
הם כבר נתנו את הפרשנות
שלהם לדמוקרטיה

20,285אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה
22,000אחוזת נגב

116,000אחותי - למען נשים בישראל
45,000איתך - משפטניות למען צדק חברתי

15,000אלג‘אנה
15,000באר שובע

2,500בית העם ביחד
17,000בית תקוות אם הבנים שמחה

35,000האגודה הישראלית לצדק חלוקתי בע“מ
10,000החצר הנשית

41,250העמותה להכוון לימודי לתלמידים ערבים
50,000ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי

10,000ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי- עבור חיראק
15,000חברים בטבע - העצמה קהילתית

15,000חזית הכבוד
1,500ידיד

3,000יסודות לצמיחה דרור
20,019כל זכות (לשעבר ויקי זכות)

65,000מהפך
26,000מטה מאבק הנכים

67,000מכללה חברתית כלכלית (עמותה לקידום לימודי כלכלה וחברה)
5,000מעגלי צדק

71,750מרכז אדווה
31,250מרכז אדווה – העוקץ

25,000מרכז יהודי-ערבי לפיתוח כלכלי
15,000מרכז מהות - מידע, הדרכה ותעסוקה לנשים

מענקי ליבה בדולרים
דמוקרטיה, זכויות אדם וזכויות אזרח

צדק חברתי וצדק כלכלי

1,720אגודת המפגש הבין דתי
2,500ארץ אחרת

53,750בינה-מרכז לימוד וחינוך לזהות יהודית ותרבות ישראל
15,250הלל: האגודה ליוצאים לשאלה

28,873המדרשה באורנים
2,000התנועה הירושלמית
9,529התנועה המסורתית

232,898התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
17,500י“ב בחשוון - התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי

5,000א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל
436,500אגודה לזכויות האזרח בישראל

15,000אלמונתדא אלתקדומי
25,000אלרפאה - עמותה לענייני רווחה בכפר ברא (ע“ר)

39,500אנתמאא ועטאא עמותה לקידום חברתי
21,000אעלאם - מרכז תקשורת לחברה הערבית בישראל

2,000ארטים, צוות אמנות בינתחומי
25,000בלדנא- למען נוער וצעירים ערבים

33,000במקום – מתכננים למען זכויות בתכנון
550גבעת חביבה - מרכז לשלום (חבצלת מוסדות תרבות)

40,000המרכז הבין-תרבותי לירושלים ואמון הציבור
30,000המרכז הערבי למשפט ומדיניות – דיראסאת

18,000המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
15,000המרכז לקידום פליטים אפריקאים

7,500המשמר החברתי
30,000העמותה לקידום החינוך הערבי בחיפה

31,900הפורום לדו-קיום בנגב
32,500הקרן להגנת הדמוקרטיה בע“מ

12,000הקרן למגיני זכויות אדם
15,000השמיים הם הגבול

30,000התנועה לחופש המידע
40,000כיאן – ארגון פמיניסטי לנשים ערביות

11,865מוקד סיוע לעובדים זרים
72,000מורשתנו

55,000מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח, אג‘יק
20,000מען - פורום נשים בדואיות בנגב

800מרחבים: המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
152,000מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל

20,000מתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית
78,000נשים ונערות נגד אלימות נצרת

57,875עדאלה - מרכז משפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
4,000עיר עמים

4,903עמותת כ“ן – כוח נשים לקידום מנהיגות בישראל
27,000עמותת קבוצת המומחים לשלום ולביטחון
12,500עמותת תשרין לקידום התרבות – טייבה

650קול האישה
60,000קרן אלסיראג‘ בע“מ

20,000קרן נשים למען זכויות אדם בע“מ (מחסום ווטש)
17,500רופאים למען זכויות האדם בישראל

15,000שבי“ל שקיפות בינ“ל - ישראל
20,000שוברים שתיקה

31,700שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם

פלורליזם וסובלנות דתית

30,000נוער כהלכה
2,716סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנות

46,250סנגור קהילתי - פרוייקט ג‘נסיס
38,250עמותת אלעאמר

25,000עמותת למענך למודעות
15,000עמותת נשות רהט

20,000עמותת ערוס אלבחר לאשה ביפו
11,500פורום למען משפחות עולים בצפון

3,000פסטיבל אקטיביזם
45,000צופן

20,000צעירים בירוחם
28,000קהילת סינקופה - הטלוויזיה החברתית

15,000קו לעובד
20,000קפא - עמותה לשינוי חברתי בנגב

68,000שיח חדש: הקשת המזרחית הדמוקרטית

4,750מגמה ירוקה
3,000רוצים לחיות בלי מכרות

175,000הקרן לסביבה ירוקה

סביבה

1,000מכון הערבה ללימודי הסביבה
6,500חרדים לסביבה

16,800טבע עברי
4,409מרכז השחר - קיבוץ קטורה

591,617הקרן לסביבה ירוקה
35,000מרכז השל המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית

סביבה

15,000אבן שתיה
20,000אתגר

84,000בינה-מרכז לימוד וחינוך לזהות יהודית ותרבות ישראל
1,550הלל ישראל בע“מ

25,000התנועה הירושלמית
54,000התנועה המסורתית

100,000התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
15,000חדו“ש – לחופש דת ושוויון

47,000י“ב בחשוון - התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי
15,000יד לאישה

63,000ישראל חופשית
30,000מבוי סתום

18,000מיתרי אשקלון - מרכז לפיתוח מנהיגות ישראלית ותרבות
65,000ממזרח שמש - המרכז למנהיגות יהודית באמצעות כי“ח

20,000מרכז צדק לנשים
45,000נאמני תורה ועבודה

25,000ניסאא ואאפאק - נשים ואופקים
2,758נשות הכותל

35,000פישקא - קהילת צעירים דוברי רוסית בישראל
20,000פנים - להתחדשות יהודית בישראל

45,000קולך - פורום נשים דתיות (ע“ר)
34,000תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה

פלורליזם וסובלנות דתית

מענקי תורמים בדולרים
דמוקרטיה, זכויות אדם וזכויות אזרח

6,181א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל
290,000אג‘נדה בע“מ - המרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית

1,986,386אגודה לזכויות האזרח בישראל
6,818אדם ללא גבולות

100,000אוניברסיטת תל-אביב - המכון לדיפלומטיה ושת“פ אזור
30,426איתך - משפטניות למען צדק חברתי – שותפות

41,250אנו פליטים
75,000אעלאם - מרכז תקשורת לחברה הערבית בישראל

38,815אשה לאשה מרכז נשים חיפה
7,103אשה לאשה, ירושלים

7,000בוסתן לשלום (עשייה קהילתית בת קיימא לאדם ולאדמה)
192,513בזכות - המרכז לזכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות

290,000במקום – מתכננים למען זכויות בתכנון
171,997בצלם

32,360בת קול - ארגון לסביות דתיות
2,324גבעת חביבה - מרכז לשלום (חבצלת מוסדות תרבות)

10,245גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע
24,162האגודה לשמירת זכויות הפרט - לקהילת הלהט“ב בישראל

287,500האוניברסיטה העברית- פורום שותפות אקדמיה-קהילה
108,683הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות

1,670הועד הציבורי נגד עינויים בישראל
10,620המועצה הלאומית לשלום הילד

114,050המוקד - מרכז להגנת הפרט
50,250המרכז הערבי למשפט ומדיניות – דיראסאת

250המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

9,452המרכז לקידום פליטים אפריקאים
28,000המשמר החברתי

25,000הסדנא לידע ציבורי
4,743העמותה לקידום הספורט המשותף במבשרת ציון ואבו גוש

17,431הפורום לדו-קיום בנגב
50הקרן להגנת הדמוקרטיה בע“מ
3,600הקרן לזכרו של הרב דוד פורמן

43,920הקרן למגיני זכויות אדם
15,000ועד למלחמה באיידס

11,724חוג ההורים-פורום המשפחות:משפחות שכולות למען שלום, פיוס
20,612חוש“ן - חינוך ושינוי

52,686טבקה - מר‘ לסיוע משפטי וסינגור ליוצאי אתיופיה
28,071יד ביד - המרכז לחינוך יהודי-ערבי בישראל

3,500יוקולליז למען שלום
98,200יספרא – האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי

45,313יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
20,000לשמ“ה לשילוב מתמודדים והעצמתם בבריאות הנפש

128,500מבט - מודעות בחברה רב-תרבותית
10,000מוזאיקה - דת חברה ומדינה

701,000מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
1,196מועצה בין דתית מתאמת בישראל

71,063מוקד סיוע לעובדים זרים
13,800מורשתנו

180,130מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח, אג‘יק
86,030מכנף דרום לציון

6,812מסל“ן - מרכז סיוע לנשים בנגב
10,000מעון חירום לנשים חיפה

21,506מעיין בבוסתן
40,000מען - פורום נשים בדואיות בנגב

135,619מרחבים: המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
19,711מרכז ישראל – פלסטין למחקר ומידע

119,477מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
1,500מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס (ק.שמונה)

10,000מרכז סיוע לנשים דתיות
8,927מרכז סיוע לקרבנות תקיפה מינית-חיפה

5,602מרכז קהילתי לנשים אריתראיות בישראל
30,819משען למרפא

22,405נע“ם נשים ערביות במרכז
50,000נשים בתמונה

108,658נשים ונערות נגד אלימות נצרת
2,875נשים למען נשים - חיפה

12,691סדאקה - רעות שותפות נוער יהודי ערבי
203,938סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

25,000סינמטק ירושלים – ארכיון הסרטים של ישראל
5,573עדאלה - מרכז משפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

70,000עהד: עמותת האקדמאים לקידום החברה הערבית בנגב
191,380עיר עמים

24,122עמותת איגי (ע“ר) (לשעבר כמוני כמוך)
6,000עמותת אלסבאר

90,580עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי לשוויון
2,700עמותת ידידי המוסדות החינוכיים

3,808עמותת כ“ן – כוח נשים
21,000עמותת קבוצת המומחים לשלום ולביטחון

10,000עמותת קהילת איקרית
5,000עמותת תשרין לקידום התרבות – טייבה

97,937קרן נשים למען זכויות אדם בע“מ (מחסום ווטש)
11,597רדיו כל השלום

55,580רופאים למען זכויות האדם בישראל
21,211שדולת הנשים בישראל

57,823שוברים שתיקה
239,999שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם

475,000שחרית
27,378תשע שבע שתיים – לקידום עיתונאות אזרחית

248,311מרכז אדווה
1,100מרכז אדווה  -העוקץ

5,000עמותת אלעאמר
5,179עמותת ערוס אלבחר לאשה ביפו

31,663אלנוהוד - העמותה לקידום השכלת נשים בדואיות בנגב
1,800איגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל

10,000עתיד במדבר
5,000עמותת למענך למודעות

צדק חברתי וצדק כלכלי

64,415בית העם ביחד
10,050בית תקוות אם הבנים שמחה

35,707מרכז יהודי-ערבי לפיתוח כלכלי
21,750סנגור קהילתי - פרוייקט ג‘נסיס

9,500מרכז יעוץ לאשה
4,577דארנא- הועדה העממית להגנה על הזכות לאדמה ולדיור

7,500העמותה להעצמה כלכלית לנשים
121,396פידל עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה

180עמותת פרדי קריבין להזדמנות שווה לילדים יהודים וערבים
20,000חברים בטבע - העצמה קהילתית

880,027קדמה-לשוויון בחינוך ובחברה בישראל
12,500הכל חינוך- התנועה לקידום החינוך בישראל

22,415היווט-עמותה לסיוע סוציאלי חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה
335,000אינג‘אז - מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות

8,120המכון לקידום החרש בישראל
25,000דלת פתוחה-אגודה ישראלית לתכנון משפחה

50,000סיפור ישראלי
85,000אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה

10,000איט וורקס
6,000קיימא – ארגון נוער סביבתי חברתי

69,900קו משווה קואליציית המעסיקים לשוויון לאקדמאים ערבים
13,036קרן כגן

68,053ארגון קשר – הבית של המשפחות המיוחדות
6,000כל זכות (לשעבר ויקי זכות)

38,754כנפיים של קרמבו
52,622העמותה לשיפור מעמד האישה בלקייה

10,625לתת
18,000מהפך

32,811מרכז מהות - מידע, הדרכה ותעסוקה לנשים
45,000אל-טופולה

25,000עולים ביחד - באנדליי וודליי
20,000עצמה

20,311ספיר המכללה האקדמית
100.96שיזף - עמותה לרווחת האוכלוסיה הבדואית בנגב

8,437שיל“ה
17,000מכון שילוב

14,873שלובים - העמותה לקידום והטמעת שיטות הוראה
15,378כתף לכתף למען החברה- באר שבע

20,000עמותת סידרה
50,000חותמים מחדש

28,511אחותי - למען נשים בישראל
1,900מכללה חברתית כלכלית (עמותה לקידום לימודי כלכלה וחברה)

10,000קהילת סינקופה - הטלוויזיה החברתית
14,873מכון סאמיט
4,047טק קריירה
104,434תבל בצדק

1,095,844המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך
46,000האגודה הישראלית לצדק חלוקתי בע“מ

5,281מרכז מפנה התערבות טיפולית מוקדמת באוטיזם
205,375הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

119,447מכון ון ליר בירושלים
21,100החצר הנשית

10,000תור המדבר
110,000קרן לפיתוח תוכניות לגיל הרך בחברה הערבית

50,000הופכות את היוצרות
149,000צופן

7,812נשים לגופן: עמותת נשים למען אחריות על בריאותן
78,234איתך - משפטניות למען צדק חברתי

9,005קו לעובד
118,450יהל – התנדבות ולמידה בישראל

7,500יסמין אל נגב לבריאות האישה והמשפחה
113,200ידיד

השר נפתלי בנט וחברי הכנסת זאב אלקין, גילה גמליאל, אריה דרעי, צחי הנגבי, ציפי חוטובלי ואיילת שקד ביטלו הופעתם בועידת הארץ לדמוקרטיה 
בגלל חסות שניתנה לועידה על ידי הקרן החדשה לישראל.

הדמוקרטיה של המחרימים היא התעלמות מן החלש, הדחוי, נטול הזכויות, המופלה כלכלית, והמודר באמונתו. 

לתפארת מדינת ישראל קיימת הקרן החדשה לישראל שמבינה שדמוקרטיה היא גם הגנה על זכויות המיעוטים, ומושיטה יד דווקא לחלשים, למופלים 
ולמודרים ועוזרת לקיומן של עמותות שדואגות לזכויותיהם. את הפעולה החשובה הזאת הפוליטיקאים של הימין  ואריה דרעי (מגן השקופים) לא 

יכולים לסבול. הנה פירוט התמיכות של הקרן החדשה לישראל ושל תומכיה בשנת 2013 (מתוך אתר הקרן):

10,000יד לאישה
100,000יקר – תורה יצירה והתחדשות

29,512ישיבת תלפיות
16,647ישראל חופשית

9,000מבוי סתום
24,000מכון שיטים

10,500מכון שלום הרטמן
37,215ממזרח שמש - המרכז למנהיגות יהודית באמצעות כי“ח

7,000מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
28,600מרכז צדק לנשים

7,000נאמני תורה ועבודה
8,000נחל נובע מקור חכמה

114,773נשות הכותל
1,300עוז ושלום - נתיבות שלום

17,000עיקר
12,380עמותת אלול - אלו ואלו

6,000עמותת ירוחם
34,000פנים - להתחדשות יהודית בישראל

10,000קהילת הדר חיפה - רוח חדשה
200קהילת ידידיה

10,622קהילת כל הנשמה
103,555קולך - פורום נשים דתיות (ע“ר)

10,000קרן החינוך למען בתי ספר – תל“י
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