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                                                                                                                                  _________ פ''ר/פ''מ                                                         25-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 

 בין הצדדים:

 ( 580615987)ע''ר צעירים למען ישראל''   -עמותת ''עד כאן                          
 נועם לאור  ע"י ב"כ עו"ד    

 , תל אביב  65דרך מנחם בגין  מ   
 03-7256297 פקס:,  03-5611111טלפון:    

  Noamlaor@gmail.com מייל:                                              
 ''תהמבקש'' –להלן 

   -נגד-

 59-900034-6''רשימת האיחוד הערבי''  -רע''מ. 1

 . היועץ המשפטי לממשלה 2

 באמצעות: מח' הבגצי''ם בפרקליטות המדינה 

 , ירושלים29דין -א  רח' צלאח

  "ים"המשיב -להלן

- מהתמודדות לכנסת ה   )רע''מ( "רשימת האיחוד הערבי" בקשה לפסילת מפלגת  

 א לחוק יסוד הכנסת 7לפי סע'  25

להורות על פסילת מועמדותה    25  -מוגשת בזאת בקשה לפיה יתבקשו חברי ועדת הבחירות לכנסת ה 

המשיבה הינה הזרוע הפוליטית של  . הבקשה מבוססת על העובדה כי  25  -של המשיבה לכנסת ה

אשר מקיימת קשרים עם ארגוני טרור ומעבירה כספים בהיקף נרחב    ,התנועה האסלאמית בישראל

 . א לחוק יסוד הכנסת7ובכך לא עומדת בתנאי סע'  בניגוד לחוקלמדינות אויב 

 

 הצדדים:

פעילות ציבורית לשמירה על חוסנה של  עמותה ציונית המבצעת  המבקשת הינה   .1

ביצוע מחקרים על תופעות הפוגעות  עוסקת    וכן  מדינת ישראל לאור ערכי הציונות

 .  בחוסנה ובתדמיתה של מדינת ישראל

mailto:Noamlaor@gmail.com
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הינה מפלגה המשמשת כזרוע    אשר'רשימת האיחוד הערבי' מפלגת  המשיבה היא .2

 הפוליטית של התנועה האיסלאמית בישראל, כפי שכתוב בתקנון המפלגה: 

תקנון המפלגה גם מגדיר שבראש הרשימה יכול לעמוד רק חבר שהומלץ "על ידי   .3

 ":  התנועה האיסלאמיתהועדה הפוליטית של 

האיסלאמית .4 ה  התנועה  שנות  מאז  נחלקת  פלגים  90-בישראל  לשני  הפלג    –' 

מהפלגים   לאיזה  מגדיר  אינו  המפלגה  תקנון  אולם,  הצפוני.  והפלג  הדרומי 

בשנת   המפלגה.  האיסלאמית  הוצא   2015משתייכת  התנועה  לחוק  ה  מחוק  אל 

, כאשר הכוונה  2015בנובמבר    15  בישראל באמצעות הכרזה של שר הבטחון מיום

  1. ניהיתה לפלג הצפו 

מספר    המשיבה  .5 לה  מאורגנת  תנועה  של  פוליטית  זרוע  אלא  עצמאי  גוף  אינה 

התאגדויות רשמיות )בצורה של עמותות חברות ועוד( הנשלטות כולן על ידי אותה  

  הנהלה של התנועה האיסלאמית המכונה "מועצת השורא" )ההיוועצות בעברית( 

בשל בתקנון.    7.11בסעיף  שהיא גם הלשכה הפוליטית של המפלגה כפי שהוגדר  

 
1 https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx  

7147.pdf-https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut   

https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7147.pdf
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לאור   לכנסת,  להתמודד  הרשימה  של  זכאותה  את  לבחון  יש  כך, 

ראשיה   של התנועה האיסלאמית,  והצהרותיה  עמדותיה  פעילותה, 

 ועובדיה הבכירים. 

כפי שהודו חברי הכנסת של הרשימה עצמה, כמו גם חברי מועצת    ,זאת כאמור .6

ה להחלטות  לחלוטין  כפופים  הכנסת  חברי  הפוליטית  השורא,  מועצת    –לשכה 

פי מתמודדים וחברי  להשורא, היכולה למנות, להדיח ולנקוט בצעדים אחרים כ

 2כנסת מכהנים מטעם המפלגה.

מהלשכה   .7 המלצות  שמקבלת  השורא  מועצת  להחלטות  מחויבת  רע"ם  מפלגת 

האסלאמית.  התנועה  של  האסלאמית    3המדינית  התנועה  של  הכללית  האסיפה 

 4מפלגת רע"ם, וכן את מועמדי הרשימה לכנסת. בוחרת את יו"ר 

- בראיון עומק עם מיכאל האוזר מ'הארץ' בתאריך ה חיזוק לטענה זו מצוייה גם   .8

 :נשאל יו"ר מפלגת רע"ם, מנסור עבאס  27.07.2021

האוזר: "אבל מה שהיא אומרת זה מחייב? אם המועצה אומרת להצביע נגיד, זה מחייב  

 את כולכם?" 

: "בוודאי. בסופו של דבר אנחנו חלק מארגון. יש לנו ועידה כללית של רע"ם, ויש לנו  עבאס

 את מועצת השורא". 

את   .9 שאישרה  זו  היא  השורא  מועצת  למעשה, 

הקואליציוני   ההסכם  על  רע"ם  של  החתימה 

ממשלת  רע"ם    5,בנט-לפיד  להקמת  וכאשר 

בחקיקה   לתמוך  נדרשת  בקואליציה  כחברה 

הנוגדת את אמונותיהם הדתיות, הנושא מועבר  

ההלכה   ולפוסקי  השורא  מועצת  חברי  להכרעת 

  12/10/2021- שלה. כך למשל פרסמה המפלגה ב

בנושא   השכל  שרן  של  החוק  להצעת  ביחס 

 6הקנאביס הרפואי. 

במספר   .10 הנושאים  אנשים  ישנם  לכך,  מעבר 

ומועצת   האסלאמית  התנועה  של  השליטה  את  המדגימים  במקביל,  תפקידים 

 השורא במפלגה: 

יו"ר רע"ם, מכהן במקביל כסגן ראש התנועה   • מנסור עבאס, 

 7האיסלאמית. 

 
2 https://www.mekomit.co.il/יות/- חזקה-השורא-מועצת-אבל -חזק-עבאס-מנסור   
3shura-a-politica/ep98-https://www.osimhistoria.com/osim   )דקה רביעית( 

shura-a-98politica/ep-https://www.osimhistoria.com/osim    ואילך.  6:45דקה 
4https://www.mekomit.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%a   
5https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001372987    
66 https://www.facebook.com/almwahda1/posts/1781188832270046  
7https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=1007   

ו דעאבס ראש  שייח' אב 
  )דאז(התנועה האיסלאמית 

עם פתק ההצבעה של מפלגת 
לכנסת    רע"ם ביום הבחירות

 24-ה

https://www.mekomit.co.il/מנסור-עבאס-חזק-אבל-מועצת-השורא-חזקה-יות/
https://www.osimhistoria.com/osim-politica/ep98-a-shura
https://www.osimhistoria.com/osim-politica/ep98-a-shura
https://www.mekomit.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%91%d7%90%d7%a1-%d7%97%d7%96%d7%a7-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001372987
https://www.facebook.com/almwahda1/posts/1781188832270046
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=1007
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חג'אזי • התנועה  אברהים  של  המדינית  הלשכה  כראש  במקביל  מכהן  רע"ם,  מפלגת  מזכ"ל   ,

 8האיסלאמית ונציג רע"ם בועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל. 

וואליד טהא, חבר הכנסת מטעם מפלגת רע"ם, הינו חבר במועצת השורא ובלשכה המדינית   •

 9בתנועה האיסלאמית. 

 

פעמים   .11 מפרסמים  האיסלאמית  והתנועה  בו  המפלגה  תכנים  אותם  את  רבות 

 10זמנית, וניכר כי הם מתמקדים באותה עשייה. 

, כי התנועה האיסלאמית עצמה אינה רשומה ככל הידוע לנו כיישות  להדגישיש   .12

עצמי   משפטית  היישויות   וכתאגיד  דרך  רק  פועלת  והיא  ישראל,    במדינת 

האזרחית   ובזירה  רע"ם  מפלגת  באמצעות  הפוליטית  בזירה  שלה,  המשפטיות 

דבר זה מחזק את  באמצעות עמותות, חברות לתועלת הציבור וחברות מסחריות.  

 הזהות בין התנועה האיסלאמית כתנועה למפלגת רע"ם.

- בראש התנועה האיסלאמית עומד כיום שייח' צפוואת פריג', שנבחר לתפקיד ב .13

תחת    11. 2/1/20222 התנועה  יו"ר  כסגן  שנים  מספר  במשך  פריג'  כיהן  כן  לפני 

 השייח' חמאד אבו דעאבס.

 עיקרי הטענות  

התנועה   .14 ובכירי  רע"ם  מפלגת  מטעם  כנסת  חברי  קיימו  השנים,  לאורך 

קשרי כולל    םהאיסלאמית  חמאס,  הטרור  בארגון  בכירים  תפקידים  בעלי  עם 

לסטינית )שנעצרו וגורשו על  המחוקקת הפ נציגיה הרשמיים של חמאס למועצה  

 12י ישראל מספר פעמים(.די

 
8https://sites.google.com/site/humnetil/announcements/8031416    

shura-a-politica/ep98-https://www.osimhistoria.com/osim 16:40 
9https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=1026   

10https://www.facebook.com/islammov1948/?ref=page_internal    
https://www.facebook.com/almwahda1   

11 893131-news/Article-https://www.maariv.co.il/breaking   
12https://www.facebook.com/almwahda1/posts/753302311725375   

https://sites.google.com/site/humnetil/announcements/8031416
https://www.osimhistoria.com/osim-politica/ep98-a-shura
https://main.knesset.gov.il/mk/Pages/MKPersonalDetails.aspx?MKID=1026
https://www.facebook.com/islammov1948/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/almwahda1
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-893131
https://www.facebook.com/almwahda1/posts/753302311725375
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כך עולה מביקור תמיכה בחברי המועצה המחוקקת של חמאס שגורשו מירושלים   .15

המשלחת כללה את  .  2018משלחת התנועה האסלאמית במאי  לרמאללה שערכה  

רע"ם מפלגת  עבאס  חברי  ע'נאייםמנסור  מסעוד  אל,  עבד  יחיא,  -,  חאג'  חכים 

ח'רומי ועוד. חברי המשלחת ביקרו חברי הפרלמנט  - טאלב אבו עראר, סעיד אל

הפלסטיני מטעם החמאס, אחמד עטון, ח'אלד אבו ערפה, מוחמד טוטח ומוחמד  

אבו טיר, ומחו נגד ההחלטה לשלול מהם את תעודת הזהות שלהם, והבטיחו להם  

 13. יטית ומשפטיתשימשיכו להיאבק למענם בדרך הפול

 

אינם בוחלים גם בקיום בכירי התנועה האסלאמית ואף חברי הכנסת של רע"ם,   .16

, וביקורי תנחומים  פגישות מתוקשרות עם מחבלים ובני משפחות של מחבלים

אחרות.   בדרכים  או  בכלא  ומתו  יהודים  שרצחו  מחבלים  למשל  למשפחות  כך 

טלב אבו  , השייח' חמאד אבו דעאבס וח"כ  )דאז(  נפגשו ראש התנועה האסלאמית

מוחמד נסר אלדין עלאן, כדי לחגוג את שחרורו  )ממפלגת רע"ם( עם המחבל    עראר

 14ממעצר מנהלי בישראל. 

 
13https://www.facebook.com/almwahda1/posts/753302311725375    
1411362396704771https://twitter.com/IshayFridman/status/13291    

https://www.facebook.com/almwahda1/posts/753302311725375
https://twitter.com/IshayFridman/status/1329111362396704771
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 "כ טלב אבו עראר, המחבל והאסיר המשוחרר, השיח אבו דעאבס. מימין לשמאל: ח 

לאחר כשנה של מעצר מנהלי.    2015החל לשבות רעב ביוני  המחבל מוחמד עלאן   .17

הינו מחבל מארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני שהיה כלוא בישראל בין    עלאן

לאחר שגייס מחבל לביצוע פיגוע התאבדות. כמו כן נעצר בחשד    2009-2006השנים  

לאחר כשנה של מעצר מנהלי    15למעורבות בפעילות המזוהה עם הג'יהאד העולמי. 

 .פתח בשביתת רעב ממושכת עד לשחרורו

ם נציגי התנועה את תמיכתם במאבק הפלסטיני הבא לידי  בביקורים אלו מביעי .18

שאת   המחבלים  ידי  על  מפשע  חפים  יהודים  של  אכזרי  ברצח  היתר  בין  ביטוי 

 משפחותיהם הם מבקרים. 

השנים   .19 מנסורלאורך  הכנסת  חבר  רע"ם,  מפלגת  מספר    יו"ר  השתתף  עבאס, 

התנועה   של  הצפוני  הפלג  מנהיג  סלאח,  ראאד  בשייח'  תמיכה  באירועי  פעמים 

הצפוני   שהפלג  לאחר  לטרור,  הסתה  דברי  פרסום  בעקבות  שנכלא  האסלאמית 

 הוצא מחוץ לחוק. 

 
15 -https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
 %D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 

7%Ahttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93_%D
 2%D7%9C%D7%90%D7%9F 

https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93_%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93_%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%9F
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, לקראת כניסתו לכלא,  2020כך, באירוע תמיכה בשייח' ראאד סלאח שנערך ביולי   .20

 16לטות של שייח' ראאד סלאח כשהוא מחובק עמו. נשא עבאס דברי שבח להח

בדבריו השווה עבאס את שייח' סלאח לסיפור על יוסף המובא בקוראן, בו יוסף  

 היה צריך לבחור בין מאסר בכלא לבין עשיית חטא. 

מוסרי,   לא  משהו  לעשות  )ליוסף(  לו  "קראו 

וקוראים לך לחוסר מוסריות פוליטית, וחלילה  

ואנחנו   זו  בדרך  בני  ללכת  וכל  איתך  הולכים 

העקרונות   שלנו,  הערכים  על  שומרים  עמנו 

 שלנו, הלאום שלנו, הדת והמוסר שלנו... 

שייח' ראאד סלאח אנחנו איתך, מאוחדים על 

 ." הדרך וממשיכים בהשגחת ה' הכל יכול

 

 

האיסלאמית .21 לתועלת    כאמור, התנועה  עמותות, חברות  של  רחב  מגוון  מחזיקה 

וחברות מסחריות. התנועה אוספת כספי צדקה רבים מתומכיה ברחבי   הציבור 

כפי   לכאורה,  אסורים  ליעדים  השונים  מוסדותיה  דרך  אותם  ומעבירה  הארץ 

 שיפורט להלן. 

 

 לארגוני צדקה בחברון ודורא, שהוצאו מחוץ לחוק  התנועה האיסלאמיתקשרים בין  .א

 

 
16 https://www.facebook.com/watch/?v=290048725576364  

https://www.facebook.com/watch/?v=290048725576364
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הצדקה   .22 ועמותת  האיסלאמית  'השלההמרכזית  התנועה  האיסלאמית  :  עמותה 

ונזקקים יתומים  "עמותת,  580288470ע''ר  )  ' למען  מקיימת  "(  48  סיוע  להלן: 

ופרויקטים   מפגשים  האחרונות  צדקה  משותפ בשנים  עמותת  שתי  עם  ים 

והשניה    איסלאמיות, חברון'  האסלאמית  הצדקה  'עמותת  בשם  בחברון  האחת 

 .  'בשם 'העמותה האיסלאמית בדורא לטיפול ביתומים

עמותות הללו הוכרזו על ידי מדינת ישראל כבר בעשור  הש מבדיקה שערכנו עולה   .23

לארגון   2000- הראשון של שנות ה בהיותן "שייכות  מותרת,  בלתי  כהתאחדות 

זקות את התשתית של החמאס" וכן בשם "ביטחון החמאס, או תומכות בו ומח 

 המדינה ושלום הציבור". 

על  לכאורה  עמותות הללו, עבירה  ל   שיתופי הפעולה והעברת המימוןלפיכך, יש ב .24

, ואינדיקציה מובהקת לתמיכה של התנועה האיסלאמית  2016חוק מניעת הטרור  

 . במאבק נגד מדינת ישראל

נספח לפירוט הקשרים בין התנועה האיסלאמית לארגונים שהוצאו מחוץ לחוק ראו   •

 .א'

 

וסמל אגודת   '48סיוע עמותת מימין לשמאל: סמל התנועה האיסלאמית, סמל על השלט  

 הצדקה האיסלאמית בחברון שהוצאה מחוץ לחוק 

 

 ידי חמאסעזה וחלוקתו על רצועת לשנרכש על ידי התנועה האיסלאמית ציוד העברת  .ב

 

סיוע   .25 עמותת  באמצעות  פועלת  האיסלאמית  כספים  48התנועה  להעביר  שלה   '

וציוד בהיקפים של עשרות מיליוני ₪ בשנה לרצועת עזה, הנשלטת על ידי ארגון  

הטרור חמאס. התנועה אף מפעילה שני סניפים בעזה, בה ישנם עובדים שבין היתר  

 מרכזים את העבודה מול שלטונות חמאס.  

על  באירוע  .26 והודו  חמאס  בכירי  חלק  נטלו  בעזה,  בסניפיה  העמותה  שערכה  ים 

 הסיוע שמעבירה התנועה האיסלאמית לרצועת עזה. 
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 .נספח ב'ראו  בעניין קשרים אלו  לפירוט נוסף •

 

ראיות,  לענייננו .27 האיסלאמית   מוצקות  קיימות  התנועה  שמעבירה  שציוד    לכך 

בו שימוש כגון חלוקתו  לרצועת עזה מגיע לרשות ארגון הטרור חמאס , העושה 

ע"י עמותת סיוע  לתושבים רצועת עזה. כך למשל ניתן לראות בתמונה שפורסמה  

התנועה  48 שהעבירה  ציוד  חלוקת  לראות  ניתן  בה  האיסלאמית  התנועה  של   '

 לרצועת עזה, מועמס על רכב רשמי של ממשלת חמאס בעזה:

 

 

עמותת   .28 מעבירה  48כאמור,  ושליחתה  האיסאמית  מהתנועה  חלק  מהווה  אשר   '

 .  2016-סכומי עתק לעזה כל זאת בניגוד לחוק להמאבק בטרור, תשע''ו

' לתנועה  48לפירוט והרחבה אודות הקשרים הענפים והשייכות של עמותת סיוע   •

   .נספח ג'האיסלאמית ראו 

 .נספח ד'' למפלגת רע"מ ראו 48לפירוט והרחבה של הקשרים בין עמותת סיוע  •

 

 העברת סיוע כספי מהתנועה האיסלאמית למדינות אויב .ג

 

עשרות מיליוני ₪ בשנה    48מעבירה באמצעות עמותת סיוע  התנועה האיסלאמית  .29

אינה   התנועה  ולבנון.  סוריה  בהן  אויב,  כמדינות  בחוק  המוגדרות  למדינות 

 מסתירה זאת, אלא להיפך, מתגאה בכך ומפרסמת על כך בפומבי באופן שוטף. 

כתרומה   .30 בסוריה  בתים  אלפי  האיסלאמית  התנועה  בונה  האחרונות  בשנים 

. בנוסף היא מעבירה כספים בהיקף ניכר שבאמצעותם מועבר ציוד  לתושבי סוריה

  12-מה  48ומזון לתושבי סוריה. כך ניתן לראות למשל בפרסום של עמותת סיוע  
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, בו ניתן לראות משאיות עם סמל התנועה האיסלאמית המובילות ציוד  2022ביולי  

 17בסוריה: 

 

 

חל איסור מוחלט להעביר כספים או לסחור    1939על פי פקודת המסחר עם האויב,   .31

עם גורם במדינת אויב כהגדרתה בחוק וזאת ללא היתר של משרד האוצר. על פי  

בדיקה שנערכה על ידי המבקשת עולה בצורה ברורה כי לא התקבל אישור על סחר  

מה גוף   שום  ידי  על  אויב  מדינות  לידי  כספים  התנועה  והעברות  של  גופים 

ואינדיקציה   פלילית  עבירה  מהוות  אלו  אסורות  כספים  העברות  האיסלאמית. 

   להתנהלות של מימון גורמים העוינים את ישראל.

 ראו נספח ה'.מצ''ב תשובות משרד האוצר לבקשת חופש מידע,  •

ולבנון  • להרחבה נוספת אודות הכספים והציוד שמעבירה התנועה האיסלאמית לסוריה 

 .נספח ו'ראו 

 

קבלת מימון לעמותה של התנועה האיסלאמית מקרנות מימון של חמאס שהוצאו מחוץ  .ד

 לחוק

עמותת אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש האיסלאמי   .32

"580179794)ע"ר   המקוצר  בשמה  מוכרת  עמותת  ( 

אקצא נוסדה".  אל  התנועה    18העמותה  ידי  על 

 ורשומה בכפר ברא.    1991האסלאמית בשנת 

 
17 

https://www.facebook.com/igatha48/photos/pcb.5509636732432259/5509636532432279   
189.pdf-av4/online.info/pdf-https://din    

https://www.facebook.com/igatha48/photos/pcb.5509636732432259/5509636532432279
https://din-online.info/pdf/av4-9.pdf
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העמותה נוסדה טרם הפיצול בתנועה האסלאמית בין הפלג הצפוני לדרומי, ובין   .33

  19מייסדיה ניתן למצוא את ראש הפלג הצפוני, שייח' ראאד סלאח. 

ה .34 יו"ר  פריג',  צפוות  הוא  העמותה  האיסלאמיתיו"ר  התתנועה  יו"ר  נועה  . 

השייח' חמאד אבו דעאבס, מכהן כחבר הנהלת העמותה    הקודם,האסלאמית  

חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת רע"ם וראש הפלג הדרומי   . 2016החל משנת 

גנאיים,   מסעוד  רע"ם,  מטעם  לשעבר  ח"כ  גם  כמו  צרצור,  אברהים  הקודם, 

 , בהתאמה(. 2016- ו 2009מכהנים אף הם בהנהלת העמותה )החל משנת 

של  .35 המכריע  וברוב  האיסלאמית,  התנועה  של  כזרוע  עצמה  מגדירה  העמותה 

 20הפרסומים שלה היא מוסיפה את הסמל של התנועה האיסלאמית. 

שבירת   .36 סעודות  מימון  נזקקות,  למשפחות  בסיוע  רשמי  באופן  עוסקת  העמותה 

מוסלמים   קברות  ובתי  מסגדים  שיפוץ  הבית,  בהר  )אפטאר(  הרמדאן  צום 

 ותיות במקומות קדושים לאסלאם. ופעילויות תרב 

לאירועים   .37 מוסלמים  של  המוניות  הסעות  מארגנת  שהיא  בכך  ידועה  העמותה 

ותפילות בהר הבית כדי לתמוך "בזכותם הבלעדית של המוסלמים על אל אקצא"  

בעת   או  הבית  בהר  בטחונית  מתיחות  של  בזמנים  כולל  אקצא",  אל  על  ו"להגן 

ת התנועה האסלאמית בהר הבית, במטרה  לחימה בעזה. באמצעות העמותה פועל

האסלאמית   התנועה  משחררת  אף  העמותה,  דרך  בהר.  בנעשה  אחיזה  לקנות 

 איומים כנגד ממשלת ישראל לבל תעז לממש את ריבונות ישראל בהר הבית. 

 :מקורות ההכנסה של העמותה מקרנות מימון טרור של החמאס

ות אסלאמיות זרות בסכום  קיבלה העמותה תרומות מקרנ   2007-2019בין השנים   .38

₪. קרנות אלו הן מקורות המימון העיקריות של פעילות    12,500,000-כולל של כ 

 העמותה.  

 
 פי מסמכי הרישום של העמותה. -על 19
   https://www.facebook.com/aqsana123ראו למשל בדף הפייסבוק הרשמי של העמותה:  20

https://www.facebook.com/aqsana123
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בחו"ל .39 איסלאמיות  מקרנות  לעמותה  מדווחות  מוכרזות  תרומות  חלקן   ,

 כהתאחדות בלתי מותרת בשל קשריהן למימון טרור של החמאס 

ארבע מתוך הקרנות התורמות לעמותת אל אקצא הוכרזו בישראל כ"התאחדות   .40

בלתי מותרת" בצו של שר הבטחון, בשל היותן קרנות המגייסות כספים ברחבי  

. ארגונים אלו הם חלק  העולם למימון ארגון הטרור חמאס, ולמעשה שייכות לו 

המ  האחים  תנועת  של  פעילות  עבור  כספים  המגייסות  קרנות  וסלמים  מקבוצת 

וארגון החמאס המכונה "קואליציית הצדקה".כך מתוארים הדברים בדו"ח רשמי  

 21שפרסם השב"כ: 

קרנות אסלאמיות מרחבי    36הכריז שר הבטחון דאז אהוד ברק על    2008ביולי   .41

של   מ'קואליציית הצדקה'  היותן חלק  בשל  בלתי מותרת"  כ"התאחדות  העולם 

אח הטרור.  בכספי  המלחמה  במסגרת  קטר  חמאס,  ג'מעיית  היתה  הקרנות  ת 

 אלח'יריה שתרמה כספים לעמותת אל אקצא מספר חודשים קודם לכן. 

 
21 

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/coalition0
909.pdf   

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/coalition0909.pdf
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/coalition0909.pdf
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  ג'מעית קטר אלחיריה   ₪ מקרן   41,513קיבלה העמותה תרומה של    2007בשנת   .42

/ The Charitable Qatar Society  .  הוכרזה הקרן כ'התאחדות בלתי   2008ביולי

 23בשל קשרי המימון לחמאס, על פי הודעת משרד החוץ.  22, מותרת' בישראל

לאחר    2015בספטמבר   .43 שנים  למספר  ונכלאו  ברמאללה  הקרן  מנהלי  נעצרו 

חמאס. של  טרור  לתשתיות  כספים  בהעברת  עדיין    שהורשעו  העמותה  כיום 

 24מוכרזת כהתאחדות בלתי מותרת בישראל, על פי המטה ללוחמה בטרור. 

היא'ת  הכריז שר הבטחון ברק על ארגון בשם    2008במאי   .44

/ אלח'יריה    / Human Appeal International  אלעמל 

מותרת'    الخيرية األعمال هيئة בלתי  'התאחדות  כעל 

 25בישראל. 

על פי מספר פרסומים, כולל של משרד החוץ הישראלי, הארגון היה בעל קשרי   .45

על פי ספר על מקורות המימון של חמאס משנת    26מימון לארגון הטרור חמאס.

של ה2008 בדו"ח   , -CIA     של    1996משנת ברשימת ארגוני החזית  נכלל ארגון 

 27החמאס. 

 
22info.org.il/he/18443-ps://www.terrorismhtt  /   
23https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2008/pages/defense%20minister%20signs%2
-jul-affiliated%20charitable%20organizations%207-20banning%20hamas0order%

008.aspx2   
24https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx    
25https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/%D7%99%D7%9.pdf  

y/Securit-and-cache:pHHea2IuXXYJ:www.mod.gov.il/Defence   
26https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2008/pages/defense%20minister%20signs%2

0or.aspx   
-https://books.google.ps/books?id=CG

amas&hl=en&sa=X&rediAjU3rraQC&pg=PA144&dq=%22Human+Appeal%22+H   
27%22HumanAjU3rraQC&pg=PA144&dq=-https://books.google.co.il/books?id=CG    

https://www.terrorism-info.org.il/he/18443/
https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2008/pages/defense%20minister%20signs%20order%20banning%20hamas-affiliated%20charitable%20organizations%207-jul-2008.aspx
https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2008/pages/defense%20minister%20signs%20order%20banning%20hamas-affiliated%20charitable%20organizations%207-jul-2008.aspx
https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2008/pages/defense%20minister%20signs%20order%20banning%20hamas-affiliated%20charitable%20organizations%207-jul-2008.aspx
https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx
https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%205822%20-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%203521-3522.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pHHea2IuXXYJ:www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Documents/teror16.11.xls+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il&lr=lang_de%7Clang_iw
https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2008/pages/defense%20minister%20signs%20order%20banning%20hamas-affiliated%20charitable%20organizations%207-jul-2008.aspx
https://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2008/pages/defense%20minister%20signs%20order%20banning%20hamas-affiliated%20charitable%20organizations%207-jul-2008.aspx
https://books.google.ps/books?id=CG-AjU3rraQC&pg=PA144&dq=%22Human+Appeal%22+Hamas&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Human%20Appeal%22&f=false
https://books.google.ps/books?id=CG-AjU3rraQC&pg=PA144&dq=%22Human+Appeal%22+Hamas&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Human%20Appeal%22&f=false
https://books.google.co.il/books?id=CG-AjU3rraQC&pg=PA144&dq=%22Human+Appeal%22+Hamas&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Human%20Appeal%22&f=false


14 
 

בלתי   .46 כהתאחדות  בטרור  ללוחמה  המטה  של  ברשימה  הארגון  נמצא  כיום,  גם 

נתן שר הבטחון היתר זמני לפעילות העמותה בתנאי שתנתק    2009במאי    28מותרת. 

הצדקה'.את   מ'קואליציית  את    13.12.2012ביום    29קשריה  הביטחון  שר  ביטל 

 ההיתרים שניתנו לאגודה והיא הוחזרה לרשימת ההתאחדויות הבלתי מותרות. 

זאת,   מקרן  למרות  מימון  לקבל  אקצא  אל  עמותת  לאחר    HUMAN APPEALהמשיכה  גם 

 ההכרזה עליה: 

 תאריך  סכום בש"ח  הערות 

 שנת הכספים 2007 1,619,841 מחוץ לחוק לפני ההוצאה אל 

 שנת הכספים 2008 1,534,523 ' הוכרז הארגון 08במאי 

 שנת הכספים 2009 7,544,088 ' הותלתה ההכרזה על הארגון 09במאי 

 שנת הכספים 2010 404,974 

 שנת הכספים 2015 35,400 קבלת הכספים בניגוד לחוק 

 

. העמותה רכשה מבנה  6לעמותה לטובת העמדת מסגד נייד בכביש  הועברה    2015התרומה בשנת  

 לאחר הכרזת שר הבטחון המבנה הוחרם.  30. 6נייד והציבה אותו בכביש 

 

 
28 https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx   
29314-75/720-2/mainmenu-https://amnet.co.il/index.php/mainmenu    
30 

photo/?fbid=437066256476300&set=pcb.437066396476286/https://www.facebook.com   

https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx
https://amnet.co.il/index.php/mainmenu-2/mainmenu-75/720-314
https://www.facebook.com/photo/?fbid=437066256476300&set=pcb.437066396476286
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. בחלק השמאלי התחתון ניתן לראות את השלט עליו  6המסגד הנייד שנתרם על ידי והוצב בכביש 

 ומימין לה את הלוגו של עמותת אל אקצא  Human Appealהלוגו של קרן 

 

הכריז שר הביטחון דאז משה יעלון על   19.06.2014בתאריך   .47

-IRWארגון הסעד האסלאמי / ארגון הרווחה האסלאמי /

Islamic Relief Worldwide    בלתי 'התאחדות  כעל 

החמאס לארגון  מימון  קשרי  עקב  בישראל,   31. מותרת' 

 הארגון הוצא אל מחוץ לחוק גם באיחוד האמירויות.  

  93,840סך של    ₪2010, ובשנת    885,241  תרם הארגון לעמותת אל אקצא  2009מוקדם יותר, בשנת  

.₪ 

אקצא   .48 אל  לעמותת  שתרמה  נוספת  טרור  מימון  קרן 

. ברבעון Aman Palestinקרן 'אמאן פלסטין' /  היא  

שנת   של  הקרן    2015הראשון  ₪    125,150תרמה 

 לעמותה. 

פרסמה העמותה כי היא פותחת קורס משותף עם קרן אמאן פלסטין    2015בינואר   .49

בהמשך השנה הם שיתפו פעולה בפרויקט    32י סיורים בהר הבית. להכשרת מדריכ 

 של חלוקת מצרכים ברמדאן. 

 
31 
 https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/Designation_29.6.14.aspx 

32https://www.facebook.com/photo/?fbid=355368737979386&set=a.343199579196302    

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/Designation_29.6.14.aspx
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355368737979386&set=a.343199579196302
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הכריז שר הבטחון דאז בוגי יעלון על הקרן כ'התאחדות בלתי מותרת'   2015ביוני  .50

 33בישראל. 

 

 
33  .il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspxhttps://nbctf.mod.gov 

https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx
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הוציא שר הבטחון צו החרמה לכלל הכספים בישראל שמקורם    2015בתחילת יולי   .51

 . Aman Palestinבקרן 

אל   .52 ימים, הוחרמו כלל הכספים שהיו בחשבון הבנק של עמותת  כעבור מספר 

 Aman -ש"ח והחשבון רוקן, בשל קבלת הכספים מ  147,023בסך של    אקצא

Palestin. 

בישראל משמש במשך שנים    יו"ר התנועה האיסלאמית  מכל המתואר, ברי כי   .53

חמאס.   של  מקרנות  מימון  קבלת  של  עבר  קשרי  לה  אקצא,  אל  עמותת  כיו"ר 

מפלגת   של  העליונה  הסמכות  הוא  האיסלאמית,  בתנועה  ביותר  הבכיר  כאיש 

בשנת    .רע"ם העמותה  שפרסמה  כשהוא  2015בתמונה  פריג'  את  לראות  ניתן   ,

בניית המסגד הנייד שהוקם מכספי טרור   על  ידי מערכת  מפקח  על  ועל הוחרם 

 34הבטחון:

 
34 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=437066179809641&set=pcb.437066396476286   

 דוח תנועות בחשבון העמותה המראה את ריקון החשבון 

 דיווח של העמותה בדו"ח השנתי שהוגש לרשם העמותות על החרמת הכספים 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=437066179809641&set=pcb.437066396476286
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 רת הנורמטיבית  גהמס

 :א )א( לחוק יסוד: הכנסת )להלן: החוק( קובע כך7סע'  .54

אדם    )א(       א.7 יהיה  ולא  לכנסת  בבחירות  תשתתף  לא  מועמדים  רשימת 
או   הרשימה  של  במעשיה  או  במטרותיה  יש  אם  לכנסת,  בבחירות  מועמד 
במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, 

 אחד מאלה:

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

 הסתה לגזענות;    (2)

מדינת     (3) נגד  ארגון טרור,  או של  אויב  מדינת  מזוין, של  תמיכה במאבק 
 ישראל.

 
. שלילת קיומה של מדינת ישראל  1א לחוק מחולק למעשה לשלשה נושאים.  7סע’   .55

ודמוקרטית.   יהודית  לגזענות  2כמדינה  הסתה  של  3.  מזויין  במאבק  תמיכה   .
למעשה כאשר אפילו יש פגיעה  ארגון טרור נגד מדינת ישראל.  מדינת אויב או של

 סול את המועמדות של הרשימה לריצה לכנסת ישראל.  פבאחד מהשלשה ניתן ל 
 

מפלגה   .56 פסילת  קיימת  בבסיסו  אשר  על  הרציונל  להגן  הדמוקרטיה  של  וזכותה 
העליון  תוארה בפסיקתו של בית המשפט  עצמה מגורמים אשר שואפים לפגוע בה  

מבוסס על התפיסה כי דמוקרטיה רשאית להגן  יסוד: הכנסת-חוקא ל7סעיף  ''   כך :

בדרכים  שימוש  לעשות  המבקשים  דמוקרטיים  לא  כוחות  מפני  עצמה  על 

הסעי הדמוקרטיה.  שלילת  לשם  החוקתית  דמוקרטיות  המשוואה  את  מבטא  ף 

והפלורליזם  ביטוי  לכל  מעניקה  שהדמוקרטיה  החירות  בין  בישראל  שנקבעה 

בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת, לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה.  

הוא מבטא את אופייה של ישראל כדמוקרטיה מתגוננת. הוא שומר על אופייה של 

ת. פרשנותה של משוואה זו חייבת לשמור על  ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטי

שהיא מאושיות    –האיזון החוקתי העדין. יש לקיים את הזכות לבחור ולהיבחר  

המונחת ביסוד קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית בלא    –המשטר הדמוקרטי  

http://www.nevo.co.il.eu1.proxy.openathens.net/law/72242
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לפגוע בקיומה כמדינה יהודית, בשלילת הגזענות ובמניעת התמיכה במאבק מזוין  

המדינה  השש  11280/02א"ב  )  .''נגד  לכנסת  המרכזית  הבחירות  נ'  - ועדת  עשרה 
 .((2003) 1(  4אחמד טיבי, נז)

 
דה  בלאור העו, ריסן והגביל זכות זו  בית המשפט העליון בפסיקותיו לאורך השנים .57

ול לבחור  הזכות  האזרחים  היכי  של  ובזכותם  בדמוקרטיה  יסוד  אבן  היא  בחר 

בפסיקתו של בית משפט זה לאורך השנים  ''  במשטר דמוקרטי.  םלבחור את נציגיה

היא כי יש לנקוט גישה זהירה ומרוסנת בכל הנוגע לפסילת רשימות ומועמדים  

לבחור   הזכויות  של  לעוצמתן  לב  בשים  אכן,  לכנסת.  בבחירות  מלהשתתף 

ולהיבחר, פסק בית משפט זה פעם אחר פעם כנקודת מוצא שיש לפרש את עילות  

ענייןהפסילה   למשל  )ראו  ביותר  קיצוניים  במקרים  ולהפעילן  ניימן   בצמצום 

(. מתוך נקודת מוצא זו נגזרה בפסיקה  18-17בעמ'   ,טיבי  ; עניין187בעמ'   ,השני

התשובה לשאלה מה יש להוכיח על מנת לבסס את התקיימותן של איזה מעילות  

  1806/19א"ב    .הפסילה וכן נגזרו ממנה אמות המידה באשר לרף הראייתי הנדרש

  . (18.07.2019נ' ד"ר עופר כסיף )נבו    21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
עמדת היסוד היא כי יש לאזן בצורה עדינה את הזכות והחירות של כל אדם לבחור  

 יבחר ומאידך זכותה של מדינה להגן על עצמה. הול
 

טרור   .58 ארגון  של  או  אויב  מדינות  של  מזויין  במאבק  תמיכה  ישראל לעניין    , נגד 

"עילה זו מבוססת על ההצדקה הרעיונית המרכזית לפסילת מועמדים ורשימות,  

התגוננות מפני מי שמבקש לשלול את עצם קיומה של המדינה או לפגוע    –קרי  

ביסודות קיומה ובאופייה הדמוקרטי בדרך של מאבק מזוין )עניין זועבי הראשון,  

 .( 15)שם, פסקה  ("29בפסקה 

 
אמות המידה הנדרשות לצורך  מבחנים לצורך בחינת  ע סדרה של  בית המשפט קב .59

, לצורך האיזון הנדרש בין שימוש בעילות הפסילה לבין  שימוש בעילת פסילה זו

נ'    21- ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  1806/19א"ב  )  הזכות לבחור ולהיבחר.

 (:  (18.07.2019ד"ר עופר כסיף )נבו  

 
o   חלק מהמאפיינים הדומיננטים של שאיפות  העמדות והמעשים האמורים עליהם להיות

 פעילותה. הרשימה ו

o  ממסקנות או  ישרים  היגדים  ישירות  מהצהרות  אלו  מאפיינים  על  ללמוד  ניתן 

 מסתברות שמשמעותן ברורה וחד משמעית. 

o  .יש להראות שהרשימה פועלים באופן אקטיבי להגשמת המטרות האמורות 

o  ברורות חד משמעיות ומשכנעותראיות . 

o  עילת יסודות  של  התקיימותם  זיהוי  לצורך  העונשין  בחוק  להסתייע  ניתן  בנוסף 

 . הפסילה

לשיטת המבקשים ניתן ללמוד מהחוק ומפסיקות בתי המשפט כי ניתן וצריך להגן   .60

על הדמוקרטיה הישראלית וזאת על ידי פסילתה של רשימת רע''מ מריצה לכנסת  

 ישראל. 
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 הבקשה  נימוקי

הינה הזרוע    המשיבהברי כי  ,  וכל החומר המצורף לבקשה זו  מכל העולה מעלה .61

מועצת  ה ידי  על  ישירה  בצורה  נשלטת  ואשר  האסלאמית  התנועה  של  פוליטית 

האסלאמית התנועה  של  המשיבה    .השורה  של  פעילותה  את  לבחון  יש  משכך 

התנועה   פעילות  כלל  של  רחבה  בפעילות    האסלאמיתבפרספקטיבה  השולטת 

 העמותה.

מעלה חששות כבדים ביותר באשר    בחינה של פעילותה של התנועה האיסלאמית .62

 . ליכולתה של מדינת ישראל להחיל גורמים אשר פועלים לפגיעה בה

 תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל. 

התנועה   .63 של  פעילותה  כל  מבחינת  הפסילה    האסלאמיתכאמור  עילת  כי  עולה 

דינת אויב או של ארגון טרור, נגד  תמיכה במאבק מזוין, של מ  הרלוונטית הינה

   מדינת ישראל.

טרור  מקיימת    שליחיה  באמצעות  האסלאמיתהתנועה    .64 גורמי  עם  קשרים 

אסורים.   ובגורמים  במחבלים  תמיכה  פגישות  מקיימת  מעבירה  מוכרזים, 

על ידי גופים המוחזקים על ידה לידי מדינות אויב ולידי גורמים עוינים    םמיליוני

   למדינת ישראל.

התנועה   .65 של  הכללית  פעילותה  בראי  בכנסת  נציגיה  פעילות  את  לראות  יש 

גלויים על אויביה של מדינת ישראל   האיסלאמית שלא מהססת לקיים קשרים 

 בגלוי או בסתר.  

א לחוק  7ולאור הפגיעה החד משמעית בהוראות סע'  ,  יסוד הכנסתאי לכך, ובהתאם לחוק  

 .25-ואת נציגיה מלהתמודד לכנסת הת המשיבה לפסול א , ישיסוד הכנסת

 

 __________________ 
 נועם לאור, עו"ד                     

 תב"כ   המבקש                                 
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 תצהיר  

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת    ,  039253026, מס' תעודת זהות  גלעד אך אני החתום מטה  

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור.  כולה ואת האמת בלבד, 

אני משמש כמנכ''ל המבקשת, אשר עומדת מאחורי איסוף המידע והמחקר העומדים בליבת   .1

יכה בבקשה לקבוע כי רשימת רע''מ מנועה מלהשתתף  בקשה זו. אני עושה תצהירי זה כתמ

 .  25 -בבחירות לכנסת ה 

 בבקשה הוא בידיעתי האישית. הינו ש  1' האמור בסע  .2

שבבקשה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי   2-65האמור בסעיפים  .3

 פרסומים בתקשורת מחקר של העמותה וייעוץ משפטי שקיבלתי.  ולאמונתי הוא

מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה   אני .4

 אמת. 

   החתימ                                                                           22/09/2022 תאריך

 

 אישור 

גלעד אך, ת''ז  הופיע בפני    22/09/2022  עו"ד, מאשר בזה כי ביום    יוסף אקרמן    אני החתום מטה

אישית / ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד,    , המוכר לי 039253026

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.   וכי יהיה צפוי

 חתימת מקבל התצהיר + חותמת 
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 נספחים 
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 הקשרים בין התנועה האיסלאמית לעמותות שהוצאו מחוץ לחוק –נספח א'  

 

 פרטי העמותות:

 الخليل اإلسالمية الخيرية الجمعية -עמותת הצדקה האסלאמית חברון   •

כדי לספק טיפול מקיף ליתומים, כולל טיפול מקיף לאותם יתומים, הכולל חינוך    1962נוסדה שנת  

 סוציאלי ובריאותי. וטיפול 

   hebron.org-www.ics: אתר העמותה

       www.facebook.com/ics.hebron דף פייסבוק: 

 7887731-059,  8221-225-02 טלפון:

בית אולא, סניף בני נעים, סניף  לעמותה יש  שלושה סניפים: סניף  

 35שיוח'. -אל

הכריז שר הביטחון בנימין בן אליעזר על עמותת הצדקה האסלאמית חברון כעמותה    25/2/2002  -ב

  השייכת לארגון החמאס או תומכות בו ומחזקות את התשתית של החמאס.  

 
35 https://www.maannews.net/news/487741.html ,-https://www.ics

us-hebron.org/contact/ .יכול להיות שהמיקום של הסניפים השתנה . 

http://www.ics-hebron.org/
http://www.facebook.com/ics.hebron
https://www.maannews.net/news/487741.html
https://www.ics-hebron.org/contact-us/
https://www.ics-hebron.org/contact-us/
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 دورا  فرع اإلسالمية الخيرية الجمعيةביתומים העמותה האיסלאמית בדורא לטיפול  •

- מוסד סוציאלי לילדי משפחות יתומים בערים דורא ואל

 פורא בדרום חברון.-ד'אהריה והכפרים שלהם ומחנה אל

  https://www.facebook.com/diisdoo:דף פייסבוק

 2280050-02 טלפון:

 

  

 

הכריז שר הביטחון אהוד ברק על העמותה האיסלאמית בדורה לטיפול ביתומים    23/11/2009  -ב

 36כהתאחדות בלתי מותרת וזאת לצורך הגנה על ביטחון המדינה ושלום הציבור.

 

  

 
מספר שמות לעמותה. בהקשר זה, העמותה פירסמה שטועים בשם    צריך לשים לב שיש בערבית 36

האגודה האיסלאמית בדורא לטיפול ביתומים.    –שלה, ולכן צריך לומר 
(https://www.facebook.com/diisdoo/posts/2417368885063844באנגלית הש .) .ם תואם 

https://www.facebook.com/diisdoo
https://www.facebook.com/diisdoo/posts/2417368885063844
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יש לציין שגם בטבלה המעודכנת של הארגונים הלא מותרים שמפרסם משרד הבטחון, עמותות אלו  

 37מופיעות: 

 

 

 

 קשרים בין ההתאחדויות הבלתי מותרות לתנועה האיסלאמית:דוגמאות ל

עמותת  'שיתוף פעולה עם    ם מטעם התנועה האיסלאמית אודות רסופ   22/7/2021בתאריך   •

בחסות ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד אשתייה, לחלוקת    'הצדקה האסלאמית חברון

כפי שניתן לראות בתמונות להלן, על שלטי הפרויקט מופיע הסמל   38בשר עבור חג הקורבן. 

של התנועה האיסלאמית, שהעבירה את הכסף למימון הפרויקט. בתמונות ניתן לראות גם  

את נציגים בכירים של התנועה מבקרים במקום, בהם אחד מחברי רשימת רע"מ לכנסת 

 . עלי כתנאני '48עמותת סיוע  יו"ר ו

 
37 https://nbctf.mod.gov.il/he/pages/default.aspx   
38 https://www.facebook.com/igatha48/posts/4407460432649900 
 

https://nbctf.mod.gov.il/he/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/igatha48/posts/4407460432649900
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 מימיןהעליונה כתנאני בתמונה עלי יו"ר העמותה 

 

, והשמאלי עמותת  48בשלט סמל עמותת התנועה האסלאמית מימין, באמצע עמותת הסיוע 

 הצדקה האסלאמית חברון. 



28 
 

סיור משותף בחברון של ד"ר עלי    אודותפורסם מטעם התנועה האיסלאמית    24/7/2021בתאריך  

וכתנאני לכנסת  רע"מ  המפלגת  מועמד  עמותת  ,  אל48סיוע  יו"ר  חאתם  השייח'  עם  ראש  -'  בכרי 

 39עמותת הצדקה האסלאמית בחברון. 

 

 

 שני משמאל )חולצה כחולה( בתמונה העליונה עלי כתנאני 

סמל עמותת התנועה האסלאמית מימין, באמצע   את  שלטבתמונות התחתונות ניתן לראות על ה

 עמותת הצדקה האסלאמית חברון.  את סמל  שמאל מ, ו48עמותת הסיוע 

 

  

 
39 https://www.facebook.com/igatha48/posts/4410991448963465 

https://www.facebook.com/igatha48/posts/4410991448963465
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 הקשרים בין התנועה האיסלאמית ושלטונות חמאס ברצועת עזה  – נספח ב' 

בעזה. בטקס הפתיחה    ' של התנועה האיסלאמית48ת סיוע  סניף של עמות  נךנח  2019דצמבר    26-ב

המדינית  חבר הלשכה  של הסניף השתתפו יו"ר העמותה עלי כתנאני, מנכ"ל העמותה ע'אזי עיסא,  

מושל עזה איברהים אבו אלנג'א,    דובר חמאס לשעבר,  -   עמאד אלפאלוג'י,  ע'אזי חמד  - של חמאס  

  40.ראש העיר עזה יחיא אלסרג'ו

 

 41וע'אזי עיסא.  ע'אזי חמד בתמונה )מימין לשמאל(: עלי כתנאני, איברהים אבו אלנג'א, 

 
40http://almasar.co.il/art.php?ID=110107    
41http://almasar.co.il/art.php?ID=110107    

http://almasar.co.il/art.php?ID=110107
http://almasar.co.il/art.php?ID=110107
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בדצמבר   בעזה  העמותה  של  הסניף  פתיחת  טקס  לשמאל(: .  2019בתמונה:  )מימין  בתמונה 

  42.נשיא העמותה  – איבראהים אבו אלנג'א, יחיא אלסראג', עלי כתנאני

שיבח   הפתיחה  בטקס  שלבדבריו  המדינית  הלשכה   חבר 

ע'אזי חמד את העמותה ואת תפקידה בהענקת סיוע חמאס  

ולקבוצות   בחברה הפלסטינית. חמד הביע ליתומים  חלשות 

את נכונות המשרד לפיתוח חברתי של חמאס לסייע לעמותה 

 43. לשרת את העם הפלסטיני

חמאס,  הטרור  ארגון  של  המנהיגים  אחד  הוא  חמד,  ע'אזי 

כיום   שלה המכהן  המדינית  הלשכה  מנהל    כחבר  וכסגן 

בעבר שימש כדובר ממשלת    44.המשרד לפיתוח חברתי בעזה

חמאס,   חמאס, של  החוץ  שר  הלשכה   45סגן  יו"ר  של  יועצו 

בכלא    בעבר ישבהמדינית של החמאס איסמעיל הנייה, יו"ר רשות המעברים מטעם החמאס ועוד.  

  46הישראלי חמש שנים בשל פעילות טרור.

ו טרור,  כארגון  חמאס  על  בהכרזה  כלולה  חמאס  של  המדינית  הלשכה  כי  בחוק  יצוין  איסור  חל 

לאזרח ישראלי להיפגש או להיות בקשר עם חברים בלשכה המדינית של חמאס, בדומה לאיסור  

 להיות בקשר עם מחבלי חמאס.

 
42https://www.amad.ps/ar/post/329281    
43https://www.amad.ps/ar/post/329281    
44 https://www.amad.ps/ar/post/393413  
45 https://news.walla.co.il/item/2647175  
46 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ %D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9
%85%D8%AF  ,

https://ar.wikipedia.org/wiki/ %D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9
%85%D8%AF/#media/ %D9%85%D9%84%D9%81 %:D8%AF %.D8%BA%D8%A7%D8

%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg 

https://www.amad.ps/ar/post/329281
https://www.amad.ps/ar/post/329281
https://www.amad.ps/ar/post/393413
https://news.walla.co.il/item/2647175
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AF.%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AF.%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%AF.%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg
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  -יחיא סינוואר. עומד משמאל  -. יושב במרכז 2021חברי הלשכה המדינית של חמאס בעזה, מרץ 
 ע'אזי חמד 

 47להשמיד את מדינת ישראל: קרא ע'אזי חמד  בעבר, עת שימש כדובר ממשלת חמאס, 

מאיים כי חמאס עלול לפתוח במלחמה  פורסם ראיון עם ע'אזי חמד, בו הוא  2021באוקטובר  20-ב

חדשה עם ישראל אם הפלסטינים לא יקבלו את דרישותיהם, וכי חמאס יכולה להביס את ישראל  

 48. וזכותה לתקוף את ישראל

 
473325311,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L   

http://www.alwasatnews.com/news/748664.html  
48-exclude-not-does-official-hamas-https://arabic.euronews.com/2021/10/20/video 

israel-with-war-new   

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3325311,00.html
http://www.alwasatnews.com/news/748664.html
https://arabic.euronews.com/2021/10/20/video-hamas-official-does-not-exclude-new-war-with-israel
https://arabic.euronews.com/2021/10/20/video-hamas-official-does-not-exclude-new-war-with-israel
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אלפאלוג'י ה עמאד  בשנות  החמאס  בהנהגת  חבר  שהיה  מי  התקשורת  90-,  שר  החמאס,  דובר   ,'

הפלסטיני ויועצו המיוחד של יאסר ערפאת לענייני תקשורת וחבר המועצה המחוקקת הפלסטינית  

  49לשעבר מטעם חמאס, השתתף אף הוא בטקס חנוכת הסניף בעזה.

 

 50באירוע, אמר: אלפאלוג'ים שנשא דבריב

בכנות  " להם  ואומרים  הצלחה,  להם  ומאחלים  להם,  והערכה  תודה  אומרים  אנחנו  הזה,  ביום 

במשך השנה, בין אם זה מתן חסות    שרצועת עזה זקוקה לתמיכה הזו ולפרויקטים שהם עושים

או בתחום  שהידים או פצועים  מתן חסות למשפחות עניות או  ליתומים או הקורבנות של החג או  

תודה  הבריאות   אסירי  אנחנו  האלו  הפרויקטים  כל  עבור  ועניים,  בתים  בניית  או  והלימודים 

 ". לעמותה

שיבח את התפקיד הגדול שהעמותה עושה למען המשפחות    , מושל עזה,גם איבראהים אבו אלנג'א

האחדות   את  לראות  ניתן  הזה  במעשה  ואמר  בעזה, 

 51. הלאומית

"הביע  בדבריו בטקס    , ראש העיר עזה,יחיא אלסראג'

את נכונותו לשתף פעולה באופן מלא בכדי לשרת את  

 52"הנזקקים ולהתגבר על מכשולים בעבודת העמותה.

נפגשו עלי כתנאני וע'אזי עיסא עם מנהל    2020בינואר  

 53שיתוף הפעולה הבינלאומי של משרד הבריאות בעזה. 

 

 
49http://www.imadfalouji.ps/main/curriculum_vitae  
50https://www.youtube.com/watch?v=7KnM3uNPYck&t=141s  
51.ps/ar/post/329281https://www.amad    
52https://www.amad.ps/ar/post/329281    
53https://www.facebook.com/photo/?fbid=4184536724901102&set=a.368802939807852    

http://www.imadfalouji.ps/main/curriculum_vitae
https://www.youtube.com/watch?v=7KnM3uNPYck&t=141s
https://www.amad.ps/ar/post/329281
https://www.amad.ps/ar/post/329281
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4184536724901102&set=a.368802939807852
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ומים לעימאד אלפלוג'י על מות אימו, בשם מודעת תנח  48פרסם נשיא עמותת סיוע    2021בספטמבר    11-ב

 העמותה: 

 

, במהלך מבצע 'שומר החומות בעזה, פרסם ע'אזי עיסא פוסט בפייסבוק בו ציטט  2021למאי    16-ב

את ח"כ וליד טהא מאשים את ישראל בהרג מכוון של ילדים ונשים תמימים, וכן בהרס שיטתי של  

 54מבני מגורים. 

 העבירה העמותה לרצועת עזה ציוד בשווי של כמיליון וחצי ₪. מיד בסיום המבצע, 

 

כפי שניתן לראות בתמונה, המשאית המכניסה את הציוד לעיר עזה מעוטרת בשלט המכריז כי הציוד מועבר 

 מטעם התנועה האיסלאמית בישראל )הסמל השמאלי(. 

  

 
54 w.facebook.com/essa.ghazy/videos/10159062707723486https://ww   

https://www.facebook.com/essa.ghazy/videos/10159062707723486
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 שיתוף הפעולה של העמותה עם המשרד לסיוע חברתי של החמאס בעזה 

 העבירה בשנים האחרונות סיוע בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח לרצועת עזה.   48עמותת סיוע 

, החלה העמותה לעבוד בשיתוף פעולה עם המשרד  2019מאז פתיחת סניף העמותה בעזה בנובמבר  

 לפיתוח חברתי שע'אזי חמד, חבר הלשכה המדינית של חמאס הוא סגן המנהל שלו.  

סחורות המחולקות על ידי עובדי העמותה ברחבי הרצועה, בתיאום עם  הסיוע לעזה מועבר בכסף וב 

המשרד לפיתוח חברתי מעביר מימון מטעם ממשלת  המשרד לפיתוח חברתי. למרות שמו התמים,  

. בין היתר, לבני משפחות של  חמאס בעזה למחבלים שהשתתפו בקרבות עם חיילי צה"ל ונפגעו

בהתפרעויו שנפצעו  ולכאלו  שנהרגו  במרץ  מחבלים  שהחלו  השיבה"  "צעדות  גבול    2018ת  לאורך 

המשרד   עם  בשיתוף  הכספים  חלוקת  על  חמאס  של  האוצר  משרד  פרסם  למשל  כך  עזה.  רצועת 

 55. 2019לפיתוח חברתי ביולי 

 56פרסם המשרד לפיתוח חברתי על מועד חלוקת כספים להרוגי ופצועי צעדות השיבה.   2020בדצמבר  

לפיתוח חברתי על מועד נוסף של חלוקת הכספים למשפחות הרוגי ופצועי  פרסם המשרד    2021במרץ  

 57צעדות השיבה. 

פרסם המשרד לפיתוח חברתי על חלוקה נוספת של כספים להרוגי ופצועי צעדות    2021בספטמבר  

 58השיבה. 

מידי שנה מפרסם המשרד לפיתוח חברתי של חמאס בעזה סיכום פעילות שנתי. מידי שנה הוא  

וחות כמה כסף חילק כקצבאות לא תקופתיות למשפחות "שהידים של המולדת". קצבאות  מציין בד

אלו מוענקות ככל הנראה בנוסף לקצבאות הרגילות שמעניקות ממשלת חמאס וממשלת הרשות  

חילק המשרד לפיתוח    2017-2019בשנים הפלסטינית למחבלים ובני משפחותיהם. על פי הדוחות, 

 59מיליון ש"ח.   4.8- ת של "שהידים של המולדת" בסכום כולל של כמשפחו  157- חברתי קצבאות ל

 
55https://hadfnews.ps/post/57818/%D8%B1%D8%A7%   
56  https://www.facebook.com/250645735423081/posts/993826327771681/  
57 sts/1054239635063683https://www.facebook.com/MOSD.Palestine/po   
58 https://www.maannews.net/news/2046997.html  
59 https://www.mosa.gov.ps/reports/5/   

https://hadfnews.ps/post/57818/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://www.facebook.com/250645735423081/posts/993826327771681/
https://www.facebook.com/MOSD.Palestine/posts/1054239635063683
https://www.maannews.net/news/2046997.html
https://www.mosa.gov.ps/reports/5/
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סיוע    2020באוקטובר   עמותת  חברתיכי    48פרסמה  לפיתוח  למשרד  מיליון    בעזה   העבירה  רבע 

 60ככרות לחם טרי, כחלק מפרויקט של העמותה להעביר מיליון ככרות לחם לרצועת עזה.

חמאס    של פעילות משותפת עם "המשרד לפיתוח חברתי"    48עמותת סיוע  קיימה    2020בדצמבר  

בעזה בנושא "סיוע לבעלי מוגבלויות". באירוע נאמו נציגי העמותה לצד נציגי חמאס וברקע שלט  

עם סמלילים )לוגו( של שני הגופים. דיווח על הפעילות המשותפת פורסם גם באתר העמותה וגם  

 61לפיתוח חברתי מטעם חמאס וגם באתר האינטרנט שלו.  בעמוד פייסבוק הרשמי של המשרד

 

ברצועת עזה. על   48ד"ר אסמה אל בלאווי מנהל סניף עמותת סיוע  -תמונה מהאירוע. שני מימין  
כשמימין לו במרכז התמונה   48השלט מאחור ניתן לראות משמאל את הלוגו של עמותת סיוע  

 הלוגו של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס 

השתתפו שוב בעזה,    2021בפברואר    27-שנערך ב   2020באירוע שנתי לציון הישגי העמותה בשנת  

חבר הלשכה המדינית של חמאס ע'אזי חמד המשמש כסגן מנהל המשרד לפיתוח חברתי בעזה  

 62. ועימאד אלפלוג'י

האירוע בתקשורת הפלסטינית  בדיווח   ע'אזי חמדעל  כי  ה   ,נכתב  על  לעמותה    ר המהי  סיועהודה 

ל העמותה  הוציין  ,  עזהשהעבירה  השונים  את  למגזרים  סטודנטים,  כגון  סיוע  ,  אסיריםיתומים, 

 63ם. עם צרכים מיוחדימשפחות משפחות עניות ו 

 
60 https://paltimeps.ps/post/275907/%D8%A7%D9%84%D8%AD    
61https://www.facebook.com/MOSD.Palestine/posts/991829971304650    

https://www.mosa.gov.ps/news/617.html  ,https://www.igatha48.com/story/21402   
https://felesteen.news/post/78981/%d9%85%d8%a7%d8  

62http://www.imadfalouji.ps/post/2267   :וידאו מלא של האירוע , 
  https://www.facebook.com/WataniaPs/videos/814281692632037   

63https://shehabnews.com/post/78665/%D8%AC%D9  

https://paltimeps.ps/post/275907/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.facebook.com/MOSD.Palestine/posts/991829971304650
https://www.mosa.gov.ps/news/617.html
https://www.igatha48.com/story/21402
https://felesteen.news/post/78981/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84
http://www.imadfalouji.ps/post/2267
https://www.facebook.com/WataniaPs/videos/814281692632037
https://shehabnews.com/post/78665/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-48-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-2020
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 :  באירוע, אמרע'אזי חמד בדברי ברכה שנשא 

ד"ר עלי  ל ובאופן מיוחד    ,48ד תודה לאחים שלי בעמותת סיוע  י אני רוצה בהזדמנות זו להג"

סיוע  יו  ,כתנאני עמותת  ראש  והמוערכים48שב  הגדולים  מאמציו  על  הצוות    ,,  לכל  וגם 

אם זה בתוך השטחים    .בעמותה הזו שהיוו דוגמא מצוינת במתן סיוע, ונתינה ללא גבולות

עבודתם ופעילותם. ועל  וגם הפרויקטים שלהם    ,פלסטיניםהפלסטיניים או מחוץ לשטחים  

זה מעיד ומסכם הרבה מילים, וכפי שאמרתי, הם עושים עבודה אפקטיבית ונהדרת כלפי  

בעלי צרכים ו, משפחות עניות  האסיריםמגזרים שונים כמו מגזר היתומים, הסטודנטים,  

מיוחדים. פעילויות מגוונות ומרובות אלה תורמות רבות להקלת סבלו של העם הפלסטיני  

 " ק האיתנות שלנו על אדמת פלסטין.שלנו ובחיזו

 

 

באירוע השנתי   חבר הלשכה המדינית של חמאס  -אזי חמד 'של ע מוצילום מסך משידור חי של נאו
 )הימני(  בישראל התנועה האסלאמית סמל אפ-על הרול לצידושל העמותה בעזה. 

עבודתם של צוותי הסיוע בהעברת סיוע  בדברים שנשא באירוע אמר נשיא העמותה עלי כתנאני, כי  

" את  מדגישה  הפלסטינים  צרים  לתושבים  כמה  משנה  לא  מקום,  בכל  הפלסטיני  עמנו  לכידות 

 ". הכבישים
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הסיוע  "באירוע השתתף גם שר הבריאות של ממשלת חמאס בעזה לשעבר, ד"ר באסם נעים, שאמר  

, הוא מגיע מהחובה הדתית, הלגיטימית  שמעניקים האחים בתנועה האסלאמית הוא ללא תנאי

 והלאומית".

. על גב במת הנואמים באירוע ניתן לראות את  2021האירוע השנתי של העמותה בעזה, פברואר 
 '48עמותת סיוע והתנועה האסלאמית בישראל של  סמליה

( אוסר במפורש העברת סיוע כספי או רכוש לארגון  2005יצויין כי חוק איסור מימון טרור התשס"ה )

 טרור מוכרז, ואף העברת סיוע שמהווה תגמול עבור ביצוע פעולת טרור: 
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 לתנועה האיסלאמית  '48הקשר בין עמותת סיוע  -נספח ג' 

בשנת   בראיון  ציין  עיסא  ע'אזי  העמותה  שי   ,2020מנכ"ל  בראשות  האיסלאמית  "התנועה    ' ח יכי 

הודות לקבוצה של פעילי התנועה האיסלאמית,    1996-אבס ייסדה את עמותה הסיוע בעחאמד אבו ד

מלחמה  בעקבות סגירת ועדת התמיכה האיסלאמית על ידי הרשויות בישראל תחת התירוץ של  

 . "בטרור ותמיכה בחמאס

כנשיא    2016בשנת   ששמשו  עיסא,  ונאיל  אלעמור  אבראהים  ד"ר  בעמותה.  גברא  חילופי  בוצעו 

, והיו מדור המייסדים של העמותה, הוחלפו ע"י ד"ר  1996שנת  אז  שנה מ  20ומנכ"ל העמותה במשך  

רא מינתה את כתנאני  כי מועצת השועלי כתנאני ובשיר סעודי. בהודעת התנועה האיסלאמית נכתב  

 64. וסעודי

העמותה   נציג  ידי  על  נאמר  העמותה  של  של  "  -בכנס  הפירמידה  בראש  עומדת  לסיוע  העמותה 

 65".התנועה האיסלאמית, והיא אחת מהמוסדות הטובים ביותר בה

 

מימין לשמאל: עלי כתנאני נשיא העמותה, ח"כ מנסור עבאס, שייח' אבו דעאבס ראש התנועה  
 האיסלאמית, ע'אזי עיסא מנכ"ל העמותה 

עם לוגו של העמותה לצד לוגו של התנועה   באופן קבוע כמעטכרוזי ופרסומי העמותה מפורסמים  

 האיסלאמית.

 
64https://www.facebook.com/islammov1948/posts/862762307166958/    
65ews/2012/02/11/247375.htmlhttps://www.alwatanvoice.com/arabic/n   

https://www.facebook.com/islammov1948/posts/862762307166958/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/02/11/247375.html
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 למפלגת רע"ם  48ת סיוע הקשר בין עמות  -נספח ד' 

ומנוהלת על פי  הוקמה על ידי התנועה האיסלאמית, מאוישת על ידי אנשי התנועה  '  48ת סיוע  עמות

ממוסדות   כחלק  היא  לעמותה  וההתייחסות  האסלאמית,  התנועה  של  השורא  מוצת  החלטות 

זו   היא  השורא  מועצת  האסלאמית,  התנועה  הודעת  פי  על  כי  לציין  יש  האיסלאמית.  התנועה 

ונשיא העמותה, כך שיש לשער ששליטת התנועה בעמותה היא   שהחליטה על מינויים של מנכ"ל 

 66מוחלטת. 

 הקשרים בין בעלי תפקידים בעמותה לבין מפלגת רע"ם: 

קשרים למפלגת רע"ם/ לפלג   תפקיד בעמותה  שם מלא 

 הדרומי של התנועה האיסלאמית 

 24 -ברשימת רע"ם לכנסת ה 29מקום  יו"ר העמותה  עלי כתנאני 

 24-ברשימת רע"ם לכנסת ה 15מקום  מנכ"ל  ע'אזי עיסא 

 21- ברשימת רע"ם לכנסת ה 110מקום  בעבר יו"ר העמותה  אברהים אלעמור 

 24- ברשימת רע"ם לכנסת ה 110מקום  חבר ועד מנהל  זאהר עיסא 

 20-ברשימת רע"ם לכנסת ה 83מקום  חבר ועד מנהל  איסמאעיל אלגרגאוי 

 20-ברשימת רע"ם לכנסת ה 39מקום  חבר ועד מנהל  קאיד חרבוש 

 18-ברשימת רע"ם לכנסת ה 35מקום  חבר ועד מנהל  נאיף עתאמנה 

 24-ברשימת רע"ם לכנסת ה 28מקום  עובד  מוחמד שמלה 

 18-ברשימת רע"ם לכנסת ה 33מקום  ועדת ביקורת  אברהים אכתילאת 

 

רע"ם   ברשימת 

ה ,  24- לכנסת 

יו"ר   גם  מופיעים 

העמותה עלי כתנאני,  

העמותה   מנכ"ל  וגם 

  א.ע'אזי עיס

בנוסף מופיעים חברי  

התנועה  הנהלת  

רע"ם   ברשימת 

לעיתים   לכנסת 

ובאופן   מזומנות 

זיקה   על  המצביע 

 67גבוהה. 

 
66https://www.facebook.com/islammov1948/posts/862762307166958/    
67.idi.org.il/media/15884/%D7%A8%D7%A2%D7%9E.pdfhttps://www  
-https://www.idi.org.il/media/12470/%D7%A8%D7%A2%D7%9E

%D7%91%D7%9C%D7%93.pdf   

https://www.facebook.com/islammov1948/posts/862762307166958/
https://www.idi.org.il/media/15884/%D7%A8%D7%A2%D7%9E.pdf
https://www.idi.org.il/media/12470/%D7%A8%D7%A2%D7%9E-%D7%91%D7%9C%D7%93.pdf
https://www.idi.org.il/media/12470/%D7%A8%D7%A2%D7%9E-%D7%91%D7%9C%D7%93.pdf
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רע"16/01/2021בתאריך   במפלגת  המועמדים  לבחירת  האסלאמית  התנועה  של  ועידה  נערכה    ם. , 

והיא  )השני מימין לצד ח"כ מנסור עבאס(,    48מנהל הוועידה היה ע'אזי עיסא מנכ"ל עמותת הסיוע  

 .4868נערכה במשרדי עמותת סיוע 

 
https://www.idi.org.il/media/12016/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%

%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA.pdf-D7%94   
https://en.idi.org.il/media/14004/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7

%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA.pdf-%94  
-18/heb/list/listce6f-knesset-https://www.gov.il/apps/elections/elections

2.html?ListId=82  
68  https://www.panet.co.il/article/3128337 

https://www.idi.org.il/media/12016/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA.pdf
https://www.idi.org.il/media/12016/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA.pdf
https://en.idi.org.il/media/14004/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA.pdf
https://en.idi.org.il/media/14004/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA.pdf
https://www.gov.il/apps/elections/elections-knesset-18/heb/list/listce6f-2.html?ListId=82
https://www.gov.il/apps/elections/elections-knesset-18/heb/list/listce6f-2.html?ListId=82
https://www.panet.co.il/article/3128337
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 69. (13פורסמה התכנית "מי אתה מנסור עבאס?" )"המקור", רביב דרוקר בערוץ   01.07.21בתאריך 

ראיון   צולם  השידור  עמותעם  במהלך  משרדי  בתוך  עבאס  מנסור  סיוע  ח"כ  קאסם.  48ת   בכפר 

מתוך  ושודרו קטעי וידאו    ,  אזי עיסאע'נראים ח"כ עבאס וח"כ טאהא עם מנהל העמותה,    תכניתב

 .  כחבר צוות המו"מ הקואליציוני עיסאע'אזי המו"מ הקואליציוני ובה נראה 

 

 13. צילום מסך מתוך הכתבה ב'המקור', ערוץ 48ח"כ מנסור עבאס במשרדי עמותת סיוע  

  

 
692236651/-20/episodes/fixma-https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season    

. צילום מסך מתוך הכתבה  48במשרדי עמותת סיוע  האוצראנשי אגף התקציבים במשרד 
 13ב'המקור', ערוץ  

https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season-20/episodes/fixma-2236651/


43 
 

 

מפלג   בתיעוד נציגי  רע"םהגעת  המכביה  ת  הקואליציוני  לכפר  המו"מ  וליד  ח"כ  נראים  ,  בסיום 

מודיע  מנסור עבאס    ואת ח"כ,  יוצאים מהמעלית  אזי עיסא ע'טאהא, מנסור עבאס ומנהל העמותה  

 לפיד לומר לנשיא "עלה בידי".  ח"כ יאיר  כי הוא חתם על האישור ל 

 

בתמונה נראים    .ובעולםפורסמה תמונה שזכתה לתפוצה רחבה בכלי התקשורת בישראל    2021ביוני  

יו"ר מפלגת רע"ם מנסור עבאס  ו יו"ר מפלגת "יש עתיד" יאיר לפיד, יו"ר מפלגת "ימינה" נפתלי בנט  

ור עבאס ביציאה מפגישת מו"מ קואליציוני  ס: ע'אזי עיסא, ח"כ וליד טהא, ח"כ מנלשמאל מימין 
 בכפר המכביה, ערב הקמת הממשלה הנוכחית 
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מאחורי מנסור עבאס עומד ע'אזי    .תמיכתם בהקמת הממשלהאת  בעת חתימת הסיעות המאשרות  

 48.70סיוע   תעיסא מנכ"ל עמות

מנכ"ל העמותה, ע'אזי עיסא )מימין(, עם ח"כ  ה של  תמונ  פייסבוקפורסמה ב  19/06/2021בתאריך  

  71הא.מנסור עבאס וח"כ ווליד ט

 

 
70 news.co.il/166982/-https://hm  
71-https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159139444193486&set=pb.839143485. 

2207520000..&type=3   

https://hm-news.co.il/166982/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159139444193486&set=pb.839143485.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159139444193486&set=pb.839143485.-2207520000..&type=3
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עם חברי הכנסת של    שלו  מנכ"ל העמותה ע'אזי עיסא )משמאל( תמונה  פרסם  04/02/2021בתאריך  

במשכן   יאסין,  חטיב  איימן  ועם  גנאיים,  מאזן  טאהא,  ווליד  עבאס,  מנסור  ח"כ  רע"ם:  רשימת 

  72. הכנסת

 

ע'  04/02/2021בתאריך   של  אהעלה  הכנסת  חברי  עם  הכנסת  ממשכן  בפייסבוק  תמונה  עיסא  זי 

 73ם.רע"

 שלו: הפייסבוק  בחשבון םממפלגת רע"  אווליד טהח"כ   םפרס 31/12/2020בתאריך 

 
72-https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158834154003486&set=pb.839143485. 

2207520000..&type=3   
73-https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158834153713486&set=pb.839143485. 

2207520000..&type=3   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158834154003486&set=pb.839143485.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158834154003486&set=pb.839143485.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158834153713486&set=pb.839143485.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158834153713486&set=pb.839143485.-2207520000..&type=3
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הנדיבים" ובמוסדותיה  המבורכת  האסלאמית  בתנועתנו  גאים  שלה    ,אנו  הסיוע ובראש  עמותת 

, אשר ידה גבוהה בנתינה,  האסלאמית

ועזרה   ליתומים  חסות  נותנת  אשר 

אחי   את  מזכיר  אני  בפרט  לנזקקים. 

ע'אזי   החבר  הנכבד  והמנהל  היקר 

סאלח"  ,עיסא יגן    ",אבו  שאלוהים 

 74. עליו וישמור עליו ויאריך את חייו

  

 
74https://www.facebook.com/waleedtaha2019/posts/2805855349681653    

https://www.facebook.com/waleedtaha2019/posts/2805855349681653
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גם    75. 48ח"כ וליד טהא אף פרסם בדף הפייסבוק שלו מספר פעמים קריאות לתרום לעמותת סיוע  

לתרום   קריאות  פרסם  לאחרונה(  )שמת  רע"ם  מפלגת  יו"ר  סגן  אלחרומי  סעיד  לשעבר  ח"כ 

 77פרסמה קריאה לתרום לעמותה.  סיןאימאן חטיב יא גם חברת הכנסת מטעם רע"ם,  76לעמותה.

הודיע כי יתרום את המשכורת הראשונה שלו כחבר   2019הגדיל לעשות ח"כ מנסור עבאס, שביולי  

 78., במסגרת קמפיין גיוס כספים שערכה48כנסת לאחר הבחירות לעמותת סיוע 

שנערכה בסיומו של    48השתתף ח"כ מנסור עבאס במסיבת עיתונאים של עמותת סיוע    2019בינואר  

קמפיין גיוס כספים לפעילות העמותה. לצידו ישבו השייח' חמאד אבו דעאבס ראש הפלג הדרומי,  

עלי כתנאני נשיא העמותה וע'אזי עיסא, מנכ"ל העמותה. בנאומו באירוע דיבר עבאס על חשיבות  

 79פעילות העמותה ועל הסיוע שהיא מעניקה למוסלמים במדינות רבות. 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 https://www.facebook.com/waleedtaha2019/posts/2807967929470395  

sts/2775420722725116https://www.facebook.com/waleedtaha2019/po   
76 https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/posts/322280362609331  
-https://www.facebook.com/129739497799632/photos/pb.100044821080683.
 2207520000../885370775569830/?type=3 

77 https://www.facebook.com/emanKhatYassin/posts/553127592724663  
78https://www.knooznet.com/?app=article.show.36454    
79https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9   

https://www.facebook.com/waleedtaha2019/posts/2807967929470395
https://www.facebook.com/waleedtaha2019/posts/2775420722725116
https://www.facebook.com/saeedalkhrumi/posts/322280362609331
https://www.facebook.com/129739497799632/photos/pb.100044821080683.-2207520000../885370775569830/?type=3
https://www.facebook.com/129739497799632/photos/pb.100044821080683.-2207520000../885370775569830/?type=3
https://www.facebook.com/emanKhatYassin/posts/553127592724663
https://www.knooznet.com/?app=article.show.36454
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2019/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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 תשובות משרד האוצר פקודת המסחר עם האויב  -פח ה'נס
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 ובלבנון פעילות התנועה האיסלאמית בסוריה –' ונספח 

לערך החלה התנועה האיסלאמית לפעול בסוריה ובדרום טורקיה, ולהעביר לשם סיוע    2015בשנת  

 כספי בהיקף של עשרות מיליוני ₪ בשנה מכספים שנאספים בישראל. 

התנועה מחלקת ציוד ובשנתיים האחרונות אף מקימה ערים חדשות בצפון סוריה, בהם  במסגרת זו  

 אלפי יחידות דיור. 

ה בונה כיום עיר חדשה )הנקראת על שם יפו( עבור פליטים סורים בצפון סוריה, בסמוך לגבול  תנועה

יחידות דיור. לרגל    100הסתיימה הבניה של השלב בראשון שמכיל    2021באוגוסט    80טורקי. -הסורי 

 81, עלי כתנאני לעיר החדשה וסייר בה. 48נשיא עמותת סיוע מועמד מטעם רע" לכנסת וכך, הגיע  

 

כתנאני מתצפת על העיר החדשה. משמאל למעלה הכיתוב על התמונה שפרסם כתנאני: "גבול  
 סוריה טורקיה" 

מדינת סוריה שכבשה ממשלת טורקיה במהלך השנים האחרונות, ועל פי  יצוין כי מדובר בשטח  

 חוקי מדינת ישראל מדובר בביקור במדינת אויב, במידה והוא עבר את הגבול.

 
80 

https://www.facebook.com/igatha48/photos/pcb.4543418995720709/4543411415721467/   
81 

photo/?fbid=4507364395951665&set=pcb.450736451928498https://www.facebook.com/
 6 

https://www.facebook.com/igatha48/photos/pcb.4543418995720709/4543411415721467/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4507364395951665&set=pcb.4507364519284986
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4507364395951665&set=pcb.4507364519284986
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 ניתן לראות את שלטי העמותה על המבנים והמשאיות. 

 

 . נראה כי נבנות במקום אלפי יחידות דיור העיר החדשה בבניה, צפון סוריה
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. בכיתוב, התנועה האסלאמית  48בצדדים מופיע סמל עמותת סיוע   - שהוצב בכפר החדש שלט 
  14יחידות דיור,  100מודיעות על פתיחת כפר המגורים לאחר השלמת הבניה של  48ועמותת סיוע 
 . בשורה התחתונה מצויין כי המקום נמצא במחוז אידליב שבצפון סוריה 2021באוגוסט 
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מעסיקה עובדים מקומיים בשכר, למרות שהיא אינה מדווחת על כך בדוחותיה  נראה כי העמותה אף  

 הרשמיים. 

 

. על התמונה שפורסמה  48פועל בניין לובש אפוד זוהר עם סמלי התנועה האסלאמית ועמותת סיוע 
 בפייסבוק העמותה כתוב משמאל למטה "צפון סוריה" 

 

יחידות  הקמת  עבור פרויקט    תרומותגיוס  אה לקרי  ם מטעם התנועה האיסלאמיתרסופ  19.07.2022בתאריך  

 . סוריהבצפון  "ג'ליל למגורים-אל"דיור במתחם 

 פרויקט זה מצטרף לשני פרויקטים נוספים של יחידות דיור שמקימה התנועה בצפון סוריה:  

 . 2021שהחל באוגוסט "יפו כפר התפוזים"  מתחםהקמת  •

 .  2022" שהחל בפברואר כפר חיפה הכרמל" הקמת מתחם •
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בשיתוף    מוקם  והוא כל אחת,  מ"ר    48  בגודליחידות דיור    1,000  הקמת  כולל  ' חיפה הכרמל'כפר  פרויקט  

 .82ה)עמותת דרך החיים הטורקית( עבור הפליטים בצפון סורי Hayat Yoluהטורקי  ארגוןפעולה עם ה

 

 

 

 
82 https://www.knooznet.com/?app=article.show.65391 
 

https://www.knooznet.com/?app=article.show.65391
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ל שמממנת את  על השלטים שנתלו בסוריה ניתן לראות את סמל התנועה האיסלאמית בישרא

 הקמת הבתים בסוריה 
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העבירה התנועה האיסלאמית סיוע כספי גם ללבנון, מלבד העברת הכספים והציוד לסוריה, 

 . המוגדרת אף היא בחוק כמדינת אויב

 תמונות של חלוקת בביירות בירת לבנון: 2020באוגוסט   16- כך למשל פרסמה התנועה ב

 

 בביירות, נושא סמל של התנועה האיסלאמית. בתמונה: רכב לחלוקת סיוע  

בסיקור חדשותי פורסם כי התנועה האיסלאמית העבירה סיוע נרחב במימון שיפוצים, רכישת  

 83לתושבי ביירות בירת לבנון.  2020ציוד והשכרת דירות באוגוסט 

 

 

 

 
   https://www.knooznet.com/?app=article.show.50579ראו למשל:  83

https://www.knooznet.com/?app=article.show.50579

