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א .רקע רעיוני
התנועה הרפורמית בראשית דרכה התנגדה לציונות ,כחלק מהתפיסה הרפורמית ששללה את היחס ליהדות
כזהות לאומית ,והעדיפה לראות את היהדות כדת בעלת מאפיינים אוניברסליים כדי להשתלב במרחב
המודרני.
בעקבות תהליכים דמוגרפיים של מעבר מרכז התנועה הרפורמית ממערב אירופה לארה"ב ,נוצר שינוי ביחס
של הרפורמים ללאום היהודי .המגמה הלכה והתחזקה לאחר השואה ובעקבות כך גם היחס לציונות נעשה
יותר מורכב.
בעוד שמצד ההצהרות הרשמיות הרפורמים מביעים תמיכה בישראל  -כמרכז יהודי גדול ,הרפורמים
מתקשים מאוד לקבל את ההגדרה של מדינת ישראל כ'מדינה יהודית' משתי סיבות:
•

סיבה אחת :הרפורמים לא רואים את מדינת ישראל כמקום המרכזי שמהווה בית לעם ישראל,
אלא הם רואים את מדינת ישראל כמקום שבו קיים מרכז יהודי גדול ,שמסייע לחזק את הקשר
היהודי בכל רחבי העולם .אבל הם לא מוכנים ל'שלילת הגלות' ,ולכן לא לחינם אין כמעט יהודים
רפורמים בארץ ישראל ,ובכל העלייה מארה"ב לא רואים כמעט יהודים רפורמים.

•

סיבה שניה :התפיסה האמריקאית שממנה מגיעים הרפורמים היא סביבה רב תרבותית ,שאינה
מקבלת זהות של מדינת לאום ,ודוגלת בהפרדת דת ומדינה .לכן הרפורמים לא מצליחים להסתדר
עם המושג 'מדינה יהודית' ,וחלק גדול מהמאבק שלהם מופנה להפרדת דת ומדינה במדינת ישראל.

תפיסה זו מובילה לשתי עובדות מרכזיות:
•

א .למרות ההצהרות של התנועה הרפורמית על יחס חיובי למדינת ישראל ,הציבור הרפורמי לא
קונה את זה והולך ומתרחק ממדינת ישראל.

•

ב .ההנהגה של התנועה הרפורמית מבקרת כל הזמן את מדינת ישראל ,כיון שההתנהלות של מדינת
ישראל שמנסה לשמור על עצמה כמדינה יהודית  -עם מאפיינים יהודים ,ונאבקת על שימור החזון
הציוני של שיבת עם ישראל לארצו  -לא תואמת לחזון הרפורמי ,שרואה במדינת ישראל "מדינת
כל אזרחיה" שגרים בה הרבה יהודים.
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ב .חוסר הזדהות עם מדינת ישראל בציבור הרפורמי בארה"ב
 .1אביטל ליבוביץ ,המנכ"לית בישראל של הוועד היהודי־אמריקאי  :1קשר עם מדינת ישראל אינו
מובנה בזהות היהודית הרפורמית:

"אומנם רוב ברור של היהודים ( )80%קובע שחשוב להם להיות יהודי ,אבל ההגדרה שלהם של
"להיות יהודי" מצומצמת מאוד ,ומבחינתם "לשלוח את הילדים שעתיים בשבוע לסאנדיי סקול או
להדליק נרות ולשים עץ אשוח — זה יהודי" .בעבר המשמעות של להיות יהודי כללה גם קשר עם
ישראל .כיום כבר אין זה כך.
 .2נתוני ארגון ציוני רפורמי :הרפורמים הכי פחות קשורים לישראל:
בגרף מובאים נתונים מסקר של
ארגון "ארצה" ,ארגון רפורמי ציוני
בארה"ב:2

חוסר הזדהות עם ישראל בציבור הרפורמי
בארה"ב
91%
68%

רפורמים 74%
56%

רפורמים 39%
21%

אני קשור בקשר רגשי
חזק לישראל

רפורמים

קונסרבטיבים

יש לי רגש השתייכות
חזק לעם היהודי

אורתודקסים

ג .ארגון תרועה  -רבנים נגד הכיבוש
ארגון רבנים למען זכויות אדם בארה"ב נקרא "תרועה" ,ומונה למעלה מ 32000-רבנים וחזנים רפורמים.
הארגון פועל למען סיום "הכיבוש" והקמת מדינה פלסטינאית ,4ומימן במשך שנים את ארגון "רבנים למעל
זכויות אדם" בישראל .5הארגון פועל למען השארת המסתננים הסודנים בישראל.6
כמו כן ,מזדהה עם
השדולה היהודית הפרו

7j-street

פלסטינית.8

תרועה נותן חסות ליום הזיכרון
הישראלי פלסטיני האלטרנטיבי.9
ארגון תרועה משתף פעולה עם
10

"שוברים שתיקה"

אמנם תרועה מתנגד באופן רשמי
ל BDS-אבל במקביל מתנגד להוצאה מחוץ לגבולות השיח של תומכי

ה.-BDS11

 ; http://din-online.info/pdf/in17.pdf 1עמ' 132
 ; https://www.researchgate.net/publication/317013267_l_hmpl_hzywny_wmqwm_hmqds_dbrym_l_prst_%27bhr -bhwqty%27 2עמ' )82( 12
 ; https://www.truah.org/program/become-a-truah-chaver/ 3זה מספר משמעותי מאוד כיון שכלל הרבנים הרפורמים שמאוחדים תחת הוועידה המרכזית
של רבנים אמריקאים ארגון ההנהגה הרבנית הרפורמית כולל  2100רבנים בלבדhttps://www.ccarnet.org/about-us/the-ccar/ :
https://www.truah.org/positions/ 4
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.1910512 5
https://www.truah.org/campaign/asylum-seekers-in-israel/ 6
https://www.truah.org/events/join-us-at-j-street/ 7
https://www.wordfromjerusalem.com/hebre w/j-street-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%A8%D7%95- 8
%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99/
https://www.ngo-monitor.org.il/alternative-memorial-2020/ 9
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/11/ART2/811/715.html 10
11

https://www.truah.org/positions/
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ד .ההנהגה הרפורמית בארה"ב בביקורת על ישראל
•

הרפורמים מגנים את ההכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות לירושלים

12

"השגרירות האמריקאית צריכה לעבור לירושלים בזמן הנכון ,לא נוכל לתמוך בהחלטת הנשיא לעשות
כן ללא תכנית להסכם שלום".13
(ריק ג'ייקובס ,בהצהרה שפרסם
בשם כל ארגוני התנועה
הרפורמית)14

•

הרפורמים בעד הסכם הגרעין עם איראן
מכתב שפורסם בשם  340רבנים
המזוהים עם הזרם הרפורמי קראו
לתמוך בהסכם הגרעין עם איראן,
בניגוד לעמדה הישראלית.1615

אמנם ,הודעה רשמית של התנועה
הרפורמית בארה"ב שומרת על עמימות
17
ואינה מתנגדת או תומכת במפורש בהסכם ,מעבר להעלאת "דאגות" :

https://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D- 12
%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4-%D7%9E%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A3-%D7%90%D7%AA/
https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/%D7%96%D7%9B%D7%99- 13
 ; %D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D.pdfעמ' )104( 2
https://rotter.net/forum/scoops1/477373.shtml 14
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/717/937.html 15
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4691893,00.html 16
https://www.maariv.co.il/journalists/journalists/Article-494315 17
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•

נשיא התנועה הרפורמית תומך בשילוב ג'יי סטריט בועידת הנשיאים
נשיא התנועה הרפורמית ריק ג'ייקובס לחץ על ועידת הנשיאים (ארגון הגג של הארגונים היהודיים
המרכזיים בארה"ב) לקבל ג'יי סטריט (השדולה היהודית הפרו פלסטינית) לשורות הארגון.18

•

נואם באירוע המרכזי של "ההיברו יוניון קולג'" :נגד ה"כיבוש" בישראל
באירוע השנתי המרכזי
של ההיברו יוניון קולג'
 מוסד הלימודיםהמרכזי של היהדות
הרפורמית ,הנואם המרכזי היה הסופר היהודי־אמריקני מייקל שייבון ,הידוע בביקורתו החריפה על
מדינת ישראל:

"גם הפעם בחר שייבון לבקר את מדינת היהודים במילים קשות וחריפות ,ובעיקר את ה"כיבוש"
ביהודה ושומרון ,את ההתיישבות היהודית בחברון שמפריעה לו במיוחד ,ואת גדר ההפרדה .שייבון
תהה האם גדר ההפרדה אכן הוקמה מטעמים ביטחוניים ,או כדי לתחזק את הכיבוש .נוסף על כך,
שייבון הביע תמיכה בנישואי תערובת והתנגד לקריאות ליהודים להינשא ליהודים .גם על המסורת
היהודית היה לו מה לומר :סיפור יציאת מצרים הוא "מפוברק" בעיניו ,וכאתאיסט הוא מתנגד
(צביקה קליין ,מקור ראשון.)19
לקיום מצוות".
•

ביקורת על הוצאת מסתננים
נשיא התנועה הרפורמית ,ריק
ג'ייקובס בביקורת על רוה"מ
נתניהו על ביטול מתווה
להוצאת המסתננים מישראל,
והודעתו שיש לחקור את
20
פעילות הקרן החדשה לישראל .

•

דרישה לא להרוס את חאן אל

אחמר21

18
 https://www.makorrishon.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/68715

https://www.makorrishon.co.il/news/51705/ 19
https://www.20il.co.il/%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94- 20
%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a3-%d7%90%d7%aa/%d7%a0%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%a2%d7%9c
https://twitter.com/RHRIS/status/1049288632077627393 21
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ה .פעילות שמאל של המרכז הרפורמי לדת ומדינה
המרכז הרפורמי לדת ומדינה ,הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה ליהדות מתקדמת (התנועה
הרפורמית) בארץ ובעולם."22
המרכז הרפורמי לדת ומדינה ממומן ישירות דרך עמותת "התנועה הרפורמית התנועה ליהדות מתקדמת
בישראל" בסך של כ 7-מיליון ש"ח בשנה מתוך תקציב של כ 21-מיליון ש"ח .23
•

התנועה הרפורמית והמרכז הרפורמי קיבלו מימון מקרן פורד,
הקרן החדשה וקרנות שתורמות לקרן החדשה24:
 קרן פורד  -מעל  ₪ 500,000בשנים 2011-2012
 הקרן החדשה לישראל  -מעל  ₪ 1,850,000בשנים 2012-2018
 מרכז מוסאווא – מעל  ₪ 95,000בשנים 2012-2013
 קרן בלאושטיין ,קרן התורמת לקרן החדשה לישראל – מעל  1,825,000בשנים 2011-2018

•

המרכז הרפורמי חבר במטה משותף עם ארגוני השמאל הרדיקלי

המרכז הרפורמי לדת ומדינה חבר ב"מטה למאבק
בגזענות" ,אשר הוקם ע"י ארגון השמאל הקיצוני
מרכז מוסאוא .25במטה חברים יותר מ 40-ארגוני
שמאל רדיקלי ,והוא נתמך על ידי הקרן החדשה
לישראל.26
בין הארגונים החברים בפורום:27
 מחסום ווטש

 המרכז הרפורמי לדת ומדינה (התנועה
הרפורמית)

 מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים
הערבים בישראל

 שתי"ל (הקרן החדשה לישראל)
 קואליציית נשים לשלום

 עו"סים שלום

 רופאים לזכויות אדם

 המוקד לפליטים ומהגרים

ב ,2017-המרכז הרפורמי לדת ומדינה השיק יחד עם המטה למאבק בגזענות את "המרכז לנפגעי גזענות".28

http://www.datumedina.org.il/ 22
https://www.guidestar.org.il/VF_View_File?guid=b912b2d23a3ca4c-a6a63b0cb3922987-23
 ; e22055a6a78ea5ec37877de6c0f3917dc23f416cbcee39a3fbe2aae2876980c0-b04f414ed2b75f39-f378664ec1978af70בשנת
 2018ההוצאות הן של כ 6.5-מיליון מתוך תקציב של כ 20-מיליון .בשנת  2017הוצאות של כ 7-מליון מתוך תקציב של כ 21-מיליון.
https://web.archive.org/web/20150915012856/http://irac.org/OurSupporters.aspx 24
http://lautmaneduforum.org.il/organizations/%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%94-25
%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%91%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://tv.social.org.il/wp-content/uploads/documents/report-racism.pdf26
https://tv.social.org.il/wp-content/uploads/documents/report-racism.pdf27
http://www.datumedina.org.il/%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-28
%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA/
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•

בעתירה משותפת עם ארגונים תומכי חרם על

ישראל29:

המרכז הרפורמי עתר לבג"צ יחד עם חמישה ארגוני דה לגיטימציה
מארגוני הקרן החדשה לישראל ,לביטול החוק נגד החרמות על
ישראל .העתירה נדחתה.

מבין הארגונים שחתמו על העתירה 30מופיעים
ארגונים שהצהירו על קידום חרם על ישראל
במטרה להיאבק ב'כיבוש':

וארגונים העוסקים בהאשמת ישראל בפגיעה
בזכויות אדם כלפי הפלסטינים:
' מרכז עדאלה'

' קואליציית נשים לשלום'

' יש דין'

' ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים
בישראל'

' האגודה לזכויות

' המוקד להגנת הפרט'.

' מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות
אדם'.
•

כנס רשימה

האזרח'31

שחורה32

המרכז הרפורמי היה שותף לכנס "רשימה שחורה" המביעה הזדהות ותמיכה
בארגוני ופעילי שמאל רדיקלי.
בין הארגונים השותפים לכנס :קואליציית נשים לשלום ,מחסום ווטש ,הקרן
למגיני זכויות אדם ,שוברים שתיקה ,יש דין ,בצלם ,33אמנסטי אינטרנשיונאל,
רופאים למען זכויות אדם ,גוש שלום ,המוקד לזכויות הפרט ,האגודה לזכויות האזרח ,הוועד הציבורי נגד
עינויים.
•

מכתב תמיכה בארגוני שמאל רדיקלי:34

המרכז הרפורמי לדת ומדינה חתם על
מכתב מחאה המביע סולידריות ותמיכה
בארגוני שמאל ,יחד עם ארגוני שמאל
רדיקלי ,ביניהם :בצלם ,עדאלה ,שוברים
שתיקה ,יש דין ,בצלם ,קואליציית נשים
לשלום ומחסום ווטש.

http://tv.social.org.il/updates/25771 29
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/12/hit2072.pdf30
http://www.acri.org.il/he/20233 31
http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/press_releases/1454517749 32
(" 33בצלם) מאשים את ישראל ב"אפרטהייד"" ,פשעי מלחמה"" ,מכות והתעללויות" של פלסטינים" ,הריסת בתים כענישה" ,ו"גירוש" בכוח.
בחודש אוקטובר  ,2016מנכ"ל בצלם ,חגי אלעד ,הופיע בדיון מיוחד במועצת הביטחון של האו"ם וטען כי על האו"ם "לנקוט בפעולה
בינלאומית נחרצת" נגד ישראל http://www.ngo-monitor.org.il/ngos/hrdf /
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1140 34
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ו .ארגון "רבנים לזכויות

אדם" 35

ארגון 'שומרי משפט -רבנים למען זכויות אדם' (להלן' :רלז"א') נוסד בשנת 1988
וכיום הוא מונה מעל מאה רבנים ,רובם המכריע רפורמים וקונסרבטיבים.36
רלז"א הינו ארגון שמאל רדיקלי השותף לקמפיין הדה-לגיטימציה וללוחמה
המשפטית המתנהלת כנגד מדינת ישראל וצה"ל .הארגון נתמך על ידי קרנות
שפועלות לחרם על ישראל וחלקן אף מסייעות לארגונים שמזוהים עם החזית העממית.
ארגון רלז"א תופס מקום מרכזי מאוד בקרב הקהילה הרפורמית בישראל .כ 35% -מהקהילות
הרפורמיות בישראל מונהגות על ידי רבנים ורבות החברים ב'רבנים למען זכויות אדם' ,ביניהם אף
פעילים בכירים בארגון .כמו כן ,כל חברי הוועד המנהל של רלז"א הם רבנים רפורמיים
וקונסרבטיבים (למעט אחד).
דמויות מובילות ומרכזיות בקהילה הרפורמית בישראל פעילים ברלז"א ,למשל:
•

אחד מחברי הועד המנהל של רלז"א ,אורי רגב ,הינו רב רפורמי המשמש במקביל כמנכ"ל
עמותת 'חדו"ש  -לחופש דת ושיוויון' 37הפועלת בזירה הפוליטית והמשפטית לשינוי זהותה
היהודית של המדינה.

•

יהוידע עמיר ,פרופסור ורב רפורמי המשמש כיו"ר מועצת הרבנים המתקדמים בישראל
(מר"ם) הינו בכיר ב'רלז"א' וחבר מזכירות בארגון .עמיר היה פעיל בתנועת 'שלום עכשיו' ואף
שימש כגזבר התנועה.

•

גליה סדן ,רבת קהילת "בית דניאל" בתל אביב ,ממובילות הגיור הרפורמי הינה חברת עמותה
ב'רלז"א'.

•

עדית לב ,רבה רפורמית ,ממובילות הפרובוקציה הרפורמית בכותל המערבי בחשוון תשע"ז,
הינה מנהלת מחלקת זכויות אדם ברזל"א .גם מובילים נוספים באותו אירוע ,דובי חיון
ומאוריסיו בלטר ,המכהנים כנשיאי כנסת הרבנים המסורתיים (קוסרבטיבים) בישראל הינם
חברים ברזל"א.

בנוסף לכך ,מעצבי דרך מרכזיים של התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית  -בעלי תפקידים בכירים
במכוני הלימוד וההכשרה של התנועות האלו  -הינם פעילים בארגון :אבי נוביס דויטש ,דיקן בית
המדרש 'מכון שכטר ללימודי היהדות' של התנועה הקונסרבטיבית ,מיכאל מרמור ,סגן נשיא
'המכון למדעי היהדות' של התנועה הרפורמית ('היברו יוניון קולג').

https://libayehudit.org/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D- 35
%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9D ; %D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdfהמידע המלא ומקורותיו מובאים בהרחבה בדוח" :רבנים רפורמים נגד מדינת ישראל"
מאוקטובר .2016
http://www.haaretz.co.il/misc/1.882086 36
http://www.hiddush.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-2282-0- 37
%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A8%D7%92%D7%91.aspx
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עיקרי פעילות רלז"א נגד מדינת ישראל

האשמת צה"ל בפשעי
מלחמה במבצע עופרת
יצוקה ()2008

מסירת מידע לשם
כתיבת דו"ח גולדסטון
על עופרת יצוקה
()2009

עתירה לבג"צ נגד 'חוק
החרם' שאוסר קריאה לחרם
על גורם רק מחמת זיקתו
לישראל

האשמת ישראל בהפרת החוק
הבינלאומי במהלך מבצע צוק
איתן במכתב ליועמ"ש ()2014

מימון ארגון 'תעאיוש'
המייצר הפרות סדר
נגד חיילי צה"ל

קמפיין נבזי להכפשת ישראל בנוגע
לניסיונות הסדרת הבדואים בנגב
()2013

שותפות בכתיבת דו"ח
נגד פעילות צה"ל
ביו"ש ( )2015עם ארגון
'כרם נבות'.

דמויות מרכזיות בקהילות הרפורמיות הפעילים ברזל"א:
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•

פעילות רלז"א נגד מדינת ישראל

האשמת צה"ל בפשעי מלחמה במבצע עופרת יצוקה ( ,)2008מסירת מידע לשם כתיבת דו"ח
גולדסטון על עופרת יצוקה ( ,)2009עתירה לבג"צ נגד 'חוק החרם' שאוסר קריאה לחרם על גורם רק
מחמת זיקתו לישראל ,קמפיין נבזי להכפשת ישראל בנוגע לניסיונות הסדרת הבדואים בנגב (,)2013
האשמת ישראל בהפרת החוק הבינלאומי במהלך מבצע צוק איתן במכתב ליועמ"ש ( ,)2014מימון
ארגון 'תעאיוש' המייצר הפרות סדר נגד חיילי צה"ל ,שותפות המחלקה המשפטית של רלז"א
בכתיבת דו"ח נגד פעילות צה"ל ביו"ש ( )2015עם ארגון 'כרם נבות'.
•

מקורות המימון של רלז"א ()2014- 2009

רוב מקורות המימון של רלז"א הם קרנות זרות ( )79%ומדינות זרות (. )17%
במקורות המימון של רלז"א ניתן למצוא קרנות שמכחישות את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל,
קרנות שתומכות בחרם על ישראל וכן קרנות שתומכות בארגוניים שקשורים לארגון הטרור החזית
העממית.
רשימה תמציתית של מקורות המימון (להרחבה ניתן לעיין בדוח המלא):
המזכירות ) (The Human Rights and International Humanitarian Law Secretariatמשמשת
כצינור להעברת כספים ממדינות זרות אל ארגוני זכויות אדם ישראלים ופלסטינים .בין הארגונים
הפלסטינים הנתמכים ע"י המזכירות ישנם כאלה המקיימים קשרים הדוקים עם ארגון הטרור
'החזית העממית לשחרור פלסטין'.
הקרנות הכנסייתיות ( Church of Sweden -שבדיה)Norwegian Church Aid (NCA) ,
(נורבגיה) ,38וכן הקרן הגרמנית ( Evangelical Church in Germanyגרמניה) .קרנות אלו אימצו
את מסמך 'קיירוס פלסטין' שקורא לחרם על ישראל ומכחיש את הקשר ההיסטורי של היהודים
לארץ ישראל .קרנות אלו אף עוסקות בפועל במימון חרם וסנקציות על ישראל.
קרן ( MISEREORגרמניה) שפועלת למימוש זכות השיבה ותומכת בסימון מוצרים ישראלים.
קרן ( (Church of Scotland) Scottish Churchסקוטלנד) התומכת ב ,BDS -ומכחישה כל זכות
היסטורית ודתית של עם ישראל בארץ ישראל.
הקרנות האמריקאיות  -קרן פורד (' :)Ford Foundationקרן פורד' הייתה בין המממנות המרכזיות
של הארגונים הקיצוניים ביותר שהיו מעורבים בוועידת האו”ם בדרבן בשנת  .392001הקרן החדשה
לישראל ( ,)New Israel Fundהקרן לשלום במזה"ת ( ,)Foundation for Middle East Peaceקרן
פיירדול ( )Firedoll Foundationשתומכות בארגוני דה לגיטימציה רבים.

 38חברות ב'מועצת הכנסיות העולמית'  )World Council of Churches- WCCמדובר בגוף נוצרי פרוטסטנטי ,בעל מחוייבת לתפיסות עולם
אנטישמיות.
 39לאחר הוועידה התחייבה נשיאת הקרן להפסיק את המימון לארגונים הרדיקליים ,כולל ארגונים הקוראים לחיסולה של מדינת ישראל.
התחייבותה לא מומשה באופן עקבי ורבים מהארגונים הפלסטינים המקדמים את האג'נדה של דרבן עדיין זוכים לתמיכתה של קרן פורד.
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•

שיתופי פעולה בין 'רבנים לזכויות אדם' לבין ארגוני דה לגיטימציה ישראלים ופלסטינים

רלז"א מקיים שיתופי פעולה רבים עם ארגוני דה-לגיטימציה ישראלים ,ויותר מכך ,עם ארגוני דה-
לגיטימציה פלסטינים ,ביניהם כאלה שמקיימים קשרים שונים עם ארגון הטרור 'החזית העממית
לשחרור פלסטין'.
פעילותם של הארגונים כוללת לוחמה משפטית נגד ישראל ,האשמתה בביצוע פשעי מלחמה ועוד.
להלן רשימת הארגונים הפלסטינאים :אדאמיר ,אל-חק  3( PCHR ,ארגונים אלו קשורים לחזית
העממית לשחרור פלסטין) אל מיזאן ,אלמקדס.jlac ,
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