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מעורבות זרה ושיתופי פעולה פסולים במשרד המשפטים  -תקציר מנהלים
המקום המרכזי בו מורגשת תופעת ה"-דיפ סטייט" =( Deep stateשלטון צללים/ממשלת העומק)
הוא הזירה המשפטית בה יש כח לפקידים ויועצים משפטים לעצור את ההחלטות של נבחרי הציבור
על ידי טיעונים משפטיים .לכן ,ישנה חשיבות גדולה לעקוב אחר תהליכי ההכשרה שעוברים פקידי
משרד המשפטים ,המתוארים בפרק הראשון של הדוח.
בחלקו השני של הדוח אנו מתמקדים בשיתוף הפעולה של משרד המשפטים עם ארגוני שמאל
מובהקים ,כאן מתבטאת היכולת של ארגוני השמאל להוביל מדיניות ממשלתית שנוגדת את תפיסת
הממשלה באמצעות שלטון הפקידים.

תהליכי הכשרה
•

ה"מכון להשתלמויות פרקליטים ויועצים משפטיים" של משרד המשפטים
"המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים" הינו מכון ההכשרה הרשמי של משרד
המשפטים לאנשיו .במכון חברים כ 4,000-חברים ,אשר כמחציתם הינם פרקליטים
ומשפטנים עובדי המשרד.
ארגוני שמאל מובהקים כגון האגודה לזכויות האזרח ומרצים המזוהים עימם (לדוגמא
פרופ' נטע זיו -חברת המועצה הציבורית של הקרן החדשה לישראל ושל ארגון 'בצלם').
נוטלים חלק בהרצאות של המכון המועברות לעובדים.
בנוסף ,מתקיימות במכון השתלמויות מוטות אג'נדה באופן מובהק ,לדוגמא ההשתלמות
בנושא "המיעוט הערבי בישראל" בה הרצה ד"ר ח'אלד אבו עסבה שפעל לקידום החלטת
האו”ם לפתוח בחקירה נגד ישראל בחשד “לביצוע פשעי מלחמה בעזה"

•

תכניות המנהיגות של קרן וקסנר
קרן וקסנר מזוהה באופן מובהק עם אג'נדת שמאל .הקרן מפעילה בארץ שתי תכניות
יוקרתיות אליהן נשלחים מידי שנה כ 50 -בכירים מהמגזר הציבורי וממשרדי הממשלה
ביניהם גם בכירים רבים ממשרד המשפטים ומערכת המשפט.
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•

מעוז
מכון להכשרת מנהיגות המקדם את תפישת הטוב המשותף ,תוך דגש רב על גיוון ורב
תרבותיות .המכון מפעיל תכנית מנהיגות ייעודית לאנשי משרד המשפטים בשם "פורום
משפיעים".
ניכר שתפיסת ה"ממלכתיות" של מעוז מתבטאת בעיקר בקידום מאמצים לשילוב ערבים
במוקדי קבלת החלטות והטמעתם בחברה הישראלית ,ברוח נאום השבטים של הנשיא
ריבלין.

מלבד תוכניות אלה הפועלות בתוך המערכת ,ישנם תוכניות נוספות שפועלות מבחוץ ומשלבות את
בוגריהן במערכת;
•

הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא
'הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא' פועלת במסגרת 'המכללה למינהל' .מאופיינת
באנשי סגל אשר רבים מהם הינם פעילי שמאל קיצוני ,ומשתפת פעולה עם ארגוני שמאל
קיצוני.
הקתדרה מפעילה את תכנית 'תקנה' המכשירה עו"ד לתואר שני עם התמחות בזכויות אדם.
מאז תחילת התכנית ב , 2014-כבר תשעה מבוגריה ( )18%התמחו או השתלבו בתפקידים
משמעותיים במשרד המשפטים.

•

תוכנית המשפטנים של הקרן החדשה
הטביעה את חותמה על משרד המשפטים בכך שבוגריה כבר כיהנו בתפקידים בכירים
לדוגמא  -כיום מכהנת בוגרת התוכנית דנה בריקסמן כסגנית מנהלת מחלקת הבגצי"ם
(כידוע ,למרבית ההישגים האנטי ציוניים ואנטי יהודיים ,מגיעים ארגוני זכויות האדם
בהתנהלות מול מחלקת הבגצים כבר בהליך "קדם בגץ").

מעורבות ארגוני השמאל הקיצוני בתוך משרד המשפטים
הדוגמא החמורה ביותר לשיתוף פעולה כזה היא שיתוף הפעולה עם מרכז מינרבה.
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•

מרכז מינרבה לזכויות האדם
"מרכז מינרבה לזכויות האדם" הינו מרכז אקדמי הפועל באוניברסיטה העברית ובתל
אביב ,וממומן ע"י קרן מינרבה ,קרן פורד ,הקרן החדשה לישראל ,האיחוד האירופי
וממשלות זרות.
המרכז השתתף בועידת דרבן ב 2001 -שהתקיימה תחת הכותרת "ציונות היא גזענות" ,שם
הוביל "קו אנטי ציוני" יחד עם עדאלה.
החל משנת  2011מקיים המרכז שיתוף פעולה הדוק עם משרד המשפטים ,להטמעת נורמות
המשפט הבינלאומי בנושא זכויות אדם .במסגרתו מתקיים שיח ישיר בין ארגוני שמאל
קיצוני לעובדי המשרד ,שאף כלל העברת דו"ח הדיווח לאו"ם לארגונים לפני הגשתו
לאו"ם .היעד הוא הקמת מוסד זכויות אדם לאומי.
באפריל  2018פרסם מרכז מינרבה דו"ח מחקרי מסכם במסגרת הפרויקט ,בסיוע עובדי
משרד המשפטים  ,אשר המליץ על הקמת מוסד זכויות אדם לאומי והנחה את האופן בו
עליו לפעול.

•

דוגמא נוספת שהובאה בדוח היא שיתוף הפעולה עם המרכז לאתיקה ירושלים
המרכז לאתיקה מחזיק במעמד-על בקרב גופים ממשלתיים ולא ממשלתיים ,אשר להם
הוא משמש כ'מצפן מוסרי' :מקיים סדנאות בנושא אתיקה ,מחבר קודים אתיים לארגונים
ומקיים ימי עיון ,כנסים והשתלמויות בנושא.
המרכז לאתיקה ממומן על ידי ממשלות זרות ובכירי הארגון ממוקמים בצדה השמאלי של
המפה הפוליטית ,ורבים מהם מחזיקים באג'נדת שמאל רדיקלית ביותר .ביניהם רות חשין
חברה במועצה הציבורית של ארגון ובמועצה הציבורית של "הקרן החדשה לישראל" .פרופ'
מנחם הופנונג מנהל תחום אתיקה בארגונים ציבוריים במרכז לאתיקה כיהן כיו"ר ארגון
השמאל הקיצוני 'בצלם' .ועוד רבים.
המרכז לאתיקה ליווה את הליך כתיבת הקוד האתי של פרקליטות המדינה ,וכן את כתיבת
קוד אתי לחוקרים פרטיים .המרכז ערך כנסים עבור משרד המשפטים ,ביניהם כנס אתיקה
מקצועית לפרקליטים ויועצים משפטיים במשרד המשפטים) ועוד.

בנוסף מפורטים בדוח שיתופי פעולה עם המרכז הרפורמי בתחום מניעת הגזענות ,האגודה לזכויות
האזרח והמכון הישראלי לדמוקרטיה.
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פרק א

סוכני שינוי
הכשרות לצוות המשרד בארגונים וקרנות פילנתרופיות

ארגונים וקרנות פילנתרופיות זיהו אפיק ישיר להובלת שינוי עמוק במשרדי
הממשלה ,ע"י בניית תכניות הכשרה שמיועדות לבכירי המשרד לאורך שנים.
לדוגמא ,קרן וקסנר ,המזוהה עם אג'נדת שמאל ,לוקחת כל שנה עשרות מבכירי
השירות הציבורי ללימודים על חשבונה עם מלגה נדיבה ,ומשקיעה בטיפוח רשת
הבוגרים שלה.
קהילת הבוגרים של הקרן מונה כיום כ 300-בוגרים ,אשר רבים מהם ממלאים
תפקידי מפתח במשרד המשפטים כפרקליטים ,יועצים משפטיים ועוד.
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 .1ה"מכון להשתלמויות פרקליטים ויועצים משפטיים" של משרד המשפטים
"המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים" הינו מכון
ההכשרה הרשמי של משרד המשפטים לאנשיו .במכון חברים
כ 4,000-חברים ,אשר כמחציתם הינם פרקליטים ומשפטנים
עובדי המשרד .ארגוני שמאל קיצוני ומרצים המזוהים עימם
נוטלים חלק בהרצאות של המכון המועברות לעובדים.
המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים ,החל פעולתו בינואר  1996במסגרת משרד
המשפטים וכחלק ארגוני שלו .כיום כ 4,000-חברים במכון ,ומתוכם כ 50% -הם פרקליטים
ומשפטנים במשרד המשפטים:1

א .מרצים במכון
המכון מביא להשתלמויותיו מרצים מתוך משרד המשפטים ,ובנוסף לכך מועברות הרצאות גם
ע"י "שופטים ומומחים מן המערכות החיצוניות כגון :אנשי אקדמיה; אנשי מקצוע מתחום
הרפואה ,הכלכלה ,העבודה הסוציאלית ועוד".2
להלן נפרט חלק מן המרצים אשר איתרנו כי קיבלו תשלום על הרצאותיהם עבור המכון.
ארגונים ששלחו מרצים מטעמם:
▪

האגודה לזכויות האזרח - 3ארגון שמאל קיצוני נתמך הקרן

▪

מואססת חדאנאת אלנאסרה - 5מייסדת ומנכ"לית הארגון ,נבילה אספניולי ,6היא
ממייסדי ארגון השמאל הקיצוני מרכז מוסאווא ,ובעבר חברת הנהלה בשתי"ל ובקרן
החדשה לישראל ,שם כיהנה גם כיו"ר ועדת זכויות האדם הארגון חילק בעבר חוברת
לתלמידים במגזר הערבי בה נכתב כי ליהודים אין קשר לארץ ישראל7

▪

אדם טבע ודין - 8נתמכת הקרן החדשה

החדשה4

לישראל9

https://www.justice.gov.il/Units/HamrkazLhestlmoyotPraklitim/about/Pages/abaut.aspx 1
https://www.justice.gov.il/Units/HamrkazLhestlmoyotPraklitim/about/Pages/abaut.aspx 2
https://next.obudget.org/i/org/association/580011567?li=0 3
https://he.wikipedia.org/wiki/ 4האגודה_לזכויות_האזרח_בישראל

5
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501065478
/0008510125?li=217
6

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7 %A0%D7%99%D
7%95%D7%9C%D7%99
 7שם.
8
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501277246
/0008510125?li=142
https://nif.org.il/ 9הקרן-מייצרת-את-החברה-הישראלית-שביבי-נת/
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▪

שדולת הנשים בישראל - 10נתמכת הקרן

▪

המרכז להגירה בינלאומית וקליטה - 12אחראי ליישום ההסכמים הבילטרלים של
ישראל עם מדינות אחרות בהבאת מהגרי עבודה לישראל ,מפעיל פרויקטים שונים
לעבודה עם אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל13

▪

התנועה למען איכות השלטון - 14נתמכה בעבר ע"י הקרן החדשה לישראל .15בהפגנת
השמאל ברוטשילד בינואר  2018האשים מקים ויו"ר הארגון ,אליעד שרגא ,את בנימין
נתניהו בבגידה ,וטען כי המדינה "איבדה את הצפון" " ,בדרך להתרסקות מוחלטת"
וכי החברה הישראלית הינה " חברה גוססת שנושמת את נשימותיה האחרונות"16

▪

קו לעובד - 17נתמך הקרן החדשה

החדשה11

לישראל18

מרצים עצמאיים:
▪

עו"ד ראויה אבו רביעה - 19משפטנית ,מומחית לזכויות אדם ומגדר ,התמחתה בארגון
 ,Human Rights Watchהייתה ראש תחום זכויות האוכלוסייה הערבית הבדווית
בנגב באגודה לזכויות האזרח20

▪

פרופ' נטע זיו - 21חברת המועצה הציבורית של הקרן החדשה לישראל 22וחברת המועצה
הציבורית של בצלם .23הארגון ממומן ע"י הקרן החדשה לישראל.24

▪

באנה שגרי-בדארנה - 25ניהלה את המחלקה המשפטית של הוועד נגד עינויים ,26בעבר
חברת ועדת ההיגוי של תכנית המשפטנים של הקרן החדשה ,27ובוגרת התכנית .28כמו
כן הייתה עו"ד באגודה לזכויות האזרח.29

10
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501164011
/0008510125?li=242
https://he.wikipedia.org/wiki/ 11שדולת_הנשים_בישראל
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 12משרד%20המשפטים?li=1744501029543/0008510125/
13

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7
%94_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%99
)%D7%98%D7%94_(CIMI
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 14משרד%20המשפטים?li=2214501005370/0008510125/
 https://www.ngo-monitor.org/pdf/NIF2006_990.pdf 15עמ' .24
https://www.israelhayom.co.il/article/525771 16
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 17משרד%20המשפטים?li=2194501024016/0008510125/
https://www.kavlaoved.org.il/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94/ 18
19
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501010790
/0008510125?li=53
http://a-list.org.il/profile-page/157/#more 20
21
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501204194
/0008510125?li=214
https://he.wikipedia.org/wiki/ 22נטע_זיו
https://he.wikipedia.org/wiki/ 23נטע_זיו
https://rotter.net/forum/gil/26960.shtml 24
25
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501285897
/0008510125?li=230
http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/maaseiMishpat_invitation.pdf 26
https://rotter.net/forum/gil/18048.shtml 27
https://nif.org.il/mishpatanim/ 28
 29שם.

8

▪

פרופ' ניר קידר - 30בעבר עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה .31חבר מרכז
מציל"ה.32

ב .השתלמויות לדוגמא במכון
▪

הקרנת "שומרי סף" והרצאה של מייק בלאס
אנשי
בהשתלמות שקיים המכון ביוני  2013בנושא "המשפט והביטחון
המכון את הסרט מעורר המחלוקת "שומרי הסף" ,סרט תיעודי הבוחן נושאים מסוימים
בסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת ראותם של שישה מראשי השב"כ .הסרט הוביל
לביקורות רבות ,בטענה שהוא מוטה כנגד ישראל .לדוגמא ,מייקל אורן ,שגריר ישראל
בארה"ב ,אמר עליו" :34זהו סרט טוב שמציג נרטיב של  45שנות כיבוש ,אבל הוא חסר
לחלוטין את הניסיונות של ישראל להציע תוכנית שלום ..מי שצופה בסרט ולא מכיר את
הרקע ,יכול לצאת בתחושה שישראל אשמה ולא עשתה כלום ..אחד מהם (כרמי גילון)
אומר שישראל גורמת סבל יום-יומי למיליוני פלסטינים .ואז בא ראש שב"כ אחר לשעבר
(אברהם שלום) ,שמשווה את ישראל לגרמניה הנאצית ,לא בדיוק ,אבל בערך".
בהשתלמות זו נשא דברים עו"ד מייק בלס ,המשנה ליועמ"ש לממשלה לשעבר ,ובוגר קרן
וקסנר (ע"ע) ,הידוע בעמדותיו השמאלניות (לדוג' ,במהלכך כהונתו כמשנה ליועמ"ש הורה
להקפיא את בניית מסילת הרכבת מת"א לירושלים החוצה את הקו הירוק ,בדרישה
שהמדינה תפצה את הפלסטינים בבניית רכבת מרמאללה לעזה .)35הרצאתו עסקה
בנושא "על ייעוץ משפטי בעניינים ביטחוניים".36

▪

השתלמות בנושא "משפטנות ציבורית במדינה במציאות משתנה"  -מרצים
משתתפים:37

הלאומי" 33הקרינו

 oעו"ד מיכאל ספרד – היועץ המשפטי של ארגון השמאל הרדיקלי יש דין .מרבה
לייצג ארגוני שמאל (יש גבול ,שלום עכשיו) ופלסטינים בבג"ץ .38בראיון שנערך עמו
באוקטובר  2018טען כי ישראל מבצעת פשעי מלחמה .39בתשובה לשאלת המראיין

30
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501177400
/0008510125?li=62
https://www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=104188401&nTocEntryID=104190032 31
http://www.metzilah.org.il/%D7%A0%D7%99%D7%A8_%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%A8 32
https://www.justice.gov.il/Units/HamrkazLhestlmoyotPraklitim/Documents/27.06.13.pdf 33
https://he.wikipedia.org/wiki/ 34שומרי_הסף#ביקורות_בישראל
https://www.news1.co.il/Archive/002-D-57274-00.html 35
https://www.justice.gov.il/Units/HamrkazLhestlmoyotPraklitim/Documents/27.06.13.pdf 36

inn.co.il/News/News.aspx/376714 37
https://he.wikipedia.org/wiki/ 38מיכאל_ספרד
globes.co.il/news/article.aspx?did=1001249248 39
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"תרצה שהילדים שלך יהיו בצבא?" ,ענה" :לא ,כי לא הייתי רוצה שהם יהיו
בצבא כובש".40
 oפרופ' ארנה בן נפתלי – חברת הנהלה בבצלם.41
 oפרופ' נטע זיו - 42חברת המועצה הציבורית של הקרן החדשה לישראל 43וחברת
המועצה הציבורית של בצלם.44
▪

השתלמות בנושא "המיעוט הערבי בישראל" - 45מרצים משתתפים:
 oד"ר ח'אלד אבו עסבה – הרצה בנושא "החברה הערבית בישראל" .עסבה הוא חוקר
במכון ון ליר ,היה בעבר חבר ועד מנהל בקרן החדשה ,בארגון השמאל מדרשת
אדם ,באגודה לזכויות האזרח ,46ובארגון עדאלה ,47אשר פעל לקידום החלטת
האו"ם לפתוח בחקירה נגד ישראל בחשד "לביצוע פשעי מלחמה בעזה".48
 oיאסר עואד – מנהל פרוייקט ב"סיכוי".
 oפרופ' שמעון שמיר  -חבר המועצה הציבורית של הקרן החדשה לישראל.49

 40שם.
https://he.wikipedia.org/wiki/ 41ארנה_בן-נפתלי

42
https://next.obudget.org/i/contractspending/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/4501204194
/0008510125?li=214
https://he.wikipedia.org/wiki/ 43נטע_זיו
https://he.wikipedia.org/wiki/ 44נטע_זיו
https://www.justice.gov.il/Units/HamrkazLhestlmoyotPraklitim/Documents/08.11.12.pdf 45
http://a-list.org.il/profile-page/217/#more 46
adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/heb/oct08/oct083.html 47
https://mida.org.il/2018/05/21/ 48ישראל-תשלם-על-פשעיה-ארגון-של-הקרן-החדש/
https://he.wikipedia.org/wiki/ 49שמעון_שמיר
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 .2תכניות המנהיגות של קרן וקסנר
קרן וקסנר מפעילה בארץ שתי תכניות יוקרתיות אליהן נשלחים
מידי שנה כ 50-בכירים מהמגזר הציבורי וממשרדי הממשלה,50
ביניהם גם בכירים רבים ממשרד המשפטים ומערכת
המשפט .51הקרן מחזיקה באג'נדת שמאל מובהקת ,5352ובעלת
זיקה לתנועה הרפורמית 54ולקרן החדשה.55
בין הפרקליטים והיועצים המשפטיים הרבים בוגרי הקרן ,ניתן
לזהות השפעה אפשרית של אג'נדת הקרן בקביעתה של המשנה
ליועמ"ש ,בוגרת הקרן ,כי "בדם נפדה את פלסטין" אינה
מהווה עידוד או תמיכה בטרור.56
 .1פעילות קרן וקסנר במשרד המשפטים
קרן וקסנר מפעילה בישראל שתי תכניות מנהיגות יוקרתיות:
•

"תכנית העמיתים" הותיקה של קרן וקסנר נפתחה כבר ב ,1989-ובמסגרתה הוכשרו
מידי שנה כבר מעל  30מחזורים של כ 10-מנהלים מעובדי המגזר הציבורי.57

•

"תכנית המנהיגות הבכירה" ,פועלת החל משנת  2013ומיועדת לכ 40-בכירים מהמגזר
הציבורי (מדרגי סמנכ"לים ,תא"לים ומקביליהם) בכל שנה.58

בוגרי קרן וקסנר במשרד המשפטים
קריאות "שאהיד נוח על משכבך בשלום ,אנחנו ממשיכים את
דרכך" ,ו"-ברוח ,בדם נפדה את פלסטין"  -אינן בהכרח מהוות
עידוד או תמיכה לטרור.59
(עו"ד נורית ליטמן; משנה ליועמ"ש; בוגרת וקסנר)

נכון לשנת  ,2018קהילת הבוגרים מונה כ 300-עמיתים .רובם עובדים במשרדי הממשלה ,במערכת
הביטחון ,במערכת הרפואה הציבורית ,בחברות ממשלתיות וברשויות ממשלתיות .60כאמור ,הקרן
מכשירה בכל שנה כ 50-בכירים מהמגזר הציבורי ומשרדי הממשלה.

 50כעשרה מנהלים מהמגזר הציבורי משתתפים מידי שנה בתכנית העמיתים של קרן וקסנר:
https://www.wexnerfoundation.org/programs/wexner-israel-fellowship
כ 40-נוספים משתתפים מידי שנה בתכנית הקרן למנהלים בכירים:
http://www.gmc.org.il/?CategoryID=492&ArticleID=1945
http://www.lavi.org.il/wp-content/uploads/2018/08/%E2%80%8F%E2%80%8F 51קרן-וקסנר-בישראל-סקירה-וביקורת-סיון-תשעח.pdf
עמ' .20
https://www.facebook.com/shovrimshtika/photos/a.177693895592497.42427.161096657252221/663707976991084/?type= 3&theater 52
https://www.wexnerfoundation.org/blog/alumni-network-focus-on-co-existence 53
https://he.wikipedia.org/wiki/ 54קרן_וקסנר
https://mida.org.il/2018/06/12/ 55כמיליון-שקל-לבוגר-תכירו-את-קרן-השמאל-שק/
https://rotter.net/forum/scoops1/524155.shtml 56
https://www.wexnerfoundation.org/programs/wexner-israel-fellowship 57
http://www.gmc.org.il/?CategoryID=492&ArticleID=1945 58
-https://www.srugim.co.il/302953 59בדם-נפדה-את-פלסטין-לא-מהוות-עידוד-לטרו
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%A0%D7%A8 60
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רבים מעובדי משרד המשפטים הם בוגרי קרן וקסנר .ביניהם:61
פרקליטים
•

פרקליט המדינה לשעבר – משה לדור;

•

משנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים) – נורית ליטמן;

•

משנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים) – אורית קוטב;

•

משנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית) לשעבר – יהודה שפר;

•

מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות – יובל קפלינסקי;

•

מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות לשעבר– יוסף אש;

•

מנהלת מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה לשעבר– אסנת מנדל;

•

ראש תחום ייעוץ וראש אשכול משפט מינהלי – אביטל שטרנברג;

•

ממונה על העניינים הפליליים בפרקליטות – נעמי כץ לולב;

•

מנהל יחידת הניהול בפרקליטות המדינה – יריב רגב;

•

ממונה על עניינים אסטרטגיים במחלקה לתפקידים מיוחדים – טל ורנר קלינג;

•

מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה – חובב ארצי;

•

פרקליט מחוז דרום – ציון אילוז;

•

משנה לפרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) יונתן תדמור אליה;

•

ממונה בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) – אתי בן דור;

•

מנהל מחלקה בפרקליטות ירושלים (פלילי) – ארז פדן;

•

ממונה במחלקה הכלכלית בפרקליטות – תמר רוסמן .

ייעוץ משפטי
•

משנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה – מייק בלאס;

•

ראש תחום מחלקת ייעוץ וחקיקה – אייל זנדברג ;

•

היועץ המשפטי לכנסת ישראל  -איל יינון;

•

סגנית בכירה ליועמ"ש משרד ראש הממשלה – יעל כהן;

•

יועמ"ש לשעבר למבקר המדינה – נורית ישראלי ;

•

יועמ"ש המשרד להגנת הסביבה  -דלית דרור;

•

יועמ"ש הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב – אליעד וינשל;

•

יועמ"ש הרשות לניירות ערך – אמיר וסרמן;

•

יועמ"ש לשעבר לרשות השניה – דורון אבני

https://il.wexnerfoundation.org/our-alumni/ 61
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 .2על קרן וקסנר
קרן וקסנר (באנגלית )The Wexner Foundation :היא גוף פילנתרופי יהודי-אמריקאי ,השייך
למיליארדר האמריקאי לזלי וקסנר ,אשר מפעיל תכניות מנהיגות שונות.
הקרן מחזיקה באג'נדת שמאל מובהקת ,כפי שבא לידי ביטוי בתרומה משמעותית של הקרן על
סך  1,000,000דולר ,למרכז פרס לשלום ,לטובת "תמיכה במאמצי שלום במזרח התיכון" ,כפי
שנכתב לצד סכום התרומה בדו"ח הקרן.6362

בנוסף ,קרן וקסנר משתפת פעולה עם ארגון השמאל הקיצוני "שוברים שתיקה" ,כפי שניתן לראות
בפרסום של סיור שערך הארגון לאנשי קרן וקסנר בחברון ב:642013-

להרחבה על קרן וקסנר ראו בנספח הארגונים.

62

https://fconline.foundationcenter.org/pdf990s/?key=WEXN008&type=gm&name=The+Wexner+Family+Charitable+Fund&rem
oteUrl=http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/311/311318013/311318013_201512_990PF.pdf
 63לתרומה זו קדמה תרומה נוספת של קרן וקסנר למרכז פרס לשלום ,על סך :125,000$
 http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/237/237320631/237320631_200212_990PF.pdfעמ' .20
https://www.facebook.com/shovrimshtika/photos/a.177693895592497/663707976991084/?type=3&theater 64
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 .3הקרן החדשה לישראל
הקרן החדשה לישראל הינה קרן אמריקאית המהווה כיום ראש
החץ השמאלני-ליברלי במלחמה על זהותה של מדינת ישראל,65
תוך שהיא מקדמת את האג'נדה שלה לפיה על ישראל להיות
מדינת כל אזרחיה.66
הקרן הקימה ארגונים רבים באמצעות הזרוע הביצועית שלה -
'שתי"ל' ,והשקיעה עד היום למעלה מ 30,000,000$-במאות
ארגוני 'זכויות אדם' בישראל :67שמאל קיצוני ,ארגונים ערביים
פרו-פלסטיניים ,להט"ב ,רפורמים ,פלורליזם דתי ,ועוד.
הקרן החדשה לישראל מפעילה כבר למעלה מ 30-שנה תכנית
איכותית למשפטנים ,הכוללת תואר שני" ,להכשרת מנהיגות
משפטית בתחום זכויות האדם" ,68במטרה להעניק כלים
משפטיים לארגוני הקרן ,69ולהשפיע באמצעות בוגריה על
מערכת המשפט בישראל.70
 .1פעילות הקרן החדשה לישראל במשרד המשפטים
"בוגרי התוכנית התברגו בעמדות מפתח בכל ענפי מערכת המשפט .יש
ביניהם משפטנים שנשארו בארגונים עצמאיים; חלקם עברו לעבוד
בשירות הממסד  -במשרד המשפטים ,בפרקליטות המדינה ,בסניגוריה
הציבורית ואפילו כשופטים"( 71הארץ; )2004
"שנים אחרי שהקמנו את הקרן החדשה לישראל הבנו שהמאבק למען
זכויות אדם בישראל זקוק לא רק לארגונים שונים ,אלא גם לעורכי דין
מומחים בתחום הזה72".
(אתר הקרן החדשה לישראל)

https://he.wikipedia.org/wiki/ 65הקרן_החדשה_לישראל
https://rotter.net/forum/gil/20340.shtml 66
https://nif.org.il 67
/https://nif.org.il/mishpatanim 68
https://nif.org.il/mishpatanim/ 69
https://www.haaretz.co.il/misc/1.968892 70
https://www.haaretz.co.il/misc/1.968892 71
https://nif.org.il/mishpatanim/ 72
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א .תכנית המשפטנים של הקרן החדשה

לישראל73

למעלה מ 30-שנה ,פועלת תכנית המשפטנים של הקרן החדשה לישראל החל משנת ,1984
ומזרימה את בוגריה לתוך המערכת המשפטית בישראל.
במסגרת התכנית מחולקות מדי שנה מלגות לשני עו"ד ישראלים  -אחד/ת יהודי ואחד/ת
פלסטיני .בשלב הראשון של התוכנית נשלחים שני המלגאים לשנת לימודים בAmerican -
 ,Universityובסיומה הם מקבלים תואר שני במשפטים עם התמחות בתחום זכויות האדם
( .)LLMבשלב השני נשלחים המלגאים לאחד מארגוני זכויות האדם בישראל ועובדים שם
במשך שנה.
רבים מבוגרי התוכנית השתלבו לאחריה בתפקידים בכירים במערכת המשפט ,באקדמיה
ובארגוני זכויות האדם השונים :פרופסור נטע זיו (מחזור  )1985היא מרצה בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת תל אביב ומנהלת הקליניקות באוניברסיטה; דן יקיר ( )1988הוא
היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח; דנה מרשק מרום ( )1991היא שופטת בית
המשפט המחוזי בתל אביב; וחסן ג'ברין ( )1994הוא מייסד ומנהל ארגון עדאלה.74
דמות מרכזית בהובלת תכנית המשפטנים של הקרן היא יהודית קרפ ,75אשר כיהנה במשך
 25שנה כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה עד לפרישתה ב .2003-לאחר פרישתה כיהנה
כיושבת ראש ועדת ההיגוי של "תוכנית המשפטנים" של הקרן החדשה.
מפעילותה הפוליטית לאחר פרישתה ,ניתן לשער מה היה הקו האידאולוגי המנחה
לעבודתה במשרד המשפטים לאורך השנים :חברת המועצה הציבורית של הקרן החדשה
לישראל ,76חברת הנהלה באגודה לזכויות האזרח ,חברת המועצה הציבורית של עמותת
"יש דין" ,ומנהלת אקדמית של התוכנית לאתיקה במשפט ב"מרכז לאתיקה בירושלים".
בוגרי התכנית במשרד המשפטים:
•

יהושע שופמן כיהן כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני חקיקה במשך כ14-
שנים .77היה לפני כן היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח .78בוגר תכנית
המשפטנים וכיום עומד בראש ועדת ההיגוי של התכנית.79

•

ד"ר יובל קרניאל ,בעבר כיהן כחבר ועדת החקיקה בנושא קניין רוחני ופטנטים
במשרד המשפטים ,80ויועץ חקיקה ומשפט לשר התקשורת ולשר המשטרה ,81וחבר
במספר ועדות ציבוריות בתחום התקשורת .82מייסד ויו"ר ארגון השמאל "קשב -

nif.org.il/mishpatanim 73

https://nif.org.il/mishpatanim/ 74
https://he.wikipedia.org/wiki/ 75יהודית_קרפ
https://nif.org.il/people/#management 76
https://www.justice.gov.il/Units/HaganatPratiut/odot/Pages/Reshima.aspx 77
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/mizrachi/Pages/YS.aspx 78
https://web.archive.org/web/20170204155727/https://nif.org.il/programs/law-program/2015candidate 79
https://www.shibolet.com/he/attorneys/yuval-karniel/ 80
https://www.shibolet.com/he/attorneys/yuval-karniel/ 81
https://he.wikipedia.org/wiki/ 82יובל_קרניאל
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מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל" ,83מייסד התנועה לחופש המידע ,84הממומנת ע"י
הקרן החדשה ,וחבר ועד מנהל בארגון ישראל חופשית85
•

דנה בריסקמן ,סגנית בכירה לראש מחלקת הבג"צים בפרקליטות.86

כדי להבין את חשיבותה של מחלקת הבג"צים ,בה כיהנה דנה בריסקמן כסגנית יו"ר
המחלקה ,כדאי לקרוא את ספרו של פרופ' יואב דותן ,החוקר את תפקודה של מחלקת
הבג"צים בפרקליטות המדינה ויחסיה ,הרעיוניים והפוליטיים ,עם בית המשפט
האקטיביסטי שיצר אהרן ברק:
"עוצמתה של מחלקת הבג"צים נובעת מתפקידה המיוחד במערכת השלטון
הישראלית .לפי פסיקתו של בית המשפט העליון ,פרקליטות המדינה היא הגוף
היחיד שיכול לייצג את המדינה בערכאות ...כשמדובר בתיק בג"ץ ,היחידה
המייצגת את המדינה היא מחלקת הבג"צים.
מן המפורסמות במקומותינו שעורכי הדין של מחלקת הבג"צים יכולים לסרב
לייצג את עמדת משרדי הממשלה בפני בית המשפט ,או אפילו להציג עמדה הפוכה
למדיניות הממשלה ולומר לבית המשפט בלי להתבייש כי "זאת עמדת המדינה".
היות ודלתות בג”ץ פתוחות למעשה לכל אדם ,זוהי הערכאה דרכה אפשר להתקיף
כמעט כל פן של מדיניות הממשלות הנבחרות בישראל."87
בוגרי תכנית המשפטנים של הקרן החדשה במשרדי ממשלה נוספים:
•

סוריא בשארה ,88עבדה במחלקה המשפטית (אזרחי) של רשות ההגבלים העסקיים,
תחילה כעורכת דין ,ולאחר מכן כראש צוות ,וכן בלשכת היועץ המשפטי של משרד
התקשורת .במישור האזרחי סוריה מנחה את הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות
באוניברסיטה העברית ,ומרכזת נושא דו"חות הצללים בפרוייקט  EIDHRשל
האיחוד האירופי במרכז מינרבה.89

•

קארין אלהרר - 9190יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה ,חברת כנסת מטעם מפלגת
יש עתיד בכנסות ה19-21-

•

ד"ר תמר מורג ,92שימשה סגנית יו"ר ועדת רוטלוי  -הוועדה לבדיקת זכויות

•

דן יקיר ,94חבר בוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (,)2008-2013
חבר המועצה הציבורית של הקרן החדשה ,95היועץ המשפטי של האגודה לזכויות
האזרח.

https://he.wikipedia.org/wiki/ 83יובל_קרניאל
https://he.wikipedia.org/wiki/ 84יובל_קרניאל
https://he.wikipedia.org/wiki/ 85יובל_קרניאל
https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.4588357 86
https://mida.org.il/2014/09/19/ 87כיצד-הפכה-מחלקת-הבגצים-לרשות-המבצעת/
https://law.huji.ac.il/people/ 88סוריא-בשארה
https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/staff-0 89
https://nif.org.il/mishpatanim/ 90
https://he.wikipedia.org/wiki/ 91קארין_אלהרר
https://nif.org.il/mishpatanim/ 92
https://he.wikipedia.org/wiki/ 93ועדת_רוטלוי
https://he.wikipedia.org/wiki/ 94דן_יקיר_(משפטן)
https://nif.org.il/people/ 95
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הילד93

 .2על הקרן החדשה לישראל
א .רקע ומטרות:
הקרן מעניקה תמיכה כספית למאות ארגונים ,שאת פעילותם היא רואה כמקדמת זכויות
אדם ,דו -קיום בין יהודים לערבים ,זכויות מיעוטים בישראל ,להט"ב ,העצמה נשית
ופלורליזם דתי .96בנוסף ,מפעילה הקרן את "שתי"ל" ,הזרוע הביצועית שלה ,המספקת
שירותי תמיכה וייעוץ לעמותות וארגונים.97
▪

הקרן מתנגדת ל"כיבוש הישראלי" ביהודה
במייל ששלח מנכ"ל הקרן לתומכיה ב ,2019-מיד לאחר הבחירות לכנסת ה ,22-נכתב
בפירוש שהקרן לא מפסיקה "להשמיע קול ברור נגד הכיבוש":99

▪

"מדינת כל אזרחיה"
במכתב ששלח מנכ"ל הקרן העולמי ,דניאל סוקאץ' ,לתורמי הקרן בשנת  ,2010ציין
סוקאץ' בפירוש כי לדעת הקרן על ישראל להיות "מדינת כל אזרחיה".100

▪

דו"ח גולדסטון התבסס על מידע רב שהעבירו ארגוני הקרן החדשה לישראל
 92%מבין הציטוטים המעלים טענות נגד ישראל בדוח גולדסטון שהגיעו מארגונים
ישראליים ,מקורם בארגונים הנתמכים ע"י הקרן החדשה לישראל.101

ושומרון98

ב .ארגונים נתמכים לדוגמה:103102
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

מחסום ווטש
עדאלה
בצלם
שוברים שתיקה
יש דין
האגודה למען הלהט"ב
התנועה הרפורמית
ועוד.104

להרחבה על הקרן החדשה לישראל ראו בנספח הארגונים.

https://he.wikipedia.org/wiki/ 96הקרן_החדשה_לישראל
https://www.shatil.org.il/node/2 97
https://he.wikipedia.org/wiki/ 98הקרן_החדשה_לישראל
 99הודעת מייל שנשלחה ע"י מיקי גיצין ,מנכ"ל הקרן החדשה לישראל לתומכי הקרן ב19.9.2019-
https://rotter.net/forum/gil/20340.shtml#9 100
https://imti.org.il/wp-content/uploads/2015/05/ 101השפעת%20ארגוני%20קחלי%20על%20דוח%20גולדסטון.pdf
https://rotter.net/forum/gil/22698.shtml#3 102
https://nif.org.il 103
 104התמונה עם פירוט הארגונים לקוחה מסרטון תדמית של הקרן החדשה המופיע בקישור הבא:
 ; https://www.youtube.com/watch?v=a0pK4kDufWMדקה 1:08
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 .4הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא
'הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא' פועלת במסגרת
'המכללה למינהל' .מאופיינת באנשי סגל אשר רבים מהם הינם
פעילי שמאל קיצוני ,ומשתפת פעולה עם ארגוני שמאל קיצוני.
מפעילה את תכנית 'תקנה' המכשירה עו"ד בתחום זכויות אדם.
מאז תחילת התכנית ב ,2014-כבר תשעה מבוגריה ( )18%עבדו
או התמחו במשרד המשפטים.

 .1פעילות הקתדרה לזכויות אדם במשרד המשפטים
הקתדרה לזכיות אדם ע"ש אמיל זולא מפעילה את תכנית 'תקנה' ,תכנית ללימודי תואר שני
במשפטים בדגש על זכויות אדם ,החל משנת .1052014
לתכנית 'תקנה'  50בוגרים ,106תשעה מהם ( )18%עבדו או התמחו במשרד המשפטים החל
משנת :2016107
•

לירן דוד

•

הדס הולצשטיין תמיר

•

יהודית אריאב פוקס

•

אפרת רייך

•

שלומית גרינפילד-גילת

•

גילי גוטוירט

•

מיכל אברהם

•

סשה צ׳רניבסקי

•

תותחני מיכל

•

בוגרת נוספת של תכנית 'תקנה' ,בת-ציון בן-דוד גרסטמן – עובדת כעו"ד באגף היועץ
המשפטי של משרד החוץ.108

במסגרת המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים הפועל תחת משרד המשפטים,
התקיימה השתלמות בהנחיית עו"ד דינה זילבר ,המשנה ליועמ"ש ,109בה הרצו ראש תכנית
'תקנה' פרופ' ארנה בן נפתלי ,וכן מרצה נוסף בתכנית תקנה ,עו"ד מיכאל ספרד ,המייצג ארגוני
שמאל קיצוניים נגד ההתיישבות ביו"ש.110

http://zola.colman.ac.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%94/ 105
106
http://zola.colman.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%93%D7%9D/
http://zola.colman.ac.il/takana_member/ 107
108
http://zola.colman.ac.il/takana_member/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%93/
https://www.gov.il/he/departments/Units/advice_and_legislation 109
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/376714 110
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מבין המרצים בתכנית 'תקנה':111
•

פרופ' ארנה בן-נפתלי  -ראש תכנית "תקנה" ,112ורקטור המכללה למינהל והקתדרה
לזכויות אדם ,113הינה חברת המועצה הציבורית של יש דין ,114חברת הועדה המייעצת של
המוקד לפליטים ומהגרים ,115ובעבר חברת ועד מנהל בארגון השמאל הקיצוני בצלם116

•

ד"ר אורית קמיר  -בעבר חברת הנהלה ב"בצלם" ,117עמדה בראש המחלקה המשפטית של
"שדולת הנשים" ,118השתתפה בהקראת עדויות חיילים של ארגון השמאל הקיצוני
"שוברים שתיקה"119

•

פרופ' דוד קרצ'מר  -ממייסדי ויו"ר בעבר של ארגוני השמאל הרדיקלי "בצלם" והאגודה
לזכויות האזרח ,120ממייסדי מרכז מינרבה121

•

עו"ד דן יקיר - 122היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח ,בוגר תכנית המשפטנים של
הקרן החדשה וחבר בועדה הציבורית של הקרן החדשה.

•

עו"ד מיכאל ספרד - 123היועץ המשפטי של ארגון השמאל הרדיקלי יש דין .מרבה לייצג
ארגוני שמאל (יש גבול ,שלום עכשיו) ופלסטינים בבג"ץ.124

 .2על הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא
א .רקע ומטרות:
הקתדרא לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא הוקמה בשנת  2011במכללה למינהל" ,כדי לחזק
את ההיכרות עם שיח זכויות האדם בישראל ,לתרום להפצתו ,ולקדם את ההכרה בזכויות
אדם ,את ההגנה עליהן ואת מימושן125" .
במסגרת הקתדרא פועלת תכנית 'תקנה' ,תכנית ללימודי תואר שני במשפטים המתמקדת
בזכויות אדם .126המרצים בתכנית הינם פעילי שמאל ידועים אשר רבים מהם היו חברים
בארגוני שמאל קיצוני (ראו פירוט להלן) .על כן ,לא מפתיע לראות כי הקתדרה לזכויות
אדם ותכנית תקנה ,משתפים פעולה עם ארגוני ופעילי שמאל קיצוני.

 111מידע שמובא בסעיף זה ללא ציון מקור מפורש ,מקורו כאןhttp://zola.colman.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-:
%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94,%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/
112
http://zola.colman.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94,%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/
https://en.wikipedia.org/wiki/Orna_Ben-Naftali 113
 114שם.
http://zola.colman.ac.il/wp-content/uploads/2017/11/CV_Orna_Ben_Naftali.pdf 115
 116שם.
/https://he.wikipedia.org/wiki 117אורית_קמיר
118
http://zola.colman.ac.il/tinygreatness/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=tbBxuFN74Kw 119
https://he.wikipedia.org/wiki/ 120דוד_קרצמר
 121שם.
https://he.wikipedia.org/wiki/ 122דן_יקיר_(משפטן)
123
http://zola.colman.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://he.wikipedia.org/wiki/ 124מיכאל_ספרד
125
http://zola.colman.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A7%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%93%D7%9D/
http://zola.colman.ac.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%94/ 126
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ב .דוגמאות לפעילות הקתדרה:
•

דו"ח משותף עם ארגון יש דין אשר נכתב כתגובה לדו"ח ועדת אדמונד לוי אשר הכשיר
מבחינה חוקית את הבניה ביו"ש.127

•

שיתוף מידע עם הקרן למגיני זכויות אדם ,128הממומן ע"י ממשלות זרות והקרן
החדשה129

•

הקתדרה ארגנה כנס לכבוד עשור לארגון יש דין (אביב

130)2015

ג .שותפים:
•

ארגון השמאל הקיצוני "יש דין"
 oקיום כנס לכבוד עשור לארגון יש דין (אביב

131)2015

 oפרסום דו"ח משותף עם ארגון יש דין (ינואר

132 )2014

 oפרופ' ארנה בן נפתלי ,העומדת בראש הקתדרה ,הינה חברת המועצה
הציבורית של יש דין133
•

מרכז מינרבה לזכויות אדם
 oהקתדרה הפעילה קבוצת מחקר משותפת עם מרכז מינרבה ,שחקרה את
הנושא "ציותה של ישראל לחובותיה הבינלאומיות בנושא זכויות האדם".134
 oקיום כנסים משותפים עם מרכז מינרבה
▪

כנס בנושא זכויות נשים במרחב הציבורי (אביב

▪

כנס לציון  50שנה ל"כיבוש" ,136בשיתוף מרכז מינרבה לזכויות אדם
וארגון הצלב האדום הבינלאומי (מאי )2017

135)2015

127
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-English/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20English%20-%20Web%2016_6.pdf
http://zola.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/Emile-Zola.-English.-Website-1.pdf 128עמ' 7
http://hrdf.org.il/transparency/?lang=he 129
 http://zola.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/Emile-Zola.-English.-Website-1.pdf 130עמ' .21
 http://zola.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/Emile-Zola.-English.-Website-1.pdf 131עמ' .21
132
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-English/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20English%20-%20Web%2016_6.pdf
 133שם.
 http://zola.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/Emile-Zola.-English.-Website-1.pdf 134עמ' 8
 http://zola.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/Emile-Zola.-English.-Website-1.pdf 135עמ' .21
 http://zola.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/Emile-Zola.-English.-Website-1.pdf 136עמ' .29
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 .5מעוז
מכון להכשרת מנהיגות המקדם את תפישת הטוב המשותף ,תוך
דגש רב על גיוון ורב תרבותיות .138137המכון הצליח במעט שנים
לתפוס נתח משמעותי מהכשרת דרגי הביניים והבכירים
בשירות הציבורי ,בהיותו גורם מרכזי ב'עתודות לישראל'.139
המכון מעוניין לראות את בוגריו ממלאים תפקידי מפתח
ו"מקבלים את ההחלטות הקריטיות" במדינה.140
תפיסת ה"ממלכתיות" של מעוז מתבטאת בקידום מאמצים
לשילוב ערבים במוקדי קבלת החלטות והטמעה בחברה
הישראלית ,ברוח נאום השבטים של הנשיא ריבלין.
לדוגמא ,מעוז מדגישה אירוע בו הוזמן ערבי לועידה של בני
עקיבא ,או שילוב ערבים בצמרת אגף התקציבים באוצר.
המכון מפעיל תכנית הכשרה ייעודית לאנשי משרד המשפטים,
לצד תכנית העמיתים המיועדת לכלל בכירי משרדי הממשלה.

 .1פעילות מעוז במשרד המשפטים
א .תכנית העמיתים של מעוז  -תכנית ההכשרה המרכזית של מעוז ,המיועדת לבכירים
מהמגזר הציבורי ,141ופונה גם לעובדי משרד המשפטים.
ב .פורום משפיעים  -מעוז מפעיל עבור משרד המשפטים תכנית בשם 'פורום משפיעים',
"תכנית המיועדת לפיתוח ושימור הדור הצעיר והמבטיח של משרד המשפטים".142
ההתקשרות בין מעוז למשרד המשפטים פועלת תחת פטור ממכרז ,ובשנת  2017עמדה על
.143₪ 446,500
אלדד קנטי ,העומד בראש אגף בכיר תכנון מדיניות ואסטרטגיה ,במשרד המשפטים ,אמון
על הובלת "פורום משפיעים" במשרד .144קנטי הוא בוגר קרן וקסנר.145
התכנית הופעלה בשנתה הראשונה ( )2016ע"י מכון אלכ"א ,אך משרד המשפטים בחר
להחליף את המפעיל כי בראייתו הגישה של אלכ"א לתכנים הייתה "מיושנת".146

https://www.facebook.com/MAOZLeaders/posts/1174933135938662?__xts__[0]=68.ARBpx5DjsrEjTJGcgVkwl5zm9RXhMaz - 137
Jq_C5JlQx_umdiZMtynO5eVqeqjJNT8EcsF3sDG-UMsg65I7AXRAT9_o80MbRvqXUyokjqfxU7tWHC84Tq_u7PBYGy_hG1A0YLzOY5ip5Xg--coDWilQe_IKxmFE8JNjUpdOyWN56WeJ9FTwIjqyIMFiYfMiQaygbWjH4Ei7rAL19LwUkLwU4V_Gnp3HAJaeDQ8zkGgF4crQXIDfqEgKXvKmzvFLUDjO6q50Ke
vcdybuE69k_AWoCvkLoXMqMeKaPf5PHoT7MEElyj667SL72hRyQr_kPoQCRo&__tn__= -R
https://www.facebook.com/MAOZLeaders/photos/a.564988236933158/2131309276967705/?type=3&theater 138
https://atudot.gov.il/programs/executiveprograms/ 139
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/2014-441/he/2014-441.pdf 140
https://www.maoz-il.org/fellows-program/ 141
https://facebook.com/justice.gov.il/posts/1694731483914328/ 142
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 143משרד%20המשפטים4501368657/0008510121/

/kafr-yasif.muni.il/Documents 144משרד%20המשפטים%20-%20דוח%20שנתי pdf.%202017עמ'  .42כך
גם עולה מיומנה של מנכ"לית המשרד בעבר לשנת  ,2017אמי פלמור ,בו מצויינות מספר פגישות של המנכל"ית עם אלדד
קנטי בנושא פורום משפיעים.

https://il.wexnerfoundation.org/our-alumni/ 145
 ; https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/224782.pdf 146עמ' 14
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במסגרת הפורום התקיימה הרצאה של נציגי קרן יוזמות אברהם ,ככה"נ בהשתתפות
פרקליט המדינה ,שי ניצן.147
צפפא148

פעילות לדוג' של הפורום :תצפית על שועפט וסיור בבית
במסגרת "היכרות עם קבוצות מיעוט בחברה הישראלית" ,ביקרו עמיתי 'פורום משפיעים'
של מעוז בבית צפפא ,וכן השקיפו מהגבעה הצרפתית על מחנה הפליטים שועפט .העמיתים
למדו "על המורכבות האדירה המאפיינת את שכונות מזרח העיר  -גדר ההפרדה
והשלכותיה על התושבים ,אתגרי הנגישות לשירותים ציבוריים והעדר המשילות.".
כמו כן נפגשו העמיתים עם ד"ר רמי נסראללה ,מנהל 'המרכז הבינלאומי לשלום ולשיתוף
פעולה (.)IPCC
149
ה IPCC-הוא מכון מחקר פלסטיני ממזרח ירושלים הממומן ע"י האו"ם  ,האיחוד
האירופי וממשלות זרות .150מחקר שבוצע ב IPCC-תודות למימון גרמני ,הוביל את חוקרי
המכון למסקנה ש"כמו שאיחדו את ברלין ,אפשר לחלק את ירושלים".151
רמי נסראללה עצמו ,אשר נפגש כאמור עם עמיתי 'פורום משפיעים' של משרד המשפטים,
אמר בראיון כי" :אני לא מבצע את העבודה שלי כי אני אוהב את השלום אלא כי יש
לפלסטינים עניין בשלום .באמצעות השלום נוכל לשנות את מעמדנו כפלסטינים ,נבנה
חברה דמוקרטית וכלכלה חזקה שישמשו אבני היסוד למדינה פלסטינית152".

 https://abrahaminitiatives.org/wp-content/uploads/2019/05/Annual-Report-2018.pdf 147עמ' .9
https://www.facebook.com/justice.gov.il/posts/1694731483914328/ 148
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_unesco-heb.pdf 149
https://www.ngo-monitor.org/reports/flooding-the-courts/ 150
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1066441 151
https://www.justvision.org/he/portrait/1930/interview 152
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 .2על מעוז
מעוז הינו מכון להכשרת מנהיגות ,הפועל ליצירת "רשת של מנהיגים ומנהיגות מכל החברה
הישראלית ,בשיתוף 'עתודות לישראל'".153
למעוז כיום כ 474-בוגרים של ארבעת תכניות ההכשרה המרכזיות שהולכות ומתרחבות החל
משנת  ,1542015ובארגון הציבו יעד להגיע ל 800-בוגרים עד לשנת .1552020
מרכיב מרכזי בתפיסה של מעוז הוא רשת הבוגרים:
"רישות  -בלב תאוריית השינוי של ארגון מעוז
נמצאת הרשת .מסיימי התכניות ("חברי הרשת")
ממשיכים לקדם את עשייתם באתגרי הליבה של
מדינת ישראל" (אתר הארגון)  ..156ואכן ,במעוז
מתהדרים בכך ש 97%מבוגרי מעוז נמצאים
באינטראקציה עם הארגון.157
בין השותפים של מעוז:
•
•

בית המדרש הפלורליסטי 'קולות'( 158ממומן ע"י הקרן החדשה לישראל)159
מכון

הרטמן160

בין התורמים של מעוז:
•

איציק דנציגר – סגן נשיא הקרן החדשה לישראל 161וממייסדי קרן  IVNאותה ייסדה
הקרן החדשה לישראל .162תורם למעוז.163

•

קרן

•

קרן יד הנדיב

•

קרן רוטשילד

•

פדרציית ניו יורק

•

ברי166

שוסטרמן164

קרן ראסל

קיסריה165

https://www.maoz-il.org/#mission 153
http://maoz-il.org/annualupdate2018/ 154
maoz-il.org 155
https://www.maoz-il.org/about-us/# 156
/maoz-il.org/wp-content/uploads/2018/07 157מצגת-עברית-לרשתpdf.
https://www.kolzchut.org.il/he/ 158תכנית_מעוז__-SEALלמנהיגות_ציבורית_ערכית
https://web.archive.org/web/20150703124453/http://www.nif.org.il:80/news/2015/05/31/830 159
maoz-il.org/wp-content/uploads/2014/02/Investors_en_July16.pdf 160
https://nif.org.il/people/ 161
https://www.facebook.com/IsraelVentureNetwork/posts/973356959510771 162
https://www.maoz-il.org/about-us/ 163
https://www.maoz-il.org/%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa/ 164
 165דוח מילולי 2016
 166דוח מילולי 2015
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"ממלכתיות"" ,טוב משותף"
"ממלכתיות" היא אבן יסוד בתפיסה של מעוז ,לפיה התכנסות סביב "טוב משותף" מהווה
מענה לבעיית "השבטיות" שקיימת בחברה הישראלית  -על פי התפיסה שניסח נשיא המדינה
בנאום השבטים המפורסם,
בו הגדיר מחדש את חלקי
הישראלית:
החברה
חילוניים דתיים חרדים
וערבים.
הממלכתיות
בפועל,
מתפרשת כגיוון ושילוב
במוקדים משמעותיים:

ערבים

" .1דרוש :גיוון במשרד האוצר"
"כולנו יודעים שמי שמחליט אלו
החלטות מתקבלות ואיך מחלקים
את העוגה זה מי שיושב מסביב

לשולחן .לכן כשנכנסתי לאגף התקציבים ,היתה לי משימה :להגדיל את מספר
הערבים שיושבים סביב השולחן באגף167"..
נעה ליטמנוביץ ,אגף התקציבים במשרד האוצר ,בוגרת תכנית העמיתים של מעוז

" .2כשנזיר מגיע לבני עקיבא :הערבי הראשון בועידה"
"אני רוצה לספר לכם על הועידה השנתית של בני עקיבא ...שיגעון שלי גרם לי להרגיש
שיש הזדמנות להכניס קצת 'ממלכתיות' לוועידה הסגורה הזו ...אנחנו לא יכולים
להתעלם מהמגזר הערבי.
אז הזמנתי את הסופר והעיתונאי נזיר מג'לי העיתונאי לספר על המורכבות בחברה
הישראלית כמו שהוא רואה וחווה אותה .נזיר סיפר על ההיסטוריה של ערביי ישראל ,על
ההווה של ערבי ישראלי היום ועל התקווה לעתיד – ללמוד אחד על השני מהאנשים עצמם
ולא מהגוגל או פייסבוק ולעשות יחד מציאות טובה יותר ביחד.
היו מי שחשבו שפשוט השתגענו .שהגזמנו ...אנחנו צריכים לעשות עוד ועוד צעדים
כאלה .אנחנו והחברה הישראלית כולה .יש עוד צעדים בדרך .ואנחנו עובדים על זה – איך
להמשיך לאתגר את החשיבה והתפיסות ,אבל בחכמה .בלי ליצור פיצוץ.
יאיר שחל ,מזכ"ל תנועת 'בני עקיבא' בישראל ,בוגר תכנית העמיתים של

https://www.maoz-il.org/mamlachtisnacks-may/ 167
https://www.maoz-il.org/mamlachtisnacks-may/ 168
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מעוז168

 .6תכניות נוספות
חשוב לציין שבמשרד המשפטים פועלת תכנית נוספות להכשרת סגל המשרד ויצירת סוכני שינוי,
כחלק מהכשרת כלל הסגל הבכיר בשירות המדינה .בשלב זה ,אין בידינו מידע מובהק בנוגע לאג'נדה
הפוליטית בהכשרה זו במידה וישנה:
 .1מכון אלכא למנהיגות וממשל  -ג'וינט ישראל
המכון בעל תפקיד מרכזי בהכשרת בכירי המגזר הציבורי
ומשרדי הממשלה ,169פועל בשיתוף פעולה נרחב עם הקרן
החדשה לישראל (באמצעות ארגון 'שתי"ל' של הקרן) במגזר
השלישי .175174173172171170בעל תפקיד מרכזי בסיוע וייעוץ
אסטרטגי לארגוני הלהט"ב בישראל.177176

בין השנים  1987ועד לשנת  ,2016הפעיל מכון אלכא למנהיגות וממשל את ה"תכנית למדיניות
חברתית ולמינהל לסגל הבכיר בשרות המדינה" ,בה השתתפו בכירים מכלל משרדי הממשלה.
מטרת העל של התכנית הייתה לסייע לבכירי שירות המדינה בעיצוב המדיניות שלהם.178
מאות בוגרי התכנית מאיישים כיום את התפקידים הבכירים ביותר במגזר הציבורי.179
בשנת  2016עברה התכנית מהמכון למנהיגות וממשל למדרשה הלאומית למנהיגות ,ממשל
וניהול היושבת תחת נציבות שירות המדינה.180

מכון אלכא למנהיגות ומשל מפעיל בשיתוף מטה 'ישראל דיגיטלית' במשרד לשיוויון חברתי את
תכנית "מובילים דיגיטליים" ,כחלק מ'עתודות לישראל' .התכנית מיועדת ל"מנהלות ומנהלים
בכירות/ים עם מיקוד בקידום חדשנות דיגיטלית" ,כאשר מטרתה "לאתר ,להכשיר ולרשת
מובילי שינוי שיקדמו חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי וישפרו תהליכים וממשקים עם
האזרח באמצעות טכנולוגיה".181
כחלק מהתכנית טסו  46מנהלים בכירים בשירות המדינה לאוניברסיטת הארוורד בארה"ב,
ל"סדנת מובילים דיגיטליים" ,בהם מנכ"לית משרד המשפטים דאז ,אמי פלמור.182

https://he.wikipedia.org/wiki/ 169ג%27וינט#מכון_אלכא_למנהיגות_וממשל
http://migzar3.org.il/ 170ברית-ארגוני-התשתית/
http://www.rampa.org.il/he/press/648 171
http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=119 172
http://www.theinstitute.org.il/files/pictures/articles/madad_eichut_haim.pdf 173
http://www.kamam.org.il/cgi-webaxy/item?126 174
 http://www.theinstitute.org.il/files/documents/RR_712_memshala_hevra_ezrahit____________________.pdf 175עמ' .29
176

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/jfn/pages/3270/attachments/original/1546897313/JDC_AGUDAH_Mapping_LGBTQ_Or
gs._in_Israel_-_Hebrew_Version.pdf?1546897313
http://www2.jdc.org.il/LayLeadership/?fbclid=IwAR2ZgpiqgAAsas14rl -KszwmRCRDYNoGwgEtDZQx_QdQaqadzFMrWb- 177
6eq4
http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=47 178
 179שם.
 180שם.
https://atudot.gov.il/programs/executiveprograms/digital_leaders/ 181
globes.co.il/news/article.aspx?did=1001183406 182
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את שמות בוגרי התכנית ממשרד המשפטים ניתן לראות בהערה בקישור.183
'מובילים דיגיטליים' הינה נגזרת של החלטת הממשלה להצטרף ליוזמת "השותפות
הבינלאומית לממשל פתוח" של האו"ם ,184הממומנת בין השאר על ידי קרן פורד וקרנות
החברה הפתוחה של ג'ורג' סורוס .185מוביל הטמעת היוזמה בישראל מהחברה האזרחית הוא
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,186והוא פועל בשיתוף מספר יחידות ממשלתיות ,בהן היחידה
לחופש המידע במשרד המשפטים.187
יש לציין שתכנית "פורום משפיעים" שמופעלת כיום ע"י מעוז עבור משרד המשפטים (ע"ע),
הופעלה בשנתה הראשונה ( )2016ע"י אלכ"א ,אך ההתקשרות הופסקה בראיית המשרד הגישה
של המכון לתכנים "היתה מיושנת".188

dl-il.com/our-graduates 183
 http://yoursay.gov.il/cio/File/Index/NAP2Comments/ 184עמ'  ,21וראו בפתיחת מסמך זה על 'שותפות ממשל פתוח'.
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership 185
https://www.idi.org.il/articles/7895 186
https://www.gov.il/he/departments/general/open_government_pa rtnership 187

 ; https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/224782.pdf 188עמ' 14
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פרק ב
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 .7מרכז מינרבה לזכויות האדם
"מרכז מינרבה לזכויות האדם" הינו מרכז אקדמי הפועל
באוניברסיטה העברית ובתל אביב ,וממומן ע"י קרן מינרבה,
קרן פורד ,הקרן החדשה לישראל ,האיחוד האירופי וממשלות
זרות .189המרכז השתתף בועידת דרבן ב 2001-שהתקיימה תחת
הכותרת "ציונות היא גזענות" ,190שם הוביל "קו אנטי ציוני"191
יחד עם עדאלה.
המרכז פועל בשיתוף פעולה עם הקרן החדשה לישראל וארגוני
שמאל קיצוני .לדוגמא ,ב 2018-נערך במרכז מינרבה כנס לציון
 50שנות כיבוש ,ערב השקת ספר "לקסיקון הכיבוש" ,ועוד.
החל משנת  2011מקיים המרכז שיתוף פעולה הדוק עם משרד
המשפטים ,להטמעת נורמות המשפט הבינלאומי בנושא זכויות
אדם .192במסגרתו מתקיים שיח ישיר בין ארגוני שמאל קיצוני
לעובדי המשרד ,שאף כלל העברת דו"ח הדיווח לאו"ם לארגונים
לפני הגשתו לאו"ם.193
 .1פעילות במשרד המשפטים
הטמעת מחויבות לזכויות אדם ודיני מלחמה על ידי ארגוני השמאל הקיצוני
החל משנת  ,2011פועל "מרכז מינרבה לזכויות האדם" יחד עם ארגוני שמאל קיצוני מבית
הקרן החדשה לישראל ,בפרויקט משותף עם משרדי ממשלה שונים ,ביניהם משרד המשפטים
ומשרד החוץ ,במימון של האיחוד האירופי( 194להלן "פרויקט מינרבה").
מרכז מינרבה לזכויות האדם ,שם לו כיעד את "הטמעת משפט בינלאומי בישראל באמצעות
שת"פ חברה אזרחית-ממשלה-אקדמיה" ,והוביל את הפרוייקט בשיתוף משרדי המשפטים
והחוץ.195

https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/academic-partners-and-supporters 189
190

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D_%D7%A
0%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA_(2001)#cite_note-3
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/223225 191
192
https://law.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D%D7%94%D7%98%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.researchgate.net/profile/Shlomi_Balaban/publication/311615044_Between_Geneva_and_Jerusalem_Government - 193
Civil_Society_Interaction_Before_UN_Treaty_Monitoring_Bodies_as_a_Mea ns_of_Incorporating_International_Human_Rights
_in_Israel/links/58510a3708ae8f3738194b53/Between-Geneva-and-Jerusalem-Government-Civil-Society-Interaction-Before-UN ; Treaty-Monitoring-Bodies-as-a-Means-of-Incorporating-International-Human-Rights-in-Israel.pdfעמ'  42-46בהערות.
194

* הערות בהן צויין מספר עמוד ללא קישור מכוונות לדו"ח "בין ג'נבה לירושלים :יחסי ממשל-חברה אזרחית בדיווח לוועדות האו"ם כאמצעי
להטמעת זכויות האדם הבינלאומיות בישראל" ,בקישור:
 https://www.researchgate.net/profile/Shlomi_Balaban/publication/311615044_Between_Geneva_and_Jerusalem_GovernmentCivil_Society_Interaction_Before_UN_Treaty_Monitoring_Bodies_as_a_Means_of_Incorporating_International_Human_Rights
_in_Israel/links/58510a3708ae8f3738194b53/Between-Geneva-and-Jerusalem-Government-Civil-Society-Interaction-Before-UNTreaty-Monitoring-Bodies-as-a-Means-of-Incorporating-International-Human-Rights-in-Israel.pdf
https://law.huji.ac.il/book/ 195מרכז-מינרבה-לזכויות-האדם-הטמעת-המשפט-הבינלאומי-בישראל
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יש לציין כי תמיכת האיחוד האירופי בפרויקט היא כחלק מתכנית ה , EIDHR-שבמסגרתה
תומך האיחוד האירופי באופן תדיר גם בארגוני  BDSודה-לגיטימציה נגד ישראל.196
בראש הפרויקט עומדים פרופ' יובל שני - 197חבר הנהלת "בצלם" ,יו"ר ועדת זכויות אדם של
האו"ם 198ומנהלו אקדמאי של מרכז מינרבה ,199ופרופ' תומר ברודי ,גם הוא מנהל אקדמאי
במרכז מינרבה.200
פרויקט מינרבה חלק א' (:)2011-2014
חלקו הראשון של הפרויקט ארך כשלוש שנים ,החל מיולי  2011עד יולי  ,2022012014וכלל פיילוט
של "מפגשי ממשל-חברה אזרחית" .במסגרת חלק זה של הפרויקט התקיימו שיתופי פעולה
ישירים בין משרדי המשפטים והחוץ לארגוני שמאל קיצוני בתהליכי הדיווח של מדינת
ישראל לוועדות הניטור של האו"ם.203
בין הארגונים שהשתתפו במפגשי שיח והתייעצות עם אנשי משרד המשפטים ,משרד החוץ
ומשרדי ממשלה נוספים :הקרן החדשה לישראל ,שתי"ל ,מחסום ווטש ,יש דין ,הוועד
הישראלי נגד הריסת בתים ,רופאים לזכויות אדם ,עדאלה ,האגודה לזכויות האזרח ,האגודה
למען הלהט"ב ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,המוקד לפליטים ומהגרים ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,ועוד.204
עד שנת  2014התקיימו שבעה מפגשים ,בהשתתפות מצטברת של כ 40-ארגוני זכויות אדם,205
רובם המוחלט ארגוני שמאל רדיקלי .על בכירי משרד המשפטים שהשתתפו במפגשים ניתן
למנות את המשנים ליועמ"ש דינה זילבר ,רועי שיינדורף ורז נזרי.206

שיאם של המפגשים בצעד חסר תקדים :העברת דו"ח הדיווח של מדינת ישראל ממשרד
המשפטים ל 11-ארגוני שמאל קיצוני (ביניהם :הקרן החדשה לישראל ,עיר עמים ,האגודה
לזכויות האזרח ,ועוד) ,אשר בעקבות הערותיהם שונו מס' סעיפים בדו"ח לפני הגשתו
לאו"ם.207
מפגש משמעותי התקיים ב ,20817.06.14-תוך שיתוף משרד המשפטים ,אשר מטרתו הייתה
ללמד את ארגוני החברה האזרחית כיצד יש לחבר דו"חות צללים בצורה נכונה .במפגש

 196ראו דו"ח מקיף של מכון המחקר  Monitor NGOעל אודות ה: EIDHR-
https://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/EIDHR%20HEb%20FINAL.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Shlomi_Balaban/publication/311615044_Between_Geneva_and_Jerusalem_Government - 197
Civil_Society_Interaction_Before_UN_Treaty_Mon itoring_Bodies_as_a_Means_of_Incorporating_International_Human_Rights
_in_Israel/links/58510a3708ae8f3738194b53/Between-Geneva-and-Jerusalem-Government-Civil-Society-Interaction-Before-UN Treaty-Monitoring-Bodies-as-a-Means-of-Incorporating-International-Human-Rights-in-Israel.pdfעמ' .4
https://he.wikipedia.org/wiki/ 198יובל_שני
 199שם.
https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/staff-0 200
http://law.haifa.ac.il/index.php/he/sbalaban 201
202
 _https://en.minervacenter.huji.ac.il/sites/default/files/minervacenteren/files/prvyqt_mvsd_zkvyvt_dm_mdynty _dvkh_mskm.pdfעמ'  3הערה .15
 203עמ' .40
 204עמ'  42-46בהערות.
https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/government -civil-society-project 205
https://www.researchgate.net/profile/Shlomi_Balaban/publication/311615044_Between_Geneva_and_Jerusalem_Government - 206
Civil_Society_Interaction_Before_UN_Treaty_Monitoring_Bodies_as_a_Means_of_Incorporating_International_Human_Rights
_in_Israel/links/58510a3708ae8f3738194b53/Between-Geneva-and-Jerusalem-Government-Civil-Society-Interaction-Before-UN Treaty-Monitoring-Bodies-as-a-Means-of-Incorporating-International-Human-Rights-in-Israel.pdfכל השמות מופיעים בפרק מס' 6
במסמך.
 207עמ' .46
 208עמ' .47
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השתתפו למעלה מ 20-ארגונים ,מרביתם ארגוני שמאל קיצוני (עדאלה ,יש דין ,המוקד
לפליטים ומהגרים ,עיר עמים ועוד).
פרויקט מינרבה – חלק ב' ( 2015ואילך):
בשנים שחלפו לאחר סיום החלק הראשון של הפרויקט ,מרכז מינרבה פעל עם בשיתוף פעולה
עם משרדי ממשלה שונים ,ארגוני חברה אזרחית וגופים אקדמאיים ,בכדי לגבש את המלצותיו
להקמת "מוסד זכויות אדם לאומי".209
ב 12.3.2018-סיפרה בכנסת עו"ד הילה טנא-גלעד על הפרויקט שממשיך להתקיים" :יש לנו
כבר כמה שנים פרויקט יחד עם מרכז מינרווה באוניברסיטה העברית שתכליתו באמת לעודד
הגשה של דוחות צללים על ידי המדינה"210

היעד :הקמת מוסד זכויות אדם לאומי
באפריל  2018פרסם מרכז מינרבה דו"ח מחקרי מסכם במסגרת הפרויקט ,בסיוע עובדי משרד
המשפטים ,211אשר המליץ על הקמת מוסד זכויות אדם לאומי והנחה את האופן בו עליו
לפעול.212
הקריאה המרכזית של המחקר היא "להקים בישראל מוסד ממלכתי חדש ,ייעודי ואפקטיבי
לקידום זכויות האדם ולהגן עליהם" .כלומר ,הקמת רשות ממלכתית חדשה ועצמאית שתפקח
על נושאי זכויות האדם במדינה.
ב 07.01.19-השתתפו בכירים ממשרד המשפטים בכנס של מרכז מינרבה במימון האיחוד
האירופי בנושא "עיצוב מוסד זכויות אדם לאומי אפקטיבי בישראל" במסגרת הפרויקט .213

https://en.minervacenter.huji.ac.il/sites/default/files/minervacenteren/files/nhri_research_paper.pdf#pa ge=9&zoom=100,0,354 209
עמ' .23
https://oknesset.org/meetings/2/0/2064611.html 210
 211שם ,הערה בפתיחת המסמך (עמ' .)7
212
 _https://en.minervacenter.huji.ac.il/sites/default/files/minervacenteren/files/prvyqt_mvsd_zkvyvt_dm_mdynty_dvkh_mskm.pdf
213
https://en.minervacenter.huji.ac.il/galleries/070119-designing-effective-nhrisymposium?page=0%2C1#https%3A%2F%2Fen.minervacenter.huji.ac.il%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fminervacenteren%2Ffile
s%2Fnhri_symposium_-_7.1.2019.jpg%3Fm%3D1547131758
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 .2על מרכז מינרבה לזכויות האדם
"מרכז מינרבה לזכויות האדם" הוא מכון אקדמי הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה
העברית 214וכן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב .215ב 2018-ערך המרכז "כנס לציון
 50שנים לכיבוש".216

מרכז מינרבה לזכויות אדם היה בין
ארגוני החברה האזרחית שהשתתפו בועידת דרבן בשנת  ,2001ועידה שהתקיימה ברוח החלטת
האו"ם הקובעת כי "ציונות היא צורה של גזענות" .217ארגוני 'זכויות האדם' הובילו את הקו
האנטי ציוני המובהק נגד ישראל בועידה.

כבר שנים ארוכות שהמרכז משתף פעולה עם הקרן החדשה לישראל ,וכן מקבל ממנה מימון.218
שתי"ל ,הזרוע הביצועית של הקרן החדשה ,מפעילה יחד עם מרכז מינרבה תכנית התמחות
לסטודנטים ,במסגרתה הסטודנטים מקבלים מלגה על סך  ₪ 9,000עבור התנדבות בהיקף של
 8ש"ש בארגוני זכויות אדם.219
רבים מארגוני 'זכויות האדם' הנכללים בתכנית הינם
ארגוני שמאל רדיקלי נתמכי הקרן החדשה לישראל .בין
הארגונים הלוקחים חלק בתכנית :רופאים לזכויות אדם,
הוועד נגד עינויים ,עיר עמים ,ועוד .220וכן :221בצלם,
האגודה לזכויות האזרח ,המוקד להגנת הפרט ,א.ס.ף
(ארגון סיוע למסתננים) ,במקום – מתכננים למען זכויות
אדם ,ועוד.
בשנת  ,2009ערך המרכז כנס מיוחד לציון  25שנים
לתכנית המשפטנים של הקרן החדשה לישראל.222
להרחבה על מרכז מינרבה לזכויות האדם ראו בנספח הארגונים.

https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/main 214
https://law.tau.ac.il/minerva/about 215
https://law.tau.ac.il/minerva/justice_and_transition_2499/?tab=1 216
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/223225 217
https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/academic-partners-and-supporters 218
https://www.shatil.org.il/sites/default/files/kol%20kore%20students%20yerushalim.pdf 219
https://www.shatil.org.il/sites/default/files/ 220ארגונים%20לפי%20שנים%20-%20תכנית%20עמיתי%20אברט%20עד.pdf0_%202017
221
http://www.lavi.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98/
http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=81964&catId=1250 222
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 .8המרכז הרפורמי לדת ומדינה והיחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים
המרכז הרפורמי לדת ומדינה מהווה את הזרוע הציבורית-
משפטית של התנועה הרפורמית .פועל בנושאי זכויות אדם כמו
מניעת גזענות וקידום זכויות להט"ב ,ובקידום זכויות הרפורמים
בישראל .ממומן ע"י הקרן החדשה וקרן פורד.

 .1פעילות המרכז הרפורמי לדת ומדינה במשרד המשפטים
א .קשר הדוק בין המרכז לנפגעי גזענות של המרכז הרפורמי ,לבין היחידה למאבק בגזענות
במשרד המשפטים
עו"ד אורי נרוב מהמחלקה המשפטית של המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,הנתמך ע"י הקרן
החדשה לישראל ,העיד בדיון בכנסת על שיתוף פעולה הדוק של המרכז הרפורמי עם
היחידה לתיאום המאבק בגזענות ,ושיבח את פעילותו הנמרצת של ראש היחידה:
"דבר ראשון אני רוצה להגיד שאנחנו במרכז הרפורמי עובדים בשיתוף פעולה
הדוק עם היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים ואין לי מילים פשוט להגיד
כמה שכל מי שעובד בראש היחידה הזאת עובד בלהט ,אין לי מילה אחרת לתאר
את זה ,בלהט כדי לקדם את המטרה החשובה שהוא פועל למענה ,שזה תענוג
לעבוד עם איש כזה".223
בדוח סיכום הפעילות הראשון של היחידה ,שפורסם בשנת  ,2018הודה ראש היחידה
לארגוני "החברה האזרחית" השותפים לעבודה:224

עו"ד אורי נרוב עצמו הינו בוגר תכנית 'תקנה' של הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל
זולא ,225ובוגר תכנית העמיתים לסיוע משפטי למבקשי מקלט של  ,HIAS226ארגון המסייע
למסתננים ומבקשי מקלט.

https://oknesset.org/meetings/2/0/2023963.html 223
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report_activity/he/report_activity.pdf 224
225
http://zola.colman.ac.il/takana_member/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%93/
https://hias.org.il/legal-aid-refugees/fellows-program/ 226
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ב .היחידה לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים
היחידה לתיאום המאבק בגזענות הוקמה בפברואר  .2017בעלי התפקידים ביחידה:227
•

אווקה (קובי) זנה – ראש היחידה ,בוגר מעוז .228כאמור.

•

ד"ר גליה בונה – מנהלת תחום מומחיות ושותפויות ,בוגרת מנדל ,שם התמחתה
בנושא הגזענות.229

•

עו"ד אסתר ביסוור-רז – עוזרת ראשית ,לפני תפקידה ביחידה למאבק בגזענות עבדה
בעמותת עתים ,שם בין השאר הגישה את העתירה בעקבותיה הורה ביהמ"ש להכיר
בגיור שבוצע במסגרת הגיור הפרטי "גיור כהלכה" לטובת רישום יהדות סעיף הלאום
והדת במרשם האוכלוסין.230

בין פעילויות היחידה לשנת :2312018
•

יום עיון לממונים משרדיים למניעת גזענות ,232ביום עיון השתתפו הדס זיו מנהלת
המחלקה הציבורית בארגון השמאל הקיצוני רופאים לזכויות אדם ,הנתמך ע"י הקרן
החדשה לישראל ,ונדאל תומאן יו"ר המטה למאבק בגזענות הנתמך ע"י הקרן החדשה
לישראל .233תומאן יזם את הקמת המטה כחלק מעבודתו בארגון האנטי ציוני 234מרכז
מוסאווא.235

•

השתתפות בכנס של עמותת קדמה לשוויון בחינוך ,נתמכת הקרן החדשה לישראל,236
בנושא "מי למעלה? מי למטה? אירוע חינוך עם אג'נדה של צדק חברתי".

•

הרצאה וסדנה בנושא גזענות בקורס "מנמיכים חומות :מנהיגות ירושלמית נאבקת
בגזענות" שפותח ע"י שתי"ל ,הקרן החדשה לישראל237

•

סדנה לממוני תקווה ישראלית באקדמיה במכון ון ליר

•

הנחיית סדנה ביום עיון 'חושבים על גזענות מתוך הקמפוס' במכון הטכנולוגי חולון,
בשיתוף קרן יוזמות אברהם.

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_justice_anti_racism 227
/https://www.maoz-il.org/alumni-projects 228אווקה-קובי-זנה/
https://www.gov.il/he/departments/people/galia_boneh 229
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/382143 230
 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report_activity/he/report_activity.pdf 231עמ' 76
https://www.gov.il/he/departments/news/seminar 232
https://tv.social.org.il/wp-content/uploads/documents/report-racism.pdf 233
/https://he.wikipedia.org/wiki 234מרכז_מוסאוא__-לזכויות_האזרחים_הערביים_בישראל
/http://livingtogether.org.il 235אנשי-המיזם/נדאל-עותמאן/
/https://he.wikipedia.org/wiki 236שיחת_קטגוריה:ארגונים_במימון_הקרן_החדשה_לישראל
https://www.shatil.org.il/node/150754 237
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ג .גזענות בחסות המדינה – בחומרי הרקע של היחידה
בין חומרי ההעשרה המעטים (שבעה במספר) שמציעה היחידה
למאבק בגזענות בנושא המאבק בגזענות ,ניתן למצוא מאמר
של איש השמאל הקיצוני פרופ' יהודה שנהב" ,מהי גזענות?",
בו נכתב כי בידוק בטחוני סלקטיבי של ערבים בשדות תעופה
ובמקומות אחרים זוהי דוגמה ל"גזענות בחסות המדינה":238
"הפגיעה בזכויות אדם חמורה מן הסיכון (כמעט האפסי) שיילקח אם תתבטל
הבדיקה הסלקטיבית (=בידוק בטחוני נפרד לערבים בשדה תעופה) ...גם אם
נקבל את הסיבה הבטחונית כסיבה הרציונאלית ,עדיין התוצאה היא הצדקתה
של גזענות בחסות המדינה"239
(פרופ' יהודה שנהב" ,מהי גזענות?"; אתר היחידה בנושא המאבק בגזענות)

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/whatisracism1/he/whatisracism.pdf 238
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/whatisracism1/he/whatisracism.pdf 239
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 .2על המרכז הרפורמי לדת ומדינה
א .רקע ומטרות:240
המרכז הרפורמי לדת ומדינה מהווה את הזרוע הציבורית-משפטית של התנועה הרפורמית
בישראל.
המשימות המרכזיות של המרכז ,כפי שהוגדרו על ידו:
•
•
•
•
•
•

"מאבק בהקצנה הדתית והדרת הנשים במרחב הציבורי
מאבק בגזענות ובהסתה ויצירת מרחב ציבורי בטוח עבור יהודים וערבים כאחד
מאבק למען חופש דת וביטול המונופול האורתודוקסי
הבטחת שוויון זכויות לכל הזרמים היהודים במדינת ישראל
מאבק בחקיקה אנטי-דמוקרטית
שילוב האוכלוסייה החרדית בחברה הישראלית"

כחלק מפעילותו בתחום מניעת הגזענות ,הקים המרכז הרפורמי את "המרכז לנפגעי
גזענות" ,אשר מפעיל 'קו חם' לנפגעי גזענות ,241ומסייע לפונים .242המרכז לנפגעי גזענות
הוקם בשיתוף "המטה למאבק בגזענות" ,בו חבר המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,כמו גם
ארגוני שמאל קיצוני כמחסום ווטש ,קואליציית נשים לשלום ,והקרן החדשה לישראל.243
ב .מימון:244
•
•

הקרן החדשה לישראל
קרן פורד

ג .שותפים:
במסגרת תחום המאבק בגזענות ,משתף המרכז פעולה עם ארגוני שמאל קיצוני שונים.
המרכז חבר ב"מטה למאבק בגזענות בישראל" ,בו חברים ארגוני שמאל קיצוני כמו מרכז
מוסאווא ,מחסום ווטש ,קואליציית נשים לשלום ,ורופאים לזכויות אדם ,245והוא נטל חלק
בהתנגדות לחוק הלאום ,בפעילות משותפת עם הקרן החדשה ,שלום עכשיו ,מפלגת חד"ש,
ועוד.246

http://datumedina.org.il/ 240אודותינו/
https://www.ircc.org.il/ 241
242
https://www.facebook.com/ircc.org.il/photos/%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%9F%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99/1915502532000348/
https://web.archive.org/web/20160417211758/http://fightracism.org/main.asp?cat=2&page=2 243
 reform.org.il/Assets/reformdatumedinah.pdf 244עמ' 2
https://he.wikipedia.org/wiki/ 245המטה_למאבק_בגזענות_בישראל
https://nif.org.il/ 246צעדת-חירום-זה-הבית-של-כולנו-هذا-البيت-ل/
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ד .עתירה לבג"ץ בשיתוף ארגוני שמאל קיצוני נגד 'חוק

החרם'247

המרכז הרפורמי עתר לבג"צ יחד עם חמישה ארגוני שמאל קיצוני ,מארגוני הקרן החדשה
לישראל ,לביטול החוק נגד החרמות על ישראל .העתירה נדחתה.
מבין הארגונים שחתמו על העתירה 248מופיעים
ארגונים שהצהירו על קידום חרם על ישראל
במטרה להיאבק ב'כיבוש':
• 'קואליציית נשים לשלום'
• 'ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים
בישראל'
• 'מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות אדם'.
וארגונים העוסקים בהאשמת ישראל בפגיעה
בזכויות אדם כלפי הפלסטינים:
•
•
•
•

'מרכז עדאלה'
'יש דין'
'האגודה לזכויות האזרח'249
'המוקד להגנת הפרט'.

ה .השתתפות בכנס המביע הזדהות ותמיכה בארגוני שמאל

רדיקלי250

המרכז הרפורמי הצטרף לשורת ארגונים השותפים בקיום כנס "רשימה שחורה" בשנת
 2016המביע הזדהות ותמיכה בארגוני ופעילי שמאל רדיקלי.
בין הארגונים השותפים לכנס ,251ישנם ארגוני דה-לגיטימציה רבים.
ארגונים הקוראים לחרם כלכלי על ישראל ותמיכה ב :BDS-קואליציית נשים לשלום,
מחסום ווטש ,252הקרן למגיני זכויות אדם.253
ארגונים המכפישים את חיילי צה"ל ומאשימים את מדינת ישראל בפשעי מלחמה:
שוברים שתיקה ,יש דין ,בצלם ,254אמנסטי אינטרנשיונאל ,רופאים למען זכויות אדם ,גוש
שלום ,המוקד לזכויות הפרט ,האגודה לזכויות האזרח ,הוועד הציבורי נגד עינויים.

https://law.acri.org.il//he/wp-content/uploads/2012/12/hit2072.pdf 247
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/12/hit2072.pdf 248
http://www.acri.org.il/he/20233 249
http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/press_releases/1454517749 250
 251כלל הארגונים המשתתפים :גוש שלום נמצא בין הארגונים הרבים השותפים לארוע זה ,כולל :יש דין ,בצלם ,שוברים שתיקה ,אמנסטי
אינטרנשיונל ,רופאים לזכויות אדם ,הוועד הציבורי נגד עינויים ,המוקד ,הקרן למגיני זכויות אדם ,קואליציית נשים לשלום ,קו לעובד ,א.ס.ף -
ארגון סיוע לפליטים ,המוקד לפליטים ומהגרים ,במקום ,הקשת הדמוקרטית ,מחסום ווטש ,אחותי  -למען נשים בישראל ,הקרן החדשה,
שתי"ל ,שלום עכשיו ,עמותת סיכוי ,התנועה לחופש המידע ,קבוצת המומחים לשלום וביטחון ,האגודה לזכויות האזרח ,מהפך ,גישה ,לוחמים
לשלום ,זזים ,עמק שווה ,המטה למאבק בגזענות ,יש גבול ,המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,האגודה למען הלהט"ב ,גוש שלום ,רדיו כל השלום,
התנועה הישראלית נגד גרעין.
252
ישראל:
על
לחרם
בקריאה
תומכות
לשלום:
נשים
קואליציית
לדוגמא:
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%9Dוכן מכתב של
מחסום ווטש ,קואליציית נשים לשלום וארגונים אחרים לממשלת נורבגיה ,בקריאה להחרים חברה ישראלית:
http://www.coalitionofwomen.org/english-letter-to-norwegian-pension-fund-israeli-organizations/?lang=en
/http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/hrdf 253
(" 254בצלם) מאשים את ישראל ב"אפרטהייד"" ,פשעי מלחמה"" ,מכות והתעללויות" של פלסטינים" ,הריסת בתים כענישה" ,ו"גירוש" בכוח.
בחודש אוקטובר  , 2016מנכ"ל בצלם ,חגי אלעד ,הופיע בדיון מיוחד במועצת הביטחון של האו"ם וטען כי על האו"ם "לנקוט בפעולה
בינלאומית נחרצת" נגד ישראל /http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/hrdf
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 .9האגודה לזכויות האזרח:
ארגון שמאל קיצוני ותיק הממומן ע"י הקרן החדשה וממשלות
זרות ,והמשתף פעולה עם ארגוני שמאל קיצוני אחרים כמו
בצלם ועדאלה.255
חלק ניכר מפעילות הארגון מוקדשת למאבקים משפטיים.
האגודה כונתה ע"י יצחק רבין בשם "האגודה לזכויות
החמאס" .256כיום יו"ר ההנהלה של האגודה היא רחל ליאל,
לשעבר מנכ"לית הקרן החדשה.257
 .3פעילות האגודה לזכויות האזרח במשרד המשפטים
האגודה פועלת רבות בתחום המשפטי ,בעיקר באמצעות הגשת עתירות לבג"ץ ולבתי המשפט.
נוסף לפעילותה האקטיביסטית-משפטית ,מנסה האגודה להנחיל את האג'נדה שלה גם לאנשי
משרד המשפטים.
א .קיום הרצאות וסדנאות לאנשי משרד המשפטים
נציגי האגודה לזכויות האזרח מעבירים הרצאות רבות לאנשי משרד המשפטים.
חלק מההרצאות הועברו במסגרת המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים של
משרד המשפטים ,258הפועל תחת משרד המשפטים (ע"ע) .אחת ההרצאות התקיימה
עבור הנהלת בתי המשפט:259

https://he.wikipedia.org/wiki/ 255האגודה_לזכויות_האזרח_בישראל
https://www.haaretz.co.il/misc/1.789329 256
https://he.wikipedia.org/wiki/ 257רחל_ליאל
258
לדוג':
https://next.obudget.org/i/contract-spending/משרד%20המשפטים4501130749/0008510125/
https://next.obudget.org/i/contract-spending/משרד%20המשפטים4501023883/0008510125/
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 259הנהלת%20בתי%20המשפט4501597131/0008540201/
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ו-

דוגמא לתכני ההרצאות שמועברות לאנשי משרד המשפטים ע"י האגודה לזכויות האזרח,
ייתכן כי ניתן למצוא בהשתלמות אחרת שקיימה האגודה ,בשיתוף הצלב האדום ,בנושא
"המשפט ההומניטרי הבינלאומי וישראל" .משרד המשפטים פרסם את דבר קיום
ההשתלמות ,הכוללת ששה מפגשים ,הציע לפרקליטים להשתתף בה ,ואף הצהיר כי היא
תוכר כימי השתלמות בשכר.260
בין הנושאים בהם עוסקת ההשתלמות" :דיני כיבוש".261
למרות המחאה הציבורית ,השתתפו נציגי היועמ"ש בהשתלמות.262בתגובה לתלונות
שהגיעו למשרד המשפטים בנוגע להשתתפותם של אנשי המשרד בהשתלמות ,פרסם
המשרד כי הוא לא רואה בעייתיות בכך ,שכן" :האגודה לזכויות האזרח היא ארגון חברה
אזרחית לגיטימי שפועל להגנה על זכויות אדם ואזרח".263

ב .השתתפות המשנה ליועמ"ש דינה זילבר באירועי האגודה לזכויות האזרח
המשנה ליועמ"ש ,דינה זילבר ,השתתפה לאורך השנים באירועים שונים של האגודה
לזכויות האזרח .בדצמבר  2014השתתפה זילבר בכנס "משטר הדינים של ישראל בגדה
המערבית" ,264כנס שארגנה האגודה לזכויות האזרח יחד עם "מרכז מינרבה לזכויות
אדם"  ,שם נטלה זילבר חלק ב"שולחן עגול" ,יחד עם אחד ממייסדי האגודה לזכויות
האזרח – פרופ' דוד קרצ'מר ,וחברי הועד המנהל של האגודה – פרופ' אייל גרוס ופרופ'
מיכאיל קרייני.
כמה חודשים קודם לכן נכחה זילבר במפגש דומה שארגנה האגודה לזכויות האזרח,
במסגרת פרוייקט של מרכז מינרבה (ע"ע) ,בו נטלה האגודה חלק משמעותי .מטרת
הפרוייקט של מרכז מינרבה הייתה ליצור תשתית מתאימה ,במסגרתה נפגשו בכירים
ממשרד המשפטים עם נציגי עשרות ארגוני "זכויות אדם" ושמאל קיצוני.265

https://makorrishon.co.il/news/94641/ 260
/https://www.makorrishon.co.il/news/94641 261
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/392571 262
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/392571 263
https://en-law.tau.ac.il/sites/law-english.tau.ac.il/files/media_server/minerva/globaltau/invitation.pdf 264
265
https://researchgate.net/profile/Shlomi_Balaban/publication/311615044_Between_Geneva_ and_Jerusalem_GovernmentCivil_Society_Interaction_Before_UN_Treaty_Monitoring_Bodies_as_a_Means_of_Incorporating_International_Human_Rights
_in_Israel/links/58510a3708ae8f3738194b53/Between-Geneva-and-Jerusalem-Government-Civil-Society-Interaction-Before-UN Treaty-Monitoring-Bodies-as-a-Means-of-Incorporating-International-Human-Rights-in-Israel.pdfעמ' .46
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במפגש שנערך בתאריך  06.04.14ביוזמת האגודה ,ועסק בדו"ח של האגודה שהוזכר לעיל,
נכחה זילבר לצד המשנה ליועמ"ש (משפט בינלאומי) רועי שיינדורף ,המשנה ליועמ"ש
(פלילי) רז ניזרי ,המשנה לפרקליט המדינה דאז יהודה שפר ,ומנהלת מחלקת הבג"צים דאז
בפרקליטות אסנת מנדל .266ארגוני זכויות אדם נוספים שנטלו חלק בפרוייקט של מינרבה,
במסגרתו התקיים המפגש בהשתתפות דינה זילבר ,היו מחסום ווטש ,הקרן החדשה,
המוקד לפליטים ומהגרים ,ועוד.
ג .השפעה על היועמ"ש לממשלה ,ד"ר אביחי מנדלבליט ,ועל המשנה ליועמ"ש לממשלה,
דינה זילבר
במספר מקרים ,שנראה כי הפכו לדפוס חוזר ,פניה של האגודה לזכויות האזרח ליועמ"ש
לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט ,או למשנה ליועמ"ש לממשלה ,עו"ד דינה זילבר ,הובילה
את שני האחרונים לפעול בהתאם לדרישות האגודה.
להלן כמה מקרים לדוגמא:267
▪

▪

התנגדות לאי מינויה של פרופ' אשר חתמה על עצומה התומכת בסרבני שירות
ב"שטחים" (יולי 268)2018
בעקבות פניית 269האגודה לזכויות האזרח למשנה ליועמ"ש לממשלה ,דינה זילבר,
בנוגע להתנגדותו של שר המדע והטכנולוגיה ,אופיר אקוניס ,למינוי של פרופ' יעל
אמיתי למועצת הנגידים של הקרן הישראלית-גרמנית למחקר מדעי  -בשל היותה
תומכת בסרבנות שירות ב'שטחים' ,קראה לו זילבר לחזור בו מהחלטתו.
270 )2017

מימון הצגות אנטי ציוניות (מאי
האגודה לזכויות האזרח פנתה לדינה זילבר בדרישה כי תנחה את שרת התרבות מירי
רגב להימנע מלשלוח פניות לראשי ערים בבקשה למנוע מימון של פעילויות תרבות
(פעילויות הנושאות אופי אנטי ציוני) .הפניה נענתה בחיוב ע"י זילבר .במכתב שנשלח
לזילבר מזכיר עו"ד יקיר מהאגודה את הניסיון של רגב למנוע את הצגתו של המחזה
"פלסטין ,שנת אפס" (הצגה פרו-פלסטינית שעוסקת במשפחות מחבלים ,)271או של
הצגה אחרת ,העוסקת בזכות השיבה " -השיבה לחיפה" (הצגה אשר נכתבה ע"י ע'סאן
כנפאני ,חבר בארגון הטרור "החזית העממית" אשר חוסל ע"י ישראל לאחר הטבח
בנמל התעופה בלוד ב ,)1972272-ועוד.
במכתב התגובה לאגודה כותבת זילבר כי אכן "מדובר בהצטברות מדאיגה של מקרים
המעבירים מסר בעייתי כי פעילותם של מוסדות התרבות והיוצרים נבחנת כל העת
תחת עינה הפקוחה של המדינה ..בחינה היורדת לשורשו של חופש הביטוי" .ואכן,
כבקשת האגודה ,פנתה זילבר לשרה רגב" :בעקבות פנייתך זו פנינו לשרת התרבות

 266שם ,עמ'  47הערה .228
 267לצפייה בהתכתבויות בין האגודה לזכויות האזרח לדינה זילבר ראוhttps://foi.gov.il/he/node/5905 :
https://www.haaretz.co.il/science/1.6293426 268
https://law.acri.org.il//he/wp-content/uploads/2018/07/sar-hamada-090718.pdf 269
https://foi.gov.il/sites/default/files/ 270פניות%20האגודה%20לזכויות%20האזרח%20והמענים%20להן.pdf
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/331474 271
https://he.wikipedia.org/wiki/ 272ע'סאן_כנפאני

39

והספורט ,והבהרנו לה כי ..במצב המשפטי הקיים לא ניתן למנוע מימון בתחום
התרבות מחמת תוכן היצירות המוצגות".

▪

ביטול אי ההכרה של השר אריאל בשירות לאומי בארגוני שמאל קיצוני (יוני
273)2015
בתאריך  24.6.15פנתה האגודה לזכויות האזרח לזילבר ,בעקבות הודעה לעיתונות של
השר אורי אריאל ,לפיה הוא הורה לבטל את ההכרה בשירות לאומי באגודה לזכויות
האזרח ובארגון בצלם .זילבר בתגובה ביטלה את החלטתו של השר אריאל.

https://tv.social.org.il/updates/38237 273
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 .4על האגודה לזכויות האזרח
האגודה לזכויות האזרח הינו ארגון "זכויות האדם" הראשון שהוקם בישראל ,בשנת .1972
האגודה פועלת רבות בתחום המשפטי ,הגישה במהלך השנים עתירות רבות לבג"ץ ,והשיגה כך
מספר רב של תקדימים בנושאים שונים ,בהם זכויות להט"ב ,ערבים ,ומהגרים.274
מפעילויות האגודה:
▪

בזכות פעילות האגודה :אירוע נכבה באונ'

▪

דיווח על "פשעי" ישראל לועדת זכויות האדם של האו"ם
האגודה מדווחת תדיר לועדת זכויות האדם של האו"ם על ה"פשעים" שישראל מבצעת
כנגד הפלסטינים .277האגודה העבירה מידע לועדת גולדסטון של האו"ם ,אשר האשימה
את ישראל בביצוע פשעי מלחמה במהלך מבצע עופרת יצוקה .278גם בתחילת  2019דו"ח
האו"ם על ההתפרעויות בגבול עזה בתחילת  ,2019התבסס על דיווחי האגודה.279

▪

▪

ת"א276275

יהודית280

האגודה מתנגדת להגדרת מדינת ישראל כמדינה
לפני כעשור ,בעת שועדת החוקה של הכנסת עסקה בגיבוש הצעה לחוקה למדינת
ישראל ,שלחה האגודה מכתב ליו"ר הוועדה ,בו נכתב" :ההצעה להגדיר את מדינת
ישראל כ"מדינה יהודית" בסעיף מחייב בחוקה היא בעייתית".
עזה281

עתירה לבג"ץ בדרישה לאסור על חיילי צה"ל לירות לעבר מתפרעים בגבול
האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב ,2018-יחד עם ארגוני שמאל קיצוני נוספים,
נגד המדיניות שהנהיג צה"ל מול המתפרעים הפלסטיניים בגבול עזה.

מימון בעייתי בולט:
• כנסיות וארגונים נוצריים ,282חלקם מממנים ארגוני  ,283BDSלמטרת "פעילות
בזכויות המיעוט הערבי" ,ו"פעילות חינוכית בנושא משפט הומינטרי".
• האיחוד האירופי – למטרות "פעילות לקידום זכויות הבדואים בנגב"" ,פיתוח
תכניות לימודים נגד גזענות"" ,פרויקט בנושא זכויות מהגרים בישראל" ,ועוד.
• ממשלת נורווגיה ,למטרת "פעילות בנושא זכויות אדם ופתרון לירושלים" ,ו"זכויות
אדם תושבי ירושלים המזרחית"
• ממשלת גרמניה – למטרת "זכויות אדם בשטחים בשליטת ישראל"
• ממשלת ארה"ב – למטרת "חינוך על זכויות אדם – סדנאות לכוחות הביטחון"

https://he.wikipedia.org/wiki/ 274האגודה_לזכויות_האזרח_בישראל
https://www.facebook.com/ACRI.hebrew/posts/10156022374742307 275
276
https://www.acri.org.il/single-post/240?fbclid=IwAR247HPxbHYXWlR4gNyf5x3NZsvIZk4GNbQ6YbYn2ec3729VlQlCWXDyUs
/ngo-monitor.org.il/ngos/acri 277
https://imti.org.il/wp-content/uploads/2015/05/ 278השפעת%20ארגוני%20קחלי%20על%20דוח%20גולדסטון.pdf
https://mida.org.il/2019/03/20/ 279נשף-המסכות-בזנבה-האום-שוב-משקר-על-ישרא/
https://law.acri.org.il/he/1487 280
https://1pyiuo2cyzn53c8ors1kwg5l-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/bagatz-3003-18-Gaza-shooting.pdf 281
 282דיאקוניהChristian Aid ,Bread for the World ,
/ngo-monitor.org.il/funder/sweden 283
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 .10המכון הישראלי לדמוקרטיה
מכון מחקר בעל אג'נדת שמאל ,284המחזיק בקשרים ענפים
במשרדי הממשלה 285ובצה"ל ,286ממומן גם ע"י האיחוד
האירופי .287בכירים במכון היו בעבר בכירים בקרן החדשה
לישראל ובארגוני שמאל קיצוני.288
המכון בעל מעמד והשפעה על עבודת משרד המשפטים ,והוא
עורך ימי עיון והרצאות לאנשי המשרד .290289סגן נשיא המכון
מנהל במקביל את "מרכז מינרבה לזכויות אדם" ,291שמפעיל
פרויקט שיתוף פעולה בין ארגוני שמאל קיצוני למשרד
המשפטים ,בו משתתף גם המכון.292

 .1פעילות המכון במשרד המשפטים:
א .ימי עיון
הרצאות של המכון הישראלי לדמוקרטיה לאנשי משרד
המשפטים והנהלת בתי המשפט מתקיימות בצורה רשמית
וממומנות ע"י המדינה.294293
כמו כן ,אנשי משרד המשפטים משתתפים תדיר באירועים של
המכון הישראלי לדמוקרטיה .ב 17.05.18-התקיים במכון יום
עיון תחת הכותרת " 20שנה לחקיקת חוק חופש המידע" ,בו השתתפו בכירי משרד המשפטים:
איילת שקד – שרת המשפטים ,אמי פלמור – מנכ"לית משרד המשפטים (אשר אף הזמינה
במיוחד ספרים בהוצאת המכון ,)295ורבקי דב"ש – ראש היחידה לחופש המידע במשרד

https://mida.org.il/2013/05/13/ 284המכון-הישראלי-לדמוקרטיה-והפוליטיזצי/
 285המכון מארגן מידי שנה את כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה ,בו משתתפים ראש הממשלה הנוכחי וראשי ממשלה לשעבר ,שרים וח"כים.
 286דוג' לקשר בין המכון לצה"ל ניתן למצוא בדמות פורום צבא-חברה ,אשר התקיים במשך מספר שנים בהשתתפות בכירי צה"ל (כולל הרמטכ"ל
עצמו) ובכירי המכון.
 287מתוך הדו"חות השנתיים של הארגון.
 288לדוג' ,פרופ' מרדכי קרמניצר ,סגן נשיא המכון ,היה חבר במועצה הציבורית של הקרן החדשה ובמועצה הציבורית של בצלם (מתוך ערך על
שמו בויקיפדיה) .פרופ' תמר הרמן ,בכירה אחרת במכון ,הייתה גם היא חברת הנהלה בבצלם ,ובועדה המייעצת של הקרן החדשה וקרן פורד
()https://www.sourcewatch.org/index.php/Tamar_S._Hermann#cite_note -4
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 289משרד%20המשפטים?li=84501487560/0008510121/
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 290הנהלת%20בתי%20המשפט?li=154501170961/0008540201/
https://he.wikipedia.org/wiki/ 291יובל_שני
292
https://researchgate.net/profile/Shlomi_Balaban/publicati on/311615044_Between_Geneva_and_Jerusalem_GovernmentCivil_Society_Interaction_Before_UN_Treaty_Monitoring_Bodies_as_a_Means_of_Incorporating_International_Human_Rights
_in_Israel/links/58510a3708ae8f3738194b53/Between-Geneva-and-Jerusalem-Government-Civil-Society-Interaction-Before-UN Treaty-Monitoring-Bodies-as-a-Means-of-Incorporating-International-Human-Rights-in-Israel.pdfעמ'  46הערה .224
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 293משרד%20המשפטים?li=84501487560/0008510121/
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 294הנהלת%20בתי%20המשפט?li=154501170961/0008540201/
https://next.obudget.org/i/contract-spending/ 295משרד%20המשפטים?li=124501096250/0008510115/
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המשפטים .296באירוע אחר ,ערב הוקרה לבכיר המכון פרופ'
ידידיה שטרן ,נשא דברים היועץ המשפטי לממשלה ,ד"ר
אביחי מנדלבליט297

ב .השתתפות בפרוייקט של מרכז מינרבה לזכויות אדם
פרופ' יובל שני משמש במקביל גם כסגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ,וגם כמנהלו
האקדמאי של מרכז מינרבה לזכויות אדם .298בנוסף משמש שני גם כיו"ר ועדת זכויות האדם
של האו"ם .,בעבר היה חברת הנהלת "בצלם".299
מרכז מינרבה לזכויות אדם הינו גוף מחקר של אוניברסיטאות ת"א והעברית ,המחזיק באג'נדת
שמאל קיצונית .למרכז מינרבה שת"פ רב עם האו"ם ועם האיחוד האירופי ,300והוא היה בין
ארגוני החברה האזרחית שהובילו את הקו האנטי ציוני נגד ישראל בועידת דרבן בשנת ,2001
ועידה שהתקיימה ברוח החלטת האו"ם הקובעת כי "ציונות היא צורה של גזענות".301
פרופ' שני עומד בראש פרויקט שמתקיים במרכז מינרבה ,במימון ה EIDHR-של האיחוד
האירופי EIDHR .302תומך במקביל באופן תדיר בארגוני  BDSודה-לגיטימציה נגד ישראל.303
הפרוייקט שמתקיים במרכז מינרבה הוקם במטרה לקדם את הטמעת דיני זכויות האדם
הבינלאומיים בישראל .304במסגרת הפרויקט התקיימו מפגשים בין אנשי משרד המשפטים
לעשרות ארגוני "זכויות אדם" בישראל ,רובם המוחלט ארגוני שמאל רדיקלי .המכון הישראלי
לדמוקרטיה השתתף גם הוא במפגשים אלה ,לצד מחסום ווטש ,שתי"ל-הקרן החדשה
לישראל ,רופאים לזכויות אדם ,ועוד.305

https://www.idi.org.il/events/23371 296
https://www.idi.org.il/events/26028 297
https://he.wikipedia.org/wiki/ 298יובל_שני
/facebook.com/btselemheb/posts/229413867184064 299
 300ראו דו"ח מקיף של מכון המחקר  Monitor NGOעל אודות ה: EIDHR-
https://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/EIDHR%20HEb%20FINAL.pdf
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/223225 301
http://law.haifa.ac.il/index.php/he/sbalaban 302
 303ראו דו"ח מקיף של מכון המחקר  Monitor NGOעל אודות ה: EIDHR-
https://www.ngo-monitor.org.il/data/images/File/EIDHR%20HEb%20FINAL.pdf
https://law.huji.ac.il/book/ 304מרכז-מינרבה-לזכויות-האדם-הטמעת-המשפט-הבינלאומי-בישראל
305
https://researchgate.net/profile/Shlomi_Balaban/publicati on/311615044_Between_Geneva_and_Jerusalem_GovernmentCivil_Society_Interaction_Before_UN_Treaty_Monitoring_Bodies_as_a_Means_of_Incorporating_International_Human_Rights
_in_Israel/links/58510a3708ae8f3738194b53/Between-Geneva-and-Jerusalem-Government-Civil-Society-Interaction-Before-UN Treaty-Monitoring-Bodies-as-a-Means-of-Incorporating-International-Human-Rights-in-Israel.pdfעמ'  46הערה .224
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ג .עבודת חוקרי המכון כבסיס לעבודה המקצועית של עובדים במשרד המשפטים:306
על מידת השפעת המכון הישראלי לדמוקרטיה בסוגיות שונות על משרד המשפטים ניתן ללמוד
מפוסט שפורסם בחשבון הפייסבוק של המכון ,בו מתגאים אנשיו על "הצלחתם" בסוגיית
סמכויותיו של גוף הביקורת על רשויות התביעה .במכון מדגישים כי" :גורמי המקצוע במשרד
ה משפטים הסתמכו בין היתר על עבודת חוקרי המכון בראשות ד"ר גיא לוריא ,הוועדה
המקצועית במשרד ציטטה את עבודת חוקרי המכון ונפגשה עמם ,והיועץ המשפטי לממשלה
אף הודה להם בפומבי על עזרתם".

facebook.com/The.Israel.Democracy.Institute/photos/a.446896191989955/639933976019508/?type=3&theater 306
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 .2על המכון הישראלי לדמוקרטיה
המכון עוסק רבות בתחום המשפטי במדינת ישראל ,הן כמבקר מן הצד והן באופן אקטיבי
כמעורב בפעילות משרד המשפטים ומערכת המשפט .בין השאר ניתן לצפות בבכירי מערכת
המשפט בישראל מופיעים תדיר באירועי המכון .307המכון נתמך ע"י האיחוד האירופי.308
בין בכירי המכון בולטים דמויות המזוהות עם השמאל הקיצוני:
•

פרופ' מרדכי קרמניצר ,309המכהן כסגן נשיא לחקר הדמוקרטיה במכון ,כיהן בעבר
כיו"ר האגודה לזכויות האזרח ,והיה חבר במועצה הבינלאומית של "הקרן החדשה
לישראל".

•

פרופ' יובל שני ,המכהן כסגן נשיא למחקר במכון ,310היה חבר הנהלת "בצלם",311
משמש כיום כיו"ר ועדת זכויות האדם של האו"ם .312שני משמש בנוסף כמנהל
אקדמאי של "מרכז מינרבה לזכיות אדם" ,גוף מחקר בעל אג'נדת שמאל קיצוני
המחזיק בשת"פ רב עם האו"ם והאיחוד האירופי.313

•

פרופ' תמר הרמן ,בכירה במכון ,314הייתה בעבר חברת הנהלה ב"בצלם" ,315חברה
בוועדה המייעצת של הקרן החדשה וקרן פורד ,316וניהלה תכניות בקרן פורד.317

במסגרת המאבקים המתקיימים בשנים האחרונות על מעמדו של בית המשפט העליון ,ויחסי
הכוחות בינו לבין הכנסת והממשלה ,מחזיק המכון בקו ברור לפיו אין לצמצם את סמכויותיו
של בית המשפט העליון .המכון אף הפעיל קמפיין הסברה ,במטרה להביא לידיעת הציבור
"מדוע חשוב לשמור על מעמד בית המשפט העליון".318
ככלל ,מאמרי הדעה באתר המכון העוסקים בסוגיית ריסון כחה של מערכת המשפט ,נוקטים
ברובם בקו המאפיין את אג'נדת השמאל ביחס לסוגיה  -שלילת כל ניסיון לשינוי הקו
האקטיביסטי של מערכת המשפט .319המכון אף מקדיש באתר שלו דף מיוחד לנושא ,המציג
ריכוז של הצעות החוק המעוניינות "לפגוע בבית המשפט" ,כלשונו.320

 307לדוג' ,אירוע של המכון בו השתתפו דורית בייניש ,נשיאת ביהמ"ש העליון בדימוס ,דליה דורנר ,שופטת בימה"ש העליון בדימוס ,שר המשפטים
לשעבר יוסי ביילין ,ואנשי משרד המשפטים עו"ד ליאנה בלומנפלד-מגד ועו"ד גאל עזריאלhttps://www.idi.org.il/events/26924 :
 308מתוך הדו"חות השנתיים של הארגון.
/https://he.wikipedia.org/wiki 309מרדכי_קרמניצר
https://he.wikipedia.org/wiki/ 310יובל_שני
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/389/790.html 311311
https://he.wikipedia.org/wiki/ 312יובל_שני
https://he.wikipedia.org/wiki/ 313יובל_שני
https://he.wikipedia.org/wiki/ 314תמר_הרמן
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-48129-00.html 315
316
https://web.archive.org/web/20080317124001/https://www.nif.org/programs -and-partners/ford-israel-fund/advisorycommittee.html
https://www.sourcewatch.org/index.php/Tamar_S._Hermann#cite_note-4 317
https://www.idi.org.il/tags/1723 318
 319ראו לדוג' כותרות המאמרים כאן ,https://idi.org.il/tags/1723 :וכאןhttps://www.idi.org.il/tags/24386 :
https://www.idi.org.il/rules/rule-of-law/#section-10 320
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כנסים לדוגמה שהתקיימו במכון:
א" .האם נחוץ חוק-יסוד :מדינה יהודית ודמוקרטית?" בכנס השתתפו הדוברים
הבאים ,321וניכרת הטיה ברורה לצד השמאל הקיצוני באג'נדת הכנס ומשתתפיו:
•

עו"ד חסן ג'בארין ,מייסד ארגון עדאלה

•

ד"ר נעמי זוסמן ממרכז מולד ,מכון שמאל רדיקלי ,אשר מטרתו לחזק את מחנה השמאל
בישראל ,וממומן ע"י גו'רג' סורוס ,הקרן החדשה ,קרן רוקפלר ,וממשלות זרות.322

•

גלעד קריב ,מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל

•

פרופ' פרנסס רדאי ,חברת המועצה הציבורית של הקרן

ב .כנס המנהיגות הפוליטית הערבית במדינת

החדשה323

ישראל324

כנס שהתקיים במכון בפברואר  ,2017בהשתתפות פוליטיקאים ערביים בכירים ואנשי
ארגונים ערביים וארגוני שמאל .ניכרת הטיה ברורה לצד השמאל הקיצוני באג'נדת הכנס
ומשתתפיו.
פרופ' מרדכי קרמניצר ,סגן נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה ,אמר במהלך הכנס" :אנו
נמצאים בשעת כושר בנושא המאבק לזכויות ולשוויון ,משום שיש לכך נכונות בחברה
הערבית ,אבל הדבר תלוי גם בהנהגה הישראלית שהיא מאוד לאומנית כיום".
נציגי הגופים הבאים השתתפו בכנס:
•

הרשימה המשותפת

•

מרצ

•

ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל

•

אינג'אז – עמותה לקידום הרשויות המקומיות הערביות .ממומנת ע"י ממשלות
זרות ,האיחוד האירופי ,וקרן היינריך בל325

•

עדאלה – ארגון שמאל קיצוני הממומן ע"י ממשלות זרות ,ג'ורג' סורוס ,קרן פורד,
הקרן החדשה והאיחוד האירופי.326

•

גבעת חביבה  -ארגון שמאל הממומן ע"י הקרן החדשה לישראל ,327האיחוד
האירופי ,וממשלות זרות.328

להרחבה על המכון הישראלי לדמוקרטיה ראו בנספח הארגונים.

idi.org.il/events/7709 321
https://he.wikipedia.org/wiki/ 322מולד__-המרכז_להתחדשות_הדמוקרטיה#תורמים
https://he.wikipedia.org/wiki/ 323פרנסס_רדאי
idi.org.il/events/13925 324
https://injaz.org.il/ 325תורמים/
https://he.wikipedia.org/wiki/ 326עדאלה
https://nif.org.il/org-17/ 327
https://www.guidestar.org.il/organization/510490451/donations 328
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 .11המרכז לאתיקה ירושלים
המרכז לאתיקה מחזיק במעמד-על בקרב גופים ממשלתיים ולא
ממשלתיים ,אשר להם הוא משמש כ'מצפן מוסרי' :מקיים
סדנאות בנושא אתיקה ,מחבר קודים אתיים לארגונים ומקיים
ימי עיון ,כנסים והשתלמויות בנושא.329
בכירי הארגון ממוקמים בצדה השמאלי של המפה הפוליטית,
ורבים מהם מחזיקים באג'נדת שמאל רדיקלית ביותר.

 .3פעילות במשרד המשפטים
א .הקוד האתי של פרקליטות המדינה נכתב בליווי המרכז לאתיקה
המרכז לאתיקה ליווה את הליך כתיבת הקוד האתי של פרקליטות המדינה .משה לדור,
פרקליט המדינה ,במכתב לפרקליטי המדינה המודיע על סיום כתיבת הקוד האתי
לפרקליטות ,מציין את תרומתם של אנשי המרכז לאתיקה לכתיבת הקוד:330

לדור מציין במכתבו כי כחלק מהליך כתיבת הקוד האתי השתתפו  200מבכירי הפרקליטות,
בהם היועץ המשפטי לממשלה ומנכ"ל משרד המשפטים ,בסדנה שהתקיימה במרכז
לאתיקה:331

עבור הכנס אישרה המדינה תשלום של  ₪ 31,920למרכז לאתיקה ,בהליך של פטור
ממכרז .332בהמשך אושר בהליך של פטור ממכרז תשלום של  ₪ 9,456נוספים למכון לטובת
קיום הכנס.333

https://he.wikipedia.org/wiki/ 329המרכז_לאתיקה_בירושלים
http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/ 330מכתב%20נלווה%20לקוד%20האתי%20מאת%20לדור .pdf%207.8.2013עמ' .2
http://mishkenot.org.il/Hebrew/docs/ethics/ 331מכתב%20נלווה%20לקוד%20האתי%20מאת%20לדור .pdf%207.8.2013עמ' .4
https://next.obudget.org/i/tenders/exemptions/540520/none?li=4 332
https://next.obudget.org/i/tenders/exemptions/540373/none?li=8 333
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ב .סמינר חזון וערכים למטה הבכיר של הנהלת בתי המשפט

(334)22.03.2012

המרכז קיים סדנת חזון וערכים לבכירי הנהלת בתי המשפט .בתכניית הכנס מופיעה פעילות
בשם "ירושלים דילמות סביב לה" ,שלפי אתר המרכז הינה "תצפית מוזיקאלית חווייתית
מגג משכנות שאננים ,המשלבת דיונים על דילמות אתיות העולות מהאתרים".335
סדנת המשך התקיימה בתאריך .33630.05.2012
עלות הסדנא למדינה.337₪ 10,100 :

נשיא ביה"ד האזורי לעבודה דאז ,מיכה שפיצר ,והשופט ומנהל בתי המשפט דאז משה גל,
לצד מנהל המרכז לאתיקה ,דניאל מילוא ,במהלך הסדנא:338

http://mishkenot.org.il/wp-content/uploads/2015/03/mangmentcourt.pdf 334
https://mishkenot.org.il/ethics/ 335מה-מציע-המרכז/
https://www.facebook.com/pg/ethics.center/photos/?tab=album&album_id=391980474170802 336
https://next.obudget.org/i/tenders/exemptions/529801/none?li=7 337
facebook.com/ethics.center/photos/a.391980474170802/391980534170796/?type=3&theater 338
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ג .קוד אתי לחוקרים

פרטיים339

מנהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים בחרה בשנת  2010במרכז לאתיקה
לכתיבת קוד אתי לחוקרים פרטיים .על הובלת כתיבת הקוד האתי הופקדה עו"ד יהודית
קרפ מהמרכז לאתיקה.
ד .ימי עיון
אנשי משרד המשפטים משתתפים בימי עיון שונים של המרכז לאתיקה .לדוג':
•
•

•

•

כנס אתיקה מקצועית לפרקליטים ויועצים משפטיים במשרד המשפטים
(340)24.04.18
יום עיון ליחידת נבת"ם במשרד המשפטים (341 )2015
בשנת  2015התקיים יום עיון בשיתוף המרכז לאתיקה לאנשי נבת"ם (נציבות
הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות ,)342יחידה הכפופה למשרד
המשפטים.
סדנת הטמעת הקוד האתי בנבת"ם (343)28.03.16
בסדנה השתתפה גם נציבת הביקורת על מערך התביעה ,הילה גרסטל.

(344)22.02.18

כנס "אתיקה של סנגור" לזכר פרופ' משה נגבי
בכנס ,שהתקיים לזכרו של יו"ר המרכז לאתיקה בעבר ,משה נגבי ז"ל ,השתתף בין השאר
ד"ר יואב ספיר ,הסנגור הציבורי הארצי.

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/code_of_ethics_for_private_investigators 339
https://mishkenot.org.il/events_ethic/ 340אתיקה-מקצועית-משרד-המשפטים/
 justice.gov.il/Units/Commission/Documents/1.15.pdf 341עמ' .89
https://he.wikipedia.org/wiki/ 342נציבות_הביקורת_על_מערך_התביעה_ומייצגי_המדינה_בערכאות
http://mishkenot.org.il/wp-content/uploads/2016/03/ 343לוז-נבתם.pdf28.3.161-
https://mishkenot.org.il/events_ethic/7144/ 344
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 .1על המרכז לאתיקה ירושלים
א .רקע ומטרות:
הוקם בשנת  1997ע"י הקרן לירושלים במטרה שיהווה "מרכז ארצי לענייני אתיקה".345
המרכז פועל עם גופים ממשלתיים ולא ממשלתיים ,והוא מעוניין "להיות הגוף המוביל
והמשפיע בישראל בקידום האתיקה".346
פועל תחת החל"צ משכנות שאננים בירושלים בע"מ ,כחלק מ"קיום מרחב חופשי
לחשיבה ,דיאלוג ופלורליזם" .347משכנות שאננים בירושלים מפעיל פרוייקט שמאלני בשם
"שיח שלום" ,הממומן בסכומי עתק ע"י ממשלות זרות.348
משכנות שאננים בירושלים בע"מ ,תחתיה פועל המרכז לאתיקה ממומן ע"י ממשלות זרות
בעיקר עבור פרוייקט השמאל שיח שלום אותו מפעילה החברה:
•
•
•
•
•

ממשלת שוויץ –  ₪ 1,381,365בשנים 2012-2018
ממשלת נורווגיה – ₪ 1,247,757בשנים 2013-2018
ממשלת קנדה –  ₪ 724,730בשנת 2018
ממשלת הולנד –  600,000בשנים 2016-2017
ממשלת ארה"ב –  ₪ 490,000בשנים 2013-2018

מרכז הכנסים של המרכז לאתיקה נקרא ע"ש קונראד אדנאואר ,אשר יש להניח שנתרם
ע"י קרן קונראד אדנאואר ,קרן גרמנית הממומנת ע"י ממשלת גרמניה ,אשר פעילה בנושא
הסכסוך הישראלי-פלסטיני .349תורמת לארגון השמאל יוזמת ז'נבה.350
ב .מאנשי המרכז לאתיקה:
• משה נגבי ז"ל (נפטר בשנת )2018
 oתפקיד :יו"ר המרכז
 oהיה חבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח352
 oהדליק משואה בטקס המשואות האלטרנטיבי של תנועת השמאל הקיצוני
"יש גבול"353
 oנשא דברים בכנס "שוברים שתיקה לדורותיהם" שהתקיים בשיתוף
"שוברים שתיקה"354
• רות חשין
355
 oתפקיד :נשיאת הכבוד של "הקרן לירושלים" ועמדה בראשה  45שנה .
 oחברה במועצה הציבורית של ארגון "יש דין"356
357
 oחברה במועצה הציבורית של "הקרן החדשה לישראל" .
• פרופ' מנחם הופנונג
לאתיקה351

https://mishkenot.org.il/ethics/ 345אודות/
https://mishkenot.org.il/ethics/ 346אודות/
http://mishkenot.org.il/ 347אודות/
guidestar.org.il/organization/510673577/donations 348
https://he.wikipedia.org/wiki/ 349קרן_קונראד_אדנאואר
https://heskem.org.il/ 350משלחת-עיתונאים-ישראלים-ופלסטינים/
https://mishkenot.org.il/events_ethic/ 351כנס-לקהל-הרחב-הרפורמה-בשידור-הציבורי/
https://he.wikipedia.org/wiki/ 352משה_נגבי
https://he.wikipedia.org/wiki/ 353יש_גבול
facebook.com/watch/?v=1950719844956551 354
 355ראו על פרישתה ,בכתובתhttp://mynetjerusalem.co.il/article/147385?OriginalPostId=147397 :
 356ראו באתר ארגון יש דין ,בכתובתhttp://bit.ly/2MnQnbN :
/http://nif.org.il/people 357
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•

•

•

 oתפקיד :מנהל תחום אתיקה בארגונים ציבוריים במרכז לאתיקה.358
 oכיהן כיו"ר ארגון השמאל הקיצוני 'בצלם'.359
• עו"ד יהודית קרפ
360
 oתפקיד :שימשה כראש תחום אתיקה במשפט במרכז לאתיקה .
 oחברה במועצה הציבורית בארגון השמאל הקיצוני "יש דין"361
 oחברה במועצה הציבורית של "הקרן החדשה לישראל"362,
 oיו"ר ועדת ההיגוי של תכנית המשפטנים של "הקרן החדשה לישראל".363
פרופ' יצחק גלנור
 oתפקיד :מנהל תחום אתיקה בארגונים ציבוריים במרכז לאתיקה364,
 oממייסדי הקרן החדשה365
 oקורא למדינות העולם להחרים מוצרים מיו"ש366.
פרופ' אבינועם רכס
 oתפקיד :מנהל תחום אתיקה ברפואה ,בעבר יו"ר לשכת האתיקה של
ההסתדרות הרפואית
 oקבע כי במקרה של פיגוע ,יש לטפל קודם כל בפצוע הקשה ביותר ,גם אם
מדובר במחבל עצמו367
פרופ' מאיר חת
 oתפקיד :מנהל תחום אתיקה בעסקים ופיננסים
 oחתם על קריאה ליוזמת שלום יחד עם עו"ד טליה ששון ,אז נשיאת הקרן
החדשה368

סיכון חיילים כדי למנוע פגיעה באזרחי האויב
פרופ' דני סטטמן ,מנהל תחום אתיקה בכוחות הביטחון במרכז לאתיקה ,369קורא לסכן את
חיילי צה"ל ולותר על משימות מבצעיות בכדי למנוע פגיעה באזרחי אויב:
"שומה על צה"ל לחנך את מפקדיו ואת חייליו לעשות כל מאמץ כדי שלא לפגוע באזרחים,
גם במחיר של ויתור על משימות מסוימות ("אז ברחה לך חוליה") וגם במחיר של סיכון
מסוים לכוחותינו".370
האשמת ישראל ב"אפרטהייד"
פרופ' נמרוד אלוני מנהל תחום אתיקה בחינוך במרכז לאתיקה ,371האשים את ישראל בהיותה
"אפרטהייד"372.

 358ראו לדוגמה ,מאמרו של פרופ' יואל אליצור ,בכתובתhttps://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/5014 :
 359ראו http://bit.ly/2y7c8tw
 360ראו לדוגמה ,מאמרו של פרופ' יואל אליצור ,בכתובתhttps://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/5014 :
 361ראו באתר ארגון יש דין ,בכתובתhttp://bit.ly/2MnQnbN :
 362ראו באתר הקרן החדשה ,בכתובתhttp://nif.org.il/people/ :
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/336777 363
 364ראו באתר המרכז ,בכתובתhttp://bit.ly/2LIlxcK :
http://inf.org.il/ 365
 366ראו דבריו בכנס הזדהות עם ארגון השמאל הקיצוני שוברים שתיקה ,בכתובת:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/752/345.html
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/312191 367
atzuma.co.il/yozmimshalom 368
 369ראו באתר המרכז ,בכתובתhttp://bit.ly/2LIlxcK :
 370ראו מאמרו ב'תכלת'  ,38חורף התש"ע https://drive.google.com/open?id=0B_B_TP7jwpwzQjU4TWJGcDNZcTQ
 371ראו באתר המרכז ,בכתובתhttp://bit.ly/2LIlxcK :
 372ראו מאמרו 'בלתי מוסרי בעליל' ,באתר הארץ ,בכתובתhttps://www.haaretz.co.il/1.1272727 :
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 .12קו משווה
עמותה העוסקת בקידום תעסוקת אקדמאיים ערבים-
ישראלים .שמה דגש על קידום מנהלים מהחברה הערבית
במטרה שבהמשך יקלטו יותר עובדים ערבים .373מייסדת
העמותה 374והמנכ"לית הקודמת של הארגון 375הן מייסדות
נשים עושות שלום .377376ממומנת ע"י הקרן החדשה 378וממשלת
ארה"ב.379

 .1פעילות קו משווה במשרד המשפטים:
א .סדנאות לאחראי גיוס כח אדם במשרד המשפטים:
במשרד המשפטים קיימה קו משווה מספר סדנאות לעובדים העוסקים בגיוס עובדים
חדשים למשרד ,בהן למדו המשתתפים כיצד לקיים ראיון עבודה רב־תרבותי380
•

קידום מפגש מנכ"ל משרד המשפטים לעידוד אקדמאים במגזר הערבי
מנכ"ל משרד המשפטים נפגש עם סטודנטים ערבים ביוזמת קו משווה .381מנכ"לית עמותת
קו משווה ,יעל קאהן שרון" :אנו מרגישים שהמפגש צימצם את הפער בין משרד המשפטים
לבין אקדמאים מהמגזר הערבי".382

 .2על קו משווה
א .רקע ומטרות:
קו משווה היא עמותה ישראלית שמטרתה עידוד התעסוקה של אקדמאים ערבים-ישראלים.
העמותה הוקמה ב 2007-על ידי דב לאוטמן ,ד"ר עירית קינן (ממייסדות נשים עושות שלום),
וארגוני מעסיקים שבראשם התאחדות התעשיינים.383

https://he.wikipedia.org/wiki/ 373קו_משווה
http://kavmashve.org.il/ 374אודותנו/
http://kavmashve.org.il/ 375אודותנו/
https://mekomit.co.il/ 376הסיכוי-החתרני-הטמון-בתנועת-נשים-עושות/
https://www.womenwagepeace.org.il/ 377דר-עירית-קינן-ברדיו-כל-השלום/
https://themarker.com/labels/tm/1.3848762 378
https://guidestar.org.il/organization/580485241/donations 379
https://www.themarker.com/career/1.2593672 380
https://www.hrus.co.il/ 381עבודה-ערבית-האקדמאים-הערבים-כובשים-את/
http://mynethaifa.co.il/ 382חדשות273179/
https://he.wikipedia.org/wiki/ 383קו_משווה
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שמה דגש על קידום ופיתוח מנהלים ויזמים מהחברה הערבית מתוך הבנה שככל שירבו
מנהלים ערבים  -כך הם יקלטו יותר עובדים ערבים.384
קו משווה היא בין המייסדים של הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה .מייסדים נוספים הם
ציונות  ,2000פדרציית ניו יורק ,ועוד.385
קו משווה נתמכה ע"י הקרן החדשה לישראל ,386ממשלת ארה"ב ,387קרן יוזמות אברהם,388
ועוד.
ב .דמויות בולטות:
•

דב לאוטמן (ז"ל) ,מייסד קו משווה ,389כיהן בעבר כיו"ר שותף בארגון היהודי-ערבי
קרן יוזמות אברהם.390

•

נעם לאוטמן ,חבר ועד מנהל .391בעבר חבר ועד מנהל בקרן החדשה לישראל,392
בשתי"ל ,393וכיום חבר המועצה הציבורית של הקרן החדשה לישראל394

•

ד"ר עירית קינן ,מייסדת 395וחברת ועד מנהל 396בקו משווה ,ממייסדות נשים עושות
שלום397

•

דני גל ,מנכ"ל קו משווה .398ממייסדי ומנהלה הראשון של תכנית המזרח התיכון של
ארגון  ,399CEFהעוסק ביצירת מפגשים בין ישראלים לפלסטינים.400

•

עו"ד עירית תמיר ,מנכ"לית העמותה מהקמתה בשנת  2007ועד לסוף שנת ,4012011
ממייסדות נשים עושות שלום.402

https://he.wikipedia.org/wiki/ 384קו_משווה
http://diversityisrael.org.il/ 385אודות-הפורום/מייסדים/
https://www.themarker.com/labels/tm/1.3848762 386
https://www.guidestar.org.il/organization/580485241/donations 387
 388מתוך דו"ח התורמים לשנת .2011
http://kavmashve.org.il/ 389אודותנו/
 390שם
https://nif.org.il/people/ 391
https://web.archive.org/web/20110607150816/http://lautmanfund.org.il/page.asp?page=15 392
https://web.archive.org/web/20110607150816/http://lautmanfund.org.il/page.asp?page=15 393
https://nif.org.il/people/ 394
http://kavmashve.org.il/ 395אודותנו/
http://kavmashve.org.il/ 396אודותנו/הנהלה/
https://www.womenwagepeace.org.il/ 397דר-עירית-קינן-ברדיו-כל-השלום/
http://kavmashve.org.il/ 398צוות/
https://sites.google.com/site/cefmep/about-us 399
https://sites.google.com/site/cefmep/home 400
http://kavmashve.org.il/ 401אודותנו/
https://mekomit.co.il/ 402הסיכוי-החתרני-הטמון-בתנועת-נשים-עושות/

53

נספח ארגונים
על קרן וקסנר  -הרחבה
על הקרן החדשה לישראל  -הרחבה
על "מרכז מינרבה לזכויות האדם"  -הרחבה
על המכון הישראלי לדמוקרטיה – הרחבה
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 .1על קרן וקסנר  -הרחבה
קרן וקסנר (באנגלית )The Wexner Foundation :היא גוף פילנתרופי יהודי-אמריקאי ,השייך
למיליארדר האמריקאי לזלי וקסנר ,אשר מפעילה תכניות מנהיגות שונות.
הקרן מחזיקה באג'נדת שמאל מובהקת ,כפי שבא לידי ביטוי בתרומה משמעותית של הקרן ,על
סך  1,000,000דולר ,למרכז פרס לשלום ,לטובת "תמיכה במאמצי שלום במזרח התיכון" ,כפי
שנכתב לצד סכום התרומה בדו"ח הקרן.404403

בנוסף ,קרן וקסנר משתפת פעולה עם ארגון השמאל הקיצוני "שוברים שתיקה" ,כפי שניתן לראות
בפרסום של סיור שערך הארגון לאנשי קרן וקסנר בחברון ב:4052013-

נשיאת הקרן העולמית הינה רבה רפורמית .406הרבאיי הרפורמי  ,Jay Henry Mosesסגן נשיאת
קרן וקסנר העולמית ,407היה חבר בעבר במועצת הרבנים של ארגון השמאל הקיצוני J
.408STREET

403

https://fconline.foundationcenter.org/pdf990s/?key=WEXN008&type=gm&name=The+Wexner+Family+Charitable+Fund&rem
oteUrl=http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/311/311318013/311318013_201512_990PF.pdf
 404לתרומה זו קדמה תרומה נוספת של קרן וקסנר למרכז פרס לשלום ,על סך :125,000$
 http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/237/237320631/237320631_200212_990PF.pdfעמ' .20
https://www.facebook.com/shovrimshtika/photos/a.177693895592497/663707976991084/?type=3&theater 405
https://he.wikipedia.org/wiki/ 406קרן_וקסנר
https://www.wexnerfoundation.org/about-us/our-offices--staff# 407
https://web.archive.org/web/20100420234416/https://jstreet.org/page/rabbis -and-cantors 408
כפי שמופיע ברשימת הרבנים של  ,J STREETבאותה תקופה היה גר בניו יורק:
https://web.archive.org/web/20100526182531/http://www.wexnerfoundation.org:80/Default.aspx?tabid=115
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"עמותת בוגרי קרן וקסנר" בישראל ,409הוקמה ב .1998-בין מקימיה ,היו שני מנכ"לים בעבר של
הקרן החדשה לישראל ,410אליעזר יערי ואבינועם ערמוני ,בעת כהונתו של יערי כמנכ"ל הקרן
החדשה .שניהם גם בוגרי תכנית העמיתים של קרן וקסנר (יערי במחזור  7וערמוני במחזור הראשון).
יש לציין שהעמותה איננה פעילה כיום ,והיא נמחקה ממאגר רשם העמותות.411
המנכ"ל הקודם של קרן וקסנר בישראל הייתה דבורה האוסן-כוריאל ,412בוגרת קרן וקסנר,413
חברת ועד מנהל בקרן תל"י הקונסרבטיבית ,414ובארגון הנשים 'פורום דבורה'.415
קרן וקסנר העולמית נוהלה בעבר ע"י ג'פרי אפשטיין ,416מיליארדר אמריקאי שנודע כמנהל רשת
פדופיליה ,417שאף תרם חלק מהכנסותיה וכיהן כסגן נשיא הקרן ב ,2002-וניתן לחשוד בטוהר
כוונותיה של הקרן.

מנכ"ל הקרן בישראל ,רענן אביטל ,418חבר בארגון השמאל "מפקדים למען ביטחון ישראל".419
מפקדים למען ביטחון ישראל הוקמה 420וממומנת ע"י  ,421PeaceWorks Foundationהמשתפת
פעולה עם ארגונים בעלי אג'נדת שמאל קיצוני ,בהם הקרן החדשה לישראל ,422האיחוד האירופי,423
קרן רוקפלר ,424פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני בעד שלום ,425יוזמת ז'נבה ,426ועוד.
כאמור ,קרן וקסנר עצמה תרמה למרכז פרס לשלום יותר מ 1,000,000-דולר .428427מטרת התרומה
נכתבה במפורש בדו"ח השנתי של קרן וקסנר" :תמיכה במאמצי שלום במזרח התיכון" .בנוסף,
מממנת הקרן מוסדות וארגונים רפורמיים וקונסרבטיביים רבים בארה"ב ,בהם ההיברו יוניון קולג'
הרפורמי ,429בית המדרש לרבנים באמריקה הקונסרבטיבי ,430ועוד.431

https://next.obudget.org/i/org/association/580331544 409
https://mida.org.il/2018/06/12/ 410כמיליון-שקל-לבוגר-תכירו-את-קרן-השמאל-שק/
https://www.nevo.co.il/law_word/Law10/yalkut-8190.pdf 411
https://www.supersonas.com/personas/ 412עוד-דבורה-האוסן-כוריאל/
https://il.wexnerfoundation.org/our-alumni/ 413
https://tali.org.il/about/board/ 414
https://web.archive.org/web/20171001191641/http://www.forumdvorah. org.il/ 415
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HJIHDM&c41t4nzVQ=FJE 416
https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.7487034 417
https://he.wikipedia.org/wiki/ 418קרן_וקסנר
http://www.cis.org.il/members 419
https://www.israelhayom.co.il/article/257117 420
http://www.lavi.org.il/ 421מפקדים-למען-ביטחון-ישראל-מקורות-המימו/
 422שם.
 423שם.
https://www.rbf.org/grants-search?search_api_views_fulltext="onevoice" 424
 425שם.
https://web.archive.org/web/20120415215159/http://onevoicemove ment.org/partners/ 426
427

https://fconline.foundationcenter.org/pdf990s/?key=WEXN008&type=gm&name=The+Wexner+Family+Charitable+Fund&rem
oteUrl=http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/311/311318013/311318013_201512_990PF.pdf
 http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/237/237320631/237320631_200212_990PF.pdf 428עמ' .20
 http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/237/237320631/237320631_201312_990PF.pdf 429עמ' .22
 430שם.
 431שם ,עמ' .25
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 קרן ג'ים ג'וסף – העבירה- 432 המפעילה יחד עם קרן וקסנר תכנית מנהיגות בארה"ב,קרן אחרת
.4344332012  מיליון דולר משנת8.3 לקרן וקסנר
 בהם ארגוני היהדות הרפורמית,קרן זו תורמת בנוסף סכומי עתק לארגונים בעייתיים שונים
: בין השאר תורמת הקרן ל. וארגוני להט"ב,והקונסרבטיבית בארה"ב
) מיליון דולר11.9( מכון הרטמן

•

)437 מיליון דולר15( היברו יוניון קולג' הרפורמי

•

)438 מיליון דולר15( בית מדרש לרבנים באמריקה הקונסרבטיבי

•

)439 מיליון דולר1.8 ,קשת (ארגון להט"ב אמריקאי

•

)440 לבדה2012  דולר בשנת244,000( האיחוד ליהדות רפורמית

•

436435

.441כמו כן תורמת הקרן לקרן החדשה לישראל

wexnerfoundation.org/programs 432
https://jimjosephfoundation.org/grants/the-wexner-foundation-wexner-graduate-fellowshipdavidson-scholars-program/ 433
https://jimjosephfoundation.org/grants/the-wexner-foundation-wexner-field-fellowship-and-alumni-activities/ 434
https://jimjosephfoundation.org/grants/shalom-hartman-institute-north-america-incubator-jewish-thought-leadership/ 435
https://jimjosephfoundation.org/grants/the-shalom-hartman-institute-of-north-america-melamdim-and-iengage-on-camps/ 436
https://jimjosephfoundation.org/grants/hebrew-union-college-jewish-institute-of-religion-education-initiative/ 437
https://jimjosephfoundation.org/grants/jewish-theological-seminary-education-initiative/ 438
https://jimjosephfoundation.org/grants/keshet/ 439
.45 ' עמhttps://pdf.guidestar.org/PDF_Images/2012/331/114/2012 -331114104-09b9612e-F.pdf 440
.42 ' עמhttps://pdf.guidestar.org/PDF_Images/2012/331/114/2012 -331114104-09b9612e-F.pdf 441
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 .2על הקרן החדשה לישראל  -הרחבה
א .רקע ומטרות:
הקרן החדשה הוקמה בשנת  1979ע"י יהודים אמריקאיים ,למען "קידום השוויון
והדמוקרטיה בישראל" .הקרן מעניקה תמיכה כספית למאות ארגונים ,שאת פעילותם היא
רואה כמקדמת זכויות אדם ,דו-קיום בין יהודים לערבים ,זכויות מיעוטים בישראל,
להט"ב ,העצמה נשית ופלורליזם דתי.442
לצד חלוקת המענקים הכספיים הישירים לארגונים ,מפעילה הקרן את "שתי"ל" ,הזרוע
הביצועית שלה ,המספקת שירותי תמיכה וייעוץ לעמותות וארגונים.443
▪

הקרן מתנגדת ל"כיבוש הישראלי" ביהודה ושומרון
בעבר הופיע בדף השאלות והתשובות של הקרן כי היא מתנגדת ל"כיבוש הישראלי"
ביהודה ושומרון .בהמשך הניסוח שונה ונאמר שם שהארגונים שהקרן תומכת בהם
עושים זאת "מתוך אהבה למדינה ורצון להסיר מעל ישראל את הגיבנת המוסרית של
השליטה בעם אחר".444
במייל ששלח מנכ"ל הקרן לתומכיה ב ,2019-מיד לאחר הבחירות לכנסת ה ,22-נכתב
בפירוש שהקרן לא מפסיקה "להשמיע קול ברור נגד הכיבוש".445

▪

מדינת כל אזרחיה
במכתב ששלח מנכ"ל הקרן העולמי ,דניאל סוקאץ' ,לתורמי הקרן בשנת  ,2010ציין
סוקאץ' בפירוש כי לדעת הקרן על ישראל להיות מדינת כל אזרחיה.446

▪

סמנכ"לית הקרן החדשה בעבר :בתוך מאה שנה ישראל תהיה בעלת רוב ערבי  -אך
זו לא טרגדיה447
במסמך שנחשף באתר ויקיליקס נמצא כי בפגישה בין חדווה רדובניץ' ,סמנכ"לית הקרן
החדשה לישראל ומנהלת מחלקת המענקים שלה ,לבין היועץ הפוליטי של שגרירות ארה"ב
בישראל ,אמרה רדובניץ' "בתוך מאה שנה ישראל תהיה בעלת רוב ערבי ,אך היעלמותה של
המדינה היהודית לא תהיה הטרגדיה שהישראלים חוששים ממנה ,משום שהיא תהפוך
לדמוקרטית יותר" .יש לציין שהקרן הגיבה שדעותיה האישיות של רדובניץ' הובילו לעזיבתה
את הקרן.

▪

דו"ח גולדסטון התבסס על מידע רב שהעבירו ארגוני הקרן החדשה לישראל
דו"ח גולדסטון ,פרי עבודתה של ועדת גולדסטון שמינה האו"ם על מנת לבדוק האם ישראל
וחמאס ביצעו פשעי מלחמה במבצע "עופרת יצוקה" ,האשים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה
ובחשד לביצוע פשעים נגד האנושות 92% .448מבין הציטוטים המעלים טענות נגד ישראל,

https://he.wikipedia.org/wiki/ 442הקרן_החדשה_לישראל
https://www.shatil.org.il/node/2 443
https://he.wikipedia.org/wiki/ 444הקרן_החדשה_לישראל
 445הודעת מייל שנשלחה ע"י מיקי גיצין ,מנכ"ל הקרן החדשה לישראל לתומכי הקרן ב19.9.2019-
https://rotter.net/forum/gil/20340.shtml#9 446
https://he.wikipedia.org/wiki/ 447הקרן_החדשה_לישראל
https://he.wikipedia.org/wiki/ 448ועדת_גולדסטון
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מתוך כלל הארגונים ישראלים המוזכרים המובאים בדו"ח גולדסטון ,מקורם בארגונים
הנתמכים ע"י הקרן החדשה לישראל.449

▪

מסמך אסטרטגי של הקרן :כיצד להעביר אדמות

לפלסטינים450

מסמך אסטרטגי פנימי של הקרן החדשה לישראל ,אשר נחשף בדו"ח איפרגן-ברץ שנכתב
אודות הקרן החדשה ,עוסק ב"תכנון אסטרטגי" של "צוות הקרקעות" של הקרן ,במטרה
להעביר אדמות מדינה ואדמות של ישובים יהודיים לידיים פלסטיניות.

ב .ארגונים נתמכים לדוגמה:452451
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

מחסום ווטש
עדאלה
בצלם
שוברים שתיקה
יש דין
האגודה למען הלהט"ב
התנועה הרפורמית
ועוד.453

ג .מקורות מימון:
▪
▪
▪

ארה"ב454

ממשלת
האיחוד האירופי וממשלות
קרן פורד – 456היוותה המממן העיקרי של הקרן החדשה במשך כעשור (מתחילת
שנות ה ,)2000-אז העבירה לקרן החדשה  40מיליון דולר .קרן פורד פעלה יחד עם
הקרן החדשה תחת יוזמה משותפת' :קרן פורד ישראל'.
זרות455

https://imti.org.il/wp-content/uploads/2015/05/ 449השפעת%20ארגוני%20קחלי%20על%20דוח%20גולדסטון.pdf
https://rotter.net/forum/gil/18481.shtml 450
https://rotter.net/forum/gil/22698.shtml#3 451
https://nif.org.il 452
 453התמונה עם פירוט הארגונים לקוחה מסרטון תדמית של הקרן החדשה המופיע בקישור הבא:
 ; https://www.youtube.com/watch?v=a0pK4kDufWMדקה 1:08
https://rotter.net/forum/gil/21350.shtml 454
https://rotter.net/forum/gil/21984.shtml 455
https://he.wikipedia.org/wiki/ 456קרן_פורד
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ד .בית המשפט העליון והקרן החדשה
▪

דברי שבח הדדיים בין הקרן החדשה וביהמ"ש העליון" :457הקרן החדשה לישראל
מצדיעה לבית המשפט העליון"
במשך שנים ארגוני הקרן החדשה לישראל משתמשים בבג"ץ כאמצעי רב עוצמה
לקידום אג'נדת הקרן ,באמצעות הגשת עתירות לבג"ץ בנושאים החשובים להם:
קידום זכויות הערבים ,הלהט"ב ,שירות נשים כלוחמות בצה"ל ,גיור רפורמי ,וכדו'.
בשנת  2002פתחה הקרן את הדו"ח השנתי שלה בדברי תודה לבית המשפט העליון,
תחת הכותרת "הקרן החדשה לישראל מצדיעה לבית המשפט העליון".458
באותו עמוד מופיעים כתגובה דברי הערכה לקרן של יצחק זמיר ,שופט בית המשפט
העליון בדימוס ,כשנה לאחר פרישתו ,459על תמיכתה של הקרן בבית המשפט העליון.
עמוד לאחר מכן מופיעים דברי שבח נוספים של הקרן לבית המשפט העליון ,עליהם
חתומים ראשי הקרן החדשה .בין השאר כותבים אנשי הקרן על בית המשפט העליון:
"אין מוסד בישראל המגן על ליבה ונשמתה של מדינתנו יותר מבית המשפט
העליון460".

https://rotter.net/forum/gil/20516.shtml 457
458

http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/iidp/Israele/Societa'/Societa'%20e%20politica/Costume%20e%20societa'/Corte%20Suprem
 a%20e%20diritti%20civili/Diritti%20civili/Associazioni%20e%20movimenti/S0427B22B.2/AR_2002_NIF.pdfעמ' .2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8 459
 460שם ,עמ' .3
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▪

החדשה461

נשיאת ביהמ"ש העליון בייניש נפגשה עם אנשי הקרן
בתמונה שפורסמה באתר הקרן החדשה בשנת  ,2010נראית דורית בייניש ,נשיאת בית
המשפט העליון דאז ,בפגישה שערכה עם נשיאת קרן פורד ,אשר הודיעה על תמיכה על
סך  20מיליון דולר בקרן החדשה ,462ועם ראשי הקרן החדשה לישראל.

https://rotter.net/forum/gil/23674.shtml 461
https://rotter.net/forum/gil/23423.shtml 462
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 .3על "מרכז מינרבה לזכויות האדם"  -הרחבה
א .רקע ומטרות:
"מרכז מינרבה לזכויות האדם" הוא מכון אקדמי הפועל בפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית 463וכן בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב .464מטרת
המרכז היא להוות מסגרת אקדמית לקידום חקר זכויות האדם בישראל" ,ולהבטיח כי
נושא ההגנה והמימוש של זכויות האדם יישארו במוקד העניין הציבורי והאקדמי".465
ב .מימון:
מרכז מינרבה ממומן ע"י קרן מינרבה ,466קרן מחקר גרמנית-ישראלית הממומנת ע"י
ממשלת גרמניה .467בנוסף נתמך המרכז ע"י:468
•
•
•
•
•
•
•

קרן פורד
הקרן החדשה לישראל
האיחוד האירופי
קרן קונרד אדנאואר
ממשלת נורבגיה
ממשלת ארה"ב
וכן מקבל מימון ממשרד החוץ בישראל.

ג .השתתפות בועידת דרבן " -ציונות היא גזענות"
מרכז מינרבה לזכויות אדם היה בין ארגוני החברה האזרחית שהשתתפו בועידת דרבן
בשנת  , 2001ועידה שהתקיימה ברוח החלטת האו"ם הקובעת כי "ציונות היא צורה של
גזענות" .469ארגוני 'זכויות האדם' הובילו את הקו האנטי ציוני המובהק נגד ישראל
בועידה.

https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/main 463
https://law.tau.ac.il/minerva/about 464
https://law.tau.ac.il/minerva/about 465
https://law.tau.ac.il/minerva/about 466
/minerva.mpg.de/history 467
https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/academic-partners-and-supporters 468
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/223225 469
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ד .שותפות עם הקרן החדשה לישראל
כבר שנים ארוכות שהמרכז משתף פעולה עם הקרן החדשה לישראל.
שתי"ל ,הזרוע הביצועית של הקרן החדשה ,מפעילה יחד עם מרכז מינרבה תכנית
התמחות לסטודנטים ,במסגרתה הסטודנטים מקבלים מלגה על סך  ₪ 9,000עבור
התנדבות בהיקף של  8ש"ש בארגוני זכויות אדם .470רבים מארגוני 'זכויות האדם' הנכללים
בתכנית הינם ארגוני שמאל רדיקלי נתמכי הקרן החדשה לישראל .בין הארגונים הלוקחים
חלק בתכנית :רופאים לזכויות אדם ,הוועד נגד עינויים ,עיר עמים ,ועוד.471
ארגונים נוספים אליהם נשלחים הסטודנטים :472בצלם ,האגודה לזכויות האזרח ,רופאים
לזכויות אדם ,המוקד להגנת הפרט ,א.ס.ף (ארגון סיוע למסתננים) ,במקום – מתכננים
למען זכויות אדם ,ועוד.

https://www.shatil.org.il/sites/default/files/kol%20kore%20students%20yerushalim.pdf 470
https://www.shatil.org.il/sites/default/files/ 471ארגונים%20לפי%20שנים%20-%20תכנית%20עמיתי%20אברט%20עד.pdf0_%202017
472
http://www.lavi.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9E%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98/
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 שנה לתכנית המשפטנים25  כנס לציון.ה
של הקרן החדשה
 ערך המרכז כנס מיוחד לציון,2009 בשנת
 שנים לתכנית המשפטנים של הקרן25
.473החדשה לישראל

 שנים לכיבוש50  כנס לציון.ו
 שנים50  ערך המרכז "כנס לציון2018-ב
.474 שארגן פרופ' איל גרוס,"לכיבוש

:475  לקסיקון משפט הכיבוש-  ערב השקת ספר.ז

http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=81964&catId=1250 473
https://law.tau.ac.il/minerva/justice_and_transition_2499/?tab=1 474
475

https://law.tau.ac.il/Minerva%20_Center_for_Human_Rights_4_11_2018?instance=1541349000 &fbclid=IwAR3yTxptmer86PiEz
Wu6pklvmGikNg-GckgsxN-cTwsqGBoshv3HJCkAr60
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 .4על המכון הישראלי לדמוקרטיה  -הרחבה
א .רקע ומטרות:
המכון עוסק רבות בתחום המשפטי במדינת ישראל ,הן כמבקר מן הצד והן באופן אקטיבי
כמעורב בפעילות משרד המשפטים ומערכת המשפט .בין השאר ניתן לצפות בבכירי מערכת
המשפט בישראל מופיעים תדיר באירועי המכון .476המכון נתמך ע"י האיחוד האירופי.477
בין בכירי המכון בולטים דמויות המזוהות עם השמאל הקיצוני:
•

פרופ' מרדכי קרמניצר ,478המכהן כסגן נשיא לחקר הדמוקרטיה במכון ,כיהן בעבר כיו"ר
האגודה לזכויות האזרח ,והיה חבר במועצה הבינלאומית של "הקרן החדשה לישראל".

•

פרופ' יובל שני ,המכהן כסגן נשיא למחקר במכון ,479היה חבר הנהלת "בצלם" ,480ויו"ר
ועדת זכויות האדם של האו"ם .481שני משמש כמנהל אקדמאי של "מרכז מינרבה לזכיות
אדם"  ,גוף מחקר בעל אג'נדת שמאל קיצוני המחזיק בשת"פ רב עם האו"ם והאיחוד
האירופי.482

•

כמו כן ,פרופ' תמר הרמן ,בכירה במכון ,483הייתה בעבר חברת הנהלה ב"בצלם",484
הייתה בעבר חברה בוועדה המייעצת של הקרן החדשה וקרן פורד ,485וניהלה בעבר
תכניות בקרן פורד.486

ב .תמיכה ב'אקטיביזם שיפוטי' ושמירה מפני "פגיעה" בבית המשפט העליון
במסגרת המאבקים המתקיימים בשנים האחרונות על מעמדו של בית המשפט העליון,
ויחסי הכוחות בינו לבין הכנסת והממשלה ,מחזיק המכון בקו ברור לפיו אין לצמצם את
סמכויותיו של בית המשפט העליון .המכון אף הפעיל קמפיין הסברה ,במטרה להביא
לידיעת הציבור "מדוע חשוב לשמור על מעמד בית המשפט העליון".487
פרופ' מרדכי קרמניצר ,סגן נשיא במכון ,אף פרסם בעבר ספר בשם "אקטיביזם שיפוטי:
בעד ונגד" יחד עם פרופ' רות גביזון ,בו מייצג קרמניצר את הצד התומך באקטיביזם
השיפוטי.488
ככלל ,מאמרי הדעה באתר המכון העוסקים בסוגיית ריסון כחה של מערכת המשפט,
נוקטים ברובם בקו המאפיין את אג'נדת השמאל ביחס לסוגיה – שלילת כל ניסיון לשינוי

 476לדוג' ,אירוע של המכון בו השתתפו דורית בייניש ,נשיאת ביהמ"ש העליון בדימוס ,דליה דורנר ,שופטת בימה"ש העליון בדימוס ,שר המשפטים
לשעבר יוסי ביילין ,ואנשי משרד המשפטים עו"ד ליאנה בלומנפלד-מגד ועו"ד גאל עזריאלhttps://www.idi.org.il/events/26924 :
 477מתוך הדו"חות השנתיים של הארגון.
/https://he.wikipedia.org/wiki 478מרדכי_קרמניצר
https://he.wikipedia.org/wiki/ 479יובל_שני
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/389/790.html 480480
https://he.wikipedia.org/wiki/ 481יובל_שני
https://he.wikipedia.org/wiki/ 482יובל_שני
https://he.wikipedia.org/wiki/ 483תמר_הרמן
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-48129-00.html 484
485
https://web.archive.org/web/20080317124001/https://www.nif.org/programs -and-partners/ford-israel-fund/advisorycommittee.html
https://www.sourcewatch.org/index.php/Tamar_S._Hermann#cite_note -4 486
https://www.idi.org.il/tags/1723 487
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=449380 488
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הקו האקטיביסטי של מערכת המשפט .489בתמונה ,פרסום "חוות דעת" ,אחת מיני רבות,
המצדדת בהשארת מעמדו של בית המשפט העליון על כנו:490

המכון אף מקדיש באתר שלו דף מיוחד לריכוז כלל הצעות החוק המעוניינות "לפגוע בבית
המשפט" ,כדברי המכון:491

ג" .שותפות ממשל פתוח" ()OGP
"שותפות ממשל פתוח" הינה יוזמה של האו"ם לקידום שקיפות ,שיתוף הציבור וביקורתיות
בעבודת הממשלה .בין מממני היוזמה :קרן פורד ומכון החברה הפתוחה של ג'ורג' סורוס.492
בישראל מלווה המכון הישראלי לדמוקרטיה את השתתפות המדינה ביוזמה" .493הפורום
הישראלי לממשל פתוח" ,הפועל מכח החלטת ממשלה ,התכנס לראשונה בתאריך
 03.01.2013במכון הישראלי לדמוקרטיה .494אף טיוטת תכנית הפעולה על בסיסה התקבלה
החלטת הממשלה לפיה ישראל תצטרף ליוזמה נוסחה בסיוע המכון הישראלי לדמוקרטיה,
ע"י חברי המכון :פרופ' תמר הרמן ,ד"ר כרמית הבר ויובל לבל.495

 489ראו לדוג' כותרות המאמרים כאן ,https://idi.org.il/tags/1723 :וכאןhttps://www.idi.org.il/tags/24386 :
https://www.idi.org.il/knesset-commities/27067 490
https://www.idi.org.il/rules/rule-of-law/#section-10 491
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Partnership 492
https://www.idi.org.il/articles/7895 493
https://mof.gov.il/Releases/Pages/News_6.aspx 494
 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/sedergov010412/he/779.pdf 495עמ' .25
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ד .כנס המנהיגות הפוליטית הערבית במדינת

ישראל496

כנס שהתקיים במכון בפברואר  ,2017בהשתתפות פוליטיקאים ערביים בכירים ואנשי
ארגונים ערביים וארגוני שמאל ,וניכרת הטיה ברורה לצד השמאל הקיצוני באג'נדת הכנס
ומשתתפיו.
פרופ' מרדכי קרמניצר ,סגן נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה ,אמר במהלך הכנס" :אנו
נמצאים בשעת כושר בנושא המאבק לזכויות ולשוויון ,משום שיש לכך נכונות בחברה
הערבית ,אבל הדבר תלוי גם בהנהגה הישראלית שהיא מאוד לאומנית כיום".
נציגי הגופים הבאים השתתפו בכנס:
•

הרשימה המשותפת

•

מרצ

•

ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל

•

אינג'אז – עמותה לקידום הרשויות המקומיות הערביות .ממומנת ע"י ממשלות זרות,
האיחוד האירופי ,וקרן היינריך בל497

•

עדאלה – ארגון שמאל קיצוני הממומן ע"י ממשלות זרות ,ג'ורג' סורוס ,קרן פורד,
הקרן החדשה והאיחוד האירופי.498

•

גבעת חביבה  -ארגון שמאל הממומן ע"י הקרן החדשה לישראל ,499האיחוד האירופי,
וממשלות זרות.500

בכנס אחר של המכון ,בנושא "האם נחוץ חוק-יסוד :מדינה יהודית ודמוקרטית?" השתתפו
הדוברים הבאים ,501וניכרת הטיה ברורה לצד השמאל הקיצוני באג'נדת הכנס ומשתתפיו:

•

עו"ד חסן ג'בארין ,מייסד ארגון עדאלה

•

ד"ר נעמי זוסמן ממרכז מולד ,מכון שמאל רדיקלי ,אשר מטרתו לחזק את מחנה
השמאל בישראל ,וממומן ע"י גו'רג' סורוס ,הקרן החדשה ,קרן רוקפלר ,וממשלות
זרות.502

•

גלעד קריב ,מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל

•

פרופ' פרנסס רדאי ,חברת המועצה הציבורית של הקרן

idi.org.il/events/13925 496
https://injaz.org.il/ 497תורמים/
https://he.wikipedia.org/wiki/ 498עדאלה
https://nif.org.il/org-17/ 499
https://www.guidestar.org.il/organization/510490451/donations 500
idi.org.il/events/7709 501
https://he.wikipedia.org/wiki/ 502מולד__-המרכז_להתחדשות_הדמוקרטיה#תורמים
https://he.wikipedia.org/wiki/ 503פרנסס_רדאי
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