
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לרשם ממשלתיים-לא ארגונים דיווחי
 2102 בשנת העמותות

 עדכון

 

 2102 אוקטובר
 

 

 

 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
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 סיכום חוק השקיפות:

 2102ממשלתיים לרשם העמותות בשנת -דיווחי ארגונים לא

 

 (3152, באוקטובר 51)נכון לתאריך 

 

בהתבסס על נתוני רשם העמותות.  2102 לפברואר 00-ב לראשונה הדו"ח הנ"ל פורסם

גרסה מעודכנת של  להלן. 2102לשנת  מידע נוסףב ןמאז, אתר רשם העמותות עודכ

 .2102 באוקטובר 01-נכון ל הדו"ח

 

כל שמות התורמים, המענקים והפרויקטים נלקחו ישירות מהאתר למעט טבלה א', 

 ולא נעשה בהם כל שינוי הרשמי של רשם העמותות

 

ממשלתיים פוליטיים, היא מרכיב חיוני בהבטחת -שקיפות של מימון ממשלתי זר לארגונים לא

ממשלתיים מקבלים מימון ממשלתי בשני ערוצים -ערכי הדמוקרטיה והאחריותיות. ארגונים לא

שונים: מימון ישיר מגופים רשמיים של ממשלות; ומימון עקיף, המועבר מממשלות זרות לגופי 

ות, ארגוני פיתוח, סיוע הומניטארי וארגונים כנסייתיים(, המנתבים את הכסף שלישי )קרנ-צד

 מקומיים.הלארגונים 

 

חוק השקיפות, פברואר  –)להלן  "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה"חוק 

(, מעניק מסגרת המאפשרת לציבור הישראלי לממש את זכותו לדעת, בתוך פרק זמן 1811

סביר, את היקף המעורבות הממשלתית הזרה בנושאים פוליטיים ישראליים. כפי שיושם על ידי 

 משרד המשפטים הישראלי, החוק מהווה מודל בינלאומי לשקיפות. 

 

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

. למרות זאת, מסוף "שיקבע שר המשפטים בטופס מקוון רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח

 10המשיכה להתעדכן ) 1811המענקים לשנת ועד לפרסום עדכון זה, רשימת  1811שנת 

הצורך מעיד על ה(, דבר 1812מאז פברואר  1811לשנת  ארגונים הוסיפו את פרטי התרומות

 .בשיפור האכיפה מצד משרד המשפטים ורשם העמותות

 

לא  ,נתמכים באופן תדיר על ידי ממשלות זרות אשר ,ממשלתיים נוספים-מספר ארגונים לא

אין זה ברור אם הארגונים לא קיבלו תמיכה בחלק מהמקרים, פי חוק. על  ותהגישו את הדוח

או שמא  לא דיווחו בסיבות טכניות הקשורות למערכת הדיווח של רשם העמותות ,1811בשנת 

 .כלפי אזרחי ישראל לפעול בשקיפותצורך ומה התקנות של רשם העמותותמתעלמים מהם 

 

-על ידי ארגונים לא 1811מטרת עדכון זה היא לסכם באופן סופי את יישום החוק לשנת 

-ממשלתיים העוסקים בסכסוך הערבי-ממשלתיים בישראל, תוך מתן דגש על ארגונים לא

 ישראלי.

 

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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 )דוגמאות בולטות(: 2102לשנת שלא דיווחו לרשם העמותות כנדרש בחוק  פוליטיים ארגוניםטבלה א': 

 

 מקור מידע אודות המימון סכום תורמים שם הארגון

 שוברים שתיקה
 נורבגיה

 האיחוד האירופי 

 דולר 61,011

 אירו 166,025

תכתובת עם שגרירות 

 נורבגיה בישראל

 אתר המשלחת האירופית

הוועד הישראלי נגד הריסת 

 בתים
 אתר התורם לא ידוע אירלנד )עקיף(

 מחסום ווטש
 האיחוד האירופי

 נורבגיה

 אירו 121,005

 דולר 01,888

 אתר המשלחת האירופית

תכתובת עם נציגות 

 נורבגיה ברמאללה

 אתר המשלחת האירופית אירו 156,665 האיחוד האירופי קואליציית נשים לשלום

 סביל
 שבדיה )עקיף(

 הולנד )עקיף(

 אירו 55,166

 אירו 08,888
 אתר הארגון

המרכז לאינפורמציה 

 אלטרנטיבית

 שוודיה )עקיף(

תורמים נוספים לא 

 ידועים

 אתר התורם לא ידוע

 זוכרות

 הולנד )עקיף(

 גרמניה )עקיף(

 צרפת )עקיף(

 בלגיה )עקיף(

 שוויץ )עקיף(

 אתר הארגון לא ידוע

 דולר 182,888 נורבגיה ירושלים דלמטה
תכתובת עם נציגות 

 נורבגיה ברמאללה

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/280566_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/280566_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/280359_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/280359_en.htm
http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/NorwayFundingME.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/NorwayFundingME.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/266334_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/israel/projects/list_of_projects/266334_en.htm
http://www.sabeel.org/datadir/en-events/ev282/files/Narrativereport%202012%20low%20resolution.pdf
http://www.sabeel.org/datadir/en-events/ev282/files/Narrativereport%202012%20low%20resolution.pdf
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=600&orderby=4
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=600&orderby=4
http://zochrot.org/en/category/bottom-menu/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://zochrot.org/en/category/bottom-menu/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/NorwayFundingME.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/NorwayFundingME.pdf
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 נתונים

 

-ארגונים לא 56-באתר האינטרנט של רשם העמותות הועלו דיווחים רבעוניים לגבי מימון זר מ

 (.1)ראה נספח  1811לשנת ₪  68,852,520ממשלתיים מתחומים שונים, בסכום כולל של 

 

 :פעילותםניתן לחלק את הארגונים שדיווחו למספר קטגוריות, לפי אופי 

 

 ישראלי.-ארגונים המעורבים בפעילות פוליטית מקטבת במסגרת הסכסוך הערבי .1

ישראלי, כאשר עיקר הפעילות -הסכסוך הערביארגונים העוסקים בממדים שונים של  .1

 קיום.-מכוונת לשיתוף פעולה ודו

 ארגונים נוספים העוסקים במגוון נושאים הנוגעים לחברה הישראלית. .2

 

ממשלתיים פוליטיים דיווחו על תרומות מישות -ארגונים לא 16, 1812, באוקטובר 10-נכון ל

 הכולל שדווח(: מהסכום 68%) 1811לשנת ₪  21,313,553מדינית זרה בסכום כולל של 

 

  רופאים לזכויות אדם ,בצלם נדרש בחוק הם:ש כפיהארגונים שהגישו את הדוח-

האגודה , קשב, עיר עמים, במקום, יש דין, הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,ישראל

, הטלוויזיה החברתית, ח.ל חינוך לשלום המוקד להגנת הפרט, לזכויות האזרח בישראל

 . גישה-ו, זכויות אדםמען רבנים ל)יוזמת ז'נבה(, 

 

  חוג ההורים לא הופיעו באתר רשם העמותות עד לאחר -ו עדאלההתרומות של ארגון

 (.8228121812ל הדו"ח הנ"ל )פרסום גרסתו המקורית ש

 

 ( 6,150,566הנתונים שזמינים במסגרת החוק חושפים מימון נרחב ביותר מנורבגיה 

בהתאמה מסך  16.2%-ו 18%ווים , המה(₪ 6,161,516) איחוד האירופיומה₪( 

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

 

  חלק מהתורמים לארגונים )שברובם מהווים ערוצים להעברת מימון ממשלתי(, כגון

, מעורבים ומועצת הפליטים הנורבגית, אוקספם נוביב, דיאקוניה, ידיכריסטיאן א

 לגיטימציה נגד ישראל.-בעצמם בקמפיינים של דה

 

  .במספר מועט של מענקים שדווחו, לא נמצא קשר בין התורם לבין ישות מדינית זרה

 מענקים אלו מצוינים בהמשך הדו"ח תחת הקטגוריה "שונות".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ngo-monitor.org.il/article/_36
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_36
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_35
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_35
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_35
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_pcati_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_pcati_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_21
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_28
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/_38
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_rhr_
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_39
http://www.ngo-monitor.org.il/article/_27
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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 מימון ממשלתי זר כפי שדווח על ידי ארגונים פוליטיים, לפי תורם
 

 
 

 אחוזים סה"כ בשקלים עקיף ישיר מדינה
 20.0% 7,145,867 1,314,095 5,831,772 נורבגיה

 17.3% 6,169,496 24,730 6,144,766 האיחוד האירופי
1
NDC 4,715,886 - 4,715,886 13.2% 

 11.1% 3,958,470 3,458,279 500,191 גרמניה

 6.5% 2,322,882 2,177,856 145,026 הולנד

 5.7% 2,053,475 560,492 1,492,983 ארה"ב

 4.5% 1,611,807 473,317 1,138,490 אירלנד

 4.5% 1,599,235 1,056,907 542,328 שוודיה

 3.9% 1,384,239 - 1,384,239 ארגון האומות המאוחדות

 3.3% 1,192,331 - 1,192,331 דנמרק

 2.5% 896,405 258,343 638,062 בלגיה

 2.4% 846,893  846,893 ספרד

 2.3% 813,050 679,825 133,225 בריטניה

 2.2% 796,926 - 796,926 שוויץ

 0.5% 188,665 - 188,665 שונות

 0.1% 40,046 40,046 - פינלנד

 0.1% 19,736 19,736 - צרפת

 0.006% 2,038 2,038 - איטליה

 21,313,553 סה"כ

                                                           

1
 המנוהלת( HR/GG) תקין וממשל האדם זכויות מנהלת את הקימו ושוויץ שוודיה, הולנד, דנמרק, 1885 בשנת  

 ארגונים למימון מרכזי מקור היא זו מסגרת. ברמאללה( NDC) ממשלתיים-לא ארגונים  לפיתוח המרכז ידי-לע   

 הפלסטינית וברשות בישראל  ממשלתיים-לא   

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000
 עקיף ישיר מענקים בשקלים
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 ארגוןמימון ממשלתי זר כפי שדווח על ידי ארגונים פוליטיים, לפי 

 

 
 

 2102סכום מדווח לשנת  שם הארגון
 6,714,025 בצלם .1

 4,424,234 יש דין .1

 4,100,876 האגודה לזכויות האזרח בישראל .2

 3,382,893 המוקד .5

 2,607,574 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל .0

 2,388,183 מוסאוא .6

 2,305,596 במקום .6

 2,029,591 גישה .5

 1,948,459 עדאלה .1

 1,055,806 עיר עמים .18

 1,008,612 קשב .11

 982,049 אדםרבנים למען זכויות  .11

 741,047 יוזמת ז'נבה .12

 728,660 חוג ההורים .15

 682,667 רופאים לזכויות אדם .10

 657,175 הטלוויזיה החברתית .16

11% 

11% 

11% 

1% 6% 

6% 

6% 

6% 

0% 

2% 
2% 

2% 1% 1% 1% 1% 

 יש דין בצלם

 המוקד האגודה לזכויות האזרח

 מוסאוא הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

 גישה במקום

 עיר עמים  עדאלה

 רבנים לזכויות אדם -שומרי משפט  קשב

 חוג ההורים מ"חינוך לשלום בע. ל.ח 

 הטלוויזיה החברתית רופאים לזכויות אדם
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 ממשלתיים שדיווחו לרשם העמותות-/ רשימת כל הארגונים הלא 0נספח 

 

 2102סכום מדווח לשנת  שם הארגון
 6,714,025 בצלם

 4,424,234 יש דין

 4,100,876 האזרח בישראלהאגודה לזכויות 

 3,382,893 המוקד להגנת הפרט

 2,607,574 הועד הציבורי נגד עינויים בישראל

 2,480,000 ישיבת רבינו חיים חורי

 2,460,175 מרכז פרס לשלום

 2,388,183 מוסאוא

 2,305,596 במקום

 2,036,739 יוזמת קרן אברהם

 2,029,591 גישה

 1,948,459 עדאלה

 1,935,256 עוץ הערבי לחינוךימרכז הי

 1,557,262 פסטיבל ישראל, ירושלים

 1,417,077 העמותה לקידום שוויון אזרחי -סיכוי

 1,330,000 בנגב "המעין" 

 1,270,661  מפעלות חינוך וחברה בע"מ

 1,055,806 עיר עמים

 1,036,368  מרחבים

 1,008,612 קשב

 992,294 קו לעובד

 982,049 למען זכויות האדם שומרי משפט רבנים

 927,107 א.ס.ף

 816,291 חינוך וטכנולוגיה למען המזרח התיכון -מפגש 

 741,047 ח.ל. חינוך לשלום בע"מ

 728,660 חוג ההורים

 721,721 הקרן לשיתוף פעולה כלכלי

 682,667 רופאים לזכויות אדם

 682,486 מוקד סיוע לעובדים זרים

 675,192 הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטהעמותת המרכז  

 657,175 הטלוויזיה החברתית

 617,575 מרכז מאקרו לכלכלה מדינית

 570,001 בזכות

 444,295 עמותה למדיטציה אם.פי.אייץ.אס.

 418,752 אור מנחם ע"ש סא"ל מנחם זהבי ז"ל

 386,541 תנועת נוער -אדר 

 364,500 בע"מ סונדוק אלאסראא ללאגאתיה ואלתנמיה

 313,216  עמותת קרן רש"י

 248,271 ביתנו עולמי

 170,952 מייסודה של קרן רש"י -יכולות 

 143,749 קרן לשווק סרטי תעודה -קופרו

 92,496 עמותת חיל הים

 60,011 מוזיאון תל אביב לאמנות

 57,975 היוזמה החינוכית ספורטיבית

 44,925 ביית אלמוסיקה שפרעם

 40,500 אשלים 

 14,000  אג'נדה

 60,083,835 סה"כ
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 / רשימה מפורטת של מענקים ופרויקטים לארגונים פוליטיים ישראלים 2נספח 

 
 

 גיהבנור
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

5,831,772 

 עיר עמים 513,478 ניטור וסנגור

ישיר או 
באמצעות 
 השגרירות

חינוכיות שנועדו לקדם את פעילויות 
 פלסטיני-הסיכויים להשגת הסכם ישראלי

390,662 
יוזמת  –ח.ל חינוך 

 ז'נבה

קידום זכויות אדם לתושבי ירושלים 
 המזרחית

1,026,958 
האגודה לזכויות 

 האזרח
 בצלם 1,858,211 תמיכה כללית

טי עבור זכויות אדם פשתמיכה בסיוע מ
 כבושיםשל פלסטיניים בשטחים 

 המוקד 962,773

 גישה 665,662 קידום מטרות העמותה
 יש דין 1,111,516 1812אכיפת חוק + אדמות לשנת 

0,205,151 

 90,840 אדמות פרויקט

 יש דין

Norwegian 
Refugee 
Council 

 192,280 אדמות פרויקט
 61,116 אדמות -חוק אכיפת פרויקט

 בגדה פלסטינים של תנועה חופש
 המערבית

310,628 

 המוקד
 בגדה פלסטינים של תנועה חופש

 המערבית
284,925 

 אדם זכויות עבור משפטי בסיוע תמיכה
 בעיקר, כבושים בשטחים פלסטיניים של

 המערבית בגדה תנועה חופש
151,200 

סקר צרכים האוכלוסייה הבדואית בשטח 

C 
 במקום 185,110

 
 
 

 האיחוד האירופי
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

6,055,366 

 בריאות זכויות לקידום פרויקט
 מעמד ות\חסרי בקרב ורווחה

 האזרחות מחוק כתוצאה
115,585 

רופאים לזכויות 
 אדם

האיחוד 
ישיר  – האירופי

או דרך מועצת 
 אירופה

-עבודה משפטית בדרום הר
 חברון

155,115 
זכויות רבנים למען 
 אדם

האגודה לזכויות  210,020 פרויקט מגיני זכויות אדם
 האזרח

 

 308,260 חינוך נגד גזענות
פרויקט קידום דמוקרטיה 

 מהותית
550,991 

 71,163 פרויקט מגני זכויות האדם

 516,618 פרויקט מגני זכויות אדם בצלם
 6,166 פרויקט העינויים

מקצוע בתיעוד הכשרת אנשי 
 עינויים

339,520 
הוועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
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קידום תוכניות מתאר לישובים 
 ערביים העונות על צורכיהם

 במקום 351,340

 374,035 פרויקט חקירת כוחות הביטחון

 יש דין

 113,000 פרויקט אדמות
 100,800 פרויקט חקירת כוחות הביטחון

 325,865 פרויקט אדמות
 211,680 1815-1812פרויקט מצ"ח 

 ערכים וחיזוק בגזענות מאבק
 רקע על אפליה ללא דמוקרטים

 הפרויקט' וכד דתי מגדרי, לאומי
 עמותות למספר משותף

500,666 

 מוסאוא
 בתחום הערבית החברה העצמת
 משותף הפרויקט.חברתי הכלכלי

 .עמותות למספר
1,068,251 

25,321 
 כתבות בהפקת שוטפת תמיכה
 .החברתית הטלוויזיה של

15,628 
 הטלוויזיה
 החברתית

EMHRF 

 
 
 
 

 ממשלתיים )דנמרק, הולנד, שוודיה ושוויץ(-מרכז הפיתוח לארגונים לא
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

5,301,,,6 

 60,611 תמיכה כללית

 עדאלה

פיתוח למרכז ה
-ארגונים לא

ממשלתיים 
(NDC) 

 186,118 תמיכה כללית
 12,620 תמיכה כללית

האגודה לזכויות  151,816 קידום זכויות אדם בשטחים הכבושים
 241,347 קידום זכויות אדם בשטחים הכבושים האזרח

 95,153 תמיכה כללית

 בצלם
 483,597 תמיכה כללית
 358,165 תמיכה כללית
 74,706 תמיכה כללית

תמיכה בסיוע משפטי עבור זכויות אדם 
של פלסטיניים בשטחים כבושים, בעיקר 

 חופש תנועה בגדה המערבית
 המוקד 419,524

זכויות אדם של פלסטינים שנפגעו ע"י 
 הכיבוש הישראלי

564,039  

 C 321,847זכויות תכנון בשטח 

 במקום
קידום זכויות תכנון בכפרים פלסטינים 

 Cבשטח 
373,860 

 C 61,061זכויות תכנון בשטח 
 43,727 כלל פעילות הארגון

הוועד הציבורי נגד 
 עינויים בישראל

 420,760 כלל פעילות הארגון
 016,501 כלל פעילות הארגון

 159,377 קידום מטרות העמותה
 גישה

 111,652 העמותהקידום מטרות 
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 גרמניה

 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

111,050 

 250,000 פרויקט אדמות
 יש דין

 דרך - ישיר
 לקשרי המכון

 זרים תרבות
 108,111 פרויקט אדמות

2,51,,235 

קידום הזכות לבריאות לתושבי 
 הגדה המערבית

296,459 
רופאים לזכויות 

 אדם

EED 

 111,560 לשוויון משפטית פעילות
 עדאלה

 125,055 לשוויון משפטית פעילות
פעילות חינוכית ומשפטית למען 

 זכויות הציבור הערבי בישראל
203,893 

האגודה לזכויות 
 האזרח

פעילות חינוכית ומשפטית למען 
 זכויות הציבור הערבי בישראל

251,410 

למען פעילות חינוכית ומשפטית 
 זכויות הציבור הערבי בישראל

256,115 

 742,718 תמיכה כללית
 בצלם

 551,511 תמיכה כללית
 הזכויות את לעגן פועל הפרויקט

 האזרחים של המשפטיות
 בישראל הערבים

 מוסאוא 261,110

טי עבור פתמיכה בסיוע מש
זכויות אדם של פלסטיניים 

 בשטחים כבושים
 Misereor המוקד 444,412

 
 
 

 הולנד
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

051,126 
 והמשפחתי האישי מעמד נושא

 הפנים משרד מול
15,616 

האגודה לזכויות 
 האזרח

ישיר או 
באמצעות 
 יש דין 118,288 פרויקט אדמות + אכיפת חוק השגרירות

2,033,,16 

תמיכה בהפקת מגזין אקטואליה 
 שבועי של הטלוויזיה החברתית

הטלוויזיה  222,115
 החברתית

Cordaid 
 בטלויזיה תמיכה מענק

 החברתית
111,160 

 נגד הציבורי הוועד 116,118 לא מצוין
 115,158 הארגון פעילות כלל בישראל עינויים

 ICCO בצלם 245,290 תמיכה כללית

פעילות בנושא זכויות ביישובים 
 וערביםיהודים 

202,596 
האגודה לזכויות 

 האזרח
Kerk in Actie 

  עדאלה 086,228 כללית תמיכה

Oxfam Novib 
 וגיוס מנהלתיות הוצאות כיסוי

 כספים
 במקום 288,188

 תהליךפרויקט אדמות + מצ"ח + 
 מגדר להטמעת

 יש דין 60,888

 
 



  

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

 

18 

 
 

 ארצות הברית
 

 תורם הארגוןשם  מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

0,552,5,2 

 להסכם ציבורית תמיכה קידום
 הפלשתינאית לרשות ישראל בין

12,151 
 יוזמת – חינוך ל.ח

 נבה'ז

דרך  –ישיר 
USAID 

 111,650 תקשורת מעקב פרויקט

 קשב

 16,622 תקופתי פעילות מענק
 16,265 תקופתי פעילות מענק
 16,216 תקופתי פעילות מענק
 16,615 תקופתי פעילות מענק
 ניתוח לקידום חינוכיים פרויקטים

 תונאיםיע אצל מדיה של אנאליטי
 ותלמידים מורים

256,110 

 מקבילים כשקווים" פרוייקט
 של וקבלה להכרה"  נפגשים

 האחר של הנרטיב
152,115 

 חוג ההורים
 מקבילים כשקוים" פרוייקט
 של וקבלה להכרה"  נפגשים

 האחר הנרטיב
115,865 

161,552 

 86,554 הווידאו פרויקט

 בצלם
Catholic 

Relief 
Services 

 133,750 הווידאו בפרויקט תמיכה
 61,522 הווידאו בפרויקט תמיכה

 115,180 הווידאו פרויקט

 כתבות בהפקת תמיכה
 אקטואליה

15,747 
הטלוויזיה 
 החברתית

The 
Foundation 
for Middle 
East Peace 

 25,182 כתבות הפקת
הטלוויזיה 
 החברתית

American 
Friends 
Service 

Committee 

 
 

 אירלנד
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

0,02,,551 

 גישה 511,512 העמותה מטרות קידום

 ישיר
 יש דין 588,888 1812פרויקט מצ"ח 

ובירושלים  Cפעילות באזור 

 המזרחית
 במקום 215,016

532,203 

 הבינלאומי המשפט כיבוד קידום
 הישראליות הרשויות בקרב

 גישה 08,815
 טרוקרה

 בצלם 115,125 כללית תמיכה

 בצלם 115,261 כללית תמיכה
 איד כריסטיאן

 אירלנד
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 שוודיה

 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

 עיר עמים 542,328 תמיכה כללית לארגון ,152,22

The Swedish 
Global 

Conflict 
Prevention 

pool 

0,116,513 

 149,147 לאומי הומניטארי-משפט בין
 בצלם

 דיאקוניה

 בינלאומי משפט פרויקט
 הומניטרי

125,165 

פעילות חינוכית על המשפט 
 ההומניטרי הבינלאומי

 האגודה לזכויות 295,309
 המשפט על חינוכית פעילות האזרח

 הבינלאומי ההומניטרי
115,065 

 60,071 פעילות משפטית
הוועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
Kvinna till 

Kvinna 
 148,780 פעילות משפטית
 108,561 פעילות משפטית

 
 

 ארגון האומות המאוחדות
 

 תורם הארגוןשם  מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

0,2,5,225 

 לשכונות מתאר תוכניות קידום
 המזרחית בירושלים פלסטיניות

 UN Habitat במקום 373,178

 משפטית פעילות
269,396 

הוועד הציבורי נגד 
 עינויים בישראל

האומות 
 המאוחדות

 והפעלת לפליטים תרופות
 לפליטים הפתוחה המרפאה

 מקלט ומבקשי
157,800 

רופאים לזכויות 
 אדם

נציבות האו"ם 
 לפליטים

 בצלם 101,118 לא מצוין

תכנית הפיתוח 
 של האו"ם

 תנועה לחופש הזכות קידום
 הפלסטיניים השטחים בתוך

הוועד הציבורי נגד  11,160
 עינויים למניעת משפטית פעילות עינויים בישראל

 והתעללויות
111,188 

 עדאלה 111,258 משפטיים ופרסומים כנסים

 
 
 

 דנמרק
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

1,192,331 

 294,340 כללית תמיכה

 בצלם
DanChurch 

Aid 
 511,501 כללית תמיכה

 6,121 כללית תמיכה
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 בלגיה
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

652,525 

 149,670 הביטחון כוחות חקירת פרויקט
 יש דין

 ישיר

 243,000 הביטחון כוחות חקירת פרויקט
 עבור מפשטי בסיוע תמיכה
 פלסטיניים של אדם זכויות
 תושבי בעיקר, כבושים בשטחים

 המזרחית ירושלים

 המוקד 245,392

 אינומחוז  גישה 4,872 העמותה מטרות קידום

212,530 

 תכנון - משפטיים היבטים
 ומקרקעין

55,516 
 Broederlijk עדאלה

Delen 
 תכנון - משפטיים היבטים

 ומקרקעין
55,815 

 גישה 118,616 משפטיות חובות כיבוד קידום

 
 
 

 ספרד
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

,56,,52 

 הר בדרום משפטית עבודה
 חברון

733,135 
רבנים למען זכויות 

 אדם
  ישיר

 (AECID)דרך 

 עדאלה 112,605 קידום זכויות אדם
  ישיר

 (ACSUR)דרך 

 
 
 

 בריטניה
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

133,225 
 יש דין 44,895 אדמות פרויקט

 ישיר
 בצלם 88,330 הווידאו בפרויקט תמיכה

635,,21 

 בצלם 198,361 כללית תמיכה
Christian 

Aid 172,068 כללי מענק 
האגודה לזכויות 

 האזרח

 כתבות בהפקת תמיכה
 אקטואליה

18,014 
הטלוויזיה 
 החברתית

The British 
shalom 

salaam trust 
 121,116 כלכליות זכויות קידום

 Oxfam GB גישה
 62,186 כלכליות זכויות קידום
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 שוויץ
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

356,526 

העלאת מודעות וחינוך לשלום 

 בקונפליקט הישראלי פלשתינאי
 יוזמת ג'נבה 325,158

ישיר או דרך 
 השגרירות

 172,646 תמיכה כללית
 עדאלה

 31,644 תמיכה כללית

 חוג ההורים 267,478 " פרוייקט כתיבת "מסמך הפיוס

 
 

 שונות
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

0,,,661 
 האירגון בפעילות שוטפת תמיכה

 1811 לשנת
155,660 

 הטלוויזיה
 החברתית

Sigrid-
Rausing-

Trust 

 

 
 

 פינלנד
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

 58,856 משפטית פעילות 51,156
הוועד הציבורי נגד 

 עינויים בישראל
KIOS 

 
 
 

 צרפת
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק בשקליםסכום 

05,326 
 הבטלוויזי תמיכה מענק

 החברתית
11,626 

 הטלוויזיה
 החברתית

CCFD 

 
 
 

 איטליה
 

 תורם שם הארגון מענק בשקלים מטרת המענק סכום בשקלים

 1,825 לא מצוין ,2,12
 יוזמת – חינוך ל.ח

 נבה'ז
CIPMO 

 


