
 

 

 

 

  התנועה הרפורמיתהקשר בין 

 נשות הכותל לארגוני ו

 מדינת ישראלכנגד  BDS-ודה לגיטימציה 

 

 

 דוח מרכז ליב"ה

 

 

 

 2016דצמבר 

  



 תקציר

קידום ערכי להמרכז הרפורמי לדת ומדינה ונשות הכותל מציגים את עצמם כארגונים שפועלים 

נכונה של מרחב הפעילות של האם זו הצגה זה בא לבחון מחקר השוויון, חופש הדת והצדק החברתי, 

, פעולות דה לגיטימציה למדינת ישראלשל   גיבויגם   כוללחלק מפעילותם  אאו שמ הארגונים

 ושותפות עם ארגוני שמאל קיצוניים.
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קשרים אלו מעלים תמיהה על כנות כוונתם של ארגוני נשות הכותל והמרכז הרפורמי בפעילותם 

ם כשליחיבתוך מדינת ישראל יצוגית שלהם בבואם לפעול יהקוראת ל"חופש דת" ועל הנאמנות ה

 יהדות התפוצות. נאמנים של

 זיהוי הארגונים: -פתיחה 

( מפעילה את ""התנועה ליהדות מתקדמת בישראל –ל )בשמה הרשמי התנועה הרפורמית בישרא

 . של התנועה בארץ ובעולם כזרוע ציבורית ומשפטית 1"המרכז הרפורמי לדת ומדינה"

מגדיר את עצמו "המרכז הרפורמי"(  –לדת ומדינה )להלן המרכז הרפורמי 

באתר הבית שלו באופן הבא: "המרכז הרפורמי לדת ומדינה 

הוא הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה ליהדות 

 .2."ובעולםמתקדמת )התנועה הרפורמית( בארץ 
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הזרמים ביהדות' מנוהל בפועל ע"י "המרכז הרפורמי". יו"ר ארגון "נשות הכותל" 

הרשמית ברשם העמותות של  הכתובתענת הופמן, משמשת גם כיו"ר "המרכז הרפורמי". כמו כן, 

הישיר ו"המרכז הרפורמי" זהה, והמען  4, "נשות הכותל"3ליהדות מתקדמת בישראל""התנועה 
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1
יצוין כי ל"מרכז הרפורמי" אין עמותה עצמאית, והוא מנוהל ישירות ע"י העמותה של התנועה ליהדות  

 מתקדמת )תל"ם(. 
2
 http://www.datumedina.org.il/  
3
 http://www.guidestar.org.il/he/organization/580282853  
4
 http://www.guidestar.org.il/organization/580325207  הקודם: המרכז לפלורליזם יהודי.; מופיע בשמו 

http://www.datumedina.org.il/
http://www.guidestar.org.il/he/organization/580282853
http://www.guidestar.org.il/organization/580325207


 

 עם ארגוני שמאל רדיקלי:מרכז הרפורמי גמאות לשותפות הוד

 

 

 :ישראל נגד לגיטימציה -הדה לקמפיין השותפות' הכותל נשות'ב בכירות 

 

 

  

המרכז הרפורמי שותף  
להבעת תמיכה בארגוני  

 שמאל רדיקלי

המרכז הרפורמי שותף לכנס 
 של ארגוני שמאל רדיקלי

צ  "המרכז הרפורמי עתר לבג
בשיתוף ארגונים התומכים  
בחרם על ישראל בדרישה  

 לבטל את חוק החרם

פעילות משותפת של המרכז  
'  עיר עמים'הרפורמי עם 

 'עמק שווה'ו

המרכז הרפורמי מקבל  
 מימון מקרן פורד

ר המרכז הרפורמי  "יו
מדליקה משואה בטקס של  

 "יש גבול"

 ענת הופמן בתיה קאלוס



בשיתוף ארגונים התומכים בחרם על ישראל לבג"צ  עתרהמרכז הרפורמי  .1

 5חוק החרם: בדרישה לבטל את

 חמישהיחד עם  לבג"צ תרענת הופמן, עיו"ר 'נשות הכותל', , שבראשו עומדת המרכז הרפורמי

מארגוני הקרן החדשה לישראל, לביטול החוק נגד החרמות על  נוספים, BDS-וארגוני דה לגיטימציה 

 נדחתה.ישראל. העתירה 

 6על העתירה שחתמוהארגונים מבין 

קידום שהצהירו על מופיעים ארגונים 

חרם על ישראל במטרה להיאבק 

 ב'כיבוש': 

 לשלום' נשים 'קואליציית 

 לענייני העליונה קבהמע 'ועדת 

  בישראל' הערבים

 משפטי לסיוע ירושלים 'מרכז 

 אדם'. וזכויות

וארגונים העוסקים בהאשמת ישראל 

כלפי  בפגיעה בזכויות אדם

  :הפלסטינים

 'עדאלה מרכז' 

 'יש דין' 

 '7'האזרח לזכויות האגודה 

 'הפרט להגנת המוקד.' 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 http://tv.social.org.il/updates/25771  

6
 /uploads/2012/12/hit2072.pdfcontent-http://www.acri.org.il/he/wp 
7
 http://www.acri.org.il/he/20233  

http://tv.social.org.il/updates/25771
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/12/hit2072.pdf
http://www.acri.org.il/he/20233


 8המרכז הרפורמי שותף לכנס של ארגוני שמאל רדיקלי:  .2

המרכז הרפורמי הצטרף לשורת ארגונים השותפים בקיום כנס "רשימה שחורה" המביעה הזדהות 

 ותמיכה בארגוני ופעילי שמאל רדיקלי.

 לגיטימציה רבים. -ארגוני דהישנם , 9בין הארגונים השותפים לכנס

, 10קואליציית נשים לשלום, מחסום ווטש :BDS-ראל ותמיכה בארגונים הקוראים לחרם כלכלי על יש

 .11הקרן למגיני זכויות אדם

רים שוב :ארגונים המכפישים את חיילי צה"ל ומאשימים את מדינת ישראל בפשעי מלחמה

אמנסטי אינטרנשיונאל, רופאים למען זכויות אדם, גוש שלום, המוקד , 12בצלם, יש דין, שתיקה

 .הוועד הציבורי נגד עינויים ,לזכויות האזרח , האגודהלזכויות הפרט

 

  

                                                           
8
 shalom.org/home/he/channels/press_releases/1454517749-http://zope.gush   
9
אינטרנשיונל, רופאים  גוש שלום נמצא בין הארגונים הרבים השותפים לארוע זה, כולל: יש דין, בצלם, שוברים שתיקה, אמנסטי כלל הארגונים המשתתפים: 

ארגון סיוע לפליטים, המוקד לפליטים  -לזכויות אדם, הוועד הציבורי נגד עינויים, המוקד, הקרן למגיני זכויות אדם, קואליציית נשים לשלום, קו לעובד, א.ס.ף 
לום עכשיו, עמותת סיכוי, התנועה לחופש המידע, למען נשים בישראל, הקרן החדשה, שתי"ל, ש -ומהגרים, במקום, הקשת הדמוקרטית, מחסום ווטש, אחותי 

כז הרפורמי קבוצת המומחים לשלום וביטחון, האגודה לזכויות האזרח, מהפך, גישה, לוחמים לשלום, זזים, עמק שווה, המטה למאבק בגזענות, יש גבול, המר
 גרעין. לדת ומדינה, האגודה למען הלהט"ב, גוש שלום, רדיו כל השלום, התנועה הישראלית נגד

10
: ישראל על לחרם בקריאה תומכות: לשלום נשים קואליצייתלדוגמא:  

-https://mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA
%D7%97%D7%A8%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/   וכן

: מכתב של מחסום ווטש, קואליציית נשים לשלום וארגונים אחרים לממשלת נורבגיה, בקריאה להחרים חברה ישראלית
organizations/?lang=en-israeli-fund-pension-norwegian-to-letter-http://www.coalitionofwomen.org/english  

11
 monitor.org.il/ngos/hrdf-http://www.ngo/  
12
 מאשים את ישראל ב"אפרטהייד", "פשעי מלחמה", "מכות והתעללויות" של פלסטינים, "הריסת בתים כענישה", ו"גירוש" בכוח.")בצלם(  

 במועצת הביטחון של האו"ם  וטען  כי על האו"ם "לנקוט בפעולה, מנכ"ל בצלם, חגי אלעד, הופיע בדיון מיוחד 2016בחודש אוקטובר 
 / monitor.org.il/ngos/hrdf-http://www.ngoבינלאומית נחרצת" נגד ישראל 

http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/press_releases/1454517749
https://mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%9D/
https://mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%9D/
http://www.coalitionofwomen.org/english-letter-to-norwegian-pension-fund-israeli-organizations/?lang=en
http://www.coalitionofwomen.org/english-letter-to-norwegian-pension-fund-israeli-organizations/?lang=en
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/hrdf/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/hrdf


 13:יארגוני שמאל רדיקלתמיכה בהבעת להמרכז הרפורמי שותף  .3

יחד  שמאל,המרכז הרפורמי לדת ומדינה חתם על מכתב מחאה המביע סולידריות ותמיכה בארגוני 

וכן ארגונים  שוברים שתיקה, יש דין, בצלם, עדאלה,בצלם, ביניהם  עם ארגוני שמאל רדיקלי

התומכים בחרם על מדינת ישראל ואף פועלים בשטח להחרימה, כמו קואליציית נשים לשלום ומחסום 

 :תוכן ההודעה הוא תמיכה בפעילי שמאל רדיקלי 14ווטש.

 

 

 

  

                                                           
13
 http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1140  
14
: ישראל על לחרם בקריאה תומכות: לשלום נשים קואליצייתלדוגמא:  

https://mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA
-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%9D%D7%A0%D7%A9-

%D7%97%D7%A8%D7%9D/   וכן מכתב של מחסום ווטש, קואליציית נשים לשלום וארגונים אחרים לממשלת

to-letter-http://www.coalitionofwomen.org/english-: נורבגיה, בקריאה להחרים חברה ישראלית
organizations/?lang=en-israeli-fund-pension-norwegian  

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1140
https://mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%9D/
https://mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%9D/
https://mekomit.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%9D/
http://www.coalitionofwomen.org/english-letter-to-norwegian-pension-fund-israeli-organizations/?lang=en
http://www.coalitionofwomen.org/english-letter-to-norwegian-pension-fund-israeli-organizations/?lang=en
http://www.coalitionofwomen.org/english-letter-to-norwegian-pension-fund-israeli-organizations/?lang=en


 "יש גבול":בטקס של מדליקה משואה  יו"ר המרכז הרפורמי .4

טקס הדלקת משואות ב השתתפההמרכז הרפורמי לדת ומדינה, ויו"ר נשות הכותל, ענת הופמן, יו"ר 

 ת ל"הפסקת הכיבוש" ותומכת בסרבנות. "יש גבול" הקוראהשמאל הרדיקלית של תנועת 

 ענת הופמן הוגדרה כ"פעילה נגד הפלית מיעוטים". 

 

  



 15המרכז הרפורמי מקבל מימון מקרן פורד: .5

ידת האו"ם נגד הגזענות שהתכנסה בדרבן, דרום אפריקה, בשנת בווע BDS-התנועה ראשיתה של 

)"ועידת דרבן הראשונה"(. ההצהרה המסכמת של הארגונים בוועידה קראה למדיניות של  2001

בידוד מלא ומוחלט של ישראל כמדינת אפרטהייד, אכיפה של סנקציות והחרמות מקיפות ומחייבות, 

, אשר הושקה BDS-ו הפכה לעמוד התווך של תנועת הוסיום כל הקשרים עם ישראל. אסטרטגיה ז

  .2005רשמית ביולי 

 בוועידת מעורבים שהיו ביותר הקיצוניים הארגונים של המרכזיות המממנות בין הייתה "קרן פורד"

, האמריקאי בקונגרס לשימוע ובתגובה, דרבן ועידת לאחר .2001 -ב בדרבן הגזענות נגד ם"האו

 הקוראים ארגונים כולל", חתרניים לארגונים המימון את להפסיק" והתחייבה התנצלה הקרן נשיאת

וארגוני דה לגיטימציה , עקבי באופן יושם לא התחייבותה מימוש. ישראל מדינת של לחיסולה

 16.פורד קרן של לתמיכתה זוכים עדיין דרבן נדת'אג את המקדמים פלסטינים רבים

 

                                                           
15
 http://irac.org/OurSupporters.aspx   -rav.blogspot.co.il/2016/09/blog-erev-ha-http://galut

post_59.html  
16
 monitor.org.il/funder/ford-http://www.ngo/  

http://irac.org/OurSupporters.aspx
http://galut-ha-erev-rav.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_59.html
http://galut-ha-erev-rav.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_59.html
http://galut-ha-erev-rav.blogspot.co.il/2016/09/blog-post_59.html
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/ford/


 17ו"עיר עמים" "עמק שווה"משותפת של המרכז הרפורמי עם  פעילות .6

 18התנועה הרפורמית: מנכ"לא. סיור משותף בכותל ובסביבתו עם מנכ"ל 'עמק שווה' ועם 

בשיתוף עם שני ( 20.9.16ערך סיור )'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' שבראשו עומדת ענת הופמן, 

הוא חלק מסדרת : 'ויקהל' ו'קרן בכבוד'. הסיור המדובר של התנועה הרפורמית ארגונים נוספים

סיורים המסובסדים ע"י המרכז הרפורמי ו/או הארגונים הנוספים שהוזכרו כאן. הסיורים עוסקים 

 19כי המרכז הרפורמי רוצה לקדמם, כגון תמיכה במסתננים וכדומה.מסתבר בנושאים פוליטיים ש

 

מביע תקווה 'עמק שווה' מדמה בין פשעי דאע"ש ואלקאעידה לפעילות ישראל בירושלים וביו"ש, ו

 20(:22.08.16כי תקדים ההעמדה לדין של הראשונים בהאג ירתיע אף את ישראל )

"למרות ההבדל בין סוג ההרס שבוצע ע"י אלקאעידה או דאע"ש לבין הפעולות בנוגע לעתיקות 

בירושלים ובגדה המערבית, אנו מקווים שתקדים זה יבהיר כי נזק למורשת תרבותית של קהילות הנו 

 האנושות".פשע נגד 
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 .2ונספח  1נספח להרחבה אודות הארגונים ראה  
18
 https://www.facebook.com/events/287878888260280/   
19
 https://www.facebook.com/events/1818479585030160/  

20
 https://www.facebook.com/EmekShaveh/?fref=ts  

https://www.facebook.com/events/287878888260280/
https://www.facebook.com/events/1818479585030160/
https://www.facebook.com/EmekShaveh/?fref=ts


 21הופמן מנחה כנס של 'עיר עמים':מנכ"לית ה"מרכז הרפורמי" ענת . ב

 

 

קיום בירושלים", בכיר בארגון אמר שהקבוצה -למרות ש'עיר עמים' תואר כ"עובד ל]קידום[ דו

קיום". האג'נדה שהארגון -"מבקשת לקדם אג'נדה פוליטית, ולא הייתה ארגון שנוצר כדי לקדם דו

באופן חד צדדי את הנרטיב הפלסטיני, כולל שימוש בטענה הפלסטינית כי ישראל מנסה מקדם מציגה 

, תוך התעלמות מהנרטיב הישראלי. גישה זו של 'עיר עמים' מומחשת בדבריו 22"לייהד" את ירושלים

של 'עיר  23, ביחס לפרויקט הסרטים 'רגעי ירושלים'Jerusalem Post-של דויד הורביץ, לשעבר עורך ה

מאוזן ונטול הקשר של ישראל שניתן להעלות -צדדי, בלתי-"]הפרויקט[ הכיל כמעט כל ייצוג חד עמים':

רחמים מופצת -ישראל פלסטינית חסרת-השמצת… על הדעת, כשהם עטופים יחד בחבילה זדונית

 24רחמים במידה דומה".-עם השמצת ישראל ישראלית חסרת
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 -.irhttp://www

amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%
D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2_0.pdf  

 להכרת הארגון 'עיר עמים' 2עיין נספח 
22
+, 972דוגמא לדבר ניתן למצוא בריאיון שהעניקה מנכ"לית 'עיר עמים', יהודית אופנהיימר, למגזין הפוליטי  

( בו היא טענה כי בניית פארקים לאומיים המקדמים נרטיב לאומי יהודי ברור, כופה נוכחות 15.09.13 )פורסם ב
ונרטיב ישראליים על העיר העתיקה וסביבתה ומנסה לחסל את הנוכחות הפלסטינית בירושלים. 

(jerusalem/78914-to-right-their-losing-are-http://972mag.com/palestinians/ ) 
23
 movies-moments-amim.org.il/en/jerusalem-http://www.ir  
24
 monitor.org.il/ngos/iramim-http://www.ngo/ 

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2_0.pdf
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http://972mag.com/palestinians-are-losing-their-right-to-jerusalem/78914/
http://www.ir-amim.org.il/en/jerusalem-moments-movies
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/iramim/


 יטימציה נגד ישראללג -בכירות ב'נשות הכותל' השותפות לקמפיין הדה

 ענת הופמן: -יו"ר 'נשות  הכותל'

עומדת בראש הופמן  2002. החל משנת 1988יו"ר 'נשות הכותל' מאז 

, המגדיר את עצמו כ"זרוע הציבורית 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה'

והמשפטית של התנועה ליהדות מתקדמת )התנועה הרפורמית( בארץ 

" 'המוקד לפליטים המנהל של הופמן הינה חברת הוועד  .25ובעולם

לביטול החוק בין היתר , לצידה של נעמי חזן, ארגון הפועל 26ולמהגרים'

הארגון ממומן ע"י הקרן החדשה לישראל וקרן מוריה, וכן  27למניעת הסתננות,.

  28ע"י ישויות מדיניות זרות.

ארגון שמאל שקיים מחאות נגד ה"כיבוש" הישראלי בימי  -'נשים בשחור'ב הופמן הייתה פעילה

, ארגון 29'אגודה לזכויות האזרח בישראל'כיהנה כחברת הנהלה בוגם ה'אינתיפאדה הראשונה', 

  שמאל רדיקלי הממומן ע"י 'הקרן החדשה לישראל'.

ופמן ה 1989-2003.30בשנים  מרצסיעת כחברת מועצת העיר בירושלים מטעם  הופמן כמו כן כיהנה

 the Domari Society of Gypsies in)'חברת דומארי של הצוענים בירושלים' היא גם יו"ר 

Jerusalem המתאמת פעילויות עבור הארגונים ודואגת להם  'אלקדס'שייך לרשת הארגונים ה(, ארגון

 לתקציבים. באתר של רשת 'אלקדס' מוצגת מפה של העיר העתיקה בה אין כל אזכור לכותל המערבי,

בנוסף, רשת 'אלקדס' תומכת ב"החרמת הכיבוש כאחד  31שארף'.-והרובע היהודי נקרא 'שכונת אל

 32האמצעים היעילים ביותר כדי להתנגד למדיניות של קולוניזציה ועקירת פלסטינים".

 33בתיה קאלוס: - סגנית יו"ר 'נשות הכותל'

, ובכך מסייעת בהעברת תקציבים 'קרן מוריה'משמשת כרכזת תכניות של 

עיר ', 'עדאלה'לגיטימציה נגד ישראל כמו: -לארגונים השותפים לקמפיין הדה

, 'סיכוי'. בנוסף קאלוס משמשת כיועצת של הארגון 'מוסאווה'ו 'יש דין', 'עמים

:  מדינת קיומה של לביטול הקוראתהצהרה  34החתום על 'הצהרת חיפה'

 זיכרון של מניפולציהב ישראל את מהמאשיו ,אלימה התנגדותתומכת ב, ישראל

  .פוליטיות מטרותצורך ל השואה

הקורא לחרם לישראל ופועל להאשמת ישראל  35בארגון השמאל נשות ווטש גםקאלוס פעילה 

קרן אמריקאית  36,'פאוס' לקרן הישראלית היועצתקאלוס היא גם בפגיעה בזכויות פלסטינים. 
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 http://www.datumedina.org.il/  
26
 board-directors-us/the-http://hotline.org.il/about/  
27
 http://hotline.org.il/activism/  
28
 entity-state-foreign-a-from-nationus/do-http://hotline.org.il/about/  
29
 board-directors-us/the-http://hotline.org.il/about/  
30
 עפ"י ויקיפדיה. 
31
 -anti-to-linked-leadership-wall-the-of-news/women-http://www.jewishpress.com/news/breaking

groups/2013/11/10/0-israel/  
32
 0-map-jerusalem-shop-http://www.grassrootsalquds.net/content/where  
33
באתר 'נשות הכותל' היא מופיעה כחברת הנהלה ולא כסגנית יו"ר:  

tzevet-http://www.womenofthewall.org.il/he/hanhala/    
34
 research.org/en/files/2007/09/haifaenglish.pdf-http://mada  
35
 https://machsomwatch.org/he/node/28918  
36
 tzevet-http://www.womenofthewall.org.il/he/hanhala/  
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ועד וכמו כן היא חברת ה 37החדשה לישראל' וכן את 'סיכוי'.המממנת באופן משמעותי את 'הקרן 

. קרן אברהםב תכניותומכהנת כמנהלת , מאבקים חברתיים ברשתהמוביל המנהל של 'אנו' ארגון 

  .ומייצגת גם את קרן סוהן

                                                           
37
 -anti-to-linked-leadership-wall-the-of-news/women-http://www.jewishpress.com/news/breaking

groups/2013/11/10/0-israel/  
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 : ארגון 'עמק שווה'1נספח 

 80דעון סולימני, א. הדמויות הבולטות בארגון הן יונתן מזרחי וג2008 -ארגון 'עמק שווה' הוקם ב

רכיאולוגים בעלי אג'נדה פוליטית ברורה שפרשו מרשות העתיקות ודוגלים בכך שהארכיאולוגיה א

 38הישראלית "חייבת לעבור שינוי יסודי ומהותי" כדי שנתאים את עצמנו להידברות עם הפלסטינים.

באתר הבית של הארגון מודגש כי "אנו נאבקים נגד השימוש באתרי מורשת ובשרידים ארכיאולוגים 

בפועל הארגון מקדם נרטיב מוטה על פיו הפלסטינים  39ככלי פוליטי בסכסוך בין ישראל והפלסטינים."

 מוצגים תמיד כקורבנות וישראל מוצגת כתוקפן. 

ערוץ התודעתי והמשפטי. במישור התודעתי, הארגון פועל לקידום האג'נדה שלו בעיקר ב

הארגון מקיים פעילות הסברה וסיורי שטח בהם מוצגת עמדה פוליטית חד צדדית, תוך עיוות או אף 

במישור המשפטי, הארגון עותר לבג"צ כדי לעצור פיתוח של  40התעלמות מההיסטוריה הישראלית.

 .43וכדומה 42נים"או כדי לשמר "אתרי מורשת פלסטי 41אתרי מורשת ישראליים

בראיון לאתר 'שיחה מקומית' השווה מנכ"ל 'עמק שווה', יונתן מזרחי, בין מנהרות הטרור של 

המנהרות שישראל חופרת מתחת לעיר העתיקה החמאס לבין החפירות הארכיאולוגיות בירושלים: "

ות שבשלב , והדרישה של כולנו צריכה להיוסילוואן הן בעיני סכנה חמורה יותר מהמנהרות בדרום

בדו"ח בשם "מסילואן להר הבית: חפירות ארכיאולוגיות  44הראשון ישראל תחדל מן החפירות הללו".

" הארגון 2012התפתחויות בשנת  –כאמצעי לשליטה בכפר סילואן ובעיר העתיקה של ירושלים 

מאשים כי "אתרי החפירה משנים את פני השטח, מחזקים נרטיב היסטורי הממוקד בעם ישראל, 

האשמה  45שריף".-חרם א-ממדרים את התושבים הפלסטינים מסביבתם ומהקשר להר הבית/אלו

זאת מתעלמת מהחפירות הנרחבות של הווקף בהר הבית אשר מטרתן מחיקת סממנים ארכיאולוגיים 

 46יהודיים במקום.

ממשלות אירופה לקידום עמדתו בעניין הסכסוך. במקרים רבים  בקרב'עמק שווה' פועל 

ותן הממשלות אשר תורמות לארגון. ניירות עמדה של האיחוד האירופי מבוססים במקרים מדובר בא

כתוצאה ממצב זה האיחוד האירופי רבים על מידע שמגיע אל נציגי האיחוד מהארגונים הנתמכים. 

ומדינות אירופה נמצאים במעין "מעגל סגור" בו הם שומעים רק קול אחד ועמדה אחת לגבי 

 47רגון 'עמק שווה'.הסכסוך, קולו של א

כוללת קרנות אירופיות 'עמק שווה' ממומן ע"י גורמים זרים רבים. רשימת התורמים לארגון 

לפי הדיווחים של הארגון לרשם העמותות )כנדרש בחוק חובת גילוי לגבי מי  וישויות מדיניות זרות.

ש"ח מישויות  712,383הארגון קיבל  2016-2015שנתמך על ידי ישות מדינית זרה(, בין השנים 

, אחוז התרומות ממדינות זרות לעומת תרומות פרטיות 2014מדיניות זרות. לפי הדו"ח השנתי של 
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41
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/827/782.html?hp=1&cat=404&loc=1  בהקשר זה אמר מנכ"ל
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42
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 -http://mekomit.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA

-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94
%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/  

45
 -content/uploads/2013/04/%D7%9C%D7%94%D7%A8-arch.org/he/wp-http://alt
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לאחרונה החלה 'הקרן  49ף, הארגון ממומן גם ע"י 'הקרן החדשה לישראל'.בנוס 48.90.2%עומד על 

 50החדשה' לפרסם בהרחבה פעילות ומחקרים של 'עמק שווה' באתר הבית שלה.

 

'עמק שווה' מדמה בין פשעי דאע"ש ואלקאעידה לפעילות ישראל בירושלים וביו"ש, ומביע תקווה 

 51(:22.08.16ע אף את ישראל )כי תקדים ההעמדה לדין של הראשונים בהאג ירתי

"למרות ההבדל בין סוג ההרס שבוצע ע"י אלקאעידה או דאע"ש לבין הפעולות בנוגע לעתיקות 

בירושלים ובגדה המערבית, אנו מקווים שתקדים זה יבהיר כי נזק למורשת תרבותית של קהילות הנו 

 פשע נגד האנושות".

 במקור:

Despite the differences between the kind of destruction wrought by al-Qaeda or ISIS 

and the actions around antiquities in Jerusalem and the West Bank, we hope that this 

precedent will make it clearer that damage to the cultural heritage of communities is 

a crime against humanity. 
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 ארגון 'עיר עמים' :2נספח 

מדיני, שעיקרו העברת חלקים מירושלים המאוחדת -ארגון 'עיר עמים' חותר לקידום הסדר פוליטי

לשליטת הרשות הפלסטינית. העמותה מקיימת קשרים עם פלסטינים תושבי העיר, וכן עם גורמים 

ירים, וביניהם בהנהלת הארגון ניתן למצוא פעילי שמאל רדיקלי בכ 52בינלאומיים הפועלים בנושא.

 53נעמי חזן ואלון ליאל.

הארגון מקבל כספים מישויות מדיניות זרות, כדוגמת האיחוד האירופי ומדינות אירופיות 

ממדינות  2014-2012לפי הדו"חות השנתיים של הארגון, אחוז התרומות שהוא קיבל בשנים שונות. 

מקבל מימון מהקרן החדשה  כמו כן 'עיר עמים' .62.6%זרות לעומת תרומות פרטיות עמד על 

כחלק מכך, הקרן החדשה לישראל אישרה לעיר עמים לישראל, מקרן מוריה, ומקרנות נוספות. 

זאת ועוד, הארגון מתוקצב גם ע"י 'המזכירות',  $2014-2008.54 בשנים 1,500,907מענקים בסך 

ינות אירופיות לידי מנגנון כספים פלסטיני שמרכזו ברמאללה. 'המזכירות' מעבירה כספים מארבע מד

ארגונים ישראלים ופלסטינים רדיקלים רבים, ביניהם ארגונים פלסטינים המקיימים קשרים אדוקים עם 

  55ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'.

'עיר עמים' פועל לנטר ולחשוף מהלכים של ממשלת ישראל בירושלים ופעמים רבות מקיים 

במטרה לנטרל את אותם צעדים. כחלק מכך, הארגון מגיש עתירות  פעילות משפטית וציבורית ענפה

בנוסף, הארגון מקיים  56רבות לבג"צ נגד המדינה, המשטרה, עיריית ירושלים, ונציגי שלטון נוספים.

 57סיורים בעלי גוון פוליטי מובהק בירושלים ובסביבות גדר ההפרדה.

בירושלים", בכיר בארגון אמר שהקבוצה קיום -למרות ש'עיר עמים' תואר כ"עובד ל]קידום[ דו

קיום". האג'נדה שהארגון -"מבקשת לקדם אג'נדה פוליטית, ולא הייתה ארגון שנוצר כדי לקדם דו

מקדם מציגה באופן חד צדדי את הנרטיב הפלסטיני, כולל שימוש בטענה הפלסטינית כי ישראל מנסה 

גישה זו של 'עיר עמים' מומחשת בדבריו , תוך התעלמות מהנרטיב הישראלי. 58"לייהד" את ירושלים

של 'עיר  59, ביחס לפרויקט הסרטים 'רגעי ירושלים'Jerusalem Post-של דויד הורביץ, לשעבר עורך ה

מאוזן ונטול הקשר של ישראל שניתן להעלות -צדדי, בלתי-עמים': "]הפרויקט[ הכיל כמעט כל ייצוג חד

רחמים מופצת -ישראל פלסטינית חסרת-שמצתה… על הדעת, כשהם עטופים יחד בחבילה זדונית

 60רחמים במידה דומה".-עם השמצת ישראל ישראלית חסרת

יתר על כן, על פי פרסום בבלוג של 'עיר עמים' שיוצג מיד, עולה החשד כי הארגון שותף 

לקריאה להטיל סנקציות מדיניות וכלכליות על ישראל על מנת להכריח אותה לפעול בניגוד לרצונה. 

"לאיים ]על ( התפרסמה קריאה לממשלת ארה"ב 27.4.10של הארגון ב'הפינגטון פוסט' ) בבלוג

ישראל[ בניתוק הקשרים הדיפלומטיים. איימו עלינו בקיצוץ או בהפסקת חבילת הסיוע הכו בנו 

 61.בראש והכריחו אותנו להתפכח"
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+, 972אופנהיימר, למגזין הפוליטי דוגמא לדבר ניתן למצוא בריאיון שהעניקה מנכ"לית 'עיר עמים', יהודית  

( בו היא טענה כי בניית פארקים לאומיים המקדמים נרטיב לאומי יהודי ברור, כופה נוכחות 15.09.13)פורסם ב 
ונרטיב ישראליים על העיר העתיקה וסביבתה ומנסה לחסל את הנוכחות הפלסטינית בירושלים. 

(jerusalem/78914-to-right-their-losing-are-http://972mag.com/palestinians/ ) 
59
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 במקור: 
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"So, if you want to do Israel a real service, appeal to the White House to act tough with Israel for 
once. Threaten us with severing diplomatic ties. Threaten us with cutting back on, or even cutting off, 
the annual support package. Bludgeon us over the head and force us to wise up." 


