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 אוניברסיטת חיפה

 תוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארה"ב –החוג ללימודי עם ישראל 
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 האם איפא"ק פועלת עפ"י החוק האמריקאי?
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כלפי  ביקורתי מאוד שבבסיסההינה ספרות  ,של איפא"ק הקמהלא מעט מהספרות המלווה את נושא ה

 .Grant Fבתחום הוא  םהדומיננטייבמסגרת זו, אחד מהחוקרים  .בו הוא הוקםהדרכים וכלפי  הארגון

Smith    ממכוןIRMEP (Institute for Research: Middle Eastern Policy .)הפרסומים  סגרתמב

-ועדת החקירה של הסנטור פולברייט בסנאט בעל דיוני  לביטול הסיווג Smith והמחקר שלו, הביא

האמריקאי,  באמצעות חוק השקיפות לבחינת חוקיות הפעלתה של איפא"ק. הוא עשה זאת 1963

 .(JFK ACT) שחוקק על מסמכיו של קנדי לאחר מותו ומאפשר לציבור לקבל גישה למסמכים מתקופתו

במסגרת החוק  שלא מציג בספרו ובמאמריו, טוענת כי איפא"ק פועלת Smith התזה העיקרית אותה 

, ולהעמיד את יש לשלול לה את היתר עבודתה רטרואקטיביתהאמריקאי )חוק רישום סוכנים זרים( וכי 

 .הפעילים במסגרת הארגון לדין פלילי

פוליטית של גופים זרים בה אינה מתבססת על -"ב במה שקשור לפעילות מדיניתהמדיניות של ארה

אלא על חובת רישום, דיווח ושקיפות בכל הקשור לפעילות הנעשית בעבור הגוף  הגבלת הפעילות

 Foreign Agents Registration :סוכנים זרים ההסדר המרכזי בנושא זה בארה"ב הוא חוק רישום .הזר

Act  (FARA.) דירה של אידאולוגיות נאציות כניסיון להתמודדות עם השפעות ח 1938החוק חוקק בשנת

הנשיא של  לשעבר ופעיל עד היום )הגנרל מייקל פלין, היועץ לביטחון לאומילארה"ב,  תוקומוניסטיו

ההסדרים  קבלת כסף מטורקיה שעליה לא דיווח(.עקב  ,עומד לדין בגין אי ציות לחוק זה ,טראמפ

ככלל, חובה על סוכן זר, קרי מי שפועל  .גילויהעדכון מידע וה רישום,העניין ל בחוק מתייחסים העיקריים

ב בעבור גוף זר, להירשם במשרד המשפטים. במסגרת הרישום מחויב הסוכן בגילוי מידע "בארה

במסגרת הגוף הזר שהוא מייצג, מקורות המימון שלו ואופן השימוש בכספים מפורט על מי שפועלים 

שקיבל. את הרישום יש לעשות בתוך עשרה ימים מהיום שבו הפך אותו אדם לסוכן זר, ובטרם החל 

. למען יישות זרה בפעילות פוליטית שעוסק אדם או גוף ההגדרה היא כלפי.בפעילותו בעבור הגורם הזר

יעוץ ליחסי ציבור, פרסום, שירותי מידע או ייעוץ פוליטי בעבור או בשם  בכלל זה חובת הדיווח על

ייצוג אינטרס של גוף זר לפני כל סוכנות או פקיד של ממשלת  אינטרסים בתחום המדיני של גוף זר;

העוברים על החוק צפויים לעונש עד חמש שנות מאסר ו/או קנס, ואם הגורם הזר שהם מייצגים  .ב"ארה

 .ממשלה זרה עונשם עשוי להגיע אף לעשר שנות מאסר הוא

  Smithשימוע שנערך לאיפא"ק בוועדת החוץ של הסנאט בראשותו של היו"ר עושה שימוש בפרוטוקול ה

בנושא  איפא"קנוסף של  .תיאור ביקורתי 1במסגרת ספרו , אותו הוא מציג1963בשנת  וילאם פולברייט

א נמצ, (FARAבעקבות עבירה על חוק הסוכנים הזרים )בא השדולה,  רישיוןהתזה כי יש לשלול את 

)שכאמור, בקשתו הייתה זו שהביא להסרת החיסיון מדיוני  Smithשל התזה . Smithו השני של ספרב

עמת זה, אנסה לרפרט ב הוועדה(  לא זכתה מעולם להתייחסות מטעם איפא"ק ישירות, או מטעמה.

של איפא"ק לעיסוק בלובי, מפאת אי הסדרת רישומה  רישיונהבדרישה להתליית  Grantהתזה של את 

לה , מנכ SI KENEN  של, מול ספרו עדה עצמםים בשימועי הוכסוכן זר, בהתאם לממצאים הקשור

שעסק בתיאור של קנן על הפעולות אשר עשה  ,Israel's Defense Line רא:, הנקהראשון של איפא"ק

                                                           
1 Grant F. Smith, Forigrn Agents – The American Israel Public Affairs committee from t 
he 1963 Fulbright Hearinngs ti the 2005 Espionage scandal. IRMEP 2009 
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בפעילות של קנן עצמו לקידום עסק . הספר 19812בשנת לאור הספר שיצא  , ועדבשנים האמורות

 .השדולה למען ישראל במסגרות בהן עבד לאורך הקריירה שלו

, מנסה סמית' לבסס את התזה מדוע יש להסיר את הרישוי של איפא"ק, והוא עושה זאת ובספר

 ,אחת מהדרכים בהם פעל קנן להרחבת מוטות השליטה של הארגון של  מדוקדקת  באמצעות בחינה

 –המגזין שהוצא לאור בשנות ה  Near East Report. –ה  העת-באמצעות הוצאתו לאור של כתבוזה 

הפך לאחד מהדרכים החשובות ביותר לבניין הכח של איפא"ק, ושוממשיך בהפצתו עד ימנו אנו,  ,50

ות מצד אלפי המינויים, מהווה העיתון מקור אינפורמציה חשוב לאנשי כאשר לצד ההכנסות הכספי

מעצבי דעה ודיפלומטים. העיתון הפך להיות המושא המרכזי לחקירה  ,ממשל, חברי קונגרס, עיתונאים

 של תמיכתה בארגון ע"י כי מדובר בשיטה סיבובית למכבסת כספים בטענהפולברייט, הסנטור של 

בספר, מוצגת הטענה,  .thmiS3  של מוסדות ישראליים, בניגוד לחוק רישום סוכנים זרים, כמוצג בספר

כשה מנויים של כתב העת, ובכך למעשה "סבסדה" את פעילות השדולה, ובכך כי הסוכנות היהודית, ר

 (.FARAעברה על חוקי הרישוי של סוכן זר )

 , כי אם היה למעשה עובד של המועצה הציונית האמריקאיתחופשית פעל בצורהלא עפ"י הנטען, קנן 

(AZC)מר קנן, כמי "ניר איסט ריפורט"-המגזין הרכישת  באמצעות  ,בצורה עקיפה את עבודתו מןי, שמ .

טענה נוספת  רשם כסוכן זר.ישנרשם כשתדלן עפ"י חוק השתלנות בארה"ב )ולא שדלן זר(, היה חייב לה

קנן( עבד  השבשירות, קיבלה המועצה הציונית האמריקאית )1955-1962, שבין השנים שהועלתה

, טען פולברייט שהסוכנות בוועדה מהלך החקירהב מיליון דולר. 1.5מהסוכנות היהודית סכום של 

של ישראל, והוא למעשה רואה  האינטרסים, סניף ארה"ב, עסקה בפעולות באמריקה למען היהודית

 בהם זרוע של ממשלת ישראל.

, את הפעולה שביצע מול הוועדה, שכללה משלוח של מכתב, ובו עמדתו קנן בספרו שטח מהצד השני,

בעניין הנושא שנדון בו בעקיפין. קנן עצמו לא הוזמן לוועדה, אלא רק הנציגים של הסוכנות היהודית, 

במכתבו  ר לוועדה.( הועלה, הגיש קנן מכתב תצהיאיזפ"ק -ובשמה הקודם אך מכיוון שנושא איפא"ק )

, וכאשר עבד 1960טען קנן כי הפסיק את פעילותו במסגרת המועצה הציונית האמריקאית עוד ביולי 

לגבי עניין  דולר לשבוע. 100עבור המועצה, עשה זאת במסגרת הרצאות שבהם השתכר סכום של 

-ב מה עודנרכשו עותקים , אך הרכישה הסתייאכן החוזה של רכישת כתב העת "ניר איסט ריפורט", 

כן, קנן העיד כי נרשם עפ"י חוק השתלנות )לובינג( -כמו .(2.8.1963 -בטרם נפתחה החקירה )ב ,1962

הוועד  שונה לשם (1958) ליחסי ציבור, שבהמשך ני ציוניכי שימש עבור ארגון הוועד האמריקהמקומי ו

 ,ורישומה כשדולה מקומית , מאז הקמתהלאיפא"ק .)להלן איפא"ק( ישראלי ליחסי ציבור -קאיהאמרי

 ., או עם הסוכנות היהודית(AZC) אמריקאיתעם המועצה הציונית ה תלותי קשראין 

שהיה בהשכלתו משפטן, קנן,  הנסיבות שבהם הוקם הארגון. קנן על עידמוקדם יותר בספרו, מ

ובהכשרתו עיתונאי, הקים את הארגון על בסיס של רישום כחברת לובי מקומית, שאיננה זכאית לפטור 

 -ה חוקנע מהצורך של רישום איפא"ק, תחת לצורכי מס. המהלך נעשה במחשבה תחילה, ובכדי להימ

                                                           
2  I. L. Kenen. Israel's Defense Line: Her Friends and Foes in Washington, Prometheus Books  
3  GRANT F SMITH, America's defense line- the Justice Department's battle to register the Israel 
lobby as agents of a foreign government, Institute for Research, Middle Eastern Policy, 2008 
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FARA ,זכאי להקלות נו ניבמסגרת ארגון ללא כוונת רווח, שא. מאז הקמתה ועד היום, פועלת איפא"ק

מס בגין תרומה )מהלך שנעשה מחשיבה מתוכננת(, הרשום כהתארגנות של חברת לובי אמריקאית, 

 : , האומרהפועלת עפ"י הנגזרת מהנרטיב שטבע קנן בעת הקמת הארגון

"Embassies talked to the State Department, and American voters talked to their Congressman. 

An American lobbyist should work for an American Organization". 

 .4של "רישום סוכן זר" עוד מראשיתה בכך הצליחה איפא"ק להימנע מההגדרה

כדי לבחון את האם טענתו של גרנט נכונה, אפנה להתמודד עם הטענה כי העיתון ניר איסט ריפורט 

עצם למצוא דרך כך בבית', ובתזה של סמהיה פיקציה שכל תכליתה לשמש כמכבסת כספים, כנטען 

לשם  של ממשלה זרה לארגון אמריקאי, ובכך למעשה לשלוט בדרך פה פועלת השדולה. עקיפה למימון

 :של סמית', ננסה לבחון את הסוגיות הבאותהתזה  שלילת/תיקוף

 כי ,ת הטענה לכאורהא , נבחןAIPAC)ולימים ) AZPECלארגון  AZCקשר בין ארגון ה בחינת .א

לממן בצורה  נעשה ע"י הסוכנות )שהיא כאמור בשליטת מדינת ישראל(,מדובר בתרגיל ש

 את איפא"ק, ומכאן מחויבת ברישום של סוכן זר. עקיפה

 ?AZCקשר ישיר ומכוון של מימון של הסוכנות לפעילות איפא"ק באמצעות  האם יש .ב

 על כספי הסוכנות ,נשען בלעדית/ בהיקף של רוב משמעותי  NEAR EAST REPORTעיתון האם  .ג

כדי לייצר לעצמו בעל במודל מסחרי או שמא העיתון פ היהודית ומכאן ע"י מדינת ישראל,

 ?מקורות הכנסה מגוונים

ם עפ"י אינטרסי תעלופממשלת ישראל או שהשדולה של הנחיות עפ"י  ארגון איפא"ק פועלהאם  .ד

תם של אזרחי ארה"ב, המאמינים בקשר ההדדי והמפרה בין ארה"ב המשרתים את טוב

 לישראל

, עפ"י הממצאים האימפריים הקיימים, ומהם ננסה להגיע השאלותכל אחת מלשם הבחינה, נשווה את 

 איפא"ק.חוקיות המבנה הנוכחי של למסקנה באשר ל

לסוכנות היהודית, נפנה למסמך  AZPEC/AIPACרדה בין ארגון כי אין הפהמרכזית באשר לטענה א. 

 הארגון, כפי שנמצא בארכיון ברנשטיין שבאוניברסיטת רוצ'סטר: ההקמה שלראשוני המעיד על נסיבות 

5 

(, בו 1954לחודש פברואר,  28בארגון הגג של היהודים הציונים באמריקה, ) הבחירות מיד לאחר 

חברים באופן מצרפי, הוחלט על הקמה של  750,000לל החליפה ההנהגה את הנציגים של ארגון הכו

 1954לחודש מרץ,  15-במכתב שיועד לחברי הועד המנהל, מיום ה.זרוע שדולה שתייצג את הארגונים

מנהלים נפרדת, בעלת חבר  שתדלנותמודיע לואיס ליפסקי )מי שנבחר ליו"ר( על ההחלטה להקים זרוע 

כאמור, לתפקיד היו"ר .American Zionist Council (AZC)ם עצמאית ובמנותק מארגון הא

                                                           
4 I.L Kenen, Israel's Defence Line, Prometheus Books,1981  page 70 

AIZPAC  ,ISRAEL POLITICS-US ,25.8.2018  :-https://usהקמתה של קובי ברדה,  5
-israel.org.il/2018/05/25/%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94

azpac-%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93/  

https://www.jta.org/1954/03/01/archive/rabbi-irving-miller-elected-head-of-american-zionist-council
https://www.jta.org/1954/03/01/archive/rabbi-irving-miller-elected-head-of-american-zionist-council
https://www.jta.org/1954/03/01/archive/rabbi-irving-miller-elected-head-of-american-zionist-council
https://us-israel.org.il/2018/05/25/%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-%D7%90%D7%AA-azpac/
https://us-israel.org.il/2018/05/25/%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-%D7%90%D7%AA-azpac/
https://us-israel.org.il/2018/05/25/%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-%D7%90%D7%AA-azpac/
https://us-israel.org.il/2018/05/25/%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-%D7%90%D7%AA-azpac/
https://us-israel.org.il/2018/05/25/%D7%94%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-%D7%90%D7%AA-azpac/
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סקי  לואי  נבחר הארגון בחר לשלב  .נבחר סי קנן הולמנכ"ל AZC שהיה גם יו"ר היוצא של אירגון ,ליפְּ

 , Zionist Organization of America את הנציגות של הארגונים המרכיבים את ארגון המטרייה שנקרא

וההבנה הייתה כי יש צורך לחדד את הפעילות הפוליטית ולקבוע את מושבו של הארגון החדש 

תתאם ותבצע פעילות ציבוריות בשמה של התנועה " :ש נקבעהגדרת התפקיד של השדולה  .בוושינגטון

השונות, במטרה לשמר ולשפר  וזרועותיהציונית האמריקאית. תקדם יחסים עם הממשל האמריקאי על 

לו נציגים מתנועת כל  הנציגים הארציים שנבחרו לוועדת ההנהלה ."את היחסים בין ארה"ב לישראל

הדסה, הפועל המזרחי, ארגון המזרחי של ארה"ב, הליגה הפרוגרסיבית הציונית, איחוד העבודה 

 הציונית, התנועה הציונית של אמריקה ונציגים מהתנועה הרוויזיוניסטית.

, ומטרת הגדרת התאגד בעיר אחרת, עם הנהלה אחרתוכחה כי הארגון שהוקם והה הנה כי כן

, אלא ארגון בראשית דרכו , שאכן נתמך ע"י הסוכנותAZCתפקיד אחרת, איננה חלק מארגון 

 שבהנהלתו ישבו נציגים של ארגונים יהודים רבים ומגוונים, שכל אחד מהם תמך בנפרד באיפא"ק.

 הבצעבדוק האם הת, במטרה לAZCנושא הקשר הישיר בין הסוכנות לאיפא"ק באמצעות נבחן את ב. 

 בספר 33-34שמובא בעמ' י נסתייע בסטנוגרמה של הדיון, כפ לשם כך העברה סיבובית של כסף.

, מנכ"ל הסניף האמריקאי של הסוכנות איזדור המרלייןכאשר נחקר מר של סמית,  "סוכנים זרים"

להבין את פשר  מבקש,פולברייט  הסנטורבתמליל הדיון,  בפני הוועדה. היהודית על נושא איפא"ק,

 38,000$בהיקף של  , NEAR EAST REPORTהתשלום ששילמה הסוכנות עבור שירות של הפצת העיתון 

 :עיתוניםבגין ה

בין למה הכסף הועבר ואני מנסה לה 38,000$ –רי התשלומים של ה פולברייט: אדוני, אני עוקב אח

 נן?ישירות למר ק

 נן, שילמנו עבור מינוים של המועצה הציונית האמריקנית.: אדוני, לא שילמנו ישירות למר קהמרליין

 פולברייט: אני לא מבין את השפה הזאת, מה זאת אומרת ששילמתם למועצה הציונית האמריקנית?

 .נןין: שילמנו למועצה ולא שילמנו לקהמרלי

 פולברייט: האם זה הלך באמת למשלוח המנויים?

 .המרליין: שזה יהיה לתיעוד, הכסף שולם עבור הפצה של החומרים למינויים

פולברייט: אני מבקש שזה ייכתב לפרוטוקול, אתם גאונים, הרבה יותר מכל כל אדם שראיתי, בכל 

 מקום.

אמצעות המשפט בעיקר ב) פולברייט להמרליין נציג הסוכנות הזה, בין יו"ר הועדה "פונג -פינג" ה

מאיפא"ק  AZCכי ההפרדה בין השירותים שנרכשו ע"י מעיד , (הציני האחרון של היו"ר המצוטט

 ת הייתה מוחלטת.לסוכנו

או כזה שרוכש את מירב העיתונים, ובאופן זה פעל בצורה  ,כלקוח עיקרי AZCזיותו של בהקשר למרכג. 

פקטיבית לממן את פעילותו של קנן, קיימת ההתייחסות אותה נתן קנן בעדות כתובה לוועדה. בעדות 
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מסך  23%ותקים שנרכשו ע"י המועצה הציונית האמריקאית, לא עלה בשיא על סך שווי העהוא כתב כי 

 האזורייםהאמריקאית להנהגה, למשרדים המועצה הציונית  העותקים נרכשו העותקים שהופצו.

ב רקנן, ליו"ר הארגון, ה תארמ 1957לאוקטובר,  21 –מיום ה  בדיווח ממקור ראשוני נוסף, .ולמחנכים

. הוא מדווח כי הצליח למכור 6מנויים לעיתון 1100כי נוספו בשבוע האמור עוד  ,פיליפ בורנשטיין

עותקים שיחולקו למנהיגי איגודים מקצועיים. את המכירות הגדולות הוא מצליח לעשות  100להסתדרות 

, אך הוא מאוד מתוסכל מהקצב האיטי של מכירת עותקים לבודדים, שעומד לארגוניםבאמצעות מכירה 

בכדי להגביר את  5$ –ל  10$-מנויים לשבוע. הוא מעלה רעיון להפחתה של מכירת המנוי מ 5-10על 

הדיווח  עותקים. 7000המנויים. נכון ליום כתיבת המכתב, עומד מספר העותקים המופצים על  קצב

ככסות מעידים כי ההתייחסות לעיתון הוא כמוצר מסחרי לכל דבר ועניין, ולא הזה, ודיווחים נוספים, 

 להלבנת כספים. מכבסהוירטואלית המשמשת כ

 

ות ההתחלתית, והחשיבות שנתן לדרך בה אורגנה מתייחס קנן מספר פעמים להתארגנבספרו, ד. 

השדולה לא  :", הוא מתייחס למיתוסים סביב נסיבות ההקמה2כבר בהקדמה לספר, בעמ' .השדולה

נוצריים.  הוקמה ע"י ממשלת ישראל. היא הוקמה ע"י וייצגה יהודים אמריקאים ובתמיכה של ארגונים

עפ"י החוק האמריקאי. יחד עם זאת, מכיוון  היא לא נדרשה להירשם במשרד המשפטים כסוכן זר

כי  ממשיך ואומרקנן ו ".שפעלנו בגבעת הקפיטול, נרשמנו עפ"י חוקי הרישום של שדולות מקומיות

מתאר ו הוא מוסיף ."ממשלות מדברות עם משרד החוץ, אבל אמריקאים מדברים עם הקונגרסמן שלהם

"יש מיתוס סביב נושא הקמת איפאק שחשוב להבהיר. הוא נוצר ע"י, וכמייצג של יהודים אמריקאים : 

.. ובתמיכה של מנהיגים נוצריים. אשר על כן, הוא לא היה מחויב להירשם  במשרד המשפטים כסוכן זר

קנן מציין עוד כי   .מכיוון שכן פעלנו בקונגרס, רשמנו את איפא"ק תחת משרד לובי פנים אמריקאי"

ה הארגון הראשון שקם בארה"ב שמטרתו לעודד את ארה"ב לצור קשרים עם תיאיפא"ק בכלל לא הי

איריים,  –אים מדינות זרות. הוא מספר על ההתארגנות  להכליל את המטרות של אזרחים אמריק

שלחמו למען הקמת  אירלנד ותמיכה של אמריקאים ממוצא צ'כי לבקשתו של הנשיא מסריק להקמתה 

זאת ועוד, הארגון מעולם לא הגיש בקשה להקלה ברישום במס מוכר, מה שהביא .של צ'כוסלובקיה

 לירידת האטרקטיביות של התרומה לארגון.בהכרח 

מראה על חשיבה ותכנון מוקדם לדרך בה מופעלת השדולה. זאת  העדות המובאת בספרו של קנן

"י החוקים של רישום לוביסט מקומי, ולראיה מאז השדולה לפעול עפמאז ועד היום, מקפידה ועוד, 

השדולה  הקמתה ועד היום, פועלת השדולה עפ"י החוק האמריקאי המסגיר את נושא השתדלנות.

ידות בין העם האמריקאי לעמים אחרים הייתה פרקטיקה מוכרת עוד לפני הקמת שמקדמת יחסי יד

 איפא"ק.

                                                           
, NEAR EAST REPORT,  ISRAEL POLITICS-USדיווח על התרחבות מכירות של המגזיןקובי ברדה,  6

19.2.2018 ,-israel.org.il/2018/02/19/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-https://us
-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C
-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA

report-east-near-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/  
 

https://us-israel.org.il/2018/02/19/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-near-east-report/
https://us-israel.org.il/2018/02/19/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-near-east-report/
https://us-israel.org.il/2018/02/19/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-near-east-report/
https://us-israel.org.il/2018/02/19/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-near-east-report/


7 
 

ברפרט זה הודגמו שתי טענות לגבי חוקיות הפעלתה של איפא"ק, בראי השימוע שנעשה לסיכום, 

ע"י הסנטור פולברייט. בצד אחד, עמדתו של החוקר העצמאי סמית',  1963גוסט לאיפא"ק בחודש או

ל איפא"ק ועד ימנו אנו, פועלת השדולה שלא במסגרת חוק לרישום סוכנים המאמין כי מאז הקמתה ש

ל מסקירה ש זרים. בצד השני, ההתייחסות של קנן לדיון שנערך בוועדה לגבי עבודתה של השדולה.

חומרים ראשוניים שהובאו, לצד עדויות שניתנו בוועדה, לא נמצא קשר סביר המאשש את טענת סמית' 

שיכל היה להגיע למסקנה שונה מזו שהגיע ועדת החקירה  ,FARA –ק לחוק ה בדרישה להכפפת איפא"

גירת השדולה או להכפפתה סלעניין  )שלא היה חשוד באהדה לארגון מלכתחילה( פולברייטהסנטור של 

   לחוקי שדולה של סוכנות זרה.
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