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 10.10.21חשוון תשפ"א, ד' 

 מורשתה של אנגלה מרקל: תמיכת גרמניה באונר"א

 'התיכון המזרח מדיניות לחקר  –  בדין 'מרכז מנכ"ל הוא בדין  דוד מאת

 הקדמה 

מיליון    5.7-  כ , אחראית ללפליטים הפלסטינים במזה"ת  של האו"ם   הסעד והתעסוקהאונר"א, סוכנות  

במסגרת החינוכית של אונר"א    וברצועת עזה.    יו"שמחנות פליטים בסוריה, ירדן, לבנון,    57-בני אדם ב  

 1בתי ספר של אונר"א. 700-כב ב'י -כיתות א'בתלמידים  500,000-למעלה מ לומדים 

לקדם את    תורמותהמדינות  של מגוון    תמיכה כספיתהתקציב השנתי של אונר"א מורכב כמעט כולו מ

  2גרמניה כיום היא המדינה אשר תורמת את סכומי הכסף המשמעותיים ביותר לאונר"א. . מטרות הארגון

   3חינוך נוצלו לטובתמהם  58%מיליארד דולר,  1.4 עמד על  התקציב של אונר"א  2020בשנת 

ציבורית,  האחרונותשנים  ב לביקורת  נתונה  אונר"א  הופעת,  בשל  חינוכיים    וזאת  אופי  תכנים  בעלי 

באיחוד האירופי כגון חמאס, הג'יהאד    ומעורבותם של ארגוני טרור המפורטים  בספרי הלימוד   אנטישמי

 באירועים ופעילויות של אונר"א. )החזית העממית לשחרור פלסטין( PFLP -ההאיסלאמי ו

יננה אחראית באופן ישיר לתכנים הנלמדים וכי בכל אזור נלמדים תכנים מקומיים,  הצהירה כי א אונר"א  

היא   מחקרים  כנית הלימודים של משרד החינוך של הרשות הפלסטינית.  ובת  עושה שימושוכי  לאור 

 
1 do/education-we-https://www.unrwa.org/what  

 

2 king.pdfhttps://www.unrwa.org/sites/default/files/2020_overall_donor_ran 

  

3 funds-spend-we-help/how-can-you-https://www.unrwa.org/how  
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כי עולה  הלימוד  ספרי  של  לשלום    תכני   מעמיקים  לחינוך  אונסק"ו  עקרונות  את  מפרים  הלימודים 

 .יהםמחויבת אלהיא   מצהירה כי שאונר"א 

ת ודובר  תארנון גרוס, בעל תואר שלישי בלימודי האסלאם ומי שהיה לשעבר סגן מנהל מחלקד"ר    חוקרה

. 2020/21לשנת הלימודים    בתי הספר של הרשות הפלסטיניתערבית ברשות השידור, ניתח את ספרי  

 חשף תוכן הוראה אנטישמי:  של ד"ר גרוס הניתוח

 קיומה של ישראל לגיטימציה ל-דה  .1

 היסטורי למקומות קדושים נשלל-הקשר היהודי .2

 4העם היהודי ומדינת ישראל מופלים .3

 :לכארגון האו"ם, אונר"א מחויבת 

 ניטרליות .1

 חינוך לשלום   .2

 חתירה לדו קיום .3

 .אונר"אבח זה היא לספק תובנות אודות תמיכת גרמניה "מטרת דו

 תמיכת גרמניה באונר"א 

במסגרת זה    תיעוד הפועלות  ולתוכניות  לאונר"א  ממשלתיים  למענקים  מיוחדת  לב  תשומת  מעניק 

ואילך. בנוסף על כך,  יש לבחון את קשרי    2022פעילותה, אשר מתקיימות כעת ועתידות להימשך עד  

 הטרור של אונר"א.

 
4-0%D7%9Chttps://www.cfnepr.com/%E2%80%8E%E2%81%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%9 

-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D

-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%

-%D7%A9%D7%9C-D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%

2021%E2%81%A9.html-D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%90% 
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https://www.cfnepr.com/%E2%80%8E%E2%81%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%90-2021%E2%81%A9.html
https://www.cfnepr.com/%E2%80%8E%E2%81%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%90-2021%E2%81%A9.html
https://www.cfnepr.com/%E2%80%8E%E2%81%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%90-2021%E2%81%A9.html
https://www.cfnepr.com/%E2%80%8E%E2%81%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%90-2021%E2%81%A9.html
https://www.cfnepr.com/%E2%80%8E%E2%81%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%90-2021%E2%81%A9.html
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ביותר   עותיתהמשמגרמניה כיום הינה התורמת  .  אונר"א עצמה מתארת את גרמניה כ"שותפת מפתח" 

 מיליון יורו  177מוצבת בראש טבלת מדינות התורמות עם תרומה רשמית על סך    היא   של אונר"א, כאשר 

בשנת    210-)כ דולר(  נוספת   2020מיליון  כתמיכה  שהועברו  יורו  מיליוני  כולל  שאינו  סכום  בלבד, 

 .במהלך "פניות )חירום(". חלק ממתנות מיוחדות אלו מופיעות בדוח זה

 :מענקי גרמניה לאונר"א ניתנים במידה רבה במסגרת שיתוף פעולה פרי פיתוח גרמני, באמצעות

כרשויות  6(BMZוהמשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ) 5(AAמשרד החוץ הפדרלי ) .1

 7.(KFWת )מקומי פהבבעלות המדינה כשות הבנקיםקבוצת  ובאמצעותפדרליות 

המשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח  נתמך כלכלית על ידי  גם כן    ( ZFD) 8שירות השלום האזרחי   .2

 .פרויקטים במחנות הפליטים של אונר"א לוהינעל  ואחראי כלכלי 

  ( DAAD)הגרמני    ההאקדמי  חילופישירות  :  בין היתר את  גורמים נוספים המופיעים בדו"ח זה כוללים

קשר פעיל לחמאס(, כמו  ב  המצוי)  10( Islamic Relief Germanyאסלאמי )-הגרמניוארגון הסעד  9

 .קרן גרדה הנקל דוגמת, נוספותגם ארגונים לא ממשלתיים וקרנות 

1. (Auswärtiges Amt )AA  ( משרד החוץ הפדרליAA )11  

כי    משרד החוץ הפדרלי הבטיח    2020ביוני   והדגיש  לאונר"א    בימחו   הואלבצע תשלומים מחודשים 

 שיחות עם ארגון הסיוע בעניין זה: מקיים  הואוכי אונר"א  לתהליך רפורמה ב

 
5https://www.giz.de/en/workingwithgiz/1931.html  

6https://www.bmz.de/en/ministry  

72.html-e/kfw.dehttps://www.kfw.d  

8https://www.forumzfd.de/en  

9https://www.daad.de/en/  

10deutschland-relief-https://fowid.de/meldung/islamic  

11https://www.giz.de/en/workingwithgiz/1931.html  
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קוראת   גרמניה  ממשלת  אחרים,  תורמים  עם  ולאובדחיפות  "יחד  הרפורמות  נלאו"ם  את  ליישם  ר"א 

על מנת לספק    ,הן פנימית והן חיצונית  ותכליתיים,מבני אונר"א להיות יעילים  על  במלואן,    הנדרשות

  12."פועלתהיא בהם  אזוריםהאת התמיכה הטובה ביותר האפשרית בכל חמשת 

מיליון יורו לסיוע חירום    20כי גרמניה העניקה לאונר"א "  משרד החוץ הפדרלי   הודיע  2020בנובמבר  

,  . הייקו מאס 2020מיליון יורו בשנת    177במסגרת מגיפת הקורונה". סכום זה שולם בנוסף לסכום של  

  13הקורונה. מגפתמיליון יורו בעקבות  2הבטיח תמיכה נוספת של  , הפדרלי שר החוץ הגרמני

הכללי פיל  הנציב  אונר"א,  של  הנוספת החדש  האסטרטגית  הגישה  על  ומתן  משא  ניהל  לזריני,  יפ 

אוקטובר   בתחילת  לגרמניה  נסיעתו  במהלך  הגרמני  הפדרלי  לממשל  אונר"א  בין    . 2020והשותפות 

 14.משרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי המשרד החוץ ו   הייקו מאס,שר  ההתקיימו פגישות עם 

והמשרד הפדרלי לשיתוף  מיליון יורו לאונר"א מכספי משרד החוץ הפדרלי  180 -שולמו כ 2020בשנת  

 15, בפרט לתמיכה במגזר החינוך והבריאות.פעולה ופיתוח כלכלי

  מיליון יורו  15  יבוצע תשלום שלבהודעה לעיתונות כי  משרד החוץ הפדרלי    הודיע  2021במאי    28  -ב

  בסיועעל פי הודעה זו, רצועת עזה כבר נתמכת    ור לזרום לרצועת עזה.גדול מהם אמ  שנתח,  נוספים

   16,17  מיליון יורו השנה.  50סך של כספי ב

 
12-pledging-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/unrwa-https://www.auswaertiges 

conference/2356700 

13  strip/2405914-gaza-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/unrwa-https://www.auswaertiges 

 

14  -mission-european-begins-general-commissioner-releases/unrwa-https://www.unrwa.org/newsroom/press 

germany 

15  unrwa/2452932-amt.de/en/newsroom/news/maas-https://www.auswaertiges 

16/2463554-amt.de/en/newsroom/news/-https://www.auswaertiges  

 :באונר"א  הגרמני  משרד החוץ הפדרלי  תנוספים על תמיכ  דוחות  17

amt.de/de/search?search=unrwa-https://www.auswaertiges 
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https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/unrwa-pledging-conference/2356700
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/humanitaerehilfe/unrwa-gaza-strip/2405914
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-commissioner-general-begins-european-mission-germany
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-commissioner-general-begins-european-mission-germany
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-unrwa/2452932
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2463554
https://www.auswaertiges-amt.de/de/search?search=unrwa
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נציגות גרמניה ברמאללה דו"ח על "תמיכה הומניטרית נוספת ברצועת עזה"   מה פרס 2021ביולי  13 -ב

 18מיליון יורו, שמיועדים ל"שיקום עזה ".  15-למעלה מ  העומדת על

 

 

 19  ( BMZהמשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ) .2

באזור. כך למשל מצוין  רואה עצמו כגורם יוצר יציבות  המשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי  

 באתר המשרד:

"כחלק ממחויבותה של גרמניה, המשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי שואף לתרום לפתרון  

שלום במזרח התיכון. מטרת המשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי היא מצד אחד ליצור תנאי  

יותר   טובים  פיתוחחיים  בשט  וסיכויי  החיים  לאנשים  לתמוך מקיפים  יש  הפלסטינים.    במיוחד   חים 

 באוכלוסייה בעזה ובמזרח ירושלים.  

מוסדות   עם  עתידית  פלסטינית  מדינה  לבניית  בסיס  ליצור  נועד  בפיתוח  הפעולה  שיתוף  שני,  מצד 

בשטחים הפלסטינים ביטוי לאחריות ההיסטורית    ולסיכויים יעילים. גרמניה רואה במחויבותה ליציבות  

 20ישראל ". המיוחדת שלה לביטחון 

פלסטיני מתקיים מדי  -, משא ומתן ממשלתי גרמניהמשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי על פי  

   .2019  שקיפות לגבי פגישות אלה מאז התקיימהעם זאת, לא  שנה. 

" גרמניה העמידה  יורו    56.2השנה  דו    לטובתמיליון  פעולה  ומימון  -שיתוף  תמיכה  כולל  לא  צדדי", 

 21לאונר"א. אשר ניתנולפרויקטים שבוצעו על ידי ארגונים לא ממשלתיים וסכומי הכסף 

 
18  2471030/-de/aktuelles/-https://ramallah.diplo.de/ps 

19https://www.bmz.de/en/ministry  

20gebiete-https://www.bmz.de/de/laender/palaestinensische  

 שם 21
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 :הוא הלקוח שלהמשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי 

-  GIZ  ,  ירות שבאמצעות    אונר"אהמבצעת גם פרויקטים ב - החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי

 (.ZFDהשלום האזרחי )

 .אונר"אומעורבת בפרויקטים של  אונר"א , שמשלמת כספים ל(KFWקבוצת הבנקים ) -

 

      KFW 22- קבוצת הבנקים בבעלות המדינה .3

תוכנית אזורית לשיפור תנאי החיים במחנות הפליטים הפלסטינים(,    REPACגרמניה שותפה לתוכנית  

וממומנת על ידי גרמניה באמצעות קבוצת הבנקים מאז. קבוצת הבנקים משמשת    2012הקיימת משנת  

 23אשר לה משרד בעמאן.וכשותפה המקומית המובילה של אונר"א בירדן 

מעורב בפרויקטים התומכים    כלכלי,  מטעם קבוצת הבנקים, המשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח

בקידום תעסוקה והצעות חינוך וכן באספקת מים ופיתוח קהילתי בשטחים הפלסטיניים, כולל התשתית 

 24במחנות הפליטים. 

  15שילם המשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי באמצעות קבוצת הבנקים    2020ביולי    15  -ב

וח בריאות  שירותי  עבור  יורו  גרמניה  מיליון  בין  מקביל  להסכם  הגיע  זה  תשלום  ולבנון.  בירדן  ינוך 

 25. 2020ביוני  29-לאונר"א ב 

 
222.html-https://www.kfw.de/kfw.de  

23-lebanon-and-jordan-impact-partnership-unrwa-yhttps://www.unrwa.org/newsroom/videos/german 

forpalestinerefugees 

 https://www.youtube.com/watch?v=zRUdZjuNLXY&ab_channel=unrwaגרסה קצרה של הסרטון באנגלית: 

24-presence/North-Bank/Local-Development-financing/KfW-entwicklungsbank.de/International-https://www.kfw  

Territories/-East/Palestinian-Middle-and-caAfri 

25   -lebanon-services-basic-unrwa-support-million-15-eur-contributes-https://reliefweb.int/report/jordan/germany

jordan-and 

https://unrwa-monitor.com/
https://www.cfnepr.com/
http://www.israelbehindthenews.com/
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
https://www.unrwa.org/newsroom/videos/germany-unrwa-partnership-impact-jordan-and-lebanon-forpalestinerefugees
https://www.unrwa.org/newsroom/videos/germany-unrwa-partnership-impact-jordan-and-lebanon-forpalestinerefugees
https://www.youtube.com/watch?v=zRUdZjuNLXY&ab_channel=unrwa
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/North-Africa-and-Middle-East/Palestinian-Territories/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/North-Africa-and-Middle-East/Palestinian-Territories/
https://reliefweb.int/report/jordan/germany-contributes-eur-15-million-support-unrwa-basic-services-lebanon-and-jordan
https://reliefweb.int/report/jordan/germany-contributes-eur-15-million-support-unrwa-basic-services-lebanon-and-jordan


 

 מרכז בדין לחקר מדיניות המזרח התיכון  

94581, ירושלים 37בית אגרון, רח' הלל   71098ת.ד.           02-6236368  

https://unrwa-monitor.com/   https://www.cfnepr.com/    www.IsraelBehindTheNews.com 

ctrforneareastpolicyresearch@gmail.com   

מיליון יורו עם הרפובליקה הפדרלית    53, אונר"א חתמה על הסכם תשלום בשווי  2020בספטמבר    17  -ב

חינוך  של גרמניה באמצעות קבוצת הבנקים כשותף מקומי. הסכם זה נועד, בין היתר, לחזק את שירותי ה

 26והבריאות בירדן, לבנון, הגדה המערבית, מזרח ירושלים ועזה. 

 27ניתן לקרוא בערבית באתר נציגות גרמניה ברמאללה הצהרה על תרומה זו.

עלייה בתרומה הכספית לאונר"א )או כספים שניתנים בנוסף לסכום שהובטח(   נרשמהעל פי ההצהרה,  

 שאושרה בכנס התורמים בקיץ. -

יתר על כן, מחנות הפליטים בלבנון וברצועת עזה נתמכים באמצעים כספיים ובפרויקטים פעילים של  

 קבוצת הבנקים.

והבריאות של אונר"א, קבו בתוכניות החינוך  ישירה  צת הבנקים מסייעת להבטיח  "באמצעות תמיכה 

 28לימודים נאותים וטיפול רפואי באזור.", נכתב באתר קבוצת הבנקים.

והתחייבויות פיננסיות חדשות כמו גם התחייבויות לפרויקט    2018קיים מידע על פרויקטים בירדן משנת  

 29מיליון יורו לירדן. 7מוקצים  עבורן, 2021לשנת 

פרויקט  המשרד הפדרלי לענייני כלכלה ואנרגיה מממן  גם  ני,  על בסיס החלטה של הבונדסטאג הגרמ

ברצועת    ותשתיות ניקוז  באונר"א"שיפור אספקת המים ופינוי שפכים. בריאות סביבתית    הערכה עבור

 30.קבוצת הבנקים. המימון מובטח על ידי 2021ביולי  22 -ב פורסםהפרויקט  דיווח עזה ". 

 
26-work-cash-health-education-unrwa-invests-territory/germany-palestinian-https://reliefweb.int/report/occupied 

and-services 

27  2385670/-ar/aktuelles/-https://ramallah.diplo.de/ps 

 

28-Entwicklungsbank/Weltweite-Finanzierung/KfW-entwicklungsbank.de/Internationale-https://www.kfw 

Gebiete/-Nahost/Pal%C3%A4stinensische-und-Pr%C3%A4senz/Nordafrika 

29https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/start  

https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/region/NAH 

30https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/start  

https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/region/NAH 
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http://www.israelbehindthenews.com/
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/germany-invests-unrwa-education-health-cash-work-services-and
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/germany-invests-unrwa-education-health-cash-work-services-and
https://ramallah.diplo.de/ps-ar/aktuelles/-/2385670
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Weltweite-Pr%C3%A4senz/Nordafrika-und-Nahost/Pal%C3%A4stinensische-Gebiete/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Weltweite-Pr%C3%A4senz/Nordafrika-und-Nahost/Pal%C3%A4stinensische-Gebiete/
https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/start
https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/region/NAH
https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/start
https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/region/NAH
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4. GIZ -   31החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי 

המפרסמת    32החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי היא ארגון שותף של אונר"א במשך שנים רבות, 

 באתר האינטרנט שלה את הפרויקטים והצעדים הבאים הקשורים לאונר"א המתבצעים בימים אלה.

 :מצוין כלקוח עבור כל שלושת הפרויקטים המשרד הפדרלי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי

 33. השתתפות חברתית לאנשים הנמצאים בפליטות מתמדת ובקשרי משברי.1

 2021אוקטובר   - 2018נובמבר 

 תיאור הפרויקט: חיזוק השפעת הפליטים הפלסטינים על תנאי חייהם )חלק( 

 34החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי פרסמה תיאור מפורט של הפרויקט בנושא. 

 35. חיזוק החוסן של תושבי רצועת עזה2

 
 

31https://www.giz.de/en/html/index.html  

32-der-gebiete/verbesserung-de/trade/entwicklungsprojekte/palaestinensische-https://www.gtai.de/gtai  

669888-bwasserentsorgunga-und-wasserver 

33https://www.facebook.com/gizprofile/posts/2743649529029223?comment_id=2758129804247862  

34  https://www.giz.de/en/worldwide/78139.html   

35 https://www.giz.de/en/downloads/FS%20PART_Pterr.pdf    
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https://www.gtai.de/gtai-de/trade/entwicklungsprojekte/palaestinensische-gebiete/verbesserung-der-wasserver-und-abwasserentsorgung-669888
https://www.facebook.com/gizprofile/posts/2743649529029223?comment_id=2758129804247862
https://www.giz.de/en/worldwide/78139.html
https://www.giz.de/en/downloads/FS%20PART_Pterr.pdf
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2018 – 2023 

מול מגוון רחב של גורמים מקומיים ובינלאומיים, כולל אונר"א,    פעילותשותפים פוליטיים.  ל  אזכור   אין

( הפלסטינית  הקהילה  של  והלוואות  לפיתוח  לא  MDLFהקרן  ארגונים  ומספר  אקדמיים  מוסדות   ,)

 ממשלתיים בינלאומיים ומקומיים.

התאריכים   הערה: בין  זה  דו"ח  הכנת  פעולה  08-13.08.2021במהלך  לשיתוף  הגרמנית  החברה   ,

 36מי מחקה הודעה זו מאתר האינטרנט שלה. עם זאת, ניתן למצוא אותו בארכיון האינטרנט.בינלאו

לפליטים  3 וספורטיביות  תרבותיות  פעילויות  באמצעות  אלימות  ומניעת  החברתית  הלכידות  חיזוק   .

 37פלסטינים

2014 - 2022 

שותפים שאינם רשומים כאן, על  (, שעובד עם ארגוני  ZFDהוא שירות השלום האזרחי )  השחקן המבצע

 הצעות לחינוך תרבותי במחנות אונר"א.

"נקודות   :הכותרת  ניתן גם למצוא את הפרויקט באתר החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי תחת

לקרוא על יישום הסיוע המתאים בשנת  וניתן אף    " נזקקיםמבט לפליטים ומהגרים. חיזוק האזורים ה

2015 . 

המשרד הפדרלי לשיתוף    "פעלה מטעם החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי  , כחלק מפרויקט זה

כלכלי   ופיתוח  הטיפול פעולה  להרחבת  )אונר"א(  פלסטינים  לפליטים  האו"ם  של  הסיוע  סוכנות  עם 

חברתי בפליטים. לצורך כך, עובדות סוציאליות ואחיות כמו גם עובדי ארגוני החברה האזרחית  -הפסיכו

 המקומית מאומנים ”.

 
36  https://web.archive.org/web/20210628125415/https://www.giz.de/en/worldwide/96121.html 

 

37  https://www.giz.de/en/worldwide/41079.html   
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 38לא ברור אם התמיכה הזו עדיין פעילה.

"חינוך בסיכון: חינוך לאנרגיה בת קיימא  :  2021בפברואר    4-אונר"א פרסמה דוח על הפרויקט ב    -

 בעזה",

 39פרויקט אשר מתבצע עם שותפים דוגמת החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי.

 

 

 

  ZFD  40  - שירות השלום האזרחי .5

והוא מוזמן   גרמני  ביישום פרויקטים במסגרת סיוע לפיתוח  שירות השלום האזרחי הוא שחקן חשוב 

 .ומסובסד ישירות על ידי הרשויות הפדרליות

כפי שמתעדת החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי במדריך הסיוע הפעיל לאונר"א, שירות השלום  

 41האזרחי מבצע בימים אלה פרויקט במחנות הפליטים.

 Palestine: Musicפרסמה באתר שלה מאמר שכותרתו "החברה הגרמנית לשיתוף פעולה בינלאומי  

Against Walls"  –  שירות עובדת שלום של    כביכול  " פלסטין: מוזיקה נגד חומות ", מאמר שחיברה

 42שליחותה.  אודות השלום האזרחי

 
38  https://www.giz.de/en/workingwithgiz/36545.html 

39  gaza-education-energy-sustainable-risk-https://www.unrwa.org/newsroom/features/education 

 

40https://www.forumzfd.de/en  

 .בדו"ח זה 3 תחת ורא 41

42  https://www.giz.de/entwicklungsdienst/en/html/60050.html 
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למטרה: צעירים במחנות פליטים לומדים חלופות לשנאה ואלימות" פעיל מאז    שסתוםהפרויקט "עם  

 . 2022ויימשך עד  2014

לחברה האזרחית    ומנסה, על פי הצהרותיו שלו, " יחד עם שותפי  שירות השלום האזרחיבפרויקט זה,  

 43צעירים פלסטינים בסיכון". וליירט]...[ להגיע 

 .מצוינים שם אינם , הםלחברה האזרחית נוספים שותפים אם ישנם

 בלאטה ושועפט )מרכז ילדים פלסטיני(. הפרויקט יבוצע במזרח ירושלים, בית לחם ובמחנות אונר"א

קופרווסר מה    יוסי  שלו  בדו"ח  בבירור  האו"ם  2020בספטמבר    22-מציג  שבדיה,  דנמרק,  "כיצד   ,

במימון ארגון טרור", שאנשי ארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'    נשבווהאיחוד האירופי  

 44משפיעים על מחנה דהיישה ליד בית לחם.

אשר בתורו פועל כחלק   45פלסטיני,ארגון זכויות האדם הקתולי אגודת סנט איב, פעיל גם במרכז הילד ה

מרכז המידע לזכויות   –'בדיל'  ממשלתי  -מקבוצת עבודות העקירה, יוזמה של הארגון הפלסטיני הלא

 השיבה והתושבות הפלסטיניות. 

לשיתוף   בנוסף  זה,  והבהקשר  אונר"א  עם  הפיתוחפעולה  עם    קייםהגרמני,    מרכז  פעולה  שיתוף  גם 

 חק,-המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, אל  מלכ"רים נוספים:מספר  לסטטיסטיקה, והמרכז הפלסטיני  

 בדיל ואדאמיר.

 'החזית העממית לשחרור פלסטין'. ארגון הטרורלכולם קשרים עם 

 
43   -lernen-gefluechtetenlagern-jugendliche-ziel-zum-ventil-friedensdienst.org/de/projekt/mit-https://www.ziviler 

gewalt-und-hass-zu-alternativen 

44  -un?fbclid=IwAR1-eu-funding-east/articles/pflp-middle-https://www.tabletmag.com/sections/israel 

ozSNObrfzQnklppUeD4enOvrcaK0iH3kvjdn3usbiJBNMa9qtWO7Wjk 

 

45  https://www.facebook.com/pcc2018/photos/a.306287889531304/1784349081725170/ 
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https://www.ziviler-friedensdienst.org/de/projekt/mit-ventil-zum-ziel-jugendliche-gefluechtetenlagern-lernen-alternativen-zu-hass-und-gewalt
https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/pflp-funding-eu-un?fbclid=IwAR1-ozSNObrfzQnklppUeD4enOvrcaK0iH3kvjdn3usbiJBNMa9qtWO7Wjk
https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/pflp-funding-eu-un?fbclid=IwAR1-ozSNObrfzQnklppUeD4enOvrcaK0iH3kvjdn3usbiJBNMa9qtWO7Wjk
https://www.facebook.com/pcc2018/photos/a.306287889531304/1784349081725170/
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אנטומיה של    -'אונר"א בירושלים  מרכז בדין לחקר מדיניות המזרח התיכון כבר הציג בסרט התיעודי  

 46גנים היטב במרכז הילד הפלסטיני ופעילותו. כיצד ארגוני טרור מעו כאוס'

 

 47קרן גרדה  .6

מים,   אספקת  "שיפור  שכותרתו:  פרויקט  קיים  במימון,  שלה  הפרויקטים  במדריך  הנקל,  גרדה  לקרן 

נתמך באמצעות מענקי    פרויקט זה תברואה ואנרגיה בבתי הספר של אונר"א ברצועת עזה, פלסטין".  

 48מחקר ברמאללה.

 אזרחיות פרויקט המחקר של הקרן "אסטרטגיות של פליטים פלסטינים לפתרון סכסוכים: פיוס זכויות  

 . תאפשריכיות  ללא מידע על המש 2013ושיבה" מתועד לשנת 

ראיונות עם פליטים    קיימובזכות השיבה של פליטים פלסטינים. הם    אנשי מחקרבפרויקט זה עסקו  

"חקר הגישות    באמצעותלעשות זאת    וביקשוהמבוססים על שיטות אנתרופולוגיות חברתיות קלאסיות  

 
46https://vimeo.com/314116162  

 

47stiftung.de/-henkel-https://www.gerda  

48stiftung.de/en/projects-henkel-https://www.gerda  
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והנרטיבים   ההצעות  בפרט  של  הפוליטיות,  התייחסות  תוך  עצמם,  הפיזי    השיבה  לאופןהפליטים 

 49. והסימבולי, פרקטיקות בין לאומיות ואסטרטגיות אזרחיות במדינות המארחות" 

  DAAD –שירות חילופי האקדמיה הגרמני  .7

אן הלאומית  האוניברסיטה  עם  בשיתוף  הפרויקט  את  ביצע  הגרמני  האקדמיה  חילופי  נג'ה,  -שירות 

למדעים   מגדבורג/שטנדל  אליישומייםאוניברסיטת  היישומית  האוניברסיטה  ואוניברסיטת  -,  בלקה 

פליטים    נוברנדנבורג עם  סוציאלית  "עבודה  יישומיים  שירותים  בלמדעים  ופלסטין.  ירדן  גרמניה, 

 מוצעים לנשים על ידי ארגונים לא ממשלתיים ואונר"א במחנות פליטים במחוז שכם ".

מיולי   הפרויקט  דו"ח  מתוך  "2019קטע  התאמה:  לבצע  מנת  הפלסטינים    על  הפליטים  לבעיית 

  "שילוב פליטים" "עבודה סוציאלית עם פליטים ", במקום  נו שתהיההספציפיים, אם לא לייחודם, הצע

ככותרת הפרויקט. שינוי זה נועד גם לקשר עם תוכנית מחלקה הכוללת קורסים הקשורים לתורת המקלט  

 50ולפרקטיקה חברתית עם פליטים".

זה מתברר   עוסקים:בבשלב  התומכים  עניין השחקנים  ל  איזה  במקום  בסימפטומים  את    מגר להילחם 

 .שורש הבעיה

 

 

 

 51  (Islamic Relief Germanyאסלאמי )-ארגון הסעד הגרמני .8

 
49-reconciling-resolution-conflict-of-strategies-refugees-stiftung.de/palestinian-henkel-https://www.gerda 

?page_id=80518#80518return-and-rights-citizenship 

50   -_An-https://www.h2.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/SGW/Projekte/Report_

, Najah_Applied_University.pdf  4עמוד 

51germany/-in-refugees-for-relief.org/help-https://www.islamic  
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 . 2019אסלאמי היה מעורב בפרויקטים של אונר"א בשנת -ארגון הסעד הגרמני

ונורי קוסלי   2019בנובמבר    19-ב     התקיימה פגישה בין ראש השותפויות של אונר"א, מהמט קוסה, 

 אסלאמי בקלן.-מארגון הסעד הגרמני

 על פי ההתקשרות, פרויקטים לטיפול רפואי מומנו:

סוציאלית של תלמידי בית הספר בהקשר השברירי של עזה. ילדים  -"]א[ ההתמקדות בבריאותם הפסיכו  

סוציאליים שלהם באמצעות יועצים  -ומשפחותיהם בפרט צריכים לחזק את מנגנוני ההתמודדות הפסיכו

 52ים של אונר"א ואמצעים להעלאת המודעות ".מאומנ

'זייט' את המאמר "אין כספי מס לאנטישמים!" מאת רמקו    2021במאי    19  -ב פרסם העיתון הגרמני 

מציין את הקשרים בין ארגונים המקורבים    )מנהל הוועד היהודי אמריקאי בברלין(. לימהויס לימהויס,  

בני כגם    פועליםלקבוצות המופיעות ברשימה בינלאומית כארגוני טרור, למשל 'חמאס'. אלה בתורם  

 פוליטיקה.בשיח רשמיים 

אסלאמי נבחן על ידי המשרד להגנת החוקה ומסווג כקבוצה בעלת קשרים ישירים  -ארגון הסעד הגרמני

 קו לימהויס כותב:בנוסף, רמ  לארגוני טרור. 

""תומך טרור נוסף שנהנה מסובלנות מרגיזה במדינה זו הוא כביכול ארגון הסיוע ההומניטרי גרידא,  

 אסלאמי.-ארגון הסעד הגרמני

המפלגה הדמוקרטית החופשית בבונדסטאג   -בתשובה לשאלה קטנה של הקבוצה הפרלמנטרית של ה

לסע כי  הפדרלית  הממשלה  אישרה  שעברה,  השנה  הגרמניבסוף  אישיים  -ד  "קשרים  יש  אסלאמי 

 משמעותיים" עם האחים המוסלמים.

 
52  unrwa/-fuer-zivilgesellschaft-und-ngos-von-https://www.islamicrelief.de/nachrichten/artikel/unterstuetzung 
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הממשלה הפדרלית מעידה אודות אותה הבעיה בפני ארגון האם ה'סעד האסלאמי' ברחבי העולם. שירות 

הביון הפנימי הישראלי, שב"כ, סבור כי הסיוע האסלאמי העולמי, הממוקם בברמינגהם, הוא חלק מרשת  

 53המימון של חמאס".

 

 
53  antisemitismus-muslimbruederschaft-hamas-finanzierung-https://www.zeit.de/2021/21/terrorismus 
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