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ממשלתיים במימון אירופי והקשר לחזית העממית-ארגונים לא  

 

 תקציר
  ארה"בארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין )להלן: החזית העממית( מוגדר ככזה על ידי ,

סים והתנקשויות, . הארגון מעורב בפיגועי התאבדות, חטיפות מטוישראלו קנדה, האיחוד האירופי
 בנוסף לפעולות טרור אחרות המכוונות נגד אזרחים. 

 חלקם מסונפים באופן גלוי לחזית ממשלתיים-לא מדינות אירופאיות רבות מממנות רשת של ארגונים ,
העממית, ואחרים בעלי נוכחות משמעותית של עובדים ובכירים הקשורים לחזית העממית. הארגונים 

 לזכויות הבינלאומית האגודה (,AIC) המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, חק-אל, אדמאירכוללים את 

 לזכויות הפלסטיני המרכז ",את החומהעצרו ארגון "(,HWC) הבריאות ועדות(, DCI-P) פלסטין-הילד

 (.UAWC) ואיחוד ועדות העבודה החקלאית( PCHR) האדם

 ממשלתיים לחזית העממית נעים בטווח שבין הקמה והפעלה של הארגון על ידי -קשרי הארגונים הלא
החזית העממית עצמה, לבין הרשעתם של בכירים ואנשי צוות בארגונים שונים באשמת חברות בארגון 
הטרור או עברות אחרות. בשל שיקולי ביטחון נדחו בקשותיהם של חלק מהפעילים המעורבים לקבל 

מחזיקים  בכירים בארגונים אלה ירדן(. מספרובחלקן מהפעמים, על ידי ישראל )אשרות כניסה על ידי 
 קשרי גומלין ומערכת יחסים קרובה ביניהם.  על בתפקידים במספר ארגונים במקביל, דבר המצביע

  ממשלות האיחוד האירופיהממשלות התורמות לארגונים הקשורים לחזית העממית כוללות את ,
והאו"ם.  שוויץו צרפת, בלגיה, גרמניה, הולנד, בריטניה, אירלנד, נורבגיה, ספרד, דנמרק, שבדיה

 לחוקים , כמו גם ציותגורמים אלוהמשך המימון מעלה שאלות רציניות בנוגע לתהליכי המימון אצל 
 ובינלאומיים.  מקומיים

  ,דוגמא בולטת בהקשר זה הוא הארגון הלא ממשלתי אדאמיר אשר ממומן על ידי דנמרק, הולנד
. אדאמיר עורך קמפיינים התומכים בפלסטינים שהורשעו ומדינות נוספותגיה, שבדיה, שוויץ נורב

בעברות ביטחוניות. אג'נדה זו מחייבת בדיקה קפדנית של פעילות הארגון לפני העברת מענקים 
 כלשהם.  

 המלצות
 ממשלתיים אלו והחזית העממית לשחרור פלסטין דורש טיפול מידי -הקשר הברור בין ארגונים לא

וצעדים ממשיים מצד המממנים האירופיים, על מנת להבטיח שלא יגיע מימון לקבוצות הקשורות לחזית 
 העממית או גורמי טרור אחרים.   

 שאפשר  תהליךד להערכה עצמאית ובלתי תלויה של יש להקפיא את כל המימון הנוכחי לארגונים אלו ע
המימון. בדיקה זאת חייבת להתנהל בשיתוף עם שירותי בטחון לאומיים ובינלאומיים כמו גם עם שירותי 

 הביטחון הישראלים. 

  נושא אל מול עמיתיהם האירופאים, ולדון עימם על העל נבחרי הציבור ובכירים בישראל להעלות את
 לטרור.  קווים מנחים שיבטיחו את מניעת המימון לארגונים הקשורים

 
 

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx#2042
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mod.gov.il%2FDefence-and-Security%2FFighting_terrorism%2FDocuments%2Fterror%2520-%2520%25203.8.16.xls&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVM1uGZetnuCo2HB_3dEd4PVcNCw
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/adameer/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/al-haq/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/aic/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/stop_the_wall_palestinian_grassroots_anti_apartheid_wall_campaign_pgaawc_/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/pchr/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/pchr/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/sweden/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/sweden/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/denmark-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/spain/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/norway/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/ireland-he/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/uk/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/netherlands/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/germany-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/belgium/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/france-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/switzerland/
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 באזורי אדם זכויות הצגת הבעיה: ארגוני
 סכסוך

-כלל עולמית. ארגונים לא לדאגה הוא מקור סכסוך באזורי אדם הניצול לרעה של ארגוני זכויות
שלהם כאשר הם  ההומניטריות המטרות ממשלתיים ניצבים בפני אתגרים משמעותיים בהשגת

החשש עצמם ניצבים בפני  הארגונים, יתרה מזאת. טרור ארגוני ידי על הנשלטים פועלים באזורים
של חדירת קבוצות טרור לשורותיהם על מנת לנצל את משאביהם )ראו מקרה וורלד וויז'ין בעזה 

 בלגיטימיות הן לזכות על מנת חדשות עמותות מקימים טרור ארגוני, אחרים במקרים בהמשך(.
 ציבוריים. למשאבים והן בגישה פוליטיות

 םממשלתיי-"ארגונים לאפן תאורטי, כשהצהיר ש, לפחות באוהאיחוד האירופי הכיר בבעיה זאת
נחשבים ל'גורמים בסיכון' בהקשר של הלבנת כספים, או כחזית לארגוני טרור המגייסים 

. עם ומעבירים כספים, או כמיזמים לגיטימיים שתומכים באופן עקיף במטרות של ארגוני טרור"
לות בין ארגוני טרור וארגונים פלסטיני, כמו גם בקונפליקטים אחרים, הגבו-זאת, בסכסוך הישראלי

 טושטשו.  במסגרת הסכסוךתיים הפועלים ממשל-לא

השב"כ הודיע שמוחמד חלאבי, מנהל  2016באוגוסט כאשר לכותרות  לאחרונה, תופעה זו עלתה
 לארגון הטרור חמאס.  מתקציב וורלד ויז'ין בעזה %60הפנה , וורלד ויז'יןסניף עזה של 

 החזית העממית לשחרור פלסטין וקשריה
ממשלתיים-ים לאלארגונ  

. אירופאיותממשלתיים עם קשרים לארגוני טרור מקבלים מימון נרחב ממשלות -מספר ארגונים לא
 הפעילים המסגרת הסכסוך ארגונים בולטיםללפעילים בחזית העממית לשחרור פלסטין יש קשרים 

 לזכויות הבינלאומית האגודה (,AIC) המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, חק-אל, אדמאירכולל, 
 הפלסטיני המרכז ",עצרו את החומהארגון " (,HWC) הבריאות ועדות(, DCI-P) פלסטין-הילד

אין כל ראיה לכך שקשרים אלו  (.UAWC) ואיחוד ועדות העבודה החקלאית( PCHR) אדםה לזכויות
 נלקחים בחשבון בתהליך המימון של הממשלות התורמות. 

לניניסטי, -, כארגון פלסטיני חילוני מרקסיסטי1967ת החזית העממית נוסדה על ידי ג'ורג' חבש בשנ
 טרור פעולות ביצעו העממית ארגון החזית שנתמך במקור על ידי ברית המועצות לשעבר וסין. חברי

. אנשי 70-וה 60-בשנות ה שחטף מטוסים הראשון הפלסטיני הארגון והוא היה, היווסדו מאז רבות
מיינהוף )ארגון טרור מערב גרמני(, חטפו את טיסת -החזית העממית שיתפו פעולה עם כנופיית באדר

 אחראיהארגון היה  2001-. ב, אוגנדהוהנחיתו את המטוס באנטבה, 1976-אייר פראנס לתל אביב ב
בישראל  לפיגועי התאבדותלרציחתו של שר התיירות רחבעם זאבי. החזית העממית אחראית גם 

 נוף-הרואת הטבח בבית כנסת בשכונת  2011-ב רצח משפחת פוגלוחברים בארגון יחסו לעצמם את 
 ( שבו נרצחו חמישה אנשים. 2014בירושלים )

 ישראלו קנדה, האיחוד האירופי, ארה"בהחזית העממית לשחרור פלסטין מוגדרת כארגון טרור על יד 
 .ואיראן סוריה ממשלות נתמכת על ידי יווחיםד פי ועל

 שונות, בדרכים העממית החזית עם קשרים ממשלתיים שיש להם-ארגונים לא, זה ח"מדו שעולה כפי
האיחוד , כוללים את אלה ממנים. בינלאומיים וארגונים אירופיות ממשלות מספר ידי על ממומנות
 צרפת, בלגיה, גרמניה, הולנד, בריטניה, אירלנד, נורבגיה, ספרד, דנמרק, שבדיה, ממשלות האירופי

 לחזית קשרי הארגונים לגבי המדינות ידי עלהאם התקיימה הערכה  ברור לא. והאו"ם שוויץו
 .המימוןההחלטה על מתן  לפני העממית

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551323/EPRS_BRI(2015)551323_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551323/EPRS_BRI(2015)551323_EN.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%93-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9F-world-vision/
http://www.nytimes.com/2016/08/05/world/middleeast/world-vision-hamas.html?emc=edit_tnt_20160804&nlid=2407257&tntemail0=y&_r=3
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/adameer/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/al-haq/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/aic/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/stop_the_wall_palestinian_grassroots_anti_apartheid_wall_campaign_pgaawc_/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/pchr/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/pchr/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
http://pflp.ps/english/wpeng/wp-content/uploads/2014/06/PFLP-ExternalOperations-English.pdf
http://www.cfr.org/israel/pflp-dflp-pflp-gc-palestinian-leftists/p9128
http://www.cfr.org/israel/pflp-dflp-pflp-gc-palestinian-leftists/p9128
http://www.jpost.com/National-News/Who-are-the-terrorists-who-murdered-the-Fogel-family
http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/pflp-terror-group-claims-responsibility-for-har-nof-massacre/2014/11/20/
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx#2042
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mod.gov.il%2FDefence-and-Security%2FFighting_terrorism%2FDocuments%2Fterror%2520-%2520%25203.8.16.xls&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVM1uGZetnuCo2HB_3dEd4PVcNCw
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/sweden/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/denmark-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/spain/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/norway/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/ireland-he/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/uk/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/netherlands/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/germany-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/belgium/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/france-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/switzerland/
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נעים בטווח שבין הקמה והפעלה של הארגון על ידי החזית העממית עצמה, לבין  קשרים אלו
הרשעתם של בכירים ואנשי צוות בארגונים שונים באשמת חברות בארגון הטרור או עברות אחרות. 
בשל שיקולי ביטחון נדחו בקשותיהם של חלק מהפעילים המעורבים לקבל אשרות כניסה על ידי 

מחזיקים בתפקידים במספר ארגונים במקביל, דבר  בכירים בארגונים אלה ישראל )וירדן(. מספר
 קשרי גומלין ומערכת יחסים קרובה ביניהם.  על המצביע

 ,העממית החזית הטרור ארגון שונים לבין ממשלתיים-לא ארגונים עובדי בין הקשר את יציג זה ח"דו
 חוקיות מימון זה במדינות אלה.  גביל מעלה שאלות, דבר המדינות אירופהבין הארגונים לואת הקשר 

 

 רשימת הארגונים

 אדאמיר
 רקע

 עורך קמפיינים לתמיכה בפלסטינים שהורשעו בעברות ביטחוניות ונכלאו על ידי  אדאמיר
להטיל על ישראל , כדי לבקש מהם להתערבישראל. הארגון פועל במסגרות בינלאומיות "

". הארגון מתייחס לצבא אחריות וללחוץ עליה לשנות את המדיניות והפרקטיקות שלה
פשעי " "ענישה קולקטיביתאת ישראל ב" " ומאשיםכוחות הכיבוש הישראליהישראלי כ"

 ."של שימוש באסירים פוליטיים כפיונים להשגת מטרות פוליטיות וצבאיות ומדיניות" מהמלח

 קשרים לחזית העממית

 מדינת ישראל אסרה על   לחזית העממית לשחרור פלסטין. מסונףאדאמיר הוא ארגון ה
ל בשל היותו לכאורה "לצאת לחו, יושב הראש של אדאמיר ואחד ממייסדיו, ית’לטיף געבדול 

עבדול  .2015-2011בשנים כניסתו לגדה המערבית   נמנעה, כמו כן. "פעיל בחזית העממית"

)ארגון פלסטיני נוסף(, כחבר בארגון החזית  במיפתאחבמאמר שפורסם  תוארלטיף ג'ית 
 העממית לשחרור פלסטין.

 2015באפריל  1-ר אדאמיר, היא חברה בכירה בחזית העממית. ב"סגנית יו ,ראר’חאלדה ג 

נגדה כתב אישום המייחס לה הוגש  2015באפריל  15-הוחזקה במעצר מנהלי. בג'ראר 

הסתה "לרבות חברות פעילה בארגון הטרור )החזית העממית( ו עבירות ביטחוניות שורה של

. "ל הארגון”לחטיפת חיילים לצורכי מיקוח לשחרור אסירים, ובראשם אחמד סעדאת, מזכ

גין עבירות של חברות פעילה ב הורשעה סקת טיעון ועל פי הדיווחיםראר הסכימה לע'ג

חודשים ומאסר על  15ראר נגזר עונש מאסר של ’בהתאחדות בלתי מותרת והסתה. על ג

 .2016ביוני,  3-מהכלא ב שוחררה חודשים נוספים. היא 10תנאי של 

  של מייסד החזית  אחיינוהוא ככל הנראה , יוסף חבש, אדאמירשל חבר מועצת המנהלים
 .2012-מחבש לעזוב את הגדה המערבית בשנים מנעה חבש. ישראל 'ורג'העממית ג

חבש גם חבר הוועד הלאומי הפלסטיני של קמפיין החרם, משיכת ההשקעות 2011 

  )BDS National Committee(והסנקציות

 בשל קשריו לכאורה עם החזית  2012 באוקטובר 15-ב רנעצ, אדאמירב חוקר ,איימן נאצר

בחזית  לרבות חברות ,המייחס לו שורה של עבירות כתב אישום העממית. הוגש כנגדו

את  הרשיע בית המשפט הצבאי ביהודה" 2013ביוני  3-העממית ובפעילות למען הארגון. ב

ובביצוע שירות  ,נאצר, על פי הודאתו, בחברות בהתאחדות בלתי מותרת, החזית העממית
 ן".עבור אותו ארגו

 ל החזית העממית אחמד סעדאת ”אדאמיר, היא בתו של מזכ חברה בארגון ,סומוד סעדאת

 .שנות מאסר בגין עבירות טרור 30שנגזרו עליו 

 אחמד  לכאורה, אשתו של חבר החזית העממיתהיא הארגון,  גזבריתברגותי, -סוהה אל
 .קטמש

http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/adameer/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/adameer/
http://www.addameer.org/news/addameer-holds-israeli-occupation-responsible-recent-escalation-occupied-palestine
https://web.archive.org/web/20120609012138/http:/www.addameer.org/etemplate.php?id=473
http://samidoun.net/2015/04/addameer-icc-must-investigate-violations-of-palestinian-prisoners-rights/
http://samidoun.net/2015/04/addameer-icc-must-investigate-violations-of-palestinian-prisoners-rights/
http://samidoun.net/2015/04/addameer-icc-must-investigate-violations-of-palestinian-prisoners-rights/
http://www.addameer.org/news/addameer-condemns-iof%E2%80%99s-abduction-10-political-leaders
http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=11455&lang=ar
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/615-yet-another-palestinian-civil-society-leader-targeted-by-israel-addameer-chairperson-abdullatif-ghaith-receives-ban-from-leaving-the-country
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://samidoun.ca/2014/10/prisoner-rights-leader-abdul-latif-ghaith-banned-from-entering-the-west-bank-or-leaving-palestine/
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=4181&CategoryId=11
http://www.ngo-monitor.org/ngos/miftah/
http://pflp.ps/english/2013/06/jarrar-on-the-66th-anniversary-of-the-naksah-the-way-forward-is-unity-and-resistance/
http://www.law.idf.il/163-7238-he/Patzar.aspx
http://www.law.idf.il/163-7238-he/Patzar.aspx
http://www.haaretz.com/israel-news/1.690481
http://www.haaretz.com/israel-news/1.690481
http://samidoun.net/khalidajarrar/
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://www.cpgb-ml.org/index.php?art=434&secName=proletarian&subName=display
http://australiansforpalestine.com/64925
http://australiansforpalestine.com/64925
https://intifadamedia.wordpress.com/2012/06/16/yousef-habash-national-bds-comity-member-travel-ban-to-be-dealt-in-court-this-wednsday/
https://intifadamedia.wordpress.com/2012/06/16/yousef-habash-national-bds-comity-member-travel-ban-to-be-dealt-in-court-this-wednsday/
https://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-mondial/
http://www.addameer.org/about/our-staff
http://www.addameer.org/about/our-staff
https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa27613.pdf
http://www.psakdin.co.il/Court/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A2'%D7%9E-2715-12#.V7l7l5h96M9
http://www.psakdin.co.il/Court/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A2'%D7%9E-2715-12#.V7l7l5h96M9
http://www.law.idf.il/261-5815-he/Patzar.aspx
http://www.law.idf.il/261-5815-he/Patzar.aspx
http://pflp.ps/english/2012/01/sumoud-saadat-negotiations-do-not-free-prisoners/
http://pflp.ps/english/2012/01/sumoud-saadat-negotiations-do-not-free-prisoners/
http://www.addameer.org/about/our-staff
http://www.addameer.org/about/our-staff
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
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העממיתממשלתיים במימון אירופי והקשר לחזית -ארגונים לא  
 

 
 מימון

 שנים סכום תורם

הבינלאומי )דנמרק, שבדיה,  והמשפט האדם זכויות מנהלת
 שוויץ, הולנד, נורבגיה(

$325,000 2014-2016 

 2014-2017 £132,000 ראוסינג סיגריד קרן

 (הנורבגית הנציגות) נורבגיה
NOK 

1,800,000  
2015-2016 

 (אייד רישאיי) אירלנד
£75,000 2014 

£75,000 2013 

 לא זמין לא זמין אייד )בריטניה( כריסטיאן

 2016-2014 א זמיןל אירלנד אייד כריסטיאן

ICCO  )לא זמין לא זמין )הולנד 

 לא זמין לא זמין UNDPלפיתוח  ם"האו סוכנות

HeksEper  )לא זמין לא זמין )שוויץ 

 לא זמין זמיןלא  ל )צרפת(אינטרנשיונ סולידאריות

Grassroots International לא זמין לא זמין 

 2015 €199,988.21 )ספרד(הממשל הבסקי 

 

 חק-אל
 רקע 

 בפועל, הארגון מוביל קמפיינים של  בולט. פלסטיני אדם זכויות כארגון עצמו מתאר חק-אל 
 מספר כולל(, פוליטיות למטרות המשפט בתי של לרעה ניצול) נגד ישראל "משפטית לוחמה"

 הפלילי הדין עושה גם לובי בבית חק-אל. אחרות ומדינות, קנדה, בבריטניה מקרים

 משיכת, חרם) BDS-ישראלים והוא מעורב בקמפיין ה ן שללהעמדה לדי( ICC) הבינלאומי

 (.וסנקציות השקעות

 ים תיכונית לזכויות -אל חק חבר במספר ארגוני גג של ארגוני "זכויות אדם": הרשת האירופית

 the(;  הארגון העולמי נגד עינויים )Mediterranean Human Rights Network-Euroאדם )
World Organization Against Torture( הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם ;)International 

FIDH –Federation For Human Rights ;)abitat International CoalitionH  וברשת ,

 (. PNGO –Palestinian NGO Networkהארגונים לא הממשלתיים הפלסטינים )

 קשרים לחזית העממית 

 קשרים לכאורה לארגון הטרור החזית העממית לשחרור חק, שעואן ג'ברין יש -למנכ"ל אל
 מישראל ומירדן.  מנוע יציאהוככזה היה  פלסטין

  בגין גיוס חברים  1985-ב הורשע, ג'ברין 1995-ידי ישראל ב על שהוגש לאו"םעל פי מסמך
לחזית העממית. ג'ברין גם נמצא אשם בארגון אימונים לחזית העממית מחוץ לישראל ונידון 

ברין נעצר ’ג 1994-. בתשעהחודשים בכלא, מהם ריצה  24-על ידי בתי המשפט בישראל ל
חודשים.  שישהשוב בגין קשרים לכאורה עם החזית העממית והושם במעצר מנהלי למשך 

מציינת שהוא "לא הפסיק את מעורבותו בטרור ונשאר בעמדת  הצהרה ישראלית באו"ם
 ת לשחרור פלסטין".הנהגה בחזית העממי

  גורמי , בית המשפט העליון דחה את עתירתו לצאת לחו"ל בטענה כי "התנגדות2007בשנת 
 פעיל הוא העותר חסוי, לפיו מודיעיני חומר על המבוססים יםמשיקולים ביטחוני נובעת הביטחון

 קיל'ג ר"ד בחינת הנראה ככל פועל העממית..... העותר דנא החזית בארגון הטרור בכיר

http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
https://www.sigrid-rausing-trust.org/Grantees/Addameer
https://www.sigrid-rausing-trust.org/Grantees/Addameer
http://udtilskudd.regjeringen.no/#/en/agreement?agreementNo=PAL-14/0041
http://udtilskudd.regjeringen.no/#/en/agreement?agreementNo=PAL-14/0041
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/Irish-Aid-Annual-Report-2014-final.pdf
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/Irish-Aid-Annual-Report-2014-final.pdf
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/irish-aid-2013-annual-report.pdf
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/irish-aid-2013-annual-report.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.christianaid.ie/images/conflict-transformation-peace-building-learning-paper-feb2016.pdf
https://www.christianaid.ie/Images/1%20Annual%20Report%20and%20Combined%20Accounts%2031%20March%202015_tcm19-85556.pdf
https://www.christianaid.ie/Images/1%20Annual%20Report%20and%20Combined%20Accounts%2031%20March%202015_tcm19-85556.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.ngo-monitor.org/ngos/grassroots_international_boston_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/grassroots_international_boston_/
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ltqryr_ldry_2013_nskh_ltb.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602270a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602270a.pdf
http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/lawfare-monograph.pdf
http://www.ngo-monitor.org/articles.php?cat_id=33
http://www.ngo-monitor.org/article/euro_mediterranean_human_rights_network_emhrn_
http://www.ngo-monitor.org/article/international_federation_of_human_rights_fidh_paris_
http://www.ngo-monitor.org/article/international_federation_of_human_rights_fidh_paris_
http://www.ngo-monitor.org/article/international_federation_of_human_rights_fidh_paris_
http://www.ngo-monitor.org/article/habitat_international_coalition_cape_town_south_africa_
http://www.ngo-monitor.org/article/palestinian_ngo_network_pngo_
http://www.ngo-monitor.org/article/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group
http://www.ngo-monitor.org/article/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group
http://www.ngo-monitor.org/article/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group
http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2016/08/Jabarin-2007-decision-translation_NGO-Monitor-aug2016.pdf
http://web.archive.org/web/20090129205347/http:/domino.un.org/unispal.nsf/85255db800470aa485255d8b004e349a/4f4e2d2311ab624485256c53006afa92!OpenDocument
https://web.archive.org/web/20090129205347/http:/domino.un.org/unispal.nsf/85255db800470aa485255d8b004e349a/4f4e2d2311ab624485256c53006afa92!OpenDocument
http://web.archive.org/web/20090129205347/http:/domino.un.org/unispal.nsf/85255db800470aa485255d8b004e349a/4f4e2d2311ab624485256c53006afa92!OpenDocument
http://web.archive.org/web/20090129205347/http:/domino.un.org/unispal.nsf/85255db800470aa485255d8b004e349a/4f4e2d2311ab624485256c53006afa92!OpenDocument
http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2016/08/Jabarin-2007-decision-translation_NGO-Monitor-aug2016.pdf
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לחזית העממית ממשלתיים במימון אירופי והקשר-ארגונים לא  

 

 פעיל הוא אחר זכויות, ובחלק ארגון של ל"הוא מנכ פעילותו משעות הייד, בחלק ומיסטר
 זכויות". עם להם אין דבר אשר ,לרצח רצח ובניסיונות במעשי בחל שלא טרור בארגון

  ברין את גבולות הארץ על ידי הרשויות הישראליות. ’, נאסרה שוב יציאתו של ג2009בשנת
נסתבר לנו כי החומר המצביע על מעורבותו ברין עתר לבג"ץ שדחה את עתירתו בטענה ש"’ג

עוד נתברר לנו כי נתווסף חומר . של העותר בפעילות גופי טרור הוא חומר ממשי ובר סמך
 ".שלילי נוסף אודות העותר גם לאחר שנדחתה עתירתו הקודמת

 הפדרציה הבינלאומית לזכויות של  המזכיר הכלליברין הוא ’חק, שועאן ג-בנוסף לתפקידו באל

 ( במזרח התיכון. HRW) Human Right Watch של הוועד המייעץואחד מחברי  FIDH)) אדם

 מימון

 שנים סכום תורם

)דנמרק, שבדיה,  הבינלאומי והמשפט האדם זכויות מנהלת
 שוויץ, הולנד, נורבגיה(

$710,000 2014-2016 

 אירלנד
€80,000 2014 

€80,000 2013 

 נורבגיה
NOK 1,600,000 2015 

NOK 1,600,000 2016 

Bread for the World )לא זמין לא זמין )גרמניה 

 לא זמין לא זמין (אייריש אייד )אירלנד

 לא זמין לא זמין (כריסטיאן אייד )בריטניה

 לא זמין לא זמין )שבדיה( דיאקוניה

 לא זמין לא זמין בלגיה

Heinrich Boll Stiftung )לא זמין לא זמין )גרמניה 

 זמין לא לא זמין )הולנד( ICCO –ארגון בין כנייסיתי לפיתוח ולשתוף פעולה 

AECID )2014 €85,338 )ספרד 

UNDP לא זמין לא זמין 

 לא זמין לא זמין המכון לחברה פתוחה

 

 (UHWC( / איחוד ועדות הבריאות )HWCהבריאות )ועדות 

 רקע

  ועדות הבריאות– Health Work Committees (HWC ואיחוד וועדות הבריאות )(Union of 
Health Work Committees-UHWC)  הפעילים בירושלים, בגדה  ארגוני בריאות פלסטיניםהם

צרו עעם היסטוריה של פעילות אנטי ישראלית. במכתב פתוח )" בהתאמההמערבית ובעזה 

כי "התושבים  HWC(, טען ארגון 2014"( שנכתב במהלך  מבצע "צוק איתן" )את רצח העם

התמימים ברצועת עזה ניצבים בפני רצח עם מחריד המבוצע נגדם על ידי כוחות הכיבוש 
הישראלי" המכתב קרא ל"רשות הפלסטינית להגיש תביעות לבתי דין בינלאומיים וארגונים 

 הביא פושעים ציונים לדין".בינלאומיים על מנת ל

 של  שותפיוHWCבמימון  דיאקוניהממשלתיים וממשלות ביניהם, -, כוללים ארגונים לא(

(, UNDP(, תוכנית הפיתוח של האו"ם )MAP) סיוע רפואי לפלסטיניםממשלת שבדיה(, 

 .אוקספםו האיחוד האירופיהולנד(,  – ICCO) ארגון הבין כנסייתי לפיתוח ולשיתוף פעולהה

 קשרים לחזית העממית 

  ,יש קשרים לכאורה לחזית העממית. ד"ר מאג'ד נאסרלמנכ"ל לשעבר של ועדות הבריאות ,
את  מנעה, ישראל ית פרדריך אברטשפורסם על ידי הקרן הגרמנ 2007-על פי מסמך מ

 , החלטה שאושרה על ידי בג"ץ.2001יציאתו לחו"ל של נאסר משנת 

http://psakim.com/verdicts/no-cat/%D7%91%D7%92%D7%A5-152009-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%A7/
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1067-shawan-jabarin-elected-secretary-general-of-fidh
http://www.ngo-monitor.org/ngos/_fidh_international_federation_of_human_rights_paris_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/_fidh_international_federation_of_human_rights_paris_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/_fidh_international_federation_of_human_rights_paris_/
https://www.hrw.org/about/people/advisory-committee/middle-east-and-north-africa-division
http://www.ngo-monitor.org/ngos/human_rights_watch_hrw_/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/secretariat/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/ireland-he/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/ireland-he/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/norway/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/norway/
http://www.ngo-monitor.org/funder/bread_for_the_world_eed/
http://www.ngo-monitor.org/funder/bread_for_the_world_eed/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/ireland-he/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/ireland-he/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/christian-aid/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/christian-aid/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/diakonia/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/diakonia/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/belgium/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/belgium/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org/funder/heinrich_boll_stiftung_hbs_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/heinrich_boll_stiftung_hbs_/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/icco-heb/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/spain/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/spain/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1539.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1539.pdf
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/osi/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/osi/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.hwc-pal.org/page.php?id=bUPH5bWGPda86541AAcpKuUFMQt
http://www.oxfamsol.be/fr/partners/hwc-et-uhwc
http://www.phmovement.org/sites/www.phmovement.org/files/HealthWorkersCommittee.pdf
http://www.phmovement.org/sites/www.phmovement.org/files/HealthWorkersCommittee.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/where-we-work/mena/090601-evaluation-regional-rehabilitation-programme.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/map/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/icco-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/oxfam-international-heb/
http://www.inminds.co.uk/article/pdf/player/img/article.php?id=10031
http://advocacynet.org/files/839.pdf
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העממיתממשלתיים במימון אירופי והקשר לחזית -ארגונים לא  
 

 איחוד ועדות הבריאותהיה גם סגן מנהל  מאג'ד נאסר (Union of Health Work Committees 
- UHWC )ארגון . כפי שצוין, איחוד ועדות הבריאות עצמו הוא כחבר בחזית העממית ומוכר

. נאסר שימש גם פלסטינייםובמסמכים  USAIDעל ידי  כך, ומוגדר המקושר לחזית העממית

במרכז  וחבר דירקטוריון P-(DCI) פלסטין-באגודה הבינלאומית לזכויות הילדבתפקיד רשמי 

כמנהל תכניות בגדה  שימש, נאסר 2014עד  2013-(. מAICלאינפורמציה אלטרנטיבית )

 (.MAP) סיוע רפואי לפלסטיניםהמערבית של הארגון הבריטי 

 מנהל פרויקטים פיתוח ותוכניות של וועדות הבריאות בירושלים, הורשע על ידי בית דאוד גול ,
לשחרור פלסטין. בהחלטת בג"ץ המשפט בישראל בחברות בארגון הטרור החזית העממית 

]החזית העממית החליט הנאשם להצטרף לארגון [ נקבע כי: "...19274-07-15בעניינו ]
במעשיו המתוארים, היה הנאשם חבר ...ומאז ועד היום הוא חבר בולשחרור פלסטין[ ...

ת , החל הארגון לפעול במסווה באמצעו]מרכז נידאל[ בשל סגירת המרכזי...בארגון טרוריסט
הכריז שר הביטחון כי העמותה  9.6.15ביום  ....ירושלים"  -עמותת "איחוד ועדות הבריאות

 ..."היא התאחדות בלתי מותרת

  (, מייסד שותף של וועדות הבריאות בגדה המערבית, 2008-ר ב)נפט אחמד מסלאמניד"ר
היה "חבר הוועד המרכזי של חזית העממית לשחרור פלסטין" )כפי שהוצהר על ידי החזית 

 העממית עצמה(.

 ומנהיג של הסניף שלה  החזית העממית, "חבר הלשכה המדינית של ד"ר ראבח מוהאנה
 הארגון.  ממייסדי( והיה אחד 2001) איחוד וועדות הבריאותבעזה", היה ראש 

  של וועדות הבריאות. יחסי הציבור, הוא מנהל בהקשר של ארגון אדאמיריוסף חבש, הנזכר 

  תוכנית הפיתוח לנוער שלHWC  תוכנית פיתוח קהילתית, תרבותית וחברתית, המספקת"

על ידי  נסגרהה ירושלים", שירותים לנוער ירושלמי באמצעות 'מרכז נידאל' בעיר העתיק
. מרכז נידאל כולל החזית העממיתבשל קשריה עם  2012עד  2009-הרשויות הישראליות מ

 פוליטיים וחברתיים של השתתפות ערוצי", המוקדש לחיזוק HWCשל  פרויקט כנעאןאת 

 הפרויקט ..." הנוער של היכולות חיזוק באמצעות ירושלים במזרח הפלסטינית האוכלוסייה
 לזכויות הבינלאומית האגודה ביניהם, ממשלתיים פוליטיים-ארגונים לא שישה ידי על ושםמי

 .Mundubat-ו  ACSUR(, AIC) אלטרנטיבית לאינפורמציה המרכז, פלסטין - הילד

 מימון

 שנים סכום תורם

 2014-2016 €356,350.66 הנציבות האירופית

AACID )2015 €138,613.00 )ספרד 

AECID )2015 €109.778,25 )ספרד 

 2014 לא זמין )אוסטרליה( וורלד וויז'ן

 2014 לא זמין עיריית ברצלונה )ספרד(

Sodepau Organization )2014 לא זמין )ספרד 

 2014 לא זמין ממשלת בלגיה

 2014 לא זמין )אוסטרליה( אוקספם

 2014 לא זמין הממשלה הבסקית )ספרד(

Paz con Dignidad )2014 לא זמין )ספרד 

Mandubat )2014 לא זמין )ספרד 

 2012 לא זמין )שבדיה( דיאקוניה

 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?auteur121
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?auteur121
http://www.gaza-health.com/en/
https://web.archive.org/web/20021127192844/http:/news.independent.co.uk/world/middle_east/story.jsp?story=114863
http://www.csmonitor.com/2001/0601/p1s3.html
https://books.google.co.il/books?id=z2hTrLGkUFQC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=HWC+%2B+Pflp&source=bl&ots=KCsd19IYyF&sig=YAtb1MMzB8BxsFGQOBpL3763XMw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiFrKqZqd_PAhVD7RQKHb4oC3EQ6AEIMjAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.il/books?id=z2hTrLGkUFQC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=HWC+%2B+Pflp&source=bl&ots=KCsd19IYyF&sig=YAtb1MMzB8BxsFGQOBpL3763XMw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiFrKqZqd_PAhVD7RQKHb4oC3EQ6AEIMjAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.il/books?id=z2hTrLGkUFQC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=HWC+%2B+Pflp&source=bl&ots=KCsd19IYyF&sig=YAtb1MMzB8BxsFGQOBpL3763XMw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiFrKqZqd_PAhVD7RQKHb4oC3EQ6AEIMjAE#v=onepage&q&f=false
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABY769.pdf
http://www.fatehorg.ps/index.php?ahttp://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=11455&lang=arction=show_page&ID=11455&lang=ar
http://www.israel-academia-monitor.com/index.php?type=large_advic&advice_id=7324&page_data%5Bid%5D=8585&cookie_lang=en&the_session_id=33acdb75961035d8bbb50f015ebd75ea&BLUEWEBSESSIONSID=5a24528cd7d12bb5f856c2560f2dde0c
https://web.archive.org/web/20140829224314/http:/www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/AIC-letter-july16.pdf
http://www.map-uk.org/downloads/annual-review/MAP-AR13_FINAL_LR.pdf
http://www.map-uk.org/downloads/annual-review-2014---final-web-version.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/map/
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf#page=29
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf#page=29
http://pflp.ps/english/2014/01/06/comrade-dr-ahmad-maslamani-5-years-on-the-passing-of-a-fighter-and-healer/
https://marxistleninist.wordpress.com/2009/12/12/unity-and-steadfastness-over-70000-rally-in-gaza-for-pflp-42nd-anniversary/
https://marxistleninist.wordpress.com/2009/12/12/unity-and-steadfastness-over-70000-rally-in-gaza-for-pflp-42nd-anniversary/
https://books.google.co.il/books?id=76V9AgAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=%22Rabah%22+%2B+uhwc&source=bl&ots=Ao6FHsHZw4&sig=MQDVqENHdBREHzlAs2T2lV9yBMw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjQ4aC7_-LPAhWFyRoKHSKYDw8Q6AEIKDAC#v=onepage&q=%22Rabah%22%20%2B%20uhwc&f=false
http://www.mezan.org/en/post/2197/Commentary+on+detaining+several+PFLP+members%3B+al-Mezan+Center+demands+immediate+release+of+the+detainees
http://gaza-health.com/en/index.php?act=post&id=322
https://intifadamedia.wordpress.com/tag/yousef-habash/
http://www.hwc-pal.org/page.php?id=tzDnF4EVJFa88443ApPtH0OYj4q
https://web.archive.org/web/20150510155038/http:/www.alternativenews.org/english/index.php/special-reports/jerusalem/744-israel-shutters-palestinian-health-ngo-in-jerusalem
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3809561,00.html
http://www.hwc-pal.org/page.php?id=ffcSppPaRCa220632APzZ675W0bD
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/Hwc%20annual%20report%202009%20english.pdf#page=17
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/aic/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/acsur/
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2014/20140429_nsaprojectsataglance_en.pdf
http://www.mpdl.org/sites/default/files/151028-informe-actividades-MPDL-2014.pdf
http://www.mpdl.org/sites/default/files/151028-informe-actividades-MPDL-2014.pdf
http://www.mpdl.org/sites/default/files/151028-informe-actividades-MPDL-2014.pdf
http://www.mpdl.org/sites/default/files/151028-informe-actividades-MPDL-2014.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%93-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9F-world-vision/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%93-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9F-world-vision/
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/belgium/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/belgium/
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/oxfam-international-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/oxfam-international-heb/
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/diakonia/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/diakonia/
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/where-we-work/mena/090601-evaluation-regional-rehabilitation-programme.pdf
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/where-we-work/mena/090601-evaluation-regional-rehabilitation-programme.pdf
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לחזית העממית ממשלתיים במימון אירופי והקשר-ארגונים לא  

 

 

  לאינפורמציה אלטרנטיביתהמרכז 

 רקע

 על ידי פעילי שטח  שהוקםהוא ארגון פוליטי קיצוני  אלטרנטיבית ההמרכז לאינפורמצי"
לאומי לקידום זכויות האדם והזכויות הלאומיות של העם -פלסטינים וישראלים כארגון דו

הפלסטיני". הארגון מאשים את ישראל ב"טיהור אתני", "אפרטהייד דמוי אפליה" ובהיותם 
"מתנחלים קולוניאליסטים...משטר צבאי גזעני בלתי מתפשר". בנוסף, המרכז לאינפורמציה 

טרנטיבית, תומך ומקדם את קמפיין החרם נגד ישראל. המרכז רשום כעמותה ישראלית אל
על ידי רשם העמותות מכיוון שהארגון  בקשת פירוק לבית המשפטהוגשה  2016ובשנת 

 ו המוצהרות"."פעל באופן בלתי חוקי, תוך הפרה של מטרותי

 קשרים לחזית העממית

  ,הארגון, היה ממנהיגי "מצפן", ארגון  ממייסדילפני הקמת הארגון, מיכאל ורשבסקי
חוברת מידע עבור החזית  בגין פרסום 90-בשנות ה נכלאטרוצקיסטי אנטי ציוני. ורשבסקי 

 העממית. 

  המנהל השותף שלAIC ,העורך לשעבר של , הוא גם נאסר איברהיםHadaf-El –  השבועון של

 החזית העממית. 

 (,  קשרים למספר 2008ון ), הנמנה על מועצת המנהלים של הארגלריפעת עודה קסיס
ממשלתיים שלהם קשרים לכאורה לחזית העממית. קסיס נעצר ונכלא מספר -ארגונים לא

 –. קסיס ייסד את האגודה הבינלאומית לזכויות הילד 80-פעמים על ידי ישראל בשנות ה
, מסמך שקורא לחרם על ישראל קיירוס פלסטיןפלסטין )ראו להלן(; הוא המתאם הכללי של 

(BDS)  חבר בקבוצה המייעצת של ארגון תוך שימוש בתאולוגיה נוצרית; והיהDan Church 
Aid. 

 מימון )לפי דיווחים רבעוניים(

 שנים סכום )ש"ח( תורם

 2014 362,158 )שבדיה( דיאקוניה

323,585 2015 

 2014 126,823 הממשלה הבסקית )ספרד(

242,176 2015 

CCFD )2014 37,759 )צרפת 

21,705 2015 

 2014 20,929 האירופיהאיחוד 

 2014 209,023 עיריית ג'נבה )שוויץ(

202,473 2015 

ATG 20,880 2014 

 

 פלסטין –האגודה הבינלאומית  לזכויות הילד 
 רקע

קידום והגנה של זכויות הילד הפלסטיני “היא  פלסטין –האגודה הבינלאומית לזכויות הילד  מטרת
”. וסטנדרטים בינלאומיים, אזוריים, ומקומייםבהתאם לאמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, 

ולוחמה משפטית נגד ישראל ומפרסם לעיתים קרובות בדוחות  BDS הארגון מעורב בקמפיינים של
שלו מידע שיקרי ולא מאומת, כמו גם האשמות שווא בדבר התעללות לכאורה בילדים על ידי כוחות 

 .הביטחון הישראלים

 

http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/aic/
https://www.alternatives.ca/en/allies/alternative-information-center-israel
http://www.guidestar.org.il/he/organization/580086312
http://imemc.org/article/apartheid-fascism-but-mostly-colonialism/
http://cifwatch.com/2011/12/14/former-comment-is-free-contributor-mya-guarnieris-new-radical-gig/
http://imemc.org/article/75357/
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?auteur122
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/authors.php?auid=2247
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/authors.php?auid=2247
http://www.kairospalestine.ps/
https://ps.linkedin.com/in/rifat-odeh-kassis-0723a09
https://ps.linkedin.com/in/rifat-odeh-kassis-0723a09
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/diakonia/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/diakonia/
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/france-heb/
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA2015.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.alternativenews.org/images/reports/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
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העממיתממשלתיים במימון אירופי והקשר לחזית -ארגונים לא  
 

 קשרים לחזית העממית

יש קשרים  פלסטין –האגודה הבינלאומית לזכויות הילד של  במועצת המנהליםם למספר חברי
  שנים 17 נכלא על ידי ישראל למשך, חבר בחזית העממית, מחמוד ג'ידהלכאורה לחזית העממית. 

הוא  סן עבד אלג'וואדח. 1968-יד" נגד אזרחים ישראליים בירושלים ב נירימו בגין ביצוע "התקפות
בארועים המייצג את החזית העממית בארגון,  "מנהיג"" בבית לחם, או פעיל החזית העממית" גם כן

אד אשל ראלמנתו  ככל הנראהעורכת דין ומזכירת מועצת המנהלים, היא , פאטימה דאנה. ציבוריים
לשעבר של הזרוע הצבאית של החזית העממית )גדודי אבו עלי מוסטפא( בקלקיליה.  המפקד, לזאנ
 צה"ל.  בקרב יריות עם כוחות 2002-ב ונהרגל היה אחראי למספר פגועי טרור זאנ

-2014בשנים  קודמים במועצת המנהלים של הארגון גם כן מקושרים לחזית העממית.חברים 
חבר  חק )ראו לעיל(, היה-ומנהל ארגון אל פעיל לכאורה בחזית העממית ,אברין’שועאן ג ,2007

ראו ) המקושרים לכאורה לחזית העממית – ד נאסר’ר מאג”דו נאסר איברהים. במועצת המנהלים
 .לעיל(, היו גם הם חברים במועצת המנהלים של הארגון

 .2014-לאחר מותו ב" מפקד"על ידי החזית העממית כ תואר ,עובד בארגון ,האשם אבו מריה

 מימון

 שנים סכום תורם

)דנמרק, שבדיה,  מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי
 שוויץ, הולנד ונורבגיה(

$578,000 2014-2016 

 2009-2012 €600,000 האיחוד האירופי

 2010 £12,500 בריטניה

 -( וICCO) ארגון הבין כנסייתי לפיתוח ולשתוף פעולהה
KerkinActie )הולנד( 

 לא זמין לא זמין

he WorldBread for t  )לא זמין לא זמין )גרמניה 

Stichting Kinderpostzegels Nederlands )לא זמין  ידוע לא )הולנד 

ARCI Cultura e Sviluppo )לא זמין לא זמין )איטליה 

Mundubat )לא זמין לא זמין )ספרד 

Broederlijk Delen )לא זמין לא זמין )בלגיה 

UNDP לא זמין לא זמין 

HEKS )לא זמין לא זמין )שוויץ 

 לא זמין לא זמין וורלד וויז'ן

 לא זמין לא זמין איחוד הכנסיות קנדה

TIPH לא זמין לא זמין 

The United Methodist Church לא זמין לא זמין 

UNICEF לא זמין לא זמין 

Evangelical Lutheran Church in America לא זמין לא זמין 

 לא זמין לא זמין הקונסוליה הצרפתית

 לא זמין לא זמין (Open Society Foundationsהקרן לחברה פתוחה )

MANARA לא זמין לא זמין 

Geneva Canton )לא זמין לא זמין )שוויץ 

 

 עצרו את החומה )הקמפיין הפלסטיני העממי נגד חומת האפרטהייד(
 רקע

  המארגן ומניע את המאמץ הקולקטיבי  הגוף הלאומי המרכזי בשטחעצרו את החומה "הוא
", ענישה קולקטיביתנגד חומת האפרטהייד..." ארגון זה מאשים את ישראל באופן כוזב ב"

 ".פרויקט גטואיזציה" ו"גניבת מים", "הגבלת תנועה", "דיכוי"

http://www.dci-palestine.org/board_members
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/dci-ps/
http://www.timesofisrael.com/in-linking-black-lives-matter-with-palestinians-miami-lawmaker-riles-pro-israel-activists/
http://www.timesofisrael.com/the-old-citys-african-secret/
https://books.google.co.il/books?id=2uduUWkva6IC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=Hassan+Abd+Aljawad%2BPFLP&source=bl&ots=8G70qpmHN7&sig=anmUvNUuErl7X9RShrax0rUbYME&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiTg5ukgK3QAhXERSYKHU7LDVgQ6AEIMTAD#v=onepage&q=Hassan%20Abd%20Aljawad%2BPFLP&f=false
https://books.google.co.il/books?id=Yer1cquhmi8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=Hassan+Abed+Al-Jawad&source=bl&ots=PV-VTUhHVP&sig=CrVrjnnRTg8f1clv_TLoS2jMrg4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjn_qOchq3QAhUFtxQKHQFFA6YQ6AEIJzAE#v=onepage&q=Hassan%20Abed%20Al-Jawad&f=false
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=244392
http://pflp.ps/ar/post/14131/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://pflp.ps/ar/post/14131/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://pflp.ps/ar/post/14131/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://pflp.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=13180
http://pflp.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=13180
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1856728,00.html
http://pflp.ps/english/2016/03/11/on-martyrs-day-continue-the-struggle-for-the-liberation-of-palestine/
http://www.ngo-monitor.org/article/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group
http://www.ngo-monitor.org/article/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group
https://web.archive.org/web/20140906184508/http:/www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16
https://web.archive.org/web/20140906184508/http:/www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16
https://web.archive.org/web/20140906184508/http:/www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?auteur122
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?auteur121
https://web.archive.org/web/20140829224314/http:/www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16
https://web.archive.org/web/20140829224314/http:/www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=698&CategoryId=16
http://www.dci-palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces
http://www.dci-palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces
http://pflp.ps/ar/post/8688/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://pflp.ps/ar/post/8688/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://bbcwatch.org/tag/hashem-abu-maria/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/secretariat/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/secretariat/
http://www.rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
http://www.rightsecretariat.ps/our-work/grantees/core-funding
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=1417&CategoryId=1
http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=1417&CategoryId=1
https://www.gov.uk/government/news/human-rights-of-palestinian-children-in-the-west-bank
https://www.gov.uk/government/news/human-rights-of-palestinian-children-in-the-west-bank
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/icco-heb/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
http://www.ngo-monitor.org/funder/bread_for_the_world_eed/
http://www.ngo-monitor.org/funder/bread_for_the_world_eed/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/france-heb/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/france-heb/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
http://www.ngo-monitor.org/funder/open_society_institute_osi_/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/1314/attachments/original/1435333791/dci_report_2015_english_small.pdf?1435333791
http://www.stopthewall.org/about-us
http://www.stopthewall.org/subject/israeli-repression/collective-punishment
http://www.stopthewall.org/subject/israeli-repression
http://www.stopthewall.org/subject/palestine/restricting-movement
http://www.stopthewall.org/subject/palestine/water-theft
http://www.stopthewall.org/the-wall
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לחזית העממית ממשלתיים במימון אירופי והקשר-ארגונים לא  

 

  במאמצים המקומיים והבינלאומיים של הארגון זה הוא בין המובילים-BDS בין השאר ,

שראל. עצרו את החומה קרא לצעדי חרם נגד חברת באמצעות קידום אמברגו נשק על י
אלביט בגין "תפקידה המרכזי בהקמת החומה ואספקת המזל"טים המשמשים ל'סיכול 

על יישום" לכאורה של "'אפרטהייד מים' "ממוקד'", כמו גם נגד חברת מקורות בשל 
 ."הפלסטינים

 

 קשרים לחזית העממית

 עצרו את החומה" היה "חבר פעיל בחזית העממית לשחרור  ימנהיגמ, ה'גאווח סלאח"

וריצה  1992-ל 1983על ידי כוחות הבטחון הישראליים שבע פעמים בין  נעצרפלסטין" הוא 
 . 1997-ל 1992חמש שנות מאסר בין השנים 

 עודנו מוחזק במעצר. 2016בנובמבר  13-ונכון ל 2016לאוקטובר  26-שוב ב נעצר ה'גאווח 

 המזכירות הפלסטינית של תנועת החרם, משיכת השקעות וסנקציות"  חברגם " ה'גאווח

המתיימרת לתאם בין הגורמים השונים "בקואליציה הפלסטינית של הארגונים המובילים 

 ."BDS-והתומכים בתנועת ה

 על משרדי עצרו את החומה ברמאללה, והחרים מספר מחשבים.  פשטצה"ל  2012מאי  8-ב 

 מימון

 שנים סכום תורם

)דנמרק, שבדיה,  מנהלת זכויות האדם והמשפט הבינלאומי
 שוויץ, הולנד ונורבגיה(

)דרך  65,000$
איחוד החקלאים 

 הפלסטינים(
2014-2016 

 
 

 (PCHR) אדם לזכויות הפלסטיני המרכז
 רקע

 אדם לזכויות הפלסטיני המרכז (PCHR) לוחמה הוא ארגון מוביל במסגרת קמפיין ה

אנגליה, נגד ישראל המנסה להביא למעצרם של פוליטיקאים ובכירים ישראליים ב המשפטית
הולנד, שוויץ, ספרד וניו זילנד. הארגון גם הגיש תביעות לפיצויי נזיקין נגד בכירים ישראלים 

, 2009-וחברות שמקיימות יחסי מסחר עם ישראל בארה"ב. מאז מבצע "עופרת יצוקה" ב

( ICCמתמשך בבית הדין הפלילי הבינלאומי ) קמפייןהמרכז הפלסטיני לזכויות אדם מנהל 

 להעמיד לדין ישראלים על "פשעי מלחמה".

 קשרים לחזית העממית

  ,יציאה מפלסטין  מנועוהמנהל של המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, היה " המייסדראג'י סוראני
[ 1979-1982שנים ] 3נכתב שהוא ריצה "עם סוראני  בראיון" 1990עד  1977-)כך במקור( מ

שנגזרו עליו על ידי בית משפט ישראלי שהרשיע אותו בחברות בארגון החזית העממית 

זק במעצר ..." והוח1986-וב 1985-ב פעמים נוספות " 3לשחרור פלסטין...". סוראני נכלא 

מעבודה משפטית למשך שנה  מנועהוא היה " 1987-ל 1986. בין השנים 1988-מנהלי ב
בקשתו  נדחתה" כמו כן .הישראלי הצבאי המושל שהוציא ישראלית צבאית החלטה בעקבות

בטריבונל של ראסל על פלסטין  כך נמנעה השתתפותו לאשרת כניסה לארה"ב ומשום

(Russell Tribunal on Palestine –(RtoP ארגון החזית העממית 2014. בפברואר 2012-ב ,

בעזה לכבוד זכייתו של סוראני ב"פרס נובל אלטרנטיבי". ד"ר  טקסלשחרור פלסטין, ארגן 
ראבה מוהאנה )ראו לעיל, איחוד ועדות הבריאות(, חבר בלשכה המדינית של החזית 

 העממית, נשא נאום בטקס. 

 מימון

http://www.stopthewall.org/about-us
http://www.ngo-monitor.org.il/reports/water-myths-facts/
http://www.ngo-monitor.org.il/reports/water-myths-facts/
http://samidoun.net/2016/11/bds-leader-salah-khawaja-ordered-to-8-more-days-interrogation-blindfolded-denied-access-to-lawyer-freesalah/
http://palestinemonitor.org/details.php?id=t007bja2932yxrkzknuq5
http://samidoun.net/2016/11/bds-leader-salah-khawaja-ordered-to-8-more-days-interrogation-blindfolded-denied-access-to-lawyer-freesalah/
http://samidoun.net/2016/11/bds-leader-salah-khawaja-ordered-to-8-more-days-interrogation-blindfolded-denied-access-to-lawyer-freesalah/
http://stopthewall.org/2016/10/26/breaking-news-stop-wall-member-salah-khawaja-arrested
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=483492
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/secretariat/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/secretariat/
http://rightsecretariat.ps/our-work/grantees/project-funding
http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/pchr/
http://www.ngo-monitor.org.il/books/lawfare/
http://www.ngo-monitor.org.il/books/lawfare/
http://www.ngo-monitor.org.il/books/lawfare/
http://www.fidh.org/Palestinian-and-Israeli-human-rights?envoiamis=1
http://pchrgaza.org/en/?page_id=7571
http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/raji-sourani/
http://www.wrmea.org/1995-september/a-matter-of-principle-gaza-human-rights-lawyer-raji-sourani.html
http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/raji-sourani/
http://pchrgaza.org/en/?page_id=7571
http://mondoweiss.net/2012/10/gaza-based-human-rights-worker-denied-entry-to-u-s/
http://pchrgaza.org/en/?p=858
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העממיתממשלתיים במימון אירופי והקשר לחזית -ארגונים לא  
 

 שנים סכום תורם

 2014-2016 €411,861  האיחוד האירופי

UN OCHA $577,000 2014 

 2013 €80,000 אירלנד

)דנמרק, שבדיה, שוויץ,  הבינלאומימנהלת זכויות האדם והמשפט 
 הולנד ונורבגיה(

$710,000 2014-2016 

 נרבגיה

1,000,000 
NOK 

2016 

1,000,000 
NOK 

2015 

 לא זמין לא זמין )בריטניה( כריסטיאן אייד

Kvina Till Kvina )לא זמין לא זמין )שבדיה 

 לא זמין לא זמין (ספרד)קודס מלאגה -אגודת אל

Grassroots International לא זמין לא זמין 

 לא זמין לא זמין אוקספם נוביב )הולנד(

DanChurchAid )לא זמין לא זמין )דנמרק 

 לא זמין לא זמין (Open Society Foundations)חברה פתוחה קרנות ה

 לא זמין לא זמין סיוע רפואי לפלסטינים )בריטניה(

SIDA  )לא זמין לא זמין )שבדיה 

 

 איחוד ועדות העבודה החקלאית
 רקע

 איחוד ועדות העבודה החקלאית (UAWC )כ"ארגון ללא כוונת רווח שהוקם על ידי  מתאר עצמו

פוליטיות -קבוצה של מתנדבים ואגרונומים" כתגובה למה שהם מכנים "הנסיבות הסוציו

הפגיעות של חקלאים הנובעות ממדיניות הכיבוש של גזילת אדמות ומים בתחילת שנות 

 השמונים, וכתוצאה מכך פגעו באופן ישיר באינטרסים של חקלאים ופלסטינים" .

  בפועל, הארגון משתמש ברטוריקה מסיתה ובדמוניזציה המאשימה את "כוחות הכיבוש

ובהמשך  [2014הישראלי" ב"המשך המתקפה האכזרית והבלתי מוסרית במלחמה בעזה" ]

"מדיניות ענישה קולקטיבית תוך התעלמות מהחוק הבינלאומי והמשפט ההומניטרי" הארגון 

 קטות של חמאס על אזרחים ישראליים. לא מזכיר את הטרור הפלסטיני וירי הר

 קשרים לחזית העממית

 חברים מהחזית העממית לשחרור על ידי  1968-איחוד ועדות העבודה החקלאית הוקם ב

ון כ"זרוע מגדיר את הארג USAIDבאופן רשמי לחזית העממית.  מסונףוהוא  פלסטין

החקלאית" של החזית העממית. דוגמא לקשרי הטרור של הארגון ניתן לראות בטקס של 

לסטין, אחמד , עם המזכיר הכללי של החזית העממית לשחרור פיום סולידריותהארגון לציון "

סעדאת....". ביום הסולידריות בהשתתפות מוחמד בכרי, מנכ"ל איחוד ועדות העבודה 

החקלאית בעזה, חגגו את "יום השנה העשירי להתנקשות בשר התיירות הישראלי רחבעם 

 זאבי" )רצח שבוצע על ידי החזית העממית(.

 עבודה החקלאית, חיירי, נשיא לשעבר של חבר הנאמנים של איחוד ועדות ה-בשיר אל

ראש הלשכה המדינית שנים". חיירי היה  15-ונכלא ל 1969בשנת  הורשע בעברות טרור"

 .של החזית העממית

http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/european-union/
http://www.ngo-monitor.org/funder/european_union/
http://www.ngo-monitor.org/funder/european_union/
http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Crisis_Appeal_2014.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Crisis_Appeal_2014.pdf
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/irish-aid-2013-annual-report.pdf
https://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/irish-aid-2013-annual-report.pdf
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/secretariat/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/secretariat/
http://www.ngo-monitor.org/funder/human_rights_and_international_humanitarian_law_secretariat_denmark_sweden_switzerland_and_the_netherlands0/
http://www.ngo-monitor.org/funder/human_rights_and_international_humanitarian_law_secretariat_denmark_sweden_switzerland_and_the_netherlands0/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/christian-aid/
http://www.ngo-monitor.org.il/funder/christian-aid/
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://www.ngo-monitor.org/funder/kvinna-till-kvinna/
http://www.ngo-monitor.org/funder/kvinna-till-kvinna/
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://www.ngo-monitor.org/funder/open_society_institute_osi_/
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://www.ngo-monitor.org/ngos/medical_aid_for_palestinians_map_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/medical_aid_for_palestinians_map_/
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2016/08/annual-english2015.pdf
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
http://uawc-pal.org/mainen.aspx
https://books.google.co.il/books?id=z2hTrLGkUFQC&pg=PA54&dq=UAWC%2Bpflp&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8i8Tax4TQAhVDsxQKHa2YARIQ6AEIHDAA#v=onepage&q=UAWC%2Bpflp&f=false
https://books.google.co.il/books?id=z2hTrLGkUFQC&pg=PA54&dq=UAWC%2Bpflp&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8i8Tax4TQAhVDsxQKHa2YARIQ6AEIHDAA#v=onepage&q=UAWC%2Bpflp&f=false
https://books.google.co.il/books?id=z2hTrLGkUFQC&pg=PA54&dq=UAWC%2Bpflp&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj8i8Tax4TQAhVDsxQKHa2YARIQ6AEIHDAA#v=onepage&q=UAWC%2Bpflp&f=false
http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=11455&lang=ar
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABY769.pdf
http://samanews.com/ar/post/78928/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://dfat.gov.au/about-us/corporate/freedom-of-information/Documents/120213-doc4-union-of-agricultural-work-committees.pdf
http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/08/27/mideast/
http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/08/27/mideast/
http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/08/27/mideast/
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לחזית העממית ממשלתיים במימון אירופי והקשר-ארגונים לא  

 

 הזר ממשלתי המימון סוגיית (באמצעות World Vision אוסטרליה ) לאיחוד ועדות העבודה

ממשלתי -, ארגון לאשורת הדיןידי  על הובלטה העממית, החזית עם וקשריה החקלאית

 האוסטרלית. לממשלה בנושא ח"גם דו הגיש ישראלי, אשר

 מימון

 שנים סכום תורם

 2015 לא זמין מדיקו

 2014-2015 לא זמין קרן רוזה לוקסמבורג

 לא זמין לא זמין האיחוד האירופי

 לא זמין לא זמין (AusAIDאוסטרליה )

 184,989€ 2015 (AECIDספרד )

Norwegian People’s Aid לא זמין לא זמין 

 לא זמין לא זמין הולנד

 זמין לא לא זמין איטליה

 לא זמין לא זמין יפן

UNDP לא זמין לא זמין 

UNRWA לא זמין לא זמין 

Catholic Relief Services לא זמין לא זמין 

NGO Development Center לא זמין לא זמין 

 זמיןלא  לא זמין וורלד ויז'ין )בריטניה(

Action Against Hunger לא זמין לא זמין 

International Orthodox Christian Charities (US) לא זמין לא זמין 

Grassroots International (US) לא זמין לא זמין 
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http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PAYS/JERUSALEM_2/First%20edition%20manual_Characterisation%20of%20the%20main%20Palestinian%20cultivars%20and%20olive%20oil.pdf
http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/PAYS/JERUSALEM_2/First%20edition%20manual_Characterisation%20of%20the%20main%20Palestinian%20cultivars%20and%20olive%20oil.pdf
http://foreignminister.gov.au/releases/2012/bc_mr_120531.html
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http://www.ngo-monitor.org/ngos/ngo_development_center_ndc_0/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/ngo_development_center_ndc_0/
http://www.actionagainsthunger.org/blog/hundreds-palestinian-families-benefit-job-opportunities-hebron-governorate
http://www.actionagainsthunger.org/blog/hundreds-palestinian-families-benefit-job-opportunities-hebron-governorate
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מספק מידע וניתוח נתונים, במטרה לקדם שקיפות ואחריותיות בקרב ארגונים  NGO Monitor מכון המחקר
 ישראלי-מעורבים בסכסוך הערביוהומניטרי ממשלתיים הטוענים לקידום זכויות אדם וסיוע -לא

 

ממשלתיים-הינו פרויקט של העמותה לאחריות ארגונים לא  NGO Monitor 
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