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 .1תקציר
ארגון 'שומרי משפט -רבנים למען זכויות אדם' (להלן' :רלז"א') נוסד בשנת  1988וכיום הוא מונה
מעל מאה רבנים ,רובם רפורמים וקונסרבטיבים' 1.רלז"א' הינו ארגון שמאל רדיקלי השותף לקמפיין
הדה-לגיטימציה וללוחמה המשפטית המתנהלת כנגד מדינת ישראל וצה"ל .הארגון מאשים את
ישראל וצה"ל בביצוע פשעי מלחמה ,לעיתים תוך רקימת עלילות לצורך הכפשת שמה של המדינה.
על פי מחקר שנעשה ,התגלה כי כ 35%-מהקהילות הרפורמיות בישראל מונהגות על ידי חברים
ב'רבנים למען זכויות אדם' ,ביניהם אף פעילים בכירים בארגון 2.בנוסף ,רבים מבין חברי 'רלז"א' הינם
פעילים בתנועה הרפורמית ,הפועלת לשנות באופן רדיקלי את זהותה היהודית של מדינת ישראל.
מידע זה מלמד על זיקה ברורה בין התנועה הרפורמית בישראל לבין פעילות למען דה-לגיטימציה
של ישראל.
להלן יוצגו דוגמאות מרכזיות לפעילותו של הארגון בשנים האחרונות.
'רלז"א' מפעיל באופן שוטף מספר מחלקות מרכזיות ,וביניהן :מחלקה משפטית המקיימת לוחמה
משפטית נגד פעילות צה"ל ,בשיתוף עם ארגונים פלסטינים ואירופים רדיקליים .מחלקת 'זכויות האדם
בשטחים הכבושים' -מקיימת פעילות שטח לסיוע לפלסטינים תוך אפליית התושבים הישראלים.
מחלקת החינוך -פועלת להטמעת האג'נדה ותפיסת העולם של 'רלז"א' בקרב חניכי מכינות קדם
צבאיות ,סטודנטים ,וקבוצות אחרות.
דו"ח זה חושף את מקורות המימון הבעייתיים של 'רלז"א' .מהמחקר עולה כי הארגון ממומן ע"י
ישויות מדיניות זרות ,כולל האיחוד האירופי ,וכן ע"י קרנות פלסטיניות ואירופיות התומכות במקביל
בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית מובהקת .כמו כן הארגון מקבל מימון מ'הקרן החדשה לישראל'.
ככלל ,רוב מוחלט של התרומות לארגון מגיע מחו"ל.

 .2דוגמאות מרכזיות לפעילות 'רלז"א'
• האשמת צה"ל בפשעי מלחמה במבצע עופרת יצוקה 11 :ארגוני דה-לגיטימציה וביניהם 'רלז"א' היו
שותפים לאתר האינטרנט  GazaHebשהאשים את צה"ל בפשעי מלחמה במהלך מבצע עופרת יצוקה
3
(דצמבר .)2008
• שותפות בדו"ח גולדסטון :מסקנות ועדת החקירה של האו"ם למבצע עופרת יצוקה ,דו"ח גולדסטון
(פורסם בספטמבר  ,)2009גרם למדינת ישראל ולצה"ל נזק בין-לאומי חמור .ראש ממשלת ישראל,
בנימין נתניהו ,ביטא בזמנו את הדברים באמרו כי" :ישראל עומדת מול שלושה איומים מרכזיים :איום
הגרעין האירני ,איום הטילים ,ואיום שאני מכנה אותו איום גולדסטון" .נשיא המדינה דאז ,שמעון פרס,
אמר כי "הדו"ח מעניק למעשה לגיטימציה ליוזמות טרור"' .רלז"א' היה שותף במסירת מידע לשם
4
כתיבת הדו"ח .הארגון מוזכר בגוף הדו"ח כאסמכתא לטענות ולממצאים של הוועדה.
• עתירה לבג"צ נגד 'חוק החרם' :בשנת  2011חוקקה הכנסת את 'חוק החרם' ,האוסר קריאה לחרם
לסוגיו השונים על אדם או על גורם כלשהו ,רק מחמת זיקתו למדינת ישראל .בשנים הבאות ,בעיקר
בשנת  ,2016חוקקו מספר מדינות בארה"ב חוקים שונים נגד חרם על ישראל .אולם בעיני 'רלז"א'
וארגונים רדיקליים נוספים חוק החרם הוא דווקא חוק שנועד לסתום פיות ,ולכן הם עתרו לבג"צ
5
במטרה לבטלו .בסופו של דבר העתירה נדחתה והחוק התקבל.
• קמפיין להכפשת ישראל בהקשר סוגיית הבדואים בנגב' :רלז"א' הוא אחד הארגונים הבולטים
בפעילות בסוגיה זו .הארגון הפיק סרט בשנת  2013בשם 'כנר ללא גג' ,אותו הגדיר העיתונאי בן
דרור ימיני" :אחד הקמפיינים המתועבים ביותר נגד ישראל ,שמציג את המדינה כגזענית ,וכיורשת
האנטישמיות ,מנוהל בימים אלה בחסות 'רלז"א' 6"...הסרט משווה בין התכנית הישראלית להסדרת
ההתיישבות הבדואית בנגב לגירושם של היהודים תחת שלטון הצאר האנטישמי ברוסיה.

4

• האשמת ישראל בהפרת החוק הבינלאומי במבצע צוק איתן' :רלז"א' היה שותף לעשרה ארגוני דה-
לגיטימציה שהאשימו את ישראל בחשד רציני להפרת החוק הבינלאומי וביצוע פשעי מלחמה במבצע
צוק איתן .במהלך המבצע שלחו הארגונים מכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה ובו כתבו" :הדיווחים
והנתונים שהצטברו עד כה ...מעלים חשד רציני להפרות חמורות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי,
7
ובפרט דיני הלחימה"...
• 'רלז"א' מממן את 'תעאיוש' כדי ליצור
הפרות סדר נגד חיילי צה"ל 8:מדי שבת
מגיעים פעילי ארגון 'תעאיוש' לדרום
הר חברון ,מתוך מטרה מוצהרת לארגן
הפרות סדר נגד חיילי צה"ל וליצור
פרובוקציות .הארגון ,שכלל לא רשום
כחוק ,מקבל תמיכה ומימון ממספר
ארגונים גדולים יותר ,כאשר 'רלז"א'
ו'שוברים שתיקה' הם הבולטים שבהם.
פעילי 'תעאיוש' מעידים כי בחלק
מהמקרים הם עובדים "נורא צמוד" עם
בתיעוד שבוצע ע"י הארגון 'עד כאן' ,מודה יחיאל גריינמן ,פעיל בכיר
'רלז"א' ,כולל מצבים בהם הם משמשים
ב'רלז"א' ,בקשרים הקיימים בין ארגונו לבין ארגון 'תעאיוש'
כביכול כפעילי השטח שלהם .אחד
הפעילים מספר לחבריו כי 'רלז"א'
מקבל תמיכה רבה מקהילות יהודיות
בארה"ב ,ומוסיף" :הם ['רלז"א'] יודעים מזה ,אבל התורמים ...לא אמורים לדעת מזה".
• המחלקה המשפטית שותפה לכתיבת
דו"ח נגד פעילות צה"ל :במרץ 2015
התפרסם דו"ח של ארגון הדה-
לגיטימציה 'כרם נבות' נגד פעילות צה"ל
ביו"ש ,בשיתוף עם המחלקה המשפטית
של 'רלז"א' .פרסום הדו"ח נעשה במימון
9
'דיאקוניה' -קרן הכנסייה השבדית,
ובשיתוף הארגונים 'תעאיוש'' ,שוברים
10
שתיקה' ואחרים.
• מנכ"ל 'רלז"א' נעצר מספר פעמים
בשל פעילות בלתי חוקית :אריק
אשרמן ,מנכ"ל הארגון עד אוגוסט 2016
16
בתמונה :אריק אשרמן בעצרת 'שוברים שתיקה' ()06.06.14
11
וחבר 'הקבינט הרבני' של ','JStreet
נעצר מספר פעמים ואף נשפט על ביצוע
פעילות בלתי חוקית .באפריל  2003אשרמן נעצר באשמת הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ,לאחר
שחסם בולדוזרים בדרכם להריסת בנייה בלתי חוקית בירושלים 12.אשרמן הורשע בשל עבירה זו
אך נידון לעונש מופחת -עבודות שירות בלבד 13.אשרמן נעצר עוד מספר פעמים בשל הסתה של
15
פלסטינים נגד שוטרים 14,וכן בשל יצירת פרובוקציות ועימותים כנגד מתיישבים יהודים.
י

י
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אדם'לזכויות אדם'
'רבנים
מקורות מימון של
תרשים  :1מקורות מימון של 'רבנים למען זכויות
) (2009-2014סה"כ₪28,222,605 :
( )2009-2014סה"כ ₪28,222,605

ישויות מדיניות
זרות 17%
₪4,919,355

קרנות אירופיות
ופלסטיניות 36%
₪10,120,522

פעילות מרכזית:
 .1דה-לגיטימציה לישראל
 .2שינוי הזהות היהודית
של המדינה
קרנות אמריקאיות
ויחידים 28%
₪7,910,282

הקרן החדשה
לישראל *15%
₪4,131,441

תרומות בישראל 4%
₪1,141,005

)יחידים וארגונים(

*סכום התרומה של 'הקרן החדשה' הופיע במקור בדולרים .ההמרה לשקלים
חדשים נעשתה עפ"י ממוצע שער הדולר בשנים .₪ 3.7 :2009-2014

6

תרשים  :2תקציב 'רבנים למען זכויות אדם' ()2009-2014
סה"כ ₪28,222,605
תקציב 'רבנים לזכויות אדם' )(2009-2014

סה"כ₪28,222,605 :

₪5,591,844 ₪5,624,830
₪5,376,863
₪5,000,000

₪4,903,977

₪4,000,000

₪3,738,862

₪2,986,229

₪3,000,000

₪2,000,000

2014

2013

2012

2011

7

2010

2009

מימון הקרן הפלסטינית ’המזכירות‘ ל'רבנים לזכויות אדם'
כחלק מפעילות אנטי ישראלית נרחבת )(2009-2014
תרשים  :3מימון הקרן הפלסטינית ‘המזכירות’ (*)2009-2014

ארגוני
דה-לגיטימציה
ישראליים
’המזכירות‘

ארגוני דה-לגיטימציה פלסטיניים**

בדיל

אלדמיר

אל-מיזאן

JLAC (the Jerusalem
Legal Aid and Human
)Rights Center

Musawa

Palestinian Center for
Peace and Democracy
)(PCPD

HADAF Center For
Human Rights

The Palestinian
Working Women
Society for
Development

Defence of Children
InternationalPalestine Section

Women’s Centre
for Legal Aid and
Counseling

Miftah

Human Rights and
Democracy Media
"Center "SHAMS

Al-Maqdese for
Society Development
)(MSD

Applied Research
Institute ARIJ

Women’s Aﬀairs
)Center (WAC

הוועדה הטכנית לזכויות
נשים )(WATC

ארגונים הקשורים לארגון
הטרור 'החזית העממית'

PCHR

אדאמיר

אל-חק

Hurryyat: Center for
Defense of Liberties
and Civil Rights

* בין מקורות המימון הזרים של רבל"א נמנית המזכירות 'המזכירות' ובשמה המלא The Human Rights and
' ,International Humanitarian Law Secretariatהמזכירות' פועלת במסגרת (NDCמרכז הפיתוח הפלסטיני
לארגוני  ,NGO - (NGO Development Centerומטרתה העברת כספי תרומות מן המדינות דנמרק ,שבדיה ,שוויץ והולנד

אל ארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטינים .בין הארגונים הפלסטינים הנתמכים ע"י המזכירות ישנם כאלה המקיימים
קשרים הדוקים עם ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'.
** רשימה חלקית בלבד

8

 .3אפיון מקורות המימון הזרים התורמים ל'רבנים למען זכויות אדם'
א .אפיון מקורות המימון האירופיים:
בדיקה של מקורות המימון האירופיים ל'רלז"א' מעלה תמונה חמורה במיוחד ,לפיה הארגון מקבל
תרומות מקרנות אירופיות השותפות לתמיכה ב BDS-נגד ישראל ולמימון ארגונים פלסטינים ,חלקם
קשורים לארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין' .להלן מספר דוגמאות.
):Norwegian Church Aid (NCA
• הקרן חברה ב'מועצת הכנסיות העולמית' ( .)World Council of Churches- WCCמדובר בגוף נוצרי
פרוטסטנטי ,שבשונה מהכנסייה הקתולית שהצהירה על נטישת דעותיה נגד היהודים 17,הרי הוא
18
מחויב לתפיסות עולם אנטישמיות.
19
• תומכת במסמך 'קיירוס פלסטין' ( .)Kairos Documentמדובר במסמך שנכתב בשנת  2009בידי
קבוצה קטנה של אנשי דת נוצרים פלסטיניים והופץ באמצעות 'מועצת הכנסיות העולמית' (.)WCC
המסמך חוזר מספר פעמים על קריאתו לחרם נגד ישראל ,וכן קורא למנוע השקעות ולהטיל סנקציות
21
על ישראל 20.כמו כן המסמך מכחיש את הקשר ההיסטורי של היהודים לארץ ישראל.
• באוקטובר  2011הקרן מימנה מיצג אמנותי בבית ספר בנורבגיה ,בו הוצג דגל ישראל ,עליו נמתח X
22
ומתחתיו נכתב 'רוצחת'.
• פועלת לקדם את 'הנכבה הפלסטינית' וקוראת להטיל סנקציות כלכליות על ישראל.
• מקיימת קשרי מימון ושיתופי פעולה עם ארגוני דה-לגיטימציה ישראלים ,כמו 'שוברים שתיקה'
ו'קואליציית נשים לשלום'.
• הקרן תרמה ל'רלז"א'  ₪184,218בשנים .2010-2009
י

:Church of Sweden
• הקרן חברה ב'מועצת הכנסיות העולמית' (.)World Council of Churches- WCC
24
• תומכת במסמך 'קיירוס פלסטין' (.)Kairos Document
• הקרן שותפה ל 22 -ארגונים אירופים שהפיצו באוקטובר  2012מסמך בשם:
'.'Trading Away Peace: How Europe Helps Sustain Illegal Israeli Settlements
המסמך קורא לאיחוד האירופי ולממשלות שונות לנהל מאבק פוליטי בישראל ,כולל שימוש בסנקציות
25
כלכליות.
• מתנגדת להסכמים בילטראליים בין האיחוד האירופי לישראל ,קוראת לסמן מוצרי התנחלויות
26
ולחקיקה נגדן.
• הקרן תרמה ל'רלז"א'  ₪232,245בשנים .2014-2012
23

י

י

( MISEREORגרמניה):
27

• הקרן תומכת בסימון מוצרים מהתנחלויות.
• מימנה כנס של 'זוכרות' למימוש 'זכות השיבה' בתל אביב בספטמבר .2013
29
• מקיימת שיתוף פעולה עם הארגון הפלסטיני 'אל-חאק'.
30
• מימנה תערוכה של 'שוברים שתיקה' בברלין בספטמבר .2012
• הקרן תרמה ל'רלז"א'  ₪624,475בשנים .2014-2011

28

י

י

:)Church of Scotland) Scottish Church
31
• הקרן תומכת ב.BDS-
32
• מכחישה את זכותו ההיסטורית והדתית של עם ישראל בארץ ישראל.
• הקרן תרמה ל'רלז"א'  ₪107,175בשנים .2013-2012
י

9

:)Evang Germany) Evangelical Church in Germany
• הכומר וולקר קלר ( ,)Volker Kellerאחד הכמרים החברים בכנסייה בעיר ברמן ( ,)Bremenמגדיר את
עצמו כאנטישמי ,בנוסף להיותו פעיל בתנועת ה .BDS-עד לפרסום הכתבה ב'ג'רוזלם פוסט' שעסקה
בנושא זה ,בתאריך  ,07.05.16הכומר לא הודח מתפקידו בכנסייה ומנהיגי הכנסייה האוונגליסטית
הלאומית בגרמניה ( )EKDלא גינו את הדבר .הכומר קלר מצידו שלח מייל למערכת ה'ג'רוזלם פוסט'
בו הוא שב והגדיר את עצמו כאנטישמי ועוד הוסיף ואמר כי רק אתמול בערב פעיל  BDSשאף אותו
33
הוא מגדיר כאנטישמי העביר שיחה בבניין הכנסייה.
34
• הכנסייה אימצה את מסמך 'קיירוס פלסטין' (.)Kairos Document
• ארגון ' 'Bread for the Worldשהוקם ומופעל על ידי הכנסייה ,תומך בארגוני דה-לגיטימציה
35
ישראלים ופלסטינים.
• הקרן תרמה ל'רלז"א'  ₪196,688בשנים .2014-2012
י

ב .אפיון מקורות המימון האמריקאיים:
בין מקורות המימון הזרים לרלז"א אנו מוצאים גם מספר קרנות אמריקאיות ,אשר חלקן תומכות
במקביל בפעילות אנטי-ישראלית .להלן מספר דוגמאות לכך.
הקרן החדשה לישראל (:)New Israel Fund
'הקרן החדשה לישראל' הוקמה ב .1979-מטרתה ,כפי העולה מפרסומיה ,היא קידום שוויון ודמוקרטיה
בישראל .בין הארגונים הנתמכים על ידי הקרן ניתן למצוא ארגוני שמאל רדיקלי רבים המנהלים
קמפיין דה-לגיטימציה נגד צה"ל ומדינת ישראל .חלק מארגונים אלה היו שותפים פעילים בכתיבתו
של דו"ח גולדסטון שהאשים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה במבצע עופרת יצוקה ,וכן היו שותפים
להאשמת ישראל בפשעי מלחמה במבצע צוק איתן .בנוסף ,הקרן תומכת בארגונים רבים הפועלים
לשנות את אופייה וזהותה היהודית של מדינת ישראל .הקרן תרמה ל'רלז"א'  ₪4,131,441בשנים
.2014-2009
קרן פורד (:)Ford Foundation
'קרן פורד' הייתה בין המממנות המרכזיות של הארגונים הקיצוניים ביותר שהיו מעורבים בוועידת
האו”ם בדרבן בשנת  .2001לאחר הוועידה התחייבה נשיאת הקרן להפסיק את המימון לארגונים
הרדיקליים ,כולל ארגונים הקוראים לחיסולה של מדינת ישראל .התחייבותה לא מומשה באופן
עקבי ורבים מהארגונים הפלסטינים המקדמים את האג'נדה של דרבן עדיין זוכים לתמיכתה של קרן
פורד 36.בין ארגוני הדה-לגיטימציה הישראלים שנתמכים ע"י הקרן ,ניתן למצוא את 'זוכרות'' ,בצלם',
'סולידריות שייח ג'ראח'' ,עדאלה'' ,מוסאוא'' ,רופאים לזכויות אדם' ועוד 37.הקרן תרמה ל'רלז"א'
 ₪1,408,174בשנים .2014-2009
הקרן לשלום במזה"ת (:)Foundation for Middle East Peace
בין ארגוני הדה-לגיטימציה הישראלים שנתמכים ע"י 'הקרן לשלום במזה"ת' ,ניתן למצוא את 'שוברים
שתיקה'' ,עדאלה'' ,הטלוויזיה החברתית'' ,האגודה לזכויות האזרח'' ,עיר עמים' ועוד 38.הקרן תרמה
ל'רלז"א'  ₪172,537בשנים .2014-2009
פיירדול (:)Firedoll Foundation
פיירדול תומכת בארגון האמריקאי האנטי-ישראלי ( ,Jewish Voice for Peace (JPVוכן בארגוני
דה-לגיטימציה ישראלים כמו 'אנרכיסטים נגד הגדר'' ,המוקד' ועוד .הקרן תרמה ל'רלז"א' ₪264,404
בשנים .2014-2009
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תמיכה בפעילות אנטי-ישראלית על ידי קרנות זרות המממנות את
'רבנים למען זכויות אדם'

תורם

תמיכה

בBDS-

מימון ארגונים
התומכים בBDS-

מימון ארגונים
פלסטיניים

Trocaire

(אירלנד)
Norwegian
Church Aid

(נורבגיה)
Church of Sweden

(שבדיה)
Misereor

(גרמניה)

תמיכה בסימון
מוצרי התנחלויות

39

הפניה למקור

Firedoll Foundation

(ארה"ב)
Iris O'Brien Foundation

(אירלנד)
Caritas Belgium

(בלגיה)
Kerk in Actie

(הולנד)
Evangelical Church in
Germany

(גרמניה)

הערה :החומר המוצג בטבלה מתבסס על אתרי האינטרנט של הקרנות המופיעות בו ועל מידע
מרשם העמותות הישראלי ,אלא אם כן צוין אחרת.
-תומך/ממן
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אירופיות
ל'רבנים קרנות
אנטי-ישראלית על ידי
תרשים :4
אדם'
לזכויות
בפעילותאירופיות
תמיכהקרנות
מימון
כחלק מפעילות אנטי ישראלית נרחבת )(2009-2014

קרנות אירופאיות

Church of Sweden

MISEREOR

Kahane foundation
)(KKF

Kirk enacty
)(Kerk in Actie

Amberstone trust

Norwegian Church
)Aid (NCA

Trocaire

Caritas Belgium

Iris O'Brien
foundation

Evangelical Church
in Germany

ארגונים ישראליים

Scottish Church

ארגונים פלסטיניים

שוברים שתיקה

בצלם

הטלוויזיה חברתית

PCHR

סולידריות שיח‘ ג‘ראח

זוכרות

אנרכיסטים נגד הגדר

אל-חק

ארגונים אירופיים

Bread for the WorldEED

בדיל

רבנים לזכויות האדם

מי מרוויח מהכיבוש

סביל

מדה אלכרמל

קואליציית נשים לשלום

EAPPI

עיר עמים

קרנות כנסייתיות

12

 .4שיתופי פעולה בין 'רבנים למען זכויות אדם' לבין ארגוני דה לגיטימציה
ישראלים ופלסטינים
'רלז"א' מקיים שיתופי פעולה רבים עם ארגוני דה-לגיטימציה ישראלים ,ויותר מכך ,עם ארגוני
דה-לגיטימציה פלסטינים ,ביניהם כאלה שמקיימים קשרים שונים עם ארגון הטרור 'החזית העממית
לשחרור פלסטין' .פעילותם של הארגונים כוללת לוחמה משפטית נגד ישראל ,האשמתה בביצוע
פשעי מלחמה ועוד .להלן דוגמאות מרכזיות לשיתופי פעולה אלה:

 .1שותפות בכוח משימה משפטי -קואליציית ארגונים ישראלים
40
ופלסטינים נגד ישראל
'רלז"א' שותף לקואליציית ארגונים ישראלים ופלסטינים המנהלים מאבק משפטי נגד ישראל.
הקואליציה כוללת גיבוש אסטרטגיית פעילות משותפת נגד ה"כיבוש" .בין הארגונים החברים
בקואליציה נמצא 'אדאמיר' ,ארגון בעל קשרים רבים עם ארגון הטרור 'החזית העממית'.

 .2תמיכה והזדהות עם שעוואן ג'בארין ,מנכ"ל 'אל-חק' ובכיר בארגון הטרור
'החזית העממית'
שעוואן ג'בארין הינו מנכ"ל 'אל-חק' לזכויות אדם ,ארגון פלסטיני שמושבו ברמאללה .הארגון מתוקצב
בין היתר ע"י 'המזכירות' ,מנגנון הכספים שמממן גם את 'רלז"א' וארגוני דה-לגיטימציה רבים נוספים.
מלבד פעילותו למען זכויות אדם ,ג'בארין הוא גם בכיר בארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור
פלסטין' 41.בשנת  2009אסרה ישראל על ג'בארין לצאת להולנד לשם קבלת פרס על פעילותו
למען הדמוקרטיה ונגד הגזענות .ג'בארין עתר לבג"צ ארבע פעמים אך כל עתירותיו נדחו משיקולים
ביטחוניים .בפסק הדין של בג"צ במרץ  2009נכתב כי “[שעוואן ג'בארין] ...בבחינת ד"ר ג'קל ומיסטר
הייד ,בחלק משעות פעילותו הוא מנהל של ארגון זכויות ,ובחלק אחר הוא פעיל בארגון טרור שלא
42
בוחל במעשי רצח ובניסיונות לרצח ,אשר דבר אין להם עם זכויות"...
פעילותו הפסולה של ג'בארין לא מנעה מ'רלז"א' ומארגוני דה-לגיטימציה אחרים לקרוא לבית
המשפט (" )22.02.12להסיר
מניעה זו [איסור יציאה מהארץ]
בשל פגיעתה הקשה לא רק במר
ג'בארין עצמו אלא גם ביכולתו
לפעול למען הקהילה אותה
הוא משרת" 43.לאחרונה פרסמו
'רלז"א' וארגוני הדה-לגיטימציה
קריאה נוספת ( ,)15.03.16בה
נכתב[" :אנו] מגנים בכל תוקף
את ההתקפות האנונימיות
המתמשכות נגד ארגוני זכויות
אדם פלסטיניים ,וממש לאחרונה
נגד 'אל-חק' .בתור ארגונים
ישראליים ,אנחנו מביעים את
שעוואן ג'בארין (במרכז) בכנס 'המזכירות' לתיאום העבודה עם
44
ועדת החקירה של האו"ם ל"פשעי" צה"ל וישראל במבצע צוק איתן.
הזדהותנו עם עמיתינו הפלסטיניים".
י45

מימין :דר' מצטפא מארי ,מנהל 'המזכירות' ()19.08.14
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' .3רלז"א' שותף לארגונים פלסטינים ואחרים בקריאה לפתיחת מעבר רפיח לכל
46
תושבי עזה ,כולל תומכי חמאס ()12.10.10
'רלז"א' שותף לקריאה לפתיחת מעבר רפיח לכל תושבי עזה" ,ללא קשר לאג'נדה הפוליטית שלהם
ביחס לחמאס" .בין הארגונים השותפים לקריאה ניתן למצוא את הארגונים הפלסטינים 'אדאמיר'
ו'אל-חק' ,הקשורים לארגון הטרור 'החזית העממית' ,וכן 'אל-מיזאן' ו ,PCHR-בנוסף לארגונים
ישראלים ואירופים.

' .4רלז"א' ו'סולידריות
שייח ג'ראח' קוראים
להשתתף במשמרת מחאה
כחלק מהמאבק של תושבי
47
שייח ג'ראח ()29.08.14
הלוגו של שני הארגונים מופיע
בפרסום המשותף:

' .5רלז"א' וארגוני דה לגיטימציה ישראלים בהודעת תמיכה בארגון 'שוברים שתיקה'
המתפרסמת באתר של הארגון ( PCHRללא תאריך)

48

הערה :עיין נספח  3להרחבה על פעילותם השלילית של חלק מהארגונים הפלסטינים המקיימים
שיתופי פעולה עם 'רלז"א'.
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זכויות אדם'
'רבנים למען
שיתופיפעולה בין
תרשים  :5שיתופי
לביןאדם'
לזכויות
'רבנים
פעולה בין
ארגוני דה-לגיטימציה
דה-לגיטימציה ישראלים ופלסטינים
לבין ארגוני

ארגונים פלסטיניים

ארגונים ישראליים*

שוברים שתיקה

בצלם

אל-מיזאן

אלמקדס

רופאים לזכויות אדם

תעאיוש

אל-חק**

אדאמיר**

האגודה לזכויות אדם

יש דין

JLAC (the Jerusalem
Legal Aid and Human
)Rights Center

**PCHR

הוועד הציבורי
נגד עינויים

הקרן למגיני זכויות אדם

אמנסטי
אינטרנשיונל-ישראל

המוקד להגנת הפרט

מחסום Watch

קואליציית נשים לשלום

עדאלה

סולידריות שיח‘ ג‘ראח

הוועד הציבורי נגד
הריסת בתים

* רשימה חלקית בלבד
**ארגונים פלסטינים הקשורים לארגון הטרור
'החזית העממית לשחרור פלסטין'
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נספחים
נספח  :1נושאי תפקידים וחברי הוועד המנהל של 'רבנים למען זכויות
אדם'
מנכ"ל :אריק אשרמן (רפורמי) ,עד לראשית אוגוסט 2016
יו"ר .1 49:אניטה סטיינר (קונסרבטיבית)
 .2משה יהודאי (רפורמי)  -סרבן גיוס לצה"ל וחבר בתנועת סרבנות בעבר 50,חבר ב'קבינט הרבני'
51
של '.'JStreet
י

52

חברי הוועד המנהל:
 .1לוי ויימן קלמן (רפורמי)
 .2צבי ויינברג (לא ידוע)
 .3מעיין טורנר (רפורמית)
 .4משה יהודאי (רפורמי)
 .5ברי לף (קונסרבטיבי)
 .6ג'רמי מילגרום (רפורמי או קונסרבטיבי)
 .7אבי נוביס דויטש (קונסרבטיבי)
 .8אניטה סטיינר (קונסרבטיבית)
 .9יהוידע עמיר (רפורמי)
 .10אנדי פאוור (רב חילוני)
 .11יונתן צ'יפמן (אורטודוקסי)
 .12שאול פיינברג (רפורמי)
 .13איימי קליין (רקונסטרוקציוניסטית)
 .14מיכאל קליין כץ (רפורמי)
 .15אורי רגב (רפורמי)  -פעיל גם בארגון 'חדו"ש'
 .16אד רטיג (רפורמי)
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נספח  :2חברים ב'רבנים למען זכויות אדם' המשמשים כמנהיגי קהילות
רפורמיות
בארץ קיימות  54קהילות רפורמיות 33% 53:מהן מונהגות ע"י חברים ב'רלז"א' ( 18קהילות) ,וב2%-
מהן ישנם חברים ב'רלז"א' בתפקידים שונים (קהילה אחת).
' .1מניין חגים' ,הרצליה פיתוח -נאוה חפץ ,מנחת התפילה ,משמשת כמנהלת מחלקת חינוך ב'רלז"א'
ופעילת 'שלום עכשיו' לשעבר 54.בנוסף היא חתומה על עצומה של חדו"ש ,ארגון הפועל לשינוי הזהות
55
היהודית בישראל.
' .2מניין חגים' בכפר סבא -קובי וייס ,מוביל התפילה ,חבר עמותה ב'רלז"א' .ומשמש גם ככתב ב'העוקץ',
56
אתר תקשורת של 'הקרן החדשה לישראל'.
57
 .3קהילת 'נתן יה' בנתניה -אדגר נוף ,רב הקהילה ,פעיל ב'רלז"א'.
 .4קהילת 'ברכת שלום' ,קיבוץ גזר -מירי גולד ,ראש הקהילה ,משמשת כחברת עמותה ב'רלז"א' .כמו
58
כן מאמרים שלה מתפרסמים באתר של 'רלז"א'.
59
' .5מניין חגים' ,קיבוץ המעפיל -לילה וסיד ,מובילת התפילות ,פעילה ב'רלז"א'.
 .6קהילת 'ברית עולם' ,קריית אונו -משה יהודאי ,רב הקהילה וחבר עמותה ב'רלז"א'.
60
 .7קהילת 'בית דניאל' ,תל אביב -גליה סדן ,רבת הקהילה וממובילות הגיור הרפורמי ,חברת עמותה
ב'רלז"א'.
61
 .8קהילת 'משכנות רות דניאל' ,תל אביב -מירה רז ,רבת הקהילה ופעילה בכירה ב'רלז"א'.
62
 .9קהילת קיבוץ יהל -בנג'י גרובר ,רב הקהילה ופעיל בכיר ב'רלז"א'.
63
 .10קהילת קיבוץ לוטן -דניאל בורשטיין ,רב בקהילה ופעיל ב'רלז"א'.
 .11קהילת 'כל הנשמה' ,ירושלים -לוי ויימן-קלמן ,רב הקהילה וחבר עמותה ב'רלז"א' .בנוסף ,ישנם
חברים נוספים בקהילה שבמקביל הינם פעילים ב'רלז"א' :יהוידע עמיר 64,פרופסור ורב רפורמי
המשמש כיו"ר מועצת הרבנים המתקדמים בישראל (מר"ם) .עמיר הינו בכיר ב'רלז"א' וחבר מזכירות
66
בארגון .עמיר היה פעיל ב'שלום עכשיו' ואף שימש כגזבר התנועה .מיכאל קליין כ"ץ 65,טורנר מעיין
67
ויעל גמון.
 .12קהילת 'מבקשי דרך' ,ירושלים -מיכאל ריבקין ,חבר בקהילה (באתר הקהילה מופיעה תפילה
70
שחיבר) 68וכן חבר ב'רלז"א' ובוועד המנהל של 'בצלם' 69.בנוסף הוא משמש ככתב ב'שיחה מקומית'.
 .13קהילת 'קמץ' ,מבשרת ציון -שלמה פוקס ,רב הקהילה ופעיל ב'רלז"א' 71.פוקס פעיל גם בארגון
72
'קולות'.
74
73
ישנם חברים נוספים בקהילה שבמקביל הינם פעילים ב'רלז"א' :שאול פיינברג ונטלי לסטרג'ר,
75
פעילה גם ב'קולך'.
76
 .14קהילת 'צור הדסה' ,צור הדסה -עופר שבת-בית הלחמי ,רב הקהילה וחבר עמותה ב'רלז"א'.
77
 .15קהילת 'סולם יעקב' ,זיכרון יעקב -דליה תיבון-לגזיאל ,רבת הקהילה ופעילה ב'רלז"א'.
 .16קהילת 'שכוניה' ,חיפה -קובי וייס ,רב הקהילה ופעיל בכיר ב'רלז"א' 78.בנוסף לכך הוא פעיל
79
ב'אלול'.
80
 .17קהילת 'בית השיטה' ,קיבוץ בית השיטה -טללית שביט ,רבת הקהילה ופעילה ב'רלז"א' .שביט
פעילה גם ב'מרחבים' 81ומופיעה בפרסומים של 'פנים' -ארגון המאגד תחתיו ארגונים רבים העוסקים
82
בשינוי הזהות היהודית.
83
' .18מניין חגים' ,קיבוץ גשר הזיו -אופק מאיר ,רב הקהילה ופעיל ב'רלז"א'.
 .19קהילת 'אוהל אברהם' ,חיפה -מיכאל מרמור ,כיהן בעבר כרב הקהילה 84והיה חבר עמותה ב'רלז"א'
(בשנת .)2006
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נספח  :3פעילות אנטי-ישראלית של ארגונים פלסטינים הקשורים ל'רבנים
85
למען זכויות אדם'
חלק א :ארגונים פלסטינים המקיימים שיתופי פעולה עם 'רבנים למען
זכויות אדם'
 .1המרכז הפלסטיני לזכויות אדם PCHR -
'המרכז הפלסטיני לזכויות אדם' נוסד בשנת  1995בעזה .מנכ"ל הארגון הוא
ראג'י סוראני  .)Raji) Souraniרשימת התורמים לארגון כוללת את האיחוד
האירופי וכן מדינות וקרנות אירופיות רבות .בתוך כך הארגון מדגיש את קשריו
עם אירלנד ,וטוען כי ישנו “שיתוף פעולה ארוך טווח ותיאום בין  PCHRובין
86
משרד החוץ האירי .הנציגות האירית היא שותף מרכזי של ."PCHR
י

להלן עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת ישראל וצה"ל.
לוחמה משפטית נגד ישראל
• עפ"י 'מרכז המידע למודיעין ולטרור'  PCHRהוא "הארגון הבולט ביותר בלוחמה המשפטית המנוהלת
נגד ישראל ...הדו"חות של הארגון בעל האופי המשפטי לכאורה אינם אלא מסמכים פוליטיים-
תעמולתיים ,הנכתבים על בסיס מידע מוטה וחד-צדדי .ארגון  PCHRשימש אחד ממקורות המידע של
87
דו"ח גולדסטון והוא ממשיך במאמציו לספק מידע מוטה ובלתי אמין גם לאחר מבצע צוק איתן".
•  PCHRדוחק ברשות הפלסטינית לנצל את מעמדה הבינלאומי על מנת לתבוע את ישראל בבית הדין
88
הבינלאומי לפשעים בהאג.
89
•  PCHRארגן כנס של ארגוני דה לגיטימציה רבים לגיבוש אסטרטגיה ללוחמה משפטית נגד ישראל.
העמדה לדין של בכירים ישראלים
• ארגון  PCHRהוא הארגון המרכזי העומד מאחורי רוב התביעות של בכירים ישראלים בחו"ל ,ביניהם
90
עמי איילון ,בנימין בן אליעזר ,אבי דיכטר ,משה יעלון ,שאול מופז ועוד רבים.
•  PCHRפעל להביא למעצרה של ציפי לבני בבריטניה בשל מעורבותה בביצוע פשעי מלחמה לכאורה,
וכן קרא להעמיד לדין את הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ)13.05.14( 91.
הכפשת צה"ל ומדינת ישראל
• מנכ"ל  PCHRראג'י סוראני מאשים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה במבצע צוק איתן ומשווה בין
נתניהו לבין בן לאדן)21.07.14( 92:
מתוך ראיון עם סוראני במהלך מבצע צוק איתן" :עכשיו הם עושים בעזה את דוקטרינת עזה,
דוקטרינת שג'אעיה ,כמו דוקטרינת דאחיה בעבר ...הם מבצעים פשעי מלחמה ,פשעים נגד האנושות.
אנחנו המטרה ,אנחנו בראש סל המטרות של ישראל ...הם מכוונים לאזרחים" .דקה  6:34בסרטון:
בנימין נתניהו מבצע פשעי מלחמה ופשעים נגד
האנושות ,והוא האחראי על מה שקורה כאן
[בעזה] בשעה זו .הוא יובא לבית משפט ,זה
שלטון של ג'ונגל ,הוא והממשלה שלו .הוא כמו
בן לאדן ואחרים ,אשר מכוונים לאזרחים ,הורגים
אזרחים ,הורסים אזרחים"...
• מגדיר את ישראל כ'מדינת אפרטהייד' המבצעת
93
"טיהור אתני" ו"פשעי מלחמה".
• דיווח שבועי שגרתי של  ,PCHRהמאשים את
מנכ"ל  PCHRבראיון ל21.07.14 '!democracyNOW' -
ישראל בביצוע פשעי מלחמה)23.10.14( 94:
י
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"جرائم الحرب اإلرسائيلية تتواصل يف األرض الفلسطينية املحتلة"
תרגום :פשעי המלחמה הישראליים בשטחים
הפלסטינים הכבושים ממשיכים.
תמיכה בBDS-
•  PCHRמפרסם באתר האינטרנט שלו דו"ח של
תנועת ה BDS-הפלסטינית ( )BNCובו תמיכה
95
ב BDS-והגדרת ישראל כמדינת אפרטהייד:
()20.10.09
הדו"ח עוסק בקשרים שבין דרום אפריקה
וישראל .עפ"י הדוח קשרים כלכליים עם ישראל
פירושם מעורבות בהפרת זכויות האדם והחוק
הבינלאומי ע"י ישראל ,כולל תמיכה בכיבוש,
בקולוניאליזם ובאפרטהייד הישראלי.

בתמונה :סוראני ,שני מימין ,בערב הוקרה מטעם ארגון הטרור 'החזית
העממית' ,עומד מתחת לכרזה של 'החזית' לרגל זכייתו בפרס

קשר עם ארגון הטרור 'החזית העממית'
ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין' קיים ערב הוקרה למנכ"ל  PCHRראג'י סוראני
ב 96.16.02.14-האירוע התקיים בעזה ,לרגל קבלתו של סוראני ,שני מימין בתמונה המצורפת ,את פרס
'( 'Right Livelihoodהמכונה בכרזה של ה'חזית' 'פרס נובל החלופי') בשבדיה .סוראני הקדיש את
הפרס לרוחם של השהידים בני משפחת סמוני ,אלדאיה ,והדא ע'אליה.
י

 .2מרכז אל-מיזאן לזכויות האדם Mezan Center for Human -
Right
'מרכז אל-מיזאן' אף הוא אחד מהארגונים הפלסטינים המובילים את מתקפת
הדה-לגיטימציה על מדינת ישראל ועל צה"ל .מנכ"ל הארגון הוא עיסאם יוניס
( .)Issam Younisמשרדו הראשי של הארגון ממוקם בעיר עזה ,אך יש לו שני משרדים נוספים,
בג'בליה וברפיח 97.להלן עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת ישראל וצה"ל.
לוחמה משפטית נגד ישראל
• הארגון ממלא תפקיד בולט בלוחמה המשפטית נגד ישראל' 98.מרכז המידע למודיעין ולטרור' קבע
במהלך מבצע צוק איתן ( )28.07.14כי "ארגוני זכויות אדם פלסטינים ,הפועלים ברצועה ,ובמרכזם
 PCHRומרכז אל-מיזאן ,שמלאו תפקיד חשוב בהעברת מידע כוזב לועדת החקירה של גולדסטון,
משתלבים היטב במדיניות זאת [מדיניות ההסתרה וההונאה של חמאס -לצמצם את מספר המחבלים
ההרוגים ולהעצים את מספר האזרחים ההרוגים ,על מנת להכפיש את ישראל] ,ונערכים למערכה
99
משפטית ותודעתית נגד ישראל לאחר המבצע".
העמדה לדין של בכירים ישראלים
• מרכז אל-מיזאן פועל בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים בהגשת תביעות משפטיות נגד בכירים
.100
ישראליים .המרכז היה מעורב בהגשת תביעה פלילית נגד שר הביטחון אהוד ברק בבריטניה ב2009-
האשמת ישראל בפשעי מלחמה
• סמיר זכות ,מנהל יחידת מחקר השדה של הארגון ,אמר ב 2013-כי מערכת המשפט בישראל
מתואמת עם "פשעי המלחמה שמבצעים כוחות הכיבוש" ונותנת חסינות למבצעי "פשעי מלחמה".
במהלך מבצע עופרת יצוקה נרתם הארגון למערכת התעמולה של חמאס ופרסם האשמות קשות נגד
101
ישראל בדבר "מעשי טבח"" ,עינויים" "פשעי מלחמה" ו"זלזול מתועב בחיי אזרחים".
• הארגון משתמש בביטויים "מעשי הטבח הישראלי"" ,פשעי מלחמה" וכדומה ,לתיאור פעילות צה"ל
במהלך מבצע צוק איתן .כמו כן הארגון מאשים את צה"ל בפגיעה בכוונה תחילה בצוותים רפואיים
102
ובמטרות אזרחיות אחרות במהלך המבצע.
י
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תמיכה בBDS-

• הארגון שותף לקריאת חרם עם תנועת ה,BDS-
בין היתר מעודדת חרם על ישראל.
• קריאה לאכיפת סנקציות על ישראל)01.06.10( :
לאחר "המשט לשחרור עזה" הארגון הצטרף לארגונים אחרים שעתרו "לקהילה הבינלאומית
בכללותה" ,על מנת "לאכוף סנקציות נגד ישראל עד הזמן בו תסיר את המצור מעל עזה ואת הכיבוש
של השטחים הפלסטינים הכבושים" .אותו מכתב דחק באיחוד האירופי "להשעות או לבטל את הסכם
הסחר בין ישראל והאיחוד האירופי" ודרש ש"האו"ם יפעל באופן מיידי ליישם את המלצות דו"ח
104
גולדסטון"
103

י

חבר ברשת הארגונים הפלסטינים  ,PNGOאשר

 .3אל-חק Al-haq -
'אל-חק' (الحق)Al-haq ,
הפלסטינים הוותיקים ביותר .הארגון יושב ברמאללה' .אל-חק' לא פרסם
דו"חות כספיים מאז שנת  106,2009אך 'המזכירות' מדווחת על מענק של
 $134,000לארגון ב 107.2010-להלן עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת ישראל
וצה"ל.
105

י

נוסד בשנת  ,1979והינו אחד מארגוני הNGO-
י

י

תמיכה ב' :BDS-אל-חק' הוא ממובילי קמפיין ה BDS-נגד ישראל .דוגמא לכך ניתן למצוא בנייר
עמדה שפרסם ב ,2013-בשם "זוללים על חשבון הכיבוש" ,אשר קרא לאיחוד האירופי ולגופי או"ם
שונים להחרים תוצרת ישראלית .במקרה אחר 'אל-חק' היה שותף לקמפיין שנתגלה כשקרי ,שטען
כי ישראל גונבת מים מהפלסטינים ,וזאת בכדי למנוע שיתוף פעולה בין חברות הולנדיות לבין חברת
108
המים מקורות .כמו כן הארגון פעיל בהגשת תביעות נגד חברות המשתפות פעולה עם ישראל.
לוחמה משפטית נגד ישראל' :אל-חק' שותף ללוחמה משפטית נגד בכירים ישראלים .ב 2009 -פעל
הארגון ביחד עם 'אל מיזאן' להוצאת צו מעצר לשר הביטחון דאז ,אהוד ברק .כמו כן 'אל-חק' תמך בצו
המעצר שהוציא חמאס נגד ציפי לבני ,בטענה שהיא אחראית לפשעי מלחמה בעזה .הארגון שותף
לפעילויות משפטיות נוספות נגד ישראל ,כגון הצגת חוות דעת משפטית נגד ישראל בפני התובע של
109
בית הדין הפלילי הבינלאומי ( )ICCועוד.
קשר עם ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין' :מנכ"ל הארגון ,שעוואן ג'בארין ,הינו פעיל
זכויות אדם ויחד עם זאת בכיר בארגון הטרור החזית העממית.

 .4אדאמיר Addameer -
'אדאמיר' (الضمري ,Addameer ,או בשמו המלא :مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق
اإلنسان,
110
 )Prisoner Support and Human Rights Associationנוסד ב.1992-
111
הארגון לא מפרסם בשנים האחרונות דוחות כספיים או פירוט תרומות.
'המזכירות' מדווחת על מענק של  $127,000לארגון ב 112.2010-להלן עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת
ישראל וצה"ל.
י

י

לוחמה משפטית נגד ישראל
• 'אדאמיר' שותף ללוחמה משפטית נגד ישראל יחד עם ארגונים ישראלים .הארגון חבר ב"צוות
המשימה המשפטי" ,שמטרתו "להעסיק עורכי דין וליצור אסטרטגיות לפעילות משפטית במאבק נגד
113
הכיבוש".
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• הארגון פועל במסגרות בינלאומיות "כדי לבקש מהם להתערב ,להטיל על ישראל אחריות וללחוץ
עליה לשנות את המדיניות ...שלה" .הארגון מאשים את ישראל ב"פשעי מלחמה"" ,ענישה קולקטיבית"
114
ועוד .האשמותיו כלפי ישראל הופיעו גם בעדותו בפני ועדת גולדסטון.
תמיכה בBDS-

• הארגון שותף לקמפיין ה BDS-נגד ישראל .כחלק מכך הוא פרסם קריאה אשר דחקה בביל גייטס
115
להפסיק את השקעותיו בחברת  G4Sבשל מעורבותה במערכת בתי הכלא הישראלים.
קשר עם ארגון הטרור 'החזית העממית'
• עבדאלטיף ע'יית ,יו"ר הארגון ,מוכר כחבר ב'חזית העממית' .בשל כך ישראל הטילה עליו איסור
יציאה לחו"ל.
• ח'אלדה ג'ראר ,סגנית יו"ר הארגון ובכירה ב'חזית העממית' .ב 30.08.14-יצאה בקריאה להיאבק נגד
116
ישראל בכל החזיתות ,כולל אינתיפאדה ומאבק מזוין.
• איימן נאסר ,חבר צוות המחקר של אדאמיר ,נעצר על ידי ישראל ב 15.10.12-בשל קשרים לכאורה
עם החזית.
• סוהא אלברע'ותי ,גזברית אדאמיר ,הינה אשתו של אחמד קטמש הנחשב לחבר ב'חזית העממית'.
• צמוד סעדאת ,חברת אדאמיר ,היא בתו של יו"ר 'החזית העממית' אחמד סעדאת.
• יוסף חבש ,חבר מועצת המנהלים של אדאמיר ,הינו אחיינו של מייסד 'החזית העממית' ,ג'ורג' חבש,
117
ככל הידוע.

חלק ב :ארגונים פלסטינים המקבלים מימון מקרנות התורמות ל'רבנים
למען זכויות אדם'
 .1אל-דמיר Al-Dameer Association for Human Rights -
118

מנכ"ל הארגון הוא ח'ליל אבו שמאלא (Khalil Abu

'אל-דמיר' נוסד ב 1993-בעזה.
 .)Shammalaהארגון לא מפרסם דו”חות כספיים או רשימת תורמים ,אך הוא ממומן על
ידי 'המזכירות' (בין היתר קיבל מענק חירום מ'המזכירות' לתיעוד "פשעי מלחמה" ישראליים במבצע
צוק איתן) ,האיחוד האירופי ,סוכנות האו”ם לפיתוח ועוד 119.להלן עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת
ישראל וצה"ל.
האשמת ישראל בביצוע "פשעי מלחמה"
• בנובמבר  2015ובפברואר  2016הגיש 'אל-דמיר' ,יחד עם הארגונים 'אל-חק'' ,אל מיזאן' ,וPCHR -
דוח לתובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי ( )ICCובו טענות
לעדויות על “פשעי מלחמה” שבוצעו על ידי ישראל במהלך
120
מבצע צוק איתן בעזה ב.2014-
• במהלך מבצע צוק איתן פרסם הארגון באתר האינטרנט שלו
האשמות רבות כנגד ישראל בדבר ביצוע "פשעי מלחמה" .להלן
מספר דוגמאות:
האשמת ישראל בפגיעה מכוונת בצוותים רפואיים)25.07.14( 121:
תרגום מערבית" :כוחות 'מדינת הכיבוש' ממשיכים בפגיעה
מכוונת באנשי צוותים רפואיים ,בנוסף לפשעים נגד האנושות
שמבוצעים נגד התושבים ברצועת עזה".
'אל-דמיר' מאשים את ישראל בשימוש
בחומרים רדיואקטיביים ואחרים במבצע
האשמה בפגיעה מכוונת באזרחים וקריאה לקהילה הבינלאומית
עופרת יצוקה ,דבר שגרם לטענתם ללידת
להתערב)26.07.14( 122:
125
תינוקות עם מומים מולדים וסרטן
תרגום מערבית" :היום העשרים ברציפות בו כוחות 'מדינת הכיבוש'
()10.12.09
י
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פועלים באופן המכוער ביותר של רצח מכוון ושיטתי נגד תושבי רצועת עזה' ...אל-דמיר' קורא לקהילה
הבינלאומית להתערב כדי להפסיק את שפיכות הדמים".
תמיכה ב BDS-וקריאה להתערבות בינלאומית נגד ישראל
• 'אל-דמיר' שותף לקריאות חרם של תנועת ה 123BDS-וכן הינו חבר ב PNGO-המעודד חרם על
ישראל .הארגון היה שותף לניסיון למנוע את כניסת ישראל ל .OECD-בנוסף ,היה מעורב בהכנת
מסמכים לועידת דרבן שכללו קריאה להטלת אמברגו על ישראל.
• 'אל-דמיר' שותף לקריאה של ארגוני דה-לגיטימציה ישראלים ופלסטינים הדורשים מהאו"ם
להתערב ולנקוט עמדה תקיפה נגד ישראל)28.01.13( 124
י

 .2בדיל – מרכז המידע לזכויות השיבה והתושבות הפלסטיניות -
Refugees

BADIL – Resource Center for Palestinian Residency and

'בדיל' הוקם ב 1998-בבית לחם .מנכ"ל הארגון הוא נג'ווא דרוויש
( .)Najwa Darwishהארגון פועל לממש את 'זכות השיבה'
הפלסטינית ,או כפי שהוא מגדיר זאת :להגן על זכויות הפליטים
והעקורים הפלסטינים ולקדם אותן 126.ל'בדיל' יש מעמד של מייעץ
ל ,ECOSOC-המועצה הכלכלית חברתית של האו"ם' .בדיל' אף הוא
קיבל מענק חירום מ'המזכירות' לתיעוד "פשעי מלחמה" ישראליים
ב'צוק איתן' .להלן עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת ישראל וצה"ל.
העמדה לדין של בכירים ישראלים' :בדיל' שותף לניסיון להעמיד
לדין בכירים בצה"ל בבתי משפט באירופה וברחבי העולם.
הכפשת ישראל :הארגון מאשים את ישראל בביצוע ג'נוסייד (רצח
עם) ופשעי מלחמה ,ומגדיר את ישראל כמדינת אפרטהייד .איור
128
איור אנטישמי שזכה בפרס על ידי 'בדיל'
אנטישמי שזכה בפרס על ידי 'בדיל' מופיע בהמשך.
תמיכה ב' :BDS-בדיל' לוקח חלק אקטיבי בקמפיין ה BDS-נגד
ישראל .לדוגמא :הארגון היה שותף לעצומה שקראה לביל גייטס
127
להפסיק את השקעותיו בחברת  G4Sבשל מעורבותה במערכת בתי הכלא הישראלים.

 .3האגודה הבינלאומית לזכויות הילד סניף פלסטין
- Defence for Children International

Palestine Section- DCI-PS
'האגודה הבינלאומית לזכויות הילד' נוסדה ב ,1992-וב 2003-נרשמה ברשות
הפלסטינית .מנכ"ל האגודה הוא ריפעת קסיס ( .)Rifat Kassisלארגון יש משרדים ברמאללה,
בשכם ובחברון .הארגון מקבל מימון מ'המזכירות' ,כולל מענק חירום מ'המזכירות' לתיעוד "פשעי
מלחמה" ישראליים במבצע צוק איתן ,וכן מקבל מימון מהאיחוד האירופי וממספר קרנות אירופיות
129
ואמריקאיות.
להלן עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת ישראל וצה"ל.
הכפשת ישראל וצה"ל והאשמתם בביצוע פשעי מלחמה
• הארגון מפרסם דו"חות על פגיעה כביכול בילדים פלסטינים ע"י ישראל ,כגון דו"ח על פשעי מלחמה
שביצעו חיילי צה"ל בילדים במבצע עופרת יצוקה .בין היתר ,הארגון פרסם רשימה בה נטען כי 352
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ילדים מתו “כתוצאה ישירה של תוקפנותה
הצבאית של ישראל” במהלך מבצע עופרת
יצוקה .חלק מהשמות ברשימה זוהו על ידי
130
ארגונים אחרים כלוחמים.
• הארגון מאשים את חיילי צה"ל בהתעללות
131
בעצירים קטינים ,כולל התעללות מינית.
תמיכה בBDS-

• הארגון תומך בקמפיין ה BDS-נגד ישראל,
ופועל לקידומו באו”ם ,באיחוד האירופי
ובפורומים אחרים 132.כמו כן הארגון חבר
ב PNGO-המעודד חרם על ישראל.

נציג 'האגודה הבינלאומית לזכויות הילד -פלסטין' מופיע בכנס להכפשת
ישראל 'טריבונל ראסל' ומאשים את ישראל בשימוש בנער פלסטיני
134
כבמגן אנושי (ספטמבר )2014
י

הארגון שותף לקריאה לביל גייטס להפסיק
את השקעותיו בחברת  G4Sבשל מעורבותה במערכת בתי הכלא הישראלים.
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 .4הוועדה הטכנית לזכויות נשים -

)Women’s Affairs Technical Committee (WATC

'הוועדה הטכנית לזכויות נשים' נוסדה ב 1992-בירושלים,
אך פועלת כיום ברמאללה ועזה.
מנכ"לית הארגון היא נהלה קורה
( .)Nahla Kuraאף ארגון זה
קיבל מענק חירום מ'המזכירות'
לתיעוד "פשעי מלחמה" ישראליים במבצע צוק
איתן .להלן יוצגו עיקרי פעילות הארגון נגד מדינת
ישראל וצה"ל.
האשמת ישראל בפשעי מלחמה
• 'הוועדה' קוראת להשתתף בהפגנה נגד התוקפנות
הישראלית [עמוד ענן])21.11.12( 135:
תרגום מערבית" :הוועדה הטכנית לענייני נשים,
האיחוד הכללי של הנשים הפלסטיניות וארגוני
הנשים ,בשיתוף עם הכוחות הלאומיים ,קוראים לכן/
לכם להשתתף בצעדת מחאה כדי להרים את קולנו
נגד התוקפנות הישראלית ולקרוא להעמיד לדין את
פושעי המלחמה"...

קריאה לחרם כחלק מהפגנה של הוועדה וארגוני נשים אחרים
במהלך עמוד ענן ( .)22.11.12שנייה משמאל :מנכ"לית הוועדה
138
נהלה קורה

תמיכה בחרם
• 'הוועדה' שותפה לקמפיין של ארגונים פלסטינים
136
לחרם על ישראל (.)BDS
י

• מודעה הקוראת לחרם בעמוד הפייסבוק של
'הוועדה')19.07.14( 137:
"אני מחרים את הקניונים הישראלים ואת מוצרי
ההתנחלויות .ואתה? למען אלאקצא .למען
השהידים .למען האסירים .למען פלסטין".
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139

הכיתוב בשלט :להעמיד לדין את רוצחי ילדי ונשות פלסטין

 .5המרכז לענייני נשים –

(Women’s Affairs Center
(WAC

הארגון נוסד ב 1991-ופועל
בעזה .יו"ר הדירקטוריון של
הארגון היא זינב ר'נימי והמנהלת
שלו היא אמאל ציאם .הארגון קיבל מענק חירום
מ'המזכירות' לתיעוד "פשעי מלחמה" ישראליים
במבצע צוק איתן .להלן עיקרי פעילות הארגון נגד
מדינת ישראל וצה"ל.
לוחמה משפטית והכפשת ישראל
• הארגון שותף ללוחמה משפטית נגד בכירים
ישראלים .לאחר מבצע עופרת יצוקה קרא להעמיד
לדין את ישראל ולהענישה על ביצוע פשעי
140
מלחמה.
תיעוד "פשעי מלחמה" ישראלים לאחר מבצע צוק
איתן
• הארגון קיים סדנאות הדרכה לתיעוד "פשעי
המלחמה" הישראליים ולשימוש במשפט
הבינלאומי כנגד ישראל( 141:ספטמבר )2014
תרגום הידיעה שפורסמה בעמוד הפייסבוק
של הארגון" :הפגישות עסקו בהבנת המשפט
ההומניטארי הבינלאומי ואופן יישומו במקרה
הפלסטיני ...במטרה ליידע את המשתתפים/ות
ולשפר את מיומנותם/ן בתיעוד סיפורי התוקפנות
הישראלית האחרונה"...
בסדנאות השתתפו מאות אנשים מתושבי הרצועה.
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סדנאות הדרכה לתיעוד "פשעי מלחמה" ישראלים לאחר
מבצע צוק איתן ע"י 'המרכז לזכויות נשים'
(סמל הארגון מופיע בכרזה בתמונה הראשונה ,בצבעים אדום
וירוק)

נספח  :4פעילות 'רבנים למען זכויות אדם' בקרב החברה הישראלית
כפי שראינו לעיל ,ארגון 'רלז"א' שותף לקמפיין הדה-לגיטימציה נגד צה"ל ומדינת ישראל .כחלק
מכך ,הארגון מקיים קשרי מימון ושיתופי פעולה עם ארגונים פלסטינים ואירופים שניתן להגדירם
כאנטישמים .עם זאת ,ואולי מתוך מגמה לקבל לגיטימציה בקרב החברה בישראל ,הארגון פיתח זיקה
לתחומי חינוך ורווחה שונים בישראל .להלן מספר דוגמאות לפעילויות חינוך ורווחה המתקיימות ע"י
'רלז"א' ,כפי שפורסמו בעמוד הפייסבוק של הארגון.
' .1רלז"א' מטמיע את תפיסותיו בקרב חניכי המכינות הקדם צבאיות
'רלז"א' פועל להטמיע את תפיסותיו -תפיסות שמאל רדיקלי ,בקרב חניכי המכינות הקדם צבאיות,
כדי להשפיע ולעצב את דמותו של החייל והקצין בצה"ל .ברשימת ההישגים של הארגון נכתב" :חשפנו
כ 600-ישראלים צעירים ,שרובם יהיו קציני צבא ,לתכנית זכויות האדם וערכי היהדות שלנו ב13 -
המכללות הקדם-צבאיות שלנו.
אנו מעודדים את המשתתפים
לשאול שאלות ולקרוא תיגר
על תפיסות שקיימות בקרבם
142
ובחברה הישראלית".
דוגמא לכך ניתן למצוא בסיור
ש'רלז"א' ארגן לחניכי המכינות
הקדם צבאיות נחשון -מצודת
יואב ונחשון -קיבוץ שובל,
בכפרים הלא מוכרים בנגב.
לסיור התלווה קובי בכר,
האחראי על הלוגיסטיקה
בתמונה :הרצאה לחניכי מכינות נחשון במהלך הסיור של 'רלז"א' בכפרים הלא מוכרים,
143
בתחום החינוך של 'רלז"א'.
07.01.15
 .2קידום האג'נדה של 'רלז"א'
בקרב סטודנטים באוניברסיטה העברית
'רלז"א' וארגון הסטודנטים 'בית הלל' מודיעים על פתיחת השנה האחת עשרה של מלגת 'בית
מדרש לזכויות האדם' בקמפוס
האוניברסיטה העברית בהר
הצופים .בפרסום המצורף נכתב
כי הפעילות כוללת לימוד עיוני
של סוגיות הקשורות לזכויות
אדם ,פעילות שטח ב"ארגונים
לשינוי חברתי" וסיורי שטח.
בפרסום הנ"ל הארגון נמנע
מלומר במפורש באלו "ארגונים
לשינוי חברתי" תתקיימנה
הפעילויות ,אך באתר של 'בית
הלל' 145נכתב כי ארגונים אלה
כוללים את 'האגודה לזכויות
האזרח בישראל' -ארגון שמאל
רדיקלי' ,המרכז לפלורליזם
יהודי' -המוגדר כזרוע הציבורית
בתמונה :פרסום על פעילות משותפת של 'רלז"א' עם ארגון הסטודנטים 'בית הלל'
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והמשפטית של התנועה הרפורמית בישראל 146עוד.
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 .3פתיחת המרכז החדש של 'המרכז למיצוי זכויות' של 'רלז"א' בחדרה ()05.06.16
הארגון מפעיל מרכז בחדרה שעוסק בנושאים של זכויות אדם עפ"י רוחו ומגמותיו של הארגון .עפ"י
אתר הארגון ,המרכז מסייע ליהודים וערבים מאזור חדרה וואדי עארה לממש את זכויותיהם הכלכליות
והמשפטיות 148.ככלל ,עמוד הפייסבוק של 'רלז"א' משתף פוסטים העוסקים בנושאים חברתיים כמו
דיור ציבורי וכדומה.
 .4פעילויות לתמיכה במסתננים מאפריקה
'רלז"א' ארגנו סדר פסח למסתננים במתקן בחולות ()15.04.16
'רלז"א' רואה במסתננים לישראל חלק מתושבי המדינה שיש לדאוג לזכויותיהם 150.ברוח זו הארגון
יוזם פעילות להטעמת המסתננים בישראל .כדוגמא מניפולטיבית לכך ,הארגון עשה שימוש במוטיבים
יהודיים של יציאה לחירות בחג הפסח ,בכדי להוקיע את ישראל בעולם על השימוש החוקי במתקן
בחולות.
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