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 הקדמה

עמותות המזוהות עם הימין  תשעשל כן מקורות המימון ושקיפותו של תחקיר זה היא בדיקת מטרת
 היעדרמעידים על חוסר שקיפות בקנה מידה נרחב ועל העולים ממצאים  התחקירמתוך  הישראלי.

. מתוך סך ההכנסות של העמותות של אותן עמותות ראשונייםיכולת לאתר את גורמי המימון ה
. מדובר הו מקורן הראשונילציבור לדעת מהועברו באופן שקוף המאפשר ים בודדים שנבדקו, רק אחוז

במאות מיליוני שקלים שהשפיעו ומשפיעים על עיצוב המדיניות ודעת הקהל הישראלית בתחומים 
 קריטיים ושנויים במחלוקת.

של סוגיית מקורות המימון של  תהחוקיההסדרה אספקט ב נוגע גם, התחקיר נוסף להיעדר השקיפות
סביר מפרט ומ. התחקיר המצב הזה את מאפשרותהבחוק פרצות הרבות במנגנון הפיקוח וב, עמותות

של בתי  על מקרי עבר ופסיקות בהתבססו ,ים של העמותות שנבדקוהמימון המרכזי אופני את
 קה.באמצעות חקי, בין השאר המצב הקייםבישראל אף מציע דרכים לשינוי  המשפט

לגבי מימון העמותות מציג תמונת מצב עכשווית  אלאי, התחקיר אינו נוקט עמדה פוליטית כלשה
להציג יותר מאשר את מתיימר  ינואגם . התחקיר וכשלים רבים בעיותחושפת השנבדקו, תמונת מצב 

 נחקר ונחשף, וממצאיו עוסקים רק בתחומים ובעמותות שנבדקו.מרחב הגזרה ש

התחקיר עומדת סוגיית שקיפות מקורות המימון של עמותות, בעיקר כאלו הפועלות לפרסום רקע ב
. סוגיית סוגיות ליבה שנויות במחלוקת בציבוריות הישראליתבתחום הנושק לזירה הפוליטית וב

, כערך וכפרקטיקה של ארגונים, נעשתה בשנים האחרונות סוגיית מפתח בציבוריות שקיפותה
 זכותון בה התפתח סביב מקורות המימון המרכזיים של עמותות, ובהישראלית; חלק ניכר מהדי

 .ובאיזה אופן מי מממן את פעילותןהציבורית לדעת 

חלק . חשפו סוגיות הקשורות לנושא מימון העמותות שנים האחרונותשהוגשו בפרסומים והצעות חוק 
ל חברי כנסת מהימין ועל ידי הונע בעיקר עשפוליטי -ציבוריקמפיין בדמות גיע הניכר מהדיון בנושא 

שמתחו ביקורת חריפה על ארגונים וגופים המזוהים עם הימין ועם ההתנחלויות ביהודה ושומרון, ידי 
קשר מעמותות הפועלים בהקשרים של זכויות אדם וזכויות אזרח. הקמפיין ארגונים ושל ם ילותפע

, הםרות המימון ויכולת הפעולה שללצמצם את מקו מנסהארגונים אלו לשמאל הישראלי ו ציבורית בין
 .נסיונות חקיקה ל ידיבין השאר ע

עמותות המזוהות של מימון הת לרוחב ולעומק את סוגיולא נערכו תחקירים רבים הבודקים  עד היום
פרסומים מספר מצומצם של . שלהןמימון אפיקי הואת מידת השקיפות של  עם הימין הישראלי

. אף תחקיר לא אחדותשנים על  א עלהטווח שלובדרך כלל ב ,בלבדבעיתונות בדקו פרטים נקודתיים 
עד כמה ו , המזוהות עם הימין,עמותות אלהמקבלות מורכב המימון שבדיוק ממה בדק באופן ממוקד 

 .ושקוף גלויוא ה

עמותות  ימוןמבכל הנוגע לשעניינה הגברת הפיקוח הצעת חוק חדשה על הפרק בימים אלו עומדת 
תוצאותיה ו ,בעיקרה מהצד הימני של המפה הפוליטית זו מונעת הצעה .זרותמדינות שמקורו ב

הצעה העכשווית ולנוכח נוכח הל .להגביל בעיקר עמותות "שמאל" וזכויות אדםאמורות לכאורה 
 עולה הצורך בבדיקת התמונה הרחבה של מקורות המימון של, הוזכר לעילהקמפיין הציבורי ש

 ימין הישראלי. קרן למרכזיות המשתייכות בעיעמותות 

בהעברת מסרים תפקיד מרכזי  חלקן גם קודם לכן(ובשנים האחרונות ) שחקותמנבחרו שהעמותות 
 עם הימין הישראלי ועם המצדדים בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. ותובארגון פעילויות המזוה

 ‒ הנחה שהן מייצגותהעמותות נבחרו ללא ידיעה מוקדמת של דרכי ומקורות המימון שלהן, מתוך 
 .תאחרו לעמותותגם ומקורות המימון המקובלים והאופייניים  אופניאת  ‒ יחד ולחוד
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 מבנה התחקיר

 עמותותה שמותשל  ללא פירוט ספציפיהממצאים העיקריים  יםבאומחקיר בחלקו הראשון של הת
דרכי את  ציגמחלק זה  תמונה כללית ורחבה של הממצאים.כדי לשרטט זאת ו, המדויקים מספריםהו

כספים ושווי ) השתתפויותוכספי מהארץ ומחו"ל  תרומות‒  שנבדקו עמותותהשל  המימון המרכזיות
שקיפות של מקורות הסק גם במידת ועו ‒ (כסף שמתקבלים מרשויות מקומיות ומשרדי ממשלה

 .המימון עצמם

 .ואחת מהעמותות שנבדקו מפורטים הממצאים הספציפיים בנוגע לכל אחתחלקו השני של התחקיר ב

של עמותות בישראל. חלק זה כולל  המימון המרכזיות ל דרכיעסבר מוחלקו השלישי של התחקיר ב
מידת ולצד זה הסברים בנוגע להישראלי, ניתוח מהותי של כל אחת מהדרכים הללו ביחס לחוק 

 .אלה סוגיותשל משפטיים הציבוריים וההיבטים בנוגע לו על דרך מימון זוהפיקוח והאכיפה 

את רשימת הקרנות הזרות המרכזיות ששותפות במימון העמותות  מציגחלקו הרביעי של התחקיר 
 שנבדקו, כמו גם פרטים על מקורות המימון שלהן.

והמהותיים עיקריים הממצאים מתוך ההעולות את השורות התחתונות והמסקנות  ציגמפרק הסיכום 
 .בתחקיר הנכללים
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 ממצאים עיקריים :ראשון חלק
 

 

 הערות והסברים
 

 ההגדרות והמושגים המופיעים בחלק זה רלבנטיים ותקפים לכל חלקיו של התחקיר.
 

בין סוגי  אבחנהלהלן ישנו שימוש במונחים "שקוף לכאורה" ו"שקוף לגמרי". מדובר בשבחישוב 
"שקוף לגמרי" הוא כסף שהציבור כסף  ‒ תוסבר בהמשך הפרק בפירוט. בקצרהוזו  ,שונים תיושקיפו

. לעומת זאת, כסף "שקוף אותו במקורפי, קרי שם האדם או הגוף שתרם יכול לדעת את מקורו הספצי
, אך לציבור אין אפשרות חוק ל פיע חות הכספיים של העמותה"בדו זכרמקורו מוכסף ש הוא לכאורה"
 שזה יעביר את הכסף כדיור את המימון לאותו מק הם האנשים או הגופים שהעבירו לדעת מי
 .לעמותה

 
אל מול סך  של הסכומים שהתקבלו מתרומות שנתייםההכנסות ה דיווחיין פערים ב מתגליםלעתים 

 מיליוניצטברים לכדי מ ףוא ,דוהפערים גדולים מא יםעתל רשימות התורמים שהוגשו.הסכומים ב
אלף שקל,  100-אלף שקל, או כ 700-במקרים אחרים הפערים עומדים כל סכומים של כ שקלים.

 . לפעמים פחותו
 

שיתכן שהעמותה קיבלה מספר תרומות  פערים אלו לרוב אינם מוסברים, כשהסבר אפשרי אחד הוא
 התרומה ועל הסכום שמתחתיו אין צורך לדווח על זהות תורם, זהו אלף שקל כל אחת 20-הנמוכות מ

לפערים אלו במסגרת הכנת התחקיר עלה הצורך להחליט כיצד להתייחס מכיוון שכך, . סכום התרומה
בשיטת הסבירות בהסתכלות ספציפית על כל בחישובים הכוללים. ההחלטה שהתקבלה היתה לנקוט 

חלט האם ולו ההלפרמטרים הסכום, גודלו ותבנית המימון המאפיינת את העמותה המדוברת. לפי 
שקוף ", )התחקיר מכנה זאת גם "חסוי"( "לא שקוף" ת הסכומים לפי הקטגוריות השונות:לסווג א
מופיעים בתיאורי העמותות, לצד פירוט לו הלפערים העל נוספים סברים ה .לגמרי" שקוףו" "לכאורה

סכומים המדוברים בהקשרים שבהן מוצגים הגם בטבלאות הכלליות הסכומים, ובמקרים מסוימים 
 שונים.

 
בהתאם  –, ישנה סבירות הניתנת להערכה אלף שקל 700-כדיווח של למשל, אם נתגלה פער ב

לפרמטרים שהוזכרו קודם לכן, שכסף זה הושג או בתרומות גדולות המחייבות דיווח או במקבץ של 
כל אחת. התחקיר נדרש בכל מקום להחלטה  ₪ 20,000 -עשרות תרומות קטנות של פחות מ

  טרים שצויינו וכך סיווג ו/או התייחס לפערים הללו.ספציפית בהתאם לפרמ
 

סווגו על פי רוב ככסף שככל הנראה אינו מחייב דיווח על עשרות אלפי שקלים שגובהם פערים קטנים 
ישנה שככסף שקוף לגמרי, סכומים אלה סווגו זהות תורמיו; מבחינת שיטת הסיווג של תחקיר זה, 

 קטנות. תרומותהועבר כסבירות מספקת להניח ש
 

ברשימת  התרומותסך כל כאשר בשנה מסוימת יתכן גם פער אחר בסכומים, למשל כי ילציין ראוי 
המופיע בדו"ח הכספי הרשמי של  הכללי של תרומות  על הסכום עולה של העמותה התורמים
עוד  אותם מבחני סבירות. יפל עוין, ילגופו של ענהוחלט להכריע על הסיווג . גם במקרה כזה העמותה

יש לציין כי ברוב המקרים שבהם התגלו פערים העומדים על סכומים זניחים יחסית ביחס למספרים 
אלף שקל, או כאלה שעולים על סכום זה רק  100שאינם עולים על סכומים  ה,)לדוגמהכוללים 

 אשקופים( ולא לחומר מדובר בכספיםכאילו כלומר ) במקצת( המגמה היתה להתייחס אליהם לקולא
 לא שקופים(.ספים כ)
 

ביחס לתמונה לדולר.  שקלים 4שער של בדולרים חושבו לפי בדיווחי העמותות  חישובי סכומים שצוינו
מבלי לדקדק בשערי הדולר ולחשבם בחישוב פשוט זה וחלט ולכן ה ,סכומים זניחיםהכוללת מדובר ב
 בכל שנה ושנה.
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 נתונים עיקריים מאוחדים של תשע העמותות שנבדקו

 כ :2013‒2006 בשנים מתרומות והשתתפויות שקיבלו העמותות שנבדקוך כל המימון ס-

 .קלש מיליון 580.88

 קלמיליון ש 485.81-כ :2013‒2006 בשנים תרומותמימון מה ך כלס. 

 קלשמיליון  95.07-כ: 2013‒2006בשנים מהשתתפויות  ימוןך כל המס. 

 

 נתונים בולטים נוספים

 מסך התרומות 1.7% שהם ,קלמיליון ש 8.15-כ :לגמרי השקופות התרומותך כל ס. 

 מסך התרומות 4.6%שהם , קלמיליון ש 22.4-כ לכאורה: פותהתרומות השקוך כל ס. 

 מסך  93.7%, שהם שקל מיליון 455.26-כהתרומות:  כללמתוך  חסויותהתרומות ך כל הס

 .התרומות

 477.66-כלכאורה(:  פותשקותרומות חסויות או שאינן שקופות לגמרי )תרומות ך כל הס 

 .מסך התרומות 98.3%, שהם שקלליון ימ

 שהםשקלליון ימ 4.26-כ :חות הכספיים"עליהן דווח בדוש ישראליותהתרומות ך כל הס , 

 .הכולל מסך התרומות 0.87%

 

 השתתפויות

 שקלמיליון  95.07-כ: 2013‒2006בשנים מהשתתפויות ך כל המימון ס. 

 כל כספי מסך  15.5% , שהםשקלמיליון  14.71-כ :השקופים שתתפויותהך כל כספי הס

 .ההשתתפויות

 כל כספי מסך  84.5%, שהם שקלמיליון  80.36-: כהחסוייםהשתתפויות ך כל כספי הס

 תפויות.תההש

כשורה  כספי השתתפויות חסויים הם כספים שסכומם מופיע בתיק העמותה ברשם העמותות

מקור הכסף. כספי השתתפויות שקופים הם ללא ציון  תחתונה בלבד, תחת הכותרת "השתתפויות",

 כאלה שקיים ציון לגבי מקורם. 

מדווח  95.7%-בלבד מדווח כתרומות, וכ 4.3%-כ, המימון הישראלי המדווח כל מתוך סך

 רדי ממשלה(.משרשויות מקומיות וממרוב  כסף זה מגיע על פי) ותמיכות השתתפויותכ
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 תחוםמבט של התחקיר על ההונקודת רקע על מימון עמותות 

 העמותותתשע של  את מקורות המימוןהתחקיר  בדק נטיברק זמן רלבפ כדי לקבל תמונה כוללת

ות חריג ן. לעתים ישנ2013שנת ועד  2006שנת מכלומר בשמונה השנים האחרונות המדווחות, 

 .והתחקיר יתייחס מדי פעם גם לשנים אחרות ,קטנות

מכיל בתוכו חובת גילויים של תורמים שתרמו ה ,1הבסיס לתחקיר נשען על חוק העמותות הישראלי

 מסורעל כל עמותה ל ,ומעלה לעמותה ספציפית. על פי החוק שקלאלף  20סכום של  אחתבשנה 

. רשימה זו אמורה ות מעל סכום זההעבירו לה תרומשתורמים ה של מדי שנה רשימלרשם העמותות 

  ה לציבור.להיות גלוי

. הלכה למעשה אכן שקופים עד כמה מקורות המימון של העמותות שנבדקו חוןלב ניסה התחקיר

יהיו מקורות עמותות, רות המימון של ועל מק ווחימחייב דה ,הישראלי החוק לאורההנחה היתה ש

 לגמרי. אחריםהממצאים  ,בפועל .שקופים ברובם המוחלט וקשנבד עמותותההמימון של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm 
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 הסבר כללי – עיקרייםהממצאים ה

כמה התחקיר לגבי תשע העמותות יחדיו, מצביעים על  ממצאיהם ששהוצגו קודם לכן, המספרים 

מרכזיות, ואין סיכום כללי של מגמות חלק זה של התחקיר הוא דגש כי האמור ביו .מרכזיות מסקנות

. לעיון בממצאים הנוגעים לכל אחת מהעמותות יש לפנות בדקוהוא מתקיים בהכרח בכל העמותות שנ

 דו"ח.ב נטיתבהעמותה הרל לפרק

 תשעלגבי מקורות המימון של  בממדיו ומפתיע חוסר שקיפות עצוםהמסקנה הראשונה היא שקיים 

פי מתוך ר יכול לדעת את מקורו הספצישהציבו אחוז הכסף השקוף באמת, זה העמותות שנבדקו.

זאת מתוך  !בלבד 3.93%-כ עומד על ‒ קרי שם האדם או הגוף שתרם אותו ‒ ווחי העמותותיד

 .שקלמיליון  580.88-כהעומדות בתקופה המדוברת על  ,הכנסות כוללות )מתרומות והשתתפויות(

בסדרי גודל  דיווח יהיא חוסרנובע מכמה סיבות מרכזיות. הראשונה שבהן השקיפות הנמוך שיעור 

 בין סך כל ההכנסות המדווחות יםשקלליוני יופערים של מהעמותות  על מקורות המימון של עצומים

דווקא במקרה של שתי העמותות  .רשימת התורמים המפורטתהסכומים המוצגים בלבין  כתרומות

התיק של אלעד ברשם  שכןהשקיפות היא מינימלית,  ‒ ומועצת יש"ע ד.ע.ל.א ‒ העשירות ביותר

, ואילו התיק של מועצת יש"ע כולל את 2006-2013העמותות לא כולל אף רשימת תורמים בשנים 

 2014 -בלבד, שגם אלו הוגשו רק לאחר פניית הרשם לעמותה ב 2011-2012רשימות התורמים של 

 במסגרת ביקורת עומק. 

, שהם על פי רוב כספים או שווי כסף שמגיעים לעמותה ה קשורה לכספי ההשתתפויותיסיבה שני

מקבלות כספי ההעמותות שנבדקו,  ., כלומר כספי ציבורמשרדי ממשלהממרשויות מקומיות או 

את על זהות הגורמים שהעבירו להם , אינן מדווחות באופן מלא יםשקלהשתתפויות בגובה מיליוני 

ככספי  שיעור ניכר ממימונןשנבדקו מקבלות העמותות תשע מתוך  כי ששמהתחקיר עולה  .הכסף

כספי  ןהשתתפויות. החוק הישראלי מאפשר לעמותות שלא לחשוף את שמות הגופים שמעבירים לה

שלציבור הישראלי אין דרך לדעת מי מעביר את כספי המסים שלו מצב שמשמעותו היא השתתפויות, 

 לעמותה כזו או אחרת.

 מחו"ל שקיבלו העמותות שנבדקו הגיעו המדווחות תרומותהרוב העובדה שנובעת מסיבה שלישית 

הקרן מה של מצוין רק ש וללווח על חלק ניכר מהכספים הי, ובדהברית(-צות)כמעט כולן מאר

זה תחקיר צב המכונה בבפועל )מ שהעבירה אותם, ולא שמו של האדם או הגוף שתרם את הסכום

 . "שקוף לכאורה"(

 תרם את הכסף לאותה קרן לפרט מי קרן זרה בלילקבל כסף מחוק הישראלי מאפשר לעמותה ה
גם החוק  .(באופן זה, המידע החשוף לציבור מסתכם בשמה של הקרן והסכום שהועבר דרכה)

שמות תורמי אינו מחייב חשיפה של  ,שעל פיו פועלות הקרנות האמריקאיות המדוברות, האמריקאי
כתוצאה מכך, מידת השקיפות של מקורות  לעמותות בישראל. המוזרמים לקרן וממנההכספים 

 המימון הזר של העמותות שנבדקו נמוכה במיוחד, ולמעשה כמעט אינה קיימת.
 

הללו, הוא יהיה חייב, מן הסתם,  מימוןהאם המחוקק הישראלי מחפש להגביר את שקיפות מקורות 
תקבל הכסף, ולא ממנו העל זהות התורם המקורי שלעשות זאת באופן שיחייב את העמותות לדווח 

מסקנה מתבקשת העולה  משה צינור להעברת הכסף.ילהסתפק בציון שם הקרן האמריקאית שש
עמותות אלה מממצאי התחקיר היא שראוי להגביר את השקיפות לגבי מקורות המימון הזר של 

(; מסקנה זאת מתחזקת כשמביאים בחשבון שהכסף המוזרם אליהן מחו"ל מרכיב את חלק ואחרות)
 של תקציביהן השנתיים.הארי 

 
מאפשרים לציבור לקבל  םווחים שאיני, התחקיר מראה כיצד העמותות שנבדקו מגישות דלסיכום

מקבלות ב המימון שו. בשורה התחתונה, רןמקורות המימון שלה ם שלתמונת מצב אמיתית לגבי זהות

  .או שקוף לכאורה בלבד אינו גלוי ושקוף,  ,עמותות אלה נותר באפלה
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 ממצאים מפורטים לפי עמותות :שניחלק 

 

 בדקורשימת העמותות שנא. 
 
 ("NGO Monitor"גם כ הידוע) ממשלתיים-העמותה לאחריות ארגונים לא .1

 580465508מספר רישום: 
 2007שנת יסוד: 

 
 אל עיר דוד ‒ א.ל.ע.ד .2

 580108660מספר רישום: 
 1986שנת יסוד: 

 
 רגבים .3

 580460319 :מספר רישום
 2006 :יסודשנת 

 
 ציונות להיות או לחדול –אם תרצו  .4

 580471662מספר רישום: 
 2007 :שנת יסוד

 
 המכון לאסטרטגיה ציונית .5

 580429207 :מספר רישום
 2004 :שנת יסוד

 
 ע"מועצת יש .6

 העמותה לפיתוח הישוב היהודי ביהודה, שומרון וחבל עזה –יש"ע  :שם רשמי
 580186492 :שוםימספר ר

 1980יסוד: שנת 
 
 חירות ואחריות אזרחית :אל הפרט ‒ "מידה" .7

 580557148 :מספר רישום
 2012 :שנת יסוד

 
 עמותת מתיישבי בנימין .8

 580533867 :מספר רישום
 2010 :שנת יסוד

 
 ועד מתיישבי השומרון .9

 580492833 :מספר רישום
 2008 :שנת יסוד
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 לפי עמותותממצאים עיקריים  ב.
 
 

 ע"יש מועצת. 1
 

 העמותה לפיתוח הישוב היהודי ביהודה, שומרון וחבל עזה –יש"ע  :שם רשמי
 580186492 :שוםימספר ר

 1980 יסוד: תשנ
 אין :לפקודת מס הכנסה 46פטור ממס לפי סעיף 

 
שובי יש"ע בנושאים שונים, הן ימועצת יש"ע היא עמותה ותיקה הפועלת לעזרת י :פרטים כלליים

שובים יעל של הי-והן בתחום הפוליטי מול משרדי הממשלה. בעבר נחשבה לארגוןבתחום המוניציפלי 
נחשבת  ןיעדיהיא  ,עם זאת. במידת מה , אך לאחר ההתנתקות התערער מעמדההודה ושומרוןבי

, כמו לארגון ייצוגי של המועצות המקומיות החברות בה ועוזרת להן ככוח מאוחד מול משרדי ממשלה
מחקרים התומכים בהתיישבות עריכת ובבפרסום  גם מותה עוסקת. העגם באפיקים אחרים

 .הודה ושומרוןובהתנחלויות בי

מפעל ההתיישבות  מועצת יש"ע פועלת לביסוס והרחבת")מתוך אתר העמותה(:  מטרות העמותה
ברחבי יהודה ושומרון באמצעים פוליטיים, משפטיים והסברתיים, מתוך ראייתו כחלק מרכזי בהגשמת 

מועצת יש"ע הינה גוף שוחר שלום, אולם אנו נשענים על זכותנו המוסרית  .בדורות האחרוניםהציונות 
והטבעית על ארץ ישראל ומתנגדים למסירת חלקים ממנה לאויב. שבענו מרורים מהבטחות הסרק 

נסיונות שהסתיימו  ‒ של הפלשתינים ומהנסיונות הקודמים להגיע להישגים מדיניים באמצעות נסיגות
 ."ות ושפיכות דמים, ואף בהחמרת מצבה של מדינת ישראל בעולםבאלימ

 יעדים עיקריים:

 "החלת הריבונות הישראלית על שטחי יש"ע." 

 "המשך ההתיישבות בארץ הוד הקדומים ביהודה ושומרון, סביב לירושלים בירת ישראל." 

 קיימא -בראבק בהסכמים מדיניים הפוגעים בשלמות הארץ ואינם מקדמים השגת שלום "מ
 ."עם שכנינו

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

   מרכזיים תפקידיםבעלי 

 רון שכנר מנכ"ל

 מתניה שפירא סגן מנהל

 יגאל דילמוני סגן מנהל

 ישראל בלייכר מנהל פרויקטים

 שלמה ועקנין קב"ט

 איטה דילר גזבר

 זאב חבר חבר ועד

 חי-צביקי בר חבר ועד

 אבי רואה חבר ועד

 ארי-הרצל בן חבר ועד

 גרשון מסיקה חבר ועד

 משה רוזנבאום חבר ועד

 חננאל דורני חבר ועד

 דניאל )דני( דיין מורשה חתימה
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 )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013 לשנת שכר מקבלי
 

 484,247 –רון שכנר 

 341,764 –מתניה שפירא 

 323,972 –יגאל דילמוני 

 228,823 –איטה דילר 

 218,671 –דני דיין 

 חות שהגישה העמותה לרשם העמותות(")מתוך הדו תונים בסיסייםנ ‒מועצת יש"ע 

 .שקלמיליון  82.65-כ: 2013‒2006 בשנים הכנסות מתרומות והשתתפויות

 .שקלמיליון  22.84-כ: 2013‒2006תרומות בשנים הכנסות מ

אלף שקל  54-סכום זה דיווחה העמותה על שמותיהם של שני תורמים בלבד, שתרמו יחד כמתוך 

בלבד מסך התרומות בשנים שנבדקו(, וגם זה רק לאחר ביקורת  0.15%)סכום זה הוא  2012בשנת 

שקל  מיליון 22. התחקיר סבור שלא סביר שהסכום הכולל של 2014-של רשם העמותות שנערכה ב

א דווח כראוי לרשם העמותות מורכב למעשה ממאות תרומות קטנות בסכומים שקיבלה העמותה ול

אלף שקל כל אחת. עם זאת, ראוי לציין כי העמותה טענה בפני רשם העמותות שבשנת  20של עד 

שקל  2,220,270אלף שקל )וזאת מתוך  20-לא קיבלה אף תרומה בגובה של למעלה מ 2011

. טענה זו של העמותה נשמעת, על פניה, בלתי סבירה, הכנסות מתרומות שהתקבלו באותה שנה(

היעדר ההסברים לגבי שאר השנים שנבדקו מעלה חשד שראוי לבירור האם  ‒וגם אם היא נכונה 

 העמותה קיימה את הוראות החוק והאם דיווחה על זהות תורמיה כנדרש.

 .שקלמיליון  59.81 :2013‒2006הכנסות מהשתתפויות בשנים 

 

כפי שניתן לראות, רוב המימון של העמותה מגיע מכספי השתתפויות )כאמור, כספי ציבור על פי 

רוב(. ואולם, תיקה של העמותה אצל רשם העמותות אינו מכיל דיווחים כלשהם על מקור 

ההשתתפויות. הווה אומר, לציבור אין דרך לדעת מהו הגורם )מהי הרשות הציבורית( שהעביר את 

 לעמותה. כספי הציבור 

תרומות מחו"ל, בעיקר כמועצת יש"ע מקבלת כסף רב גרס כי  2005-ב ynet2-תחקיר שפורסם ב

 .One Israel Fundקרן בשם מ

 סכום שנה  גורם 

 יון דולר מיל 1.3 2000 קרן ישראל אחת

 יון דולרמיל 2.6 2001

 יון דולרמיל 2.1 2002

 יון דולרמיל 1.8 2003

 

שהוזרמו למועצת יש"ע דרך קרן ישראל אחת  סכומי התרומות הגבוהיםעל פי ממצאי אותו תחקיר, 

שאינן מפורטות בתיק שלה  מהתרומותתומכים במסקנה שלפיה ישנה סבירות גבוהה שחלק ניכר 

 .אלף שקל 20-ברשם העמותות הן תרומות בגובה של למעלה מ

                                                           
2
 3083224,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  0.08%ם שקל, שה 20,000-כ תרומות שקופות לגמרי:

 שנבדקו.

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  0.13%הם קל, שש 30,000-כ :תרומות שקופות לכאורה

 שנבדקו. 

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  99.7%שקל, שהם  מיליון 22.79-כ תרומות חסויות:

 שנבדקו. 

מיליון  22.82-כ לכאורה(: פותשקוות או חסוימות תרותרומות שאינן שקופות לגמרי )סך כל ה

 מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו.  99.9%ם שקל, שה

מסך כל כספי ההשתתפויות שקיבלה  100%מיליון שקל, שהם  59.51-כ השתתפויות חסויות:

 העמותה בשנים שנבדקו.

ל מקורות הכנסותיה עשהעמותה לא דיווחה כראוי על פי הנתונים עולה חשש של ממש שראוי לבירור 

הגישה באיחור את הרשימות  ןבהששנים ובכלל זה גם במתרומות לאורך כל העשור האחרון, 

חשוב לציין כי לפי הנוהל הנהוג כיום ברשם העמותות, סיטואציה כמו זו המתוארת לגבי  המדוברות.

שהתרחיש שלפיו העמותה קיבלה במשך מועצת יש"ע אינה מדליקה נורה אדומה אצל הרשם. אף 

אלף שקל נשמע על פניו מופרך, הרשם אינו בודק  20-שנים מיליוני שקלים בתרומות שכולן נמוכות מ

מבחינת רשם העמותות, אם העמותה לא הגישה רשימת תורמים, הרי  מיוזמתו מקרים כאלה.

 נו מוסיף לבדוק בעניין., והוא אישקל 20,000שמשמעות הדברים היא שלא קיבלה תרומות מעל 

פרסם מרכז מולד תחקיר על העברת ישירה  2014בשנת  :קבלת כספי ציבור דרך "השתתפויות"

החל  ,לפי התחקיר 3של כספי מענקים ממשלתיים ספציפיים המוגדרים ככספי ציבור למועצת יש"ע.

 148-ושומרון כ, ובמשך ארבע שנים, העבירה ממשלת ישראל לרשויות מקומיות ביהודה 2009משנת 

מועצות מהכנסות ארנונה עקב אי ספגו העל הפסדים לכאורה ש מיליון שקל כמענקים שנועדו לפצות

 .ת הבנייה בשטחיםנבנו עקב הקפא שהיו אמורים להיבנות אך לאיה של בתים יבנ

 ואילו השאר הועבר המקומיות, מהכסף הממשלתי נשאר ברשויות 20%רק  מולד, תחקירלפי 
הדו"חות הכספיים של מועצת יש"ע  , בין השאר למועצת יש"ע, בצורה של השתתפות.לגורמים אחרים

ניתן לראות שבשנים אינם מפרטים את הסכומים המדויקים שקיבלה העמותה בזכות הסדר זה, אך 
 מועצת יש"ע.בתקציבה של ההשתתפויות  מיכובאופן ניכר ס והמדוברות אכן על

 
בצורת מענקים  ,העברה כמעט ישירה של כספי משלם המסיםשה למע תארמולד מתחקיר 

שבה עוסק תחקיר מולד עמד בחלק מהתקופה )בהערת אגב יצוין כי  ממשלתיים, למועצת יש"ע
 .(בראש מועצת יש"ע נפתלי בנט

 

 )שקלים( תרומות שנה
 הסכום נשאר יציב

 )שקלים( השתתפויות
חלה קפיצה. לאחר מכן  2010-ל 2009בין 

 סכומים גבוהים לאורך כמה שניםנרשמו 

2009 2,450,250 5,702,570 

2010 2,280,030 8,665,760 

2011 2,220,270 12,534,270 

2012 2,711,944 8,206,310 

 
של העברת כספי  תופעההאך  ,לכאורה מקרה יוצא דופןבו ,מענקים מיוחדיםב עסקתחקיר מולד 

. לרוב, כספי גם בשגרה מתקייציבור מרשויות מקומיות לעמותות ימין בכלל ולמועצת יש"ע בפרט 

                                                           
3
 langId=1www.molad.org/articles/article.php?id=771&isPriv=777& 

 

http://www.molad.org/articles/article.php?id=771&isPriv=777&langId=1
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תקציבן של והשוטף של הרשות.  הרגיל היוצאים מתקציבהמגיעות מרשויות מקומיות  ההשתתפויות
של  "פרטיים"יה יהמועברים בצורת מענקים שונים מהממשלה, ומכספי גב םבנוי מכספי רשויותה

הכללי, וללא הפרדה, שכן  תקציבשני סוגי הכספים מתערבבים בתוך ה. )ארנונה וכיו"ב( המועצות
כך יוצא שכשמועצת יש"ע מקבלת כספי "השתתפויות" מרשות  .מסוג זה מחייב הפרדההחוק אינו 

 .מקומית, היא בעצם מקבלת כספי ציבור של משלם המיסים הכללי לשימושה הפרטי

ותה ברשם העמותות מופיע מסמך מתוך פרוטוקול של האסיפה הכללית של העמותה בתיק העמ
, ובו מפורט כמה כסף תקבל מועצת יש"ע מכל רשות מקומית ביהודה ושומרון בהתאם 2007משנת 

 לגודל הרשות ולאופיה: 

 לנפש לשנה שקל 20 עיר/מועצה מקומית

 לנפש לשנה שקל 30 מועצה אזורית

 5,000מועצה אזורית עד 
 נפש

 לשנה יישובל שקל 15,000

 5,000מועצה אזורית מעל 
 נפש

 לשנה יישובל שקל 25,000

 
 
בבדיקת עומק העמותות החל רשם  2014יולי חודש ב :מצאי ביקורת עומק מטעם רשם העמותותמ

במסגרת הבדיקה התגלו  .שונות עמותותשבו מדי שנה נבדקות  סבב רנדומלימ כחלק של העמותה
מספר אי סדרים כספיים וארגוניים במועצת יש"ע, כגון העברת כסף לעמותה אחרת שלה אין אישור 
ניהול תקין; תשלום משכורות לחבר ועד העמותה )מעשה האסור על פי חוק(; העברת כספים בצורה 

תרומה" על גביהן. דו"ח לא תקינה לספק שירותים; והוצאת חשבוניות בגין תרומה ללא ציון המילה "
 הביקורת המלא נמצא בתיק העמותה ברשם העמותות.

 תרומות והשתתפויות  – מקורות ההכנסה של מועצת יש"ע

 הערות )בשקלים( הכנסות שנה מועצת יש"ע

 השתתפויות תרומות

בתיק העמותה ברשם  8,243,150 6,800,000 2006 
העמותות לא נמצאת 

 רשימת תורמים.

בתיק העמותה ברשם  5,524,590 3,729,831 2007 
העמותות לא נמצאת 

 רשימת תורמים.

בתיק העמותה ברשם  4,788,230 2,297,836 2008 
העמותות לא נמצאת 

 רשימת תורמים.

בתיק העמותה ברשם  5,702,570 2,450,250 2009 
העמותות לא נמצאת 

 רשימת תורמים.

ברשם  בתיק העמותה 8,665,760 2,280,030 2010 
העמותות לא נמצאת 

 רשימת תורמים.

לא הוגשה רשימת  12,534,270 2,220,270 2011 
תורמים במסגרת הדו"ח 

הרשימה הוגשה השנתי. 
רק לאחר ביקורת עומק 

של רשם העמותות בשנת 
2015. 

 20-תורמים שהעבירו לעמותה תרומות שגובהן למעלה מלא היו  2011בשנת  ,לטענת מועצת יש"ע
 לכן הרשימה ריקה.שקל, ואלף 

לא הוגשה רשימת  8,206,310 2,711,944 2012 
במסגרת הדו"ח  תורמים
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הרשימה הוגשה  .השנתי
ת עומק רק לאחר ביקור

של רשם העמותות בשנת 
2015. 

 :2012פירוט תורמים לשנת 
 אלף שקל. 30של  סכום מצטברבהעברות כספים  שלוש – קרן אלגרה

 .אלף שקל 24של  סכום מצטברבהעברות כספים שלוש  – גבריאל קולגמן
 

 2013 370,164 
 

לא הוגשה רשימת  5,818,400
במסגרת הדו"ח  תורמים

השנתי, גם לא אחרי 
דרישת רשם העמותות. 

העניין נמצא בבדיקה אצל 
 הרשם.

 
  



15 
 

 רגבים. 2
 

 580460319 :מספר רישום
 2006 שנת יסוד:

 יש :לפקודת מס הכנסה 46פטור ממס לפי סעיף 
 

 עמותה הפועלת רבות בשטחי יהודה ושומרון, בעיקר בתחום ארגבים היעמותת  יים:לפרטים כל

שבהם מתבצעות מיפוי של שטחים ב, של פלסטינים ה בלתי חוקיתיבניהתעוד והמיפוי של 

השתלטויות לא חוקיות מסוגים שונים ועוד. בשנים האחרונות הרחיבה העמותה את פעילותה גם 

על ל העמותה עוסקים בהשתלטות לא חוקית ש. פרסומים ומחקרים רבים ושומרוןהודה מחוץ לי

במטרה "הוקמה כי רגבים נכתב עמותה באתר ה ישראל.שטחי בהודה ושומרון וערבים ביאדמות מצד 

להשפיע על כלל ]...[  בהיבטי קרקע וסביבה למדינת ישראל סדר יום יהודי וציוני להוביל לקביעת

במדינה, להביאם לפעול לאור עקרונות היסוד הציוניים ולממשם להלכה ולמעשה, מערכות השלטון 

 .לשמירה על אדמות העם היהודי ועל אוצרות הטבע והנוף"

עידוד ופיתוח התיישבות תוך מעקב ובקרה על יישומם של כללי מנהל תקין ועל  מטרות העמותה:
וכן שמירה על איכות הסביבה בכל הנוגע למדיניות הקרקעית של  ,טוהר המידות בשירות הציבורי

הגנה על זכויות האזרח בישראל, ובכלל זה על הזכות לדיור, שמירה על הקניין וחלוקה  ישראל.
ה תוך ימטרותקידום להעמותה מצהירה על מחויבותה  שוויונית וצודקת של המשאבים הציבוריים.

 כלל זה כלים משפטיים.וב ,שימוש בכל הכלים הקיימים בחוק

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

   תפקידים מרכזייםבעלי 

 יהודה אליהו מורשה חתימה

 בצלאל סמוטריץ' מורשה חתימה

 הרב מיכאל הרשקוביץ' חבר ועד

 שושן-שלום בן חבר ועד

 צוריאל צוף חבר ועד

 משה איליה ועדת ביקורתחבר 

 שמואל הולשטיין ועדת ביקורתחבר 

  
 

 )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013 לשנת שכר מקבלי
 

 180,594 – 'ריץטבצלאל סמו

 133,754 –עמיחי יוגב 

 127,626 ‒ יהודה אליהו

 122,940 –חנן גרינוולד 

 122,660 –עובדיה ארד 

 חות שהגישה העמותה לרשם העמותות(")מתוך הדו םנתונים בסיסיי ‒עמותת רגבים 

 .שקלמיליון  15.3-כ :2013‒2006 בשנים הכנסות מתרומות והשתתפויות

 .שקלמיליון  5.51-כ: 2013‒2006תרומות בשנים הכנסות מ
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 .שקלמיליון  9.79-כ :2013‒2006הכנסות מהשתתפויות בשנים 

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  40.9%מיליון שקל, שהם  2.25-כ תרומות שקופות לגמרי:

 שנבדקו. 

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  27%מיליון שקל, שהם  1.49-כ תרומות שקופות לכאורה:

 שנבדקו. 

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  32.1%מיליון שקל, שהם  1.77-כ תרומות חסויות:

 שנבדקו.

מיליון שקל,  3.26-כ לכאורה(: פותשקוות או חסויתרומות תרומות שאינן שקופות לגמרי )סך כל ה

 ומות שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו. מסך התר 59.16%שהם 

מסך כל ההשתתפויות  100%מיליון שקל, שהם  9.79-כ :2013‒2006השתתפויות חסויות בשנים 

 שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו.

מסך המימון של  14.7%מיליון שקל, שהם  2.25-כ :2013‒2006מימון שקוף לגמרי בשנים 

 העמותה בשנים שנבדקו.

 

 שקל 777,942הכניסה העמותה  2011בשנת : מוסברים בדיווחים על תרומות הפרשי סכומים לא
עמותה הצהירה בפני רשם העמותות על סכום זה, אך ברשימת התורמים שהגישה ה מתרומות.

 .אלף שקל 427-הפער בין הסכומים עומד על כ בלבד.שקל  350,600מופיע הסבר בנוגע למקור של 
 

עמותה הצהירה בפני רשם העמותות ה מתרומות. שקל 1,742,397הכניסה העמותה  2012בשנת 
 בלבד. שקל מיליון 1.07על סכום זה, אך ברשימת התורמים שהגישה מופיע הסבר בנוגע למקור של 

 .אלף שקל 672-הפער בין הסכומים עומד על כ
 

עמותה הצהירה בפני רשם העמותות ה מתרומות. שקל 2,550,632הכניסה העמותה  2013בשנת 
 בלבד. שקל 2,001,745סכום זה, אך ברשימת התורמים שהגישה מופיע הסבר בנוגע למקור של על 

 .אלף שקל 548-הפער בין הסכומים עומד על כ
 

מיליון שקל. קשה  1.647-בשלוש השנים שנתוניהן הובאו לעיל הצטבר סכום לא מדווח בגובה של כ
אלף שקל, ואם אכן  20-נמוכה מ להניח שכל הסכום הזה גויס בתרומות קטנות שכל אחת מהן

 אזי מדובר בפער גדול ולא מוסבר שהיה חייב בדיווח.  ‒הערכה זו נכונה 
 

 בתיקה המצוי אצל רשם העמותות, הצהרת העמותהל פי ע :קבלת כספי ציבור דרך "השתתפויות"

ממשרדי ממשלה  אויות מרשויות מקומיות השתתפולא קיבלה רגבים כספי  2008‒2007בשנים 

סכום כלשהם. עם זאת, בדו"חות הכספיים של העמותה משנים אלה כפי שהוגשו לרשם מופיע 

 שקל, שהועבר לעמותה ממקור לא ידוע. 539,616ל שבסך ת יוהשתתפו

 ניכרת עליה חדה בהכנסות העמותה, הן מתרומות והן מהשתתפויות. 2010החל משנת 

 :תרומות והשתתפויות –עמותת רגבים מקורות ההכנסה של 

 השתתפויות )בשקלים( תרומות שנה רגבים
 )בשקלים(

 הערות

 2006 3,445 ‒  

 .אין פירוט תורמים 310,389 47,471 2007 

 .אין פירוט תורמים 229,227 114,857 2008 

 .אין פירוט תורמים 746,001 103,160 2009 
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 2010 292,516 1,861,987  

 :2010 לשנת פירוט תורמים  
 105,000 –צוק מכבי בע"מ 

 35,000 –חקלאות ויזמות  –כרמל 
 25,000 – תפוחי אדמה עצמונה

 25,000 –עצמונה מושב שיתופי 
 20,000‒ )חיים ירוחם(  'יץראבי סמוט

 40,495‒ מגבית קנדה 
 

 2011 777,942 2,339,586  

 :2011 לשנת פירוט תורמים  
 148,180 –מגבית קנדה 

 57,420 –קרסו אליהו מכבי 
 50,000 –חברה כלכלית למוסדות  – קנה הכל
 40,000 –דוד -הקדש בן

 30,000 –בית יתיר מושב שיתופי 
 25,000 –מעון צביאלי מושב שיתופי בע"מ 

 

 2012 1,742,397 2,142,180  

 :2012 לשנת פירוט תורמים  
 500,000 –יני בר אמנה, חברה לפיתוח בע"מ יבנ

 295,998 –מגבית קנדה 
 100,000 –הר כביר בע"מ 

 60,000 –ברוך יעקב אליעזר 
 40,000 –נותן ברכה בירושלים )עמותה רשומה( 

Central Fund of Israel – 29,299 

 25,000 – ארונסון הקדש ינקו וקלריסה
 Union of Orthodox Jewish Congregation of America– 20,013 

 2013 2,550,632 2,165,451  

 :2013 לשנת פירוט תורמים  
 81,536 –מגבית קנדה 

 100,000 –ברוך יעקב אליעזר 
Central Fund of Israel – 20,218 

Fundacion Adar – 453,972 

Gates of Mercy – 445,234 

 One Israel Fund– 20,353 

Orion Found – 68,840 

 25,000 –דוד -הקדש בן
 25,000 –ע.ר.ב.ד השקעות בע"מ 

 300,000 –יני בר אמנה, חברה לפיתוח בע"מ יבנ
 461,592 –קרן נחלת עצמאות 
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 . א.ל.ע.ד3
 

 אל עיר דוד ‒א.ל.ע.ד  :שם רשמי
 580108660 :שוםימספר ר

 1986 שנת יסוד:
 יש לפקודת מס הכנסה: 46פטור ממס לפי סעיף 

 
ארכיאולוגיות בעיר דוד שבסילואן,  ם חפירותובכללהעמותה פועלת בכמה מישורים,  :פרטים כלליים

ה יהודית בעיר דוד, ארגון סיורי תיירות במקום לתיירים מהארץ ירכישת בתים ויישוב אוכלוסי
ומהעולם ועוד. העמותה עובדת יד ביד עם ממשלת ישראל ועם עיריית ירושלים, ואף מקבלת מהן 

בנוגע  לאורך השניםסומים שונים בפרתמיכות שונות לפעילותה. כנגד העמותה הושמעו מספר טענות 
בסילואן  הטבות שקיבלה לכאורה מממשלת ישראל בנוגע לניהול נכסיםלפעילותה במזרח ירושלים ול

 4ולקבלת נכסים ממשרדי ממשלה ללא מכרז.
סיורים, הדרכה, אכלוס והוצאת באמצעות  חיזוק הקשר היהודי לירושלים לדורותיה :מטרות העמותה

 .הסברה יחומר

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

   תפקידים מרכזייםבעלי 

 דוד בארי מנכ"ל

 אסנת אסולין מנהלת כספים

 רוני פרידמן חבר ועד

 יוסף אפטר חבר ועד

 עדיאל מינץ חבר ועד

 משה וייס חבר ועד

 שלמה רחמים חבר גוף מבקר

 רבקה פינקוס מורשה חתימה

 יהודה מאלי חבר עמותה

 בועז בארי חבר עמותה

 מיכאל ורסטייל חבר עמותה
  

 
 )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013 לשנת שכר מקבלי

 
 365,499 –דוד בארי 

 311,776 –שפילמן דורון 

 270,000 –יהודה מאלי 

                                                           
4
 -http://www.ir

7%90%D7%A4%D7%9C%D7amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D
%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf 

http://www.haaretz.co.il/news/investigations/1.1228499 

http://silwanic.net/docs/WadiHilwahHEB.pdf 

3512376,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwjT9cWQj8nJAhVC1xoKHf5oCBsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles

-%2F804683864116669.doc&usg=AFQjCNH
-P7TeJvKUDKyW1gBMwU6PfWatjQ2Q&sig2=Jgtv205WA3_LWMSt6

RA&bvm=bv.108194040,bs.1,d.bGg 

 

http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/investigations/1.1228499
http://www.haaretz.co.il/news/investigations/1.1228499
http://silwanic.net/docs/WadiHilwahHEB.pdf
http://silwanic.net/docs/WadiHilwahHEB.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3512376,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3512376,00.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9cWQj8nJAhVC1xoKHf5oCBsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles%2F804683864116669.doc&usg=AFQjCNH-TeJvKUDKyW1gBMwU6PfWatjQ2Q&sig2=Jgtv205WA3_LWMSt6P7-RA&bvm=bv.108194040,bs.1,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9cWQj8nJAhVC1xoKHf5oCBsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles%2F804683864116669.doc&usg=AFQjCNH-TeJvKUDKyW1gBMwU6PfWatjQ2Q&sig2=Jgtv205WA3_LWMSt6P7-RA&bvm=bv.108194040,bs.1,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9cWQj8nJAhVC1xoKHf5oCBsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles%2F804683864116669.doc&usg=AFQjCNH-TeJvKUDKyW1gBMwU6PfWatjQ2Q&sig2=Jgtv205WA3_LWMSt6P7-RA&bvm=bv.108194040,bs.1,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9cWQj8nJAhVC1xoKHf5oCBsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles%2F804683864116669.doc&usg=AFQjCNH-TeJvKUDKyW1gBMwU6PfWatjQ2Q&sig2=Jgtv205WA3_LWMSt6P7-RA&bvm=bv.108194040,bs.1,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9cWQj8nJAhVC1xoKHf5oCBsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles%2F804683864116669.doc&usg=AFQjCNH-TeJvKUDKyW1gBMwU6PfWatjQ2Q&sig2=Jgtv205WA3_LWMSt6P7-RA&bvm=bv.108194040,bs.1,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT9cWQj8nJAhVC1xoKHf5oCBsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles%2F804683864116669.doc&usg=AFQjCNH-TeJvKUDKyW1gBMwU6PfWatjQ2Q&sig2=Jgtv205WA3_LWMSt6P7-RA&bvm=bv.108194040,bs.1,d.bGg
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 267,561 –אסולין אברהם 

 244,571 –דביר כהנא 

 

 חות שהגישה העמותה לרשם העמותות(")מתוך הדו נתונים בסיסיים‒ א.ל.ע.ד 

 .שקלמיליון  442.84-כ :2013‒2006 בשנים הכנסות מתרומות והשתתפויות

 .שקלמיליון  426.98-כ :2013‒2006תרומות בשנים הכנסות מ

 שקל. מיליון  15.86-כ :2013‒2006השתתפויות בשנים 

 אין.  תרומות שקופות לגמרי:

 אין. תרומות שקופות לכאורה:

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  100%שהם  מיליון שקל, 426.98-כ תרומות חסויות:

 שנבדקו.

מיליון  426.98-כ (:לכאורה פותשקוות או חסויתרומות תרומות שאינן שקופות לגמרי )כל הסך 

 מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו.  100%שקל, שהם 

מסך כל ההשתתפויות  68%מיליון שקל, שהם  10.75-כ :2013‒2006השתתפויות חסויות בשנים 

 שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו.

מסך כל ההשתתפויות  32%מיליון שקל, שהם  5.11-כ :2013‒2006פות בשנים השתתפויות שקו

 בשנים שנבדקו. ההשתתפויות התקבלו ברובן ממשרד החינוך.

מסך המימון של  1.15%מיליון שקל, שהם  5.11-כ :2013‒2006סה"כ מימון שקוף לגמרי בשנים 

 העמותה בשנים שנבדקו. 

עמותת א.ל.ע.ד בשנים שנבדקו נמוכה למדי. תיק העמותה כפי שאפשר לראות, שקיפות המימון של 

. בעקבות פניית התחקיר לרשם לגבי 2005ברשם העמותות אינו מכיל אף רשימת תורמים מאז שנת 

 (. 2015סוגיה זו השיב הרשם כי "החלה בדיקה בנושא מול העמותה בנוגע למספר שנים" )אוגוסט 

, אז כאמור הוגשה רשימת 2005העמותה הם שבשנת הפרטים הידועים לגבי מקורות המימון של 

 10מיליון שקל. ברשימת התורמים של אותה שנה מופיעים  36.75התורמים לרשם, גייסה א.ל.ע.ד 

 מקורות מימון שונים:

 Dwideמיליון שקלFarleigh International ltd (8.8  ;)מיליון שקל(;  4.51)דידי עיר דוד י

limited (6.16  ;)מיליון שקלLeiston holdings (6.6  ;)מיליון שקלOvington worldwide 

limited (8.8  ;)מיליון שקלJacobson (1.1  ;)קרן אלף שקל(;  470)קרן רות בת שרה מיליון שקל

 אלף שקל(.  80) אלביטאלף שקל(; וחברת  120)עזבון אלחנן המאירי אלף שקל(;  110)יהודי לאומי 

מיליון שקל  35.97-גופים התורמים ניתן להעריך כי גורמים מחוץ לישראל העבירו כמעיון בשמות ה

 780ואילו  ‒מסך כל התרומות שקיבלה(  97.8%)שהם  2005מהתרומות שקיבלה העמותה בשנת 

 בלבד מכלל התרומות( הגיעו ממקורות ישראליים. 2.2%אלף שקל בלבד )שהם 

ארגון בשם ידידי עיר דוד. על פי רישומי הארגון במסמכי אחד התורמים האמריקאים של א.ל.ע.ד הוא 

הברית, ארגון זה תרם, ככל הנראה, לעמותה -הצהרותיו הגלויים לרשות המסים של ארצות

. אמנם שמו של מושא 2013‒2011מיליון שקל( בשנים  65-מיליון דולר )כ 16.3-הישראלית כ

הם הוא שסכום הכסף הועבר במלואו כתרומה התרומה אינו מצוין ברישומים, אך נתון שכן מופיע ב

לגוף הפועל באזור הגיאוגרפי של המזרח התיכון )החוק האמריקאי אינו דורש מארגונים מסוג זה 
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לפרט במדויק יעדי התרומות שלהם, אלא רק את האזור בעולם שבו מקבלי התרומות פועלים(. על 

רוב הסכום לעמותת א.ל.ע.ד. נוסף לכך,  בסיס זה ניתן להניח כי ארגון ידידי עיר דוד העביר את

פרסומים מהשנים האחרונות גורסים כי גורמים נוספים מחו"ל תרמו ותורמים כסף לעמותה, ובכלל זה 

 7האוליגרך יוג'ין שווידלר 6המיליונר ארווין מוסקוביץ', 5(,2010-המיליונר רוג'ר הרטוג )מיליון דולר ב

 8אירה רנט. Rencoומייסד קבוצת 

לנוכח כל הנאמר לעיל, ניתן להעריך כי הרוב המכריע של המימון שקיבלה א.ל.ע.ד בשנים שנבדקו, 

 שכאמור לא דווח לרשם העמותות, מקורו בחו"ל.

הגישה עמותת  2005בשנת : הגשת רשימות התורמים של א.ל.ע.ד בעשור האחרון-רקע לאי

שקיבלה העמותה בשנה זו הכסף רוב המוחלט של האת רשימת התורמים כנדרש בחוק. א.ל.ע.ד 

עלה כי פורט לגבי מקורות הכסף והגיע מארגונים שונים בחו"ל. בבדיקה שערך העיתונאי מירון רפ

ו של חשדאת העלה ש ממצא ,אינם קיימים, או שלא ניתן לאתרם כללשהוזכרו מהארגונים  כמה

)התכתובת המלאה נמצאת לרשם העמותות ופורט פנה רפ. 9כי מדובר בארגונים פיקטיביים רפופורט

העמותה  .הרשם לבדוק את פרטי התורמים מול העמותה ובעקבות פנייתו החלבתיק העמותה(, 

טענה בתוקף שהחוק אינו מחייב העברת פרטים ו ,בנושאמידע נוסף להעביר  ת הרשםהתנגדה לבקש

ש בידיו כמו כן טען הרשם שיודרש לקבל את הפרטים.  . הרשם לא קיבל את טענות העמותהאלה

 . םוהתעקש שהעמותה תעביר ,סמכויות לבקש פרטים נוספים כחוק

אך ביקשה להחיל עליהם ‒ העבירה בסופו של דבר את פרטי התורמים ד .ע.ל., אלנו על פי הידוע
, ולכן 2005הרשם אישר את בקשת החיסיון לגבי התורמים שעליהם דיווחה העמותה בשנת  .חיסיון

(. מאז 2015רטים )זאת, על פי תגובת הרשם לתחקיר זה מחודש יולי אין באפשרותנו לקבל את הפ
לא קיבלה העמותה אישורים נוספים להחלת חיסיון על שמות תורמיה )כך לפי תשובת הרשם  2005

 (. 2015לתחקיר זה מאוגוסט 

)איום  2005על תורמיה משנת  חיסיוןעמותת א.ל.ע.ד להחיל  האם היו נימוקים לבקשת הלשאל
וא אינו יכול וכי ה חסויות )במידה והיו כאלה( סיבות החיסיוןכי הרשם השיב ביטחוני או נימוק אחר( 

 . מסור פרטים נוספים בנוגע לסוגיהל

, בנוגע למסמכי העמותה, דרש הרשם מהעמותה להעביר את 2013לאחר ביקורת של הרשם, בשנת 
רק לשנה בה עסקה הביקורת. בעקבות  . הרשם דרש את הרשימה2012רשימת התורמים לשנת 

( להעביר את 50, סעיף 16.12.2013-זאת, התחייבה בעמותת א.ל.ע.ד בפני הרשם )במכתב מ
רשימת התורמים, ונכון למועד בדיקת התחקיר בתיק העמותה ברשם העמותות הדבר עדין לא בוצע. 

ה אכן לא עמדה כי "לאחר שהסתבר שהעמות 2015בתגובה לפנייתנו השיב הרשם באוגוסט 
 בהתחייבות, ניתנה לה התראה לביטול אישור ניהול תקין".

ציין הרשם כי לעמותה  2009נוסף לכך, בהתכתבות בין רשם העמותות לא.ל.ע.ד מחודש ינואר 
התקשרויות כספיות עם "חברת קרן שלם" ועם "עמותת קרן שלם". הרשם ביקש מא.ל.ע.ד להבטיח 

תופסק לאלתר, וציין כי חל איסור על עמותה שמקבלת תמיכה מיידית שהעברת הכספים לחברה 
מכספי מדינה להעביר כספים לעמותה או לארגון אחר. נוסף לכך ציין הרשם כי ל"עמותת קרן שלם" 
אין אישור ניהול תקין, וביקש הבהרות על הקשרים בין א.ל.ע.ד ועמותה זו. עוד הבהיר הרשם כי חל 

 עמותה שאינה בעלת אישור ניהול תקין.איסור מוחלט על העברת כספים ל

                                                           
5
 www.hidabroot.org/he/article/3622 

www.haaretz.co.il/magazine/1.1647094 
6
 -super-obama-anti-settlements-israeli-moskowitz-www.huffingtonpost.com/2012/04/12/irving

pac_n_1416041.html 
7
 www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aSiB6pijo7_I 
8
 settlements-jewish-illegal-fund-donors-s-u-bingo-articles/7025-om/?q=en/newswww.menassat.c 

Jews-US-by-funded-plans-www.jpost.com/Israel/Controversial 

 
9
 לרשם העמותות שמופיע בתיק העמותה אצל הרשם.  כל המידע מתוך התכתבויות בין רפופורט 

http://www.hidabroot.org/he/article/3622
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1647094
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1647094
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/12/irving-moskowitz-israeli-settlements-anti-obama-super-pac_n_1416041.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/12/irving-moskowitz-israeli-settlements-anti-obama-super-pac_n_1416041.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/12/irving-moskowitz-israeli-settlements-anti-obama-super-pac_n_1416041.html
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aSiB6pijo7_I
http://www.jpost.com/Israel/Controversial-plans-funded-by-US-Jews
http://www.jpost.com/Israel/Controversial-plans-funded-by-US-Jews
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אף על פי כן, ארבע שנים לאחר מכן נדרשה א.ל.ע.ד שוב להתייחס לסוגיית קשריה עם "עמותת קרן 
שלם" ועם "חברת קרן שלם". בתשובה שהעבירה א.ל.ע.ד לרשם הודו אנשיה כי קיימים קשרים 

מחזיקה ב"חברת קרן שלם", לפי ה ‒כספיים בינה לבין "חברת קרן שלם", ושל"עמותת קרן שלם" 
  10אין עדיין אישור ניהול תקין, והיא אינה מעבירה לרשם דו"חות שוטפים כנדרש.‒ א.ל.ע.ד 

 תרומות והשתתפויות – ד.ע.ל.אמקורות ההכנסה של 

 הערות )בשקלים( השתתפויות )בשקלים( תרומות שנה ד.ע.ל.א

 2006 84,000,000 
 

 

891,000 
 

 ממשלה:סך השתתפות משרדי 
847,030 

 
 פירוט:

 674,470 הדרכה: –מ' החינוך 
 72,584שיפוצים:  –מ' החינוך 
 99,976שיפוצים:  –מ' החינוך 

 

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 
 תורמים לשנה זו. 

 
 

 2007 35,000,000 1,043,000 
 

 משרדי ממשלה: סך השתתפות
620,000 

 
 פירוט:

 583,000 ‒ מ' החינוך שיפוצים
 37,000 ‒ החינוך שיפוצים' מ

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 
 תורמים לשנה זו. 

 

 2008 47,088,000 
 

 

 שרדי ממשלה:מ סך השתתפות
1,017,000 

 
 פירוט:

 900,000 –' החינוך הדרכה מ
 97,000 –מ' החינוך שיפוצים 
 20,000 –מ' החינוך שיפוצים 

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 
 תורמים לשנה זו. 

 
 

 2009 23,244,000 1,139,000 
 

 סך השתתפות משרדי ממשלה:
596,000 

 
 פירוט:

 467,000 –מ' החינוך הדרכה 
 129,000 –החינוך שיפוצים  'מ

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 
 תורמים לשנה זו. 

 

 2010 33,969,000 1,484,000 
 

 סך השתתפות משרדי ממשלה:
672,200 

 
 פירוט:

 592,000 –מ' החינוך הדרכה 
 80,000 –החינוך שיפוצים  'מ

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 
 תורמים לשנה זו. 

 

 2011 38,587,000 
 

1,695,000 
 

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 

                                                           
10
ותגובת א.ל.ע.ד  11.1.2009-, תגובת א.ל.ע.ד לרשם מ7.1.2009-כל המידע ע"פ מכתב הרשם לא.ל.ע.ד מ 

 . 16.12.2013-לרשם מ
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 סך השתתפות משרדי ממשלה:
657,000 

 
 פירוט:

 554,000 –מ' החינוך הדרכה 
 103,000 –החינוך שיפוצים  'מ

 תורמים לשנה זו. 
 

 

 2012 34,532,000 
 

1,636,000 
 

 סך השתתפות ממשרדי ממשלה:
706,000 

 
 פירוט:

 614,000 –' החינוך הדרכה מ
 92,000 –החינוך שיפוצים ' מ

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 
 תורמים לשנה זו. 

 

 2013 37,071,000 
 

2,907,000 
 

 סך השתתפות ממשרדי ממשלה:
 לא מצוין.

 
העמותה לא פירטה ח לשנה זו "בדו
 ההשתתפות הממשלתית.היקף את 
צהירה ה ,2015משנת  ,ח אחר"בדו

קיבלה השתתפות כי העמותה 
העשור לכל אורך ממשלתית 

 האחרון.

קיימת בתיק לא 
העמותה רשימת 
 תורמים לשנה זו. 
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 NGO Monitor –ממשלתיים -העמותה לאחריות ארגונים לא .4

 580465508 :רישוםמספר 
 2007 יסוד:שנת 

 אין :לפקודת מס הכנסה 46לפי סעיף  פטור ממס
 

 לחקור ולחשוף את מקורות המימון של ‒שמה של העמותה מעיד על כוונותיה  :פרטים כלליים
פלסטיני ובפעילות בשטחי הגדה -ועמותות העוסקים בזכויות אדם, בסכסוך הישראליארגונים 

ם פוליטית מהצד הימני של המפה הפוליטית, המערבית. העמותה מנהלת קשרים ענפים עם גורמי
לרבות שרים, חברי כנסת ומשרדי ממשלה, והיא פעילה מאוד בקידום חקיקה בנושא השקיפות של 

 פרלמנטריים.-מימון ארגונים חוץ

לשמש מכון מחקר שיבקר באופן ציבורי ופומבי )לא  (:2007העמותה ) יה העיקריות שלמטרות
יקר כאלה הפועלים בזירה הבינלאומית ובשטחי הרשות עארגונים שונים, במפלגתי( את פעילותם של 

יעוד המוצהר של יערבי. לבחון את מידת השתקפות ה-ינית והעוסקים בסכסוך הישראליסטהפל
 ממשלתיים למען זכויות אדם ומטרות הומניטריות.-הארגונים הלא

 2013 לשנת גבוהה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

   תפקידים מרכזייםבעלי 

 דב ירדן מנכ"ל

 גרשון שטיינברג נשיא וחוקר ראשי

 אן הרצברג משפטית המנהלת מחלק

 נפתלי בלנסון עורך אחראי

 יצחק סנטיס כניותומנהל ת

 יואל גולובנסקי חבר ועד

 אברהם בל חבר ועד

 פול אוגדן חבר ועד

 אדוארד כהן ועדת ביקורתחבר 

 לסלי וגנר ועדת ביקורתחבר 
  

 )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013מקבלי שכר לשנת 

 345,258 ‒ ירדן דב

 301,905 – שטיינברג גרשון

 297,075 – סנטיסיצחק 

 284,829 ‒ ראובן איתן

 206,165 ‒ בלנסון יתלנפ

 

NGO Monitor  ‒חות שהגישה העמותה לרשם העמותות(")מתוך הדו נתונים בסיסיים 

 .שקלמיליון  16.15-כ :2013‒2006 בשנים הכנסות מתרומות והשתתפויות
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 .שקלמיליון  16.15-כ :2013‒2006תרומות בשנים הכנסות מ

 אין.  :2013‒2006השתתפויות בשנים 

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  4.5%אלף שקל, שהם  700-כ תרומות שקופות לגמרי:

 שנבדקו. 

מסך התרומות שקיבלה העמותה  72.5%מיליון שקל, שהם  11.72-כ תרומות שקופות לכאורה:

 בשנים שנבדקו.

 מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו. 23%שהם  מיליון שקל, 3.72-כ תרומות חסויות:

מיליון  15.44-כ סך כל התרומות שאינן שקופות לגמרי )תרומות חסויות או שקופות לכאורה(:

 מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו. 95.5%שקל, שהם 

מסך המימון של העמותה  4.5%ם אלף שקל, שה 700-כ :2013‒2006מימון שקוף לגמרי בשנים 

 בשנים שנבדקו.

עמותות בהקשר של שקיפות של העמותה, המפקחת בין השאר על התנהלות  :דיווח על תרומות-אי

לרשם  נו. לאחר פניית2013המימון שלהן, לא הגישה רשימת תורמים שלה לרשם העמותות בשנת 

ל את רשימת התורמים לשנה פנה הרשם לעמותה ודרש לקב 2015העמותות בנושא זה ביולי 

 המדוברת.

 NGO Monitorבדק את מימון  201011ארץ" משנת ה" תחקיר חוסר שקיפות בדיווחי תרומות:

העמותה  ,התחקיר ל פיבעיות של חוסר שקיפות ברשימות התורמים של העמותה. ע כמהומצא 

העמותה  ה,"שקוף לכאורה". לדוגמ זה תחקירבאופן שמכונה ב מקבלת כסף ממקורות לא ברורים

מהסוכנות היהודית, אך הסוכנות מסרה ל"הארץ" שהיא אלף שקל  570-דיווחה על תרומה של כ

 מחישה אתהזו מ השימשה רק כ"צינור" עבור גורם אחר שביקש להעביר את הכסף לעמותה. הדוגמ

תוך ניצול פרצות בחוק עמותות להסתיר את מקורות המימון האמיתיים שלהן מצליחות הקלות שבה 

 העמותות הקיים.

ניתנה כחוק דרך הסוכנות המדוברת התרומה כי  NGO Monitorבתגובה לתחקיר "הארץ" מסרה 
"הארץ" פנה לארגון כתב  ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה.במקורה כי ו ,היהודית

רומה: הכסף הועבר לסוכנות למסלול התבנוגע הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וקיבל הסבר 
בת של ארגון הפדרציות, שבעצמו -ה"המגבית המאוחדת לישראל", שהוא חברבשם היהודית מארגון 

כתב  הוא אינו המקור האמיתי של הכסף.כי מקבל את כספיו ממגביות מקומיות אחרות. הארגון הודה 
שאינה יכולה  וגון מסרה לדוברת האר .גם מול ארגון "המגבית המאוחדת"את הסוגיה "הארץ" בדק 

 הכסף. יודע מה מקוראת התרומה  מקבל שרוב הארגון פי  לעמקור הכסף, וש פרטים עללמסור 

אלף שקל  100על סך היא תרומה  ,בתחקיר "הארץ"גם היא מופיעה ה ,נוספת לחוסר שקיפות הדוגמ
אריסון, אך  עמותה ישראלית שהקימה שרי אשקיבלה באותה שנה העמותה מארגון מתן. מתן הי

סירבו  מתןב .NGO Monitor-התרומה המדוברת הגיעה ממקור בחו"ל שביקש להעביר את הכסף ל
גם בדיווחיה של מתן לרשם ו ,NGO Monitor-לשהעביר כסף "הארץ" את שמו של התורם למסור ל

אחרת שהועברה תרומה כי  גםהעלה תחקיר "הארץ"  התורם. םהעמותות לא ניתן היה לאתר את ש
את מקור באופן שלא איפשר לגלות הגיעה מקרן אוריון  ,שקלאלף  95על סך  ,NGO Monitor -ל

 הכסף האמיתי.

, ניתן של עמותות אחרות "תקינות המימון" אחת ממטרותיה המרכזיות היא חקירה שלעמותה שכ
נורמות שהיא דורשת מאחרים גם על עצמה, ולספק חיל את הלה NGO Monitor-היה לצפות מ

  לציבור מידע מלא לגבי זהות תורמיה ומקורות המימון שלה.

                                                           
11
 www.haaretz.co.il/magazine/1.1636887 

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1636887
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שבעבר  ,REPORTבשם בשנים האחרונות מגיע מארגון  NGO Monitorמקבלת רוב המימון ש
לדווח אינו מחויב ארגון זה ם דומים, י. בדומה לארגונים אמריקאי"Friends of NGO Monitor" נקרא

, פיכךל .החשופים לציבור דיווחים פרטנייםעל מקורות ההכנסה ויעדי התרומות הספציפיים שלו ב
 לא ניתן לגלות את מקורות המימון המלאים שלו.באופן וולונטרי מעבר למידע שהארגון בוחר לפרסם 

 תרומות והשתתפויות – NGO Monitorמקורות ההכנסה של 

NGO 
Monitor 

 הערות השתתפויות  תרומות שנה

  ‒ שקל 846,664 2007

 פירוט תורמים:  
CJCSדולר 150,000 ‒יורק -, ניו 

Newt Becker דולר 25,000 ‒, ארה"ב 

Harry Wechsler דולר 25,000 ‒, ארה"ב 

  ‒ שקל 1,647,301 2008 

 פירוט תורמים:  
CJCSדולר( 459,127שקל ) 1,608,512‒ יורק -, ניו 

 שקל 38,789 –המרכז הירושלמי 

  ‒ שקל 1,319,676 2009 

 פירוט תורמים:  
CJCSשקל 1,319,676 ‒יורק -, ניו 

 2010 2,839,667 ‒  

 תורמים:פירוט   
American Friends of NGO Monitor, Inc. - 1,726,754  שקל 

CJCSשקל 258,952 -יורק -, ניו 

Orion Foundation - 95,000 שקל 

 שקל 570,776‒ הסוכנות היהודית לארץ ישראל 
 100,000‒ מתן 

 74,500‒ פיטר סמפסון 

  ‒ שקל 2,555,885 2011 

 תורמים:פירוט   
REPORT, Inc. – 1,936,687 שקל 

 182,043 ‒הסוכנות היהודית לארץ ישראל 
 255,000 ‒יוסף -ניר בן

 59,605‒ פיטר סמפסון 

  ‒ שקל 3,555,782 2012 

 תורמים:פירוט   
REPORT, Inc. ‒ 3,182,800 שקל 

Orion Foundation ‒ 136,955 שקל 

Real Property Investment ‒ 20,391 שקל 

DR Tuchman J. ‒ 20,000 שקל 

 שקל 55,584‒ פיטר סמפסון 

 2013 3,488,498 
ההנחה היא שרוב הכסף הגיע 

, נתון אפשרי REPORTמארגון 

התואם את דיווחי הארגון 
 הברית.-ארצותב

לא הוגשה רשימת  ‒
תורמים. הנושא נמצא 

בבדיקת רשם 
 העמותות. 
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 המכון לאסטרטגיה ציונית .5
 

 580429207 מספר רישום:
 2004 שנת יסוד:

 יש לפקודת מס הכנסה: 46פטור ממס לפי סעיף 

נועד לקרב בין פוליטי ש-לא מכון מחקר וחשיבהעל עצמה כעל העמותה מצהירה  פרטים כלליים:
 ,בישראל. רוב אנשי המכון, יחד עם מייסדיו, הם בעלי אוריינטציה ימניתהשונים המחנות הפוליטיים 

ם עמותות משתף פעולה עאוריינטציה ימנית. הארגון בעלות מעורבים בהקמת עמותות אחרות הם ו
כון מקורב לאנשי מחקרים ופרסומים היוצאים נגד פעילות ארגוני זכויות האדם בארץ. המב אחרות

 ממשל רבים, שחלקם היו מייסדיו וכיהנו בו בתפקידי מפתח.

במחקר, כולל מחקר מכל סוג ומחקר דעת קהל, ולעסוק בחינוך  טרות העמותה בעת היווסדה:מ
תוצאות המחקרים ומחקרים מטעם גורמים אחרים. לתמוך בפעילויות חינוך ומחקר, לחנך את להפיץ 

החברה. להוציא לאור ולתמוך בהוצאה לאור של עבודות חינוך ומחקר. לנהל מנהיגים מכל תחומי 
 ולתמוך בסמינרים בארץ ובחו"ל.

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

   תפקידים מרכזייםבעלי 

 יועז הנדל יו"ר

 יואל גולובנסקי נשיא ומייסד

 מיכל ברבש האסיפה תיו"ר ומזכיר

 תומר אושרי ועד מנהלחבר 

 ארז אמבר ועד מנהלחבר 

 איל זמורה חבר עמותה

 גיא גוטמן חבר עמותה
  

  )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013מקבלי שכר לשנת 

 102,365 –עדי ארבל 

 44,928 –שלמה פרלמוטר 

 38,778 –אלירן זרד 

 32,000 –יועז הנדל 

 19,582 –תמר סמואל 

חות שהגישה העמותה לרשם ")מתוך הדו נתונים בסיסיים‒ המכון לאסטרטגיה ציונית 
 העמותות(

 .שקלמיליון  4.43-כ :2013‒2006 בשנים והשתתפויותהכנסות מתרומות 

 .שקלמיליון  4.43-כ :2013‒2006הכנסות מתרומות בשנים 

 אין.  :2013‒2006השתתפויות בשנים הכנסות מ
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מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  28%מיליון שקל, שהם  1.24-כ תרומות שקופות לגמרי:

 שנבדקו.

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  72%מיליון שקל, שהם  3.19-כ תרומות שקופות לכאורה:

 שנבדקו.

מיליון שקל,  3.19-כ סך כל התרומות שאינן שקופות לגמרי )תרומות חסויות או שקופות לכאורה(:

 מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו.  72%שהם 

מסך המימון של העמותה  28%מיליון שקל, שהם  1.24-כ :2013‒2006מימון שקוף לגמרי בשנים 

 בשנים שנבדקו. 

 אלף שקל בלבד מקורם בישראל. 200-מתוך סך כל המימון שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו, כ

 2006היחיד שלה בשנים המדווח והתורם  ‒ הגוף העיקרי שמימן את העמותה בשנותיה הראשונות
שקל באותן שנתיים. בתחקיר מיליון  1.8שהעביר לעמותה הוא מכון הדסון האמריקאי,  ‒ 2007-ו

 קיבל מימון מהממשל האמריקאי.  צוין כי מכון הדסון 2012משנת  12"הארץ"

 תרומות והשתתפויות‒ ציונית  רטגיההמכון לאסטמקורות ההכנסה של 

המכון לאסטרטגיה 
 ציונית

 הערות השתתפויות )בשקלים( תרומות שנה

2006 471,858 ‒  

  Hudson Institute – 471,858 

 

 2007 1,337,031 ‒  

  Hudson Institute ‒ 1,337,031 

 

 2008 108,650 ‒  

  PEF – 108,650 

 

 2009 390,701 ‒  

 187,950‒  קרן קשת  
 200,850 ‒ הרטוג קרן
 

 2010 771,775 ‒  

   Roger Hertog Foundation– 298,160 

The Tikvah Fund – 187,700 

 Friends of the Institute for Zionist Strategies– 281,025 

 2011 182,347 ‒  

  Roger Hertog Foundation ‒ 170,550 

 2012 587,671 ‒  

 100,370 –עמותה לפיתוח מודלים בתחום ההגירה והאינטגרציה   
 99,700 –עו"ד זאב דסברג

FIZS  ‒ 376,714 

 2013 580,920 ‒  

  Friends of IZS – 328,028 

 174,667 –הסוכנות היהודית 

 

                                                           
12 -zionism-post-for-donors-right-the-www.haaretz.com/weekend/magazine/finding

1.414174 

 

http://www.haaretz.com/weekend/magazine/finding-the-right-donors-for-post-zionism-1.414174
http://www.haaretz.com/weekend/magazine/finding-the-right-donors-for-post-zionism-1.414174
http://www.haaretz.com/weekend/magazine/finding-the-right-donors-for-post-zionism-1.414174
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 . אם תרצו6

 
 580471662 מספר רישום:

 2007 שנת יסוד:
 יש לפקודת מס הכנסה: 46פטור ממס לפי סעיף 

 
, ה"יפעילי ימין במטרה לקדם את "המהפכה הציונית השניל ידי העמותה הוקמה ע פרטים כלליים:

בראשם ארגוני זכויות אדם, פוגעים בתדמיתה של וארגונים שונים, ו כי התנועה טענחברי . כהגדרתם
קמפיינים לכמה לפעול לתיקון המצב. העמותה יצאה  והחליטועל כן ‒ ישראל ומערערים את הציונות 

 כמההקרן החדשה לישראל.  ובראשם ,נגד ארגוני זכויות אדם וקרנות התומכות בהםתקשורתיים 
המידע רוב חשפו את  שפורסמו בשנים האחרונות,, העמותהשל מימון מקורות הפרסומים בנושא 

 .בנטי בנושאהרל
 

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות
 

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

   תפקידים מרכזייםבעלי 

 רונן שובל חבר עמותה

 ליאור שורקה חבר עמותה

 אמיר שוורצר חבר עמותה

 עמית ברק חבר עמותה

 ארז תדמור חבר עמותה

 שיילה ברזינסקי חברת עמותה

 מתן פלג חבר עמותה

 ג'ינה גורפינקל ועדת ביקורתחברת 

 אביעד אנטמן ועדת ביקורתחבר 
  

  )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013מקבלי שכר לשנת 

 94,730 –פלג מתן 

 81,816 –עמית ברק 

 74,315 –אלון שוורצר 

 74,364 –שיילה ברזינסקי 

 4,000 –בועז זעירא 

  
 חות שהגישה העמותה לרשם העמותות(")מתוך הדו נתונים בסיסיים‒ אם תרצו 

 .שקלמיליון  6.83-כ :2013‒2006 בשנים מתרומות והשתתפויותהכנסות 

 .שקלמיליון  6.79-כ :2013‒2006הכנסות מתרומות בשנים 

 אלף שקל.  40-כ :2013‒2006השתתפויות בשנים הכנסות מ

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  12%אלף שקל, שהם  820-כ תרומות שקופות לגמרי:

 שנבדקו.
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מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  88%מיליון שקל, שהם  5.97-כ לכאורה:תרומות שקופות 

 שנבדקו.

מיליון שקל,  5.97-כ סך כל התרומות שאינן שקופות לגמרי )תרומות חסויות או שקופות לכאורה(:

  מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים שנבדקו. 88%שהם 

מסך המימון של העמותה  12.6%ל, שהם אלף שק 860-כ :2013‒2006מימון שקוף לגמרי בשנים 

 בשנים שנבדקו.

מגיע מארגונים של עמותת אם תרצו מלבד כמה תורמים פרטיים גלויים, רוב הכסף  תרומות מחו"ל:
ובכלל , לישראלאמריקאיים בעלי אוריינטציה ימנית שאינם חושפים את מקורות התרומות המועברות 

דווח כי הקרן  201113"הארץ" משנת  תחקירב ואחרות. הקרן המרכזית לישראל, קרן ישראל אחתזה 
, המסייעת לחשודים חננועמותת גם לפים מעבירה כס המרכזית לישראל, המממנת את אם תרצו,

ולמורשעים יהודים בביצוע עבירות פליליות על רקע לאומני. גוף אחר שמקבל תרומות מהקרן 
 .קיצוני, שנחשב ארגון ימין נשים בירוקהמרכזית לישראל הוא 

 העמותה קיבלה כספים מארגוןעל פי אותו תחקיר של "הארץ",  תרומות מארגונים נוצריים:
תחת  דווחואוונגליסטי בשם "נוצרים מאוחדים למען ישראל". הכספים הועברו דרך הסוכנות היהודית ו

ן מקור של ‒שאינה בלתי חוקית, כאמור ‒  נוספת למערכת ההסתרה לכאורה ה. זוהי דוגמשמה
 .שמעבירים ארגונים זרים לארגונים ישראליםאמיתי של התרומות ה

סכום לא  ‒ שקלמיליון  1.06מהארגון האוונגליסטי עמד על קיבלה אם תרצו סכום התרומות ש
האוונגליסטי שתרם ארגון ה .2009‒2008להוצאות העמותה בשנים המרכזי מקור שהיה ה ,מבוטל

בעבר  .מקיים קשרים ענפים עם הימין הישראליההייגי,  ג'וןלאם תרצו שייך לכומר אמריקאי בשם 
יפסיק פורסם כי הייגי הודיע ש 2010-ב 14.היטלרותיות על גורל העם היהודי יוחסו לו התבטאויות בעיי

  15אם תרצו.את תמיכתו ב

 תרומות והשתתפויות –מקורות ההכנסה של אם תרצו 

 הערות השתתפויות תרומות שנה אם תרצו

  ‒ שקל 255,761 2007

 תורמים:הפירוט   
 דולר 5,000 – אפלבוים יצחק

 דולר 10,000 – מורניבה
 דולר 5,000 – גטלר זאצרס

 קלש 20,000 –להגינות תקשורתית ופוליטית  המכון הישראלי
 דולר 25,000 –הקרן המרכזית לישראל 

 

  שקל 12,535 שקל 764,531 2008 

 תורמים:הפירוט   
 קלש 189,550 –קרן סגל לישראל 

 קל ש 75,157 ‒ דו-סמט וו
 קלש 74,180 –הורוביץ  יואב

 קלש 387,545.85 –הסוכנות היהודית 
 

  ‒ שקל 456,542 2009 

 תורמים:הפירוט   
 קלש 674,875 –הסוכנות היהודית 

 שקל( 56,644דולר ) 14,161 –הקרן המרכזית לישראל 
 שקל( 79,740דולר ) 19,935 –הקרן המרכזית לישראל 

                                                           
13
 www.haaretz.co.il/magazine/1.1598132 
14
 pload/files/evangelists.pdfwww.molad.org/images/u 
15
 www.haaretz.co.il/news/education/1.1218117 
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  ‒ שקל 1,660,906 2010 

 תורמים:הפירוט   
Central fund of Israel – 849,370 שקל 

One Israel fund – 273,667 שקל 

 שקל 30,000 –קבוצת עזריאלי 
 שקל 74,000 –ידידי הציונות הדתית 

 שקל 76,980 –קרן סיגל לישראל 
 שקל 91,000 –)חברת יהלומים(  ליאו שכטר

 שקל 28,000 –אי אי איי סי יועצים בע"מ 

  קלש 4,600 שקל 960,561 2011 

 תורמים:הפירוט   
The Central fund of Israel– 312,536 שקל 

Middle East Forum– 189,887 שקל 

British Friends of Messorah Heritage– 68,235 שקל 

 שקל 56,625 –מיכאל גרוס 
 Israel Independence Fund– 43,700 שקל 

 שקל 33,950 –רועי שטרן 

 +שקל  1,000 שקל 1,685,694 2012 
העברה ממשרד 
 התרבות והמדע

עבור פרס 
בתחרות סרטים 

 ‒בנושא ציונות 
 שקל 25,000

 

 תורמים:הפירוט   
 שקל 769,750 –הקרן המרכזית לישראל 

 שקל 227,610 –רשת 
 שקל 138,642 –פורום המזרח התיכון 

 שקל 100,000 – דימונדס אי.זי.
 שקל 93,575 –יהושע רוטנברג 

 שקל 45,000 –קרן נחלת עצמאות 
 שקל 40,060 –קרן ישראל אחת 

 שקל 38,300 –קרן קינג ג'יי 
 שקל 37,750 –מיכאל גרוס 
 שקל 37,320 –תורם חסוי 

  ‒ שקל 1,093,662 2013 

 תורמים:הפירוט   
 שקל 561,300 –הקרן המרכזית לישראל 

  שקל 200,000 –הקרן לטיפוח הרעיון הציוני 
 שקל 88,075 –יצחק זיוון 

 שקל 49,078 –קרן ישראל אחת 
 שקל 44,100 – קרן נחלת עצמאות

 שקל 37,750 –תורם חסוי 
 שקל 36,950 –קרן קינג ג'יי 

 

בחישוב סכומי התרומות  התרומות בכל שנה:הסבר לפערים בין הסכום הכולל שדווח לבין מפרט 
של עמותת אם תרצו צצו כמה פערים, בכמה שנים, בין הסכום הכולל שדווח לבין הסכום המצטבר 

-של רשימת התרומות בכל שנה. בסופו של דבר, הפער המצטבר בכל השנים שנבדקו עומד על כ
שנים המפורטות, כך שניתן אלף שקל. בחרנו להשאיר את הפערים בעינם במהלך חישובי ה 160

להבחין בהפרשים. בחישוב סך כל תרומות העמותה בחרנו לקזז את הסכום העודף מתוך סכום 
התרומות השקופות לכאורה. כתוצאה מכך, סך כל התרומות השקופות לכאורה המצוין בנתונים 

 לה דלעיל.אלף שקל משקלול סך כל התרומות המופיעות בטב 160-המספריים שצוינו מקודם קטן ב
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 חירות ואחריות אזרחית :אל הפרטעמותת  ‒" מידה. "7
 

 580557148 :מספר רישום

 2012 שנת יסוד:

 אין לפקודת מס הכנסה: 46פטור ממס לפי סעיף 

העמותה עוסקת בעיקר בפרסום והסברה דרך אתר האינטרנט שלה. לעמותה  פרטים כלליים:

ימניות -אחרים. העמותה מפרסמת מאמרים ודעות פרוקשרים גם עם "פורום קהלת" וארגוני ימין 

לקמפיינים נגד אישים  ףשות אתר "מידה" היהועוסקת בתחומי החינוך, המשפט, מדיניות החוץ ועוד. 

העמותה יהדות, מדיניות וחינוך. , , בעיקר בנושאי ציונותאנשיה פועלים בניגוד להשקפתהוארגונים 

מחלקת המחקר של הכנסת. המהלך במתפקידו הועבר תן קמפיין שבסופו ד"ר גלעד נלקחה חלק ב

 .ושל חברי כנסת מהימין זכה לפרגון ותמיכה של עמותות כגון אם תרצו

מקבלי ההחלטות בנושאים בעלי חשיבות ציבורית את לקדם וליידע את הציבור ו מטרות העמותה:
המורכב וף תקשורת עלת גהפעל ידי  מקודםקלאסית. מימוש המטרות -ה ציונית וליברליתימזווית ראי

 והצגת הביצוע מחקרים, כתיבלכך מבקשת העמותה לקדם ומגזין מודפס. נוסף מאתר אינטרנט 
 ניירות עמדה, הרצאות, ימי עיון וסמינרים, ותרגום ספרים.

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות

 .העמותות לרשם 2013 משנת נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוסס
 .הועד חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"שהדו לציין יש

 רן ברץ מנכ"ל

 עקיבא ביגמן עורך אחראי

 מאיר רובין יועץ משפטי

 משה איפרגן חבר ועד

 אריאל מורלי חבר ועד

 אריאל ארליך ועדת ביקורתחבר 

 מתן וקס ביקורתועדת חבר 
  

 )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013מקבלי שכר לשנת 

 253,620 –רן ברץ 

 122,400 ‒ עקיבא ביגמן

 89,791 ‒מנהל חינוכי , משה איפרגן

 73,500 –עורך  ,אריה גרינשטיין

 60,800 –עורך  י,בעז לו

  

 חות שהגישה העמותה לרשם העמותות(")מתוך הדו נתונים בסיסיים‒ "מידה" 

 .שקלמיליון  2.46-כ :2013‒2006 בשנים הכנסות מתרומות והשתתפויות

 .שקלמיליון  2.46-כ :2013‒2006הכנסות מתרומות בשנים 

 אין. :2013‒2006הכנסות מהשתתפויות בשנים 
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מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  100%מיליון שקל, שהם  2.46-כ תרומות שקופות לגמרי:

 שנבדקו. 

מסך המימון של  100%מיליון שקל, שהם  2.46-כ :2013‒2006לגמרי בשנים מימון שקוף 

 העמותה בשנים שנבדקו.

להבדיל מעמותות אחרות, מקור הכסף של "מידה" הוא ברור וגלוי. מדובר בקרן  שקיפות התרומות:
דוע רוג'ר הרטוג, תורם י הקרן בולט בין ראשי .סודו של זלמן ברנשטיין ז"לימי ,ה האמריקאיתותקו

, למשל בנימין נתניהו ומשה יעלון ‒לפוליטיקאים מהליכוד כספים )בין היתר( גם תרם ש לארגוני ימין
 המכון לאסטרטגיה ציונית.זה, ובהן עמותות המוזכרות בתחקיר  כמהול ‒

, 2013‒2012היא המקור היחיד לכסף שנכנס לעמותה בשנים תקווה דיווחי העמותה, קרן על פי 
 שקל. מיליון 2.46בסך מצטבר של מידה" והיא מימנה את "

 תרומות והשתתפויות –מקורות ההכנסה של "מידה" 

 הערות השתתפויות תרומות שנה מידה

  ‒ שקל 605,734 2012

 פירוט התורמים:  
 שקל 605,734 ‒ הברית-צותאר ,והוקרן תק

 2013 1,869,740 ‒  

 פירוט התורמים:  
 שקל 1,869,740 ‒הברית -צותאר ,והוקרן תק
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 . ועד מתיישבי השומרון8
 

 580492833 מספר רישום:
 .2008 שנת יסוד:

 אין. לפקודת מס הכנסה: 46פטור ממס לפי סעיף 

הוקמה מתוך המועצה האזורית שומרון, ועד מתיישבי השומרון הוא עמותה ש פרטים כלליים:
המקומית, שגם מממנת את רובה המוחלט ועד מקיים קשרים הדוקים עם המועצה וה הפועלת לצדה.

 חסמיי 16מולדשל מרכז  תחקיר מיליוני שקלים.מאז היווסדה, בסכום כולל של  של פעילות העמותה
 .קשר לכאורה לטביעת המונח "תג מחיר" ולשיטת הפעולה המכונה כך ועד מתיישבי השומרוןול

הוועד התפרסם בנקיטת עמדות ימין קיצוניות שספגו גינויים מכל קצות הקשת הפוליטית, כמו למשל 
 ועד עומד בני קצובר.ובראש ה 17כשהפיץ סרטון הסתה נגד ארגוני זכויות אדם.

, לחנך לחשיבות הודה ושומרוןישוב היהודי בייהתפתחות הללפעול לשגשוג ו מטרות העמותה:
לפעול לקירוב חלקים בציבור  הודה ושומרון,ל להחלת הריבונות הישראלית ביישוב היהודי, לפעויה

 ישובים ולמתיישבי השומרון וסביבותיו.יהיהודי, לסייע ל

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי שמות

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

 בני קצובר יו"ר האסיפה

 עקיבא סמוטריץ' חבר ועד

 איציק סנברוי ועדת ביקורתחבר 

 יוסף פורת ועדת ביקורתחבר 

  

 )הסכומים בשקלים, ברוטו( 2013מקבלי שכר לשנת 

 281,474 –שגיא קייזלר 

 72,078 –פנינה דסקל 

 24,419 –אביתר דרשן 

 23,718 –גדי דעי 

 13,806 –הדיה עטיה 

 

 חות שהגישה העמותה לרשם העמותות(")מתוך הדו נתונים בסיסיים‒  שומרוןהועד מתיישבי 

 .שקלמיליון  6.7-כ: 2013‒2006 בשנים הכנסות מתרומות והשתתפויות

 .אלף שקל 160-כ :2013‒2006בשנים הכנסות מתרומות 

 מיליון שקל, כולן שקופות.  6.54-כ :2013‒2006השתתפויות בשנים הכנסות מ

מסך התרומות שקיבלה העמותה בשנים  100%אלף שקל, שהם  160-כ תרומות שקופות לגמרי:

 שנבדקו.

                                                           
16
 www.molad.org/images/upload/files/pricetagfinal.pdf 
17
 www.nrg.co.il/online/1/ART2/676/475.html 

http://www.molad.org/images/upload/files/pricetagfinal.pdf
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של העמותה  מסך המימון 100%מיליון שקל, שהם  6.7-כ :2013‒2006מימון שקוף לגמרי בשנים 

 בשנים שנבדקו. 

מגיע מתקציב המועצה האזורית שומרון, דהיינו רוב המוחלט של הכנסות העמותה ה השתתפויות:
כסף ציבורי. המועצה נהנית ממימון ממשלתי מתקציב משרד הפנים, כמו גם מהעברות שמקורן 

כך יוצא שעמותה שמרכז פעילותה הוא שינוי דעת הקהל וקידום רעיון  .במשרדים ממשלתיים אחרים
 פוליטי שנוי במחלוקת מקבלת את מלוא תקציבה מכספי משלם המסים. 

ארגון מעט המימון של העמותה שמקורו אינו מכספי ציבור מגיע מה תרומה מגורם אוונגליסטי:
אוונגליסטית והבעייתיות של ההתנועה אוונגליסטי "שובה ישראל". תחקירים בדבר קיצוניותה של ה

 18.קשריה עם ישראל התפרסמו במקומות שונים בעבר

 תרומות והשתתפויות –מקורות ההכנסה של ועד מתיישבי השומרון 

ועד 
מתיישבי 

 שומרוןה

 הערות )בשקלים( השתתפויות )בשקלים( תרומות שנה

 2008 134,151 
 

580,000 
מועצה ה שתתפותה
 אזורית שומרוןה

 

 תורמים:הפירוט   
 134,151 – (אוונגליסטים) שובה ישראל

 2009 22,400 870,000 
מועצה ה שתתפותה
 אזורית שומרוןה

 

 2010 15,496 1,348,834 
מועצה ה שתתפותה
 אזורית שומרוןה

 

 2011 0 1,200,000 
מועצה ה שתתפותה
 אזורית שומרוןה

 

 2012 1,050 1,349,333 
מועצה ה שתתפותה
 שומרוןאזורית ה

 

 2013 0 1,200,000 
מועצה ה שתתפותה
 אזורית שומרוןה

 

  

                                                           
18
 www.molad.org/images/upload/files/evangelists.pdf 
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 . עמותת מתיישבי בנימין9
 

 580533867 מספר רישום:
 2010 שנת יסוד:

 אין לפקודת מס הכנסה: 46פטור ממס לפי סעיף 
 

בנימין ואת תושבי -מטה הוקמה כדי לשרת את תושבי המועצה האזוריתהעמותה  פרטים כלליים:
 אביבעת הקמתה, בכללם. העמותה הוקמה בשיתוף עם המועצה ועם העומד בראשה  ושומרוןהודה י

עמותה קשר לכאורה לטביעת המונח לייחס מום כיו"ר מועצת יש"ע. תחקיר מולד כישמש המה, ארו
מקור ההכנסות העיקרי של העמותה הוא כספי ציבור  "תג מחיר" ולשיטת הפעולה המכונה כך.

 בנימין.-מטה האזוריתועצה מהמגיעים מתקציב ה
 

קירוב חלקים ולחנך ולפעול לחיבור " ת,רשם העמותושהוגשו ללפי מסמכים  מטרות העמותה:
בציבור היהודי, להקים מוסדות שיפעלו לחזק את הקשר שבין העם היהודי ומורשתו, הארץ והציונות, 

בפרט, לפעול להחלת הריבונות נימין הודה ושומרון ובבלחנך ולהסביר ביחס לחשיבות ההתיישבות בי
 ."תושבי המועצה וסביבתהללסייע  הודה ושומרון,הישראלית בי

 

 2013 לשנת הגבוה השכר ומקבלי ועד חברי, בעמותה מרכזיים תפקידים בעלי מותש

שהגישה לרשם העמותות  נוספים חות"דווב הכספיים חות"בדו העמותה הצהרת על מבוססחלק זה 
 .ועדוה חברי של המלאה הרשימה את בהכרח מכילים אינם חות"הדוכי  לציין יש .2013עבור שנת 

 

  בעלי תפקידים מרכזיים

 שגיא קייזלר מנהל

 רפאל פישר חבר ועד

 יצחק שדמי חבר ועד

 רועי וידר מורשה חתימה

 חננאל פאצינו ועדת ביקורתחבר 

 הלל זרביב ועדת ביקורתחבר 

  

 בשקלים, ברוטו( )הסכומים 2013מקבלי שכר לשנת 

 19,982 –אמונה דעי 

 12,879 –איתן לסר 

 6,193 –אברהם גרינשפן 

 4,824 –גד דעי 

 4,599 –כוכבה קייזלר 

 

 נתונים בסיסיים‒  עמותת מתיישבי בנימין

 .שקלמיליון  3.52-כ :2013‒2006 בשנים הכנסות מתרומות והשתתפויות

 שקל, כולן שקופות.  אלף 490-כ :2013‒2006תרומות בשנים הכנסות מ

 מיליון שקל, כולן שקופות.  3.03-כ :2013‒2006הכנסות מהשתתפויות בשנים 

מסך המימון של  100%מיליון שקל, שהם  3.52-כ :2013‒2006מימון שקוף לגמרי בשנים 

 העמותה בשנים שנבדקו.
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בנימין, -מטהמגיעו מתקציב המועצה האזורית רוב המוחלט של הכנסות העמותה ה השתתפויות:
דהיינו כסף ציבורי. המועצה נהנית ממימון ממשלתי מתקציב משרד הפנים, כמו גם מהעברות 

כך יוצא שעמותה שמרכז פעילותה הוא שינוי דעת הקהל  .שמקורן במשרדים ממשלתיים אחרים
 וקידום רעיון פוליטי שנוי במחלוקת מקבלת את מלוא תקציבה מכספי משלם המסים.

 תרומות והשתתפויות –תיישבי בנימין משל עמותת  מקורות ההכנסה

עמותת 
 מתיישבי בנימין

 השתתפויות )בשקלים( תרומות שנה
 )בשקלים(

 הערות

 2011 194,557 1,500,000 
שתתפות ה

המועצה האזורית 
 בנימין-מטה

 

 פירוט התורמים: 
 180,000 –כרמי יוסף  ,מיזם קטיף בע"מ

 2012 0 730,000 
שתתפות ה

המועצה האזורית 
 בנימין-מטה

 

 2013 300,000 800,000 
שתתפות ה

המועצה האזורית 
 בנימין-מטה

 

 פירוט התורמים: 
 –תנועת ההתיישבות של גוש אמונים, אגודה שיתופית מרכזית  ,אמנה

300,000 
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 רקע ופירוט על הקרנות המרכזיות ‒ תרומות מחו"לחלק שלישי: 

 עיקרעמותות שנבדקו מגיע מחו"ל, בהרוב המוחלט של התרומות שהועברו למהתחקיר עולה כי 
, אך בהתבסס על תבנית יהןלא מדווחות על מקור תרומותאמנם מהעמותות כמה . הברית-צותמאר

התרומות חלוקת בתחקיר, בחישוב יחסי, נראה שהמצוינים מדווחת ועל פרסומים אחרים ההתרומות 
המגיע מחו"ל מקורו רוב הכסף  .גורמים מחו"למ 89%-וכלים מגורמים ישרא 11%-כעומדת על 

שלהן ועל יעדי ה כנסהקרנות אמריקאיות שבחלקן הגדול אינן מחויבות לדווח לציבור על מקורות הב
ועל האזור הגיאוגרפי הכללי  ןעל המחזור הכספי שלהאך ורק לדווח אותן קרנות מחויבות  ן.יהתרומות

 .(במידה ועשו כן) מו את הכסףשאליו תרהברית -צותמחוץ לאר

ולקבל על  הברית-צותנוסף לכך, החוק האמריקאי אינו מאפשר לאזרח פרטי לתרום כסף מחוץ לאר
כך יוצא  .לתרום את הכסף דרך ארגון אמריקאי אותו אזרח כך זיכוי מס. כדי לקבל זיכוי מס חייב

העביר ל ישראלמכסף לעמותות  ינים לתרוםימעונאמריקאים הזרחים החוק האמריקאי מנתב אש
 .ארגונים שונים התרומה דרך

מספקים מידע חלקי לגבי הברית ה-צותמאגרי מידע שונים בארבמסגרת הכנת התחקיר נבדקו 
שהעבירו  קרנותה חלק לא מבוטל מהתורמים שלכי  מבדיקה זו עולה 19.התורמים של אותן קרנות

ל שבעצמם ממומנים ע אחריםקרנות וארגונים אם כי  ,אזרחים פרטייםאינם  לעמותות שנבדקוכספים 
ל העמותות הישראליות שנבדקו התורמים שקרנות וארגונים. כך יוצא שכדי לאתר את זהות  ידי

במקרים מסוימים איתר  כמה וכמה שכבות.העובר דרך להתחקות אחר מסלול הכסף,  ישבתחקיר 
התוצאה המיידית של שיטת המימון הזאת  )!( ארגונים וקרנות.100-מ מעלההתחקיר שרשור שמנה ל

 ת התורם המקורי.ובלתי אפשרי לאתר את זההיא שכמעט 

מתקיים מצב  מגיעות מחו"ל לעמותות הישראליות שנבדקוהבכל הקשור לתרומות , שורה התחתונהב
החוק את  החוק הישראלי ואת אמנם אינו סותר מצב זה . משמעותי / חמורשל חוסר שקיפות 

 לכל בעל אינטרס הרוצה להשפיע על המציאות בישראלבפועל הוא מאפשר  ךהאמריקאי, א
ך , לשיטתנו, עומד בניגוד לערמצב זה לעשות זאת בלי שזהותו תיחשף. תרומות לעמותותאמצעות ב

 השקיפות ודורש תיקון חקיקתי. 

ביותר הגבוהים סכומים את השתרמו הקרנות האמריקאיות שנבחרו להיכלל בתחקיר זה הן הקרנות 
 .קרנות כאלה . בסך הכל בדקנו שבעשנבדקו בתחקירלעמותות  )מתוך התרומות המדווחות(

 )הסכומים בשקלים(: העבירו ןהסכומים המדווחים שה, ואלו הם בדקושנ קרנותה ןאלו ה

 שהעבירהידוע הכסף  שם הארגון
 2013‒2006 בשנים

לאילו עמותות מרשימת 
הועבר  העמותות שנבדקו

 וכמהכסף, 

 הערות

Central Fund of Israel 2.7 29,299 –רגבים   מיליון 
 2,721,586 –אם תרצו 

 

One Israel Fund  383,000  20,353 ‒רגבים 
 362,805 –אם תרצו 

 

Friends of Ir David 
 (ד.ע.ל.א)ידידי עמותת 

תרומות בסכום לא ידוע  
הסכום  .ד.ע.ל.אלעמותת 

מוערך בעשרות מיליוני 
 .שקלים

 

REPORT  ידידי עמותת( 

NGO Monitor) 

6,846,241  NGO Monitor– 6,846,241  

Hertog Foundation 670,134 ציונית  רטגיהאסטלמכון ה–
670,134 

 

                                                           
19
 www.citizenaudit.org/132992985 

/organizations/132992985projects.propublica.org/nonprofits 

www.foundationcenter.org/findfunders/foundfinder 

https://www.citizenaudit.org/132992985/
https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/132992985
https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/132992985
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The Tikvah Fund 2.6 ציונית  רטגיהמכון לאסטה מיליון‒ 
187,700 

 2,475,474 – "מידה"

 

Israel Independence 
Fund 

 461,592 –רגבים   594,000
 132,800 –אם תרצו 
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 ןוהממצאים לגביה קרנות האמריקאיותפירוט ה

 

1 .und of IsraelCentral F 

, בין לארגונים שונים בישראלמת תור .היווסדהשנת אז בפטור ממס מ ה. מחזיק1979בשנת  הנוסד
במפעל  באופן ניכרהקרן תומכת  ,שוניםחינוך. לפי פרסומים ולגופים בתחום ה נזקקיםהיתר ל

וס, אחד כאיתמר מריורק. -יושבים בניו, ומשרדיה וסכמשפחת מרל ידי ההתנחלויות. הקרן מנוהלת ע
וס גם קשרים עם בנימין כ. למרPalestinian Media Watch הארגוןממנהלי הקרן, הוא גם מנהל 

בפני הקונגרס על החינוך הפלסטיני  הרצהוס כם. מרשמינה אותו כנציג לדיונים מול הפלסטיני ,נתניהו
כסף כי נטען  ויקיפדיהעל הקרן באתר בערך  .מדינות שונותפרלמנט בבפני חברי האמריקאי ו

  20.לישיבת עוד יוסף חי שתרמה הקרן הגיע

 Avenue of the Americas, New York 980 כתובת:

 2992985-13 (:EIN) מספר ארגון

הגופים  לגבי מקורות המימון שלו ולגבי פרטים ארגון צדקה שאינו מחויב לחשוף :קרןהגדרת ה
 מעביר כסף.  אאליהם הוש

 מיליון דולר 15-כסכום ממוצע של  קרןהבשלוש השנים האחרונות תורמת  תרומות והכנסות הקרן:
בסכומים  ניכרתסכום דומה בכל שנה. בשנתיים האחרונות חלה עליה  /מקבלתמכניסה הקרן. בשנה

 מיליון דולר בשנתיים שלאחר מכן. 18-ו 15-ל 2011-מיליון דולר ב 11-מ ,תורמת ומקבלת קרןשה

 Central Fund of Israel ‒מחזור הכנסות ותרומות 

 הכנסות מתרומות מתן תרומות שנה

2009 $11,655,384 $11,712,484 

2010 $10,582,222 $10,478,720 

2011 $11,888,471 $12,088,588 

2012 $15,817,263 $16,126,877 

2013 $18,189,195 $19,673,626 

 $70,080,295 $68,132,535 סה"כ

 

 שנתוניהן מפורטים כאן הגיעבחמש השנים  חילקהשחות הכספיים של הקרן, רוב הכסף "הדו ל פיע
כל הכסף יוצא מחוץ צוין כי  קרןטפסי הדיווח של ה; זאת ניתן להסיק משום שבככל הנראה לישראל

רשימה ארוכה תרומות ל ההקרן מעביר מזרח התיכון.וזרם לשם קידום מטרות בומ הברית-צותלאר
 .שוניםארגונים  291-תרומות להקרן העבירה  , למשל,2013, אך ללא ציון שמם. בשנת של ארגונים

כמו הקרן ים. ארגונ-שרשרת מורכבת של ארגונים ותתיהקרן מקבלת תרומות מה כי תעלהבדיקתנו 
  .המימון שלהםמקורות מחויבים לחשוף את  אלה אינםהארגונים הרוב עצמה, גם 

בראש ניצבת  :לפי הניתוח שערכנו Central Fund of Israelה מבנה המימון של כך נרא ה,דגמהלשם 

Central Fund of Israel .המממנים  וקרנות ארגונים 18מצאנו רשימה של  מתחתיההראשונה  שכבהב

 וקרנות ארגונים 223 ל ידיממומנים עוקרנות ארגונים  18שאותם  אותם .הקרן מהכנסות 15%
גופים שצוינו לעיל  18אחד מאותם  וכן הלאה.‒ אחרים וקרנות ארגונים  ל ידיממומנים עהאחרים, 

                                                           
20
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B
%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C 
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 בעצמו ממומןה ,"Jewish Community Found of the Jewish Fed Council of Greater LA"הוא ארגון בשם 
 .לפחות ארגונים אחרים-תתי 46ל ידי ע

הגופים המאכלסים  18-גם הוא אחד מ, "United Way of Bergen County"בשם ארגון  ה:ועוד דוגמ
הארגונים הללו הוא  אחד. אחרים ארגוניםל ידי שישה ממומן ע ,את השכבה הראשונה שמתחת לקרן

אותם שני גופים . אחד מגופיםשני ל ידי ממומן עה ",United Way of New Englandארגון בשם "
. ארגונים אחרים 32 ל ידיע בעצמו מומןוהוא מ, ".United Way of Massachusetts Bay incנקרא "

 וכן הלאה.

 

2. undFOne Israel  

 בפטור ממס. המחזיק. 1994בשנת  הנוסד

 Central Avenue Unit 210, Cedarhurst NY 445 כתובת:

 11-3195338 (:EIN) ארגוןמספר 

גם לתושבי עוטף  הולאחרונה סייע ,ובעזההודה ושומרון בהתיישבות בי במטרה לתמוך קרן נוסדהה
)אפודים  ציוד בטחוניקרן תורמת השל ציוד רפואי.  התרומאמצעות ב צוק איתן""מבצע עזה במהלך 

 תמיכה כספיתהודה ושומרון, ומעניקה שובים השונים ביילרבש"צים וליואביזרים אחרים( 
מהצד שמרני של המפה  בכירים פוליטיקאים ן קשרים פוליטיים ויחסים קרובים עםקרללהתנחלויות. 

אחד מאותם פוליטיקאים הוא  ה.בותומכים  הם בכנסייופיעלעתים מואלו , הברית-צותהפוליטית באר
 חברי קונגרס.מכיה האחרים נמנים ובין תוג'ון בולטון,  באו"ם לשעבר הברית-צותשגריר אר

, כארגון צדקה תן מוגדרהקר .קרןעומד סטיבן אורלאו, המשמש כנשיא ה One Israel Fundבראש 

 קרןבאתר ה ,. עם זאתלההתרומות ש יעדיועל  הדווח על מקורות המימון שלל תמחויבאינה  והיא
 נציג מיד.אותם ש ,ארגונים ספציפיים כמהישנה אפשרות לתרום ל

עלה בידנו  2013‒2011מיליון דולר בשנים  7-כהכנסות בסך של מתוך  תרומות והכנסות הקרן:
מגיע כסף זה  ,הממצאים ל פיע .מהסכוםבלבד  7%לאתר עקרונית כחצי מיליון דולר, כלומר 

במרוצת שלוש השנים . וכן הלאה‒ אחרים  וקרנות ארגונים-תתימקבלים כספים מה וקרנות מארגונים
ב ור .ארגונים שונים בישראללעמותות ולשהגיעו כולם  ,מיליון דולר 5.1-תרמה הקרן כ האחרונות

 עוטף עזה.הודה ושומרון וליישובי לי ,ככל הנראה, הוזרםהסכום 

One Israel Fund  ‒ ותרומותמחזור הכנסות: 

הכנסות  מתן תרומות שנה
 מתרומות

2011 $1,475,692 $2,504,060 

2012 $1,708,296 $2,206,288 

2013 $1,986,396 $2,390,340 

 $7,100,688 $5,170,384 סה"כ

 

 הבית שלה באתר הפיעכפי שהיא מו באופן ישיר דרך הקרןניתן לתרום להם שרשימת הארגונים 
 רגבים ואם תרצו(:‒ )הרשימה כוללת שתי עמותות המוזכרות בתחקיר זה 

Vests 4 Israel ‒ in Memory of Zeevik Etzion HY"D 
Communal & Humanitarian 
Emergency Medical Equipment 
Funds for the Evacuees of Gush Katif 
IDF Projects 
Operation No More Jewish Victims Security 
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Artists 4 Israel 
Beit Haggai Children & Youth Village 
Bnei David Pre-Military Torah Academy of Eli 
Dolev Homes for at Risk Youth 
Elkana Home for the Elderly 
Ginat Eden Agricultural High School for Girls 
Gush Katif Hachnassat Kallah Fund 
Im Tirtzu 
Israel Land Fund 
Israel Land Security Fund 
Itamar Bet Medrash 
Jobkatif 
Kinor David Yeshiva 
Lashon Limudim 
Latma 
Mechina Otzem 
Mekimi 
Megillot Search and Rescue Team 
Mifgash School for Special Needs 
Regavim 
Shoulder to Shoulder (Katif l'Katif) 
Sol & Esther Bendik Memorial Fund 
Shinui Kivun 
Talmud Torah Hadar Yosef of Eli 
Talmud Torah of Tekoa ‒ Derech Hashem 
Tamir Pre-Military Torah Academy for Social Leadership, Katzrin 
Tazpit 
Tel Shilo ‒ Archeological Excavations 
Yeshivat Noam Siach 
Yeshiva Shavei Hebron 

 

ואלו אחראים  ,קרןהתורמים לזה העלה את שמותיהם של שישה ארגונים בלבד  תחקיר ,כאמור
 .כחצי מיליון דולר בלבדלתרומות בסך של 

 

3. .Transparecy Inc & Research Eval Promoting Org ResponREPORT ‒  

  Friends of NGO Monitorשם קודם:

 2971061-26 (:EIN) מספר ארגון

 Cherry Hill, NJ 08003 כתובת:

 במטרה לתמוך ולהעביר כספים ואף לעזור ,NGO Monitorידידי עמותת כ 2009בשנת  מההוק

ארגון צדקה שאינו  קרן היאה .הברית-צותיש פטור ממס באר קרןמחקרים שונים. ללעמותה בביצוע 
 .ורות המימון ועל יעדי התרומותמחויב בדיווחים מפורטים על מק

היו קשורים קודם לכן  המאנשי כמה. בקושי ניתן למצוא מידע על קרן זו :קרןתרומות והכנסות ה
קאצן, שהוא גם נשיא  ג'ושוע מנהל קרןה את. NGO Monitorשתמכו בהקמת  אחרים ארגוניםל

תעמולה נטען שהוא משלב  אמריקאיתהבעיתונות שפורסמו דיווחים ב .(JNSסוכנות ידיעות יהודית )

כנות הידיעות יש ו(. לס"peddling neocon propaganda as news") 21דיווחים חדשותייםבלכאורה 

                                                           
21
 news-as-propaganda-neocon-peddles-service-news-jewish-mondoweiss.net/2013/07/startup 
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 Clarion" בשםהמזוהה עם ארגון , יימןבשם אלכס טראדם  ל ידימנוהלת ע, וזו נציגות בישראל
Project",  קאצן הוא גם סגן נשיא של 22םאבהתנגדות קיצונית לאסלהשייך לארגון אמריקאי הידוע .

 פורום המזרח התיכון של דניאל פייפס.

סכום , מיליון דולר 2.58-כ הווחיעל פי די מה הקרןתר( 2013‒2011)בשלוש השנים האחרונות 
נתונים מאחר ו, NGO Monitor-להסכום הועבר ככל הנראה  .ישראללמטרות בשהוזרם במלואו 

 .ווחי העמותהיעים בדימופ דומים

REPORT  ‒מחזור הכנסות ותרומות 

 מתן תרומות שנה
 הכל)

 (לישראל

הכנסות 
 מתרומות

2011 $878,500 $985,120 

2012 $829,879 $1,246,084 

2013 $878,500 $985,120 

 $3,216,324 $2,586,789 סה"כ

 

 

בהם נעשה שימוש בתחקיר זה לא נמצא מידע רב ש ותרברוב המקו :REPORTמקורות המימון של 

שתרמו  ארגונים וקרנות 13של  םשמותיהאת  קרן מפרסמתהבנוגע למקורות המימון של ארגון זה. 
ל ידי ע ממומנים וקרנות אותם ארגוניםמ כמה מדובר. אילו סכומיםב טתמפר האינהיא אך  ,כסף הל

עשרות אלפי  שהעבירה ,קרן קורתאת  ארגונים ניתן למצוא 13אותם בין  .ארגונים אחרים-תתי
 NGO-, גם קרן הרטוג העבירה כספים ללכך נוסף .REPORTדרך  NGO Monitor-דולרים ל
Monitor  דרךREPORT.אך פרט זה אינו מופיע באתר הקרן ,  

 :הכתורמי REPORT באתר קרן צגיםוהקרנות המוארגונים ה 13רשימת להלן 

The Helen Diller Family Foundation 

Immerman Foundation 

Klarman Family Foundation 

Koret Foundation 

Linden Trust for Conservation 

Middle East Forum 

MZ Foundation 

Ben and Esther Rosenbloom Foundation Inc. 

Paul E. Singer Foundation 

Seed the Dream Foundation 

Goodman Family Supporting Foundation of the Jewish Community Foundation 

Julis Foundation for Multi-Disciplinary Thinking 

Wechsler Family Foundation 

רכזיים המ התורמים, נראה שקרן קלרמן היא אחד REPORT-בנוגע לכנו בדיקה נוספת שער ל פיע
קרן  ,לפי הידוע .2011-ו 2010דולר בשנים אלף  150-כ REPORT-שלה. קרן קלרמן העבירה ל

 דולר 10,000-דולר, קרן גלייזר העבירה כ 10,000-כ 2013בשנת  REPORT-להרטוג העבירה 
 .2012‒2010בשנים  דולראלף  70-כלארגון , וקרן קורת העבירה 2010בשנת 

 

                                                           
22
 online.org/profile/traiman_alex-http://rightweb.irc 

http://rightweb.irc-online.org/profile/traiman_alex
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 Tikvah Fund ‒ קרן תקווה.4

 13-3676152 (:EIN)מספר ארגון 

 E 56th St Ste 4th Fl, New York 165 כתובת:

היא ובשל כך  ,קרן פרטיתהיא  תקווהקרן  .הברית-צותיש פטור ממס באר קרן. ל90-שנות ההוקמה ב
 הקרן תומכתלגבי מקורות המימון ויעדי התרומות שלה. )באופן יחסי( פורטים ממחויבת בדיווחים 

רוג'ר התורם הבולט  אחד מראשיה הואדגש על הסברה, חינוך ולימוד. בענייני חינוך וצדקה, עיקר בב
 . הרטוג

ככל הנראה מבוסס תקווה העלתה כי הונה בדיקת מקורות המימון של קרן  תרומות והכנסות הקרן:
. לפי דיווחיה 90-הקים את הקרן בשנות הששל זלמן ברנשטיין, פילנתרופ יהודי עשיר וידוע  ונועל עזב

 1.05 -קיבלה הקרן כ 2013לא היו לקרן הכנסות כלל. בשנת  2012‒2011בשנים למס הכנסה, 
 מיליון 20 למעלה הוציאה הקרן ,2013עד  2011 –בשנים אלו  מיליון דולר מעזבונו של ברנשטיין.

 תרומות. דולר על

Tikvah Fund  ‒מחזור הכנסות ותרומות 

הכנסות  מתן תרומות שנה
 מתרומות

2011 $8,285,993 $0 

2012 $6,627,513 $0 

2013 $5,705,816 $1,050,000 

 $1,050,000 $20,619,322 סה"כ

 
הברית, -צותתוך ארועבר למטרות בה 2013‒2011בשנים  מתרומותיהחלק ניכר לפי מסמכי הקרן, 

הברית -צותהסכום שנתרם ליעדים מחוץ לארב ור .המדינהמחוץ לגבולות ן הועברו אל מקצתורק 
ם ובהארגונים המפורטים להלן,  כמה בין 2013‒2012בשנים  והתחלקסכומים אלה יע לישראל. הג

 גם עמותת "מידה".

 הבאים:הישראלים וליחידים לארגונים תרומות  Tikvah Fundהעבירה  2012בשנת 

 

 שנה סכום מוסד/ איש מדינה

 2012 $82,800 שבות-אלון ,הרצוג קולג' ישראל

 2012 $17,000 ירושלים ,בנימין לאו ישראל

 ישראל
האקדמיה  ‒ פרת-עין

 למנהיגות
$387,217 

2012 

 2012 $100,598 אוניברסיטה העבריתה ישראל

 ישראל
El Haprat ‒ Kfar 
Adumim ‒ Mida 

$223,467 
2012 

 2012 $25,391 עפרה ,יואב שורק ישראל

  
 

 הישראלים הבאים:וליחידים תרומות לארגונים  Tikvah Fundהעבירה  2013בשנת 

 

 שנה סכום מוסד/ איש מדינה

 ישראל
El Haprat ‒ Kfar 
Adumim ‒ Mida 

$440,354 
2013 

 2013 $83,350 שבות-אלון ‒ הרצוג קולג' ישראל
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 ישראל
האקדמיה  ‒ פרת-עין

 למנהיגות
$200,000 

2013 

 2013 $34,840 עפרה ,יואב שורק ישראל

 2013 $10,000 אילן-בר ישראל

 2013 $27,403 תקווה-פתח ,בנימין שוורץ ישראל

 2013 $20,150 אדומים-כפר ,דני סגל ישראל

 2013 $20,150 אפרתה ,ארז תדהור ישראל

 2013 $27,083 שבות-אלון ,משה ויינשטוק ישראל

 2013 $5,840 ירושלים ,נטע דרור ישראל

 2013 $15,983 דור-קיבוץ עין ,הורסקיעודד  ישראל

 2013 $30,000 אוניברסיטה העבריתה ישראל

 ישראל
, להנהגה יהודית םהפורו
 לונדון

$50,000 
2013 

 

 

5.David rFriends of I 

 11-3466176 (:EIN)מספר ארגון 

 Lexington Avenue FL 4, New York 575 כתובת:

פטור ממס  קרןל אל עיר דוד. ‒ ד.ע.ל.אארגון ידידי עמותת , היא 1999קרן, שנוסדה בשנת ה
למטרת תמיכה בתושבי הרובע היהודי, תמיכה בפרויקט  הנוסדידידי עיר דוד  קרן .הברית-צותבאר

עמותת  יה שלחפירות ארכיאולוגיות במזרח ירושלים ועוד. מטרות אלו הן למעשה מטרותבעיר דוד, 
כארגון צדקה שאינו  תמסווג קרןה לה כספים רבים במהלך העשור האחרון. המעביר קרןשה ,ד.ע.ל.א

עומד סעדיה  קרןבראש ה .יעדי התרומות שלומחויב למסור דיווחים על מקורות המימון שלו ועל 
 דוד בארי. ,ד.ע.ל.אגם מייסד  חבר השפירו. בהנהלת

מיליון כשישה  תמגלגל הקרןמהבדיקות שערכנו במסגרת תחקיר זה עלה כי  :הקרן תרומות והכנסות

להניח וסביר  ,ישראלקרן שאותרו מועברות לכל תרומות ה שלוש השנים האחרונות.ב דולר בשנה

 .. הארגון לא מפרסם את יעדי התרומות שלוד.ע.ל.שרובן מגיע לעמותת א

Friends of Ir David  ‒מחזור הכנסות ותרומות 

 הכנסות מתרומות מתן תרומות שנה

2011 $7,080,000 $6,423,751 

2012 $5,717,655 $5,884,615 

2013 $3,516,486 $6,550,528 

 $18,858,894 $16,314,141 סה"כ

  

 Friends of Ir David-ל מיליון דולר 1.4שהעבירו אותרו ככאלה וקרנות ש ארגונים ה של שישהבבדיק

 .המממנים אותםארגונים -תתי 145-בשלוש השנים האחרונות אותרו לא פחות מ

 עלו בתחקיר מפורטים להלן:שוהקרנות הארגונים  ששת

Schwab Charitable Fund 
Jewish Community Foud of the Jewish Fed Council of Greater LA 
Jewish Communal Fund 
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Jane F And D Lawrence Sherman Family Support Foundation 
Irving I Moskowitz Foundation 
Iranian-American Jewish Federation 

 

 

 Hertog Fund – קרן רוג'ר הרטוג.6

 26-2002295 :(EIN)מספר ארגון 

 Sunset Ave Ste 200, Palm Beach, FL 223 כתובת:

 רוג'ר וסוזן הרטוג.הברית, והיא מנוהלת על ידי -צותפטור ממס בארה יש ל. 2008-ב קרן נוסדהה
וג'ר ר כארגון שאינו מחויב לפרט את מקורות ההכנסה שלו ואת יעדי התרומות שלו. קרן מוגדרתה

ד, המכון .ע.ל.עמותת א , ובכלל זהשוניםידוע כתומך בארגוני ימין  העומד בראש הקרן, הרטוג,
מרכז שלם בקרן המרכזית לישראל, בעבר גם בהרטוג תמך . עודו "מידה"לאסטרטגיה ציונית, 

-צותשניסה לקדם סדר יום שמרני באר ",יורק סאן-ניו"עיתון היו"ר  הרטוגבעברו היה . בגופים נוספיםו
שטייניץ. של יובל נתניהו ובנימין של הפנימיות הבחירות  קמפייןתרם כסף ל 2012. בשנת הברית

 משה יעלון.קמפיין הפריימריז של תרם הרטוג גם ל 2015לקראת מערכת הבחירות של שנת 

 

-ול הקרן תרמה בעיקר למכון לאסטרטגיה ציוניתמבין העמותות שנבדקו,  רן:תרומות והכנסות הק
NGO Monitor. כיסה יגהקרן  תמך גם בעמותת "מידה" דרך קרן תקווה שבראשותו. עצמו הרטוג-

 ותרמה סכומים דומים. ,ים שנבדקונבש בשנה מיליון דולר 10‒9

 מחזור הכנסות ותרומות‒ קרן הרטוג 

הכנסות  מתן תרומות שנה
 מתרומות

2011 $9,499,200 $9,499,200 

2012 $9,803,368 $5,000,000 

2013 $10,712,604 $10,000,000 

 $24,499,200 $30,015,172 סה"כ

 

-כ‒  2013‒2011מבין הקרנות שבדקנו, קרן הרטוג היא זו שתרמה את הסכום הגדול ביותר בשנים 
ארגונים אחרים, לומועבר לקרנות ו הברית-צותבתחומי ארחלק גדול מהכספים נשאר . מיליון דולר 30

 ידידי שלווה.והעברית  יברסיטהאילן, ידידי בית מורשה, ידידי האונ-בר ניברסיטתדידי אוובכללם י
נכנס  2012בשנת  .תיות ומאגרות חובימני הוןמקרנות תיה של הקרן ורוב הכנסהגיעו  2011בשנת 

מקרנות הון המוצהר שנכנס לקרן  הגיע הכסף 2013-וב ,מרוג'ר וסוזן הרטוג עצמם דרךקרן הכסף ל
 שונות.

 

7.ndependence FundIsrael I 

 Central Park S Apt. 31A, New York NY 200 כתובת:

 20-8676286 :(EIN)מספר ארגון 
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"קרן נחלת שלוחה ישראלית בשם הברית, וגם -צותפטור ממס באר קרן. יש ל2007נוסדה בשנת 
בתפקיד  תרומותיו. ואת יעדיארגון צדקה שאינו מחויב לחשוף את מקורותיו  אקרן היה עצמאות".

 .ג'פרי ויינספלדהנשיא מכהן 

ישראל חזקה, בטוחה וייחודית וליצירה של הקרן מייעדת עצמה לעזרה  תרומות והכנסות הקרן:
פועלים במרץ לעתיד הקטנים  םלחזק גופיבא פוליטי ה-מיזם לא אהקרן הי ,הפי פרסומיביהדותה. ל

 תרמה הקרןשנים האחרונות ב מתקשים לגייס כספים לפעילותם.הם תכן וישר יוא ,מדינת ישראל
 רגבים ואם תרצו.עמותות סכומים לא קטנים ל

חלק גדול מהם קשורים  ;תומכת בעיקר בארגונים דתיים עם אג'נדה ימניתמהתחקיר עולה כי הקרן 
ל פי ע ,בין הארגונים המרכזיים שהקרן תומכת בהם לא כולם. ךא הודה ושומרון,או יושבים בי

לית, מבראשית כרמיאל, מורשת הגליל העליון, יע-בואות יריחו, ישיבת ההסדר נצרת: מפרסומיה
מלגות לדרוזים משוחררים, משכיות, מכינה תורנית בקצרין, רגבים, בית מדרש פרד"ס רימוני, הצלה 

השומר יהודה ורית בחזון לאומי, הקול האמיתי, מכינת ארזי הלבנון, הליבה, העיר הע יהודה ושומרון,
 ושומרון.

 .חצי מיליון דולר בלבדהוא כ הקרן בשנים שנבדקו מחזור השנתי שלה

 

Israel Independence Fund  ‒מחזור הכנסות ותרומות 

הכנסות  מתן תרומות שנה
 מתרומות

2011 $616,437 $605,855 

2012 $660,629 $742,031 

2013 $477,500 $499,711 

 $1,847,597 $1,754,566 סה"כ
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 סיכום: רביעיחלק 

 תרומות

העמותות שנבדקו היא ברורה הן הבולטים של תשע סיון לאתר את תורמייעולה מהנההתמונה 
הו מיונחרצת. מידת השקיפות של העמותות האלה, מבחינת היכולת של האזרח הפשוט לדעת 

מכל התרומות בלבד  1.7%להן, היא נמוכה מאוד. כפי שצויין בתחלת התחקיר,  התורם המקורי
)כאלה שניתן להבין מיהו האדם או הגוף המסוימים שקופות לגמרי שקיבלו העמותות שנבדקו הן 

 שעומדים מאחוריהן(. 

העמותה כוללים  חות הכספיים של"מוזכרים בדוה)כספים  שקופות לכאורהמהתרומות הינן  4.6%
פים הם האנשים או הגו מיגלות אבל לציבור אין באמת יכולת ל כנדרש בחוק, אזכור של הגורם התורם

 ח כדי שזה יעבירו לעמותה המדוברת(."ן בדומצויהשהעבירו את הכסף למקור 

מהתרומות שקיבלו העמותות שנבדקו בשנים המדוברות  94%-היא ש ללושל הנתונים ה םמשמעות
. זהו מצב שכל מי שרואה בשקיפות ערך דמוקרטי חשוב והכרחי פשוט לא יכול בלתי שקופותהן 

האם ; בכוונה תחילההדבר נעשה סה הגדולה של המידע החסוי מעלה חשד שמא אהמ. לקבל
 זהות תורמיהם?את הארגונים המדוברים מנסים להסתיר 

בלתי כה שאחוז ניכר מתורמיהן ההער בשלהעמותות שנבדקו בתחקיר לא נבחרו כי חשוב להדגיש 
או לא שקוף לגמרי. הבחירה בעמותות נעשתה לפי מפתח של נפח הפעילות שלהן ומידת שקוף 

ההשפעה שלהן על השיח הציבורי והפוליטי. למעשה, מדובר במקבץ די מקרי של עמותות המזוהות 
יותר מדאיגים. אם  ףאלאת ממצאי התחקיר  כתהופבחירה העם הצד הימני של המפה הפוליטית, 

להיות מאוד יכול עמותות רנדומליות,  תשעאחוזי השקיפות הנמוכים האלה הם התוצאה של בדיקת 
 מספרים של הפערים היו אף גדולים יותר. שאם היו נבחרות תשע עמותות אחרות, ה

אף שבמסגרת הכנת התחקיר ל החוק. הפרה שאינה משקפת בתחקיר  תהמתוארתופעה הכללית ה
ין זה אומר שמדובר א ‒מקרים רבים של דיווחים חסרים והיעדר דיווח לרשם העמותות  אותרו

מגישה את שכל עמותה ועמותה  החוק. רשם העמותות מתנהל תוך הנחת עבודההפרה של ב
קיבל סדרים בהתנהלותה של עמותה כלשהי רק אם -חליט לבדוק אימחותיה כחוק. הרשם "דו

סמכויות רשם יש ל ,משהחליט לעשות כך בדיקה נקודתית.התראה בעלת חשד סביר המצריכה 
הרשם  ,. במידה והעמותה מסרבתהדרושים נרחבות לחייב את העמותה להעביר אליו את הפרטים

מעבר לסנקציה זאת לא קבע החוק סנקציות נוספות שיכול . שלה יכול לבטל את אישור הניהול התקין
  הרשם להטיל על עמותות סוררות.

ובמקביל  ,בשנה יםשקלליוני יעל הכנסות של כמה מ תדווחמחיש שבו עמותה מסוימת לכאורה, תר
הרשם. בפועל,  מטעםמצריך בדיקה ההוא תרחיש  ,לא מגישה לרשם העמותות רשימת תורמים

יתכן לפיה יש ‒ תיאורטית למדי ברוב המקריםנראית ה ‒ ההנחה, וזאת בשל הרשם לא פועל כך
. החוק כל אחת שקלאלף  20של עד תרומות מקבץ של מורכבים משמקורם עלום ליונים ישאותם מ

, ולכן במקרה כמו זה שתואר ייתן הרשם שקלאלף  20-ווח על תורם שתרם פחות מיאינו דורש ד
  .שיצרה מהספק הנותילעמותה ל

יתכן בשנים הקרובות יתווסף לטופס יו ,לא נעלם מעיני הרשם ,משהו-המעוות ,המצב הנוכחי
להשיב ב"כן" או "לא" לשאלה האם קיבלו תרומות יידרשו בו וההצהרה הכספית של העמותות סעיף 

הם  ‒לא נכונה בדיעבד כשתתברר ישיבו תשובה  במצב כזה, אם. שקל 20,000-שגובהן למעלה מ
ץ לגמרי, ונראה שגם השיפור ספת קטנה לתחום הנראה פרויש משום תו כךיעברו על החוק. אך גם ב

כוונת המחוקק וגם האינטרס הציבורי של  גםהזה לא ייצר מצב של שקיפות אמיתית, שהיא 
 האזרחים.

ומות שמקבלות ווח התריבנוגע לד החוקגם של העמותות עם רשם העמותות, הן ליחסי נוסף
באמצעות שימוש בכלי המיסוך שמספקים הסתרה של תורמים  , בפועל,מאפשר מחו"להעמותות 

ווח על יומסתפק בד ,דורש לדווח על זהות התורם שהחוק בישראל אינו כךוקרנות גדולות. ב ארגונים
הוא מכשיר הלכה למעשה מצב של  ‒ יתה התחנה האחרונה במסלול העברת הכסףזהות הקרן שה
או שקיפות מדומה. כשמצרפים לתמונה את החוק האמריקאי, שאינו דורש מאותן  ,היעדר שקיפות
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הם  מגיעים למסקנה שלציבור בישראל כמעט שאין דרך לדעת מיקרנות לפרט מי תרם להן כספים, 
ולא  ,לא בעזרת מאגרי מידע בישראל ‒ תורמים לעמותות שנבדקו בתחקיר זהההאנשים והגופים 

  בעזרת מאגרים אמריקאים.

במקרה של כך גם , שקיבלו מממשלות זרותכסף על העמותות חובה לדווח על כפי שכיום מוטלת 
יש מקום לשקול את  ממשלתיים במדינות זרות-מגיעות מאנשים פרטיים ומוסדות לאהתרומות 

 בתחקיר. ףשנחשמהסוג מצבים , וזאת לשם מניעת ווחיחמרת דרישות הדה

של קבלת  שינוי החוק בהקשרדיון מעמיק ורציני בקיים מקום ליש ש, אנו סבורים הממצאיםנוכח ל
ווח של העמותות הישראליות יובהקשר של דרישות הד ותממשלתי-תרומות מארגונים וקרנות לא

אמיתית ומלאה של מקורות המימון של העמותות  שקיפותלרשם העמותות. שינוי כזה יעזור לייצר 
 .כולו רהציבומנגנוני המדינה ולטובת הישראליות 
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 השתתפויות

תמיכות כארגוני ימין להתחקיר שבוצע מאשש את ההנחה כי סכומי כסף רבים זורמים לעמותות ו

חלק ניכר מכספים אלו מקורם בכספי ציבור המועברים מהמועצות האזוריות וממשרדי  .השתתפויותכו

)שחשף את ההעדפה הגדולה  2014מחקרים שונים, כגון מחקר שלום עכשיו משנת  ממשלה.

ומחקר מולד מאותה שנה )שחשף  23(הודה ושומרוןבהעברת תקציבי מענקים לרשויות המקומיות בי

פלי יבמקום לשימוש המוניצ ,לעמותות ‒כספי ציבור  ‒העברת מיליונים רבים ממענקי ההקפאה 

הודה ת המקומיות בימראים שמיליוני שקלים עודפים עוברים לכאורה לרשויו 24נועדו(, שעבורו

לתקציבים הרגילים של מעבר , בנוסף למיליוני השקלים הרגילים העוברים אליהם מדי שנה ושומרון

 כל רשות ורשות.

בתקופת  שקלמיליון  95-ארבע מתוך תשע העמותות שנבדקו בתחקיר זכו למימון כולל של כ

נהנות ממימון הות אזוריות שהגיע מתקציבן של המועצות האזוריות בשטחים, אותן מועצ ,הבדיקה

כספי הציבור כולו ש המשמעות היא, .הזורם אליהן דרך משרדי הממשלה ומענקי איזון ניכרממשלתי 

 קהל.הדעת לשינוי ועיצוב מועברים מדי שנה למימון עמותות ימין הפועלות 

עצם מתן התמיכה  :תמיכות מעלה שתי סוגיות מרכזיות שיש לדון בהןהנושא ההשתתפויות ו

הגופים הציבוריים שמעבירים את חשיפת :ושאלת השקיפות ,לעמותות על חשבון הקופה הציבורית

 של כל עמותה.הספציפיים מקורות המימון הציבוריים הסכומים, קרי חשיפת 

 

 עמותות ימין מכספי ציבורשל  ןמימון פעילות

מאבקים ציבוריים בימין והון עמותות בשלושת העשורים האחרונים דן בג"צ פעמיים בסוגיית מימ

נגד הגולן -תקציבי המועצות האזוריות בשטחים. בפסק דין שנגע למאבק תושבי רמתהנסמכים על 

כי בנסיבות  אחדנגד  שנייםברוב של  ץקבע בג"פינוי אפשרי של הרמה במסגרת הסכם עם סוריה, 

, מותר במקרה הזה( ,ישובי רמת הגולן)פינוי אפשרי של  הן מתקיים איום קיומי על מועצה מקומיתבש

ולא  ,לטובת המאבק תארצי תוליטילעמותות וארגונים שונים עבור פעילות פלמועצה להעביר כספים 

 רק להעביר כספים לשימוש מוניציפלי מקומי.

בדמות העברת כספים לארגון שעוסק  כללי ולא מוניצפלי-כדי להתערב בנושא ארצי ,על פי הפסיקה

הלכת )עילה מיוחדת וספציפית עבורה  ספקמהלהוכיח כי מדובר בעניין חריג נדרשת המועצה  בזה,

לסוגיה  ץבעיצומו של המאבק הציבורי על תוכנית ההתנתקות, נדרש שוב בג" ,2006בשנת  גרינברג(.

 ץו שופטי בג"רבפסק הדין אישר 25בעקבות עתירת "שלום עכשיו" נגד המועצות האזוריות בשטחים.

אפשרו למועצות האזוריות להעביר מימון לעמותות הנאבקות בתוכנית , לכת גרינברגאת ה

הלכת  , במקרה זה,כן ל. עקיומן עלוהגדירו את המצב כאיום קיומי על שטח המועצות ו ,ההתנתקות

 תקפה.‒ זה מסוג  יםפעילות ציבורית במקרשל גרינברג המאפשרת מימון 

מסוג זה, פטים ממתן אישור גורף וכולל להעברת כספים יחד עם זאת, בפסק הדין מסתייגים השו

"אוסיף, כי מוטב היה לוא ומביעים את אי שביעות רצונם מכך. השופט רובינשטיין כתב בפסק הדין: 

-מועצת יש"ע היתה מפרידה בין המחלקה המוניציפלית והמחלקה המדינית, ובכך חוסכת את אי

 ".גרינברג במקרים עתידייםהבהירות במקרה זה ואת החשש לסטייה מהלכת 

                                                           
23
 peacenow.org.il/Moin2014 
24
 www.molad.org/images/upload/files/HaHativaLeHityashvut.pdf 
25
 01/t20/04101040.t20.pdfelyon1.court.gov.il/Files/04/040/1 

 

http://peacenow.org.il/Moin2014
http://www.molad.org/images/upload/files/HaHativaLeHityashvut.pdf
http://elyon1.court.gov.il/Files/04/040/101/t20/04101040.t20.pdf
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אך  ,את העברת הכספים לעמותות הימין שלושה שופטים מול שנייםברוב של  ץבפסק הדין אישר בג"

ציין כי לשר הפנים ניתנת הסמכות לקזז את הסכומים שהועברו לעמותות השונות מכספי מענקי 

ריות מדי שנה, כך שבפועל המימון לפעילות עמותות ומעביר המשרד לטובת המועצות האזשהאיזון 

 משלמים תושבי המועצה.שהימין יתבצע מכספי הארנונה ומהמסים 

בכל מקרה שבו מעבירה רשות מקומית כספים למאבק ביישומה של תוכנית התנתקות מסכם: "ץ בג"

בירה רשאית המדינה לקזז מתמיכתה באותה רשות סכום כסף השווה לסכום הכסף שהרשות הע

 ."לגוף או לגופים אחרים לשם מאבק זה

יש לבטל את הלכת כי הכספים אינן חוקיות ו תוהעברכי טענו  ,בדעת מיעוט ,השופטים חשין וביניש
בתחומיהן  –"רשויות מקומיות הוסמכו לפעול השופט חשין, בנימוקי החלטתו, כתב כך:  ל.יגרינברג כל

יים, ומנגד הן לא הוסמכו לפעול בנושאים של מדיניות בנושאים מוניציפל –וכסמכותן המוניציפלית 
מוניציפליים, וממילא לא הוסמכו -מדינתית כוללת. רשויות מקומיות אינן מותרות לעסוק בנושאים לבר

 הן להוציא הוצאות כספים מתקציביהן למטרות שאינן משרתות את רווחתם המוניציפלית של תושביהן
קציב המורכב מתשלומי חובה שגבתה הרשות מתושביה למימון ת –תקציבה של רשות מקומית  [...]

להסדרת  –פעילותה וממענקים שמעניק לה השלטון המרכזי על חשבון כלל משלמי המסים במדינה 
הרווחה המוניציפלית בתחומי הרשות נועד, ולמטרה זו לבדה רשאית היא הרשות המקומית להוציא 

 הוצאות מן התקציב".

והקים רשת קבועה של עמותות, ארגונים, מקבלי שכר  ץאת פסיקות בג"הממסד המתנחלי מיסד 

 לאורך שנים, ללא קשר למצב הפוליטיובאופן רציף וקבוע, לקידום מטרותיהם פועלים הופעילים 

ומדי שנה מעבירים סכומי עתק של  ,דרך קבעבציבורי. ראשי המועצות פועלים "במצב חריג" כוה

 םקמפיינים שמטרתפעילויות וממשיכות לממן  ,מצדן ,הן ;עמותות הימיןשם הפעלת מיליוני שקלים ל

ומשרד הפנים מעולם לא קיצץ את  ,להשפיע על כלל אזרחי ישראל. אף מנגנון ביקורת לא הוקם

בדבר  ץהעביר למועצות. כל דברי ההסתייגות של שופטי בג"שהסכומים שהועברו מתקציבי התמיכות 

ובין כספים המוצאים על צרכים  ,סים לכספי ארנונהספי משלמי המהפרדה בין כבבפיקוח והצורך 

 נותרו על הנייר בלבד. ,עות הסברה ארצייםסים לבין כספים המוצאים למיציפלימונ

יש לעשות סוף להתנהלות זו, המתעלמת מהעקרונות שנקבעו בפסיקת בג"ץ ומרוח הפסיקה. יש 

באמצעות מהלך  ץלקיים את רוח פסיקת בג" עצות המקומיותולסתום את הפרצה ולדרוש מהמ לדרוש

איום קיומי על  חלבהם שחקיקתי או משפטי שיגביל את מימון עמותות הימין רק למצבים חריגים 

אלא  ‒ זרמו מהקופה הציבוריתועצם קיומה, ולהבטיח כי הסכומים שיועברו לא יעל שטח המועצה או 

 .בלבד אותם משלמים תושבי המועצהש ,מקופת תשלומי הארנונה

 

 שקיפות בקבלת תמיכות והשתתפויות

ואין חובה של הגורם המקבל לחשוף  ,תיוכיום אין בחוק הגדרה מחייבת למושגים תמיכות והשתתפו

כל עמותה לפרסם כיום מחייב חות הכספיים. בעוד החוק "בדואת מקור הכספים הספציפי שלהן 

מדינה זרה, דווקא קבלת של תרומה שמקורה בתקציב  תקבלדיווח על ברבים מדי שלושה חודשים 

 הויכול ,פרסום תמחייב האינ , על חשבון משלם המיסים הישראלי,תרומה מתקציב מדינת ישראל

 מפני הציבור. הלהישאר חסוי

סכומי כסף  ,השתתפויות/תחת הסעיף תמיכותשלהן, חות הכספיים "עמותות רבות מציינות בדו

בלי לפרט את זהותו של הגוף ואת מטרת המימון. שאלת חשיפת המימון  מגוף אחר ןשהועברו אליה

וגם כאשר מדובר  ,ארגון אחרממדובר בכספים המועברים מעמותה או חשובה במצבים שבהם 

 בכספים שמוקרם בתקציב ציבורי.

הגורם הציבורי השתתפויות ותמיכות, המידע לגבי מכיוון שהחוק אינו קובע חובת שקיפות על כספי 

נשאר סמוי ותלוי ברצונה מעביר לעמותה את הכסף )ולגבי מטרת ההעברה והשימוש בכספים( ש

אזרח המעוניין לקבל עליהן לו בכספי ציבור, הלעברות השל ה ןמקורכשהטוב של העמותה המקבלת. 
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האם בוצעו העברות כספיות שהקצתה את התקציב ולברר באמצעותה לפנות לרשות מידע נדרש 

ולעתים מצריך התכתבויות ועתירות  ,מטרה. גם מידע זה אינו נגיש באופן מלא לעמותות ולאיזו

 חוק חופש המידע.לפי משפטיות 

אך מתעלמות  ץ,בשטחים מתרצות את העברת התקציבים בפסיקת בג" הרשויות המקומיות
שיש להטיל על העברות כספים כאמור מגבלות באשר להאמירות הנוספות שניתנו בפסיקת בג"ץ מ

שלום עכשיו בתקופת ההתנתקות כתב בפסק הדין השופט  ץבבג"ועל השקיפות שיש להחיל עליהן. 
ראשית פיקוח כאמור שהכספים שיוצאו לעניין זה הם כספי הציבור הבאים מן הציבור רובינשטיין: "

יפות באשר להיקף ההוצאה ודרכיה, הספציפי עצמו, ולא מן השלטון המרכזי גופו, ושנית בקרה ושק
שאבקש להטעימן. חיפוש אותו איזון הוא הטעם שבצד שימורה של הלכת גרינברג תומך אני בהצעה 

לצמצם את השימוש בכספים לכספים הבאים מציבור תושבי הרשויות בלבד, וזאת מטעמים של 
 היגיינה ציבורית ושכל מעשי ישר".

ילה חת ודיווח של קבלת תרומות מכספי מדינות, היא אינה מכאשר ממשלת ישראל מדברת על שקיפו

חות הכספיים. "בהן היא תומכת לפרסם זאת בדושדרישה זאת על עצמה ואינה דורשת מהעמותות 

פרצה זאת מאפשרת העברה וקבלה של כספים ללא ביקורת ציבורית וללא יכולת של הציבור לדעת 

אמצעות ניתן לתקן ביש ו אתזהפרצה המהי מטרתו. את והמוצא מכיסו,  ,ולשפוט מהיכן מגיע המימון

חות "במסגרת הדו ,בצורה ברורה כל עמותה לחשוף וחייביש ,חקיקהקביעת נהלים מתאימים ו/או 

, וזאת תמיכההעברה / האת מטרת הואת המקור המדויק של כסף ציבורי שקיבלה  ,שלההכספיים 

 תמיכה שקיבלה. כל לגבי 
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