
הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד
))קוחה - ןלהל( 2011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל 2 ףיעס(
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11 רפסמ הרוש רפסמ הרוש
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)צ"לח וא התומע( ךמתנה יטרפ )צ"לח וא התומע( ךמתנה יטרפ

 התומע :דיגאת גוס התומע :דיגאת גוס

ינש ןועברל סחייתמ ח"ודה ןועברל סחייתמ ח"ודה 20172017 תנשב  תנשב ינש
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11 רפסמ הרוש רפסמ הרוש

המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש

)הינמרג( גרובמסקול הזור ןרק )הינמרג( גרובמסקול הזור ןרק

19801980 – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א3636 ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס

תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא תורז תונידמ לש רבח וא ןוגרא ,דוחיא לש וא הרז הנידמ לש תוגיצנ וא תושר ,ןוגרא

 םישדח םילקשב המורתה םוכס םישדח םילקשב המורתה םוכס
חווידה םויל ןוכנ חווידה םויל ןוכנ

3956839568₪₪

הלבקתה וב עבטמה גוס הלבקתה וב עבטמה גוס

שדח לקש שדח לקש

 םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש
םישדח םילקשב המורתה םישדח םילקשב המורתה

₪₪

הדועיי וא המורתה תורטמ הדועיי וא המורתה תורטמ

Human Rights Defenders Network: empowering women from unrecognizedHuman Rights Defenders Network: empowering women from unrecognized
Bedouin villages in the Naqab/Negev to fight their homeBedouin villages in the Naqab/Negev to fight their home

 וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה
הלאכ שי םא ,ןיפיקעב הלאכ שי םא ,ןיפיקעב

םירכומ-אל םירפכמ םישנל םוליצ תואנדס עצבל םירכומ-אלםירפכמםישנלםוליצ תואנדסעצבל
הנשה ךשמב םישנל הרשכהו יוויל הנשה ךשמב םישנל הרשכהו יוויל
הרבסה תורטמל וב שומישו עובק סיסב לע םירמוחה ףוסיא הרבסה תורטמל וב שומישו עובק סיסב לע םירמוחה ףוסיא
ל"ניבה םדאה תויוכז םוי ןויצל עוריא םייקל ל"ניבה םדאה תויוכז םוי ןויצל עוריא םייקל
יפסכו יביטרנ ח"וד טקיורפה ףוסב שיגהל יפסכו יביטרנ ח"וד טקיורפה ףוסב שיגהל

חודה סחייתמ וילאש ןועברב ולבקתהש הרז תינידמ תושימ תומורת טוריפ חודה סחייתמ וילאש ןועברב ולבקתהש הרז תינידמ תושימ תומורת טוריפ

הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד הרז תינידמ תושימ המורת לע ינועבר ח"וד
- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל 22 ףיעס( ףיעס( ))קוחה - ןלהל( 20112011- א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוחל  ))קוחה - ןלהל( 
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22 רפסמ הרוש רפסמ הרוש

המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש המורתה תנתונ הרזה תינידמה תושיה םש

Swiss Federal Department of Foreign AffairsSwiss Federal Department of Foreign Affairs

19801980 – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א – ם"שתה ,תותומעה קוחל )א(א3636 ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס ףיעסב טרופמכ הרזה תינידמה תושיה גוס

הרז הנידמ הרז הנידמ

 םישדח םילקשב המורתה םוכס םישדח םילקשב המורתה םוכס
חווידה םויל ןוכנ חווידה םויל ןוכנ

2386423864₪₪

הלבקתה וב עבטמה גוס הלבקתה וב עבטמה גוס

שדח לקש שדח לקש

 םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש םוכס בשוח ויפל הרמהה רעש
םישדח םילקשב המורתה םישדח םילקשב המורתה

3.663.66₪₪

הדועיי וא המורתה תורטמ הדועיי וא המורתה תורטמ

Human Rights CampaignHuman Rights Campaign

 וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל ךמתנה ןתנש תויובייחתה תוברל המורתל םיאנתה
הלאכ שי םא ,ןיפיקעב הלאכ שי םא ,ןיפיקעב

.בגנב םירכומ יתלבה םיאודבה םירפכב םייחה לש יביטרנו ילאוזיו דועית .בגנב םירכומ יתלבה םיאודבה םירפכב םייחה לש יביטרנו ילאוזיו דועית
.םירכומ יתלבה םיאודבה םירפכ לע תוח"ודו םירויס ידי לע תועדומ תאלעה .םירכומ יתלבה םיאודבה םירפכ לע תוח"ודו םירויס ידי לע תועדומ תאלעה
.םייפסכ תוח"ודו תומדקתה תוח"וד תגצה .םייפסכ תוח"ודו תומדקתה תוח"וד תגצה

-ל לגועמו חווידה םויב הרמהה רעש יפל םישדח םילקשב ןייוצי המוכס ,ץוח עבטמב הלבקתהש המורת*  תורפס  תורפס 22-ל לגועמו חווידה םויב הרמהה רעש יפל םישדח םילקשב ןייוצי המוכס ,ץוח עבטמב הלבקתהש המורת*
תינורשעה הדוקנה ירחא תינורשעה הדוקנה ירחא

 אל טנרטניא רתא ןיא/שי )צ"לח וא התומע( ךמתנל םאה אל טנרטניא רתא ןיא/שי )צ"לח וא התומע( ךמתנל םאה
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