
 1טופס 
(ה)) 2(סעיף 

 פ"ר __________/  ______בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וחמש 

 פורום המשפחות השכולות  –פורום בוחרים בחיים   : המבקשת 

 580686202, מס' משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה (ע"ר) -בחרנו בחיים! 

 5126002, בני ברק 23בא מרח' בר כוכ

 boazk@kokia-ins.co.ilדוא"ל:  03-5568080פקס:  03-5568000טל:  

 )  51752) ו/או ערן בן ארי (מ.ר. 45590ע"י ב"כ עו"ד אסף תכלת (מ.ר.  

 ארי מרנס תכלת ושות', משרד עו"ד ונוטריון -בן

 077-4448893; פקס: 02-5859311  טל: 9422414ב', ירושלים 12רח' החבצלת          

 assaf@bmtlaw.co.ilדוא"ל:           

 599000346 מס' ) רשימת האיחוד הערבימפלגת רע"מ (. 1  : יםהמשיב 

050-5302506, 09-7936662טל:   44915טירה  3279ת"ד 

 mabas@knesset.gov.ilדוא"ל   6408203-02פקס: 

 לממשלה  . היועץ המשפטי2

 המדינהטות באמצעות מח' בג"צים בפרקלי

 , ירושלים29דין -א-רח' צלאח

 dep@justice.gov.il-Hcjדוא"ל:  6467011-02פקס:   3925590-073טל: 

)רשימת האיחוד הערביבקשה לפסילת מפלגת רע"מ (

 25-מהתמודדות בבחירות לכנסת ה 

משולב]ל  )1(א64-ו  (א)64סעיפים  לבהתאם   [נוסח  לכנסת  הבחירות  התשכ"טחוק  חוק    1969-,  (להלן: 
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 דבר פתח

אחת" .1 בכפיפה  לדור  יכולים  הם  ואין  ומים,  לאש  משולים  ודמוקרטיה  אש טרור   .

טיבי   בפרשת  ברק  הנשיא  וכדברי  דמוקרטי,  במשטר  מקומה  יכירנה  לא  הטרור 

), 'דמוקרטיה מבוססת על דיאלוג, לא על כוח; על שכנוע ולא על אלימות. 24(בעמ'  

ינו מוכן לקיים בעצמו את 'כללי המשחק' הדמוקרטיים לא יישמע בטענתו כי  מי שא

על לפעול  חייבים  כי  -האחרים  ואמר  ברק  הנשיא  והוסיף  כלפיו',  אלה  כללים  פי 

הוא  אחד  דבר  מזוין.  במאבק  בה  שנאבק  מי  כנגד  להתגונן  רשאית...  'הדמוקרטיה 

ם אשר הדמוקרטיה  לשאוף לשנות הסדרים חברתיים באמצעות הכלים הלגיטימיי

הסדרים  לשינוי  לשאוף  הוא  אחר  דבר  מועמדים;  רשימת  של  לרשותה  מעמידה 

() 27-26באמצעות תמיכה במאבק מזוין כנגד המדינה' (שם, בעמ'   11225/03"ץ  בג" 

לממשלה המשפטי  היועץ  נ'  סבשארה  פ"ד  השופטת   לחוות  18  פסקה,  287)  4(, 

 )). 2006( (כתוארה אז ונשיאת בית המשפט העליון דהיום) א' חיות
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הדמוקרטיה הישראלית מפני חורשי רעתה, ומפני גורמים אשר על  בשמירה    ה דנןשל הבקשיינה  ענ .2

כאשר מחד גיסא מדברים הם, לכאורה, בזכות שותפות בין הציבור הערבי    –  פיהם ולבם אינם שווה

גיסא   ואולם מאידך  לגיטימית במשחק הדמוקרטי,  ובסתר,   –והיהודי והשתתפות  בגלוי  תומכים הם 

ובכספים   ובעקיפין, במילים במעשים  ע"י מדינת    –במישרין  בגורמי טרור מובהקים, אשר הוגדרו כך 

 ישראל.  

שונה   .3 זו  בעוד בקשה  שונים.  מועמדים  או  רשימות  נגד  בד"כ  המוגשות  הפסילה  בקשות  מרוב  היא 

מ רבות  כאלב  תמקדותשבקשות  אלו   והתבטאויות  להתבטאויות  לתת  יש  אותה  הפרשנות  ואחרות, 

  בראש ובראשונה   בענייננו אנו דנים  –  במסגרת חופש הביטוי  את הגבול המותרהן עוברות  והשאלה אם 

חומרית תמיכה  חברי    במעשים,  של  עצומים  "המשיבה"(  1  המשיבה בסכומים  וגורמים   )להלן: 

טרור  בגורמי  לה  עם   –  הקשורים  הזדהות  מלבד  סבירה  פרשנות  כל  לה  לתת  ניתן  לא  אשר  תמיכה 

טרור ארגוני  של  המזוין  בבחירות   –  רצחניים  המאבק  מהתמודדות  מניעתם  את  המצדיק  באופן 

 ובהתאם לחוק היסוד.

אנו   .4 אין  כן,  חכמו  של  בפעילות  טענות. עוסקים  מועלות  נגדו  במשיבה,  אחר  או  זה  סורר  פעיל  או  "כ 

זו   בקשה  של  ₪,עניינה  מיליוני  במאות  כספי  עוברים  דרכו  ומשומן,  מסודר  מוסדי  והכל   במנגנון 

אי לכך, אין  לה היא שייכת.  ה האיסלאמית  של המשיבה והתנוע  סדורהבהתאם לאידאולוגיה ומשנה  

 .  עוסקים בבקשה אישית לפסילה, אלא לפסילה של רשימת המשיבה כולהאנו 

פרי   .5 היא  עסקינן  בה  זההבקשה  בנושא  שנערך  ומעמיק  ארוך  ראיות  מחקר  על  המתבסס   מגוונות , 

המשיבה   כי  אשר  המוכיחות  ומתנועה  ממנגנון  נפרד  בלתי  חלק  דרכים: הנה  במגוון  בטרור  תומכת 

וחומרית.   כספית  על  זה    מחקראידאולוגית,  מקורותמבוסס  של  עמודים  לא  אלפי  הגדול  שחלקם   ,

מסמכים מרשם העמותות (,  שב"כ, מל"מ, מוסד)דו"חות של גופי הבטחון:  , ובכלל אלו  פורסם עד כה 

החברות בקש,  ורשם  ממשלתייםומסמכי  תקציבים  והעמותה ,  ת  המפלגה  של  רשמיים  מסמכים 

של שיתופי  תיעוד בוידאו של אירועים מרכזיים    , שמעידים על הקשר ביניהן והתמיכה שלהם במחבלים

תחקירים, ראיונות וכתבות של כלי תקשורת וגופי מחקר. בחלק חשוב ממקורות אלה, אנשי פעולה, וכן 

חלק גדול מהראיות הנו .  לטענות נגדםמפורשות  קושרים את עצמם  והגורמים הקשורים לה    המשיבה

ואנשיה בשפה הערבית, השונים לחלוטין מהמסרים תרגום ממסמכים ואמירות מפורשות של המשיבה  

 ידיה בעברית לקהל הבוחרים הישראלי. -המושמעים על לעיתים הפייסניים

הק מלמד באופן מוב  , העולה כדי מסה קריטית שלא ניתן להכחישה,צבר הראיות המצורפות לבקשה זו .6

ם ודומיננטיים של המשיבה,  ושאינו משתמע לשתי פנים, כי התמיכה בטרור היא מטרה ומאפיין מרכזיי

כי מדובר במוטיב חוזר ונשנה של פעילות אקטיבית ועקבית, אשר המשיבה וגורמיה מבקשים להוציאה 

 .באמצעות קבלת כוח ואמצעים פוליטיים   בין היתר מהכוח אל הפועל

על .7 מוגשת  דנן  פוליטיידי  -הבקשה  שאיננו  שכולותגוף  משפחות  נציגי  בעצמן    ,  טעמו  מלוא מ אשר 

תרעלת כוס  של  האכזרי  לוגמיה  הבזוי  תומכת  והרצחני   הטרור  במעשיה  בו  מעודדת  המשיבה   ואותו 

וחבריה. משפחות אלו חרדות מפני השימוש הנקלה שעושה המשיבה במוסדות הדמוקרטיים של מדינת  

לפגוע בה עצמה על מנת  ובחייליהישראל,  ומבקשות לקרוע את המס, באזרחיה  מי ,  פניו של  ווה מעל 

   ."לעשות מעשה זמרי ולקבל שכר כפנחסלהערים על הציבור, בבחינת "שמבקש 

 ., שפיות ושכל ישרבחיים בחירהרק עניין של   –עניין של ימין ושמאל אפוא  אין בפנינו .8
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לא ניתן לעמוד  אין עוד מקום לעצימת עיניים.  כיום  אם בעבר היה ניתן לטעון שהדברים לא ידועים,   .9

המשיבהמנ של  מפעילותה  ולהתעלם  לעינינוגד  המתגלה  כפי  המערך ,  בחשיבות  להקטין  ניתן  לא   .

המשיבה  המוסדר   שייכת  שבנתה  היא  לה  בטרור.  והגורמים  מובהקת  הוועדה  לתמיכה  חברי  על 

דמוקרטיה וטרור  , כי  נשיאת בית המשפט העליון לגורמים אלו, כדברי כב'  משמעי  -באופן חדלהבהיר  

  .אחתלדור בכפיפה  , ולא יוכלו לעולם,יכוליםינם כן אא

 הצדדים

פורום ידועה גם בשם  ,  משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה )ע"ר(  -בחרנו בחיים!  , עמותת  המבקשת .10

בחיים" הכולל"בוחרים  בפעילות    ,  התומכים  ואזרחים  ידידים  מטרור,  שכולות  משפחות  טרור,  נפגעי 

 . להשתתפות של בני כל הדתותפתוח הפרלמנטרי, -חוץלא מפלגתי והוא ארגון הפורום. הפורום 

,  חברי הפורום פועלים במרחב הציבורי בנושאים הקשורים להגברת ההרתעה של מחבלים פוטנציאלים .11

, הוקעה ציבורית של ומימון ארגוני הטרור  ובני משפחותיהם  עצירת תגמולים כספיים למחבלים ובהם  

 ילות טרור, והחמרת הענישה ותנאי המאסר של מחבלים.  הלגיטימציה של פע

האיחוד  המשיבה .12 )רשימת  רע"מ  רשימת  המבקשת הערבי,  המפלגות  ברשם  הרשומה  מפלגה  היא   )

המשיבה היא למעשה שלוחה של הפלג הדרומי  . כפי שיפורט להלן,  25-להתמודד בבחירות לכנסת ה

על פועלת  האיסלאמית,  התנועה  הת-של  של  הנחיותיה  מזדהים  פי  ופעיליה  השורא,  ומועצת  נועה 

 .  הזדהות מוחלטת ופעילים אקטיבית בתנועה ובגורמים נוספים הקשורים לה

 הרקע הנורמטיבי 

( לחוק הבחירות, 1)א 64-)א( ו64בבקשה דנן נבקש כי וועדת הבחירות תפעיל את סמכותה לפי סעיפים   .13

 א' הקובע:7את בהתאם להוראות ס' , וז25-ת הבבחירות לכנס  מודדותקבע כי המשיבה מנועה מלהת

מניעת  

השתתפות 

 בבחירות

תשתתף  א)א(.  7 לא  מועמדים  רשימת 
מועמד   אדם  יהיה  ולא  לכנסת  בבחירות 
או   במטרותיה  יש  אם  לכנסת,  בבחירות 
של   במעשיו  או  הרשימה  של  במעשיה 

בהתבטאויותיו,   האדם,  הענין,    לרבות  לפי 
 במפורש או במשתמע, אחד מאלה: 

ישראל   ( 1)  מדינת  של  קיומה  שלילת 
 כמדינה יהודית ודמוקרטית; 

 הסתה לגזענות;  ( 2) 
מדינת   ( 3)  של  מזוין,  במאבק  תמיכה 

מדינת   נגד  טרור,  ארגון  של  או  אויב 
 . ישראל 

והתשתית הרעיונית    ,הזכות לבחור ולהיבחר היא נשמת אפו של כל משטר דמוקרטיאין צורך לומר, כי   .14

מעוג זו  זכות  מבוססת  פוליטי שעליה  ביטוי  וחופש  שוויון  של  יסוד  בעקרונות  '  נ  ניימן  2/84  ב"ע)  נת 

. יחד עם  (1985)  264-262,  225(  2)לט   ד"פ,  עשרה-האחת  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  ראש-יושב

א בחוק היסוד, 7זאת, גם זכות זו איננה זכות מוחלטת, ובית המשפט קבע, באופן חד משמעי, כי סעיף  

 מגביל את זכות זו, הנו מרכיב חשוב, הכרחי ויסודי בכל דמוקרטיה חפצת חיים: אשר לכאורה 

וכמוהו הוראות דומות בחוקותיהן של מדינות דמוקרטיות    –היסוד  -א לחוק7סעיף  "

מעין    לפתורנועד    – המהווה  הדמוקרטית,  המדינה  נתונה  בה  קשה  דילמה 

3



 

 

 

דילמה זו נעוצה במתח   (.321ניימן הראשונה, עמ'    פרשתפאראדוקס דמוקרטי )ראו  

גיסא, עומד השיקול כי   מחד, בין שני שיקולים נוגדים. הדמוקרטיההקיים, בתוככי 

על שוק חופשי של דעות, וכי כל מפלגה או רשימת מועמדים   מבוססתהדמוקרטיה  

זו המבקשת לשלול    – זכאית להביע את דעתה    –הדמוקרטיה או לפגוע בה    אתגם 

את פני החברה. על פי שיקול זה שלילת   הקובעותבחירות  ולהתמודד באופן שוויוני ב

רשימות   של  בבחירות  עם -אנטיהשתתפותן  אחד  בקנה  עולה  אינה  דמוקרטיות 

בניגוד   לכאורה  עומדת  היא  עצמה.  "שוק    לרעיוןהדמוקרטיה  קיום  של  הבסיסי 

דמוקרטיות על   אנטיפתוח" של דעות. זאת ועוד: שלילת ההשתתפות של רשימות  

 הפוליטי קיים מעוררת חשש של שימוש לרעה בכוח הרוב תוך דיכוי כוחו    ידי רוב

של המיעוט. היא גם יכולה להראות כפתרון קסם, שאינו מטפל בשורש הבעיה אלא 

דמוקרטיות.    מונע האנטי  הרשימות  של  פעולתן  את  מקצין  אף  ובכך  ביטויה  את 

עצמה,  גיסא  מאידך על  להגן  זכאית  הדמוקרטיה  כי  השיקול  הקמים   עומד  מפני 

של   זכותה  של   הדמוקרטיהעליה.  הדמוקרטי  בהליך  ההשתתפות  את  לשלול 

להוכיח את חיותה אין הדמוקרטיה    כדי .  רשימות השוללות את הדמוקרטיה עצמה

לדעת עצמה  לאבד  השש   11280/02  "ב"  . צריכה  לכנסת  המרכזית  הבחירות  -ועדת 

עניין  לחוות דעתו של הנשיא א' ברק )להלן: "  2(, פס'  15.5.03)  עשרה נ' אחמד טיבי

 "(. טיבי

, היינו תמיכה במאבק מזוין של השלישיתהחלופה הרלבנטית עליה תתבסס הבקשה דנן היא החלופה   .15

ישראל.   מדינת  נגד  טרור  פרשות,  ארגון  במספר  העליון  המשפט  בית  שפסק  על כפי  מבוססת  זו  עילה 

קרי  ההצדקה הרעיונית המר ורשימות,  מועמדים  לפסילת  לשלול   –כזית  מי שמבקש  מפני  התגוננות 

מזוין בדרך של מאבק  הדמוקרטי  ובאופייה  קיומה  ביסודות  לפגוע  או  קיומה של המדינה  עצם  .  את 

כי   נקבע  זה  נוקטות  בהקשר  אשר  מועמדים  רשימות  של  השתתפותן  את  למנוע  רשאית  הדמוקרטיה 

כמכ באלימות  תומכות  או  המשטראלימות  פני  לשינוי  המ   1806/19)א"ב    שיר  הבחירות    רכזית ועדת 

ה ואח'  21-לכנסת  כסיף  עופר  ד"ר  פסקה  18.7.19)  נ'  שם   15(,  וההפניות  חיות  הנשיאה  דעת  לחוות 

 "( .  עניין כסיף)להלן: "

זו תתאפשר כמובן   .16 עילה  כי מניעת התמודדות מכוח  כן, קבע בית המשפט  מקום שבו מועמד או כמו 

וכן מקום    ,נוטלים בעצמם חלק פעיל במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד המדינהרשימה  

 18פס'    )עניין טיבי,)  שבו הם מעודדים מאבק כזה או תומכים בו תמיכה חומרית, פוליטית או אחרת

 . לחוות דעתו של הנשיא ברק( 

בית כידוע,   .17 של  רבה  פסיקה  קיימת  שונים  ומועמדים  רשימות  של  בבחירות  מניעת התמודדות  בנושא 

אותם   המידה  ואמות  העקרונות  את  התוותה  אשר  העליון,  לבחון המשפט  הנכבדה  הוועדה  חברי  על 

אמות נקבעו בפסיקה    ,להכריע בבקשה. בהינתן חשיבותה של הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר  םבבוא

לצורך גיבושן של כל אחת מן העילות. אמות מידה אלה    לעניין הרף הראייתי הנדרש  מידה מחמירות

למקרים מובהקים בלבד, תוחמות את האפשרות לפסול רשימה או מועמד מלהתמודד בבחירות לכנסת  

לכת כה מרחיק  בצעד  נקיטה  לכנסת ה  852/20אב  )  המצדיקים  נ' ח"כ   23-ועדת הבחירות המרכזית 

 . "(( עניין יזבקלחוות דעתה של הנשיאה חיות )להלן: " 6(, פסקה  9.2.20) היבא יזבק

נקבע .18 היא  כי    ,כך  זו  כי מטרה  או   חלק מהמאפיינים הדומיננטייםיש להראות  של שאיפות הרשימה 

מטרות מרכזיות ; כי  הם מבקשים ליטול חלק בבחירות  ןהמועמד או הפעילות שלהם וכי לשם קידומ
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רות מפורשות ומהיגדים ישירים או ממסקנות מסתברות שמשמעותן  הצהודומיננטיות אלו נלמדות מ

האמורות, וכי   פועלים באופן אקטיבי להגשמת המטרותהרשימה או המועמד  ;  משמעית -ברורה וחד

, בפעילות חוזרת ונשנית שאינה ספורדית, נעשתה פעילות שאינה ספורדית להוצאתן מן הכוח אל הפועל

כי   נקבע  אתוכן  המבססות  התמודדות   הראיות  למנוע  כדי  בהם  יש  אשר  המטרות,  או  המעשים 

 (.  16" )עניין כסיף, שם פס' משמעיות ומשכנעות-ברורות, חדבבחירות לכנסת, צריכות להיות "

בכל אחת  בכנסת,  סלאמית  להלן נראה, כי בענייננו עומדת המשיבה, מפלגת רע"מ, נציגת התנועה האי .19

ברור באופן  המצדיק  באופן  הנ"ל,  המידה  מאמות  מדינת   ואחת  של  המחוקקים  מבית  הרחקתה  את 

 ישראל, ככל דמוקרטיה חפצת חיים. 

 המבססות את הבקשה העובדות תמצית 

ותוך שערכה המשיבה, בשיתוף גורמים נוספים  יק  פרי מחקר ארוך ומעמ, הבקשה דנן היא  כאמור לעיל .20

שונים   מקורות  שפע  הוהכל    –בחינת  בהבנת  להעמיק  רצון  המתוך  של  הכוחות אידאולוגיה  משיבה, 

 מערך המסודר בו היא פועלת בכדי להגשים את פעולתה.  המניעים אותה וה

בה על הנקודות העיקריות העולות ממחקר ר  יותעל מנת שלא להלאות את הקורא, נחזור רק בתמצית .21

לקריאת המחקר המלא   זה, ונפנה את חברי הוועדה הנכבדים לדו"ח המלא המוגש כנספח לבקשה זו.

 . חשיבות רבה, לשם הבנת העומק והרוחב של המנגנונים אותם בנתה המשיבה לתמיכה בטרור

 .1כנספח ו מצ"ב לבקשה ז   מלוא צרופותיו ומקורותיודו"ח מחקר המבקשת, על  •

והמסד העובדתי של הבקשה,   .22 נציג   בפרק הראשוןמארבעה פרקים עיקריים:    מורכבדו"ח המבקשת, 

האיסלאמ התנועה  מבנה  הארגונית  את  ובין יתוהזהות  בינה  והמעשית  האידאולוגית  הפרסונאלית,   ,

, מיתובין יתר זרועות התנועה האיסלא  ,וחבריההמשיבה. כך גם נראה את קשרי העבותות בין המשיבה  

 . 48עמותת סיוע  –לרבות הזרוע הפיננסית והביצועית העיקרית שלה 

השני בגדר   .23 הכלכלית  המבקשת,    חבדו"  הפרק  לתמיכה  מוצקות  ראיות  התנועה  יוצגו  מספקת  אותה 

, אשר המשיבה מהווה חלק בלתי נפרד מהן, לארגון הטרור חמאס ולגופי  48האיסלאמית ועמותת סיוע  

 טרור נוספים, ובכלל זה גם תמיכה ישירה ומימון של משפחות מחבלים.

השלישי .24 והתנועה    בפרק  המשיבה  של  האידאולוגית  התמיכה  את  ונראה  נוסיף  המבקשת  בדו"ח 

ובין שהאמית  האיסל האיסלאמית  התנועה  בין  האידאולוגית  הזיקה  ואת  במחבלים,  ממנה  חלק  יא 

 תנועת האחות חמאס, וכן בין מייסדי שתי התנועות, עבדאללה נימר דרוויש ואחמד יאסין. 

של   .25 הרביעיעניינו  והתנועה    הפרק  המשיבה  ראשי  פעילות  על  ובלעדיות  חדשות  בראיות  הוא  בדו"ח 

ל תשתית  להקמת  הפוליטי  האיסלאמית  הכוח  באמצעות  מטרותיה,  לקידום  ציבוריים  כספים  השגת 

חדשות מסחריות  חברות  מערך  יוצג  היתר  בין  בבחירות.  להשיג  מבקשת  היא  לתועלת  אותו  חברות   ,

ועמותות בתחומי התקשורת, החינוך והתרבות. יציה  שנפתחו מאז הצטרפות המשיבה לקואל  הציבור 

והקונ האמיתי  החשש  על  מלמד  זה  התנועה  מערך  לכיסי  המדינה  מקופת  כספים  לזליגת  קרטי 

 למימון המאבק המזוין של החמאס במדינת ישראל, בחייליה ובאזרחיה.   –האיסלאמית ומשם 

 "ח מחקר המבקשת יפורטו כדלקמן.הממצאים העיקריים בדו .26
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   "1948בפלסטין הזרוע הפוליטית של "הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית  –מפלגת רע"מ פרק ראשון:  

היא הזרוע    ,)"רשימה ערבית מאוחדת" או "רשימת האיחוד הערבי"(   الموحدة العربية القائمةמפלגת רע"מ   .27

"הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית באופן חד משמעי ממסמכי  "הפוליטית של  נלמדת  זו  עובדה   .

מהתב לכנסת,  המפלגה  חברי  בחירת  מהליך  המפלגות,  ברשם  הרשמיים  של המפלגה  רבות  טאויות 

במהלך  החברתיות  ברשתות  רע"מ  ומפלגת  האסלמית  התנועה  מפרסומי  ומייסדיה,  המפלגה  ראשי 

 . השנים ומהוכחות רבות נוספות

המשיבה,  -על .28 תקנון  והלשכה  פי  השורא"  "מועצת  מוסדותיה,  באמצעות  האסלאמית  התנועה 

בדומה לכל מערכות הבחירות לכנסת. בהתאם לכך, ו  המשיבההפוליטית, מכתיבות את הרכב רשימת  

ה לכנסת  הבחירות  במערכת  גם  התנועה  25-הקודמות,  שקיימה  בכנס  רע"מ  רשימת  נקבעה   ,

האסלאמית.   התנועה  להחלטת  בהתאם  נקבע  רע"מ  מפלגת  מנגנון  ברא.  בכפר  התנועה  האסלאמית 

במפלגה שולטת  מוחלט  האסלאמית  את  באופן  לכנסת,  הרשימה  הרכב  את  מכתיבה  היא  יו"ר : 

המפלגה החלטות  ואת  הכנסת    הרשימה  כהונת  במהלך  לקואליציה  להצטרף  ההחלטה  )לרבות 

ברצותה הנוכחית( הבחירות.  לאחר  גם  השורא  מועצת  בהסכמת  תלויה  הכנסת  חברי  של  כהונתם   .

 התנועה האסלאמית יכולה גם להדיח חבר כנסת מכהן במידה והמהלך משרת את מטרותיה.

ניתן ללמוד על הזהות הארגונית בין התנועה האסלאמית ובין הזרוע הפוליטית שלה, מפלגת זאת ועוד,   .29

בפועל קיימת חפיפה רבה בין    ה.מפתח במפלגהאנשי  רע"ם, גם מתוך הרכב הרשימה לכנסת ורשימת  

רע"מ . חלק בלתי מבוטל מהמנגנון של מפלגת  לאמיתהאיסה  בעלי תפקידים במשיבה ובין אלו בתנוע 

או מתוך ארגונים המופעלים על ידי התנועה האסלאמית. מובילי  תנועה האסלאמית  ירות מהמגיע יש

בתפקידהמפלגה   האסלאמית  נושאים  בתנועה  החלטות  נוסף  או  המפלגה  תקנון  בסיס  על  וזאת   ,

 .  התנועה

השורא  .30 מועצת  חברי  האסלאמית,  התנועה  ראשי  קבוע  באופן  מופיעים  לכנסת  המפלגה  ברשימות 

  24-לדוגמא: בבחירות לכנסת ה  כזיים בעמותות ובתאגידים השונים בהם שולטת התנועה.ופעיליה המר

ב לכנסתהופיעו  רע"מ  התנועה    עבאסמנסור  הח"כים  מלבד  )  רשימת  מנהיג  וסגן  מזכ"ל  )בעבר 

 :, גם המועמדים הבאים((א)חבר הלשכה הפוליטית ומועצת השור טאהאוליד ו (מיתהאיסלא

)בהמשך הושבעה כחברת כנסת  יאסין פעילה מרכזית בתנועה האיסלאמית אימאן ח'טיב :5מקום  -
 .  של ח"כ סעיד אלחרומי( מותולאחר 

 . 48ג'בארין עלא אלדין פעיל התנועה האסלאמית ועמותת סיוע  :6מקום  -
 . 48ומנכ"ל עמותת סיוע ראזי עיסא חבר מועצת השורא, יו"ר הועידה הכללית של רע"מ : 15מקום  -
 . 48עובד עמותת סיוע חמד שמלה : מו28מקום  -
 . 48ויו"ר עמותת סיוע בכיר התנועה האסלאמית  ,עלי כתנאני: 29מקום  -
אז סיו"ר התנועה האסלאמית ויו"ר עמותת אלאקצא וכיום העומד בראש  ,ספוות' פריג': 57מקום  -

 הפלג הדרומי של התנועה האסלמית. 
מופיע גם ברשימת   .48פעיל מרכזי בתנועה האסלאמית ובעמותת סיוע  ,: חליל אלעמור67מקום  -

 . 25-רע"מ לכנסת ה
בבחירות   .48בכיר התנועה האסלאמית ולשעבר יו"ר עמותת סיוע  ,אלסעודי בשיר: 91מקום  -

   .29-מופיע סעודי ברשימת רע"מ במקום ה 25-לכנסת ה
 . 48עמותת סיוע   ועד מנהלחבר  ,זאהר עיסא: 110מקום  -
 ממייסדי רע"מ, התנועה האסלמית ועמותת אלאקצא. ,כאמל ריאן :115ום מק -
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מספר    דרךבמהלך כהונתה של הכנסת הנוכחית,  גם  נלמדה באופן מובהק  לאמית  שליטת התנועה האיס .31

המשיבה בקואל חברות  להשעות את  השורא  מועצת  לרבות החלטת  פוליטיים,  רקע יציה  אירועים  על 

 . (11.5.2022) אירועי הר הבית

כן .32 להפרדה  שיתוף  ניכר  ,  כמו  ניתן  בלתי  של פעולה  אחרים  מרכזיים  מוסדות  ובין  המשיבה  בין  גם 

העמותה האיסלאמית למען יתומים ' )48עמותת 'סיוע  . כך,  התנועה האיסלאמית ועמותות בשליטתה

)ע"ר( "  ( 580288470מספר ארגון:    ונזקקים  הפיננסית המרכזית הינה הזרוע    "(48עמותת סיוע  )להלן: 

האסלאמית.   התנועה  במנגנון  של  מרכזי  חלק  מהווה  זו,  עמותה  להלן,  שנראה  בהעברת כפי  העוסק 

האיסלאהכספים   עזה.    מיתמהתנועה  ביום  לרצועת  שר    19.9.07כידוע,  הצעת  את  הקבינט  קיבל 

 .הכריז על רצועת עזה "יישות עויינת"הביטחון ו

בה הנן שתי זרועות מרכזיות של התנועה האיסלאמית, ומקיימות וגם המשי  48עמותת סיוע  כאמור, גם   .33

, 48מנכ"ל עמותת סיוע  .  נאליתמוסדית ופרסוביניהן זיקה עמוקה ובלתי ניתנת להפרדה, אידיאולוגית,  

יו"ר העמותה, עלי  .  24-לכנסת ה  ברשימת רע"מ   15ראזי עיסא, הוא גם חבר במועצת השורא ומקום  

במקום   הוצב  רע   29-הכתאני,  ברשימת   .24-הסת  לכנ"מ  ברשימת  נכללו  בתנועה  מרכזיים  פעילים 

גם חברי ועד מנהל נוספים , כמפורט לעיל. בנוסף לאלו שפורטו,  24-המועמדים של המשיבה לכנסת ה

 –, כגון אברהים אלעמור )יו"ר העמותה בעבר(  הוצבו בעבר ברשימות רע"מ לכנסת   48של עמותת סיוע  

,  20-לכנסת ה"מ  ברשימת רע  83מקום    –, איסמאעיל אלגרגאוי  21-ע"מ לכנסת הברשימת ר  110מקום  

"מ לכנסת  ברשימת רע  35מקום    -, נאיף עתאמנה   20-לכנסת ה"מ  ברשימת רע  39מקום    –קאיד חרבוש  

 . 18-ה "מ לכנסת ברשימת רע 33מקום   –, ואברהים אכתילאת )חבר ועדת ביקורת( 18-ה

עמותו .34 שפרסמו  מדו"ח  שעולה  בחיים'  כפי  ו'בוחרים  כאן'  'עד  ממצאיו   2021באוקטובר  ת  )אשר 

בנספח   כלולים  של  הוכפי  ,  לעיל(  1העיקריים  בכתבתה  ובתכנית העיתונאית    מפורט  חסון  איילה 

עיסא היווה ציר  מנכ"ל העמותה ראזי  ,  בעקבות אותו התחקיר  13בערוץ    'המקור' בהגשת רביב דרוקר

העמיד לרשות המפלגה את משרדי העמותה לצורך קיום המשא ואף    ,מרכזי במשא ומתן הקואליציוני

  והמתן.

  מאחורי מנסור עבאס, עומד ראזי עיסא.עם הקמת הקואליציה.  "תמונת הניצחוןזוהי " .35

 

 

 

 

 

 

מפלגת רע"מ מזהה את עצמה כזרוע הפוליטית של התנועה האסלאמית גם בפרסומים הרשמיים שלה  .36

גם מסקירת מערכות בחירות קודמות עולה בבירור קשר במערכות הבחירות וגם במסמכיה הרשמיים.  

במשרדי  מתקיים  הפנימיות  הבחירות  הליך  לדוגמא,  כך  רע"מ.  לבין  האסלאמית  התנועה  בין  הדוק 
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הבחירות התנועה   במערכות  הציבוריים  בפרסומים  האסלאמית.  התנועה  ראשי  ובהובלת  האסלאמית 

והתנועה האסלאמית רע"מ  זה סמלי  לצד  זה  תדיר  באופן  הופיעו  המפלגתיים  התעמולה  גם .  ובחומר 

ולהחלטות  על מחויבותם המוחלטת לתנועה  והצהירו בראיונות רבים בתקשורת  ראשי המפלגה חזרו 

השורא.   נפרד זאמועצת  בלתי  באופן  עצמם  את  קשרו  עבאס  ח"כ  ובראשם  המפלגה  ראשי  ועוד,  ת 

אנחנו, אני שוב אומר לך,  , בעוד שעבאס עצמו הגדיל והצהיר בתקשורת כי "48  לפעילות עמותת סיוע

 ". יכולים לתת דין וחשבון על כל שקל שעובר..

, ומהווה את הזרוע אמיתסלמהתנועה האיפרד  לאור האמור, יש להסיק כי המשיבה היא חלק בלתי נ .37

ישראל בכנסת  שלה  סיוע  הפוליטית  לעמותת  במקביל  והביצועית  48,  הפיננסית  הזרוע  את  .  המהווה 

)אשר מקיימים ביניהם חפיפה רבה    מפעילה עמותות ומנגנונים רביםלהלן נראה, כי אותה תנועה ממש,  

המשיבה( רשימת  מועמדי  עם  האישית  בזהות  עמותות  ,  גם  גם  של  שביניהם  קיומה  את  ששוללות 

מ המזרימות  עמותות  ואף  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  שבשליטת יישראל  גופים  לידי  שקלים  ליוני 

מנגנון  המשיבה, בהיותה חלק אורגני מ.  החמאס, תוך ייעודם, בין השאר, למימון משפחות מחבלים

אלה בעמותות  למתרחש  מלאה  באחריות  נושאת  האסלאמית,  אינם    –  התנועה  אף  המשיבה  בכירי 

 .  טורחים להכחיש זאת

שני:   רע"מ  פרק  של  וכספית  חומרית  חמאס    -תמיכה  הטרור  בארגון  האסלאמית,  ובמשפחות התנועה 

 48באמצעות עמותת סיוע מחבלים 

, וע"פ  לאמיתהאיס  ועה מהווה הזרוע הפיננסית העיקרית של התנ  48ראינו לעיל, עמותת סיוע  הכפי ש .38

גודל של מאות מיליו העמותה נשלטת  ₪ בעשור האחרון.    ניהדיווחים הרשמיים פעילותה היא בסדר 

וחברי   האסלאמית  התנועה  בכירי  הם  הבכירים  מנהליה  האסלאמית.  התנועה  ידי  על  אחוז  במאה 

לקידום   שיטתי  באופן  פועלים  עבאס,  מנסור  ח"כ  בהובלת  וחבריה,  המפלגה  ראשי  רע"מ.  מפלגת 

 .  תה, לניהולה ולגיוס כספים עבורהפעילות העמו 

משמעיות,   .39 וחד  רבות  ראיות  באמצעות  במחקר  שמפורט  סיוע  כפי  כספית    48עמותת  תומכת 

ותומכת  ישראל  במדינת  חמאס  ארגון  של  המזוין  במאבק  שונות,  בדרכים  וחומרית, 

וכספית   אסירים  מוכוונת במחבלים  העמותה  ופצועים.  הרוגים  מחבלים  במשפחות 

עיקר אחת  למטרה  מחבלים   -ית  ומשפחות  טרור  מימון  ישראל,  מדינת  נגד  פעילות 

 . בשירות ארגון הטרור חמאס

בכל -למקרה שנשכח הדבר מאת מאן .40 רובינשטיין,  א'  אז(  )כתוארו  כב' השופט  דברי  נזכיר את  דהוא, 

 הנוגע למשמעות התמיכה בארגון חמאס: 

ר באויב החולק, למשל, על "...ונזכיר כי עסקינן בתמיכה בארגון החמאס, ואין מדוב

אלא   אלמוני,  או  פלוני  פרטני  נושא  על  או  מדינת  גבול  בהשמדת  הרוצה  בארגון 

, ואין לדעתי מקום לקריאה "מתונה" של ניסוחים "מכובסים" של הסברים ישראל

ביום   הוכרז  זה  ארגון  כך.  על  לעמוד  כדי  מעשה  ממשלת -על  22.6.1989לאחר  ידי 

כהגדר טרור,  כארגון  תש"חישראל  טרור,  למניעת  בפקודה  נאמר 1948-תו  עוד   .

" כי  והמסוכנים שבאירגוני  לגביו,  מן הקיצוניים  רצחני,  אירגון טרור  החמאס הוא 

ג'יהאד שתמחה את ישראל מעל  הטרור, ומטרתו המוצהרת והברורה היא מלחמת 

האדמה ניתן  פני  בה  האירגון,  מאמנת  ללמוד  ניתן  החמאס  אירגון  של  משנתו  על   .
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מיסמך ביטו את  המהווה  זו,  אמנה  הדרך.  אותו  המובילה  לאידיאולוגיה  מפורש  י 

החמאס,   של  בלתי היסוד  ג'יהאד  למלחמת  הקוראת  קיצונית  עולם  תפיסת  מגלה 

קודש   במלחמת  חולייה  עצמו  רואה  החמאס  ארגון  והציונות.  ישראל  נגד  מתפשרת 

לעם הפלסטיני,  נגד הפלישה הציונית, וקורא הוא לכלל האומה המוסלמית, בעיקר  

ישראל  מדינת  של  להאבדתה  שתביא  זו  במלחמה  חלק  )לקחת    7052/03בג"ץ  " 

הפנים שר  נ'  פסקה  2006)  עדאלה  אז(   9(,  )כתארו  לנשיא  המשנה  של  דינו  לפסק 

חשין(. חנין    1095/15ב  "א)  "השופט  ח"כ  נ'  העשרים  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 

 ((.  10.12.2015, פסקה נ"א )זועבי

להזכיר .41 למותר  בהתאם  לא  כי  תשע"ו,  בטרור,  המאבק  "  2016-לחוק  בטרור)להלן:  המאבק  , "(חוק 

נקבע כי ארגוני טרור כוללים, בין היתר, גם "ארגוני מעטפת", דהיינו ארגונים שאינם עוסקים בביצוע  

אך    מעשי ישיר,  באופן  פעילותופועלים  טרור  את  ולקדם  לסייע  כדי  בעקיפין  או  ארגון   במישרין  של 

בו תרומה ממשית או מתמשכת לפעילות הארגון או בזיקה   , והכל באופן שיש , ובכלל זאת לממנוטרור

וסיוע לארגון ( לחוק(.  2)2)ס'    ממשית אליו פליליות הנוגעות לחברות  זה קובע שורה של עבירות  חוק 

לחוק(,    23לארגון טרור או לביצוע מעשה טרור )ס'    גם מתן שירות או העמדת אמצעיםטרור, ובכלל זה  

)ס'   פעולה ברכוש במטרה לסייע,    24גילוי הזדהות עם ארגון טרור  וכן עשיית    לקדם או לממןלחוק(, 

עבירת של  חמורה,    ביצוע  לתגמלטרור  במטרה  למי   או  תגמול  )לרבות  טרור  עבירת  של  ביצוע  בעבור 

 עבירות אלו נושאות עונש של מאסר בפועל.   –לחוק( 31שמקורב למבצע העבירה( )ס' 

לאחרונה, כי התשלום למשפחות מחבלים אף עולה כדי אשרור הפעולה  אך  גם בית המשפט העליון קבע  .42

, וזאת בין היתר בהתבסס על הוראות  פי דיני הנזיקין-ך גורר אחריות גם עלסיוע לה, ולפיכונכנס לגדר  

בטרור המאבק  נ'  2362/19)ע"א    חוק  הפלסטינית פלונים  כב'   ((10.4.2022)  הרשות  קבע  זה  בהקשר 

ייאמר מיד ובקול צלול וברור. מדיניות  השופט עמית )יו"ר וועדת הבחירות הנכבדה(, בלשון ברורה: "

מעוררת שאט נפש. הדעת אינה סובלתה. הלב מתכווץ ומתקומם כנגדה. העין  רש"פ  התגמולים של ה

בני   של  והנפש  הלב  ולייסורי  לכאב  מצטרפת  המטאפורית  העין  דקירת  דקירתה.  את  בעוצמה  חשה 

הטרור   פיגועי  קורבנות  של  הם  –משפחותיהם  רבים  כי  לפרטם  נוכל  פסקה  .ולא  )שם,  לחוות   37" 

 . דעתו(

 " בטרור מתבצעת דרך שלושה ערוצים:  48תמיכת עמותת "סיוע  .43

ב .43.1 ישירה  הטרור  תמיכה  של   –  חמאסארגון  "אזרחיים"  למשרדים  מהעמותה  סחורות  העברת 

 .חמאס

 . בעזה ובאיו"שמזוהות חמאס וגופי טרור נוספים   "צדקה"תמיכה בעמותות  .43.2

 . פצועים והרוגים תמיכה ישירה במשפחות מחבלים .43.3

בח .44 ישירה  )נספח    –  מאסתמיכה  המבקשת  לדו"ח  השני  חד  ( 1בפרק  קשרים  משמעיים  -מפורטים 

סיוע   עמותת  בין  החמאס  48ומתועדים  של  חברתי"  לפיתוח  "המשרד  ראש ובין  השתתפות  לרבות   ,

חמד,החמאסי  המשרד ראזי  סיוע    ,  עמותת  סניף  פתיחת  משותפים    48בכנס  אירועים  וקיום  בעזה, 

חמאס, התבטא בעבר ביחס  הטרור  אותו ראזי חמד, שנשא בעבר בשורה של תפקידים בארגון  .  רבים

ממשלת   כדובר  כיהן  )עת  ישראל  ש"הלמדינת  באמרו    מדובר.  אדם  בני  של  מדינה   אינה  זוהיחמאס( 

 (. 8.11.06" )האדמה פני מעל להימחק חייבת  הזו הוהמדינ,  כנופיות של וחבורה  בחיות
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מיום  ב .45 )מל"מ(  ולטרור  למודיעין  המידע  מרכז  מאת  נוספות, 12.5.19תחקיר  וכתבות  ומתחקירים   ,

הפצועים"   "תיק  על  והאחראי  חמאס  של  המדינית  הלשכה  חבר  אלכרד,  אחמד  של  הודעתו  במרכזם 

באמצעות "המשרד  מחבלים פצועים והרוגים, נעשית  חלוקת סיוע כספי למשפחות  כי  עולה  בחמאס,  

חברתי" ארגוני   .לפיתוח  מול  החמאס  של  ביצועית  שלטונית  כזרוע  גם  משמש  זה  משרד  ועוד,  זאת 

מערך ארגונים לגיוס כספי מרחבי העולם המהווה את התשתית המשמעותית   –"קואליצית הצדקה"  

 ביותר לפעילות הטרור, ושעליו נרחיב בהמשך.

סיוע    –פשוטות    במילים .46 חמאס 48עמותת  ממשלת  באמצעות  מחבלים  למשפחות  כספים  מעבירה   ,

 .בעזה

בעמותות   .47 נוספים  "צדקה"תמיכה  וגופי טרור  חמאס  סיוע    –  מזוהות  עמותת  ועוד,  מקיימת    48זאת 

אגודות   עם  היו    "צדקה "קשרים  תנועת חמאסבאיו"ש, שחלקן  עם  ברשימות    תנכללושהן  ו  ,מזוהות 

בטרור כלכלית  ללוחמה  הלאומי  המטה  של  מותרות  הבלתי  וההתאחדויות  הצדקה  ,  אגודת  בהן: 

בחברון,   האיסלאמהאסלאמית  הצדקה  עזה,  ית  אגודת  לטיפול  ברצועת  דורה  האיסלאמית  האגודה 

אגודת הצדקה האסלאמית לטיפול ביתומים ביאטה ביתומים, אגודת הצדקה האיסלאמית בנוסיראת,  

בשיוח'  ואגודת וכן    .הצדקה  המבקשת  דו"ח  מממצאי  עולה  של  בתאריך  כך  מחקר  "המרכז   מדו"ח 

 . 21.6.2022מיום הירושלמי לענייני ציבור ומדינה" 

פעלה בשנים האחרונות לתמוך ולממן פרויקטים עם אגודות צדקה נוספות. על    48כמו כן, עמותת סיוע   .48

"סיוע   'א 48פי הממצאים, עמותת  לעמותת  ובהן המחאות " מעבירה  בעזה מעטפות  וויאם' הפועלת  ל 

וויאם מתפקדת כזרוע ביצוע  בסך מאות אלפי ₪  וסחורות בשווי מוערך מאות אלפי ₪.    עמותת אל 

לבין   העמותה  בין  הדוקה  זיקה  על  מצביעות  הראיות  וכל  חמאס.  של  ה"צדקה"  ארגוני  שלל  עבור 

טרור   כגופי  רבים שהוכרזו  גופים  זה  ובכלל  רחמה",  -עלהחמאס,  "אל  אגודת  כגון  הביטחון,  שר  ידי 

 , ארגון אינטרפאל, אגודת הצדקה הקטארית, ארגון היומן אפיל. IHHארגון "מוסלם עיד", ארגון 

עיסא, מנכ" .49 ראזי  סיוע  ל  בראיון של  ה  48עמותת  לכנסת  פעילות  24-ומועמד המשיבה  כי  הלה  הודה   ,

 ידי שב"כ.  -העמותה מהווה המשך ישיר לפעילות קודמת של התנועה האיסלאמית שהופסקה בעבר על

-ומועמד במקום ה   ,48פרסם מנכ"ל עמותת סיוע    29.04.2021בתאריך    -  סיוע ישיר למשפחות מחבלים .50

)"תחנות בחייה של    faraamaai.orgמאמר באתר    ,ראזי עיסאלרשימת המשיבה לכנסת הקודמת,    15

מאמר ציין עיסא בפירוש כי פעילות אותו  "( בו סקר בהרחבה את פעילות העמותה. ב48עמותת סיוע  

בימ כבר  החלה  למחבלים  לסיוע  הראשונההעמותה  האינתיפאדה  המחבלים    ,י  ממשפחות  חלק  אז 

איבדו את מפרנס המשפחה שהפך לשאהיד או שהוא נפצע ונזקקו לסיוע. על פי המאמר, מייסד התנועה  

עזה  ברחבי  משרדים  עבורם  לפתוח  והחל  להם  לסייע  החליט  דרוויש,  נימר  עבדאללה  האסלאמית, 

 .והגדה המערבית

. אגודה זו מאגודת הצדקה בשכםחה העמותה את רשימת הנתמכים  עיסא מציין כי בתחילת הדרך לק .51

בתמיכה   אלא  הומניטרי  בסיוע  רק  עוסקת  איננה  כי  שנקבע  לאחר  לחוק  מחוץ  אל  בהמשך  הוצאה 

אולם   , על ההכרזה עליה ועל צו ההחרמה  ץ. האגודה הגישה ערעור לבג"בחמאס ובמשפחות מחבלים

ק הדין ולאחר שההגשה שהגישה נדחתה הוצאה הכרזה בעקבות פס.  08.07.08הערעור נדחה בתאריך  

 נוספת. 
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מאוקטובר   .52 חסון  איילה  של  אתר    2021בכתבתה  מתוך  תיעוד  סיוע  הוצג  כי   ,48עמותת  עולה  ממנו 

  העמותה "פועלת בצעדים נמרצים לסייע למאות מבני השאהידים, העצורים והאלמנות".

 

הט .53 נמחק  אלו,  ולפרסומים  לכתבה  בהמשך  כי  מ יצוין,  האמור  להסתירקסט  בניסיון  העמותה,    אתר 

התראיינו ראשי התנועה וניסו להכחיש את  . כמו כן, במסגרת התגובה לפרסומים  האמתאת    ולטשטש

שהם מנסים להתחמק מלתת תשובה ישירה ניכר  לשאלות המראיינים  מתשובותיהם  ההאשמות נגדם.  

הוידאו  מסרטוני  שעולה  למה  חזיתית  מנוגדות  ההכחשות  מהמקרים  בחלק  הנושא.  את  לשנות  או 

העמותה.   של  הרשמי  חברי ומהתיעוד  של  הלב  ותום  מהימנות  לגבי  כבד  ספק  מטילה  זו  התנהלות 

שירות לפעולות עמותת סיוע  חברי הכנסת של רע"מ קושרים את עצמם י. עוד חשוב לציין כי  המשיבה

, בעודם מנסים לתרץ את פעילותה, וכי באותם בראיונות הם מתייחסים לעצמם כחלק בלתי נפרד  48

 . מהעמותה

המוגשים לרשם אינם שקופים, חסרים נתונים רבים   48גם דו"חות עמותת סיוע  לא למותר להוסיף, כי   .54

לפעי אזכורים  )שהנןלות  לרבות  ובלבנון  בסוריה  ואף   העמותה  מטעה  מידע  ומכילות  אויב(,  מדינות 

,  2021שקרי, כגון הסתרת העובדה כי בבעלות העמותה חברת בת מסחרית, א.ג'י קום שנפתחה ביוני  

 והסתרת העובדה כי נגד נושאי משרה בעמותה נפתחו חקירות פליליות בחשד לביצוע עבירות חמורות. 

סיוע  פעילות  לסיכום,   .55 בלת  48עמותת  באופן  למשיבה,  הקשורה  נפרד  נפרד  מתקיימת  י  בלתי  כחלק 

ומימון הטרור של ארגון החמאס "הדעווה" גיוס הכספים  בעזה ממערך  , עמותות "צדקה" הפועלות 

אך בפועל מסייעות ותומכות בחמאס הן בפן הכלכלי והן    ,כביכול למטרות הומניטריות בלבד  ,באיו"שו

ות העמותה היא המשך לפעילויות קודמות של פעיל  בקידום הארגון בדעת הקהל וב"הכשרת הלבבות".

ידי שב"כ, כחלק ממאבקה של מדינת ישראל  תמיכה בחמאס ע"י התנועה האסלאמית שהופסקה על 

מבית התנועה האסלאמית ותנועת "האחים   ,בתופעת מימון הטרור וב"קואליציית הצדקה של חמאס"

 .  המוסלמים" הגלובלית

בעיקר ממוסלמים, תוך גייסים עשרות מיליוני דולרים בשנה,  קואליציה זו מורכבת מגופים רבים המ .56

נזקקות   למשפחות  הומניטרית  ועזרה  לתשתיות  אזרחי  סיוע  הנו  הגיוס  מטרת  כי  שווא  מצג    –הצגת 

אלא שתרומות אלו מגיעות באופן ישיר לקופה הצבאית של החמאס, ולמעשי הטרור שלו נגד ישראל, 

ם של החמאס באמצעות "עמותות הצדקה" נחקר ותועד במחקרים מנגנון גיוס הכספי. חייליה ואזרחיה

 FATF Financial Action Task-רבים מטעם שב"כ, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ארגון ה 

Force) .הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק במימון טרור, המכון הישראלי לדמוקרטיה ועוד ) 

חמאס ולמענו התבצעה בשנים האחרונות וביתר שאת מתחת לאפם פעילות התמיכה החומרית בשירות   .57

בהיקף של עשרות מיליוני ₪ בשנה, תוך הטעיית גופי הביטחון בישראל  של רשויות הפיקוח והבקרה,  
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הביטחון   של  ומשרד  פעולה  שיתוף  תוך  וזאת  העברתה,  דרכי  ולאופן  התמיכה,  וייעוד  למטרת  באשר 

 עם בכירי החמאס.  48התנועה האסלאמית ועמותת סיוע 

בתקשורת לאחר   .58 מאוקטובר  13בערוץ    פרסומים  הקודם  התחקיר  בעקבות  רע"מ   , 2021,  חברי  הודו 

ולתנועה האסלאמית על קיומם של    ,בקשרים שבין העמותה למפלגה  לצד זאת דחו את הטענות  אך 

סיוע   עמותת  ומנהלי  רע"מ  חברי  עבאס,  מנסור  פעלו  במקביל,  חמאס.  לבין  בינה  להסיר   48קשרים 

ולמשפחות   חמאס  לארגון  לסיוע  העמותה  פעילות  ולדרכי  הפרשה  לעובדות  באשר  ולהטעות  ראיות 

פוליטמחבלים.   משיקולים  הקואליציו  יים במקביל,  התלות  רע"מ,  בשל  במפלגת  גורמים ונית  פעלו 

ידית של ילהתמודד עם חשיפת הפרשה באמצעות הכחשה גורפת ומלמשיבה  לסייע  שונים בקואליציה  

 .  למחוזות אחריםתקשורתי -כלל הטענות, הקטנת האירוע וניסיון להעביר את הזרקור הציבורי

 ובמחבלים בחמאס לאמיתשל המשיבה והתנועה האיסתמיכה אידאולוגית פרק שלישי:  

-. מעשים חדבמעשים, ולא במיליםהוא     –כאמור, עניינה העיקרי של הבקשה שלפנינו, ובכך ייחודה   .59

תמיכה   על  המלמדים  האיסחומרית  משמעיים  התנועה  של  בלתי   לאמיתעקבית  כזרוע  המשיבה  ושל 

,  באופן מוצהר בארגוני טרור המנהלים מלחמת חורמה במדינת ישראל והרוצים בחורבנה  ,נפרדת ממנה

 . וזאת לא כחריגה של חבר זה או אחר בתנועה, אלא באמצעות מנגנון מוסדי ומסודר

התמיכה   .60 בכך,  די  לא  אם  גם  בטרור  האמורה  ואולם,  ובבמלווה  מוצהרת,  אידאולוגית  הבעת  תמיכה 

בחודשים  במסגרת פרק זה של הדו"ח נסקרים מספר מקורות, חלקם פורסמו  .  הצהרות תמיכה רבות

  ובין בין התנועה האיסלאמית  וגית  על הקרבה האידאולשמעי  מ -האחרונים, מהם ניתן להסיק באופן חד

חמאס תנועת  האחות,  גם  תנועת  כך  האיסלאמית  .  התנועה  מתוך אמנת  קטעים  מספר  ומתוך תרגום 

רע"מ   בכירי  של  כאל  פרסומים  הציונית  התנועה  ואת  ישראל  למדינת  התנועה  יחס  ויב" "אחושף את 

 .  ו"פולש"

מנסור עבאס בעצרת ברמאללה תחת הכותרת "לאומנים ח"כ  השתתף    2016באוקטובר    22-בכך למשל,   .61

אמר   בעצרת  בנאומו  ישראל.  ערביי  של  העליונה  המעקב  וועדת  כנציג  לפילוג"  קץ  לשים  הקוראים 

כם ]ליהודים[  אקצא המבורך, ואין ל-הקשיבו היטב לנו: אין לכם ]היהודים[ זכות במסגד אל"  עבאס:

אל ברחבת  אל-זכות  בעיר  זכות  לכם  ואין  המערבי[,  הכותל  ]רחבת  אתם -בוראק  ]ירושלים[.  קודס 

 .]היהודים[ פולשים בארץ הזו. אלה הן העובדות"

שפרסם   .62 בפייסבוק  בתאריך  ח"כ  בפוסט  עבאס  מנהיג   ,14.05.2017מנסור  של  אבל  הודעת  שיתף  הוא 

דעאבס, על מותו של מייסד התנועה עבדאללה נימר דרוויש   יח' חאמד אבו יהתנועה האיסלאמית, הש

"  : נאמר  האחים בה  תנועת  )מייסד  בנא  אל  חסן  האימם  השהיד  של  לדרכו  נאמן  היה  הוא 

ומנהיג   )מייסד  והוא היה תאומו של השאהיד השייח' אחמד יאסין  המוסלמים(, אללה ירחם עליו, 

)למעמדו של שיתוף פוסט בפייסבוק ולאחריות והזדהות   "לשעבר של תנועת חמאס( אללה ירחם עליו

 המשתף עם תוכן הדברים, ר' דיון נרחב של בית המשפט העליון בעניין יזבק(. 

פגישות    עוד .63 למנות  ונשנות  ניתן  והתנוע חוזרות  המשיבה  ראשי  חמאס אמית  האיסלה  של  בכירי  עם 

ו מחבלים  עם  תנחומים  וביקורי  תמיכה  פגישות  ובשטחים,  הפלג  בעזה  בחברי  ותמיכה  משפחותיהם, 

רק   .לג שהוצא אל מחוץ לחוקפ,  הצפוני של התנועה בראשות ראאד סלאח שהורשעו בתמיכה בטרור

ביום   ביקר  16.9.22השבוע,  בכיר החמאס  ,  רע"מ, את  ובכיר מפלגת  ריאן, חבר מועצת השורא  כאמל 

 :שת הטוויטר, ואף שיתף ציוץ על כך ברנאסר אלדין שאער שנפצע קשה באזור שכם
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להוסיף    להצהרות אלו  .64 מהגדרת האסירים הבטחוניים של בכירי המשיבה  העקבית  ההימנעות  את  יש 

  ותחת זאת הגדרתם כ"אסירים גיבורים" ו"אסירי חופש".  ,כמחבלים

דווקא   .65 להזכיר  ניתן  זו  הזדהות  אחת  לחידוד  "בה  פעם  פהנרשמה  עבאסח"כ  של    "פליטת  , מנסור 

, בו השתמש עבאס במילה "מחבלים". בעקבות ראיון זה קמה סערה בכלי התקשורת 12בראיון בערוץ  

היום   למחרת  היריב.  שאלת  ברוח  השיב  הוא  כי  הודעה  בערבית  עבאס  פרסם  לה  בתגובה  בערבית, 

מית המתייחסת לפרשה. בהודעה נכתב בבירור כי התנועה  של התנועה האסלא  פורסמה הודעה רשמית

וזאת  ואסירים  האסלאמית תומכת באמצעות מוסדות הסיוע שלה באלפי משפחות מחבלים, הרוגים 

. עוד צוין בהודעה כי חברי הכנסת של המשיבה ביקרו יותר מחבלים  כחובה לאומית, דתית והומניטרית

ביקורי הח"כים בכלא הופסקו רק לאחר כי    ,יצויןזה    בהקשרבכלא מכל מפלגות הרשימה המשותפת )

  (.החלטת המשרד לבט"פ לאחר הברחת הטלפונים למחבלים בכלא על ידי חה"כ לשעבר באסל גטאס

אני אומר, קודם כל "   ח"כ וליד טאהא, שהתראיין בערבית בעקבות אותה "פליטת פה", הוסיף ואמר: .66

מצפון, ואסירים אידאולוגיים והם משלמים בשנות  אסירי חופש. והם אסירי  אלה שבבתי הכלא הם  

הצודקת הפלסטינית  סוגייתנו  למען  בו.  חייהם  מאמין  שהוא  במושג  השתמש  היהודי  העיתונאי   .

בנקודת המבט שלנו, לדעת התנועה האסלאמית, לדעת בני המגזר שלנו, המחבל הוא זה שכובש את 

ריסט הוא זה שמציב מחסומים בין כפרים העם האחר, והמפגע הוא זה שהורג את העם האחר, והטרו

 ".וערים פלסטיניות ומקשה את פרנסתם, והמחבל הוא שעושק אדמה ובונה מחסומים

וחד .67 ברור  באופן  עולה,  דלעיל  ובכללם  לאמיתהתנועה האיסכי  ,  משמעי-מהתגובות    וחבריה   המשיבה, 

 . ובמעשיהם  במחבליםולוגית אידאתומכים 

האיס .68 והתנועה  המשיבה,  מצד  בטרור  המעשית  התמיכה  כי  הובהר  זה  בפרק  כן,  כי  לאמית הנה 

לוואי   תוצאת  וצדדי,  מקרי  עניין  איננה  ממנה,  חלק  היא  דומיננטי   –שהמשיבה  מרכיב  אלא 

שיש  ואויב  כובש  בה  ורואה  ישראל  במדינת  המזוין  המאבק  את  המקדשת  לאומנית,  באידאולוגיה 

 . להשמידו

 השימוש שעושה המשיבה בכוחה הפוליטי לשם קידום מטרותיה  : פרק רביעי

פרק זה בדו"ח המבקשת מדגים באופן חד וברור, כיצד עושים המשיבה ובכיריה שימוש בכוח הפוליטי  .69

אשר   תאגידים  רשת  הקמת  לשם  וזאת  ובקואליציה,  בבחירות  השתתפותם  באמצעות  קיבלו  אותו 
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גבוהה ביותר, דבר  ספים אשר בסופו של  כ  –תהווה תשתית להשגת כספים ציבוריים   יגיעו, בסבירות 

סיוע   זה   –  48לעמותת  מפרק  העולות  המסקנות  המחבלים.  ומשפחות  הטרור  ארגוני  לטובת  ומשם 

מטרידות ביותר, הן ברמת השחיתות האישית והן ברמת שיתוף הפעולה, ולמצער עצימת העיניים, מצד 

 לו. משרדי הממשלה הרלבנטיים בנוגע לפעולות א

, תחום אשר זכה לתשומת לב תחום מרכזי ביותר אליו מתייחס הפרק הוא תחום הסיבים האופטיים .70

לממשלה המשיבה  כניסת  על  הקואליציוני  המו"מ  במסגרת  המשיבה  דרישות  במסגרת  בחצי .  חריגה 

  48סיוע  שלאחר החתימה על ההסכם הקואליציוני, הקימו בכירי התנועה האסלאמית ועמותת  השנה  

 ספייד קום.  -שלוש חברות מסחריות בתחום התקשורת וסיבים אופטיים: א.ג'י קום, אלין קום ו

סיוע   .71 עמותת  ובין  אלו  חברות  בין  ואישית.    48הקשר  ארגונית  ומפורש,  ברור  השליטה  הוא  בעלי 

ראשי   הם  אלה  סיוע  בחברות  בתנועה  ,  48עמותת  ובכירים  המשיבה  ברשימת  ומועמדים  ח"כ 

היא  אמיתהאיסל קום,  א.ג'י  סיוע  -חברת.  עמותת  של  באופן 48בת  לעבור  עתידים  רווחיה  שכל  כך   ,

 מובנה לטובת העמותה. 

שתיים מהחברות, אלין קום וספייד קום, קיבלו רישיונות ממשרד התקשורת המאפשרים להן לספק  .72

חשד כבד  שירותי אינטרנט. סקירת רשימות בעלי הרישיון באתר משרד התקשורת הממצאים מעלה  

בעניין קבלת   שהחברות המסחריות של התנועה האסלאמית זכו להיענות חריגה ממשרד התקשורת 

במסגרתם  הרישיונות התמרוץ"  "קופת  למכרזי  לגשת  להן  מאפשר  אלו  לחברות  שניתן  הרישיון   .

הקמת מערך החברות המסחריות  לחברות הזוכות.  מועברים בחודשים אלה מענקים בסך מיליוני ₪  

הזה שבו הקימה התנועה האסלאמית, הביאה למעשה ליצירת צינור מתוחכם להעברת כספים באופן  

סיוע   הציבורי  48לעמותת  לרדאר  מכרזים   מתחת  להיפתח  צפויים  בהם  הקרובים,  בחודשים  כבר 

התמרוץ,   באזורי  אופטיים  סיבים  פרישת  לעידוד  התקשורת  משרד  של  יצירת נוספים  זה  ובאופן 

ממשית   כספיים    לקבלתאפשרות  ממשלתיורווחים  בסיוע  שיושגו  לטובת    ,מענקים  בהמשך  ויועברו 

 . 48עמותת סיוע 

הליך ההקמה החפוז של החברות, והליך מתן הרישיונות החריג והמהיר, מעלה חשד לפעילות בניגוד  .73

עניינים ואף לעצימת עיניים מצד משרדי התקשורת ביחס למשמעות הקשר בין החברות ובין התנועה  

 ותמיכתה בטרור.ית אמהאיסל

'.  48סיון להסתיר את הקשר בין החברות לבין 'סיוע  ינעשה נעוד יוער, כי לאחר חשיפת פרטי הפרשה   .74

לעמותה.    כך החברה  בין  זיקה  על  המצביע  קום  אלין  של  מרישיונה  הטלפון  מספר  בתגובה הוחלף 

פרשה: מועד הקמת  ח"כ עבאס מידע מוטעה בנוגע לעובדות היסוד בלשאילתא במליאת הכנסת, מסר  

יותר לאחר שנשאל  בין החברה למכרזי הסיבים. מאוחר  והקשר  בין המפלגה לחברה  החברה, הקשר 

 . "זה לא חשוב"האם נושאי משרה בחברה הם בעלי תפקידים במפלגה השיב עבאס: 

מכתב התראה לפני תביעה מב"כ של   ,שפרסם את הידיעות בנושא קיבל  עאדל חמאדה,  עיתונאיגם ה .75

 . בכירי התנועה האסלאמית, הדורש שיסיר את הפרסומים ויתכחש להם

סיוע   .76 עמותת  באמצעות  ציבור  כספי  לקבלת  נוסף  הנו  48צינור  תקציב  ,  לקבלת  העמותה  בקשת  דרך 

המשפטים  במשרד  הכללי  האפוטרופוס  של  העיזבונות  בצוואות   –  מוועדת  מטפלת  אשר  וועדה 

אנשיםובתרו של  רכוש   ציונים  מות  או  כסף  בצוואתם  מקדישים  פטירתם  שבעת  העולם,  רחבי  מכל 

טען כי אינו   48פורסם כי באותה שעה שמנכ"ל עמותת סיוע    2022. יוער, כי במאי  לטובת מדינת ישראל
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₪ מוועדת העיזבונות. להשלמת   400,000מקבל כל תקציב מהמדינה, כבר הוגשה בקשה לתמיכה בסך  

 ייאמר כי לטענת משרד המשפטים הבקשה האמורה נדחתה ע"י וועדת העיזבונות. התמונה

האיסל .77 התנועה  פועלת  בו  תחום  החינוך  אמית  עוד  תחום  הוא  ומענקים  תקציבים  לקבלת  במטרה 

האחר בשנים  שוניםונות  והתרבות.  תאגידים  של  רשת  הציבור, הוקמה  לתועלת  וחברות  עמותות   ,  

על אלו  בתחומים  האיסלאמיתידי  -הפועלים  העמותה התנועה  בע"מ,  מערכות  ניהול  סנא  ובהם   ,

וסטוד צעירה  מנהיגות  לפיתוח  אלקלם  )ע"ר(,  דרויש  נמר  עבדאללה  שיך  ע"ש  מלגות   נטים לחלוקת 

אבנאא   גנאן  חברת  בע"מ,  ארגוני  וייעוץ  לפיתוח  מהאראת  בע"מ,  ומצוינות  למדע  קבול  )ע"ר(, 

 ז אלקוראן.אלמוסתקבל בע"מ, ומואססת אלפורקאן לתחפי

מעלה   .78 אלה  בחברות  המשרה  נושאי  התנועה  בדיקת  בעמותות  התפקידים  לבעלי  ברורה  זיקה 

שהן עמותות הנשלטות על ידי התנועה האסלאמית,   ועמותת אלאקסא  48האסלאמית, עמותות סיוע  

 ורבים מנושאי המשרה שימשו כח"כ מטעם המשיבה או מועמדים ברשימת המשיבה לכנסת.

התנו .79 של  ראשית, חתירתה  כפול:  חשש  מעלה  וחינוך  תרבות  תאגידי  תשתית  להקמת  האסלאמית  עה 

בקואליציה  או  בכנסת  המשיבה  של  מעמדה  של  לרעה  לניצול  חשש  קיים  הסיבים,  לתחום  בדומה 

עניינם של תאגידי התנועה,     בתחומי החינוךשייעודם לחברה הערבית    תקציביםעתידית לשם קידום 

)כגון סיוע    והתרבות  לזלוג לקופת התנועה האסלאמית, העמותות הביצועיות שלה  ומשם  (  48עלולים 

   לתמיכה בטרור ולגופים בשליטת ארגוני טרור.

של התנועה  והלאומניים  המסרים הלעומתיים  שנית, קיים חשש כי בתאגידי התרבות והחינוך יקודמו   .80

ישראל מדינת  נגד  של    האסלאמית  ישיר  החינוךבמימון  לחילופין    ,משרד  ציבורי  או  במימון 

   .  מפלגת רע"מישיר של חברי בסיוע  כל זאת  ל"פרויקטים חינוכיים"

 מסקנות וסיכום

קיצונית התומכת בטרור  איסלאמיתראשיתו באידאולוגיה  של המשיבה.הנה הושלם לו מעגל הדמים  .81

ה ומרכזי,  דומיננטי  כמוטיב  ישראל  נגד  בכוח רצחני  ובשימוש  הפוליטי  בתהליך  בהשתתפות  משכו 

שימוש בנכסים אלה סופו  הפוליטי כדי לקדם את ארגוני התנועה וקבלת לגיטימציה וכספי ציבור, ו

 .  ברוצחים ובמחבלים המבקשים את נפשנו – ביותר ומעשי , שיטתי כדי לתמוך, באופן אקטיבי

לעיל, .82 שפורטו  העובדות  המבקשת  בדו"ח  חד  כמפורט  בראיות  ורובן -מגובות  ובע"פ,  בכתב  משמעיות, 

על מוכחשות  אינן  המשיבה.  -כלל  רשימת  חברי  האיסידי  התנועה  עם  עצמה  מזהה  ,  לאמיתהמשיבה 

סיוע עמותת  לרבות  לה,  הקשורים  והגורמים  מטרותיה  הפיננסית   48  מנגנוניה,  הזרוע  המהווה 

שלה  העיקרית  א.  והביצועית  בחפיפה  מדובר  המקרים  ופרסונברוב  מוסדית  אנשי אלית  רגונית,  בין 

סיוע   עמותת  ובראשן  ארגונים,  אותם  הארגונים.  ויתר  המשיבה  מוכח  48התנועה,  באופן  עוסקים   ,

 בתמיכה בטרור. 

את   .83 בזאת  מפנה  בנספחכב'  המבקשת  ומעמיק  מלא  באופן  לעיין  בהם  ומאיצה  הוועדה  על 1  חברי   ,

ומקורותיו על מנת להתרשם בעצמם  צרופותיו  מסה קריטית  העולות כדי    ועוצמתן,  מכמות הראיות, 

וגורמים הקשורים לה בקשרי עבותות, במאבק  בלתי ניתנת להכחשה, על תמיכת המשיבה, אנשיה 

 . המזוין של ארגוני טרור במדינת ישראל
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המחבלים   .84 הטרור,  ארגוני  פעילות  את  המממנים  רבים  במיליונים  כספים  במתן  מבוטאת  זו  תמיכה 

 ואידאולוגית.  , הצהרתיתוכן בתמיכה פוליטיתומשפחותיהם, 

היא   .85 ובפסיקה:  בדין  שננקבו  המידה  אמות  בכל  עומדת  האמורה  מרכזי  התמיכה  מאפיין  מהווה 

פעילות  מיננטי  ודו וחדהמשיבהשל  והיגדים מפורשים  נלמדת ממעשים  היא  נעשית   ;משמעיים-;   היא 

חוזר   באופן  המטרה,  הגשמת  לשם  וסדור  אקטיבי  ובאופן  לשמה ונשנה,  מרכזית  מטרה  מהווה  היא 

 .  , כפי שהוכח באופן מעשילקחת חלק בבחירותמבקשת המשיבה 

כל ה .86 כיאמור,  לאור  כל ספק  נותר  חמאס    לא  ארגון הטרור  בגדר תומכת במאבקו של  המשיבה הנה 

 .  ולפיכך היא אינה זכאית להשתתף בבחירות –  וארגוני טרור נוספים נגד מדינת ישראל

 סוף דבר 

 לאחר שעברנו כל זאת, נשוב ונציין את העיקרון הבסיסי: .87

המחוקק הגדיר "קו גבול ברור אשר מעבר לו, מעשים, מטרות והתבטאויות אינם "

דלתות בית  לגיטימיים עבור נבחרי ציבור ועבור מפלגה או רשימה של נבחרי ציבור.  

מדינת של  במאפייניה  לפגוע  המבקשים  אלה  עבור  פתוחות  אינן  ישראל   הנבחרים 

עצם  על  באיום  לתמוך  ובכך  נגדה  מזוין  במאבק  לתמוך  או  ודמוקרטית  כיהודית 

 לפסק דינו של השופט מינץ(.   14)עניין יזבק, פסקה " "קיומה

וחד .88 ברור  באופן  תומכים  המשיבה  חברי  ספק,  מכל  למעלה  שהוכח  נגד -כפי  הרצחני  בטרור  משמעי 

 חורבנה. מדינת ישראל, ולמעשה תומכים באלו המבקשים את 

ולעמוד  נן  מדינת ישראל היא מדינה חפצת חיים. ככל דמוקרטיה, אף לה יש את הזכות והחובה להתגו .89

אין לו    –מי שנלחם נגד מדינת ישראל, מי שתומך במאבק מזוין נגדה  על נפשה מפני מבקשי רעתה.  

 . כל מקום בבית המחוקקים

הוו  .90 להפעיל  כבדה  הנעדה  חברי  עליהם  הדמוקרטיה.  להיכל  הכניסה  שערי  את  בידם  המחזיקים  הם 

ולמנוע   סמכותם,  את  רבה  הם באחריות  אין  זה.  להיכל  הכניסה  את  בהם,  והתומכים  המפגעים  מיד 

והנתונים  מהראיות  להתעלם  רשאים  הם  אין  הלאומית.  ומאחריותם  מצפונם  מצו  להתעלם  רשאים 

 ים פוליטיים או קואליציוניים עומדים מנגד. שהוצבו מולם, וזאת גם כאשר שיקול

סת  בבחירות לכנמודד  הנכבדה לקבוע כי המשיבה מנועה מלהתוועדה  מתבקשים חברי ה אשר על כן,   .91

 .  25-ה

 .ועד המבקשת ת, חברגב' מירב חגאגשל תצהירה לתמיכה בבקשה זו מצ"ב  .92

 2022, ברבספטמ 20תאריך: 

  ________________________    _________________________ 

  ( 51752)מ.ר.  , עו"ד ערן בן ארי                     ( 45590)מ.ר  אסף תכלת, עו"ד 

 המבקשת ב"כ                         
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