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הקדמה

מטרתו של תחקיר זה היא בדיקת מקורות המימון ושקיפותן של כתשע עמותות המזוהות עם הימין הישראלי.
מתוך התחקיר עולים ממצאים המעידים על חוסר שקיפות בקנה מידה נרחב ועל היעדר יכולת לאתר את גורמי 
המימון הראשוניים של אותן עמותות. מתוך סך ההכנסות של העמותות שנבדקו, רק אחוזים בודדים הועברו 
באופן שקוף המאפשר לציבור לדעת מהו מקורן הראשוני. מדובר במאות מיליוני שקלים שהשפיעו ומשפיעים 

על עיצוב המדיניות ודעת הקהל הישראלית בתחומים קריטיים ושנויים במחלוקת.

נוסף להיעדר השקיפות, התחקיר נוגע גם באספקט ההסדרה החוקית של סוגיית מקורות המימון של עמותות,
במנגנון הפיקוח ובפרצות הרבות בחוק המאפשרות את המצב הזה. התחקיר מפרט ומסביר את אופני המימון 
המרכזיים של העמותות שנבדקו, ובהתבסס על מקרי עבר ופסיקות של בתי המשפט בישראל אף מציע דרכים 

לשינוי המצב הקיים, בין השאר באמצעות חקיקה.

התחקיר אינו נוקט עמדה פוליטית כלשהי, אלא מציג תמונת מצב עכשווית לגבי מימון העמותות שנבדקו, תמונת 
מצב החושפת בעיות וכשלים רבים. התחקיר גם אינו מתיימר להציג יותר מאשר את מרחב הגזרה שנחקר ונחשף, 

וממצאיו עוסקים רק בתחומים ובעמותות שנבדקו.

ברקע לפרסום התחקיר עומדת סוגיית שקיפות מקורות המימון של עמותות, בעיקר כאלו הפועלות בתחום הנושק 
לזירה הפוליטית ובסוגיות ליבה שנויות במחלוקת בציבוריות הישראלית. סוגיית השקיפות, כערך וכפרקטיקה 
של ארגונים, נעשתה בשנים האחרונות סוגיית מפתח בציבוריות הישראלית; חלק ניכר מהדיון בה התפתח סביב 

מקורות המימון המרכזיים של עמותות, ובזכות הציבורית לדעת מי מממן את פעילותן ובאיזה אופן.

ניכר  חלק  העמותות.  מימון  לנושא  הקשורות  סוגיות  חשפו  האחרונות  בשנים  שהוגשו  חוק  והצעות  פרסומים 
מהדיון בנושא הגיע בדמות קמפיין ציבורי-פוליטי שהונע בעיקר על ידי חברי כנסת מהימין ועל ידי ארגונים וגופים 
המזוהים עם הימין ועם ההתנחלויות ביהודה ושומרון, שמתחו ביקורת חריפה על פעילותם של ארגונים ועמותות 
הפועלים בהקשרים של זכויות אדם וזכויות אזרח. הקמפיין מקשר ציבורית בין ארגונים אלו לשמאל הישראלי 

ומנסה לצמצם את מקורות המימון ויכולת הפעולה שלהם, בין השאר על ידי נסיונות חקיקה.

עד היום לא נערכו תחקירים רבים הבודקים לרוחב ולעומק את סוגיות המימון של עמותות המזוהות עם הימין 
הישראלי ואת מידת השקיפות של אפיקי המימון שלהן. מספר מצומצם של פרסומים בעיתונות בדקו פרטים 
נקודתיים בלבד, ובדרך כלל בטווח שלא עלה על שנים אחדות. אף תחקיר לא בדק באופן ממוקד ממה בדיוק 

מורכב המימון שמקבלות עמותות אלה, המזוהות עם הימין, ועד כמה הוא גלוי ושקוף.

בימים אלו עומדת על הפרק הצעת חוק חדשה שעניינה הגברת הפיקוח בכל הנוגע למימון עמותות שמקורו 
במדינות זרות. הצעה זו מונעת בעיקרה מהצד הימני של המפה הפוליטית, ותוצאותיה אמורות לכאורה להגביל 
בעיקר עמותות "שמאל" וזכויות אדם. לנוכח ההצעה העכשווית ולנוכח הקמפיין הציבורי שהוזכר לעיל, עולה 
הצורך בבדיקת התמונה הרחבה של מקורות המימון של עמותות מרכזיות המשתייכות בעיקרן לימין הישראלי. 

ובארגון  מרכזי בהעברת מסרים  לכן( תפקיד  קודם  גם  )וחלקן  העמותות שנבחרו משחקות בשנים האחרונות 
פעילויות המזוהות עם הימין הישראלי ועם המצדדים בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. העמותות נבחרו ללא 
ידיעה מוקדמת של דרכי ומקורות המימון שלהן, מתוך הנחה שהן מייצגות יחד ולחוד את אופני ומקורות המימון 

המקובלים והאופייניים גם לעמותות אחרות.
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מבנה התחקיר

בחלקו הראשון של התחקיר מובאים הממצאים העיקריים ללא פירוט ספציפי של שמות העמותות והמספרים 
המדויקים, וזאת כדי לשרטט תמונה כללית ורחבה של הממצאים. חלק זה מציג את דרכי המימון המרכזיות של 
העמותות שנבדקו תרומות מהארץ ומחו"ל וכספי השתתפויות )כספים ושווי כסף שמתקבלים מרשויות מקומיות 

ומשרדי ממשלה( ועוסק גם במידת השקיפות של מקורות המימון עצמם.

בחלקו השני של התחקיר מפורטים הממצאים הספציפיים בנוגע לכל אחת ואחת מהעמותות שנבדקו.

בחלקו השלישי של התחקיר מוסבר על דרכי המימון המרכזיות של עמותות בישראל. חלק זה כולל ניתוח מהותי 
של כל אחת מהדרכים הללו ביחס לחוק הישראלי, ולצד זה הסברים בנוגע למידת האכיפה והפיקוח על דרך מימון 

זו ובנוגע להיבטים הציבוריים והמשפטיים של סוגיות אלה.

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

פרק הסיכום מציג את השורות התחתונות והמסקנות העולות מתוך הממצאים העיקריים והמהותיים
הנכללים בתחקיר.
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חלק ראשון:
ממצאים עיקריים
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נתונים עיקריים מאוחדים
של תשע העמותות שנבדקו

 580.88
₪ מיליון

כ-

סך כל המימון
מתרומות והשתתפויות
בשנים 2006-2013:

מתרומות

 485.81
₪ מיליון

מהשתתפויות

 95.07
₪ מיליון

כ-

כ-
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נתונים בולטים נוספים

סך כל התרומות השקופות לגמרי: כ-8.15 מיליון שקל, שהם 1.7% מסך התרומות.
סך כל התרומות השקופות לכאורה: כ-22.4 מיליון שקל, שהם 4.6% מסך התרומות.

סך כל התרומות החסויות מתוך כלל התרומות: כ-455.26 מיליון שקל, שהם 93.7% מסך התרומות.
סך כל התרומות שאינן שקופות לגמרי )תרומות חסויות או שקופות לכאורה(: כ-477.66 מיליון שקל,

שהם 98.3% מסך התרומות.
סך כל התרומות הישראליות שעליהן דווח בדו"חות הכספיים: כ-4.26 מיליון שקל,

שהם 0.87% מסך התרומות הכולל.

1.7%
סך כל התרומות 
השקופות לגמרי
8.15
מיליון₪

4.6%
סך כל התרומות 

השקופות לכאורה
22.4

מיליון₪

93.7%
תרומות
חסויות

455.26
מיליון ₪
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הערות והסברים

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

בחישוב שלהלן ישנו שימוש במונחים "שקוף לכאורה" ו"שקוף לגמרי". מדובר באבחנה בין סוגי שקיפויות שונים, 
וזו תוסבר בהמשך הפרק בפירוט. בקצרה כסף "שקוף לגמרי" הוא כסף שהציבור יכול לדעת את מקורו הספציפי, 
קרי שם האדם או הגוף שתרם אותו במקור. לעומת זאת, כסף "שקוף לכאורה" הוא כסף שמקורו מוזכר בדו"חות 
הכספיים של העמותה על פי חוק, אך לציבור אין אפשרות לדעת מי הם האנשים או הגופים שהעבירו את המימון 

לאותו מקור כדי שזה יעביר את הכסף לעמותה.

לעתים מתגלים פערים בין דיווחי ההכנסות השנתיים של הסכומים שהתקבלו מתרומות אל מול סך הסכומים 
ברשימות התורמים שהוגשו. לעתים הפערים גדולים מאוד, ואף מצטברים לכדי מיליוני שקלים. במקרים אחרים 

הפערים עומדים כל סכומים של כ-700 אלף שקל, או כ-100 אלף שקל, ולפעמים פחות. 

פערים אלו לרוב אינם מוסברים, כשהסבר אפשרי אחד הוא שיתכן שהעמותה קיבלה מספר תרומות הנמוכות 
מ-20 אלף שקל כל אחת, זהו הסכום שמתחתיו אין צורך לדווח על זהות תורם התרומה ועל סכום התרומה. מכיוון 
שכך, במסגרת הכנת התחקיר עלה הצורך להחליט כיצד להתייחס לפערים אלו בחישובים הכוללים. ההחלטה 
שהתקבלה היתה לנקוט בשיטת הסבירות בהסתכלות ספציפית על כל סכום, גודלו ותבנית המימון המאפיינת את 
העמותה המדוברת. לפי הפרמטרים הללו הוחלט האם לסווג את הסכומים לפי הקטגוריות השונות: "לא שקוף" 
)התחקיר מכנה זאת גם "חסוי"(, "שקוף לכאורה" ו"שקוף לגמרי". הסברים נוספים על הפערים הללו מופיעים 
הסכומים  מוצגים  שבהן  הכלליות  בטבלאות  גם  מסוימים  ובמקרים  הסכומים,  פירוט  לצד  העמותות,  בתיאורי 

המדוברים בהקשרים שונים.

לפרמטרים  בהתאם   – להערכה  הניתנת  סבירות  ישנה  שקל,  אלף  כ-700  של  בדיווח  פער  נתגלה  אם  למשל, 
שהוזכרו קודם לכן, שכסף זה הושג או בתרומות גדולות המחייבות דיווח או במקבץ של עשרות תרומות קטנות 
של פחות מ- 20,000 ₪ כל אחת. התחקיר נדרש בכל מקום להחלטה ספציפית בהתאם לפרמטרים שצויינו וכך 

סיווג ו/או התייחס לפערים הללו. 

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

להניח שהועבר כתרומות קטנות.

ראוי לציין כי ייתכן גם פער אחר בסכומים, למשל כאשר בשנה מסוימת סך כל התרומות ברשימת התורמים של 
העמותה עולה על הסכום הכללי של תרומות  המופיע בדו"ח הכספי הרשמי של העמותה. גם במקרה כזה הוחלט 
להכריע על הסיווג לגופו של עניין, ועל פי אותם מבחני סבירות. עוד יש לציין כי ברוב המקרים שבהם התגלו 
פערים העומדים על סכומים זניחים יחסית ביחס למספרים הכוללים )לדוגמה, סכומים שאינם עולים על 100 אלף 
שקל, או כאלה שעולים על סכום זה רק במקצת( המגמה היתה להתייחס אליהם לקולא )כלומר כאילו מדובר 

בכספים שקופים( ולא לחומרא )כספים לא שקופים(.

חישובי סכומים שצוינו בדיווחי העמותות בדולרים חושבו לפי שער של 4 שקלים לדולר. ביחס לתמונה הכוללת 
מדובר בסכומים זניחים, ולכן הוחלט לחשבם בחישוב פשוט זה ומבלי לדקדק בשערי הדולר בכל שנה ושנה.
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השתתפויות

כספי השתתפויות חסויים הם כספים שסכומם מופיע בתיק העמותה ברשם העמותות כשורה תחתונה בלבד, 
תחת הכותרת "השתתפויות", ללא ציון מקור הכסף.

כספי השתתפויות שקופים הם כאלה שקיים ציון לגבי מקורם. מתוך סך כל המימון הישראלי המדווח, כ-4.3% 
מקומיות  מרשויות  רוב  פי  על  מגיע  זה  )כסף  ותמיכות  כהשתתפויות  מדווח  וכ-95.7%  כתרומות,  מדווח  בלבד 

וממשרדי ממשלה(.

סך כל המימון מהשתתפויות בשנים 2006‒2013: כ-95.07 מיליון שקל.
סך כל כספי ההשתתפויות השקופים: כ-14.71 מיליון שקל, שהם 15.5% מסך כל כספי ההשתתפויות.
סך כל כספי ההשתתפויות החסויים: כ-80.36 מיליון שקל, שהם 84.5% מסך כל כספי ההשתתפויות.
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כדי לקבל תמונה כוללת בפרק זמן רלבנטי בדק התחקיר את מקורות המימון של תשע העמותות בשמונה השנים 
האחרונות המדווחות, כלומר משנת 2006 ועד שנת 2013. לעתים ישנן חריגות קטנות, והתחקיר יתייחס מדי פעם 

גם לשנים אחרות.

הבסיס לתחקיר נשען על חוק העמותות הישראלי¹, המכיל בתוכו חובת גילויים של תורמים שתרמו בשנה אחת 
סכום של 20 אלף שקל ומעלה לעמותה ספציפית. על פי החוק, על כל עמותה למסור לרשם העמותות מדי שנה 

רשימה של תורמים שהעבירו לה תרומות מעל סכום זה. רשימה זו אמורה להיות גלויה לציבור. 

התחקיר ניסה לבחון עד כמה מקורות המימון של העמותות שנבדקו אכן שקופים הלכה למעשה. ההנחה היתה 
שלאור החוק הישראלי, המחייב דיווח על מקורות המימון של עמותות, יהיו מקורות המימון של העמותות שנבדקו 

שקופים ברובם המוחלט. בפועל, הממצאים אחרים לגמרי.

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p182k1_001.htm ¹ 

רקע על מימון עמותות
ונקודת המבט של התחקיר על התחום
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מסקנות  כמה  על  מצביעים  יחדיו,  העמותות  תשע  לגבי  התחקיר  ממצאי  שהם  לכן,  קודם  שהוצגו  המספרים 
מרכזיות. יודגש כי האמור בחלק זה של התחקיר הוא סיכום כללי של מגמות מרכזיות, ואין הוא מתקיים בהכרח 
בכל העמותות שנבדקו. לעיון בממצאים הנוגעים לכל אחת מהעמותות יש לפנות לפרק העמותה הרלבנטית 

בדו"ח.

המסקנה הראשונה היא שקיים חוסר שקיפות עצום ומפתיע בממדיו לגבי מקורות המימון של תשע העמותות 
שנבדקו. אחוז הכסף השקוף באמת, זה שהציבור יכול לדעת את מקורו הספציפי מתוך דיווחי העמותות ‒ קרי 
שם האדם או הגוף שתרם אותו עומד על כ-3.93% בלבד! זאת מתוך הכנסות כוללות )מתרומות והשתתפויות(, 

העומדות בתקופה המדוברת על כ-580.88 מיליון שקל.

שיעור השקיפות הנמוך נובע מכמה סיבות מרכזיות. הראשונה שבהן היא חוסרי דיווח בסדרי גודל עצומים על 
מקורות המימון של העמותות ופערים של מיליוני שקלים בין סך כל ההכנסות המדווחות כתרומות לבין הסכומים 
המוצגים ברשימת התורמים המפורטת. דווקא במקרה של שתי העמותות העשירות ביותר ‒ א.ל.ע.ד ומועצת יש"ע 
השקיפות היא מינימלית, שכן התיק של אלעד ברשם העמותות לא כולל אף רשימת תורמים בשנים 2006-2013, 
ואילו התיק של מועצת יש"ע כולל את רשימות התורמים של 2011-2012 בלבד, שגם אלו הוגשו רק לאחר פניית 

הרשם לעמותה ב- 2014 במסגרת ביקורת עומק. 

מרשויות  לעמותה  כסף שמגיעים  שווי  או  כספים  רוב  פי  על  לכספי ההשתתפויות, שהם  שנייה קשורה  סיבה 
מקומיות או ממשרדי ממשלה, כלומר כספי ציבור. העמותות שנבדקו, המקבלות כספי השתתפויות בגובה מיליוני 
שקלים, אינן מדווחות באופן מלא על זהות הגורמים שהעבירו להם את הכסף. מהתחקיר עולה כי שש מתוך תשע 
העמותות שנבדקו מקבלות שיעור ניכר ממימונן ככספי השתתפויות. החוק הישראלי מאפשר לעמותות שלא 
לחשוף את שמות הגופים שמעבירים להן כספי השתתפויות, מצב שמשמעותו היא שלציבור הישראלי אין דרך 

לדעת מי מעביר את כספי המסים שלו לעמותה כזו או אחרת.

סיבה שלישית נובעת מהעובדה שרוב התרומות המדווחות שקיבלו העמותות שנבדקו הגיעו מחו"ל )כמעט כולן 
מארצות-הברית(, ובדיווח על חלק ניכר מהכספים הללו מצוין רק שמה של הקרן שהעבירה אותם, ולא שמו של 

האדם או הגוף שתרם את הסכום בפועל )מצב המכונה בתחקיר זה "שקוף לכאורה"(. 

החוק הישראלי מאפשר לעמותה לקבל כסף מקרן זרה בלי לפרט מי תרם את הכסף לאותה קרן )באופן זה, 
המידע החשוף לציבור מסתכם בשמה של הקרן והסכום שהועבר דרכה(. גם החוק האמריקאי, שעל פיו פועלות 
הקרנות האמריקאיות המדוברות, אינו מחייב חשיפה של שמות תורמי הכספים המוזרמים לקרן וממנה לעמותות 
בישראל. כתוצאה מכך, מידת השקיפות של מקורות המימון הזר של העמותות שנבדקו נמוכה במיוחד, ולמעשה 

כמעט אינה קיימת.

אם המחוקק הישראלי מחפש להגביר את שקיפות מקורות המימון הללו, הוא יהיה חייב, מן הסתם, לעשות זאת 
באופן שיחייב את העמותות לדווח על זהות התורם המקורי שממנו התקבל הכסף, ולא להסתפק בציון שם הקרן 
האמריקאית ששימשה צינור להעברת הכסף. מסקנה מתבקשת העולה מממצאי התחקיר היא שראוי להגביר 
את השקיפות לגבי מקורות המימון הזר של עמותות אלה )ואחרות(; מסקנה זאת מתחזקת כשמביאים בחשבון 

שהכסף המוזרם אליהן מחו"ל מרכיב את חלק הארי של תקציביהן השנתיים.

לסיכום, התחקיר מראה כיצד העמותות שנבדקו מגישות דיווחים שאינם מאפשרים לציבור לקבל תמונת מצב 
נותר  אמיתית לגבי זהותם של מקורות המימון שלהן. בשורה התחתונה, רוב המימון שמקבלות עמותות אלה 

באפלה, אינו גלוי ושקוף או שקוף לכאורה בלבד.

הממצאים העיקריים
הסבר כללי
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