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תקציר מנהלים

הדו"ח מביא ראיות למצב בלתי נתפס בו תנועה לאומנית 
ערבית, התומכת בטרור מבחינה אידאולוגית, בכסף 

ובשווה כסף, מקבלת מקום במוקדי הכח החשובים ביותר 
בדמוקרטיה הישראלית – בכנסת ובקואליציה. 

מפלגת רע"ם נתפסה לעיתים בשיח הציבורי מאז הצטרפה לקואליציית בנט-לפיד 
כמפלגה שהתמתנה ושמעוניינת לקדם בעיקר סדר יום אזרחי. יחד עם זאת כפי 
שהדו"ח מראה, רע"ם לא שינתה את פניה, לא מבחינת האידאולוגיה הלאומנית 
הערבית, לא מבחינת היחס האידאולוגי כלפי המחבלים ולא מבחינת השאיפה 
שלה לכבול את ידיה של ישראל במאבקה הצודק בטרור. השסע העמוק בחברה 
היהודית בישראל בין ימין לשמאל הפך את רע"ם ללשון המאזניים ויצר מצב בו 
חברות הקואליציה נמנעות מלבקר פעולות של רע"ם והתנועה אסלאמית ובכך 
מאפשרות להן לפעול באין מפריע גם במקרים בהם ברור כי יש לפעולותיהן 

השפעה הרסנית על מדינת ישראל.  

מסמך זה כולל ארבעה חלקים עיקריים:

בפרק הראשון: הדו"ח מציג את מבנה התנועה האסלאמית והזהות הארגונית,  	
הפרסונלית, האידאולוגית ומעשית בינה לבין מפלגת רע"ם. הפרק הראשון 
מראה כי התנועה האסלאמית שולטת דה-פקטו ודה-יורה במפלגת רע"ם 
וכי היא )ומועצת השורא שמנהיגה אותה( למעשה משתמשות במפלגה 
כזרוע פוליטית שמקדמת את האינטרסים באמצעות החסינויות וזכויות היתר 
שמוענקות לנבחרי ציבור. כמו כן נציג את הזרוע הביצועית והפיננסית 
העיקרית של התנועה האסלאמית – עמותת 'סיוע 48' ונראה כיצד מפלגת 

רע"ם קושרת את עצמה במפורש לפעילות העמותה.

נספחים המצורפים לפרק זה מסומנים ב- נספח א'. 

בפרק השני: הדו"ח מביא את התשתית הנורמטיבית לטענה כי התנועה  	
האסלאמית תומכת בטרור. במסגרת הפרק תובא החקיקה והפסיקה הרלוונטיות 
וכן דו"חות של גופי אכיפה וביקורת המגדירים מהי תמיכה בטרור וכיצד 
התמיכה הכלכלית הפכה לכח המניע החזק ביותר לארגוני הטרור ובראשם 
החמאס. לאחר מכן מפורט בפרק השני את התמיכה הישירה שסיפקה עמותת 

'סיוע 48' למימון משפחות מחבלים בשירות ארגון החמאס וגופי טרור.

נספחים המצורפים לפרק זה מסומנים ב- נספחים ב', ג', ד'. בנוסף - נספח תרגום 
מקצועי המסומן בנספח- יא'.

בפרק השלישי: הדו"ח סוקר את התמיכה האידאולוגית של רע"ם והתנועה  	
האסלאמית במחבלים ואת הזיקה האידיאולוגית בין "התנועה האיסלאמית 
בפלסטין 1948" לבין תנועת האחות, חמאס ובין מייסדי שתי התנועות, 

עבדאללה נימר דרוויש ואחמד יאסין. 

נספחים המצורפים לפרק זה מסומנים ב- נספח ה'. 

בפרק הרביעי: הדו"ח כולל חומרים בלעדיים וראיות חדשות על פעילות  	
ראשי התנועה האסלאמית להקמת תשתית להשגת כספים ציבוריים לקידום 
מטרותיה. כפי שיפורט בפרק, התנועה האסלאמית הקימה מערך חברות 
מסחריות חדשות שנפתחו מאז הצטרפה רע"מ לקואליציה בתחומי התקשורת 
)סיבים אופטיים(, החינוך והתרבות. החשש המידי העולה מן הפרק הוא 
לזליגת כספים מקופת המדינה לידי גופי טרור באמצעות פעילות מפלגת 

רע"מ בכנסת ובממשלה.

נספחים המצורפים לפרק זה מסומנים ב- נספחים ו',ז',ח',ט',י'. 
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בפרק הראשון הדו"ח מבסס את הטענה כי רע"ם נשלטת על ידי התנועה 
האסלאמית ולמעשה מהווה זרוע אחת מבין הזרועות שמקדמות את התפיסה 

האידאולוגית של התנועה. 

בפרק מובא הרקע ההסטורי של יסוד התנועה האסלאמית ומתואר כיצד מנהיג 
התנועה )טרוריסט מורשע( הקים את מפלגת רע"ם. תקנון המפלגה מפרט באופן 
מפורש את מטרתה כאורגן של התנועה האסלאמית ואת סמכותה של התנועה 

האסלאמית לקבוע את רשימת המפלגה.

סקירה של רשימת המועמדים של רע"ם ושל אנשי המפתח במפלגה מגלה כי 
רבים מהם הם למעשה בכירים בתנועה האסלאמית ובעמותות המופעלות על 
ידה. אחד עשר מתוך רשימת המועמדים לכנסת, כולל יו"ר המפלגה, ח"כ מנסור 
עבאס, וח"כ ווליד טאהא שייכים באופן ישיר לתנועה האסלאמית. מזכ"ל 
המפלגה – אברהים חג'אזי, שגם היה ח"כ מטעם רע"מ מכהן במקביל כראש 

הלשכה הפוליטית של התנועה האסלאמית.

התנועה האסלאמית שולטת בכל החלטות המפלגה, כולל בתחום הפוליטי, הכלכלי 
והבטחוני. המשא ומתן הקואליציוני עם רע"ם התנהל במשרדי התנועה ובכירים 
בעמותות שלה היו מעורבים בו באופן ישיר. ההחלטה להצטרף לקואליציה 
התקבלה במועצת השורא וכך גם ההחלטה להקפיא את החברות בקואליציה. 
ההחלטה האחרונה ראויה לציון במיוחד מאחר והיא נבעה מהתנגדותה של 

התנועה האסלאמית לפעולות מערכת הביטחון סביב מהומות הר הבית.

גם בחינה של פרסומים ומסמכים רשמיים של רע"ם מצביעים על הזהות בינה 
לבין התנועה האסלאמית. סמל התנועה האסלאמית מתנוסס תדיר על מסמכי 
המפלגה, כולל בבחירות הפנימיות במפלגה ובתעמולה המפלגתית. בנוסף, 
בראיונות לכלי התקשורת אשררו עבאס ובכירים בתנועה האסלאמית את מהות 

המפלגה כלי בידי מועצת השורא.

בסוף הפרק הראשון מובא הקשר בין מפלגת רע"ם לבין עמותה של התנועה 
האסלאמית, 'סיוע 48'  שהדו"ח מתמקד בה במיוחד בהקשר של תמיכה בטרור. 
ניתן לראות כי יו"ר העמותה )הנוכחי והקודם(, מנכ"ל העמותה וכן חברי הוועד 
המנהל, וחבר ועדת הביקורת משובצים ברשימת המפלגה לכנסת. מנסור עבאס 
מעיד על עצמו כי יש לו שליטה מלאה בעמותה )"אנחנו יכולים לתת דין 
וחשבון לגורמי המקצוע על כל שקל"( וכי הוא למעשה מחליט באיזה פרוייקטים 
העמותה תשקיע כסף ובאילו פרוייקטים עליה לחדול. כמו כן מפלגת רע"ם 

מסייעת לעמותה דרך קבע בגיוס תרומות ובאירועים שונים. 

בפרק השני מובאת סקירה של התשתית הנורמטיבית של המלחמה בטרור. 
בתחילת הסקירה מובאים החוקים הרלוונטיים: הכרזה על ארגון טרור, כיצד 
מוגדר ארגון טרור ובפרט האבחנה כי גם גוף שמסייעים לארגון טרור הם ארגוני 
טרור. בהקשר זה מובהר כי גם "ארגוני מעטפת" שמסייעים מבחינה כספית 

הממצאים המרכזיים של הדו"ח

לארגוני טרור הם חלק בלתי נפרד מהטרור, גם אם חלק מהפעולות שלהם הן 
חוקיות. החוק גם מגדיר מימון של משפחות מחבלים שנתפסו או חוסלו כתמיכה 
בטרור. גם הפסיקה גורסת כי תמיכה במשפחות המחבלים היא למעשה תמיכה 

בטרור ושהיא אסורה על פי חוק.

הבסיס לחקיקה ולפסיקה הינו חוות דעת של הגורמים המקצועיים האמונים על 
המלחמה בטרור. בין השאר מובאים בדו"ח מסמכים של השב"כ )שירות ביטחון 
כללי(, המל"מ )מרכז המידע למודיעין ולטרור(, הרשות לאיסור הלבנת הון 
וכן ארגון FATF. כל הגורמים מדגישים את ה'דעווה' )מערך תשתיתי חברתי 
המבוסס על כספי צדקה( כתשתית האזרחית של חמאס הממלאת תפקיד מרכזי 
במימון הטרור והזנתו. בין הדו"חות מתואר גם "המשרד לפיתוח חברתי" של 

חמאס כזרוע ביצועית המממנת את הטרור.

לאחר הנחת התשתית, מביא הפרק ראיות לתמיכה של עמותת 'סיוע 48' ב"משרד 
לפיתוח חברתי" ובמשפחות מחבלים. הראיות מבוססות בין השאר על סרטונים 

מאירועים משותפים לשני הגופים: 

טקס חניכת סניף עמותת 'סיוע 48' ברצועת עזה. בטקס השתתפו יו"ר  	
ומנכ"ל העמותה וכן ראש המשרד לפיתוח חברתי. במהלך הטקס ישבו 
זה לצד זה ראשי שני הארגונים ונהגו זה בזה בחיבה ניכרת ולבבית. נציג 
המשרד לפיתוח חברתי הודה לעמותה על הסיוע שהיא נותנת למשפחות 

השאהידים והפצועים.

אירוע סיכום פעילות העמותה לשנת 2020. באירוע נכחו בכירי חמאס  	
ובמהלכו הוקרן סרטון וידאו של ראש המשרד לפיתוח חברתי שהודה 
לעמותה ולראשיה על העזרה הרבה ובפרט ליתומים ולאסירים וב"חיזוק 

האיתנות שלנו על אדמת פלסטין". 

בניגוד לטענת עמותת 'סיוע 48' ובכירי רע"מ שכל הסיוע מועבר "ישירות 
לחשבון האלמנות", ובניגוד להכחשה המפורשת של מנסור עבאס "אנחנו לא 
מעבירים לעמותות" מתברר כי העמותה עסקה באופן נרחב במימון פרויקטים 
לעמותות צדקה באיו"ש ובעזה שהוכרזו כארגוני טרור וכמשויכים למערך המימון 
וקואליציית הצדקה של חמאס. האגודות נכללות ברשימת ההתאחדויות הבלתי 

חוקיות העדכנית של המטה ללוחמה בטרור. 

בנוסף, הדו"ח מעלה כי עמותת סיוע 48 קיימה פעילות משותפת עם עמותות 
הפועלות בעזה בזיקה לארגון חמאס או לפעילות מימון משפחות מחבלים, אך 
כאן המדובר בארגונים שלא הוכרזו באופן רשמי כגופי טרור. באירועים בהם 
השתתפו מנהלי העמותה ונציגי האגודות, דנו הארגונים בשיתופי הפעולה 

ובשותפות ביניהן.

כמו כן בתחילת דרכה העמותה קיבלה מאגודה שממנה משפחות של מחבלים 
מתאבדים, רשימות של נתמכים והתבססה עליהן בחלוקת הסיוע. מנכ"ל העמותה 
אף הודה כי היא קיבלה רשימות של נתמכים מהמשרד לפיתוח חברתי של 

חמאס לצורך חלוקת שקי מזון.

באתר העמותה וכן בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה הופיע תיאור של פעילותה 
ובמסגרתה גם "הושטת יד לבנות הזוג, האמהות והילדים של השאהידים 
והאסירים" גם יו"ר העמותה סיפר בראיון על החובה להעניק "ליתום ולאסיר".

לאחר שנחשפה פרשת שיתוף הפעולה של עמותת סיוע 48 עם החמאס וארגוני 
טרור נוספים קיימו ראשי התנועה וכן חברי הכנסת של רע"ם סדרת ראיונות 
וניסו לדחות את ההאשמות נגדם. בין השאר נמחקו תכנים מאתר העמותה ונעשה 
נסיון להכחיש עובדות שניכרות מאליהן לכל מי שצופה בסרטונים מהאירועים 
שתוארו לעיל, מה שמשליך על אמינות המתראיינים. העמותה ועבאס ניסו 

9 8



מפלגת רע"מ תומכת טרור מפלגת רע"מ תומכת טרור

לטעון כי מנכ"ל העמותה כלל לא מכיר את ראש המשרד לפיתוח חברתי, כי 
הכספים לא הועברו לשליטת החמאס או למשפחות מחבלים. יחד עם זאת קריאה 
קפדנית של הניסוחים המתפתלים )לשאלה "האם אתם מעדיפים לתרום ליתומי 
שאהידים?" ענה מנכ"ל העמותה "בכל בית שני כמעט יש מישהו שהוא שאהיד"( 

מסירה כל צל של ספק לגבי ידיעת העמותה על מימון משפחות המחבלים.

הפרק השלישי מביא באופן תמציתי מדבריהם של חברי הכנסת של רע"ם ובכירי 
התנועה האסלאמית. במוקד הפרק עומדת התמיכה המובהקת במחבלים שנמצאים 
בכלא הישראלי. רע"מ מקפידה לכנות מחבלים אלה "אסירי חופש" ו"שבויים". 
התנועה האסלאמית הצהירה כי היא "תמשיך לשאת את נושא אסירי החופש 
ולעמוד לצד משפחותיהם וילדיהם" וכי היא "נותנת חסות לאלפי משפחות 
חללים ושבויים של עמנו הפלסטיני". חבר הכנסת טאהא הבהיר כי "כל אלה 
שבבתי הכלא הם אסירי חופש. והם אסירי מצפון, ואסירים אידאולוגיים והם 
משלמים בשנות חייהם למען סוגייתנו הפלסטינית הצודקת." בנוסף לכך, עולה 
זיקה אידיאולוגית ברורה בין התנועה האיסלאמית לתנועת החמאס. מרבית 
הסקירה והמסמכים הנוגעים לזיקה בין התנועה האיסלאמית לתנועת החמאס 

מצורפים לדו"ח כנספח נפרד. 

הפרק הרביעי חושף תשתית ענפה של חברות מסחריות, חברות "לטובת הציבור" 
ועמותות שמטרתן היא לאפשר לתנועה האסלאמית לקבל כספים ציבוריים 
ולהשתתף במכרזים על כספי המדינה. בעלי השליטה בהתאגדויות אלה הינם 
הבכירים בתנועה האסלאמית, ראשי 'סיוע 48' וחברי הכנסת של רע"ם. חלק 
גדול של החברות הוקם לאחר הצטרפות רע"ם לקואליציה וחברי הכנסת שלה 

פועלים באופן מתמיד לקידום האינטרסים שלהן.

מערך אחד של חברות הוא בתחום הקמת תשתית סיבים אופטיים. רע"ם הפכה 
את נושא פרישת הסיבים האופטיים לאחת מהדרישות המרכזיות שלה במשא ומתן 
הקואליציוני. יום לאחר חתימת ההסכם הקואליציוני נרשמה חברת התקשורת 
א. ג'י קום שבבעלות מלאה של עמותת 'סיוע 48', בהמשך נוספו עוד שתי 
חברות תקשורת בשליטת התנועה האסלאמית. רע"ם הפעילה את השפעתה 
בנושא ומשרד התקשורת הקל מאד על חברות בתהליך קבלת הרשיון. שתיים 
מבין החברות קיבלו בשנה האחרונה היתר כללי ורשיון מיוחד וכיום הן עומדות 
בתנאי הסף של הגשת מועמדות במכרזים ציבוריים. התנועה האסלאמית ניסתה 
להסתיר ולטשטש את הקשר שלה לחברות התקשורת ולאחר שהפרשה התפרסמה 
שינתה את פרטי הקשר של החברות ואף איימה על עיתונאים שהתייחסו לנושא.

מערך נוסף של התנועה האסלאמי הוא של ארגונים בתחום החינוך והתרבות 
הדו"ח מפרט שבעה תאגידים, שבהם שולטים בכירי התנועה האסלאמית, 
ושבאפשרותם לגשת למכרזים ולבקש תקציבים ממשאבים ציבוריים. עמותת 'סיוע 
48' אף ביקשה בעבר מאות אלפי שקלים מוועדת העזבונות של האפוטרופוס 

הכללי במשרד המשפטים.

החשש העולה מהפרק הרביעי הוא כפול: ראשית קיים חשש כי כספים ציבוריים 
שיגיעו לידי התנועה האסלאמית יזלגו לתמיכה בטרור ולגופים בשליטת ארגוני 
טרור. שנית, קיים חשש כי ההתאגדויות ינצלו לרעה את התקציבים כדי לקדם את 
האידאולוגיה של התנועה האסלאמית. בתחום התקשורת קיימת סכנה לתשתיות 
רגישות שיכולה להיות להן משמעות בטחונית. בתחום החינוך והתרבות קיימת 

סכנה כי יקודמו המסרים נגד מדינת ישראל במימון ציבורי.

 פרק ראשון:
מפלגת רע"מ – הזרוע הפוליטית 
של "הפלג הדרומי של התנועה 

האסלאמית בפלסטין 1948"

1
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מפלגת רע"מ القامئة العربية املوحدة  )"רשימה ערבית מאוחדת" או "רשימת האיחוד 
הערבי"( היא הזרוע הפוליטית של "הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית". 
עובדה זו נלמדת באופן חד משמעי ממסמכי המפלגה הרשמיים ברשם המפלגות, 
מהליך בחירת חברי המפלגה לכנסת, מהתבטאויות רבות של ראשי המפלגה 
ומייסדיה, מפרסומי התנועה האסלמית ומפלגת רע"מ ברשתות החברתיות במהלך 

השנים ומהוכחות רבות נוספות. 

אף שהקשר בין מפלגת רע"מ לבין התנועה האסלאמית לא הוכחש מעולם על 
ידי חברי המפלגה ומנהיגיה, השיח הציבורי בישראל לא עסק בו ובמשמעויותיו 

באופן מיוחד עד לקואליציה האחרונה בה הייתה חברה מפלגת רע"מ. 

 

רקע הסטורי: 
יסוד התנועה האסלאמית והזרוע הפוליטית 

שלה – מפלגת רע"מ
התנועה האסלאמית הוקמה בשנת 1972 על ידי עבדאללה נימר דרוויש. דרוויש 
אף הקים סניפים ושלוחות ביישובים ערביים, בעיקר במשולש, והחל לקדם הטפה 
דתית וחברתית.  בתחילת דרכו הקים דרוויש ארגון טרור בשם 'אוסראת אל 
ג'יהאד' )משפחת הג'יהאד(. ב-1981 נעצר דרוויש, הורשע בהשתייכות לארגון 

טרור וישב בכלא עד ששוחרר בעסקת ג'יבריל ב-1985  ]1[. 

בשנת 1996 הקים דרוויש את מפלגת רע"מ. הקמת המפלגה היתה הרקע 
לפיצול התנועה האסלאמית לפלג הצפוני, שהחרים את הבחירות ושב 2015 
הוכרז כהתאחדות בלתי מותרת  ]3[, ולפלג הדרומי שעליו מושתתת המפלגה. 

 

)בתמונה: עבדאללה נימר דרוויש נואם ב"יום האדמה" בכפר קאסם. צילום: הספרייה הלאומית(

אבל מה שהיא 
אומרת זה מחייב? 

אם המועצה אומרת 
להצביע נגד, זה 

מחייב את כולכם?

עבאס: "בוודאי! 
אנחנו חלק מארגון. 

יש לנו ועידה כללית 
של רע"מ, ויש לנו את 

מועצת השורא".
'הארץ',   בעיתון  ראיון  מתוך 

27.7.2021

היעד הראשון המוצהר במסמך תקנון המפלגה )ממסמכי רשם המפלגות( הינו: "לייצג את התנועה 
האסלאמית" )סעיף 3.1(

צילום מסך תקנון המפלגה  

בהמשך התקנון מפורטות דרכי קבלת חבר חדש למפלגה, בכפוף לאישור הלשכה 
הפוליטית של התנועה האסלאמית ולפי שיקול דעתה הבלעדי )סעיף 4.5( כמו 
כן, השעיית חבר המפלגה גם היא נעשית על פי החלטת הלשכה הפוליטית 

ובית הדין של התנועה.  

תקנון המפלגה

תקנון המפלגה  ]4[ הוא 
המסמך המכונן שלה. 

התקנון מתאר את יעדי 
המפלגה, הגוף הבוחר 

שלה, והמנגנונים 
השונים שבאמצעותה 

היא פועלת. חשוב 
להדגיש כי תקנון 

מפלגה הוא בדרך כלל 
מסמך המכיל ניסוחים 

כלליים שאינו מכיל את 
כל המידע על המפלגה. 

בפרק מאוחר יותר 
מובאים הפערים בין 
הניסוחים שבתקנון 

לבין הניסוחים 
שבמסמכים רלוונטיים 
אחרים. יחד עם זאת, 

תקנון המפלגה הוא 
עדות ראשונה במעלה 

לזהות הארגונית של 
המפלגה.
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בהמשך התקנון נקבע כי "להיבחר לראשות הרשימה, זכאי כל חבר מחברי 
הרשימה אשר הומלץ על ידי הועדה הפוליטית של התנועה האסלאמית" )סעיף 

 )6.4

עוד נקבע בתקנון המפלגה כי הלשכה הפוליטית של התנועה האסלאמית היא 
הגוף הבוחר את חברי הרשימה לכנסת וקובע את סדר שיבוצם וגם ממליץ על 
התקשרויות פוליטיות עם מפלגות אחרות והסכמים עם גופים פוליטיים אחרים. 
עוד נקבע כי כמזכ"ל מפלגת רע"מ ישמש ראש הלשכה הפוליטית של התנועה 

האסלאמית. )סעיף 7.1(

התנועה האסלאמית באמצעות מוסדותיה, "מועצת השורא" והלשכה הפוליטית, 
מכתיבות את הרכב רשימת רע"מ לכנסת. בהתאם לכך, ובדומה לכל מערכות 
הבחירות הקודמות, גם במערכת הבחירות לכנסת ה-25, נקבעה רשימת רע"מ 
בכנס שקיימה התנועה האסלאמית בכפר ברא. מנגנון מפלגת רע"מ נקבע 
בהתאם להחלטת התנועה האסלאמית. התנועה האסלאמית שולטת במפלגה 
באופן מוחלט: היא מכתיבה את הרכב הרשימה לכנסת, את יו"ר הרשימה ואת 
החלטות המפלגה. כהונתם של חברי הכנסת תלויה בהסכמת מועצת השורא 
גם לאחר הבחירות. ברצותה התנועה האסלאמית יכולה גם להדיח חבר כנסת 

מכהן במידה והמהלך משרת את מטרותיה.  

בתאריך 16.01.2021 נערכה ועידה של התנועה האסלאמית לבחירת מועמדי 
מפלגת רע"מ לכנסת ה-24. הועידה התקיימה במשרדי עמותת סיוע 48. מנהל 

הועידה היה ראזי עיסא, מנכ"ל עמותת סיוע 48. 

בכתבה אודות האירוע באתר פאנט צוטט ראזי עיסא: 

חברי הוועידה הכללית של התנועה האסלאמית, בנוסף להמלצה על מועמדי 
הרשימה המאוחדת, הסמיכו הן את מועצת השורא והן את הלשכה המדינית של 
התנועה לבחור את שאר המועמדים של הרשימה הערבית המאוחדת מהמושב 

החמישי למושב ה-120

מסמך "מטרות רשימת האיחוד הערבי"  ]5[ נפתח במילים: "רשימת האיחוד 
הערבי הינה בעלת עקרונות יסוד ותרבות הניזונים מהאסלאם וגאה בהשתייכותה 

האסלאמית ולאומיותה הערבית האצילה".  

בהמשך נכתב במסמך כי בין יעדי המפלגה "פיתוח המודעות והשייכות 
הפלשתינית, הערבית והאסלאמית בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל" )סעיף 7( 

וכן "רשימת האיחוד הערבי דורשת מהשלטונות, להכיר בערביי ישראל כמיעוט 
לאומי ערבי-פלשתיני וקוראת לציבור הערבי בישראל להתנהג כמיעוט לאומי, 
ורואה כחובתה לפתח את המודעות לנושא בקרב האוכלוסייה הערבית, על מנת 
שהתנהגותה בכל המישורים תהיה בהתאם להיותה מיעוט לאומי." )סעיף 9(. 

עוד נכתב כי "רשימת האיחוד הערבי סבורה, שהערכים התרבותיים האסלאמיים 
– הערבים והכלל אנושיים הם עקרונות שמחברים בין העשייה והמחשבה, בקרב 
האוכלוסייה הערבית במדינה וכל הצהרה, או הכרזה, שאינן תואמות ערכים 

תרבותיים אלה, אינן מייצגות אותה ולא יחייבו אותה". )סעיף 13(  

מטרות המפלגה הרשמיות
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ביום הגשת רשימות המפלגה לכנסת ה-25 פורסמה הודעה רשמית של מפלגת 
רע"מ המודיעה על הגשת הרשימות לאחר אישורן במוסדות התנועה האיסלאמית. 
ניתן ללמוד על הזהות הארגונית בין התנועה האסלאמית ובין הזרוע הפוליטית 
שלה, מפלגת רע"ם, גם מתוך הרכב הרשימה לכנסת  ]6[ ורשימת אנשי המפתח 
במפלגה. חלק בלתי מבוטל מהמנגנון של מפלגת רע"מ מגיע ישירות מהתנועה 
האסלאמית או מתוך ארגונים המופעלים על ידי התנועה האסלאמית. מובילי 
המפלגה נושאים בתפקיד נוסף בתנועה האסלאמית, וזאת על בסיס תקנון 

המפלגה או החלטות התנועה.  

יו"ר המפלגה – ח"כ מנסור עבאס
מנסור עבאס עומד בראש מפלגת רע"מ מאז שנת 2019. עבאס, נולד במר'אר 
ומתגורר בו עד היום. בשנת 2007 עבאס נבחר לתפקיד המזכיר הכללי של 
התנועה  ]8[ האסלאמית ובשנת 2010 נבחר לסגן מנהיג התנועה האסלאמית 
– הפלג הדרומי  ]9[. עבאס נחשב לאחד הקרובים ביותר למייסד התנועה 

האסלאמית, עבדאללה נימר דרוויש. 

חפיפה בין מפלגת רע"ם לבין בעלי 
תפקידים בתנועה האסלאמית

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

התנועה. 

מזכ"ל המפלגה – אברהים חג'אזי
מזכ"ל מפלגת רע"מ מכהן במקביל כראש הלשכה המדינית של התנועה 
האסלאמית  ]10[. בתפקיד האחרון שימש אברהים חג'אזי. חג'אזי כיהן גם 

בכנסת בשנת 2017  ]11[ ]12[ ]13[.

חברי הכנסת מטעם המפלגה
ווליד טאהא )מקום שלישי ברשימת רע"ם(, הוא חבר מועצת השורא והלשכה 

המדינית של התנועה האסלאמית  ]14[.

אימאן ח'טיב יאסין )מקום חמישי ברשימת רע"ם. נכנסה לכנסת לאחר מותו 
של סעיד אלחרומי(, פעילה מרכזית בתנועה האיסלאמית, ברשימת המפלגה 

גם לכנסת ה-25.

רשימת מועמדי המפלגה לכנסת
ברשימות המפלגה לכנסת מופיעים באופן קבוע ראשי התנועה האסלאמית, 
חברי מועצת השורא ופעיליה המרכזיים בעמותות ובתאגידים השונים בהם 

שולטת התנועה.

לדוגמא: בבחירות לכנסת ה-24 הופיעו ברשימת רע"מ לכנסת )מלבד הח"כים 
עבאס טאהא ויאסין(

מקום שישי: ג'בארין עלא אלדין פעיל התנועה האסלאמית  ]15[ ועמותת  	
סיוע 48. 

מקום חמש עשרה: ראזי עיסא חבר מועצת השורא, יו"ר הועידה הכללית  	
של רע"מ ומנכ"ל עמותת סיוע 48  ]16[. 

מקום עשרים ותשע: עלי כתנאני, בכיר התנועה האסלאמית ויו"ר עמותת  	
סיוע 48  ]17[. 

מקום חמישים ושבע: ספוות' פריג', אז סיו"ר התנועה האסלאמית ויו"ר  	
עמותת אלאקצא וכיום העומד בראש הפלג הדרומי של התנועה האסלמית 

 .]19[ ]18[ 

מקום שישים ושבע: חליל אלעמור, פעיל מרכזי בתנועה האסלאמית ובעמותת  	
סיוע 48. מופיע גם ברשימת רע"מ לכנסת ה-25. 

מקום תשעים ואחת: אלסעודי בשיר, בכיר התנועה האסלאמית ולשעבר  	
יו"ר עמותת סיוע 48. בבחירות לכנסת ה25 מופיע סעודי ברשימת רע"מ 

במקום ה-29.

מקום מאה ועשר: זאהר עיסא, חבר הנהלת עמותת סיוע 48. 	

מקום מאה וחמש עשרה: כאמל ריאן, ממייסדי רע"מ, התנועה האסלמית  	
ועמותת אלאקצא  ]20[. 

)בתמונה: בכירי התנועה האסלאמית: מנסור עבאס, ספוות' פריג', אברהים חג'אזי(
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)בתמונה: )מימין לשמאל( בכירי התנועה האסלאמית: ראזי עיסא, מנסור עבאס, אברהים חג'אזי(

ראש התנועה האסלאמית, ספוות פריג' 

השתלשלות האירועים וקורותיה של הקואליציה לא הותירו צל של ספק בדבר 
שליטת התנועה האסלאמית במפלגה. נציגי מפלגת רע"מ התראיינו מעת לעת 
בנושאים שונים, לכלי תקשורת הן בשפה העברית והן בשפה הערבית והדגישו 
כי החלטתם תתקבל בהתאם להחלטת מועצת השורא של התנועה האסלאמית. 
חשוב להדגיש כי שליטתה של התנועה האסלאמית מתפרשת על כלל פעילות 
המפלגה, החל מעצם ההחלטה על ההצטרפות לקואליציה ועד ההחלטה על 
הקפאת חברותה של רע"מ בקואליציה על רקע פעולות מערכת הבטחון. נתמקד 
בהחלטה האחרונה מפני שהיא ממחישה ביתר שאת את הסכנה שמהווה תלות 

הממשלה בתנועה האסלאמית גם בכל הקשור בנושאי בטחון טהורים.

מעורבות התנועה האסלאמית במשא ומתן 
להקמת הקואליציה

עמותת 'סיוע 48' )העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים )ע"ר( מספר 
ארגון: 580288470( הינה הזרוע הפיננסית המרכזית של התנועה האסלאמית. 
נרחיב בנושא העמותה בפרק העוסק בהעברת הכספים מהעמותה לרצועת עזה. 
מנכ"ל העמותה, ראזי עיסא הוא גם חבר במועצת השורא ומקום 15 ברשימת 
רע"מ. כפי שעולה מדו"ח שפרסמו עמותות 'עד כאן' ו'בוחרים בחיים'  ]22[ וכפי 
שמפורט בכתבתה של איילה חסון  ]23[ ובתכנית 'המקור' בהגשת רביב דרוקר 
 ]24[, עיסא היווה ציר מרכזי במשא ומתן הקואליציוני ואף העמיד לרשות 

המפלגה את משרדי העמותה לצורך קיום המשא והמתן.

בשיחה של איילה חסון עם ראזי עיסא הציג עיסא את תפקידו ברע"מ ובתנועה 
האסלאמית ובעמותת סיוע 48: "אני בתנועה וברע"מ. אני יושב ראש האספה 
הכללית של התנועה האסלאמית. יו"ר האספה הכללית זה האספה שבוחרת את 
חברי הכנסת, ומנכ"ל העמותה למען יתומים ונזקקים, אני גם חבר מועצת השורא"

בהמשך השיחה שאלה חסון לגבי ניהול המשא ומתן: "אלה המשרדים שהיה 
בהם גם חלק מהמשא ומתן הקואליציוני בעניינים של הכספים?" ענה עיסא: 
"זה לא עניין של משא... זה המקום שהם ישבו שם, כן. ביקשו מקום קרוב, אז 

הם באו וישבו... מנסור ביקש ממני מקום, אמרתי בבקשה". 

בראיון בתכנית המקור  ]25[ אמר מנסור עבאס: " אגף התקציבים כולו, כולו 
בא לפה". לשאלת המראיין "לפה, למועצת השורא?" ענה עבאס: "כן... ישבנו 

כמעט 12 שעות".

שליטת התנועה האסלאמית בהחלטות 
המפלגה
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בכתבה הוצגה התמונה מכפר המכביה- תמונת הניצחון עם הקמת הקואליציה. 

מאחורי מנסור עבאס, עומד ראזי עיסא.  

לאחר פרסום התחקיר ניסה שר האוצר, אביגדור ליברמן לסייע לרע"ם בהקטנת 
האירוע והעברת האחריות לנתניהו  ]26[: " שני אנשי אגף התקציבים הוזמנו 
בתקופת נתניהו לכתובת מסוימת בכפר קאסם. "ליברמן הוסיף ואמר כי "שני 
אנשי אגף התקציבים הוזמנו כדי לדבר עם מנסור עבאס, הפגישות של ראשי אגף 
התקציבים וראשי המפלגות מעוגנות בהנחיות יועמ"ש ומחייב אותם להיפגש. 

הם הוזמנו למקום ולא ידעו לאן בדיוק הם נוסעים".

כמה ימים לאחר התחקיר, הובא צילום מתוך מליאת הכנסת )יובל קרני, ידיעות 
אחרונות( בו נראה פתק ששלח שר האוצר אביגדור ליברמן לח"כ מנסור עבאס 
לאחר שידור התחקיר בו ניסה לברר האם התקיימו גם מפגשים בין רע"מ לאנשי 

ליכוד במשרדי העמותה בכפר קאסם  ]27[. 

שר האוצר ליברמן נראה מוטרד מהעובדה שבכירי האוצר הגיעו למשרדי העמותה 
לנהל מו"מ עם רע"מ עד כדי כך שכותב פתק לעבאס לבדוק אם גם "ההם" בעבר 
היו לפני שנתיים במשרדי העמותה שפורסמו בערוץ 13. עבאס השיב שלא.  

תגובת העמותה 'סיוע 48' היתה " אין למנהל העמותה גאזי עיסא כל קשר למשא 
ומתן על הקמת הקואליציה, ונוכחותו הייתה ביחד עם רבים מכל המפלגות שרצו 

להיות ברגע ההיסטורי של החתימה על ההסכמים הקואליציוניים."

יש בהיתממות של עיסא כדי להעיד על האמינות שלו גם לגבי נושאים אחרים 
שנשאל עליהם.
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החלטת מועצת השורא להקפיא את חברות 
רע"מ בקואליציה

לאחר אירועי התפרעויות וסדרת אירועי אלימות קשים בירושלים נגד כוחות 
הביטחון ואזרחים בירושלים ובגזרת הר הבית, הודיעה מפלגת רע"מ כי מועצת 
השורא תתכנס "לבחינת ההשלכות של אירועי "התוקפנות הישראלית על מסגד 
אלאקצא" על המשך דרכה של הקואליציה"  ]28[  ]29[. בהמשך, הודיעה מועצת 

השורא על הקפאת חברותה של רע"מ בקואליציה  ]30[. 

בתאריך 11.05.22 פורסם סיקור האירועים  ]16[

"תסריט שנראה עד לפני זמן קצר כדמיוני, הפך אמש )יום שלישי( למציאותי 
- כשכל המערכת הפוליטית המתינה בדריכות להחלטת מועצת השורא של 
התנועה האיסלאמית, שהתכנסה במשך כשבע שעות בכפר קאסם כדי להכריע 
על המשך דרכה של רע"מ בקואליציה - וסיימה מבלי לקבל שום החלטה. 
ההחלטה צפויה להתקבל הבוקר, ורע"מ הודיעה כי תקיים מסיבת עיתונאים 

ב-09:30 בכפר קאסם"

בהמשך הסבירה חלבי: 

באופן כללי, מועצת שורא היא מוסד מסורתי באיסלאם, שתפקידו לייעץ להנהגה 
הפוליטית על פי עקרונות השורא. בישראל, מועצת השורא היא המועצה 
העליונה של הפלג הדרומי של התנועה האיסלאמית, שמונה 32 חברים מכל 
חלקי הארץ - שלוש מהן נשים. בראש המועצה עומד השייח ספואת פריג', יו"ר 

התנועה האיסלאמית, המקורב מאוד ליו"ר רע"מ עבאס.

"פירוש המילה שורא בערבית הוא "התייעצות", ובמועצה אומרים כי "ההתייעצות 
היא חופשית - אך ההחלטה מחייבת". המועצה מקבלת את החלטותיה בהתאם 
לעמדת הרוב, אבל כשמדובר בהחלטות גורליות - כמו ההחלטה על כניסת 
רע"מ לקואליציה או הדיונים הערב על הפרישה ממנה - נדרש רוב של שני 
שליש ויותר. אגב, ישיבת המועצה הערב בכפר קאסם קיבלה פוקוס רב לאור 
הרגישות הפוליטית, אך למעשה המועצה מתכנסת כל שבועיים - בין אם בכפר 

קאסם ובין אם דרך הזום."

בהמשך הכתבה הובאו דבריו של ראזי עיסא, בכיר התנועה האסלאמית, חבר 
מועצת השורא, חבר מפלגת רע"מ, יו"ר הועידה הכללית של רע"מ האחראית 

על בחירת הנציגים לכנסת:

השייח גאזי עיסא, מנכ"ל עמותת הסיוע של התנועה האיסלאמית וחבר במועצה, 
הסביר כי חברי הכנסת של רע"מ לא צריכים לעדכן את חברי מועצת השורא 
בכל צעד וצעד, אך כפופים לה בכל הקשור להחלטות גורליות. "מועצת 
השורא היא הממשלה של התנועה האיסלאמית", אמר. "העניינים הפוליטיים 
מוצגים לכלל חברי המועצה. לדוגמה, בכינוס שבו הוחלט על הקפאת החברות 
בקואליציה, הוצגו לחברי המועצה כל התסריטים האפשריים - והם קיבלו את 

ההחלטה ברוב מוחץ.  

יש לחברי המועצה חופש פעולה, חברי הכנסת לא צריכים להתייעץ איתה בנוגע 
לכל דבר שהם עושים. רק החלטות שקשורות באג'נדה של התנועה האיסלאמית 

מחייבות התייעצות, שבסופה יהיו הח"כים כפופים להחלטה שמתקבלת" 

חלבי הוסיפה: "עם זאת, ועל אף שהמועצה מחליטה עבור רע"מ, מנסור עבאס 
מרגיש בה גורם מכריע - בין היתר לאור חברותו הקרובה עם היו"ר, ועמדתו 

בתנועה האיסלאמית."

בסרטון שצורף לכתבה, התראיין ח"כ מנסור עבאס ואמר: "אנחנו במשך כל 
השעות האלו דנו בכל ההיבטים השונים שנוגעים למהלך הזה. הכל הונח על 
השולחן, כל חברי מועצת השורא הביעו את דעתם, יהיה סיכום ומחר חברי 

מועצת השורא יצביעו על הסיכום הזה" 

 עוד קודם לכן, בתאריך 17.04.22, התקיים "דיון חירום" במועצת השורא של 
התנועה האסלאמית על המשך דרכה של המפלגה בקואליציה. 

)שער ידיעות אחרונות – 11.05.22( )שער עיתון מעריב, 11.05.2022(
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ח"כ ווליד טאהא העלה פוסט )תורגם ע"י העיתונאי והמתורגמן, אחיקם הימלפרב 
)]31[ 

"מועצת השורא של 
התנועה האיסלאמית 

מקיימת ישיבת חירום 
לבחינת השלכות 

אירועי הר הבית." 
בפוסט מצטט טאהא 

גינוי רשמי של 
התנועה האסלאמית 
שבו נכתב בין היתר:  

"הפלישה למסגד 
אל-אקצא המבורך 

ותקיפת המתפללים 
בו בכזו ברבריות היא 

פשע מגונה כנגד 
המקומות הקדושים 
וכנגד כל המוסלמים 
בעולם, ובגללו יכנס 

כל האזור למערבולת 
של אלימות 

שבאחריות עליה 
ובהשלכותיה ישאו 

כוחות הכיבוש".

העיתונאי מוחמד מג'אדלה דיווח על התכנסות "מועצת השורא" לדיון ועל 
קבלת ההחלטה:

בהמשך אותו יום, פרסם ערוץ N12 ידיעה על קבלת ההחלטה: "מועצת השורא 
הכריעה: רע"מ תקפיא את חברותה בקואליציה וגם בכנסת"  ]32[

)צילום מסך, ערוץ 12, 17.04.2022, מוחמד מג'אדלה ועמית סגל( 
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מפלגת רע"מ תומכת טרור

מפלגת רע"מ מזהה את עצמה כזרוע הפוליטית של התנועה האסלאמית גם 
בפרסומים הרשמיים שלה במערכות הבחירות וגם במסמכיה הרשמיים. גם מסקירת 
מערכות בחירות קודמות עולה בבירור קשר הדוק בין התנועה האסלאמית 
לבין רע"מ. כך לדוגמא, הליך הבחירות הפנימיות מתקיים במשרדי התנועה 
האסלאמית ובהובלת ראשי התנועה האסלאמית. בפרסומים הציבוריים במערכות 
הבחירות ובחומר התעמולה המפלגתיים הופיעו באופן תדיר זה לצד זה סמלי 

רע"מ והתנועה האסלאמית. לדוגמא

 איור 1: טופס הצבעה בבחירות התנועה האסלאמית לכנסת ה25 ובראשו סמלילי התנועה 
האסלאמית ומפלגת רע"מ. למטה מובאים הסמלילים בהגדלה.

איור 2: מערכת הבחירות לכנסת ה-19 בשנת 2019: )מקור: סאמי עבדולחמיד, טוויטר(

פרסומים ומסמכים רשמיים 
של המפלגה

בחודשים מרץ ויוני 2021, עם כניסת מפלגת רע"מ לקואליציה פרסם המכון 
המדיניות ואסטרטגיה בשיתוף אוניברסיטת רייכמן ניתוח עומק מאת ד"ר מיכאל 

מילשטיין של מפלגת רע"מ  ]33[ ]34[ ובו נכתב:

הבנת עומק של רע"מ מחייבת הכרה בכך שמדובר בגוף שהינו תנועה חברתית 
לפני היותו מפלגה פוליטית. התנועה האסלאמית בישראל - נציגת זרם האחים 
המוסלמים במדינה - נוסדה ב-1979 ע"י שיח' עבדאללה נמר דרויש. ניסיונה 
הראשון של התנועה היה טראומתי: היא ניסתה לקדם פעילות צבאית )ג'האד(, 

דבר שהביא למעצר רוב מייסדיה למשך כחמש שנים"

"בשונה מהנעשה בפוליטיקה היהודית ואף הערבית המוכרות, המדובר במפלגה 
המייצגת ומשרתת תנועה רחבה. רע"מ היא נציגת הפלג הדרומי של התנועה 
האסלאמית בישראל, גוף בעל תשתית ענפה של אגודות צדקה, מסגדים, מערך 

מונציפלי ומוסדות חינוך, הסברה, נוער, סטודנטים ונשים." 

בהמשך נכתב:

"רע"מ נועדה לשרת את צרכי התנועה וכפופה להחלטותיה. עבאס הוא אכן 
מנהיג נועז ופורץ דרך אולם אינו הסמכות העליונה ברע"מ. הוא משפיע על 

דרך המפלגה אך נדרש לקבל אישור והכוונה ממקורות סמכות הלכתיים."

דרכה של התנועה האסלאמית כולה – לרבות רע"מ – נקבעת בידי מועצת השורא 
)מג'לס אל-שורא( רכיב יסוד בתנועות המזוהות עם זרם האחים המוסלמים. גוף 
זה מכריע בסוגיות יסוד פוליטיות וחברתיות ומעניק ביסוס הלכתי למהלכים 
שננקטים. תחת ההנהגה הארצית פועלות הנהגות מחוזיות – בנגב, במרכז ובצפון- 
ובכל אחת מהן יש מועצת שורא מקומית. את כלל מוסדות ההנהגה וראשיה 
בוחרת ועידה כללית המונה כמה מאות פעילים שהתכנסה עד היום 23 פעמים" 

"מועצת השורא אחראית בין היתר ללבן סתירות הניצבות בדרכה של התנועה 
האסלאמית. במקרה של הפלג הדרומי ניכרת מזה שנים גישה כמעט קבועה: 
גמישות כשמדובר בסתירה שמקורותיה פוליטיים, ומנגד נוקשות בנושאי 
חברה ותרבות. מועצת השורא היא שהכריעה ב-1996 על כניסה למשחק 
הפוליטיוב-2021 על השתלבות בקואליציה, אך היא גם זו שמבהירה כי חקיקתה 

בנושא הלהט"בים או פגיעה בקודשי האסלאם הם "קו אדום".

ניתוח אקדמי של רע"מ
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מפלגת רע"מ תומכת טרור מפלגת רע"מ תומכת טרור

באתר "שיחה מקומית" פורסמה בתאריך 03.08.2021 כתבה "מנסור עבאס חזק, 
אבל מועצת השורא חזקה יותר"  ]35[ בה התראיין ספוות' פריג', אז סגן יו"ר 

התנועה האסלאמית וכיום העומד בראשה. 

העניין הגדול שעוררה מפלגת רע"ם והתנועה האסלאמית הדרומית מאז שהתפצלו 
מהרשימה המשותפת, בחרו לשתף פעולה עם כל ממשלה שתקום, והצטרפו 
בסופו של דבר לקואליציה עם נפתלי בנט ויאיר לפיד – חשף לציבור גוף שהיה 
עד עכשיו פחות מוכר: מועצת השורא, הגוף העליון של התנועה האסלאמית, 

שלכאורה נמצא מעל הרשימה בכנסת ומעל יו"ר הרשימה מנסור עבאס.

אז מיהו הגוף הזה, מועצת השורא, המונה 33 חברים והפך למותג תקשורתי? 
מי באמת שולט בה, והאם מנסור עבאס מפעיל אותה או היא מפעילה אותו?

השייח' צפוות פריג׳, סגן יו"ר התנועה האסלאמית, החבר בתנועה מאז שהיה נער 
בשנות התשעים והצטרף למועצת השורא ב-2012, מסביר שהתנועה האסלאמית 
היא למעשה גוף רחב מאוד, הכולל מוסדות, עמותות ופרויקטים שונים כמו 
עמותת אל אקצא, ארגון הנשים מוסלמאת )مسلامت(, תנועת הצעירים אל קלם 
)القلم(, עמותת אל פורקאן, העמותה למען הנזקקים והיתומים המופקדת על 

הסיוע ההומניטרי בארץ ובחול, ועוד.

מועצת השורא, מסביר פריג', היא רק אחד מהגופים האלה. מעל למועצה 
עומדת האסיפה הכללית )املؤمتر العام( של התנועה, כ-500 איש ואישה שהם 
אלה שבוחרים את מועצת השורא, המונה כאמור בין 25 ל-33 חברים. חברי 
האסיפה הכללית בוחרים גם את הלשכה המדינית של התנועה )املكتب السيايس(, 

גוף המעצב את מדיניות התנועה וממליץ המלצות למועצת השורא.

האסיפה הכללית גם בוחרת את יו״ר התנועה הארצי. היום מכהן בתפקיד זה 
השייח' חמאד אבו דעאבס מהנגב, שאחרי שתי קדנציות לא יוכל להתמודד שוב. 
האסיפה בוחרת גם את יו"ר רע"ם, הרשימה הערבית המאוחדת, שהיא למעשה 
הזרוע הפוליטית של התנועה האסלאמית הדרומית, וכן את מועמדי הרשימה 
לכנסת. כך לכאורה, באופן פורמלי, מנסור עבאס ממונה על ידי האסיפה הכללית, 

ומועצת השורא היא זו שאמורה לומר לו מה לעשות ולא ההפך.

יותר מכך: למרות שחברי רשימת רע"ם נבחרים ישירות באסיפה הכללית, מועצת 
השורא יכולה לבקש מהאסיפה סמכות לערוך שינויים ברשימה לפי האינטרסים 
של התנועה. כך לדוגמה, וליד טאהא נבחר למקום שני, אך מועצת השורא 
הסכימה להצעה של עבאס לשריין את המקום השני למאזן גנאיים ביבוא אישי. 

המהלך צלח.

ראיונות עם בכירי התנועה האסלמית 
והזרוע הפוליטית שלה, מפלגת רע"מ

האסיפה בוחרת 
גם את יו"ר רע"ם, 
הרשימה הערבית 
המאוחדת, שהיא 

למעשה הזרוע 
הפוליטית של 

התנועה האסלאמית 
הדרומית, וכן את 
מועמדי הרשימה 

לכנסת. 

בהמשך נכתב:

פריג' משוכנע שלמרות שכולם מדברים היום על מועצת השורא, ההחלטה 
המשמעותית הגדולה של התנועה האסלאמית לא הייתה ההחלטה להצטרף 
לקואליציה ב-2021, אלא ב-1996, אז "הוחלט שאנחנו הולכים לכנסת, והתנועה 
האסלאמית בראשות עבדאללה נימר דרוויש הפכה לשני פלגים הדרומי והצפוני. 

התנועה הדרומית החליטה לשחק במשחק הפוליטי.

״עם מתן ההכשר הלכנו להתמודדות לכנסת, בנינו לנו אג’נדה של השפעה 
וחתירה לעבר מוקדי כוח. כל שאר הצעדים של מועצת השורא, מאז שקיבלנו 
את ההחלטה להיות חלק מהמשחק, הם תחנות לעבר המטרה. היום אנחנו 

קוטפים את הפירות של המהלך ההיסטורי ההוא".

בהמשך נכתב: פריג' גם חושב שצריך לתת חופש פעולה לח"כים של רע"ם. 
"מטורף לנהל אותם מרחוק, התנועה בחרה בהם וצריך לתת להם להפעיל 
שיקול דעת, ולכנס אותנו )במועצת השורא, ס"ס( רק במקרים מהותיים בלבד", 

אומר פריג'"

פריג' מזכיר שמועצת השורא יכולה להדיח חברים מהתנועה אם הם מתנהגים 
בצורה שאינה הולמת את חוקי השריעה או מבצעים עבירות. "הדחנו חברים 
בעבר על בעיות משמעת וגם בעקבות תפקוד לקוי וחוסר התמדה ונוכחות 
באסיפות כמו שנקבע בתקנון, לא משנה מי האיש. למשל אם החלטנו שעל 
סעיד אל חרומי לפנות את מקומו לטובת אימאן יאסין ח’טיב, אין לו ברירה 

או שיקול דעת, הוא חייב לציית", הוא מסביר.

בראיון ב"הארץ" בתאריך 27.07.2021  ]36[ נשאל מנסור עבאס: 

האוזר: "אבל מה שהיא אומרת זה מחייב? אם המועצה אומרת להצביע נגד, 
זה מחייב את כולכם?" 

עבאס: "בוודאי. בסופו של דבר אנחנו חלק מארגון. יש לנו ועידה כללית 
של רע"מ, ויש לנו את מועצת השורא". 

בראיון מקיף שהעניק יו"ר מפלגת רע"מ לאתר "אל קודס אל-ערבי" בתאריך 
26.06.2021 הוא הסביר את הסיבות שהניעו אותו להצטרף לקואליציית בנט-

לפיד. הריאיון הובא בתחקירו של יהונתן דחוח-הלוי  ]37[. 

עבאס ציין כי "הדרך הטובה ביותר עבורנו בשלב הזה היא השותפות הפוליטית 
המשפיעה, חציית הגבולות וכניסה למבצרים שניבנו ע"י המנגנונים הישראלים 
כנגדנו". לדבריו, רע"מ משמשת כיום לשון מאזניים, היא יכולה להרכיב ממשלה 
או להפילה, והיא תוסיף להשפיע אפילו אם ישתנה מאזן הכוחות הפוליטי 
בישראל, שכן התפיסה של שותפות ערבית התקבלה בחוגים נרחבים בישראל. 

בהמשך נכתב: 

עבאס ציין כי שני אישים בתנועה האסלאמית שימשו מקור השראה לתפיסת 
עולמו. הראשון שבהם הינו עבדאללה נימר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית, 
אשר לדברי עבאס "החל במאבק המזוין לפני שעבר למאבק האזרחי ולשותפות 
שהוא הניח לה את היסודות, ואני המשכתי את דרכו. הוא אמר שהניסיון שלנו 

מבוסס על ניסיונות קודמים מצטברים". 

השני הוא עבד אל-מאלכ דהאמשה, לשעבר יו"ר מפלגת רע"מ, אשר לדברי 
עבאס "הצליח למצוא את נקודת האיזון בין השיח של המולדת והאזרחות ויצא 
ממעטפת כוחות השמאל הציוני, פעל באופן עצמאי וסלל לנו את הדרך כיום 

להיות כוח פוליטי עצמאי בתוך הזירה הפוליטית הישראלית".

״עם מתן ההכשר 
הלכנו להתמודדות 

לכנסת, בנינו לנו 
אג’נדה של השפעה 

וחתירה לעבר 
מוקדי כוח. כל שאר 
הצעדים של מועצת 

השורא, מאז שקיבלנו 
את ההחלטה להיות 
חלק מהמשחק, הם 

תחנות לעבר המטרה. 
היום אנחנו קוטפים 

את הפירות של 
המהלך ההיסטורי 

ההוא".
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בפוסט שפרסם ח"כ ווליד טאהא בדצמבר 2020 הוא כתב: 

"אנו גאים בתנועה האסלאמית שלנו המבורכת במוסדותיה הנתינה ובראשם 
עמותת סיוע האסלאמית, בעלת הזרוע הארוכה של הנתינה אימוץ היתומים 
ועזרת הנזקקים, מחבקים את השמים בכל גאווה בפועלים בה ובמיוחד אני 
רוצה להזכיר את אחי היקר והמנהל החזק החבר ע׳אזי עיסא אבו סאלח שמר 
האל עליו שייתן לו חיים ארוכים והפך את מעשיו לדרגה עבורו בחיים ואחרי 

המוות. ברכות לחברי היקר, מגיע לך יותר מזה ובזכות."

בכמה הזדמנויות ח"כ מנסור עבאס אמר בשנה האחרונה לכלי תקשורת ועיתונאים 
בשפה הערבית כי "פרויקט הרשימה המאוחדת בכנסת אינו הפרויקט החשוב 
ביותר של התנועה האיסלאמית אלא השלישי או הרביעי, לאחר עמותת אלאקסא 
שבמקום הראשון, ועמותת הסיוע למען יתומים שהיא במקום השני בחשיבות". 

מהשוואה בין בעלי תפקידים בעמותה )רשם העמותות( לרשימות רע"מ לכנסת 
 ]38[ ]39[ עולה כי רובם ככולם חברי מפלגת רע"מ והופיעו ברשימות מטעמה 

לכנסת. 

בנוסף אליהם מופיעים ברשימות המפלגה פעילים בעמותה שאינם נושאים 
בעמותה בתפקיד רשמי. 

הקשר בין רע"ם לזרוע המבצעית של 
התנועה האסלאמית – עמותת סיוע 48

אחת מהדרכים להווכח בקשר הישיר של רע"מ עם עמותת סיוע 48 היא לבחון 
את מה שחברי רע"מ אומרים על עצמם. מקרה בוחן מעניין הוא הפרשה של 
העברת כספים של עמותת 48 לרצועת עזה, תוך שיתוף פעולה עם גורמי חמאס 
בכירים )נרחיב על הנושא בפרק מאוחר יותר(. בעקבות פרשה זו היה גל של 
ראיונות שבכולם העיד מנסור עבאס על ההזדהות המלאה שלו עם העמותה 

והשליטה שלו בה.

כשנשאל עבאס בתכנית 'אופירה וברקו'  ]40[ על פעילות עמותת סיוע 48 הוא 
התבטא כחלק אינטגרלי של העמותה. בין השאר, עבאס נוקט בלשון "אנחנו", 
טוען לשליטה מלאה על הכספים, כולל היכולת להפסיק פרוייקטים אסטרטגיים 

וידיעה מעמיקה בהתנהלות עם הכספים:

עבאס: את רוצה אופירה, מה עדיף? את רוצה שהם יגדלו לתוך הייאוש 
והכעס והסכסוך? מה שאנחנו עושים שם...

עבאס: אני רוצה להפתיע אותך במשהו, אותה העמותה הזאת שמנהל אותה 
ראזי עיסא מכפר קאסם, היינו הראשונים שהגענו לנצרת עילית, נוף הגליל 
היום, 440 סלי מזון חילקנו ליהודים וערבים בסופות האחרונות, גם בשריפות 

של הר הכרמל, חיבקנו את האנשים, אירחנו משפחות...

עבאס: חס וחלילה. אופירה, אייל תן לי, תן לי, קודם כל, מה אמרתי לך 
בהתחלה? אנחנו יכולים לתת דין וחשבון לגורמי המקצוע על כל שקל. אנחנו 

לא מעבירים במזוודות ולא מעבירים לעמותות 

ברקוביץ': ברור. אתה מעביר לעמותה שם

עבאס: לא, לא

ברקוביץ': אז לאיפה זה הולך שם?

עבאס: זה ישירות לחשבון של היתומים. נקודה

אסייג: לחשבונות בנקים?

עבאס: בדיוק. 

התבטאויות של מנסור עבאס 
שמאשררות את הקשר הישיר שלו 

לעמותה 'סיוע 48'
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עבאס: קודם כל הנסיעה הזאת היחידה הזאת הייתה אצל הממשלה הקודמת 
ובאישור גורמי הביטחון, ואנחנו, אני שוב אומר לך, יכולים לתת דין וחשבון 
על כל שקל שעובר מצד אחד, מצד שני העמותה הזאת גם כאשר יש משבר 

הומניטרי בתוך ישראל, ליהודים, לערבים, היא נמצאת שם...

אסייג: אם תגלה שהכסף עבר למחבלים, ולא ליתומים?

עבאס: נפסיק אותו, חס וחלילה 

עבאס: אם אנחנו מקבלים מהגורמים המקצועיים, "חברים יש פה משהו לא 
חוקי" חס וחלילה, "יש חשדות", אנחנו מפסיקים את זה. נקודה

בראיון עם יוכפז ודוידוב מאוקטובר 2021  ]41[

עבאס: למה אתה קורא לזה פגישה? תראה, בסוף 2019 בתקופת ממשלתו 
של נתניהו, מנכ"ל העמותה קיבל אישור מרשויות הביטחון להיכנס לרצועת 

עזה כדי לפתוח משרד. כי אנחנו איך אנחנו מנהלים את ה...

יוכפז: מנכ"ל עמותה 48 .אותו גורם ברשימה שלך

עבאס: כן. ראזי עיסא. הוא קיבל אישור כדי לפתוח משרד. אנחנו המודל 
שלנו בעמותה הזאת היא עמותה שלוקחת מהעשירים שתורמים ונותנת לעניים 
ישירות. לא דרך מתווכים. ולכן חשוב לנו היה, והעמותה הזאת פועלת 20 שנה. 
חשוב לנו לפתוח משרד שם כדי לנהל את זה ישירות. אנחנו מודעים לרגישות...

מנסור עבאס אף השתתף באירוע גיוס כספים של העמותה  ]23[, אשר התקיים 
במשרדיה בכפר קאסם. במהלך האירוע נאם עבאס ואמר: "אנחנו מנהלים 
פרויקטים רבים שאם נרצה להעריכם במשאבים כספיים מדובר בעשרות מיליוני 

שקלים מדי שנה"

עוד אמר עבאס באירוע:

"כשאנחנו מדברים על עמותת הסיוע, יש לה סניפים ביותר מ-70 יישובים 
ערביים שפועלים, עשרות אלפי אימוצי יתומים שמנוהלים בצורה הטובה ביותר, 
כמו מערכת בנקאית, זה דומה למערכת בנקאית עניין ההעברות לחשבונות 
היתומים בגדה ובעזה ובמקומות אחרים, ובאותו זמן מבצעים פרויקטים סיוע 
בתימן, בסומליה, בבנגלדש בסוריה וביוון וכמובן כאן בעזה בגדה ובירושלים."

עבאס הוסיף ואמר: 

"אנחנו יכולים לייצר לא רק עמותה אחת כמו העמותה האסלאמית לסיוע 
ליתומים והנזקקים, אנחנו יכולים לייצר עשרות אף מאות עמותות ברמות 
שונות בכל הכפרים שלנו ובכל ערינו הערביות. אחיי הדברים האלה חשובים 
כי כשאנחנו מדברים על השיח הפוליטי והעבודה הפוליטית במסגרת הכללית 
וחלקינו הולכים לכנסת וחלקינו לא הולכים לכנסת, ונגיד מה התועלת מלעשות 
כך או כך, כל זירה מהזירות היא חשובה לפעילות, הפעילות הבינלאומית 
חשובה, הפעילות ההומניטרית חשובה הפעילות בכנסת חשובה אבל הכל צריך 
להתבסס על הכוחות העצמיים שיש בחברה, לכן פעם נוספת אנחנו הצלע הבסיסי 
בפרויקט שלנו, הבסיס הראשי בפרויקט שלנו כתנועה אסלאמית וגם כרשימה 
ערבית מאוחדת הוא הצלע הקשורה בחברה הזו שתהיה חברה עם יכולות ועם 
בגרות שייפטר מהבורות של האלימות והפשיעה ויצא קדימה בבניה של האדם 
ובניית המוסדות, כמובן בנוסף לזירות האחרות שאנחנו לא נזניח אותה אבל 
הדבר הבסיסי שעלינו לשים דגש עליו הוא הבניה והעצמה אישית החברתי 
ובניית האדם בחברה שלנו מתוך פרויקטים רבים ושונים שבמרכזה פרויקטים 

התרמות והשירות למען החברה הזו. 

אני חושב שזה מודל שצריך ללמוד אותו טוב ואנחנו למעשה כתנועה איסלאמית 
וכרשימה הערבית מאוחדת, מציגים את עצמינו לחברה הערבית בתכונה זו, 

אנחנו באנו עם תכנית ועם מודל עבודה מעשי"

בראש השולחן, יו"ר העמותה עלי כתנאני, יו"ר מפלגת רע"מ ח"כ מנסור עבאס, 
ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית באותם ימים, חאמד אבו דעאבס 

ומנכ"ל העמותה, ראזי עיסא.
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מסקירה של עמוד הפייסבוק הרשמי של מפלגת רע"מ עולה שתוך חצי שנה, 
מחודש אוגוסט שנת 2020 ועד לחודש ינואר 2021, פרסמה המפלגה לפחות 13 
פוסטים לקידום פעילות עמותת סיוע 48 ולגיוס כספים עבורה  ]43[ ]44[ ]45[ ]4

6[ ]47[ ]48[ ]49[ ]50[ ]51[ ]52[ ]53[ ]54[ ]55[ ]56[. בין השאר רע"מ מפרסמת את 
פעילות העמותה בסוריה, לבנון, עזה ויהודה ושומרון. ברוב הפוסטים מצורפת 
קריאה לתרומת כספים לעמותה. חברי הכנסת של המפלגה גם הם מפרסמים 

באופן תדיר פוסטים לגיוס כספים לעמותה.

סיוע שמגישה רע"ם לעמותת סיוע 48 
ברשתות החברתיות

הפרק הציג באופן מקיף את הראיות לזהות המלאה בין התנועה האסלאמית 
לבין הזרוע הפוליטית שלה, מפלגת רע"מ. בפועל מפלגת רע"מ נשלטת באופן 
מוחלט על ידי  מועצת השורא, שהיא גם הגוף העליון בתנועה האסלאמית. 
בהמשך נראה כי התנועה האסלאמית מפעילה עמותות רבות שביניהן גם עמותות 
ששוללות את מדינת ישראל וריבונותה ואף עמותה המזרימה מליוני שקלים לידי 
גופים שבשליטת החמאס, תוך ייעודם, בין השאר, למימון משפחות מחבלים. 
מפלגת רע"מ בהיותה חלק אורגאני מהתנועה האסלאמית, נושאת באחריות 
מלאה למתרחש בעמותות אלה. בפרט ההחלטה לאפשר לרע"מ להתמודד 
בבחירות לכנסת, קל וחומר התלות של קואליציה כלשהי במפלגה זו, מהווה 

סכנה ברורה ומיידית לדמוקרטיה הישראלית.

סיכום

בפועל מפלגת רע"מ 
נשלטת באופן מוחלט 

על ידי  מועצת 
השורא, שהיא גם 

הגוף העליון בתנועה 
האסלאמית. 
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 פרק שני:
 תמיכה חומרית וכספית של רע"מ - 

התנועה האסלאמית, בארגון הטרור חמאס 
ובמשפחות מחבלים באמצעות עמותת סיוע 48

2
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בפרק זה נוכיח באמצעות ראיות חד משמעיות שעמותת סיוע 48 )העמותה 
האיסלאמית למען יתומים ונזקקים )ע"ר( מספר ארגון: 580288470( הזרוע 
הפיננסית המרכזית של "הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית" תומכת כספית 
וחומרית, בדרכים שונות, במאבק המזוין של ארגון חמאס במדינת ישראל ותומכת 

כספית במשפחות מחבלים הרוגים ופצועים. 

פעילות העמותה מתקיימת כחלק בלתי נפרד ממערך גיוס הכספים ומימון  	
הטרור של ארגון החמאס "הדעווה", עמותות "צדקה" הפועלות בעזה באיו"ש 
כביכול למטרות הומניטריות בלבד אך בפועל מסייעות ותומכות בחמאס הן 

בפן הכלכלי והן בקידום הארגון בדעת הקהל וב"הכשרת הלבבות". 

פעילות העמותה היא המשך לפעילויות קודמות של תמיכה בחמאס ע"י  	
התנועה האסלאמית שהופסקה על ידי שב"כ, כחלק ממאבקה של מדינת 
ישראל בתופעת מימון הטרור וב"קואליציית הצדקה של חמאס" מבית התנועה 

האסלאמית ותנועת "האחים המוסלמים" הגלובלית. 

פעילות התמיכה החומרית בשירות חמאס ולמענו התבצעה בשנים האחרונות  	
וביתר שאת מתחת לאפם של רשויות הפיקוח והבקרה, בהיקף של עשרות 
מיליוני ₪ בשנה, תוך הטעיית גופי הביטחון בישראל ומשרד הביטחון באשר 
למטרת וייעוד התמיכה, ולאופן דרכי העברתה, וזאת תוך שיתוף פעולה של 

התנועה האסלאמית ועמותת סיוע 48 עם בכירי החמאס. 

העמותה נשלטת במאה אחוז על ידי התנועה האסלאמית. מנהליה הבכירים  	
הם בכירי התנועה האסלאמית וחברי מפלגת רע"מ. ראשי המפלגה וחבריה, 
בהובלת ח"כ מנסור עבאס, פועלים באופן שיטתי לקידום פעילות העמותה, 

לניהולה ולגיוס כספים עבורה. 

לאחר הפרסום בערוץ 13 הודו חברי רע"מ בקשרים שבין העמותה למפלגה  	
ולתנועה האסלאמית אך לצד זאת דחו את הטענות על קיומם של קשרים 
בינה לבין חמאס. במקביל, פעלו מנסור עבאס, חברי רע"מ ומנהלי עמותת 
סיוע 48 להסיר ראיות ולהטעות באשר לעובדות הפרשה ולדרכי פעילות 

העמותה לסיוע לארגון חמאס ולמשפחות מחבלים. 

בשל התלות הקואליציונית במפלגת רע"מ, רה"מ לשעבר נפתלי בנט ושרים  	
בממשלה פעלו לסייע לעבאס להתמודד עם חשיפת הפרשה באמצעות הכחשה 
גורפת ומידית של כלל הטענות, הקטנת האירוע וניסיון להעביר את הזרקור 
הציבורי-תקשורתי מפרשת קשרי התמיכה של רע"מ בחמאס לחיצי ביקורת 

נגד יו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו. 

ערב אישור תקציב המדינה בכנסת, האופוזיציה הציעה באופן רשמי למשוך  	
את כלל ההסתייגויות ולהביא לאישורו המידי בתנאי שיוקם גוף פיקוח 
משותף שיוודא שהכספים שיוקצו דרך רע"מ יגיעו למטרות ראויות בלבד. 
הקואליציה השיבה באמצעות רה"מ החליפי יאיר לפיד "התשובה היא לא". 
במקום לתת מענה ענייני לחשש לזליגת כספים שיוקצו לטובת החברה 
הערבית מתקציב המדינה לגורמי טרור ומשפחות מחבלים, העדיפו חלק 
מנבחרי הציבור את האינטרס הפוליטי שלהם בהמשך השותפות הפוליטית 

עם רע"מ ושימור הקואליציה.  

מכלל המסמכים והממצאים עולה כי פעילות עמותת סיוע 48 היא הפעילות  	
הפיננסית המרכזית והעיקרית של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, 
וע"פ הדיווחים הרשמיים מדובר במאות מיליוני ₪ בעשור האחרון. העמותה 
מוכוונת למטרה עיקרית אחת - פעילות נגד מדינת ישראל, מימון טרור 

ומשפחות מחבלים בשירות ארגון הטרור חמאס. 

רביב דרוקר: "האם 
יש העדפה לתרומת 
לשהידים, ליתומים 

של שהידים?" 

ראזי עיסא: "תיכנס 
לכל בית בגדה 

המערבית וגם בעזה, 
בכל בית שני כמעט 

יש מישהו שהוא 
שהיד"

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

1. תמיכה ישירה בחמאס – העברת סחורות מהעמותה למשרדים "אזרחיים" 
של חמאס

2. תמיכה בעמותות צדקה מזוהות חמאס וגופי טרור נוספים בעזה ובאיו"ש 

3. תמיכה ישירה במשפחות מחבלים פצועים והרוגים 

התשתית הנורמטיבית: הקשר בין מימון 
משפחות מחבלים לטרור

הגדרה בחוק של פעילות טרור ותמיכה בטרור

מנגנוני הכרזה על ארגון טרור:

החוק קובע שני מנגנונים להכרזה על ארגון כ"ארגון טרור":

א. הכרזה של שר הביטחון על ארגון טרור, בעל זיקה לישראל;

ב. הכרזה של שר הביטחון על פעיל טרור זר או על ארגון טרור זר שהוכרזו 
ככאלה מחוץ לישראל.

החוק מגדיר ארגון טרור כחבר בני אדם בתבנית מאורגנת ומתמשכת )תבנית 
שאינה אקראית ושנועדה להתקיים פרק זמן אף אם אין מדרג בין החברים ואין 
להם תפקידים מוגדרים(, שמבצע מעשי טרור או פועל במטרה שיבוצעו מעשי 
טרור, ובכלל זאת חבר בני אדם כאמור שעוסק באימונים או בהדרכה לביצוע 
מעשי טרור או שעושה פעולה או עסקה בנשק לביצוע מעשי טרור, וכן חבר 

בני אדם כאמור שפועל, במישרין או בעקיפין כדי לסייע לארגון דלעיל.

הגדרת ארגון טרור בחוק מבהירה, בין היתר, כי גם "ארגון מעטפת", שאינו 
מבצע מעשי טרור באופן ישיר אך פועל במישרין או בעקיפין כדי לסייע ולקדם 
את פעילותו של ארגון טרור, ובכלל זאת לממנו, והכל באופן שיש בו תרומה 
ממשית או מתמשכת לפעילות הארגון או בזיקה ממשית אליו, ייחשב ארגון 
טרור. עוד נקבע בחוק כי אין זה משנה אם חברי הארגון יודעים את זהות 
החברים האחרים או לא, אם הרכב חברי הארגון קבוע או משתנה, אם הארגון 

מבצע גם פעילות חוקית ואם הוא פועל גם למטרות חוקיות

בהמשך דברי ההסבר נכתב:

דוגמה בולטת לכך היא רשת קרנות מימון הפזורה ברחבי העולם, הנשלטת 
ברובה בידי תנועת ה"אחים המוסלמים" ופעילי חמאס במדינות שונות. רשת 
זו מספקת תמיכה חומרית לפעילות תנועת החמאס ומעודדת אותה, וזאת 
באמצעות תמיכה ברשת "אגודות צדקה" שמפעילה תנועת החמאס בשטחים, 
ובכך למעשה תומכות קרנות המימון בפעילותה של תנועת החמאס. ארגוני 
הצדקה של תנועת החמאס מהווים מרכיב חיוני במערך ה"דעווה" שהקים 
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החמאס בשטחים. מדובר במערך שירותים קהילתיים שמעניקה תנועת החמאס 
לתומכיה ולכלל האוכלוסייה הפלסטינית בתחומי דת, חינוך, רפואה, ורווחה. 
זאת, באמצעות הפעלת מערכת מוסדות חינוך לכל הגילאים המתרכזת סביב 
המסגדים, הענקת מזון, ביגוד וטיפול רפואי לזקוקים לכך, וכן תמיכה במשפחות 
החללים והאסירים בבתי הכלא בישראל באמצעות מתן הטבות, מענקים וקצבאות. 
מערך שירותים ענף זה, אף שתכליתו לכאורה הומניטרית, נועד להרחיב את 
בסיס התמיכה הציבורית בארגון הטרור, וליצור בקרב האוכלוסייה תלות כלכלית 
בארגון הטרור, כמו גם הזדהות ומחויבות לדרכו ולערכיו. כך מסייעים "ארגוני 
הצדקה" של החמאס בהטמעת האידיאולוגיה של ארגון הטרור ובשימורה, וכן 

בהרחבת מעגל התומכים בו. 

כמו כן נמצא כי קיים קשר הדוק בין ארגוני ה"דעווה" לבין פעילות הטרור 
שאותו מבצע ארגון הטרור, הבא לידי ביטוי, למשל, בשימוש בארגוני ה"דעווה" 
כצינור להעברת כספים לשם מימון פעילות הטרור עצמה. זאת ועוד, מוסדות 
החינוך השונים המופעלים במסגרת ארגוני ה"דעווה" מטיפים לפעולות ג'יהאד 
)מלחמת מצווה( בכופרים באללה ואסתשהאד )מוות בג'יהאד(, ומאפשרים גיוס 
של פעילים חדשים לביצוע פיגועי טרור. פעילות ה"דעווה" של תנועת החמאס 
לא היתה מתאפשרת אלמלא תמיכתן של קרנות המימון הפזורות ופעולות 
במדינות שונות ברחבי העולם. הרחבת ההגדרה של ארגון טרור, כך שיכלול 
גם "ארגוני מעטפת" מן הסוג האמור, היא מחויבת המציאות במסגרת המאבק 

בטרור ובארגונים המספקים תשתית לפעילות הטרור.

חוק המאבק בטרור - קביעת עבירות פליליות 
וענישה: 

חוק המאבק בטרור קובע שורה של עבירות פליליות: עילות בארגון טרור, 
לרבות ניהול של ארגון כזה וחברות בו, עמידה בראש ארגון טרור, מילוי 
תפקיד ניהולי או פיקודי בארגון טרור, מתן שירות או העמדת אמצעים לארגון 
טרור או לביצוע מעשה טרור, איום בביצוע מעשה טרור, הכוונת חברי הארגון 
לביצוע פעולות טרור, גילוי הזדהות עם ארגון טרור, הסתה לטרור, אי מניעת 
טרור, הכנה לביצוע מעשה טרור. העונש בגין עבירות אלה נע בין מאסר של 

שנתיים למאסר עולם.

עבירות מימון טרור: 

על פי החוק, "עשיית פעולה ברכוש במטרה לסייע, לקדם או לממן ביצוע של 
עבירת טרור חמורה או

במטרה לתגמל בעבור ביצוע של עבירת טרור חמורה או במטרה לסייע, לקדם 
או לממן פעילות של ארגון

טרור" נושאת עונש מאסר בפועל.  

בפסיקת בית המשפט העליון מחודש אפריל 2022 שאשרה להטיל אחריות על 
הרש"פ בגין פעילויות טרור בשל מימון משפחות המחבלים. פסיקה רלוונטית 

נוספת נקבעה בעניין "חוק הקיזוז". 

חוק המאבק בטרור ודברי הסבר- מצורפים לדו"ח בנספח ד'. 

שירות הביטחון הכללי )שב"כ( פרסם שני מסמכים אשר עיון בהם נחוץ להכרות 
בסיסית עם מערך מימון הטרור של ארגון חמאס ושל ארגוני האחים המוסלמים 

באמצעות תשתית אזרחית – "דעווה". 

המסמך הראשון: 
"קואליציית הצדקה" – מיפוי וניתוח מערך מימון כספי טרור  ]57[

במסמך הראשון מתואר מערך מימון כספי הטרור של החמאס. להלן קטעים 
מהדו"ח: 

"חמא"ס היא תנועה אסלאמית... המקדשת את "הג'האד" )מלחמת קודש( כדרך 
להשגת מטרותיה. למימוש מטרותיה הקימה חמא"ס מערך תשתיתי חברתי 
)"דעווה"( המבוסס על כספי צדקה... כספים אלה משמשים בחלקם לתמיכה בטרור 
כאשר הם משולמים לפעילי טרור, למתאבדים, לאסירים ולבני משפחותיהם."

"החל מהקמתה חתרה חמאס... להשתלטות על ועדות צדקה השייכות ל"ווקף" 
ולעמותות פרטיות, והפכה אותן לגופים המזוהים עמה לגמרי, ובפועל לחלק 

בלתי נפרד מהתנועה". 

"הקרנות החברות ב"קואליציית הצדקה"... נשלטות על ידי פעילי חמא"ס, 
מעסיקות פעילי חמא"ס ובפועל, מהוות חלק בלתי נפרד מחמא"ס. אגודות אלה 
מבצעות פעולות שונות... במטרה לקרב את הציבור הפלסטיני לאידאולוגיה 

של תנועת חמא"ס."

סיכום 
)הסיכום מצוטט מהמסמך(: "קואליציית הצדקה" היא מערך גלובלי כלל עולמי 
מתואם ומאורגן היטב, הפועל לגיוס כספים והעברתם לאגודות צדקה אסלאמיות 
ב"שטחים". להלכה מדובר בכספי צדקה למטרות של סיוע כלכלי ועזרה הדדית, 
אך בפועל, הכספים המועברים לאגודות צדקה ב"שטחים", הנשלטות בידי 
פעילי חמא"ס, עושים דרכם לידי אסירים ועצורים ביטחוניים, שביצעו פעולות 
טרור כנגד מדינת ישראל, ולידי בני משפחותיהם של מחבלים. הכסף משמש 
גם לצרכים ארגוניים של חמא"ס כגון תמיכה במשרדי תעמולה ופרסום וכן 
במוסדות חינוך של התנועה, שם מוטמעת האידיאולוגיה של חמא"ס בקרב 
הציבור הפלסטיני ומתקיימת הסתה כנגד מדינת ישראל. בהקשר זה יש לציין, 
כי התמיכה הציבורית הנרחבת לה זוכה חמא"ס היא פועל יוצא של "הכוח 
הכלכלי" של חמא"ס, שהתנועה עושה בו שימוש לקידום מטרותיה. וכך, מכיוון 
שבחמא"ס אין הפרדה בין המערכת לסיוע סוציאלי לבין המכלולים האחרים, 
כגון הפעילות הארגונית - פוליטית ופעילות הזרוע הצבאית, כספי הפעילות 
הסוציאלית הם למעשה "השקעה" לטווח ארוך, שמניבה את פירותיה בזיקה, 
בתמיכה ובהצטרפות לתנועה, ובסופו של התהליך בפעילות טרוריסטית. בשנים 
האחרונות נעשו מאמצים רבים לשינוי התפיסה במאבק הבין - לאומי בכספי 

דו"חות של השב"כ

כספי הפעילות 
הסוציאלית הם 

למעשה "השקעה" 
לטווח ארוך, שמניבה 

את פירותיה בזיקה, 
בתמיכה ובהצטרפות 
לתנועה, ובסופו של 

התהליך בפעילות 
טרוריסטית.
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טרור. נוכח ההכרה באיום שגלום בכך, גבר שיתוף הפעולה בין מדינות אירופה 
וארה"ב כנגד קרנות וגופים המעבירים כספים לחמא"ס, ובכלל זאת "קואליציית 
הצדקה", המהווה גורם משמעותי בשימור "הגב הכלכלי" של חמא"ס. מדובר 
בצעדים משמעותיים שננקטו, במסגרת המאבק במימון ארגוני טרור, וכן בהשגת 
שיתוף פעולה בין - לאומי להוצאת הארגונים אל מחוץ לחוק במדינות השונות. 

המסמך השני: 
"הדעווה" – התשתית האזרחית של חמאס ותפקידה במימון טרור  ]58[

מנגנון "הדעוה" התשתית החברתית - כלכלית של חמא"ס הוא נדבך מרכזי 
בפעילות התנועה, ואחד האמצעים המרכזיים המשמשים בידה להשגת מטרותיה. 
בפועל, מטרת חמא"ס היא להרחיב ולבסס את מעמד התנועה בציבור הפלסטיני, 
לקרבו לרעיונותיה האידיאולוגיים, לרבות "הג'יהאד" נגד ישראל, ואף לצרף 
תומכים ומשתתפים לפעולות הטרור מטעמה. ב - חמא"ס – שהוקמה על בסיס 
רעיונות "האחים המוסלמים" אך תוך הוספת המאבק המזוין בישראל )הגלום 
גם בשמה של התנועה, שהוקמה ב 1987-: " תנועת ההתנגדות האסלאמית 

"( – ראו ב"דעוה" כלי מרכזי לקידום התנועה.

מערך " הדעוה " מאפשר לתנועה להגדיל את בסיס התמיכה הציבורית 
תוך חשיפת האוכלוסייה הפלסטינית ב"שטחים " לערכי התנועה, וספציפית 
לאידיאולוגיית " הג'יהאד" והמאבק בישראל. יודגש, כי חמא"ס אינה מגבילה 
את תמיכתה למקורביה, ותמיכות " הדעוה " מוצעות לכלל האוכלוסייה. כך 
מצליחה חמא"ס ליצור בקרב הציבור שנעזר בה, מחויבות לדרכה ולערכיה, 

ואף תלות כלכלית בסיוע שהיא מעניקה.

השתלטות חמא"ס על מערך אגודות הצדקה 
ב"שטחים": 

החל משנת 1989 החל תהליך הדרגתי של השתלטות חמא"ס על אגודות הצדקה, 
שלא השתייכו לזרם " האחים המוסלמים ", והפיכתן לאגודות המזוהות לחלוטין 
עם התנועה, כך שבפועל, כיום חולשת חמא"ס על רשת מסועפת של אגודות 
צדקה הפרושה ב"שטחים ", ומשתמשת בכספיהן לקיום מערך " הדעוה " שלה.

"הדעוה" וטרור: 
חלק מכספי הצדקה שמרוכז בידי חמא"ס משמש למימון מוסדות התנועה 
ומטרותיה לרבות המאבק בישראל. קונקרטית, מדובר על מימון גופים השייכים 
ל - חמא"ס ושאינם משמשים לפעילות צדקה בלבד, ובפועל מעודדים טרור. זאת, 
באמצעות תמיכה... במפגעים )הרוגים, אסירים, פצועים( ובבני משפחותיהם, 

המקבלים שורת הטבות, כולל מענקים וקצבאות חודשיות.

כך לדוגמה, משפחתו של מפגע הרוג מקבלת מענק חד פעמי, שגובהו כמה 
מאות עד אלפי דולרים )500 - 5000( לפי סוג הפיגוע, וכן קצבה חודשית )כ 
100- דולר(. זאת לצד תשלום כל הוצאות קיום " סוכת אבלים", וכן הטבות 
אחרות בתחום החינוך והבריאות לבני משפחתו של ההרוג. - בחקירות של 
פעילי חמא"ס ומפגעים עלה, כי התמיכה במשפחה שימשה, לעתים, כשיקול 

משמעותי לעצם קבלת ההחלטה לבצע את הפיגוע, כולל פיגועי התאבדות. 

בנוסף, מערך " הדעוה " של חמא"ס משמש ככלי מרכזי לטיפוח " דור עתיד 
" של תומכים ומצטרפים ל - חמא"ס, כולל לביצוע פיגועים. בפועל, כלל 
מסגרות " הדעוה " מהוות מאתר לגיוס כוח אדם לשורות התנועה. זאת, כאשר 

הסיוע הכספי המובטח בתחומים השונים )כולל שכר לימוד מופחת או מלגות 
לאוניברסיטאות( מהווה פיתוי להצטרפות לשורות התנועה, ואף להצטרפות 
לפעילות צבאית ולביצוע פיגועים. ברקע יוזכר, כי המפגע יודע שבכל מצב יקבל 
תמורה לפעילותו, גם אם רק ייפצע, ובמקרה שייהרג במהלך הפיגוע - חמא"ס 
תמשיך לתמוך כספית בבני משפחתו, וכך מותו לא יהיה לשווא, כי המשמעות 

היא פרנסה מובטחת למשפחתו.

המערך לגיוס כספים:
...מדובר בקרנות המגייסות מדי שנה, במצטבר, עשרות מיליוני דולרים עבור 
פעילות חמאס. הקרנות... מזוהות רעיונית וארגונית עם דרכה של התנועה, 
ובכלל זה רעיון "הג'יהאד". התגבשות מערך הכספים הגלובאלי של חמא"ס 
תוכננה מראש ובקפידה על ידי הנהגותיהן של חמא"ס ותנועת האם "האחים 
המוסלמים"... איסוף הכספים מתבצע, ככל הניתן, תוך שמירה על חשאיות 

ודיסקרטיות לגבי הזיקה ל – חמא"ס.

סיכום: 
מערך "הדעוה" של חמא"ס הוא תשתית מסועפת של מתן שירותים ותמיכות 
לפרט בתחומי החינוך, הדת, הרפואה והרווחה. מערך זה מהווה חלק ממחשבה 
אסטרטגית כוללת של "האחים המוסלמים" בכלל ושל חמא"ס, כתנועת בת שלה, 
אשר רואה בחינוך דור העתיד ובמתן צדקה לפי ערכי האסלאם ערכים מהותיים, 
באמצעותם התנועה צוברת בתהליך ארוך שנים – השפעה הולכת וגוברת על 
הציבור שהיא מסייעת לו. על כן, "הדעווה" היא כלי אסטרטגי מהותי של 
חמאס. - מערך "הדעוה" הוקם על בסיס כספי צדקה שתורמים מוסלמים ברחבי 
העולם, כחלק ממצוות האסלאם, ובפועל הוא משמש את חמאס לקידום מטרותיה, 
ביניהן: עידוד הטרור, שימור אידיאולוגיית "הג'האד" והמאבק בישראל, וגיוס 
מצטרפים חדשים לשורותיה ולפעילות צבאית. עידוד הטרור מתבצע, בין היתר, 
באמצעות הסיוע לו זוכות משפחות המפגעים )הרוגים, פצועים, אסירים(, הנהנות 

ממענקים וקצבאות חודשיות לצד שורת הטבות נוספות.

דוחות שב"כ המלאים מצורפים לדו"ח בנספח ד'.
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סקירה: "המשרד לפיתוח חברתי" של חמאס 
בעזה ופעילותו למימון טרור

באוקטובר 2021 פרסם אתר "גלובס" כתבה על מקורות הכסף של ארגון החמאס 
 ]60[. בכתבה התייחסות למקורות המימון של חמאס לפעילות הטרור שלו נגד 

מדינת ישראל. 

"בדיקת גלובס המבוססת על שיחות עם גורמי ביטחון ישראלים וזרים מראה 
שחמאס, לצד משרדי הממשלה האזרחיים ברצועה, מחזיק מזה יותר משני 
עשורים זרוע כלכלית בינלאומית מסועפת ששווי נכסיה מגיע לחצי מיליארד 
דולר ומרכזה בטורקיה. הכסף המנוהל בזרוע הכלכלית כולל חברות מסוגים 
שונים, אחזקות נדל"ן, קרנות השקעות וגם ארגוני "צדקה" האוספים כסף 

לכאורה למטרות הומניטריות."

בהמשך הכתבה, התייחסות פרטנית לגיוס כספים עבור חמאס באמצעות "צדקה": 

"בכירי החמאס המוכרים, אסמעיל הניה וחאלד משעל, מעורבים גם הם בניהול 
של החברות אך מתמקדים בענף אחר של כלכלת חמאס: עמותות ה"צדקה" - 
גופים המגייסים עשרות מליוני דולרים בשנה. גורמי הביטחון הישראלים הבחינו 
כי במהלך מבצע "שומר החומות" עלתה דרמטית פעילות ארגוני ה"צדקה" 
החמאסיים בעולם. המטרה המוצגת לתורמים בעולם, בעיקר למוסלמים: שיקומה 
האזרחי של הרצועה, סיוע למשפחות נזקקות ובניית בתים שנהרסו במבצעים 

השונים.

אלא שהכסף הזה מגיע ישירות לקופה הצבאית של חמאס. 

רבים מהתורמים הם אנשים פשוטים, מאמינים מוסלמים, שחושבים שכספם מגיע 
למשפחות עזתיות עניות, או כאלה שנפגעו בעימותים מול ישראל.

בהמשך נכתב:

שיטה נוספת שהובאה בכתבה דרכה מגייס חמאס כספים לפעילות מימון הטרור 
שלו היא באמצעות סחורות שנכנסות לעזה:

מקור חשוב נוסף שמאפשר מימון פעילות הטרור של חמאס ברצועה הוא ציוד 
פיזי שנכנס לרצועה - סחורות, נפט, תרופות וציוד רפואי, הכל. הסיוע והסחורות 
האזרחיים, המגיעים לצרכים הומניטריים או למיזמים בינלאומיים גם אם הם 
לכאורה בפיקוח בינלאומי של האו"ם, אונר"א או כל ארגון אחר - מועברים 

בחלקם או בשלמותם לפעילות חמאס בדרכים יצירתיות. 

מנגנון גיוס הכספים של חמאס 
למטרות טרור ואלימות

... אלא שהכסף הזה 
מגיע ישירות לקופה 
הצבאית של חמאס. 

בהקשר הזה אומר לגלובס גורם בטחוני בכיר: "כל שקל או סנט שנכנס לרצועת 
עזה מסייע ישירות או בעקיפין לזרוע הטרור של חמאס - כך פועל הארגון 
ולשם הוא מכוון. לא מדובר בממשלה אזרחית או בזרוע אזרחית המנסה לפעול 

לרווחת תושבי הרצועה, אלא לארגון טרור מלא".

דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון 
טרור

בחודש אוגוסט 2022 פרסמה הרשות להבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים 
מסמך "ניצול לרעה של המערכת הפיננסית לפעילות מימון טרור". במסמך 
ציטוטים רלוונטיים רבים לעניין הדו"ח. חשיבותו ניכרת בפרט שמדובר במקור 

מוסמך והמסמך עדכני ביותר. 

לדוגמא: בעמ' 10 –  מתוך: טיפולוגיות להעברת כספים של גורמי טרור 

ארגונים ללא כוונת רווח 

ארגונים שמטרתם לקדם ולממן מטרות שאינן עסקיות, כגון, סיוע הומניטרי, 
פעילות למען זכויות אדם ואיכות סביבה. פעילות זו מנוצלת למימון טרור, 
לעיתים תוך רמיה ושיטוי, לעיתים תוך שיתוף פעולה של האלכ"ר ולעיתים 

כגוף המוקם על ידי ארגון הטרור. 

ארגונים ללא כוונת רווח ניחנים במאפיינים שונים, אשר הופכים אותם ליעד 
עבור ארגוני הטרור. הבולטים שבהם כוללים שימוש רב במזומנים, פעילות 
באזורי לחימה וסכסוך המספקת כסות להעברת כספים לאזורים אלו או סמוכים 
אליהם )למשל, רצועת עזה, סוריה וטורקיה(, אנונימיות של התורם והסתמכות 
על מתנדבים המאפשרת לפעילי טרור להסתנן לארגונים או לפעול באמצעותם. 
שיטוי של ארגון טרור באלכ"ר )ארגון ללא כוונות רווח( מתבצע, בין היתר, 
באמצעות זיוף מסמכים בנקאיים, דיווח על פרויקטים פיקטיביים, זיוף וניפוח 

חשבוניות והטיית מכרזים.

דוגמא נוספת בעמ' -16 פעילות של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית 
בקשר עם חמאס 

שימוש בעמותות ישראליות על ידי הפלג הצפוני במטרה לקדם את האינטרסים 
של חמאס

"מאפיין בולט של התנועה, היה עיסוקה בחיי היומיום באמצעות עמותות בתחומי 
הרווחה, החינוך והבריאות.

פעילות הכוללת הקמת בתי ספר, מימון אנשי דת, קיום מערך הסעות, מתן 
מלגות לסטודנטים וכיו"ב.

במסגרת פעילותה, הועסקו בתנועה גם עו"ד ורו"ח, אשר שיוו לה תדמית חוקית 
והקשו על רשויות האכיפה

בישראל להצר את צעדיה". 

כך פועל הארגון 
ולשם הוא מכוון. 

לא מדובר בממשלה 
אזרחית או בזרוע 

אזרחית המנסה 
לפעול לרווחת תושבי 
הרצועה, אלא לארגון 

טרור מלא
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בשנת 2017 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נוסח פומבי 
של "ממצאי סקר סיכונים לאומי בתחום מימון טרור". המסמך מתייחס באופן 
מפורש לקשר בין ארגוני צדקה ודעווה לבין מימון הטרור ומציג את הדעווה 
כאיום ממשי. במסמך מתואר השימוש שעושים ארגוני הטרור, ובמיוחד חמאס, 
בכספי הדעווה לביסוס מעמדם באוכלוסיה לקדם את אידאולוגיית הג'יהאד: 
" באשר להיקף התופעה ולחומרתה, על-פי ההערכות, מימון פעילות ארגוני 
טרור והפעילויות ההיקפיות לפעילותם דרך מערכי תרומות שונים הנה תופעה 
משמעותית המהווה מקור מרכזי לכספים שבהם עושים הארגונים השונים שימוש." 
המסמך אף מדגיש את הקושי להוכיח את הקשר בין פעילות הומניטארית 
לטרור, למרות שקביעות בתי המשפט מכירות בקשר בין מערך הדעווה לתמיכה 

בפעילות טרור.

FATF -ביקורת ארגון ה
בשנת 2018 ערך ארגון FATF )Financial Action Task Force(, הארגון 
הבינלאומי המוביל בתחום המאבק במימון טרור, ביקורת במדינת ישראל. 
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך הכולל את עיקרי ממצאי 
הביקורת. בין השאר נכתב במסמך: הדו"ח ממליץ לבצע ניתוח מעמיק יותר 
בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנשקפים מארגונים ללא כוונת רווח, 
ישויות והסדרים משפטיים... המענה הכולל של המדינה בנושא האלכ"רים 
אינו מתואם באופן מספק ויש להקים מנגנון לצורך הרחבת שיתוף הפעולה 
בתחום זה, לרבות תכנית מקיפה להתמודדות עם ניצולם לרעה למטרות מימון 
טרור. רשות התאגידים היא הרגולטור על האלכ"רים וגישתה כוללת אלמנטים 
משמעותיים המפחיתים את הסיכון לניצול המוסדות הללו למטרות של מימון 
טרור )לרבות ביחס לתרומות(. עם זאת, הדו"ח מעיד כי יש להגביר את רמת 
הפיקוח, כמו גם את הטלת הסנקציות, לאמץ גישה מבוססת סיכון ולהגדיל את 

כוח האדם בתחום." 

מחקר "ההתמודדות המשפטית בישראל עם 
תופעת מימון הטרור"

המחקר בוצע ב 2009 על ידי גיל-עד נועם בהנחיית יובל שני במסגרת המכון 
הישראלי לדמוקרטיה. במחקר התייחסות בולטת לעמותות צדקה כחלק ממנגנון 
הטרור. המחקר מאשש את ההתרעות לגבי מימון הטרור ממקורות "לגיטימיים" 

כגון עמותות צדקה. בין השאר נכתב בדו"ח המחקר:

"לצד ההיבט הבין לאומי ישנו גם היבט לאומי משמעותי במאבק במימון טרור 
בישראל, שכן בשנים האחרונות נמצא שמימון ארגוני טרור הפועלים מהשטחים 
)ובעיקר הארגונים האסלאמיים – החמאס והג'יאהד האסלאמי( מתבצע באמצעות 
עמותות אסלאמיות הרשומות בישראל ופועלות בתוך ישראל שבתחומי הקו 
הירוק. יתרה מזו, במקרים רבים העברת הכספים לגורמי טרור בשטחים מתבצעת 
אגב ניצול המערכת הפיננסית הישראלית, על ידי העברת הכספים מבנק זר 
לחשבון המתנהל בישראל וממנו לבנק בשטחים. כספים עשויים לעבור גם 
בכיוון ההפוך – מארגוני טרור בשטחים לבנקים בישראל לצורך הלבנתם, 
מחשש להחרמה. העברות כספים אלה מתבצעות בשימוש בטכניקות מגוונות 

של הסוואת טיבם של הכספים" 

טקס חניכת סניף עמותת 'סיוע 48' ברצועת 
עזה בשיתוף פעולה עם בכיר בחמאס

בשנת 2019 חנכה עמותת סיוע 48 סניף ברצועת עזה שמטרתו לנהל את 
העברת כספים למוטבים ברצועה. באירוע נכחו יו"ר העמותה עלי כתנאני 
ומנכ"ל העמותה ראזי עיסא. מהצד העזתי נכח ראש "המשרד לפיתוח חברתי" 

)השייך לחמאס(, ראזי חמד. 

באירוע נאם עימאד פאלוג'י, איש האחים המוסלמים וממייסדי ארגון חמאס בעזה.

בדברים שנשא פאלוג'י באירוע, אמר: 

"ביום הזה, אנחנו אומרים תודה והערכה להם, ומאחלים להם הצלחה, ואומרים 
להם בכנות שרצועת עזה זקוקה לתמיכה הזו ולפרויקטים שהם עושים במשך 
השנה, בין אם זה מתן חסות ליתומים או מתן חסות למשפחות עניות או שאהידים 
או פצועים או בתחום הבריאות והלימודים או בניית בתים לעניים, עבור כל 
הפרויקטים האלו אנחנו אסירי תודה לעמותה" )תרגום מלא של הדברים מצורף 

בנספח יא'(

סרטון נוסף המתעד את נאומו של פאלוג'י באירוע  ]81[  ]82[ נחשף כעת בדו"ח 
לראשונה והוא מגלה זווית נוספת לאירוע שלא פורסמה בסרטון שפרסמה 

העמותה. 

בסרטון רואים שבעת נאומו של פאלוג'י, ראזי עיסא וראזי חמד הישובים זה 
לצד זה, מדברים ביניהם בקרבה רבה, צוחקים ואוחזים זה בידו של זה בחיבה. 

תמיכה של עמותת סיוע 48 בגופים 
הקשורים לחמאס ולמימון טרור 

]23[ ]22[ 
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אירוע סיכום פעילות העמותה לשנת 2020 
בו נטל חלק בכיר בחמאס והודה לעמותה על 

הסיוע  ]22[ ]23[
בפברואר 2021 התקיים בעזה אירוע נוסף של העמותה לסיכום שנת 2020 של 
פעילות העמותה. בארוע נכחו אוסמה בלאווי - מנהל הפעילות של עמותת סיוע 
48 בעזה, באסם נעים - בכיר חמאס, ועימאד פאלוג'י - ממייסדי חמאס בעזה. 

באירוע הוקרן קטע וידאו בו הביע ראזי חמד בשם "המשרד לפיתוח חברתי" 
של חמאס: "איחולי כבוד, הערכה והערצה" ל"ערביי הפנים" ולעמותת סיוע 
48 ובפרט ליו"ר העמותה, עלי כתנאני. חמד אמר: "בשם המשרד לפיתוח 
חברתי אנחנו מודים להם מקרב לב ובמלוא הערכה והכרת התודה על מאמציהם 
המבורכים שאותם אנו מרגישים יום - יום... אני רוצה בהזדמנות זו להגיד תודה 
לאחים שלי בעמותת סיוע 48, ובאופן מיוחד לד"ר עלי כתנאני, יושב ראש 
עמותת סיוע 48, על מאמציו הגדולים והמוערכים, וגם לכל הצוות בעמותה הזו 
שהיוו דוגמא מצוינת במתן סיוע, ונתינה ללא גבולות. אם זה בתוך השטחים 
פלסטיניים או מחוץ לשטחים הפלסטינים, וגם הפרויקטים שלהם, כמו פרויקט 
מיליון הכיכרות ואחרים ועל עבודתם ופעילותם. זה מעיד ומסכם הרבה מילים, 
וכפי שאמרתי, הם עושים עבודה אפקטיבית ונהדרת כלפי מגזרים שונים כמו 
מגזר היתומים, הסטודנטים, האסירים, משפחות עניות ובעלי צרכים מיוחדים. 
פעילויות מגוונות ומרובות אלה תורמות רבות להקלת סבלו של העם הפלסטיני 

שלנו ובחיזוק האיתנות שלנו על אדמת פלסטין."

באסם נעים, בכיר חמאס שנשא נאום באירוע אמר: "הסיוע שמעניקים האחים 
בתנועה האסלאמית הוא סיוע ללא תנאי, והוא מהווה העצמה לעמנו בכל 
המקומות שבהם הם נמצאים. הסיוע הזה ניתן מתוך חובה דתית, לגיטימית 
ולאומית." נעים הודה עמותת סיוע 48 על העברת הסיוע הזה למוטביה ברצועת 

עזה."

עימאד אל-פלוג'י, שיבח את פועלה של העמותה, ואמר ש"אי אפשר לכמת את 
פועלה", שכן היא ממלאת את חובתה כלפי עזה, הגדה המערבית וכל אזורי 
המדינה, וציין כי פרויקטים חצו את גבולות פלסטין, לכיוון לבנון, סוריה, 

טורקיה ויוון, וכל מדינה הנזקקת לסיוע."

בתיעוד שהוצג, לצידו של חמד - שלט עם סמלי עמותת סיוע 48 והתנועה 
האסלאמית. 

בתמונה שפורסמה בכתבה באתר shms.ps מהאירוע ניתן לראות את השלט 
בגב הבמה עם סמלי עמותת סיוע 48 והתנועה האסלאמית. על הבמה יושבים 
)משמאל: אוסמה בלאווי- מנהל הפעילות של עמותת סיוע 48 בעזה, באסם 
נעים- בכיר חמאס, עימאד פאלוג'י, ממייסדי חמאס בעזה. בצד שמאל במסך 

רואים את הקרנת סרטון התודה של בכיר חמאס ראזי חמד. 

תמלול נאומיהם של בכירי חמאס באירוע מצורפים בנספח יא'. 

המשרד לפיתוח חברתי הנו חלק אורגאני ממערך הטרור של חמאס. מנהיגו, 
ראזי חאמד הינו גורם בכיר בהנהגת החמאס. 

המשרד עוסק במימון הטרור בשני מישורים מרכזיים: 

העברת מימון באופן קבוע ושיטתי למחבלים פצועים והרוגים )למשפחותיהם(  	
שהשתתפו בפעולות אלימות עוינות נגד כוחות הבטחון ובפרט למחבלים 
שהשתתפו בצעדות השיבה של חמאס בסמוך לגדר בשנים 2018-2021. 
ב"צעדות השיבה" האלימות נטלו חלק אלפי צעירים מעזה, חלקם תקפו 

את כוחות צה"ל באמצעות זריקת מטעני חבלה, בקבוקי תבערה ואבנים.

תפקוד כזרוע שלטונית ביצועית של חמאס מול ארגוני "קואליציית הצדקה"  	
– מערך ארגונים שמגייסים כסף מרחבי העולם ומעבירים אותו לחמאס 
כחלק מה"דעווה". כפי שראינו בתחילת הפרק בדו"חות של השב"כ, מדובר 

בתשתית המשמעותית ביותר של פעילות הטרור.

מידע על המשרד לפיתוח חברתי של 
חמאס ותמיכתו בטרור
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להלן מספר דוגמאות לפעילויות אלה:

בצד ימין: כרזה מתאריך 12.9.2022 של המשרד לפיתוח חברתי: "המשרד 
לפיתוח חברתי. חלוקת סיוע לחללים )שאהידים( ולפצועים בצעדות השיבה. 
בבנק הדואר החל מ 13 בספטמבר. התשלום יתבצע באמצעות המנגנון המתנהל 
בדואר. שמות המוטבים יועברו באמצעות מסרונים. הודעות דומות פורסמו חודש 
בחודשו  ]61[ ]62[ ]63[ ]64[ ]65[ ]66[. בסופי שנה מפרסם המשרד לפיתוח חברתי 
של חמאס בעזה דוחות פעילות שנתיים  ]67[. מידי שנה הוא מציין בדוחות כמה 
כסף חילק כקצבאות לא תקופתיות למשפחות "שהידים של המולדת". מהדוחות 

עולה כי מדובר במיליוני ₪. 

בצד שמאל: פעילות בשיתוף עם עמותת 'סיוע 48'. בשלט מופיעים סמלילי 
המשרד )במרכז( והעמותה )משמאל(. בשולחן הנואמים, אוסאמה בלאווי, איש 
הקשר המרכזי של עמותת סיוע 48 בעזה לצד נציגי המשרד לפיתוח חברתי. 
בפרסום המלווה נכתב כי כחלק מהפעילות המשותפת נערכה תחרות ריצה לבעלי 

מוגבלויות ושהזוכה בפרס בתחרות הוא פצוע צעדות השיבה.

בתאריך 12.05.2019  פרסם מרכז המידע למודיעין ולטרור )מל"מ( תחקיר  ]59[ 
במרכזו הודעתו של אחמד אלכרד, חבר הלשכה המדינית של חמאס והאחראי 
על "תיק הפצועים" בחמאס, על "חלוקת סיוע כספי למשפחות שבניהן נהרגו 
או נפצעו במהלך "צעדות השיבה". על פי הדיווח, חלוקת הסיוע נעשית במספר 

פעימות באמצעות "המשרד לפיתוח חברתי".

בתאריך 14.8.2022 פרסם המשרד לפיתוח חברתי באתר האינטרנט שלו הודעה 
לרגל "יום האסיר הפלסטיני" אותה חתם במילים: "חירות לאסירים שלנו, תהילה 

לשהידים שלנו, והחלמה מהירה לפצועים שלנו. המשרד לפיתוח חברתי"

דוגמא עדכנית מיום 14.09.2022 לקשרים בין המשרד לבין ארגוני הצדקה 
המשרתים אותו ומקיימים פעילות משותפת עימו, בפוסט שהעלה המשרד לפיתוח 
חברתי, על אירוע שקיים בשיתוף כמה מנהלי עמותות צדקה. לפי הפוסט, ראזי 
חמד "שיבח את המאמצים, את שיתוף הפעולה והשותפות האמיתית בין המשרד 
לפיתוח חברתי ומוסדות הצדקה, בקריאה להגברת המאמצים ושיתופי הפעולה 

לטובת העניים של רצועת עזה".

מסקירת מפגשים אלה עולה כי שני אירועי התמיכה הפומביים של בכירי חמאס 
בעמותת סיוע 48 ובמנהליה בשנים 2019 ו-2021 שתוארו לעיל הם בעלי 
חשיבות מיוחדת בהשוואה לאירועים משותפים דומים בין המשרד החמאסי 
לארגונים אחרים בקואליציית הצדקה. כך למשל, האירוע עם עמותת סיוע 48 
הוקדש רק לעמותה ולא לכמה עמותות יחד, באירוע השתתפו בכירי חמאס 
וראש המשרד ראזי חמד ולא דרג נמוך יותר, וכמובן גם תוכן הדברים שנשאו 
בכירי חמאס באירועים אלה משקף קשר הדוק עם עמותת סיוע 48 אפילו 
יותר מאשר ארגונים ועמותות אחרות בעזה הפועלות בשירות חמאס וכחלק 

מקואליציית הצדקה של חמאס. 

ההערכה היא שמדובר בתגובת חמאס לתמיכה בהיקף כספי עצום המועברת על 
ידי העמותה ומהווה תרומה ממשית לתנועת החמאס במונחים כספיים. על פי 
הערכות גורמי ביטחון התועלת הכספית של חמאס מעמותת צדקה היא בשיעור 
כ- 150 מיליון ₪ בשנה. כשמשווים נתון זה לתקציב השנתי המדווח של עמותת 
סיוע 48, ניתן להניח שמדובר בתרומה כספית המסייעת באופן ממשי לתנועת 

החמאס לקדם את מטרותיה. 

מעבר לתועלת הכספית, העובדה שהתמיכה מגיעה מתוך "פלסטין 48" בזכות 
קשרי החמאס עם "התנועה האיסלאמית בפלסטין 1948" מחזקת את חמאס 
בדעת הקהל ותורמת ל"הכשרת הלבבות" ולקידום מערך ה"דעוה". בנאום התודה 
של בכיר חמאס באסם נעים באירוע התמיכה בעמותת סיוע 48 בעזה לסיכום 
שנת 2020, התייחס נעים לשני הדברים, גם לתמיכה החומרית וגם למשמעות 

העובדה שהתמיכה מגיע לעזה מכפר קאסם בפלסטין 1948. 
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בראיונות לתקשורת טענו ראזי עיסא ומנסור עבאס בתגובה להאשמות כי 
התמיכה ניתנת על ידי העמותה "ישירות וללא מתווכים" וכי העמותה לא מעבירה 
כלל תמיכה לעמותות אלא רק לנזקקים. כמו כן נאמר כי התמיכה מתבצעת 
באמצעות העברות בנקאיות ישירות מחשבון העמותה לחשבונות היתומים ולא 

באמצעות חלוקת מעטפות.  

כפי שנראה כאן, עמותת סיוע 48 פעלה בשנים האחרונים לתמוך ולממן 
פרויקטים עם אגודות צדקה נוספות. על פי הממצאים, עמותת "סיוע 48" 
מעבירה לעמותת 'אל וויאם' הפועלת בעזה מעטפות ובהן המחאות בסך מאות 

אלפי שקלים וסחורות בשווי מוערך מאות אלפי שקלים.

במספר תאריכים ]69[ ]70[ ]71[ ]72[ )נובמבר 2015, אפריל, נובמבר ודצמבר 
2016( דווח על כך שעמותת סיוע 48 מימנה חסויות שהעניקה עמותת אל 
וויאם. באחד הדיווחים התראיין ראש העמותה וסיפר על כך שבזכות תמיכת 
"האחים בחברה האסלאמית להקלה על יתומים והנזקקים בפלסטין הכבושה 
בשנת 1948" חולק סיוע ל 960 יתומים בשווי כולל של 208,000 ₪. בנוסף 
הוא הדגיש כי הצורך נוצר "במיוחד לאחר המלחמה האחרונה". במקרה שני 
דווח על סיוע בשווי כולל של 258,000 ₪ ל 1,105. בדיווח אחר חילקה 'אל 
וויאם' בשיתוף עם 'סיוע 48' שקי קמח. תיעוד של הדיווחים מראה את סמל 
העמותה 'סיוע 48' על הצ'קים )חלקם צולמו עוד משנת 2012( ועל השקים. 
ליד נקודת החלוקה הופיע שלט: "מימון: האגודה האסלאמית למען יתומים 

ונזקקים. ביצוע: עמותת הצדקה אל וויאם"

אל וויאם מתפקדת כזרוע ביצוע עבור שלל ארגוני ה"צדקה" של חמאס. הראיות 
מצביעות על זיקה הדוקה בין העמותה לבין החמאס. על פי עמוד הפייסבוק של 
העמותה, היא נוסדה ב 2006 והיא פועלת ברשיון )משלטון החמאס(. באתר 
העמותה מצויינים שנים עשר שותפים שלה וביניהם עמותת סיוע 48 וארגונים 

נוספים. בחינה של שמות השותפים מעלה ריכוז יוצא דופן של ארגוני טרור:

אגודת 'אל רחמה' – מוכרז כארגון טרור מאז 2008  ]73[. 	

ארגון 'מוסלם עיד' – בשנת 2008 הוצאה מחוץ לחוק והוכרזה כהתאחדות  	
בלתי מותרת  ]74[.

ארגון IHH – מוכרז כארגון טרור ומממן באופן ישיר את הזרוע הצבאית  	
של חמאס  ]75[ ]76[

ארגון אינטרפאל – הוכרז כארגון טרור מאז 1998. חלק מ"קואליציית  	
הצדקה" של חמאס.

אגודת הצדקה הקטארית – הוכרז כארגון טרור מאז 2008 	

ארגון היומן אפיל – הוכרז כארגון טרור מאז 2008. חלק מקואליציית  	
הצדקה של חמאס

תמיכה של עמותת סיוע 48 בעמותת 
'אל-וויאם' התומכת במשפחות 

מחבלים

איור  SEQ איור \* ARABIC 2: נשים ממתינות בתור לקבלת מעטפות התמיכה של עמותת 'אל וויאם' במימון עמותת 'סיוע 48'
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אגודת הצדקה האיסלאמית בחברון 
בתאריך 17.06.2017 דווח על פעילות משותפת בין עמותת סיוע 48 לאגודת 
הצדקה האיסלאמית בחברון. הפעילות כללה "יום כיף" ליתומים, במימון עמותת 

סיוע. ראשי הארגונים הצטלמו בתמונה למזכרת. 

בתמונה: )מימין: חאתם אל באכרי, ראש אגודת הצדקה האיסלאמית בחברון, 
עלי כתנאני יו"ר עמותת סיוע 48 ובעלי חברת "אלין קום" בהווה, באשיר סעודי, 
בעבר יו"ר עמותת סיוע 48 וכיום מנהל את "פרויקט הסיבים" של התנועה 

האיסלמית, חבר ברשימת רע"מ לכנסת ה-25.(

באירוע הוצג שלט בו נכתב כי הוא מתקיים במימון עמותת סיוע 48. 

קשרי התמיכה של עמותת סיוע 48 בארגון "האגודה האיסלאמית דורא לטיפול 
ביתומים" 

בתאריך 23.11.2009 הוצאה "אגודת הצדקה האיסלאמית בדורא" מחוץ לחוק 
והוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת ע"י שר הביטחון אהוד ברק. )י''פ 6036, 

24.12.2009, עמוד 1067(

שיתוף פעולה של עמותת סיוע  
48 עם אגודות הנכללות ברשימת 
ההתאחדויות הבלתי חוקיות של 

המטה ללוחמה בטרור

שמות נוספים של הארגון אשר הופיעו בהכרזה: 

"בית הספר ליתומים של אגודת הצדקה בדורא; בית ספר אלצדיק של אגודת 
הצדקה - דורא; אגודת דורא לטיפול ביתומים; אגודת הצדקה האיסלאמית 
לטיפול ביתומים - דורא; ג'מעייה אלחירייה אלאסלאמייה - דורא; ג'מעיית 

אלאיסלאמייה לרעאית אלאייתאם - דורא; דאר אלאיתאם – דורא"

בתאריך 27.01.2019 פרסמה "האגודה האיסלאמית דורא לטיפול ביתומים" 
פוסט בנוגע למפגש בין מנהליה לבין בכירי עמותת סיוע 48, אשר התקיים יום 

קודם לכן, בתאריך 26.01.2019. 

בין המשתתפים בפגישה מטעם עמותת סיוע 48: עלי כתנאני, יו"ר העמותה, 
ראזי עיסא, מנכ"ל העמותה, זאהר עיסא, חבר בוועד המנהל של העמותה 
ואימאן חטיב-יאסין. על פי הפרסום, בפגישה דנו בדרכי פעולה ואפשרויות 

שיתוף הפעולה בין שני הגופים. 

יש לציין כי כל הארבעה הופיעו ברשימת רע"מ לכנסת ה-24. 

)צילום מסך(

)בתמונה: ישובים בשולחן, מימין לשמאל: אימאן חטיב יאסין, עלי כתנאני, ראזי עיסא, 
זאהר עיסא(

... בפגישה דנו בדרכי 
פעולה ואפשרויות 
שיתוף הפעולה בין 

שני הגופים. 
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תמונה נוספת מהמפגש

בתאריך 01.07.2019 פרסמה "האגודה האיסלאמית דורא לטיפול ביתומים" 
פוסט בעניין פעילות משותפת עם עמותת סיוע 48. האגודה הודיעה כי תתקיים 
חלוקת שקי קמח שהגיעו מתמיכת עמותת סיוע 48. אל הפוסט צורפו תמונות 

ובהן סחורה המזוהה כסחורה שיצאה ממחסן העמותה בכפר קאסם. 

קשרי התמיכה של עמותת סיוע 48 עם ארגוני "אגודת הצדקה האיסלאמית" 
בנוסיראת, בג'בליה אשר הוצאו מחוץ לחוק: 

על פי הממצאים עמותת סיוע 48 מקיימת פעילות תמיכה באגודת המשייכת 
לאגודת הצדקה האיסלאמית ברצועת עזה. מדובר באגודה אשר קדמה להקמת 
החמאס והוקמה בידי מייסדי החמאס בעזה. כיום מקיימת האגודה פעילות נרחבת 
ברצועה. על פי הממצאים עמותת סיוע 48 מעבירה לאגודת הצדקה סחורות. 

לדוגמא: 

בפוסט שפרסמה האגודה בחודש פברואר 2021 היא כתבה: 

"האגודה האיסלמית בנוסיירת חילקה חבילות מזון למשפחות עניות בתרומה 
נדיבה של עמותת סיוע 48"

בפוסט נוסף מחודש אוקטובר 2021 פרסמה האגודה על חלוקת תמיכות ומזון 
במימון עמותת סיוע 48. 
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בתאריך 21.06.2022 פרסם "המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה" דו"ח 
 ]83[ אשר ממצאיו עולים בקנה אחד עם ממצאי דו"ח זה ומצטרפים אליהם. 
בדו"ח נקבע כי "העמותה האסלאמית למען יתומים ונזקקים, זרוע הסיוע 
ההומניטרי של התנועה האסלאמית הפלג הדרומי מקיימת קשרים עם אגודות 
צדקה באיו"ש, שחלקן מזוהות עם תנועת חמאס ונכללות ברשימות ההתאחדויות 

הבלתי מותרות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור". 

בדוח הובאו שני דיווחים של העמותה על קשריה עם עמותות צדקה בגדה 
המערבית בשנים 2017 ו-2018. שלוש מאגודות הצדקה הנזכרות בדיווחים 
נכללות ברשימת ההתאחדויות הבלתי חוקיות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית 
בטרור. בהן: אגודת הצדקה האסלאמית בחברון, אגודת הצדקה האסלאמית 

לטיפול ביתומים ביאטה ואגודת הצדקה בשיוח'. 

להלן דיווחיה בנושא זה:

"העמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים ערכה ]14 ביולי 2017[ ארוחה 
לסיום צום הרמדאן בחברון עבור יתומים הזוכים לתמיכה )של העמותה( בלווית 
בני משפחתם, וזאת על חשבון מר בילאל מוסא אל-הוואשלה. הארוחה כללה 
פעילות בידור לילדים. הארוחה נערכה כהוקרה מיוחדת לעמותות אישים 
הנוטלים חלק בפעילות המבורכת של תמיכה ביתומים ובפעילויות השונות עם 
העמותה האסלאמית. ]באירוע[ השתתפו מטעם עמותת הסיוע ]האסלאמית[ יו"ר 
העמותה ד"ר עלי אל-כתנאני, מנהל העמותה, חברי ההנהלה ונציגי העמותה 
באזור הנגב. העמותות ]שהשתתפו באירוע[: אגודת הצדקה האסלאמית של 
חברון, המיוצגת ע"י יו"ר האגודה השייח' חאתם אל-בכרי, אגודת יאטה לתמיכה 
ביתומים, המיוצגת ע"י יו"ר האגודה פדל ג'ברין, אגודת הצדקה האסלאמית 
סניף בית אולא, המיוצגת ע"י יו"ר האגודה עטא כאפי, האגודה האסלאמית 
סניף אל-שיוח', המיוצגת ע"י יו"ר האגודה ראיד אבו רומיה, אגודת הצדקה 
המרכזית של הדרום, המיוצגת ע"י סמיר רבעי, אגודת הצדקה האסלאמית בית 
אומר, עיריית חברון, משרד הפיתוח החברתי. כמו כן, העמותה האיסלאמית 
למען יתומים ונזקקים מודה לכל מי שנטל חלק בהצלחת הפעילות המבורכת הזו"

]13 באוגוסט 2018[ "העמותה האסלאמית לסיוע ליתומים ונזקקים בראשות 
ד"ר עלי אל-כתנאני, מונאוואר אבו-קווידר, חבר העמותה, וגב' וסל אל-

עמלה, מנהלת משרד העמותה במחוז חברון, והתחנה הראשונה הייתה לבדוק 
את התקדמות העבודה במרפאת השיניים של העמותה, ולאחר מכן למנהלת 
הפיתוח החברתי, שם גב' לובנה אל-ענאני, מנהלת המנהלת לפיתוח חברתי 
הזמינה רשמית את ד"ר עלי אל-כתנאני להשתתף בסדנה לדיון במספר נושאים 
הקשורים ליתומים. בפגישה השתתפו מר אנואר חמאם, סגן עוזר לענייני מנהלים 
במשרד הארגון החברתי, מר תאופיק אבו מלאס, ראש עיריית כרמל, וד"ר נאדר 
אסעיד, מומחה פרויקט האיחוד האירופי, לובנה אל-ענאני, מנהלת מינהלת 
הפיתוח החברתי יטא, מוחמד מוסא ג'יברין, יו"ר האגודה  האסלאמית של 
יאטה, נציגי מוסדות וארגוני צדקה הפועלים בעיר יאטה. נדונו מספר נושאים 
הקשורים ליתומים, והסדנה הסתיימה בהוקרה לעמותה והבעת תודה והוקרה לד"ר 
]עלי אל-כתנאני[ ולמשלחת המלווה. התחנה האחרונה הייתה אגודת הצדקה 
האסלאמית ]של חברון[, שם נערכה ישיבת התייעצות בנוכחות נידאל אתמייזה, 
סגן מנהל המנהלת לפיתוח חברתי בחברון, ויו"ר אגודת ]הצדקה האסלאמית 
של חברון[, השופט השייח' חאתם אלבכרי, וכן מספר פקידים. המפגש התמקד 
במנגנוני שיתוף פעולה ודיון בדרכי שותפות בין העמותה, ההנהלה והמוסדות 

על מנת לשפר את איכות השירותים הניתנים ליתומים ולמשפחות עניות."

בתחקיר שפרסמו באוקטובר 2021 הארגונים "פורום בוחרים בחיים של המשפחות 
השכולות ונפגעי הטרור" ו- "עד כאן" הובאו דבריו של ראזי עיסא מנכ"ל 
העמותה בראיון שקיים בו הודה כי פעילות העמותה מהווה המשך ישיר לפעילות 

קודמת של התנועה האסלאמית שהופסקה על ידי שב"כ. 

"התנועה האסלאמית בראשות שייח' חאמד אבו דעאבס ייסדה את עמותת 
הסיוע ב-1996 הודות לקבוצה של פעילי התנועה האסלאמית, בעקבות סגירת 
ועדת התמיכה האסלאמית על ידי הרשויות בישראל תחת התירוץ של "מלחמה 

בטרור" )המרכאות במקור( ותמיכה בחמאס". 

בתאריך 29.04.2021 פרסם מנכ"ל עמותת סיוע 48 ראזי עיסא מאמר )"תחנות 
בחייה של עמותת סיוע 48"( באתר faraamaai.org בו סקר בהרחבה את 

פעילות העמותה. 

במאמר מציין עיסא בפירוש כי פעילות העמותה לסיוע למחבלים החלה כבר 
בימי האינתיפאדה הראשונה אז חלק ממשפחות המחבלים איבדו את מפרנס 

המשפחה שהפך לשאהיד או שהוא נפצע ונזקקו לסיוע. 

על פי המאמר, מייסד התנועה האסלאמית, עבדאללה נימר דרוויש, החליט 
לסייע להם והחל לפתוח עבורם משרדים ברחבי עזה והגדה המערבית. 

עיסא מציין כי בתחילת הדרך לקחה העמותה את רשימת הנתמכים מאגודת 
הצדקה בשכם. אגודה זו הוצאה בהמשך אל מחוץ לחוק לאחר שנקבע כי איננה 
עוסקת רק בסיוע הומניטרי אלא בתמיכה בחמאס ובמשפחות מחבלים. האגודה 
הגישה ערעור לבג"צ על ההכרזה עליה ועל צו ההחרמה אולם הערעור נדחה 
בתאריך  08.07.08. בעקבות פסק הדין ולאחר שההגשה שהגישה נדחתה הוצאה 

הכרזה נוספת נגד האגודה.
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באתר אמנט שסיקר את פסק הדין נכתב:

"במסגרת הדיון בעתירה הוצגו בפני שופטי בית המשפט העליון, אדמונד לוי, 
אליקים רובינשטיין וחנן מלצר, ראיות חסויות אשר מוכיחות לטענת השופטים 
כי פעילותה של אגודת הצדקה רחוקה מלהיות מענה לצרכים הומניטריים בלבד. 
אגודת הצדקה שכם קשורה קשר ישיר לארגון החמאס וראשיה הם פעילי חמאס. 
כמו כן, ציינו השופטים כי האגודה מקבלת כספים מאגודות צדקה בחו"ל אשר 
הוכרזו אף הן כהתאחדויות בלתי מותרות, ומשתמשת בכספים אלו, בין היתר, 

לצורך מימון משפחותיהם של מחבלים מתאבדים."

בחודש ספטמבר 2022 פרסמה מחלקת המחקר בארגון "עד כאן" מחקר על 
עמותת "אלקלוב אלרחימה" וקשריה לארגון הטרור "הפלג הצפוני של התנועה 
האסלאמית". במחקר מתוארת פעילות העמותה שהקומה בשנת 2016 ופועלת 
באופן רשמי למטרות הומניטריות, אך מקיימת לכאורה קשרים מפוקפקים 
בעזה ובטורקיה עם גופים הקשורים לקרנות מימון של חמאס. בהמשך המחקר 
הובאה דוגמא לפעילות משותפת של עמותת סיוע 48 ביחד עם עמותת אלקלוב 

אלרחימה. 

כבר בזמן יסוד העמותה בשנת 1996 נכתב במטרות העמותה: דאגה לענייניהם 
ומילוי מחסורם של יתומים ; אלמנות ; אסירים ומשפחותיהם. מאוחר יותר, 

העמותה שינתה את מסמכיה והשמיטה את המילה "אסירים".

בכתבתה של איילה חסון מאוקטובר 2021 הוצג תיעוד מתוך אתר העמותה 
ממנו עולה כי העמותה "פועלת בצעדים נמרצים לסייע למאות מבני השאהידים, 

העצורים והאלמנות".

הטקסט כפי שהוצג באתר במקור  ]23[

עמותת סיוע 48 )העמותה האסלמית למען יתומים ונזקקים( הינה חברה בפורום 
האחים המוסלמים IDSB. בפורום זה חברים גם ארגונים שהוכרזו כארגוני טרור 
בישראל ובארה"ב )לדוגמה WAMY, IHH, IRW ותנועת האיחוד והרפורמה(. 
באתר האינטרנט של פורום IDSB מופיע תיאור  העמותה: העמותה אשר נוסדה 
בשנת 1996 על ידי כמה צעירים מתוך התנועה האסלאמית הפלסטינית כדי 
לעזור ליתומים ולנזקקים לאחר שישראל סגרה את אגודת הסיוע האסלאמית. 
העמותה דואגת ליתומים ומגנה על אחדות העם הפלסטיני. מאחר והיתומים 
מוזכרים ביותר מ-20 מקומות בקוראן, העמותה לפעול כדלת של רחמים מתוך 
תודעה דתית, ושואפת להושיט יד של חמלה ורחמים לבנות הזוג, האימהות 

והילדים של השאהידים והאסירים, שהם החלשים ביותר בחברה.

בחודש אפריל 2020 פורסמה כתבה בערוץ כאן בנושא פעילות סיוע בתקופת 
הקורונה. בכתבה פורסמו ראיונות עם ספוות פריג', ראזי עיסא וח"כ ווליד טאהא 
בתוך מחסן העמותה. בראיון עם ספוות' פריג' הוא הסביר על החובה הדתית 
מתוך ספר הקוראן: "ומעניקים ממזונם באהבתם לו, לאביון, ליתום ולאסיר",  
המניעה את פעילות העמותה "לטובת סיוע "ליתומים, לנזקקים וגם לאסירים". 

הכתבה פורסמה בעמוד הפייסבוק של העמותה.

פרסומי העמותה על תמיכתה 
במשפחות מחבלים
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היקף הפעילות הכספית המדווחת של עמותה 'סיוע 48' ופערים בין הדיווח 
למציאות

מדוחות העמותה לשנים 2015-2021 עולה כי גובה התרומות שקיבלה העמותה 
בשנים אלה מסתכם ב-238 מיליון ₪. עלות הפעילות של העמותה באותן 
שנים הסתכמה ב-232 מיליון ₪. על פי דוחות העמותה החלק הארי בפעילות 
הכספית של העמותה הוא עזרה ליתומים ולנזקקים. לדוגמא, 58 מיליון מתוך 

63 מיליון בדו"ח לשנת 2021. 

על פי נתוני אתר גיידסטאר, גובה התרומות של העמותה בישראל לשנת 2021 
מדורג במקום 11 מבין יותר מ-46 אלף עמותות במדינת ישראל ובמקום 1 מבין 

כלל העמותות הפועלות בחברה הערבית. 

חרף המחזור הכספי הגבוה, העמותה מצהירה בדוחותיה הכספיים כי בכל תקופה 
זו )2015-2021( העמותה לא קיבלה תרומות שהסכום השנתי שלהן עולה על 
20 אלף ₪. מנכ"ל העמותה אף טען כי התרומה הגבוהה ביותר לעמותה היא 

על סך של 2500 ₪.

באופן כללי דו"חות העמותה אינם שקופים. העמותה אמנם מצהירה בדו"חות כי 
היא מסייעת לנזקקים תושבי הרשות הפלסטינית, רצועת עזה, פליטים בטורקיה 
ובסודן. עם זאת אין בדו"חות אזכור לפעילות העמותה בסוריה ובלבנון )שהן 
מדינות אוייב(, על אף שבפרסומים ברשתות החברתיות מתגאה העמותה בפעילות 
במדינות אלה. אין בהם פירוט לגבי התפלגות הכסף בין "יתומים", "נזקקים" 
ו"פליטים". כמו כן אין פירוט לגבי התפלגות ההוצאות בין מדינות היעד. אין 
בדו"חות פירוט לגבי תרומות )בכסף ובשווה כסף( שהעמותה מעבירה לתאגידים 

ואין פירוט של זהות התורמים לעמותה.

מעבר לחוסר שקיפות, דו"חות העמותה מכילים מידע מטעה ואף שקרי. בדו"ח 
המילולי לשנת 2021 העמותה הצהירה כי איננה שולטת בתאגיד למרות שיש 
בבעלותה חברת בת מסחרית, חברת א.ג'י קום שנפתחה בשנת הדו"ח, בחודש 
יוני 2021.  העמותה הצהירה כי לא נפתחה נגד העמותה או מי מנושאי המשרה 
בה חקירה פלילית וזאת למרות שבשנת הדו"ח נפתחה חקירה פלילית נגד נושאי 
משרה בעמותה בחשד לביצוע עבירות פליליות חמורות. העמותה הצהירה כי 
לא גייסה כספים באמצעות מי שאינם עובדי העמותה למרות שהעמותה יודעת 
כי המציאות הפוכה לחלוטין וכי היא גייסה כספים באמצעות אישים רבים 

שאינם עובדי העמותה. 

היקף הפעילות הכספית המדווחת 
של עמותה 'סיוע 48' ופערים בין 

הדיווח למציאות

נסיונות של התנועה האסלאמית וזרועותיה להתמודד עם הידיעות על הקשרים 
האישיים והכלכליים עם גורמי החמאס 

בתגובה לכתבות שפרסמו את העברת הכספים מעמותת התנועה האסלאמית 
לידי גופים שקשורים ישירות לחמאס התראיינו ראשי התנועה וניסו להכחיש 
את ההאשמות נגדם. ניכר מהתשובות שלהם לשאלות המראיינים שהם מנסים 
להתחמק מלתת תשובה ישירה או לשנות את הנושא. בחלק מהמקרים ההכחשות 
מנוגדות חזיתית למה שעולה מסרטוני הוידאו ומהתיעוד הרשמי של העמותה. 
התנהלות זו מטילה ספק כבד לגבי המהימנות שלהם ובפרט לגבי תום הלב 
שלהם. עוד חשוב לציין כי חברי הכנסת של רע"ם קושרים את עצמם ישירות 
לפעולות העמותה כאשר הם מנסים לתרץ את פעילותה ובראיונות הם מתייחסים 

לעצמם כחלק בלתי נפרד מהעמותה.

נביא כאן מספר ראיונות ותגובות של נציגי התנועה האסלאמית

ראיון עם ראזי עיסא במסגרת כתבת התחקיר של אילה חסון מאוקטובר 2021  	

ראיון טלוויזיה – "אופירה וברקו" – ח"כ מנסור עבאס מתאריך 29.10.2021 	

ראיון עם מנסור עבאס בתכנית של גולן יוכפז וענת דוידוב מתאריך  	
FM 103 31.10.2021 ברדיו

תגובה רשמית של מנכ"ל עמותת סיוע 48 ראזי עיסא מתאריך 31.10.2021  	
לתחקיר ערוץ 13.

כתבה של רביב דרוקר מתאריך 10.11.2021 בערוץ 13 )"בכיר רע"ם מגיב  	
לאחר תחקיר חדשות 13: "כסף לעמותה? אפס מהמדינה"(

נסיונות של התנועה האסלאמית 
וזרועותיה להתמודד עם הידיעות על 

הקשרים האישיים והכלכליים עם 
גורמי החמאס 

בתגובה לכתבות 
שפרסמו את העברת 

הכספים מעמותת 
התנועה האסלאמית 

לידי גופים 
שקשורים ישירות 
לחמאס התראיינו 

ראשי התנועה 
וניסו להכחיש את 
ההאשמות נגדם. 
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כפי שהוצג לעיל, בטקס חניכת סניף העמותה בעזה צולמו ראזי עיסא, מנכ"ל 
'סיוע 48' וראזי חמד, ראש המשרד לפיתוח חברתי בקרבה רבה ולבבית. בנוסף 
האירוע בו היה הטקס היה מצומצם וצולם בחדר שבמרכזו היה שולחן משרדי. 

ראזי עיסא טען כי כלל אינו מכיר את ראזי חמד:

בתגובה הרשמית של העמותה נכתב:

האיש המתואר בכתבה לא היה מוכר למנכ"ל העמותה.

בראיון במסגרת התחקיר של איילה חסון נשאל ראזי עיסא:

חסון: ראזי חמד הוא לא בכיר בחמאס?

עיסא: מאיפה אני יודע?

בכתבה של רביב דרוקר עיסא נשאל על היכרותו עם בכיר ארגון החמאס ראזי 
חמד. 

דרוקר: השתמע מתשובתך לאילה חסון שאתה לא יודע מי זה ראזי חמד

עיסא: בהתחלה, בהתחלה, אני לא ידעתי מי זה ראזי חמד

דרוקר: מה זאת אומרת? כשאתה פוגש אותה בנובמבר 2019 אתה לא יודע 
מי זה?

עיסא: הוא בא לאירוע, אתה יודע כמה אנשים היו במשרד? 

נסיון להכחיש את ההיכרות בין ראזי 
עיסא לראזי חמד, ראש "המשרד 

לפיתוח חברתי" של חמאס

בתכניתם של אסייג וברקוביץ' וניסה עבאס לטעון כי ראזי חמד אינו קשור 
כלל לחמאס:

ברקוביץ': בכיר החמאס הודה לבכיר שלך. על מה הוא הודה לו? על זה 
שהוא נישק אותו, על זה שהוא הביא לו פרחים. על מה הוא הודה לו? 

עבאס: בסדר. ראזי נסע ברשות, באישור של גורמי הביטחון לרצועת עזה 
כדי להשיק את המשרד החדש של העמותה שם.

ברקוביץ': הם נתנו לו אישור להיפגש עם ראש החמאס? 

עבאס: לא 

ברקוביץ': אז מה? 

עבאס: הייתה שם הזמנה פתוחה. כמעט מאה אנשים היו שם, בשידור חי 
ואותו ראזי חאמד מהצד השני שאתה קורא לו בכיר חמאס

ברקוביץ': כולם יודעים שהוא בכיר בחמאס 

עבאס: הוא נמצא בקשר ישיר, כי הוא המתאם מול הצד הישראלי 

ברקוביץ': אז אני רוצה לשאול אותך, איך אני, אייל, הבן אדם הקטן מן 
היישוב, שרוצה להאמין לך, רוצה שיהיה טוב לחברה הערבית, שנחיה בדו קיום, 

אתה שולח נציג להיפגש עם ראש החמאס?! איך אני יאמין לך? 

עבאס: זה בשידור חי, עם מאה אנשים 

ברקוביץ': על מה הוא הודה לו? 

עבאס: שפתחו משרד כדי לתת שירותים הומניטריים לאנשים שם 

ברקוביץ': למה ראש בכיר בחמאס צריך להודות לאחד שיושב בקואליציה? 

עבאס: אתה קורא לו ראש בכיר בחמאס, יש לו תפקיד אדמיניסטרטיבי 
ברצועה והוא נמצא בקשר

ברקוביץ': אני לא קונה את זה

אסייג: מה התפקיד שלו? 

עבאס: הוא מנהל את המעברים שם. מה קרה לכם? חוץ מזה, אייל, אייל, 
אתה רוצה שהיתומים האלה, הילדים האלו, ימותו מרעב. 
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בתכנית של יוכפז ודוידוב. 

עבאס: אין שום קשר ביננו לבין תנועת החמאס ובקשר להעברת כספים...

יוכפז: שום קשר מלבד שאחד האנשים הכי קרובים אליך נפגש עם אחד 
הבכירים בחמאס בעזה

עבאס: גולן, תאמין לי שגם אתה יכול להיות במחיצתו של מישהו שאתה 
לא מכיר או לא הזמנת. ולא הייתה פגישה ולא הייתה...

יוכפז: רגע, רק כדי להבין. כלומר, הוא לא מכיר אותו? הוא לא מכיר את 
הדמות הזו שמוכרת כמעט לכל עיתונאי בישראל?

עבאס: עד אז לא הכיר אותו. אבל בוא תן לי לשים את הדברים על דיוקם

יוכפז: בסדר. אז אני שואל אותך אחרת. אתה מגנה את הפגישה הזו? אתה 
יוצא נגדה?

עבאס: למה אתה קורא לזה פגישה? תראה, בסוף 2019 בתקופת ממשלתו 
של נתניהו, מנכ"ל העמותה קיבל אישור מרשויות הביטחון להיכנס לרצועת 

עזה כדי לפתוח משרד. כי אנחנו איך אנחנו מנהלים את ה...

כאשר נשאלו אנשי התנועה האסלאמית לגבי העברת הכספים למשפחות מחבלים 
הם עשו כל שביכלתם שלא לענות ולהסוות את מהות העברת הכספים בניסוחים 
מעורפלים. מבין השיטין עולה כי הם למעשה יודעים כי חלק מהכספים מגיע 
להזנת מעגל הטרור על ידי סיוע לאלמנות ויתומי מחבלים ולמשפחות אסירים 

בטחוניים שכלואים בגלל עבירות טרור.

אחת הפעולות הראשונות שבצעה העמותה היתה למחוק מהאתר שלה את 
המשפטים האומרים במפורש כי העמותה "פועלת בצעדים נמרצים לסייע למאות 
מבני השאהידים, העצורים והאלמנות". כשנשאל על כך ראזי עיסא במסגרת 
התחקיר של איילה חסון הוא השיב בהכחשה גורפת: "לא, אין מצב, אין מצב". 

בתאריך 05.11.2021 פורסמה כתבה באתר חדשות ערוץ 13 )"לאחר הפרסום: 
עמותת "סיוע 48" הסירה תמיכה בבני מחבלים ממסמכיה"( 

חסון אמרה: "מאז הפרסום שלנו כאן בשבוע שעבר נעשים מאמצים רבים לשנות 
את מה שהיה. תוכן מעניין בדף העמותה שהייתה בלב הפרסום שלנו שונה. 
עמותה 48 שמנוהלת על ידי בכירי רע"מ הצהירה במטרות שלה באופן מפורש 
כי היא פועלת למען בני שאהידים עצורים ואלמנות. תיעדנו את הטקסט למקרה 

שמישהו יחליט לשנות אותו" 

באתר ערוץ 13 נכתב: בעקבות הפרסום בחדשות 13 והסערה, עמותת "סיוע 48", 
שינתה במסמכיה את נוסח מטרות האגודה והסירה הבעת תמיכה בבני מחבלים. 

כעת, המילים "בני השהידים" נמחקו ובמקומן מופיעות "מטרות אנושיות". 

כזכור, בשבוע שעבר פורסם כי בכיר ברע"ם ואחד ממנסחי הסכם הקואליציוני, 
ראזי עיסא, נפגש עם בכיר בחמאס בכנס של עמותה שאותה הוא מנהל בשם 
"סיוע 48". באירוע, פעיל ארגון הטרור הודה לעיסא, אך האחרון סירב לענות 
על מה הודה לו. על כן, עולה החשש כי כספים המדינה הועברו לידי חמאס 

באמצעות האגודה.

בכתבה של רביב דרוקר נשאל יו"ר העמותה עלי כתנאני על העובדה שהם מחקו 
מאתר העמותה עדות לכך שהעמותה הצהירה על תמיכתה במשפחות מחבלים. 
בניגוד לראזי עיסא, כתנאני אישר את הופעת הדברים וענה ", מה שכתוב באתר 
זה היה כתוב מההתחלה, מזמן"- ואכן בבדיקה עולה כי גם באתר האינטרנט 
הקודם של העמותה המצוי בארכיון האינטרנט הופיעה הצהרתה המפורשת על 
פעילותה לתמיכה במחבלים. בהמשך כשהעמותה שדרגה את האתר, הטקסט 
נוסף לאתר החדש. יש לציין כי הדברים הופיעו גם ב"אודות" עמוד הפייסבוק 
הרשמי של העמותה וגם משם הם נמחקו לאחר הפרסום בערוץ 13. כתנאני לא 
הכחיש את המחיקות מערוצי העמותה. יש לציין שהעמותה לא מחקה רק "מילה 
אחת" כפי שמשתמע משאלתו של דרוקר, אלא טקסט שלם המצביע בבירור כי 

העמותה פועלת "בצעדים נמרצים" לסייע למשפחות המחבלים.  

נסיון להכחיש את עצם קיום פרסומי 
העמותה על סיוע למשפחות מחבלים 

ולמחוק את התכנים מהאתר הרשמי 
של העמותה
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ראשית חשוב לציין כי התנועה האסלאמית ושלוחותיה, רע"ם ועמותת סיוע 48 
נמנעות באופן עקבי מהגדרת חמאס כארגון טרור ומהגדרת אסירים שהורשעו 
בעברות בטחוניות כמחבלים. באפריל 2021 חרג מהמנהג מנסור עבאס ונאלץ 
לפרסם הבהרה בנושא כי שגה בלשונו. ההודעה הרשמית של התנועה האסלאמית 
רלוונטית מאד לנושא הפרק: "התנועה האסלאמית הוסיפה כי באמצעות מוסדות 
הסיוע שלה היא נותנת חסות לאלפי משפחות חללים ושבויים של עמנו הפלסטיני 

בגדה המערבית ובעזה, כחובה לאומית, דתית והומניטרית."

על כן גם כאשר הם נשאלים בנושא תמיכה במחבלים יש לקחת בחשבון את 
הטרמינולוגיה הייחודית של ראשי התנועה האסלאמית.

בכתבה של רביב דרוקר

נשאל ראזי עיסא "האם יש העדפה לתרומת לשהידים, ליתומים של שהידים?", 
נשאל עיסא. 

"תיכנס לכל בית בגדה המערבית וגם בעזה, בכל בית שני כמעט יש מישהו 
שהוא שהיד, מישהו שנהרג, יש מלחמה שם. יש מלחמה. מה הילד יודע על 
אבא שלו? ילד קטן לא יודע מי זה אבא שלו אפילו. אנחנו, כשאנחנו תורמים 

ואנחנו עוזרים, אנחנו עוזרים לכל בן אדם".

תגובתו של עיסא מאשרת למעשה כי כספי העמותה מגיעים למשפחות של 
מחבלים שנהרגו במסגרת הלחימה מול החמאס.

נסיון להכחיש את העברת כספים 
בפועל למשפחות מחבלים

בראיון בתכנית של גולן יוכפז וענת דוידוב

יוכפז: רק כדי להבין, חבר הכנסת עבאס, אתה משתמש בביטוי יתומים 
ואלמנות. אלה יתומים ואלמנות של "שאהידים", במרכאות?

עבאס: גולן, יתום ואלמן הוא כל אדם שאיבד את אבא ואמא, לא חשוב...

יוכפז: זה נכון אולי מילולית, אבל יש בעיה שכסף שנאסף בישראל עובר 
למשל למשפחות של טרוריסטים, לא?

עבאס: אתה יודע, בוודאי שיש בעיה, אבל אנחנו קודם כל תרשה לי להגיד, 
אנחנו לא מעבירים כסף במזוודות של דולרים ואתם יודעים מי העביר את זה 

בצורת כסף מזומן...

יוכפז: אני מבין, אבל בכל זאת, אני מתעכב על הפרסום של אילה חסון. אני 
לא מדבר על נתניהו. אני

שואל, האם נכון שאתם מעבירים דרך עמותה 48 כסף גם ליתומים ולאלמנות 
של מחבלים, של טרוריסטים, של רוצחים?

עבאס: לא לא, אנחנו מעבירים ליתומים ואלמנות ומשפחות במצוקה. כל 
המידע הזה זמין ונגיש

יוכפז: אבל אתה לא עונה לי

דוידוב: איך אתה יודע? איך אתה יודע, מנסור עבאס?

עבאס: אתם רוצים, אתם רוצים... חברים, כל מה שאנחנו עושים שם מפוקח 
על ידי ארגוני הביטחון של מדינת ישראל. הם יודעים את זה. הם מכירים את 
הרשימות, הם יודעים את הכל. ולכן עזבו אתכם מהשימוש הפוליטי הנלוז. 
אנחנו לא עושים דבר מחוץ לחוק ומחוץ לפיקוח. עכשיו לבוא ולצייר שאין 

פיקוח ומועברים דברים שלא...
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בכתבה של רביב דרוקר:

דרוקר: נשאלת השאלה, על מה הוא מודה לך? 

עיסא: הוא מודה על הסיוע של העניים והנזקקים. הצטייר בכתבה כאילו הוא 
אומר תודה רבה בגלל שאתם עוזרים לחמאס. לא היה ולא נברא 

לטענת עיסא, לעמותה יש שיטה להעביר את הכספים לנזקקים מבלי שחמאס 
ישימו ידיהם על התרומות. המסלול של הכסף, לדבריו, הוא כזה: "אנחנו 
אוספים את כל הכספים האלה ומעבירים בכל עשירי בחודש לסניף הבנק שלנו 
ברמאללה. אנחנו מעבירים להם אקסל שיש בו 11,000-10,000 אימהות"... 
"ב-15 בחודש היא מקבלת הודעה", מתאר עיסא את התהליך, "היא הולכת 

לקחת עם כרטיס הוויזה שלה"....

בכיר חמאס שעמו נפגש, ראזי חמד, עומד בראש משרד הרווחה בעזה ויש 
בכל זאת ממשק אחד לפחות בו עמותת הסיוע נזקקת למשרד הזה. "כשרוצים 
לחלק שקי מזון", מודה עיסא, משרד הרווחה העזתי מעביר רשימות נזקקים".

נסיון להכחיש את העברת הכספים 
בפועל לחמאס

בראיון עם מנסור עבאס בתכנית 'אופירה וברקו' שאל ברקוביץ' לגבי הקשר 
של עבאס לעמותת סיוע 48 והקשרים של העמותה עם החמס: 

ברקוביץ': דבר אחד לא מוצא חן בעיניי. אתמול, ראזי עיסא, שהוא נציג 
שלך, שהיה חתום איתך על כל הקואליציה הזאת, הלך ונפגש עם בכיר של 

החמאס. זה נכון או לא נכון? 

עבאס משנה את הנושא ועונה על הקצאת כספים לדו קיום יהודי ערבי

ברקוביץ': אני אשאל אותך אם כבר נגעת בזה, כמה כסף מהשלושים מיליארד 
הולך לחמאס? 

עבאס: אתה יודע מה? הכוונה שלך לעמותה ההומניטרית הזאת שעומד בראשה

ברקוביץ': ארבעים ושמונה משהו

עבאס: ארבעים ושמונה. 

ברקוביץ': ארבעים ושמונה 

עבאס: אנחנו יכולים לתת דין וחשבון לכל שקל שעובר ליתומים ברצועת 
עזה דרך הבנקים. אנחנו לא מעבירים לרצועת עזה במזוודות כסף

בראיון בתכנית של גולן יוכפז וענת דוידוב

יוכפז: איך אתם מוודאים שהכסף הזה לא עובר לחמאס למשל?

עבאס: כי חברים כל המידע הזה חשוף לגורמי הביטחון. בואו לא נשלה את 
עצמנו, עכשיו מישהו רוצה להגיד לנו שמדינת ישראל היא מדינת בננה? שאין 
ארגוני ביטחון ואין רשויות חוק? אתם יודעים מה? בכתבה ההזויה הזאת אין 

מידע חדש. הכל מפורסם. הכל היה בשידור חי בפייסבוק

כלומר עבאס מודה שאין שום מנגנון של העמותה שדואג לכך שהכסף לא 
עובר לשליטת החמאס
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 פרק שלישי: 
תמיכה אידאולוגית של רע"מ - התנועה 

האסלאמית, בארגון הטרור חמאס ובמחבלים

3
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ווליד טהא: כל אלה שבבתי הכלא הם אסירי חופש. והם אסירי מצפון, ואסירים 
אידאולוגיים והם משלמים בשנות חייהם למען סוגייתנו הפלסטינית הצודקת.

דו"ח זה עוסק כאמור בפעילות תמיכה מעשית בטרור, אולם בפרק זה נסקור 
מספר מקורות )ראה בהרחבה- נספח ה'(, חלקם פורסמו בחודשים האחרונים 
וחלקם פורסמו לפני כעשור. מהמקורות ניתן להסיק באופן חד משמעי כי קיימת 
קרבה אידיאולוגית בין "התנועה האיסלאמית בפלסטין 1948" לבין תנועת 

האחות, תנועת חמאס. 

תרגום מספר קטעים מתוך אמנת התנועה האיסלאמית ומתוך פרסומים של 
בכירי רע"מ חושף את יחס התנועה למדינת ישראל ואת התנועה הציונית כאל 

"אויב" ו"פולש". 

לדוגמא: 

ב-22 באוקטובר 2016 השתתף מנסור עבאס בעצרת ברמאללה תחת הכותרת 
"לאומנים הקוראים לשים קץ לפילוג" כנציג וועדת המעקב העליונה של ערביי 

ישראל. בנאומו בעצרת אמר עבאס:

"הקשיבו היטב לנו: אין לכם ]היהודים[ זכות במסגד אל-אקצא המבורך, ואין 
לכם ]ליהודים[ זכות ברחבת אל-בוראק ]רחבת הכותל המערבי[, ואין לכם זכות 
בעיר אל-קודס ]ירושלים[. אתם ]היהודים[ פולשים בארץ הזו. אלה הן העובדות".

 

מהמקורות עולה כי מייסד חמאס בעזה, אחמד יאסין, היה מעורב בצורה כזאת 
או אחרת בהקמת התנועה האיסלאמית כסניף "האחים המוסלמים" תואם חמאס 
בתוך שטח ישראל. עוד עולה כי קיימת קרבה בין אמנת חמאס לבין אמנת 
התנועה האיסלאמית שהיא מסמך מחייב אשר נחתם ואושר על התנועה בכנס 

שהתקיים בשנת 2018, בהובלת ח"כ מנסור עבאס. 

לדוגמא: 

בפוסט בפייסבוק שפרסם מנסור עבאס בתאריך 14.05.2017 הוא שיתף הודעת 
אבל של מנהיג התנועה האיסלאמית, הששיח' חאמד אבו דעאבס, על מותו של 
מייסד התנועה עבדאללה נימר דרוויש בה נאמר : "הוא היה נאמן לדרכו של 
השהיד האימם חסן אל בנא )מייסד תנועת האחים המוסלמים(, אללה ירחם 
עליו, והוא היה תאומו של השאהיד השייח' אחמד יאסין )מייסד ומנהיג לשעבר 

של תנועת חמאס( אללה ירחם עליו" 

עוד עולה מעיון במסמכים כי הקשר בין התנועה האיסלאמית תחת ההנהגה 
הפוליטית של מנסור עבאס והנהגות מועצת השורא תחת ספוות' פריג' )כמו 
קודמיו, אבו דאעבס וצרצור( מקיימות באורח חוזר ונשנה קשרי הזדהות ותמיכה 

בתנועת חמאס, לרבות עם בכירי חמאס.  

מהחומר המובא עולה כי חברי מפלגת רע"מ ומנסור עבאס בפרט פרסמו לא אחת 
פרסומים שיש בהם הזדהות עם מחבלים ותיאור שלהם כ"גיבורים" ו"אמיצים". 

לדוגמא: 

בתאריך 24.04.2017 כתב מנסור עבאס: 

"האסירים הם אחינו ואחיותינו, בנינו ובנותינו. עם כניסת שביתת הרעב שלהם 
ליומה השמיני, אנו זקוקים היום לעצרת הזדהות בדרישה שתיענינה תביעות 

האסירים הגיבורים שלנו, העומדים איתן ברעב למען הכבוד והחירות" 

דוגמא נוספת: 

בתאריך 18.04.2017 שיתף מנסור עבאס את הודעת התנועה האיסלאמית לרגל 
יום האסיר הפלסטיני: 

עוד קמה ועולה מסכת קשרים של תמיכה והזדהות מצד חברי רע"מ עם הפלג 
הצפוני של התנועה האיסלאמית, ומנהיגו ראאד סלאח, אשר הוצא מחוץ לחוק 
בשנת 2015. גילויי התמיכה וההזדהות נרשמו לאחר הוצאת הארגון מהחוק. 
כך למשל, מנסור עבאס פרסם פוסטים בקריאות לתמוך בסלאח לאחר שנעצר 

בגין עבירות ביטחון וכתב בשבחו. 

לדוגמא: 

לאחר הוצאת הארגון מהחוק השתתף עבאס במפגן תמיכה בפלג הצפוני 
של התנועה האיסלאמית. בתיעוד מהמקום נראה עבאס אוחז שלט בו נכתב 
"נקריב עצמנו למען אל-אקצא" ולידו אדם אוחז שלט בו נכתב )הצפונית + 

הדרומית=התנועה האיסלאמית( עם תמונות מנהיגי שתי התנועות. 

עוד קמה ועולה 
מסכת קשרים של 

תמיכה והזדהות מצד 
חברי רע"מ עם הפלג 

הצפוני של התנועה 
האיסלאמית, ומנהיגו 

ראאד סלאח
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דוגמא נוספת: 

באירוע תמיכה בשייח' ראאד סלאח שנערך ביולי 2020 ,לקראת כניסתו לכלא, 
נשא עבאס דברי שבח להחלטות של שייח' ראאד סלאח כשהוא מחובק עמו. 
בדבריו השווה עבאס את שייח' סלאח לסיפור על יוסף המובא בקוראן, בו יוסף 

היה צריך לבחור בין מאסר בכלא לבין עשיית חטא.

"קראו לו )ליוסף( לעשות משהו לא מוסרי, וקוראים לך לחוסר מוסריות פוליטית, 
וחלילה ללכת בדרך זו ואנחנו הולכים איתך וכל בני עמנו שומרים על הערכים 
שלנו, העקרונות שלנו, הלאום שלנו, הדת והמוסר שלנו...שייח' ראאד סלאח 

אנחנו איתך, מאוחדים על הדרך וממשיכים בהשגחת ה' הכל יכול."
מקרה בוחן אחד שחשף בצורה בולטת את היחס של חברי מפלגת רע"ם למחבלים 
היה הסערה שחוללה ההתבטאות של מנסור עבאס לגבי אסירים בטחוניים 
שביצעו פעולות טרור רצחניות. לשאלתו של עמית סגל השתמש עבאס במילה 
"מחבלים". הסערה שבאה בעקבות זאת אילצה את מנסור עבאס לפרסם הבהרה-

התנצלות ואף גרר התבטאויות של ראשי רע"ם והתנועה האסלאמית התומכות 
במחבלים ומגדירות אותם כ"אסירי חופש":

בחודש פברואר 2021 התקיים ראיון בערוץ 12 בין ח"כ מנסור עבאס לעיתונאי 
עמית סגל. בראיון נשאל עבאס על עניין הביקורים אצל המחבלים בבתי הכלא. 
עבאס השיב: "מי שפרסם שהלכתי לבתי הכלא וביקרתי מחבלים וחיבקתי 
אותם זה לא היה ולא נברא" וזאת על אף שנודע כי ביקר בכלא את המחבלים 
שביצעו את פיגוע ליל הקלשונים בו הותקפו באכזריות בבסיס טירונים ליד 
קיבוץ גלעד בשנת 1992 באמצעות סכינים, גרזנים וקלשון. המחבלים, תושבי 

אום אל פאחם, השתייכו לתנועה האסלאמית. 

בעקבות השימוש של עבאס בראיון במילה "מחבלים" קמה סערה בכלי התקשורת 
בערבית. בתגובה מנסור עבאס פרסם הודעה לאתר לפיה הוא השיב ברוח שאלת 

היריב ולכן הוא השתמש במונח זה. 

למחרת פורסמה הודעה רשמית של התנועה האסלאמית המתייחסת לפרשה. 
בהודעה נכתב בבירור כי התנועה האסלאמית תומכת באמצעות מוסדות הסיוע 
שלה באלפי משפחות מחבלים, הרוגים ואסירים וזאת כחובה לאומית, דתית 

והומניטרית. 

המהומה סביב פליטת הפה של מנסור 
עבאס בנושא מחבלים
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"התנועה האיסלאמית פרסמה הודעה בעקבות המהומה שגרמה הצהרתו של 
עבאס, והדגישה כי "היא תמשיך יותר מאחרים לשאת את נושא אסירי החופש, 
להגן על זכויותיהם ולהיאבק לשיפור תנאי מעצרם ואת העמידה לצד משפחותיהם 

וילדיהם"

בהמשך, מזכירים בתנועה האסלמית כי מייסד התנועה האסלמית, דרוויש, הורשע 
ונכלא. בנוסף, יו"ר מפלגת רע"מ בעבר, ח"כ דהאמשה, היה בעברו מחבל כלוא 

בישראל בגין עבירות ביטחוניות.

"מייסד התנועה, השייח עבדאללה נימר דרוויש היה אחד משבויי החופש, 
ומנהיג הרשימה הערבית המאוחדת, עורך הדין עבד אלמאלכ דהאמשה היה 

גם אסיר חופש"

בהמשך התנועה האסלמית מציינת את העובדה שחברי הכנסת שלה ביקרו 
מחבלים יותר מכל מפלגות הרשימה המשותפת. עובדה זו נכונה. יש לציין כי 
ביקורי הח"כים בכלא הופסקו רק לאחר החלטת המשרד לבט"פ לאחר הברחת 

הטלפונים למחבלים בכלא על ידי חה"כ לשעבר באסל גטאס.

"כל אסירי החירות מעידים כי מרבית מי שביקר בהם בבתי הכלא של עוול ועמד 
עמם בהגנה על נושאיהם, זכויותיהם ותנאי המעצר הם נציגי התנועה האסלאמית, 

עד שההחלטה הישראלית הגיעה למנוע מפגשים בין אסירים לחברי כנסת" 

בהמשך ההודעה נכתב:

"התנועה האסלאמית הוסיפה כי באמצעות מוסדות הסיוע שלה היא נותנת חסות 
לאלפי משפחות חללים ושבויים של עמנו הפלסטיני בגדה המערבית ובעזה, 

כחובה לאומית, דתית והומניטרית."

"התנועה אישרה כי התיאור ששימש את ראש הרשימה הערבית המאוחדת, ד"ר 
מנסור עבאס, בראיון לאתר החדשות של ערוץ 12 אמש, הוא תיאור לא מוצלח, 
ועדיף היה להשתמש בהגדרות שלנו - האסירים האמיצים שלנו, בתגובה לשאלה 
ולא על פי הגדרתם, להבנתנו. אנחנו מאמינים בתום לב וביטחון בעמדותיו של 
אחינו, ד"ר מנסור עבאס, שהוציא הודעת הבהרה בה הצהיר כי התיאור שציין 
בראיון הגיע על פי הגדרתם ולא על פי הגדרתו, שהיא האסירים האמיצים שלנו"

בהמשך לדברים התראיין ח"כ וליד טאהא )רע"מ( ונשאל על ההתבטאות של 
עבאס. קטע הראיון פורסם על ידי אתר הקול היהודי )"מספר 3 ברע"מ מסביר: 

נזהרים כשאנו מדברים עם עיתונאים יהודים"( 

מראיין: כעת אל הצהרותיו של מנסור עבאס. בוודאי הבחנתם בהצהרות שלהן 
הייתה השפעה גדולה, הצהרות שהיו בערוץ 12, עם העיתונאי עמית סגל. אני 
צפיתי בקטע מהראיון. שאלתי אליך, וזו שאלה המצויה כעת במגזר הערבי פה 
בארץ, האם אתה מאמין חבר הכנסת וליד טאהא, שהמעידות ונפילות של ח"כ 

ד"ר מנסור עבאס חוזרות על עצמן בזמן קצר? 

טאהא: אני אענה, אחי בילאל, בנושא ד"ר מנסור עבאס והשימוש שלו באותו 
מונח בו השתמש העיתונאי הזה, אך לפני כן אני רוצה לומר לך את האמת. כל 
מי שהשתמש בסוגיות ההצהרות של ד"ר מנסור עבאס באותו האופן שהשתמש 
בו העיתונאי ההוא, כל מי שמשתמש בנושא זה כדי להסית נגד ד"ר מנסור 
עבאס יודע שהוא נלחם כאדם ישר, צנוע, פטריוטי שמאמין שהאסירים בבתי 
הכלא הם אסירי חופש, ולמרות שהם יודעים זאת, הם לא מוצאים דרך אחרת 
לתקוף את האיש הזה מלבד השימוש בכך שלכאורה המושגים של התקשורת 

העברית מקובלים על מנסור עבאס. 

אני אגיד לך, הלוואי שהדוקטור לא היה משתמש באותו מושג שבו השתמש 
העיתונאי ההוא. אבל הוא לא עשה זאת משום שהוא הסכים עם הביטוי. ואגב, 
לצד העברי, הצד הציוני, יש להם הגדרות מיוחדות משלהם בכל הקשור לנושאים 
הלאומיים שלנו. מי נתן להם את הזכות להגדיר את מי שהם רוצים כמחבל או 
להגדיר את מי שהם רוצים כטרוריסט? יש לנו הגדרות שהפירוש שלהם הרבה 

יותר מדויק מהגדרותיהם. 

אני אומר, קודם כל אלה שבבתי הכלא הם אסירי חופש. והם אסירי מצפון, 
ואסירים אידאולוגיים והם משלמים בשנות חייהם למען סוגייתנו הפלסטינית 
הצודקת. העיתונאי היהודי השתמש במושג שהוא מאמין בו. בנקודת המבט 
שלנו, לדעת התנועה האסלאמית, לדעת בני המגזר שלנו, המחבל הוא זה שכובש 
את העם האחר, והמפגע הוא זה שהורג את העם האחר, והטרוריסט הוא זה 
שמציב מחסומים בין כפרים וערים פלסטיניות ומקשה את פרנסתם, והמחבל 

הוא שעושק אדמה ובונה מחסומים. 

הערבוב הזה במושגים לא מעניין אותנו, אבל השימוש בנושא נגד ד"ר מנסור 
עבאס כאילו שהוא אדם בוגדני, מי שמשתמש בשיטה זו נגד ד"ר מנסור עבאס 
יודע שהוא משקר ויודע שהוא מטעה, ויודע שהוא יוצא כנגד אדם פטריוטי 

ומכובד, שיש לו חזון ברור בכל מה שקשור באסירים. 

וחשוב מכך: אני מפנה אותך לשוב ולבדוק את חברי הכנסת הערבים של הרשימה 
הערבית המאוחדת. האסיר המשוחרר עבד אל-מאלכ דהאמשה, אבו יחיא, היה 
הראשון שנלחם והגן על סוגיית אסירי החופש שבבתי הכלא, השייח' אברהים 
עבדאללה סרסור, נשא את התיק הזה והיה חלוץ בנושא אסירי החופש. השייח' 
עבד אל חכים חאג' יחיא, כמו גם כל נציגנו ברשימה הערבית המאוחדת, עד 
שהגיע סיפורו של באסל גטאס והם הטילו איסור על הנציגים לבצע מעקב אחר 
נושאי האסירים. אף מפלגה אינה יכולה לבוא בטענות נגד הרשימה הערבית 

המאוחדת בסוגיית האסירים. 
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 פרק רביעי:
הקמת תשתית של התנועה האסלאמית 

וזרועותיה להשגת כספים ציבוריים לקידום 
מטרותיה

4
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בפרק זה נציג כיצד קבוצה קטנה של בכירים בתנועה האסלאמית וזרועותיה 
פועלות בשנים האחרונות כדי לבנות רשת של תאגידים וחברות מסחריות 
שמהווה תשתית להשגת כספים ציבוריים. הנתונים בפרק זה נותנים משנה 
תוקף להתרעות חברי פורום "בוחרים בחיים" של המשפחות השכולות ונפגעי 
הטרור כי כספים מתקציב המדינה עשויים לזלוג לידי התנועה האסלאמית 
וממנה - לגופי טרור ומשפחות מחבלים. חשש זה הולך וגובר ככל שנחשפים 
קשרי מפלגת רע"מ לחמאס באמצעות עמותת סיוע 48 והעברות סיוע כספי על 

ידם למשפחות מחבלים. 

בחלק הראשון נציג כיצד מאז כניסת רע"ם לקואליציה הוקמו שלוש חברות 
מסחריות בתחום התקשורת והסיבים האופטיים וכיצד רע"ם קידמה את הנושא 

באופן חריג על מנת לאפשר לחברות אלה לגשת למכרזים ציבוריים.

לאורך כל הפרק מופיעים שוב ושוב אותם שמות כבעלי שליטה בתאגידים 
המפורטים. נפרט כאן את תפקידם בתנועה האסלאמית, בעמותות המהוות את 

הזרוע המבצעת שלהן ובזרוע הפוליטית שלה, רע"מ.

אימאן חטיב יאסין, ח"כ מטעם רע"ם 	

וליד אלהואשלה, מקום 3 ברשימת רע"ם לכנסת ה 25 	

ספוות פריג', ראש התנועה האסלמית 	

עלי כתנאני, יו"ר עמותת סיוע 48 	

ראזי עיסא, מנכ"ל עמותת סיוע 48 ומספר 15 ברע"מ לכנסת ה24. יו"ר  	
הועידה הכללית של רע"מ

אברהים חג'אזי: מזכ"ל רע"מ וראש הלשכה הפוליטית של התנועה האסלאמית  	

סיאף אבו ריאש, יו"ר מחלקת הנוער של התנועה האסלמית ופעיל בגיוס  	
כספים לסיוע 48.

חליל אלעמור, בכיר בתנועה האסלאמית ובעמותת סיוע 48. 	

קאיד חרבוש, חבר הועד המנהל בעמותת סיוע 48. 	

הבכירים בתנועה האסלאמית 
השולטים בתאגידים 
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בפרק זה נפרט את מאמצי התנועה האסלאמית להקמת תשתית לפעילות מסחרית 
שתוכל לשמש אותה להשגת רווחים כספיים בסיוע משרד התקשורת ותאפשר 

לה להעשיר את קופתה ואת קופת עמותת סיוע 48. 

במסגרת ההסכם הקואליציוני בין סיעות רע"מ ו"יש עתיד", דרשה רע"מ  	
וקבלה התחייבות מהממשלה ל"תיקון קצב פרישת הסיבים האופטיים במגזר 

הערבי".

בחצי השנה שלאחר החתימה על ההסכם הקואליציוני, הקימו בכירי התנועה  	
האסלאמית ועמותת סיוע 48 שלוש חברות מסחריות בתחום התקשורת וסיבים 
אופטיים, א.ג'י קום, אלין קום ו- ספייד קום. בעלי השליטה בחברות אלה 
הם ראשי העמותה. א.ג'י קום, היא חברת-בת של עמותת סיוע 48, כך שכל 

רווחיה עתידים לעבור באופן מובנה לטובת העמותה.

שתיים מהחברות, אלין קום וספייד קום, קיבלו רישיונות ממשרד התקשורת  	
המאפשרים להן לספק שירותי אינטרנט. סקירת רשימות בעלי הרישיון באתר 
משרד התקשורת הממצאים מעלה חשד כבד שהחברות המסחריות של התנועה 
האסלאמית זכו להיענות חריגה ממשרד התקשורת בעניין קבלת הרישיונות.

הרשיון שניתן לחברות מאפשר להן לגשת למכרזי "קופת התמרוץ" במסגרתם  	
מועברים בחודשים אלה מענקים בסך מיליוני ₪ לחברות הזוכות. הקמת 
מערך החברות המסחריות באופן הזה שבו הקימה התנועה האסלאמית, 
הביאה למעשה ליצירת צינור מתוחכם להעברת כספים לעמותת סיוע 48 
מתחת לרדאר הציבורי כבר בחודשים הקרובים, בהם צפויים להיפתח מכרזים 
נוספים של משרד התקשורת לעידוד פרישת סיבים אופטיים באזורי התמרוץ, 
אפשרות ממשית לתהליך יצירת רווחים כספיים וקבלת מענקים שיושגו 

בסיוע ממשלתי ויועברו בהמשך לטובת עמותת סיוע 48. 

מהפרשה עולה חשד לפעילות בניגוד עניינים מצד ח"כ מנסור עבאס אשר  	
פעל לכאורה מול שר התקשורת יועז הנדל ומול הדרג המקצועי בנושא 
הסיבים האופטיים ומכרזי התמרוץ, וזאת למרות שידע כי אנשיו-שותפיו-

חבריו מהתנועה האסלאמית מקימים באותם ימים מערך של חברות מסחריות 
שתוכלנה לקטוף את פירות הישגיו הפוליטיים אשר נעשים, כביכול, לטובת 

החברה הערבית כולה ולרווחתה. 

נעשה נסיון להסתיר את הקשר בין החברות לבין 'סיוע 48'. לאחר חשיפת  	
פרטי הפרשה, הוחלף מספר הטלפון מרישיונה של אלין קום המצביע על 
זיקה בין החברה לעמותה. ח"כ עבאס מסר מידע מוטעה בנוגע לעובדות 
היסוד בפרשה: מועד הקמת החברה, הקשר בין המפלגה לחברה והקשר בין 
החברה למכרזי הסיבים. עיתונאי שפרסם את הידיעות בנושא קיבל מכתב 
התראה לפני תביעה מב"כ של בכירי התנועה האסלאמית, הדורש שיסיר 

את הפרסומים ויתכחש להם. 

פרשת הסיבים 

דרישת רע"מ להתחייבות ממשלתית בנושא 
הקמת תשתית סיבים אופטיים

בהסכם הקואליציוני, שנחתם בתאריך 2.6.2021 ישנם 20 סעיפים בלבד. מתוכם:

שישה )1-5,20( עוסקים בהצטרפות רע"ם לקואליציה.  	

ארבעה )13,14,18,19( עוסקים בבניה בישובים הערבים )חוקיים ושאינם  	
חוקיים(

שלושה עוסקים במינויים ופעולת ועדות בכנסת ובממשלה.  	

סעיף 8 מקצה 30 מיליארד ₪ "לצמצום פערים".  	

סעיף 9 מקצה 2.5 מיליארד "למיגור האלימות והפשיעה".  	

סעיף 10 מקצה 20 מיליארד "לתחבורה ציבורית במגזר הערבי".  	

סעיף 11 מקצה חצי מיליארד ₪ "לתיקון עיוותים בקידום פרוייקטים  	
ביישובים הערבים".

סעיף 12 מכיל התחייבות לפעול ל"ייצוג של החברה הערבית במשרות". 	

סעיף 15 מכיל התחייבות "לחתום על לפחות חמישה הסכמי גג עם רשויות  	
ערביות".

מכל הסעיפים בולט בחריגותו סעיף 16: "הממשלה תפעל לתיקון קצב פרישת 
הסיבים האופטיים במגזר הערבי". בעוד שהמשרדים המשמעותיים ביותר הוזכרו 
באופן כללי בסעיף גג אמורפי )הבריאות, הרווחה, תעסוקה חינוך והשכלה 
גבוהה, תכנון שיכון ודיור, חיזוק השלטון המקומי, חדשנות והייטק עידוד עסקים 
ויזמות, תיירות, חקלאות, תשתיות מים וביוב(, עולה התהייה מדוע דווקא נושא 

הסיבים האופטיים קיבל התייחסות נקודתית ומפורשת?

הקמת חברות מסחריות לפרישת סיבים על 
ידי ראשי התנועה האסלמית

בתאריך 3.6.2021, יום לאחר החתימה על ההסכם הקואליציוני )שכזכור המו"מ 
עליו התנהל בין השאר במשרדי עמותת 'סיוע 48(, נרשמה ברשם החברות חברת 

התקשורת א. ג'י קום:

החברה בבעלות מלאה של עמותת סיוע 48 ובשליטתה הבלעדית. על כן,  	
כל רווחיה מיועדים לעבור באופן מובנה לקופת העמותה. 

על פי המסמכים, מנהלי החברה, עלי כתנאני )יו"ר עמותת סיוע 48( וראזי  	
עיסא )מנכ"ל העמותה ומספר 15 ברע"מ לכנסת ה-24(

כתובתה ומספר הטלפון של החברה זהים לאלה של עמותת סיוע 48.  	

בתאריך 15.8.2021, נרשמה חברת התקשורת אלין קום:

החברה בבעלות משותפת של  	

- ספות פריג', ראש התנועה האסלמית הרשום כ"מנהל העסק".  

- אברהים חג'אזי: מזכ"ל רע"מ וראש הלשכה הפוליטית של התנועה    
האסלאמית   

- עלי כתנאני: יו"ר עמותת סיוע 48  
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כתובת החברה זהה לכתובתו של ספוות פריג' 	

מספר הטלפון של החברה זהה לזה של עמותת סיוע 48 	

בתאריך 7/11/2021 נרשמה חברת התקשורת ספייד קום:

החברה בבעלות משותפת של 	

- פאדי כתנאני, בנו של עלי כתנאני, יו"ר עמותת סיוע 48 )66%(.    
פאדי קיבל את מניות החברה מחליל אלעמור  

- סיאף אבו ריאש, יו"ר מחלקת הנוער של התנועה האסלמית ופעיל    
בגיוס כספים לסיוע 48. אבו ריאש מופיע ברשימת רע"מ לכנסת ה-24.  

כתובת החברה זהה לכתובתו של עלי כתנאני 	

בתאריך 24.07.22 רשמה החברה ערבות בנקאית ע"ס 100 אלף ₪ בחתימת  	
סיאף אבו ריאש. 

פעילות רע"מ לקידום נושא פרישת הסיבים
מדיווחים בתקשורת עולה כי נושא פרישת הסיבים הוא אחד הנושאים שבמוקד 

האינטרסים של רע"ם.

ב 30.6.2021 השתתף מנסור עבאס בדיון שהתקיים בוועדה לענייני המגזר  	
הערבי שעסק במתווה הסיבים. עבאס הצהיר: "אנחנו ערים לנושא הזה... 
אנחנו עוקבים וגם בתוכנית הכלכלית הבאה תהיה התייחסות וקשר עם שר 

התקשורת, יועז הנדל."

בתאריך 3.8.2021 קיים שר התקשורת, יועז הנדל, מסיבת עיתונאים באום  	
אל פאחם ואמר: גילינו שיש ביקוש גבוה לסיבים, וגם הנציגים בכנסת עוסקים 

בנושא, גם חבר הכנסת מאצלכם, כולם נוגעים בנושא ודוחפים את זה.

בתאריך 8.8.2021 )היום בו נוסדה חברת אלין קום( נפגש נגיד בנק ישראל  	
עם מנסור עבאס. לאחר הפגישה אמר עבאס:  "זו פגישה מאוד חשובה 
במיוחד לפני אישור תקציב המדינה בכנסת... אין ספק ששגשוג הכלכלה 
בחברה הערבית והשתלבותה בשוק העבודה, ובמיוחד תעסוקת נשים, תעשיית 
ההייטק, וקידום פריסה נרחבת של רשת הסיבים האופטיים בחברה הערבית 

יביאו גם לשגשוג הכלכלה והמשק במדינה."

באותו יום הכריז שר התקשורת הנדל על רפורמה שתאפשר לחברות לקבל  	
רישיון לאספקת שירותי תקשורת בתנאים מקלים. במקום הון עצמי של 
15 מליון ₪, המבקשים יידרשו להון עצמי של מליון בלבד. גם הערבויות 
הופחתו ב-90%-80% לכ-200-100 אלף שקל. בין השאר הקפיד הנדל 

לציין "שיתפתי את חבריי מרע"מ בתכניות".

קבלת היתר כללי והיתר מיוחד ממשרד 
התקשורת

בחודש דצמבר 2021, תוך ארבעה חודשים בלבד מהקמתה, קיבלה אלין  	
קום שני רשיונות ממשרד התקשורת: היתר כללי ורישיון מיוחד

בחודש פברואר 2022 פרסם משרד התקשורת מצגת בנושא פרישת סיבים  	
ובו הופיעה אלין קום כשייכת לאזור מתן שירות כפר קאסם. 

בחודש יולי 2022 קיבלה ספייד קום היתר כללי ממשרד התקשורת 	

בחודש אוגוסט 2022 קיבלה ספייד קום רישיון מיוחד ממשרד התקשורת  	

סקירת בעלי היתר כללי ובעלי רישיון מיוחד באתר משרד התקשורת מעלה 
חשד שחברות התקשורת של התנועה האסלאמית זכו להיענות חריגה מצד 
משרד התקשורת בנושא קבלת הרישיונות, בתקופה הקריטית שלפני פתיחת 

מכרזי התמרוץ. 

על פי בדיקה העדכנית ליום 01.09.2022, במדינת ישראל 17 חברות המחזיקות 
בשני הרישיונות יחד, גם היתר כללי וגם רישיון מיוחד. 

מתוכן, חמש חברות קיבלו את שני הרישיונות מאז הקמת קואליציית בנט-לפיד 
ועד היום. 

מבין החמש, שלוש חברות הן חברות חדשות שהוקמו לאחר הקמת הקואליציה. 

מבין השלוש- שתי חברות בבעלות בכירי התנועה האסלאמית, אלין קום וספייד 
קום. 
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בסוף יוני 2022 העלה ח"כ משה ארבל )ש"ס( חלק מהטענות בפרשה במליאת 
הכנסת. )ישיבה מס' 149, תור 44, דברי הכנסת(. לשאלת ח"כ ארבל הכחיש 
עבאס כי חברות התקשורת של התנועה האסלאמית קבלו היתר כלשהו, בניגוד 
חזיתי לעובדות. עוד טען עבאס כי החברה הוקמה לפני כניסת רע"מ לקואליציה, 
טענה שקרית כפי שמעידים מסמכי החברה ברשם החברות, לפיהם החברה הוקמה 
בחודש אוגוסט 2021. בנוסף הכחיש עבאס כל קשר בין החברות לרע"ם, על 
אף ש ממסמכי החברה עולה בצורה חד משמעית כי היא הוקמה ומנוהלת על 
ידי בכירי התנועה האסלאמית ומפלגת רע"מ. מאוחר יותר לאחר שנשאל האם 
נושאי משרה בחברה הם בעלי תפקידים במפלגה השיב עבאס: "זה לא חשוב". 

בתחילת יולי 2022 פרסם העיתונאי עאדל חמאדה מספר פוסטים בפייסבוק 
בהם העלה את השליטה של עמותת סיוע 48 והתנועה האסלאמית בחברות 
מסחריות ואת הזהות המוחלטת בין ראשי העמותה לחברות )כולל מספרי 
הטלפון החופפים של משרדי העמותה למספר של החברות(. תוך מספר ימים 
קיבל חמאדה התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים מבא כוחם של ספוות 
פריג', אברהים חג'אזי ועלי כתנאני שדורש ממנו להסיר את הפוסטים ולפרסם 
הבהרה המתכחשת אליהם. ההתראה מאיימת על חמאדה כי אם לא יעשה כן, 

ייתבע על 100,000 ₪.

בעקבות החשיפות בנושא החליפה החברה אלין קום את מספר הטלפון שרשום 
על שם החברה במשרד התקשורת, כך שלא יהיה ניתן לזהות בקלות את הקשר 

לעמותת סיוע 48.

תגובת משרד התקשורת בנוגע לחברות 
והקשרים שלהם לתנועה האסלאמית

במהלך החודשים מאז חשיפת הפרשה לא ניתן יחס ראוי למי שהתריע עליה. 
שר התקשורת הנדל התחמק בכל פעם שעימתו אותו עם הנתונים וניסה להסיט 
את הדיון לממשלה הקודמת. למרות הראיות הרבות שביססו את היותה של 
רע"מ זרוע אחת מני רבות של התנועה האסלאמית התעקש הנדל לראות את 
הקשר עם רע"מ כ"ניסוי מאד מעניין" והתעלם מהבעייתיות שתלות ברע"מ 
מייצרת. גם משרד התקשורת לא התייחס ברצינות לפניות בנושא. בתאריך 
26.7.2022, לאחר אינספור פניות, נתקבלה תשובה קצרה מבן צ'רטוף דאר, 
יועץ בכיר למנכ"לית משרד התקשורת: "בניגוד לנטען, חברת אלין קום איננה 
בעלת רישיון כללי אלא בעלת רישיון מיוחד פס רחב בלבד". תשובת הבכיר 

מנוגדת לנתונים שמופיעים במשרד התקשורת ושנגישים לכולי עלמא.

נסיונות להסתיר ולטשטש את הקשר 
בין עמותת 48 לבין חברות התקשורת

מכרזי תמרוץ של משרד התקשורת בנושא 
פרישת סיבים

בהמשך להסכם הקואליציוני עם רע"מ, בתכנית החומש לחברה הערבית )אוקטובר 
2021( הוכנס סעיף )19( העוסק ב"חשיבות חיבור הישובים הערבים לרשת 
תקשורת איכותית ומהירה". כחלק מהתכנית הוקמה קרן תמרוץ לעידוד הפרישה 
בפריפריה. כל חברות התקשורת נדרשות להפקיד 0.5% מההכנסות שלהן 
והקרן תעביר את הכסף לחברות שיבקשו להשתתף בפרוייקטי פרישה ושיעמדו 

בדרישות המכרז.

אחת מדרישות הסף לזכיה במכרז הינה החזקה בהיתר ממשרד התקשורת 
משעה שהוקם מערך החברות המסחריות, ומשעה שהן קיבלו רישיונות ממשרד 
התקשורת, הדרך מכאן ועד להעברת רווחים כספיים לידי עמותת סיוע 48 
קצרה במיוחד. די בכך שאחת משתי החברות, אלין קום או ספייד קום תשכור 
את שירותיה של חברת א.ג'י קום כקבלן משנה, כמקובל בתחום פריסת הסיבים 
האופטיים, באם תזכה במכרז. במקרה כזה הרווחים יועברו לעמותה באופן מובנה, 
מתוקף היותה של א.ג'י קום חברת-בת של העמותה. כאמור, עלי כתנאני הוא גם 
בעל מניות בחברת אלין קום, הוא גם מנהל חברת א.ג'י קום מתוקף היותו יו"ר 
העמותה, וגם אביו של פאדי כתנאני, בעל השליטה העיקרי בחברת ספייד קום. 

קופת התמרוץ – המכרז הבא בעוד שבועות 
ספורים 

בתאריך 01.08.2022 פורסם עדכון באתר משרד התקשורת בעניין מכרזי 
התמרוץ. בעדכון נכתב כי בחודש הבא, אוקטובר 2022, צפוי לצאת לדרך 

מכרז התמרוץ השני. 

"הפריסה בפריפריה בסבסוד קופת התימרוץ נמשכת - השבוע שלח משרד 
התקשורת  דרישות תשלום לחברות התקשורת החייבות בתשלום לקופת התמרוץ 
בסך כולל של כ-90 מיליון ש"ח. קופת התמרוץ תשמש ל לסבסוד פריסת סיבים 
באיזורים נעדרי כדאיות כלכלית בפריפריה באמצעות מכרז התמרוץ השני 

שעתיד לצאת לדרך באוקטובר הקרוב."

הרישיונות שקיבלו חברות אלין קום וספייד קום, מאפשרים להן לגשת למכרז. 

הרישיונות שקיבלו 
חברות אלין קום 

וספייד קום, 
מאפשרים להן לגשת 

למכרז. 
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בתאריך 01.05.2022 פרסם אתר מקור ראשון )"עמותת "סיוע 48" התומכת 
במשפחות מחבלים מבקשת תקציב מהמדינה", גדעון דוקוב( כי עמותת סיוע 
48 הגישה בקשה לקבלת תקציב מוועדת העיזבונות של האפוטרופוס הכללי 

במשרד המשפטים. 

בכתבה נכתב: 

בתחקיר שפרסמה איילה חסון בחדשות 13 לפני כמה חודשים נטען כי העמותה, 
שאנשיה קשורים למפלגת רע"ם, העבירה כספים למשפחות "חללי" המאבק 
נגד ישראל ברצועת עזה. לפי התחקיר, בדף הרשמי של העמותה נכתב כי היא 
"פועלת בצעדים נמרצים להגיע אל מאות בני השהידים, העצורים והאלמנות". 
שבוע לאחר התחקיר פורסם שהעמותה שינתה במסמכיה את נוסח מטרות 
האגודה, והסירה הבעת תמיכה בבני מחבלים. עוד פורסם כי מנכ"ל העמותה 
ראזי עיסא ואחרים בעמותה עמדו בקשר עם בכירי חמאס בעזה, ואלה אף הודו 

לאנשי העמותה על פעילותם.

הפרסומים עוררו תגובות נזעמות, ובעקבותיהן הבהירו שרים בממשלה כי אף לא 
שקל מכספי המדינה מועבר לעמותה. מנכ"ל סיוע 48 טען גם הוא שהעמותה 
מקבלת מהמדינה "אפס עגול", ושכל תקציבה, יותר מ־40 מיליון שקלים בשנה, 

מגיע מתורמים פרטיים.

כעת מתברר כי בשעה שהמנכ"ל אמר את דבריו, כבר הוגשה לפחות בקשה אחת 
של העמותה לקבלת 400 אלף שקלים מתקציב ועדת העיזבונות של האפוטרופוס 
הכללי במשרד המשפטים. ועדת העיזבונות מטפלת בצוואות ובתרומות של אנשים 
מכל רחבי העולם, יהודים ברובם, שבעת פטירתם מקדישים בצוואתם כסף או 
רכוש לטובת מדינת ישראל. ברוב המקרים הם מייעדים את הכסף לשימוש 
מסוים, אולם סכומים גדולים ניתנים גם ללא ייעוד מפורש. הכספים הללו, 
שנועדו כאמור לטובת מדינת ישראל, מחולקים למטרות ציבוריות באמצעות 

ועדת העיזבונות.

לפי הבקשה שהגישו אנשי סיוע 48 כבר בשנת 2021, הבקשה לתמיכה בסך 
400 אלף שקלים יועדה למיזם של סטודנטים למתן תגבור לימודי לאוכלוסיות 
נזקקות בערים המעורבות ובאזור הנגב. בדברי ההסבר שנלוו לבקשה לא 

בקשה לקבלת תקציב מוועדת 
העזבונות של האפוטרופוס הכללי 

במשרד המשפטים

הוזכר כמובן הסיוע למשפחות הפלסטיניות ביו"ש וברצועת עזה, אלא נכתב 
כי "בשנים האחרונות פעילות העמותה שמה דגש על צמצום פערים חברתיים 
וסיוע למשפחות חסרות אמצעים בחברה הערבית בארץ – בפרט סיוע כספי, 
חומרי ולימודי למשפחות עניות ולאוכלוסיות מוחלשות בנגב ובערים המעורבות, 

לעובדים זרים ולמבקשי המקלט".

בהמשך הכתבה הובאו תגובות משרד 
המשפטים ועמותת סיוע 48: 

מהאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים נמסר בתגובה שבקשת העמותה נדחתה 
בספטמבר 2021 על ידי ועדת העיזבונות. באשר לטענה כי גם כעת מוגדרת 
הבקשה במאגר המידע הממשלתי כ"פעילה", נמסר ממשרד המשפטים שזהו 

עניין טכני הנובע מכך שהרשימה לא נמחקה מהמאגר.

מעמותת "סיוע 48" נמסר בתגובה: "לא קיבלנו משום גורם"

ניתן לצפות בבקשה המלאה של עמותת סיוע 48 באתר מאגרי המידע 
הממשלתיים, באמצעות חיפוש מספר העמותה )580288470( במאגר המידע. 

91 90



מפלגת רע"מ תומכת טרור מפלגת רע"מ תומכת טרור

התנועה האסלאמית הקימה בשנים האחרונות רשת תאגידים הפועלים בתחומי 
חינוך ותרבות. בדיקת נושאי המשרה בחברות אלה מעלה זיקה ברורה לבעלי 
התפקידים בעמותות התנועה האסלאמית, עמותות סיוע 48 ועמותת אלאקסא 

שהן עמותות הנשלטות על ידי התנועה האסלאמית.

במאמר מוסגר יצוין שעמותות ותאגידים שהתאפיינו בפעילות דומה שהחזיק 
"הפלג הצפוני" של התנועה האסלאמית, הוכרזו כמשויכים לארגון טרור לאחר 
ההכרזה עליו בשנת 2015. אחדים מהם אף הספיקו לקבל תקציבים ממשרד 
החינוך טרם ההכרזה עליהם כמשויכים לארגון טרור. כסף ישראלי הגיע אל 

קופת הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית דרך משרד החינוך.

חתירתה של התנועה האסלאמית להקמת תשתית תאגידי תרבות וחינוך מעלה 
חשש כפול: ראשית, כפי שכבר צויין בפרשת הסיבים, קיים חשש לניצול לרעה 
של מעמדה של רע"מ בכנסת או בקואליציה עתידית לשם קידום עניינם של 
תאגידי התנועה, תקציבים שייעודם לחברה הערבית בתחומי החינוך והתרבות 
עלולים לזלוג לקופת התנועה האסלאמית, העמותות הביצועיות שלה )כגון 

סיוע 48( ומשם לתמיכה בטרור ולגופים בשליטת ארגוני טרור. 

שנית, קיים חשש כי בתאגידי התרבות והחינוך יקודמו המסרים הלעומתיים 
של התנועה האסלאמית נגד מדינת ישראל במימון ישיר של משרד החינוך או 
לחילופין במימון ציבורי ל"פרויקטים חינוכיים" כל זאת בסיוע ישיר של חברי 

מפלגת רע"מ.

להלן רשימת התאגידים:

סנא - ניהול מערכות בע"מ  ]86[

תאריך התאגדות: 26.8.2022 	

נושאי משרה:  	

- הדירקטור היחיד בחברה: עלי כתנאני.  

- חבר ועדת ביקורת: חליל אלעמור  

מטרות: ניהול וקידום פרוייקטים ציבוריים להעלאת המודעות לאזרחות טובה  	
בחברה הערבית במדינת ישראל, קידום פרוייקטים בתחום החינוך,תרבות,מדע 

ואומנות"

הקמת רשת תאגידים בתחומי 
החינוך והתרבות בשליטת התנועה 

האסלאמית

העמותה לחלוקת מלגות ע"ש שיך עבדאללה נמר דרויש )ע"ר(  ]87[

שנת הקמה: 2020 	

נושאי משרה 	

ספוות פריג' – מייסד, חבר ועדת ביקורת   

ראזי עיסא – מייסד   

אברהים חג'אזי – מייסד   

אברהים אלעמור – מורשה חתימה וחבר הועד המנהל   

אימאן חטיב יאסין – מייסדת  

פואד ג'אבר – רו"ח מבקר  

אלקלם לפיתוח מנהיגות צעירה וסטודנטים )ע"ר(  ]88[

שנת הקמה: 2019 	

נושאי משרה: 	

- ספוות' פרי'ג – מייסד, חבר ועד מנהל ומורשה חתימה   

- סאמר בדוי – מייסד, חבר ועד מנהל ומורשה חתימה   

- אברהים חג'אזי – מייסד, חבר ועד מנהל   

- וליד אלהושלה – מייסד, חבר ועד מנהל   

- פואד ג'אבר – רו"ח  

קבול למדע ומצוינות בע"מ  ]89[

שנת הקמה: 2018 	

נושאי משרה: 	

- עלי כתנאני – דירקטור  

- אברהים חג'אזי – ועדת ביקורת  

- פואד ג'אבר – רו"ח  

תחום פעילות רשמי: חינוך, השכלה והכשרה מקצועית – כללי 	
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מהאראת לפיתוח וייעוץ ארגוני בע"מ  ]90[

שנת הקמה: 2018 	

נושאי משרה: 	

- לינה פריג' – דירקטור   

- בשיר סעודי – בעל מניות   

- אברהים חג'אזי – בעל מניות  

תחום פעילות רשמי: מתן שירותי אבחון, תמיכה, אימון, פיתוח, ייעוץ, ליווי  	
והכוונה ברמה האישית של מנהלים, צוותים והובלת תהליכים כלל ארגוניים 
כולל גיבוש חזון, מטרות ותוכניות עבודה וגיוס מתנדבים. פיתוח תוכניות 
מנהיגות להעצמת נשים ערביות המקנות להם כלים ומעודדת את השתלבותן 
בפוליטיקה, בשוק העבודה ובחיי החברה במגזר הערבי. בניית תוכניות לעידוד 
ההתנדבות בחברה הערבית ובמיוחד בקרב בני הנוער,צעירים ואקדמאיים. 
ארגון כנסים, ימי עיון,השתלמויות, סדנאות,קורסים. ייזום וקידום מחקרים 

וניירות עמדה על פעילותו של המגזר השלישי בחברה הערבית

חברת גנאן אבנאא אלמוסתקבל בע"מ  ]91[ 

שנת הקמה: 2015 	

נושאי משרה: 	

- ספוות' פריג'- דירקטור, מורשה חתימה והממונה על הדיווחים  

- אברהים חג'אזי  

- קאיד חרבוש  

תחום פעילות רשמי: פעילות חברתית 	

מואססת אלפורקאן לתחפיז אלקוראן  ]92[

שנת הקמה: 2005 	

נושאי משרה 	

- גאבר גאבר – חבר ועד מנהל   

- סאמר בדוי – חבר ועדת ביקורת  

מטרות רשמיות: לימוד קוראן ושריעה מוסלמית, קריאה ודקלום של הקוראן;  	
הקמת מוסדות וארגון מחנות ללימוד הקוראן והשריעה המוסלמית; חלוקת 
מלגות לסטודנטים לומדי קוראן ושריעה; ארגון סטודנטים לעליה לרגל 

ולעומרה במכה. ארגון פעילויות תרבותיות ברוח דת האיסלאם.

סיכום ומסקנות
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הדו"ח פורש מסכת עובדות שמשמעותן ברורה: רע"ם היא איום על הדמוקרטיה 
ועל עצם קיומה של המדינה היהודית – מדינת ישראל. 

מאז היווסדה פועלת רע"מ מתוך תפיסה קיצונית-דתית-איסלאמית ששוללת 
את זכותו של העם היהודי למדינת לאום, שמעמידה את דת האסלאם מעל 
הדמוקרטיה ושואפת להכפיף את המדינה לחוקי השריעה המוסלמים. כפי 
שעולה מהדו"ח, רע"ם אינה גוף עצמאי והיא נשלטת באופן מוחלט על ידי 
התנועה האסלאמית. התנועה האסלאמית היא זו שהקימה במקור את רע"מ, 
היא זו שקובעת את רשימת המועמדים במפלגה והיא זו שמכתיבה לרע"ם את 
כל ההחלטות בפעילותה הפרלמנטרית. רשימת רע"ם מלאה בבכירים בתנועה 
האסלאמית ופעילים מרכזיים בעמותות שלה, ובפרט יו"ר המפלגה, מנסור עבאס 
הוא המזכ"ל של התנועה האסלאמית וסגן מנהיג התנועה. למעשה רע"ם היא 
סוכן של התנועה האסלאמית בכנסת שכל מטרתו היא לנצל את זכויות היתר 

והחסינויות שמוקנות לחברי הכנסת כדי לפגוע במדינה מבפנים. 

כפי שעולה מהדו"ח, פרט לזרוע הפוליטית, רע"ם, התנועה האסלאמית מפעילה 
עמותות רבות כזרועות ביצועיות. אחת הזרועות הבולטות היא עמותת 'סיוע 
48'. העמותה קשורה באופן ישיר לרע"ם וכפי שמנסור עבאס מעיד על עצמו, 
הוא יכול לתת דין וחשבון "על כל שקל" שהעמותה מוציאה. בחינה מדוקדקת 
של פעילות העמותה חושפת קשרים מסועפים שלה שמגיעים עד לצמרת תנועת 
חמאס ולאגודות בעזה ובאיו"ש שהוצאו מחוץ לחוק על ידי המטה ללוחמה 
בטרור. יצוין כי הממצאים העולים מצביעים על פעילות בניגוד לחוק המאבק 
בטרור. עמותת סיוע 48 תמכה בעמותות שהוכרזו כארגוני טרור וקיימה איתן 
פרויקטים משותפים. העמותה העבירה כספים רבים למימון פרויקטים אלה 
ובכך פעלה באופן חד משמעי לתמיכה במאבק מזוין של ארגון הטרור חמאס 

נגד מדינת ישראל. 

בעוד שפעילות העמותה המוצהרת בדוחותיה היא "תמיכה ביתומים ובנזקקים", 
בפועל העמותה שימשה כצינור למימון ולהעברת משאבים שווי כסף למשפחות 
מחבלים כלואים ולשארי מחבלים שחוסלו, פעילות שהוגדרה על ידי גורמי 
המקצוע כפעילות טרור לכל דבר ועניין. על אף הנסיונות של התנועה האסלאמית 
והזרוע הפוליטית שלה רע"ם להסתיר את הדעות הקיצוניות שלהן ולמחוק 
עדויות שחושפות את מהותן האמיתית, בדיקה של ראיונות בתקשורת מראה 
כי ברמה הרעיונית מנהיגי התנועה ורע"ם מהללים את המחבלים, מתייחסים 
אליהם כאל גיבורים ומתגאים בסיוע שהם מגישים למשפחותיהם. ראשי עמותה 
סיוע 48 מודים כי הם מעבירים כסף למשפחות ה"שאהידים" ומנסים לתרץ 
זאת בטיעונים מופרכים לפיהם "בכל בית שני בעזה יש מישהו שהוא שאהיד".

החשיפה העדכנית ביותר לגבי התנועה האסלאמית היא החתירה שלה להקמת 
זרוע מסחרית בדמות רשת חברות, שיכולות להשתתף במכרזים על מכרזים 
ציבוריים. החברות, שחלקן הוקמו בעקבות הצטרפות רע"ם לקואליציה, נשלטות 
באופן מלא אל ידי בכירי התנועה האסלאמית שמחזיקים גם בעמדות מפתח 
בדירקטוריון וכבעלי מניות. הסכנה הברורה והמיידית היא שכספי ציבור יגיעו 
לידי החברות באמצעות פנייה למכרזים ציבוריים ומשם לגופים הנשלטים בידי 
החמאס ולעמותות טרור, כפי שקרה עם כספים מהעמותה 'סיוע 48'. הדו"ח 
גם מראה כיצד שרים בממשלה שתלויים פוליטית ברע"ם מנסים לטייח את 
הסכנה ואפילו מסייעים בידי החברות לקבל היתרים ורשיונות. המשמעות היא 
שהשתתפותה של רע"ם בכנסת משתקת את המערכת הפוליטית מלטפל באחד 
האיומים החמורים שעומדים מול המדינה. על כן קיים צורך דחוף להפעיל את 
הסעיף בחוק שנועד בדיוק למטרה זו ולפסול את רע"ם מהתמודדות בבחירות 

הבאות.
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כל שאר הנספחים המתייחסים לפרק הראשון ולכל יתר הפרקים - מצורפים 
לדו"ח כנספחים א'-יא'. 

מת שייח עבדאללה נימר דרוויש, מייסד התנועה האיסלאמית בישראל, [ 1]
ג'קי חורי, הארץ

התעוררות דתית, פונדמנטליזם ורדיקליזם דתי אצל המוסלמים אזרחי [ 2]
ישראל, ד"ר דני רבינוביץ. באתר הספרייה הווירטואלית של מטח

הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית הוצא מחוץ לחוק, איתמר אייכנר, [ 3]
ynet ,חסן שעלאן ויואב זיתון

תקנון מפלגת רע"מ[ 4]

'מטרות רשימת האיחוד הערבי', מסמכי רשם המפלגות, משרד המשפטים]5[ 

רשימת מפלגת רע"ם בבחירות לכנסת ה 24, אתר ועדת הבחירות המרכזית[ 6]

הזיקה בין רע"מ והתנועה האסלאמית לחמאס ולאחים המוסלמים, יהונתן [ 7]
דחוח-הלוי, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

הפנים האמיתיות של מנסור עבאס, אליעזר שולמן, משפחה[ 8]

דף מידע על מנסור עבאס, אתר הכנסת[ 9]

מאחורי המסכה של עבאס, נדב שרגאי, ישראל היום[ 10]

הרשימה המשותפת בסכנת פירוק, נדב פרנקוביץ', באתר "העוקץ"[ 11]

דף מידע על אבראהים חג'אזי, אתר הכנסת[ 12]

כיהן כח"כ 36 יום בלבד והוציא יותר מ-10,000 שקלים ל"כנס הסברה", [ 13]
יקי אדמקר, וואלה

תהיות על ח"כ וליד טאהא, טל בראון, ערוץ 7[ 14]

טלטלה של רעם עשויה לסלול את דרכו של ח"כ גנאים הסורר לעזוב [ 15]
את הכנסת, טוב מגזין 

[16 ]ynet ,כך פועלת מועצת השורא, עינב חלבי

הדמיון האסלאמי בדרך לתקציב, אלכס ברגמן, מידה[ 17]

סערה ברע"מ: "אנחנו נגד רעיונות הלהט"ב", אמיר אטינגר, ישראל היום[ 18]

לראשונה מהפיגוע: יהודים עלו להר הבית - ללא אנשי ווקף, ישראל [ 19]
כהן, כיכר השבת

ביבליוגרפיה חלקית

בכיר ברע"מ: כספנו נמצא בעזה, והזרועות - פועלות בירושלים, סולימאן [ 20]
מסוודה, כאן 11

האיש שליווה את מנסור עבאס בארמון בעמאן, מאור צמח, ערוץ 7[ 21]

תחקיר משחקי השייח, עמותת 'עד כאן' ופורום 'בוחרים בחיים'[ 22]

הבכיר ברע"ם והקשר לחמאס, איילה חסון, חדשות 13[ 23]

בכיר רע"ם מגיב: "כסף לעמותה? אפס מהמדינה", רביב דרוקר, המקור, [ 24]
ערוץ 13

מי אתה מנסור עבאס?, רביב דרוקר, המקור, ערוץ 13[ 25]

זוהי תגובת ליברמן לתחקיר עבאס-חמאס, קובי עוזיאלי, בחדרי חרדים[ 26]

עמותת "סיוע 48" הסירה תמיכה בבני מחבלים ממסמכיה, אילה חסון, [ 27]
ערוץ 13

בידיים של רע"ם, עמוד השער של ידיעות אחרונות, 11.5.2022[ 28]

ממתינים לרע"ם, עמוד השער של מעריב, 11.5.2022[ 29]

רע"מ החליטה: נקפיא את חברותנו בקואליציה - וגם בכנסת, מורן [ 30]
ynet ,אזולאי ועינב חלבי

תרגום של פוסט של וליד טהא, אחיקם הימלפרב, טוויטר[ 31]

מועצת השורא הכריעה: רע"ם תקפיא חברותה בקואליציה - וגם בכנסת, [ 32]
N12 ,מוחמד מג'אדלה, דפנה ליאל, עמית סגל

רע"מ: מהפכנות שמרנית בחברה הערבית בישראל, מיכאל מילשטיין, [ 33]
המכון למדיניות ואסטרטגיה

המפלגה הערבית הראשונה בקואליציה שלטונית בישראל: ניתוח עומק [ 34]
של רע"מ, מיכאל מילשטיין, המכון למדיניות ואסטרטגיה

מנסור עבאס חזק, אבל מועצת השורא חזקה יותר, סמאח סלאימה, [ 35]
שיחה מקומית

מאחורי הקלעים של ממשלת בנט-לפיד: ראיון עומק עם מנסור עבאס, [ 36]
מיכאל האוזר, הארץ

רע"מ – פרגמטיזם ואסלאמיזם על פי מנסור עבאס, יהונתן דחוח הלוי, [ 37]
המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

רשימת מפלגת רע"ם בבחירות לכנסת ה 21, אתר ועדת הבחירות המרכזית[ 38]

רשימת מפלגת רע"ם בבחירות לכנסת ה 20, אתר ועדת הבחירות המרכזית[ 39]

ראיון טלוויזיה – "אופירה וברקו" – ח"כ מנסור עבאס אוקטובר 21, מאקו[ 40]

האם רע"מ מקיימת קשר עם החמאס? מנסור עבאס מגיב לתחקיר, ענת [ 41]
דוידוב וגולן יוכפז, מעריב

פוסט מתאריך 26.2.2022, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם [ 42]

פוסט מתאריך 27.1.2021, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 43]

פוסט מתאריך 14.1.2021, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 44]

פוסט מתאריך 24.12.2020, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם [ 45]
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פוסט מתאריך 30.9.2020, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 51]

פוסט מתאריך 19.9.2020, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 52]

פוסט מתאריך 8.8.2020, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 53]

פוסט נוסף מתאריך 8.8.2020, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 54]

פוסט מתאריך 7.8.2020, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 55]

פוסט מתאריך 7.8.2020, דף הפייסבוק של מפלגת רע"ם[ 56]

"קואליציית הצדקה" – מיפוי וניתוח מערך מימון כספי טרור, שירות ]75[ 
הביטחון הכללי

"הדעווה" – התשתית האזרחית של חמאס ותפקידה במימון טרור, שירות ]85[ 
הביטחון הכללי

הסיוע הכספי שמעניקה חמאס לפצועים ולמשפחות הרוגי צעדות השיבה, [ 59]
מרכז המידע למודיעין ולטרור

מיזמי נדל"ן בטורקיה ועסקאות הביטקוין שחזרו לאופנה: הצצה למנגנון [ 60]
הכלכלי שעומד מאחורי החמאס, דני זקן, גלובס

כרזה של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס על חלוקת סיוע לנפגעי [ 61]
"צעדות השיבה", דף הפייסבוק של המשרד, 12.9.2022

כרזה של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס על חלוקת סיוע לנפגעי [ 62]
"צעדות השיבה", דף הפייסבוק של המשרד, 14.8.2022

כרזה של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס על חלוקת סיוע לנפגעי [ 63]
"צעדות השיבה", דף הפייסבוק של המשרד, 6.7.2022

כרזה של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס על חלוקת סיוע לנפגעי [ 64]
"צעדות השיבה", דף הפייסבוק של המשרד, 7.6.2022

כרזה של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס על חלוקת סיוע לנפגעי [ 65]
"צעדות השיבה", דף הפייסבוק של המשרד, 27.4.2022

כרזה של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס על חלוקת סיוע לנפגעי [ 66]
"צעדות השיבה", דף הפייסבוק של המשרד, 13.3.2022

דוחות פעילות שנתיים של המשרד לפיתוח חברתי, אתר המשרד לפיתוח [ 67]
חברתי

מודעה לכבוד "יום האסיר הפלסטיני", אתר המשרד לפיתוח חברתי[ 68]

דיווח על הענקת סיוע במימון 'סיוע 48' ובביצוע עמותת 'אל וויאם', [ 69]
אתר p real media, נובמבר 2015

דיווח על הענקת סיוע במימון 'סיוע 48' ובביצוע עמותת 'אל וויאם', [ 70]

אתר אלווטאן, אפריל 2016

דיווח על חלוקת שקי קמח בשיתוף פעולה של 'סיוע 48' ו 'אל וויאם', [ 71]
דף הפייסבוק של העמותה 'אל וויאם', נובמבר 2016

דיווח על הענקת סיוע במימון 'סיוע 48' ובביצוע עמותת 'אל וויאם', [ 72]
אתר p real media, דצמבר 2016

הכרזה על ארגוני טרור משנת 2008 על ידי שר הבטחון ברק, אתר המל"מ[ 73]

הכרזה על התאחדויות בלתי מותרות משנת 2008 על ידי שר הבטחון [ 74]
ברק, ילקוט הפרסומים

תיאור ה IHH כארגון טרור, אתר המל"מ[ 75]

כך מנצל חמאס את הסיוע התורכי לצרכים צבאיים, שירות ביטחון כללי[ 76]

דו"ח בנושא אינטרפאל שהוצאה מחוץ לחוק, אתר המל"מ[ 77]

ארגון הארגון הבריטי הפרו-חמאסי Viva Palestina וכשלונו לשגר [ 78]
"שיירת סיוע" לרצועה, מחקר של המל"מ

המימון הקטארי לרצועת עזה כחרב מתהפכת, אודי לוי , אתר ישראל [ 79]
דיפנס

[80 ]ynet ,חשד: העביר כספי "צדקה" למשפחות השהידים, אפרת וייס

[81 ]youtube ,נאומו של פאלוג'י באירוע חניכת סניף עמותת 'סיוע 48' בעזה

נאומו של פאלוג'י באירוע חניכת סניף עמותת 'סיוע 48' בעזה, אתר [ 82]
הבית של עימאד פאלוג'י

הקשרים בין עמותת הסיוע של התנועה האסלאמית לאגודות צדקה [ 83]
פלסטיניות שהוצאו מחוץ לחוק

זוהי תגובת ליברמן לתחקיר עבאס-חמאס, קובי עוזיאל, בחדרי חרדים[ 84]

דף המידע על עמותת סנא באתר גיידסטאר[ 85]

דף המידע על העמותה לחלוקת מלגות ע"ש שייח עבדאללה נמר דרויש [ 86]
באתר גיידסטאר

דף המידע על אלקלם לפיתוח מנהיגות צעירה וסטודנטים באתר גיידסטאר[ 87]

דף המידע על קבול למדע ומצוינות באתר גיידסטאר[ 88]

דף המידע על מהאראת לפיתוח וייעוץ ארגוני באתר גיידסטאר[ 89]

דף המידע על גנאן אבנאא אלמוסתקבל באתר גיידסטאר[ 90]

דף המידע על מואססת אלפורקאן לתחפיז אלקוראן באתר גיידסטאר[ 91]

כל הנספחים מובאים בהמשך ומצורפים לדו"ח כנספחים א'-יא'.
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