 עיר עמים 1 2013

Kvinna till 
Kvinna 

2014 2 
קואליציית נשים 

 לשלום
 אקטיביזם כלכלי והכשרת פעילות 53,716

2014 1 
קואליציית נשים 

 פעילות בינלאומית 22,425 לשלום

2013 4 
הועד הציבורי נגד 

 משפטית וחינוכית פעילות 119,976 עינויים בישראל

הועד הציבורי נגד  2 2013
 עינויים בישראל

 פעילות משפטית וחינוכית 121,467

קואליציית נשים  2 2013
 לשלום

 קבוצת פעילות 47,322

 פעילות משפטית וחינוכית 121,467 ירושלים דלמטה 2 2013

2012 4 
הועד הציבורי נגד 

 משפטיתפעילות  150,862 עינויים בישראל

קואליציית נשים  4 2012
 לשלום

 פעילויות בינלאומיות 38,240

קואליציית נשים  3 2012
 לשלום

 פעילות בינלאומית 79,826

2012 2 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 פעילות משפטית 148,780

2012 1 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 פעילות משפטית 60,071

MFA - Sweden 2014 1 תמיכה כללית בעמותה 417,479 עיר עמים 
The Swedish 

Global Conflict 
Prevention pool 

 תמיכה כללית לארגון 542,328 עיר עמים 1 2012

 שוויץ
Embassy - 

Switzerland 

 יצירת כלים תכונוניים לטובת מיעוטים בישראל 137,520 במקום 2 2014

2014 2 
קרן נשים למען 

זכויות אדם 
 )מחסום ווטש(

 פעילות של הארגון 40,000



  

 580465508#( ר"ע) ממשלתיים-לא ארגונים לאחריות העמותה

 

19 

2014 2 
קרן נשים למען 

זכויות אדם 
 )מחסום ווטש(

 פעילות שוטפת של האירגון 40,000

2014 1 
קרן נשים למען 

זכויות אדם 
 )מחסום ווטש(

 פעילות שוטפת של האירגון 40,000

FDFA - 
Switzerland 

 כלליתתמיכה  184,483 עדאלה 3 2013

 תמיכה כללית 27,314 עדאלה 3 2013

 תמיכה כללית 172,646 עדאלה 3 2012

 תמיכה כללית 31,644 עדאלה 2 2012

Geneva 
Municipality 

2013 2 
המרכז 

לאינפורמציה 
 אלטרנטיבית

 לקדם שלום ישראלי פלסטיני 23,692

Government - 
Switzerland 

 פרוייקט למפגשים וכתיבת מסמך פיוס 124,800 חוג ההורים 3 2013

2013 1 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

 סמינר משותף ישראלי פלסטינאי 40,000

 פרוייקט כתיבת "מסמך הפיוס" 267,478 חוג ההורים 3 2012

HEKS-EFER 

 פרויקט אדמות ואכיפת חוק 37,565 יש דין 3 2014

 אדמות פרויקט 84,505 יש דין 1 2013

2014 3 
רופאים לזכויות 

 צימצום הפערים בבריאות ישראל 139,524 אדם

רופאים לזכויות  4 2013
 אדם

293,083 
קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות 

תחת שליטת ישראל וקידום הפעילות הציבורית של 
 העמותה

2013 4 
רופאים לזכויות 

 בבריאות בישראלצמצום הפערים  157,625 אדם

רופאים לזכויות  3 2013
 אדם

284,871 
קידום הזכות לבריאות לכלל האוכלוסיות החיות 

תחת שליטת מדינת ישראל וקידום פעילות 
 הציבורית של העמותה

2013 3 
רופאים לזכויות 

 134,617 אדם
צמצום הפערים בבריאות בישראל בין הפריפריה 

 למרכז הארץ
 חינוך 80,543 זוכרות 3 2013

Medico 
International 

(Swiss) 
2013 4 

רופאים לזכויות 
 77,060 אדם

תפעול מרפאה ניידת וקידום הפעילות הציבורית של 
 העמותה

MFA - 
Switzerland 

 פרויקט ירושלים הגיאופוליטי 42,084 ירושלים דלמטה 3 2013

2013 1 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

1,153,64
0 

 כיסוי פעילויות שוטפות

2012 4 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

העלאת מודעות וחינוך לשלום בקונפליקט הישראלי  325,158
 פלשתינאי

 פוליטי-ירושלים הגיאו -פריוקט  217,489 ירושלים דלמטה 4 2012

 פוליטי-הגיאו -ירושלים  -פרויקט  31,737 ירושלים דלמטה 3 2012

 בריטניה

Christian Aid 

2014 3 
האגודה לזכויות 

 פעילות בזכויות המיעוט הערבי בישראל 164,578 האזרח

 תמיכה כללית 29,003 עדאלה 4 2013

 פרוייקט קידום שיח בנושא שיבת הפליטים 161,000 זוכרות 4 2013

 תמיכה כלכלית 187,144 עדאלה 2 2013

2013 2 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 אין 165,289

 תמיכה כלכלית 42,013 עדאלה 4 2012

 קידום שיח על שיבת הפליטים 166,498 זוכרות 4 2012

2012 3 
האגודה לזכויות 

 מענק כללי 172,068 האזרח

 תמיכה כללית 193,640 עדאלה 2 2012

Consulate - UK 
 בעקב ירושלים פרויקט 80,176 ירושלים דלמטה 3 2014

רבנים לזכויות  1 2014
  -אדם 

 עבודה משפטית של הארגון 50,000
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Embassy - UK 

 קידום הזכות לפרנסה שטחים הפלסטיניים 82,900 גישה 3 2014

 פרויקט אדמות 308,200 יש דין 3 2014

 קידום הזכות לפרנסה בשטחים הפלסטיניים 83,759 גישה 2 2014

 פרויקט אדמות 259,608 דיןיש  2 2014

 פרוייקט מעקב ירושלים 145,192 ירושלים דלמטה 2 2014

 קידום הזכות לחופש תנועה בשטחים הפלסטיניים 99,791 גישה 1 2014

 פרויקט אדמות ואכיפת חוק 272,029 יש דין 1 2014

 קידום הזכות לחופש התנועה בשטחים פלסטיניים 104,173 גישה 4 2013

 פרויקט אדמה 335,525 יש דין 4 2013

 פרויקט אדמות 273,315 יש דין 3 2013

 פרויקט מעקב ירושלים 142,337 ירושלים דלמטה 3 2013

 תמיכה בפרויקט הוידאו 326,160 בצלם 1 2013

 301,800 גישה 1 2013
קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים 

 הפלסטיניים
 פרויקט מעקב ירושלים 157,140 ירושלים דלמטה 1 2013

 פרויקט מעקב ירושלים 151,084 ירושלים דלמטה 1 2013

 תמיכה בפרויקט הוידאו 88,330 בצלם 1 2012

 פרויקט מעקב ירושלים 35,332 ירושלים דלמטה 1 2012
Foreign and 

Commonwealtn 
Office - UK 

 אדמותפרויקט  120,770 יש דין 1 2013

 פרויקט אדמות 44,895 יש דין 1 2012

Oxfam - GB 

 קידום זכויות כלכליות 106,341 גישה 3 2014

 קידום זכויות כלכליות 30,924 גישה 2 2014

 תמיכה בתוכנית חינוך 25,878 זוכרות 1 2014

 קידום זכויות כלכליות 86,670 גישה 1 2014

 זכויות כלכליותקידום  37,083 גישה 4 2013

 קידום זכויות כלכליות 35,992 גישה 3 2013

 קידום זכויות כלכליות 58,236 גישה 1 2013

 קידום זכויות כלכליות 232,197 גישה 4 2012

 קידום זכויות כלכליות 63,906 גישה 3 2012

 קידום זכויות כלכליות 127,934 גישה 2 2012

 האו"ם

UN 
 סקר שכונות בירושלים המזרחית 66,086 במקום 2 2014

2012 2 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 פעילות משפטית 269,396

UN Habitat 
 729,729 במקום 2 2013

קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות 
 בירושלים המזרחית

 373,178 במקום 1 2012
קידום תוכניות מתאר לשכונות פלסטיניות 

 המזרחית בירושלים

UNDP 

2014 3 
הועד הציבורי נגד 

 פעילות משפטית 76,818 עינויים בישראל

קידום הזכות לחופש התנועה בתוך השטחים  76,905 גישה 3 2014
 הפלסטיניים

קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים  59,568 גישה 2 2014
 הפלסטיניים

 משפטייםכנסים ופרסומים  47,574 עדאלה 4 2013

 שלטון החוק וגישה לצדק 198,911 בצלם 4 2013

 זכויות אדם של פלסטינים בשטחים כבושים 161,550 המוקד 4 2013

 שלטון החוק וגישה לצדק 202,189 בצלם 3 2013

2013 3 
הועד הציבורי נגד 

 פעילות משפטית 174,374 עינויים בישראל

 84,941 גישה 3 2013
לחופש תנועה בתוך השטחים  קידום הזכות

 הפלסטיניים
 כנסים ופרסומים משפטיים 217,620 עדאלה 2 2013

 פרויקט שלטון החוק וגישה לצדק 153,463 בצלם 2 2013

 אין 162,795 בצלם 2 2013

קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים  86,205 גישה 2 2013
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 הפלסטינים

קידום הזכות לחופש תנועה בתוך השטחים  91,165 גישה 4 2012
 הפלסטיניים

2012 3 
הועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
 פעילות משפטית למניעת עינויים והתעללויות 112,200

 כנסים ופרסומים משפטיים 229,380 עדאלה 2 2012

 אין 151,120 בצלם 2 2012

 תנועה בין הגדה לעזהקידום הזכות לחופש  115,599 גישה 2 2012

UNHCR 

2014 3 
רופאים לזכויות 

 אדם
 תמיכה בתיפעול השוטף של המרפאה הפתוחה 97,790

2014 2 
רופאים לזכויות 

 אדם
 תמיכה בתפעול השוטף של המרפאה הפתוחה 97,790

2014 1 
רופאים לזכויות 

 תמיכה בתפעול השוטף של המרפאה הפתוחה 97,790 אדם

2014 1 
רופאים לזכויות 

 97,790 אדם
תפעול שוטף של המרפאה הפתוחה הפועלת בתל 

 יפו שנותנת שירות לחסרי מעמד בישראל-אביב

רופאים לזכויות  4 2013
 אדם

תפעול שוטף של המרפאה הפתוחה הפועלת בתל  88,065
 יפו שנותנת שרות לחסרי מעמד בישראל-אביב

רופאים לזכויות  3 2013
 אדם

תפעול שוטף של המרפאה הפתוחה הפועלת בת"א  118,574
 יפו שנותנת שרות לחסרי מעמד בישראל

 135,567 המוקד 2 2013
מתן ייעוץ ויצוג פארה משפטיים ומשפטיים למבקשי 

 מקלט בישראל

2012 1 
רופאים לזכויות 

 אדם
157,800 

תרופות לפליטים והפעלת המרפאה הפתוחה 
 לפליטים ומבקשי מקלט

UNICEF 2014 1 פרויקטמ מעצר קטינים 150,000 בצלם 

ארצות 
 הברית

American Council 
of Young Political 

Leaders 
2013 2 

האגודה לזכויות 
 האזרח

 אין 10,686

Catholic Relief 
Services 

 תמיכה בפרויקט הוידאו 31,705 בצלם 1 2014

 תמיכה בפרויקט הוידאו 328,004 בצלם 1 2014

 תמיכה בפרויקט הוידאו 34,556 בצלם 1 2014

 תמיכה בפרויקט הוידאו 32,840 בצלם 1 2014

 פרוייקט הוידיאו 61,204 בצלם 4 2013

 פרוייקט הוידיאו 31,860 בצלם 4 2013

 פרוייקט הוידיאו 5,259 בצלם 4 2013

 פרוייקט הוידיאו 157,139 בצלם 3 2013

 תמיכה בפרויקט הוידאו 39,298 בצלם 2 2013

 תמיכה בפרויקט הוידאו 69,683 בצלם 1 2013

 תמיכה בפרויקט הוידאו 29,833 בצלם 1 2013

 תמיכה בפרויקט הוידאו 69,439 בצלם 1 2013

 פרוייקט הוידיאו 61,433 בצלם 4 2012

 פרוייקט הוידיאו 86,554 בצלם 3 2012

 בפרויקט הוידאותמיכה  133,750 בצלם 1 2012

 פרוייקט הוידיאו 224,105 בצלם 2 2012

The Middle East 
Partnership 

Initiative 

2013 3 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 סדנאות לכוחות הביטחון-חינוך על זכויות אדם 67,266

2013 2 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 אין 69,038

USAID 

 8,577 חוג ההורים 2 2014
"כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה פרוייקט 

 וקבלה של הנרטיב של האחר

 149,961 חוג ההורים 4 2013
פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה 

 וקבלה של הנרטיב של האחר
 מענק לפרויקט חינוכי משותף עם גבעת חביבה 28,359 קשב 3 2013

 עם גבעת חביבהמענק לפרויקט חינוכי משותף  48,992 קשב 3 2013

פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה  613,463 חוג ההורים 3 2013
 וקבלה של הנרטיב של האחר

 פלסטיני -פרויקט מחקר תקשורת ישראלי  108,514 קשב 2 2013

 פלסטיני -פרויקט מחקר תקשורת ישראלי  129,296 קשב 2 2013



  

 580465508#( ר"ע) ממשלתיים-לא ארגונים לאחריות העמותה
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 606,972 חוג ההורים 2 2013
פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה 

 וקבלה של הנרטיב של האחר

2013 1 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

 כיסוי שוטף לפעילויות 155,620

 165,993 חוג ההורים 1 2013
פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה 

 וקבלה של הנרטיב של האחר

2012 4 
ח.ל חינוך לשלום 

בע"מ )יוזמת 
 ז'נבה(

קידום תמיכה ציבורית להסכם בין ישראל לרשות  23,189
 הפלשתינאית

 פרויקט מעקב תקשורת 291,685 קשב 4 2012

 פרוייקט חינוכי בבתי ספר 224,475 קשב 4 2012

 243,118 חוג ההורים 4 2012
פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה 

 האחרוקבלה של הנרטיב של 
 מענק פעילות תקופתי 26,733 קשב 3 2012

 מענק פעילות תקופתי 26,374 קשב 3 2012

 מענק פעילות תקופתי 26,396 קשב 3 2012

 מענק פעילות תקופתי 26,724 קשב 3 2012

 218,064 םחוג ההורי 3 2012
פרוייקט "כשקווים מקבילים נפגשים" להכרה 

 וקבלה של הנרטיב של האחר

 386,225 קשב 1 2012
פרויקטים חינוכיים לקידום ניתוח אנאליטית של 

 מדיה אצל עתונאים מורים ותלמידים

USAID (by 
Giva'at Haviva) 

 פרויקט חינוכי לצריכה ביקורתית של תקשורת 44,303 קשב 2 2013

 פרויקט חינוכי לצריכה ביקורתית של תקשורת 65,248 קשב 2 2013

 פרויקט חינוכי לצריכה ביקורתית של תקשורת 58,084 קשב  2 2013

USAID (CP 
Project) 

 פרויקט חינוכי בבית הספר 67,052 קשב  1 2013

 פרויקט חינוכי בבית הספר 68,033 קשב  1 2013

 פרויקט חינוכי בבית הספר 62,410 קשב  1 2013

USAID (P4P 
Project) 

 מעקב תקשורתפרויקט  99,945 קשב  1 2013

 פרויקט מעקב תקשורת 110,190 קשב  1 2013

 פרויקט מעקב תקשורת 106,099 קשב 1 2013

World Vision 2013 4 פרוייקט הוידיאו 70,351 בצלם 

  


