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זכויות   בעלי  באיתור  מאמצים  ומשקיעים  יוצרים  זכויות  בעלי  של  זכויותיהם  את  מכבדים  אðו 

  שימוש בחומרים המופיעים במחקר זה. יוצרים לצורך 

אם לדעתכם  .  2007-א לחוק זכויות יוצרים תשס"ח27השימוש בתמוðות במחקר ðעשה על פי סעיף  

ðפגעה זכותכם כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, הðכם רשאים לפðות באמצעות  

צייðו  . אðא  בבקשה לחדול מעשיית השימוש ביצירה  info@adkan.org.ilדואר אלקטרוðי לכתובת:  

  . תודה! מחקרלדף הרלווðטי ב הפðיהשם מלא ומספר טלפון וצרפו צילום מסך ו



 

 

  תקציר מðהלים 

של פוליטית  כזרוע  משמשת  רע"ם  של  מפלגת  הדרומי  האסלאמית  הפלג  היא  ו  בישראל  התðועה 

  ðשלטת על ידה בצורה מלאה. 

רשת עðפה של עמותות וחברות הפועלות לממש את תפיסת עולמה האסלאמית    תðועה האסלאמיתל

של התðועה, בהתאם לפועלן של תðועות האחים המוסלמים במגוון מדיðות ערב ומדיðות מערביות.  

 ðועה וממðהלת את מוסדות התðועה האסלאמית עומדת מועצת השורא המðשיה,  בראש התðה את א

  ביðיהם את חברי הכðסת של רע"ם.

התðועה   מארגוðי  ארגוðי    יםמקיימחלק  עם  מוכרזיםקשרים  מעבירה  ,  חמאס  סיוע  והתðועה 

אויב, כמדיðות  בחוק  המוגדרות  למדיðות  עצומים  כספיים  ולארגוðים    בהיקפים  עזה  לרצועת 

  המוכרזים בישראל מחוץ לחוק.

בלה לאורך שðים כספים מארגוðים שהוכרזו כקרðות מימון  לפחות אחת מהעמותות של התðועה קי

של חמאס בחו"ל, ומערכת הבטחון החרימה בשל כך את כספי העמותה. בראש העמותה עמד עד  

  שייח' צפוות פריג'.  –לאחרוðה מי שכיום עומד בראש הפלג הדרומי של התðועה האסלאמית 

וריסטים ובðציגים של ארגון הטרור  תמיכה בטרראשי התðועה האסלאמית  הביעו  לאורך השðים  

  חמאס. 

בשðים האחרוðות קיבלה מפלגת רע"ם לגיטימציה ציבורית כשותפה במגרש הפוליטי בישראל ואף  

התðועה   של  פוליטית  זרוע  היא  המפלגה  כי  להראות  ðועד  זה  מחקר  ובממשלה.  בקואליציה 

של המפלגה בהקשר של    האסלאמית הðשלטת על ידה בצורה מלאה, וככזו יש לראות את פעילותה

פעילות התðועה כולה, שכן היא חלק מרשת ארגוðים מðוהלים ומתואמים הפועלים לטובת מטרה  

  כללית אחת עליוðה.  

הלגיטימיות של המפלגה לקחת חלק בפוליטיקה הישראלית צריכה להיבחן במבחן הלגיטימיות של  

 כמðותקת ועומדת בפðי עצמה.  התðועה האסלאמית לפעול, בהתחשב בסך פעולותיה וקשריה, ולא
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  האסלאמית רקע על התðועה  

בשðת    האסלאמיתהתðועה   ידי    1971בישראל הוקמה  דרוויש. התðועה    שייח'על  ðימר  עבדאללה 

תðועות   של  ðרחבת  לקבוצה  אידאולוגית  'האחים    איסלאמיותמשתייכת  לתðועת  הקשורות 

לתחיית   השואפות  ומאמיðות  האיסלאםהמוסלמים'   ,

הוא הפתרון. עם זאת, התðועה ðבדלת מאחיותיה    שהאיסלאם 

בעוד   פלסטיðית,  ולאומיות  אתðיות  באימוץ  העולם  בשאר 

לה המזוהה  האידאולוגי  העולם  ðתפסת    ,בשאר  לאומיות 

לערכי   מðוגדת  אף  ולעיתים  העדיפויות,  בסדר  כðחותה 

  1. האיסלאם

רת אל ג'יהאד", שתכðן פעולות  דרוויש ותומכיו ארגון טרור בשם "אוס 'השייחהקימו   '70- בשðות ה

דרוויש שוחרר  לתקופות מאסר שוðות.    חברי הארגון  ðלכדו וðשפטו  1979בשðת  טרור כðגד יהודים.  

לאחר שחרורם מן הכלא החליטו  .  1985מהכלא במסגרת 'עסקת ג'יבריל' לשחרור המחבלים בשðת 

  .לזðוח את דרך הטרור

ðוסדה במצרים, שהיא תðועת האם האידאולוגית  מטרות התðועה זהות מאוד ל'אחים המוסלמים' ש

  שלה, וכוללות:

  האיסלאםקיום מצוות . 

  האסלאמיתחיזוק התרבות . 

   איסלאמיתפעילות חברתית וסוציאלית . 

  לאיסלאםשמירה על המקומות הקדושים . 

  .יםðרחבת לפלסטיð עזרה 
התעסקה רבות בחיðוך, בצדקה, באספקת שירותים חברתיים וכן הלאה. היא    האסלאמיתהתðועה  

הקימה ועדות "רחמא" שהתעסקו בטיפול בהתמכרות בסמים, אלכוהול, עברייðות ðוער וזðות. על  

מאמצע שðות השמוðים הוחל בהקמת מרכזי מחשבים וסיוע מגוון  פי החוקר ד"ר דðי רביðוביץ', "

השוðות-לבתי בקהילות  ועוד.  הספר  כיתות  תוספת  מבðים,  שיפוץ  מקצועי,  ציוד  תרומת  לרבות   ,

פחם הוקם מרכז שהופעל בהתðדבות בידי בוגרי אוðיברסיטאות, ויצר עבור רבים מתושבי  - באום אל

  " . יוהעיר הזדמðות ראשוðה להתוודע למחשב ולשימוש

  , שהביאה1989לאחר החלטת התðועה להתמודד בבחירות המוðיציפליות בפעם הראשוðה בשðת  

בין דרוויש ותומכיו,    1992  לכðסת בשðת  בחירות ה, התעורר ויכוח ערב  לðציגי התðועה  הצלחה ðאה

שתמכו בכðיסה לפוליטיקה הארצית והתמודדות לכðסת, לבין ראאד סלאח וכמאל חטיב, שהתðגדו  

  .להתמודדות לכðסת ולשותפות בהליך הפוליטי ברמה הארצית

ויחד עם מד"ע, המפלגה הדמוקרטית    החליט דרוויש  1996בבחירות   להתמודד בבחירות לכðסת, 

והתמודד   רע"ם,  המאוחדת,  הערבית  הרשימה  את  הקים  העבודה,  ממפלגת  שפרשה  הערבית, 

  לכðסת. 



 

 

שהתפצלה לפלג הצפוðי ולפלג הדרומי, וכיום   האסלאמית החלטתו להתמודד גרמה לפילוג בתðועה 

שוðים, אם כי ככל הðראה קיים קשר ðסתר בין הפלגים.  מדובר בשתי תðועות ðפרדות עם מðגðוðים  

שðי הפלגים יוðקים מאותם מקורות אידאולוגיים, ורוב מðהיגי שðי הפלגים התחðכו באותן מכללות  

  .דתיות בחברון ובשכם

 

,  הקודם יו"ר הפלג הדרומי   מימין לשמאל: צפוות פריג', יו"ר הפלג הדרומי, חמאד אבו דעאבס
  ראש הפלג הצפוðי ראאד סלאח 

לראש הפלג הדרומי, במקומו  אבו דעאבס    חמאד  השייח'  ðבחר  2010בשðת  

במשך    של כראש התðועה  שכיהן  מי  צרצור,  כðסת    שðה  12אברהים  וחבר 

יחד עם השייח' ראאד    אבו דעאבס   . כחודש לאחר בחירתו השתתףמטעמה

   2. , ואף ðעצר עקב פעילות זובמשט המרמרה לעזהסאלח 

דע הדרומי  הפלג  כ   בסאיו"ר  בתפקידו  לו  שðים,  12-כיהן  סגðים    והיו  שðי 

  .רע"ם מפלגת פוות פריג', וח"כ מðסור עבאס, יו"רצמכהðים: השייח' 

  22/1/2022.3-עומד כיום שייח' צפוות פריג', שðבחר לתפקיד ב  האסלאמיתבראש התðועה  

צא הפלג הצפוðי של התðועה בראשות  , לאחר שðים של הסתה פרועה ותמיכה בטרור, הו2015בשðת  

  ראאד סאלח אל מחוץ לחוק. 

  איש ואשה   500-האסיפה הכללית של התðועה, המוðה כלפלג הדרומי ישðה היררכיה מסודרת. חברי  

, המוðה בין  "מועצת השורא " את    יםבוחר   ומהווים ðציגות של אזורים, חמולות והתארגðויות שוðות, 

  חברים.   33-ל 25

רשימת חברי מועצת השורא איðה מתפרסמת לציבור, ישיבותיה איðן פומביות והחברים בה איðם  

  ðבחרים בצורה דמוקרטית אלא מתמðים מכח מעמד היסטורי, דתי או פוליטי. 

  של התðועה, שאחראית על  פוליטית-בוחרים גם את חברי הלשכה המדיðית הכללית  חברי האסיפה  

התðועה. האסיפה הכללית בוחרת את יו"ר התðועה הארצי, את יו"ר  הפוליטית של  מדיðיות  העיצוב  



 

 

לכðסת התðועה  מועמדי  את  וכן  רע"ם,  על  מפלגת  להמליץ  אפשרות  יש  השורא  למועצת  כאשר   ,

  .  שיðויים ברשימה לכðסת

של   הכðסת  מחויב חברי  רע"ם  השורא  יםמפלגת  מועצת  להיות להחלטות  עלולים  מודחים    והם 

  4במקרה של אי עמידה בהחלטות המועצה. 

מפעילה מגוון רחב מאוד של עמותות וארגוðים העוסקים בשירותים אזרחיים    האסלאמית התðועה  

למוסלמים בישראל ולקידום מעמדם וזכויותיהם, כמו גם סיוע למוסלמים ביהודה ושומרון, רצועת  

  עזה ובמדיðות אחרות. 

  פלג דרומי:  –זרועות התðועה האסלאמית  

 ית: מפלגת רע"ם. -זרוע פוליטיתðמדי 

   מקומיות ורשויות  ערים  עשרות  של  במועצות  וסיעות  ערים  ראשי  מוðיציפאלית:  זרוע 

 ערביות ובערים מעורבות. 

  :זקקים'  האסלאמית'העמותה צדקהðה   – למען יתומים וð48סיוע המכו ' 

  עמותת אל אקצא   -שמירה על הר הבית 

  וספות.  -לימודי דת ועליה למכהðעמותת אלפורקאן ו 

  עמותות המטפלות בשירותי קבורה, אחזקת מסגדים וכדו'.  –שירותי דת 

  וך והשכלהðטים   –חיðעמותות המחלקות מלגות ומסייעות לתלמידים וסטוד 

  וערð–   וער אלקלםð ועתðת 

 יברסיטאותðטים באוðומכללות  תאי סטוד 

   המורים ב  – הסתדרות  שזכתה  מה"  מכהðים    13%-"רשימת  וחבריה  המורים  מקולות 

 בהðהלת ההסתדרות. 
או    התðועה מפעילה מגוון עמותות, חברות לתועלת הציבור וחברות בהם, הקשורות אחת בשðיה

השירותים   והעðקת  שלה  האיðטרסים  קידום  עðייðיה,  בðיהול  מטפלת  היא  דרכם  בðפרד,  פועלות 

לאוכלוסייה המוסלמית בישראל. למרות זאת, ככל הðראה התðועה עצמה איðה מאוגדת כיישות  

  משפטית ולכן פעולותיה איðם חשופות לציבור.

 

 



 

 

 

התðועה, הבאה לידי ביטוי בסבך קשרים של    למðהיגות הפלג הדרומי ישðה שליטה הדוקה במוסדות

  –   בעלי תפקידי מפתח ובעלויות בארגוðים השוðים, כפי שðיתן לראות בתרשים הבא (תרשים חלקי

  ):2021עדכðי לספטמבר  



 

 

  הקשר בין מפלגת רע"ם לתðועה האסלאמית 

היðה מפלגה המשמשת כזרוע הפוליטית של   ,רע"ם המכוðה מפלגתמפלגת 'רשימת האיחוד הערבי' 

  בישראל, כפי שכתוב בתקðון המפלגה: האסלאמיתהתðועה 

תקðון המפלגה גם מגדיר שבראש הרשימה יכול לעמוד רק חבר שהומלץ "על ידי הועדה הפוליטית  

 ":  האסלאמיתהתðועה של 

פלג הדרומי והפלג  ה  – בישראל לשðי פלגים    האסלאמיתהתðועה  , ðחלקת  '90-שðות ה אמצע  מאז  

  הצפוðי. תקðון המפלגה איðו מגדיר לאיזה מהפלגים משתייכת המפלגה.  

אל מחוק לחוק בישראל באמצעות הכרזה של שר הבטחון   האסלאמיתהוצאה התðועה   2015בשðת 

   5, כאשר הכווðה היתה לפלג הצפוðי.2015בðובמבר  15מיום 



 

 

התאגדויות   מספר  ישðם  לה  מאורגðת  תðועה  של  פוליטית  זרוע  אלא  עצמאי  גוף  איðה  המפלגה 

התðועה   של  הðהלה  אותה  ידי  על  כולן  הðשלטות  ועוד)  חברות  עמותות  של  (בצורה  רשמיות 

של    האסלאמית הפוליטית  הלשכה  גם  שהיא  בעברית)  (ההיוועצות  השורא"  "מועצת  המכוðה 

יש לבחון את זכאותה של הרשימה להתמודד  בשל כך,  בתקðון.    117.המפלגה כפי שהוגדר בסעיף  

.  , ראשיה ועובדיה הבכיריםהאסלאמיתלכðסת, לאור פעילותה, עמדותיה והצהרותיה של התðועה  

כפי שהודו חברי הכðסת של הרשימה עצמה, כמו גם חברי מועצת השורא, חברי הכðסת כפופים  

הפוליטית   להחלטות הלשכה  בצעדים  מועצ  –לחלוטין  ולðקוט  להדיח  למðות,  השורא, היכולה  ת 

 6אחרים כפי מתמודדים וחברי כðסת מכהðים מטעם המפלגה.

מפלגת רע"ם מחויבת להחלטות מועצת השורא שמקבלת המלצות מהלשכה המדיðית של התðועה  

  7האסלאמית.



 

 

הכללית של התðועה האסלאמית בוחרת את יו"ר מפלגת רע"ם, וכן את מועמדי הרשימה    האסיפה

  8לכðסת. 

ðשאל יו"ר מפלגת רע"ם, מðסור    27.07.2021-בראיון עומק עם מיכאל האוזר מ'הארץ' בתאריך ה

  :עבאס

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

  את כולכם?" 

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

  את מועצת השורא". 

למעשה, מועצת השורא היא זו שאישרה את החתימה של רע"ם על ההסכם הקואליציוðי להקמת  

ðדרשת    9, בðט-לפיד  ממשלת בקואליציה  כחברה  רע"ם  וכאשר 

לתמוך בחקיקה הðוגדת את אמוðותיהם הדתיות, הðושא מועבר  

למשל   כך  שלה.  ההלכה  ולפוסקי  השורא  מועצת  חברי  להכרעת 

ביחס להצעת החוק של שרן השכל    12/10/2021-פרסמה המפלגה ב

  10בðושא הקðאביס הרפואי. 

תפקיד במספר  הðושאים  אðשים  ישðם  לכך,  במקביל,  מעבר  ים 

המדגימים את השליטה של התðועה האסלאמית ומועצת השורא  

  במפלגה: 

   ראש כסגן  במקביל  מכהן  רע"ם,  יו"ר  עבאס,  מðסור 

 11. האסלאמיתהתðועה 

 חג'אזי במקביל  אברהים  מכהן  רע"ם,  מפלגת  מזכ"ל   ,

התðועה   של  המדיðית  הלשכה  וðציג    האסלאמיתכראש 

 12רע"ם בועדת המעקב העליוðה של ערביי ישראל. 

   יתðו חבר במועצת השורא ובלשכה המדיðסת מטעם מפלגת רע"ם, היðוואליד טהא, חבר הכ

 13. האסלאמיתבתðועה 

והתðועה   הם    האסלאמיתהמפלגה  כי  וðיכר  זמðית,  בו  תכðים  רבות את אותם  פעמים  מפרסמים 

  14מתמקדים באותה עשייה. 

במדיðת   משפטית  כיישות  לðו  הידוע  ככל  רשומה  איðה  עצמה  האסלאמית  התðועה  כי  לציין,  יש 

ישראל, והיא פועלת רק דרך היישויות המשפטיות שלה, בזירה הפוליטית באמצעות מפלגת רע"ם  

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

  הזהות בין התðועה האסלאמית כתðועה למפלגת רע"ם. 

לפðי כן    22/1/2022.15- עומד כיום שייח' צפוות פריג', שðבחר לתפקיד ב  האסלאמיתבראש התðועה  

 ד אבו דעאבס. כיהן פריג' במשך מספר שðים כסגן יו"ר התðועה תחת השייח' חמא

ו דעאבס ראש התðועה  שייח' אב 
עם פתק ההצבעה   האסלאמית (דאז)

  של מפלגת רע"ם ביום הבחירות
 24-לכðסת ה 



 

 

קשרי עם בעלי    האסלאמיתלאורך השðים, קיימו חברי כðסת מטעם מפלגת רע"ם ובכירי התðועה  

למועצה   חמאס  של  הרשמיים  ðציגיה  כולל  חמאס,  הטרור  בארגון  בכירים  המחוקקת  תפקידים 

  16י ישראל מספר פעמים). ד הפלסטיðית (שðעצרו וגורשו על י

כך למשל עולה מביקור תמיכה בחברי המועצה המחוקקת של חמאס שגורשו מירושלים לרמאללה  

מðסור   המשלחת כללה את חברי מפלגת רע"ם.  2018משלחת התðועה האסלאמית במאי  שערכה  

ח'רומי ועוד. חברי  - חכים חאג' יחיא, טאלב אבו עראר, סעיד אל-, מסעוד ע'ðאיים, עבד אלעבאס

י הפרלמðט הפלסטיðי מטעם החמאס, אחמד עטון, ח'אלד אבו ערפה, מוחמד  המשלחת ביקרו חבר 

טוטח ומוחמד אבו טיר, ומחו ðגד ההחלטה לשלול מהם את תעודת הזהות שלהם, והבטיחו להם  

  17. שימשיכו להיאבק למעðם בדרך הפוליטית ומשפטית

  

איðם בוחלים גם בקיום פגישות מתוקשרות בכירי התðועה האסלאמית ואף חברי הכðסת של רע"ם,  

, וביקורי תðחומים למשפחות מחבלים שרצחו יהודים ומתו  עם מחבלים ובðי משפחות של מחבלים

  בכלא או בדרכים אחרות.  



 

 

  טלב אבו עראר   , השייח' חמאד אבו דעאבס וח"כ(דאז)  כך למשל ðפגשו ראש התðועה האסלאמית

המחבל   עם  רע"ם)  מðהלי  (ממפלגת  ממעצר  שחרורו  את  לחגוג  כדי  עלאן,  אלדין  ðסר  מוחמד 

 18בישראל. 

  מימין לשמאל: ח"כ טלב אבו עראר, המחבל והאסיר המשוחרר, השיח אבו דעאבס. 

לאחר כשðה של מעצר מðהלי. עלאן היðו מחבל    2015החל לשבות רעב ביוðי  המחבל מוחמד עלאן  

בין השðים   בישראל  כלוא  שהיה  הפלסטיðי  שגייס    2009-2006מארגון הג'יהאד האסלאמי  לאחר 

הג'יהאד   עם  המזוהה  בפעילות  למעורבות  בחשד  ðעצר  כן  כמו  התאבדות.  פיגוע  לביצוע  מחבל 

  .י פתח בשביתת רעב ממושכת עד לשחרורולאחר כשðה של מעצר מðהל  19העולמי. 

בביקורים אלו מביעים ðציגי התðועה את תמיכתם במאבק הפלסטיðי הבא לידי ביטוי בין היתר  

  ברצח אכזרי של יהודים חפים מפשע על ידי המחבלים שאת משפחותיהם הם מבקרים.

כה בשייח' ראאד  יו"ר מפלגת רע"ם, חבר הכðסת מðסור עבאס, השתתף מספר פעמים באירועי תמי

סלאח, מðהיג הפלג הצפוðי של התðועה האסלאמית שðכלא בעקבות פרסום דברי הסתה לטרור,  

  לאחר שהפלג הצפוðי הוצא מחוץ לחוק. 

, לקראת כðיסתו לכלא, ðשא עבאס דברי  2020כך, באירוע תמיכה בשייח' ראאד סלאח שðערך ביולי  

בדבריו השווה עבאס את שייח' סלאח    20עמו.שבח להחלטות של שייח' ראאד סלאח כשהוא מחובק  

  לסיפור על יוסף המובא בקוראן, בו יוסף היה צריך לבחור בין מאסר בכלא לבין עשיית חטא. 



 

 

וקוראים  "קראו לו (ליוסף) לעשות משהו לא מוסרי,  

לך לחוסר מוסריות פוליטית, וחלילה ללכת בדרך  

בðי עמðו   וכל  ואðחðו הולכים איתך  על זו  שומרים 

הערכים שלðו, העקרוðות שלðו, הלאום שלðו, הדת  

  והמוסר שלðו... 

על   מאוחדים  איתך,  אðחðו  סלאח  ראאד  שייח' 

  ." הדרך וממשיכים בהשגחת ה' הכל יכול

  

  

  

  

  

 



 

 

מוכרזים   טרור  לגורמי  האסלאמית  התðועה  מארגוðי  כספים  העברת 

  ויעדים אסורים 

מחזיקה   האסלאמית  התðועה  וחברות  כאמור,  הציבור  לתועלת  חברות  עמותות,  של  רחב  מגוון 

מסחריות. התðועה אוספת כספי צדקה רבים מתומכיה ברחבי הארץ ומעבירה אותם דרך מוסדותיה  

  השוðים ליעדים אסורים לכאורה, כפי שיפורט להלן. 

 

בין   .1 האסלאמית קשרים  מחוץ    התðועה  שהוצאו  ודורא,  בחברון  צדקה  לארגוðי 

  לחוק 

  ' למען יתומים וðזקקים  האסלאמיתעמותה  ועמותת הצדקה המרכזית שלה: 'ה  סלאמיתהאהתðועה  

"עמותת,  580288470ע''ר  ( ופרויקטים  מקיימת  ")  48  סיוע  להלן:  מפגשים  האחרוðות  בשðים 

'עמותת הצדקה האסלאמית    איסלאמיות,ים עם שתי עמותת צדקה  משותפ האחת בחברון בשם 

  .  'בדורא לטיפול ביתומים האסלאמיתחברון' והשðיה בשם 'העמותה 

עמותות הללו הוכרזו על ידי מדיðת ישראל כבר בעשור הראשון של שðות השמבדיקה שערכðו עולה  

קות את  כהתאחדות בלתי מותרת, בהיותן "שייכות לארגון החמאס, או תומכות בו ומחז  2000-ה

התשתית של החמאס" וכן בשלום "ביטחון המדיðה ושלום הציבור". גם בטבלת הארגוðים הבלתי  

  , הן עדיין מופיעות.2021-מותרים המעודכðת ל

בכאורהל יש  המימון,  והעברת  הפעולה  ה ל  שיתופי  חוק  על  עבירה  הללו,  בעמותות    טרור מאבק 

 . 2016- תשע"ו

  . ðספח א'לארגוðים שהוצאו מחוץ לחוק ראו  האסלאמיתלפירוט הקשרים בין התðועה 

וסמל אגודת  '48סיוע עמותת , סמל האסלאמיתמימין לשמאל: סמל התðועה על השלט  

  בחברון שהוצאה מחוץ לחוק  האסלאמיתהצדקה 



 

 

ידי   .2 העברת ציוד שðרכש על ידי התðועה האסלאמית לרצועת עזה וחלוקתו על 

  חמאס 

סיוע   באמצעות עמותת  פועלת  וציוד בהיקפים של  48התðועה האסלאמית  שלה להעביר כספים   '

עשרות מיליוðי ₪ בשðה לרצועת עזה, הðשלטת על ידי ארגון הטרור חמאס. התðועה אף מפעילה שðי  

  סðיפים בעזה, בה ישðם עובדים שבין היתר מרכזים את העבודה מול שלטוðות חמאס.  

שמעבירה  באירועים   הסיוע  על  והודו  חמאס  בכירי  חלק  ðטלו  בעזה,  בסðיפיה  העמותה  שערכה 

  התðועה האסלאמית לרצועת עזה. 

בעזה. בטקס הפתיחה    ' של התðועה האסלאמית 48ת סיוע  סðיף של עמות  ðךðח   2019דצמבר    26-ב

מדיðית  חבר הלשכה השל הסðיף השתתפו יו"ר העמותה עלי כתðאðי, מðכ"ל העמותה ע'אזי עיסא,  

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

   21.ראש העיר עזה יחיא אלסרג'ו

 22וע'אזי עיסא.  ע'אזי חמד בתמוðה (מימין לשמאל): עלי כתðאðי, איברהים אבו אלðג'א, 

בתמוðה (מימין לשמאל): . 2019בתמוðה: טקס פתיחת הסðיף של העמותה בעזה בדצמבר 

  ð.23שיא העמותה  – איבראהים אבו אלðג'א, יחיא אלסראג', עלי כתðאðי



 

 

שיבח   הפתיחה  בטקס  שלבדבריו  המדיðית  הלשכה   חבר 

חמד את העמותה ואת תפקידה בהעðקת סיוע   ע'אזיחמאס  

הביע  ולקבוצות חלשות בחברה הפלסטיðית. חמד  ליתומים 

את ðכוðות המשרד לפיתוח חברתי של חמאס לסייע לעמותה 

  24. לשרת את העם הפלסטיðי

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

כיום   שלה המכהן  המדיðית  הלשכה  מðהל    כחבר  וכסגן 

בעבר שימש כדובר ממשלת    25.המשרד לפיתוח חברתי בעזה

חמאס,   חמאס, של  החוץ  שר  הלשכה   26סגן  יו"ר  של  יועצו 

בכלא    בר ישבבעהמדיðית של החמאס איסמעיל הðייה, יו"ר רשות המעברים מטעם החמאס ועוד.  

   27הישראלי חמש שðים בשל פעילות טרור.

בחוק   איסור  וחל  טרור,  כארגון  חמאס  על  בהכרזה  כלולה  חמאס  של  המדיðית  הלשכה  כי  יצוין 

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

  להיות בקשר עם מחבלי חמאס.

 

  -יחיא סיðוואר. עומד משמאל  -. יושב במרכז 2021המדיðית של חמאס בעזה, מרץ חברי הלשכה 
  ע'אזי חמד 



 

 

  28להשמיד את מדיðת 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

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

  29. וזכותה לתקוף את ישראל

אלפאלוג'י ה עמאד  בשðות  החמאס  בהðהגת  חבר  שהיה  מי  התקשורת  90-,  שר  החמאס,  דובר   ,'

הפלסטיðי ויועצו המיוחד של יאסר ערפאת לעðייðי תקשורת וחבר המועצה המחוקקת הפלסטיðית  

  30ם חמאס, השתתף אף הוא בטקס חðוכת הסðיף בעזה.לשעבר מטע

 



 

 

  31באירוע, אמר: אלפאלוג'ים שðשא דבריב

בכðות  " להם  ואומרים  הצלחה,  להם  ומאחלים  להם,  והערכה  תודה  אומרים  אðחðו  הזה,  ביום 

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

או בתחום  שהידים או פצועים  מתן חסות למשפחות עðיות או  ליתומים או הקורבðות של החג או  

תודה   אסירי  אðחðו  האלו  הפרויקטים  כל  עבור  ועðיים,  בתים  בðיית  או  והלימודים  הבריאות 

  ". לעמותה

ל שהעמותה עושה למען המשפחות  שיבח את התפקיד הגדו  , מושל עזה,גם איבראהים אבו אלðג'א

האחדות   את  לראות  ðיתן  הזה  במעשה  ואמר  בעזה, 

 32. הלאומית

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

את ðכוðותו לשתף פעולה באופן מלא בכדי לשרת את  

  33"הðזקקים ולהתגבר על מכשולים בעבודת העמותה.

ðפגשו עלי כתðאðי וע'אזי עיסא עם מðהל    2020ביðואר  

  34שיתוף הפעולה הביðלאומי של משרד הבריאות בעזה. 

  

עמותת סיוע    2021בספטמבר    11-ב ðשיא  מודעת   48פרסם 

  תðחומים לעימאד אלפלוג'י על מות אימו, בשם 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 וðשים תמימים, וכן בהרס שיטתי של  

  35מבðי מגורים. 

  מיד בסיום המבצע, העבירה העמותה לרצועת עזה ציוד בשווי של כמיליון וחצי ש"ח. 



 

 

  

כי   המכריז  בשלט  מעוטרת  עזה  לעיר  הציוד  את  המכðיסה  המשאית  בתמוðה,  לראות  שðיתן  כפי 

  הציוד מועבר מטעם התðועה האסלאמית בישראל (הסמל השמאלי). 

   



 

 

  שיתוף הפעולה של העמותה עם המשרד לסיוע חברתי של החמאס בעזה 

  העבירה בשðים האחרוðות סיוע בהיקף של עשרות מיליוðי ש"ח לרצועת עזה.   '48עמותת סיוע 

, החלה העמותה לעבוד בשיתוף פעולה עם המשרד  2019מאז פתיחת סðיף העמותה בעזה בðובמבר  

  חמד, חבר הלשכה המדיðית של חמאס הוא סגן המðהל שלו.   לפיתוח חברתי שע'אזי

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

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

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

במרץ   שהחלו  השיבה"  "צעדות  בהתפרעויות  שðפצעו  ולכאלו  שðהרגו  גבול    2018מחבלים  לאורך 

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

  36. 2019לפיתוח חברתי ביולי 

  37על מועד חלוקת כספים להרוגי ופצועי צעדות השיבה.   פרסם המשרד לפיתוח חברתי  2020בדצמבר  

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

  38צעדות השיבה. 

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

  39השיבה. 

פעילות שðתי. מידי שðה הוא   לפיתוח חברתי של חמאס בעזה סיכום  מידי שðה מפרסם המשרד 

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

אלו מועðקות ככל הðראה בðוסף לקצבאות הרגילות שמעðיקות ממשלת חמאס וממשלת הרשות  

חילק המשרד לפיתוח    2017-2019בשðים בðי משפחותיהם. על פי הדוחות, הפלסטיðית למחבלים ו

  40מיליון ש"ח.   4.8- משפחות של "שהידים של המולדת" בסכום כולל של כ  157- חברתי קצבאות ל

סיוע    2020באוקטובר   עמותת  חברתיכי    48פרסמה  לפיתוח  למשרד  מיליון    בעזה   העבירה  רבע 

  41עמותה להעביר מיליון ככרות לחם לרצועת עזה.ככרות לחם טרי, כחלק מפרויקט של ה

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

בעזה בðושא "סיוע לבעלי מוגבלויות". באירוע ðאמו ðציגי העמותה לצד ðציגי חמאס וברקע שלט  



 

 

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

  42בעמוד פייסבוק הרשמי של המשרד לפיתוח חברתי מטעם חמאס וגם באתר האיðטרðט שלו. 

 

ברצועת עזה. על   48מðהל סðיף עמותת סיוע  ד"ר אסמה אל בלאווי -תמוðה מהאירוע. שðי מימין  
כשמימין לו במרכז התמוðה   48השלט מאחור ðיתן לראות משמאל את הלוגו של עמותת סיוע  

 הלוגו של המשרד לפיתוח חברתי של חמאס 

השתתפו שוב בעזה,    2021בפברואר    27-שðערך ב   2020באירוע שðתי לציון הישגי העמותה בשðת  

חמאס ע'אזי חמד המשמש כסגן מðהל המשרד לפיתוח חברתי בעזה    חבר הלשכה המדיðית של

  43. ועימאד אלפלוג'י

האירוע בתקשורת הפלסטיðית  בדיווח   ע'אזי חמדעל  כי  ה   ,ðכתב  על  לעמותה    המהיר   סיועהודה 

ל העמותה  הוציין  ,  עזהשהעבירה  השוðים  את  למגזרים  סטודðטים,  כגון  סיוע  ,  אסיריםיתומים, 

  44ם. עם צרכים מיוחדיות משפח משפחות עðיות ו 

  :  באירוע, אמרע'אזי חמד בדברי ברכה שðשא 

ד"ר ל ובאופן מיוחד    ,'48ד תודה לאחים שלי בעמותת סיוע  יאðי רוצה בהזדמðות זו להג "

וגם לכל הצוות    ,, על מאמציו הגדולים והמוערכים'48יושב ראש עמותת סיוע    ,עלי כתðאðי

אם זה בתוך השטחים    .בעמותה הזו שהיוו דוגמא מצויðת במתן סיוע, וðתיðה ללא גבולות

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

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

בעלי צרכים ו, משפחות עðיות  האסיריםכמו מגזר היתומים, הסטודðטים,    מגזרים שוðים 



 

 

מיוחדים. פעילויות מגווðות ומרובות אלה תורמות רבות להקלת סבלו של העם הפלסטיðי  

  " שלðו ובחיזוק האיתðות שלðו על אדמת פלסטין.

 

באירוע השðתי   חמאסחבר הלשכה המדיðית של   -אזי חמד 'של ע מוצילום מסך משידור חי של ðאו
  (הימðי)  בישראל התðועה האסלאמית סמל אפ-על הרול לצידושל העמותה בעזה. 

עבודתם של צוותי הסיוע בהעברת סיוע  בדברים שðשא באירוע אמר ðשיא העמותה עלי כתðאðי, כי  

" את  מדגישה  הפלסטיðים  צרים  לתושבים  כמה  משðה  לא  מקום,  בכל  הפלסטיðי  עמðו  לכידות 

  ". הכבישים



 

 

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

, הוא מגיע מהחובה הדתית, הלגיטימית  שמעðיקים האחים בתðועה האסלאמית הוא ללא תðאי

 והלאומית".

ת את  . על גב במת הðואמים באירוע ðיתן לראו2021האירוע השðתי של העמותה בעזה, פברואר 
  '48עמותת סיוע והתðועה האסלאמית בישראל של  סמליה

אוסר במפורש העברת סיוע כספי או רכוש לארגון טרור    2016- המאבק בטרור, תשע"ויצויין כי חוק  

  מוכרז, ואף העברת סיוע שמהווה תגמול עבור ביצוע פעולת טרור: 



 

 

לכך שציוד שמעבירה התðועה  ,  לעðייððו  מוצקות  ראיות  מגיע    האסלאמיתקיימות  עזה  לרצועת 

, העושה בו שימוש כגון חלוקתו לתושבים רצועת עזה. כך למשל ðיתן  לרשות ארגון הטרור חמאס

' של התðועה האסלאמית בה ðיתן לראות חלוקת ציוד  48לראות בתמוðה שפורסמה ע"י עמותת סיוע  

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

  

  

ראו    האסלאמית' לתðועה  48לפירוט והרחבה אודות הקשרים העðפים והשייכות של עמותת סיוע  

  . 'בðספח 

  .'ג ðספח ' למפלגת רע"מ ראו 48לפירוט והרחבה של הקשרים בין עמותת סיוע 

   



 

 

  האסלאמית למדיðות אויב העברת סיוע כספי מהתðועה  .3

עשרות מיליוðי ₪ בשðה למדיðות המוגדרות    48התðועה האסלאמית מעבירה באמצעות עמותת סיוע  

בכך   מתגאה  להיפך,  אלא  זאת,  מסתירה  איðה  התðועה  ולבðון.  סוריה  בהן  אויב,  כמדיðות  בחוק 

  ומפרסמת על כך בפומבי באופן שוטף. 

אלפי בתים בסוריה כתרומה לתושבי סוריה. בðוסף  בשðים האחרוðות בוðה התðועה האסלאמית  

היא מעבירה כספים בהיקף ðיכר שבאמצעותם מועבר ציוד ומזון לתושבי סוריה. כך ðיתן לראות  

, בו ðיתן לראות משאיות עם סמל התðועה  2022ביולי    12-מה  48למשל בפרסום של עמותת סיוע  

  45האסלאמית המובילות ציוד בסוריה: 

  

לערך החלה התðועה האסלאמית לפעול בסוריה ובדרום טורקיה, ולהעביר לשם סיוע    2015בשðת  

  כספי בהיקף של עשרות מיליוðי ₪ בשðה מכספים שðאספים בישראל. 

במסגרת זו התðועה מחלקת ציוד ובשðתיים האחרוðות אף מקימה ערים חדשות בצפון סוריה, בהם  

  אלפי יחידות דיור. 

עיר חדשה (הðקראת על שם יפו) עבור פליטים סורים בצפון סוריה, בסמוך לגבול  ה בוðה כיום  תðועה

יחידות דיור. לרגל    100הסתיימה הבðיה של השלב בראשון שמכיל    2021באוגוסט    46טורקי. -הסורי 

  47, עלי כתðאðי לעיר החדשה וסייר בה. ð48שיא עמותת סיוע מועמד מטעם רע" לכðסת וכך, הגיע  



 

 

 

על העיר החדשה. משמאל למעלה הכיתוב על התמוðה שפרסם כתðאðי: "גבול  כתðאðי מתצפת 
  סוריה טורקיה" 

יצוין כי מדובר בשטח מדיðת סוריה שכבשה ממשלת טורקיה במהלך השðים האחרוðות, ועל פי  

  חוקי מדיðת ישראל מדובר בביקור במדיðת אויב, במידה והוא עבר את הגבול.

  

  העמותה על המבðים והמשאיות. ðיתן לראות את שלטי 



 

 

 

  . ðראה כי ðבðות במקום אלפי יחידות דיור העיר החדשה בבðיה, צפון סוריה

 

. בכיתוב, התðועה האסלאמית  48בצדדים מופיע סמל עמותת סיוע   - שלט שהוצב בכפר החדש 
  14 יחידות דיור, 100מודיעות על פתיחת כפר המגורים לאחר השלמת הבðיה של  48ועמותת סיוע 
  . בשורה התחתוðה מצויין כי המקום ðמצא במחוז אידליב שבצפון סוריה 2021באוגוסט 

   



 

 

ðראה כי העמותה אף מעסיקה עובדים מקומיים בשכר, למרות שהיא איðה מדווחת על כך בדוחותיה  

  הרשמיים. 

 

התמוðה שפורסמה  . על  48פועל בðיין לובש אפוד זוהר עם סמלי התðועה האסלאמית ועמותת סיוע 
  בפייסבוק העמותה כתוב משמאל למטה "צפון סוריה" 

  

יחידות  הקמת  עבור פרויקט    תרומותגיוס  קריאה ל  ם מטעם התðועה האסלאמיתרסופ  19.07.2022בתאריך  

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

  פרויקט זה מצטרף לשðי פרויקטים ðוספים של יחידות דיור שמקימה התðועה בצפון סוריה:  

  2021שהחל באוגוסט "יפו כפר התפוזים"  מתחםהקמת . 

 2022" שהחל בפברואר כפר חיפה הכרמל" הקמת מתחם  .  



 

 

בשיתוף    םמוק  והוא כל אחת,  מ"ר    48  בגודליחידות דיור    1,000  הקמת  כולל  ' חיפה הכרמל'כפר  פרויקט  

  .48ה(עמותת דרך החיים הטורקית) עבור הפליטים בצפון סורי Hayat Yoluהטורקי  ארגוןפעולה עם ה

  

  

  



 

 

  

  

על השלטים שðתלו בסוריה ðיתן לראות את סמל התðועה האסלאמית בישראל שמממðת את  

  הקמת הבתים בסוריה 



 

 

סיוע כספי גם ללבðון,  האסלאמיתהעבירה התðועה  מלבד העברת הכספים והציוד לסוריה, 

  . המוגדרת אף היא בחוק כמדיðת אויב

  תמוðות של חלוקת בביירות בירת לבðון: 2020באוגוסט   16- כך למשל פרסמה התðועה ב

  

  בתמוðה: רכב לחלוקת סיוע בביירות, ðושא סמל של התðועה האסלאמית. 

חדשותי פורסם כי התðועה האסלאמית העבירה סיוע ðרחב במימון שיפוצים, רכישת ציוד  בסיקור  

  49לתושבי ביירות בירת לבðון.  2020והשכרת דירות באוגוסט 

  

, כל העברת כסף או טובין או שווה כסף למדיðת אויב מהווה 1939על פי פקודת המסחר עם האויב  

ש להעביר כל טובין או אחר למדיðה אחרת לרבות  על המבק  ,עבירה אסורה על החוק. כאמור בחוק

  באמצעות צד ג' עליהם לבקש היתר מפורש משר האוצר. 

פי   ידי העמותה  כל בקשה  לו  לא הוגשה    תשובת משרד האוצר,על  שום בקשה על  ולא אושרה 

בחוק לידי מדיðת אויב כהגדרתה  או טובין  ומשכך הפעילות האמורה אסורה    ,להעברת כספים 

    בחוק ומהווה עבירה פלילית. 



 

 

קבלת מימון לעמותה של התðועה האסלאמית מקרðות מימון של חמאס  

  שהוצאו מחוץ לחוק 

)  580179794עמותת אלאקסא לפיתוח ðכסי ההקדש האיסלאמי (ע"ר  

על ידי    50העמותה ðוסדה".  עמותת אל אקצאמוכרת בשמה המקוצר "

  ורשומה בכפר ברא.    1991התðועה האסלאמית בשðת  

הצפוðי   הפלג  בין  האסלאמית  בתðועה  הפיצול  טרם  ðוסדה  העמותה 

לדרומי, ובין מייסדיה ðיתן למצוא את ראש הפלג הצפוðי, שייח' ראאד  

   51סלאח. 

אסלאמית  . יו"ר התðועה הפלג דרומי  –תðועה האסלאמית  יו"ר העמותה הוא צפוות פריג', יו"ר ה

  .  2016השייח' חמאד אבו דעאבס, מכהן כחבר הðהלת העמותה החל משðת  הקודם,

חבר הכðסת לשעבר מטעם מפלגת רע"ם וראש הפלג הדרומי הקודם, אברהים צרצור, כמו גם ח"כ  

,  2016- ו  2009לשעבר מטעם רע"ם, מסעוד גðאיים, מכהðים אף הם בהðהלת העמותה (החל משðת  

  בהתאמה). 

העמותה מגדירה עצמה כזרוע של התðועה האסלאמית, וברוב המכריע של הפרסומים שלה היא  

  52מוסיפה את הסמל של התðועה האסלאמית.

הרמדאן   צום  שבירת  סעודות  מימון  ðזקקות,  למשפחות  בסיוע  רשמי  באופן  עוסקת  העמותה 

יות במקומות קדושים  (אפטאר) בהר הבית, שיפוץ מסגדים ובתי קברות מוסלמים ופעילויות תרבות

  לאסלאם. 

העמותה ידועה בכך שהיא מארגðת הסעות המוðיות של מוסלמים לאירועים ותפילות בהר הבית  

כדי לתמוך "בזכותם הבלעדית של המוסלמים על אל אקצא" ו"להגן על אל אקצא", כולל בזמðים  

  של מתיחות בטחוðית בהר הבית או בעת לחימה בעזה.  

התðועה האסלאמית בהר הבית, במטרה לקðות אחיזה בðעשה בהר. דרך    באמצעות העמותה פועלת

את   לממש  תעז  לבל  ישראל  ממשלת  כðגד  איומים  האסלאמית  התðועה  משחררת  אף  העמותה, 

  ריבוðות ישראל בהר הבית. 

  :מקורות ההכðסה של העמותה מקרðות מימון טרור של החמאס



 

 

השðים   כ  2007-2019בין  של  כולל  בסכום  זרות  אסלאמיות  מקרðות  תרומות  העמותה  - קיבלה 

  ₪. קרðות אלו הן מקורות המימון העיקריות של פעילות העמותה.   12,500,000

, חלקן מוכרזות כהתאחדות בלתי מותרת  תרומות מדווחות לעמותה מקרðות איסלאמיות בחו"ל

  בשל קשריהן למימון טרור של החמאס 

ארבע מתוך הקרðות התורמות לעמותת אל אקצא הוכרזו בישראל כ"התאחדות בלתי מותרת" בצו 

של שר הבטחון, בשל היותן קרðות המגייסות כספים ברחבי העולם למימון ארגון הטרור חמאס, 

לו שייכות  של  ולמעשה  פעילות  עבור  כספים  המגייסות  קרðות  מקבוצת  חלק  הם  אלו  ארגוðים   .

  מוסלמים וארגון החמאס המכוðה "קואליציית הצדקה". תðועת האחים ה

  53כך מתוארים הדברים בדו"ח רשמי שפרסם השב"כ:



 

 

קרðות אסלאמיות מרחבי העולם כ"התאחדות    36הכריז שר הבטחון דאז אהוד ברק על    2008ביולי  

  בלתי מותרת" בשל היותן חלק מ'קואליציית הצדקה' של חמאס, במסגרת המלחמה בכספי הטרור. 

לעמותת אל אקצא מספר חודשים   כספים  שתרמה  ג'מעיית קטר אלח'יריה  היתה  אחת הקרðות 

  קודם לכן. 

 The Charitable /  ג'מעית קטר אלחיריה  ₪ מקרן  41,513קיבלה העמותה תרומה של    2007בשðת  

 Qatar Society  .  54, הוכרזה הקרן כ'התאחדות בלתי מותרת' בישראל  2008ביולי 

  55בשל קשרי המימון לחמאס, על פי הודעת משרד החוץ. 

לאחר    2015בספטמבר   שðים  למספר  וðכלאו  ברמאללה  הקרן  מðהלי  ðעצרו 

  שהורשעו בהעברת כספים לתשתיות טרור של חמאס. 

  56כיום העמותה עדיין מוכרזת כהתאחדות בלתי מותרת בישראל, על פי המטה ללוחמה בטרור. 

הבט   2008במאי   שר  בשם  הכריז  ארגון  על  ברק  אלעמל  חון  היא'ת 

כעל   الخيرية األعمال هيئة  /Human Appeal International  אלח'יריה /

 57'התאחדות בלתי מותרת' בישראל.



 

 

על פי מספר פרסומים, כולל של משרד החוץ הישראלי, הארגון היה בעל קשרי מימון לארגון הטרור  

  1996משðת     CIA- , בדו"ח של ה2008על פי ספר על מקורות המימון של חמאס משðת    58חמאס. 

  ð59כלל ארגון ברשימת ארגוðי החזית של החמאס.

  60גם כיום, ðמצא הארגון ברשימה של המטה ללוחמה בטרור כהתאחדות בלתי מותרת. 

קשריה מ'קואליציית  ðתן שר הבטחון היתר זמðי לפעילות העמותה בתðאי שתðתק את    2009במאי  

ביטל שר הביטחון את ההיתרים שðיתðו לאגודה והיא הוחזרה לרשימת    13.12.2012ביום    61הצדקה'. 

  ההתאחדויות הבלתי מותרות.

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

 ההכרזה עליה: 

 תאריך  סכום בש"ח  הערות 

 שðת הכספים 2007 1,619,841 מחוץ לחוק לפðי ההוצאה אל 

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

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

 שðת הכספים 2010 404,974 

 שðת הכספים 2015 35,400 קבלת הכספים בðיגוד לחוק 

  

. העמותה רכשה מבðה  6לעמותה לטובת העמדת מסגד ðייד בכביש  הועברה    2015התרומה בשðת  

  לאחר הכרזת שר הבטחון המבðה הוחרם.  ð6 .62ייד והציבה אותו בכביש 

  



 

 

 

. בחלק השמאלי התחתון ðיתן לראות את השלט עליו  6המסגד הðייד שðתרם על ידי והוצב בכביש 

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

  

על    19.06.2014בתאריך   יעלון  משה  דאז  הביטחון  שר  הסעד הכריז  ארגון 

/ האסלאמי  הרווחה  ארגון   /  IRW-Islamic Reliefהאסלאמי 

Worldwide    מימון קשרי  עקב  בישראל,  מותרת'  בלתי  'התאחדות  כעל 

  הארגון הוצא אל מחוץ לחוק גם באיחוד האמירויות.   63. לארגון החמאס

₪, ובשðת    885,241תרם הארגון לעמותת אל אקצא    2009מוקדם יותר, בשðת  

  ₪.  93,840סך של  2010

היא   אקצא  אל  לעמותת  שתרמה  ðוספת  טרור  מימון  'אמאן קרן  קרן 

  / שðת  Aman Palestinפלסטין'  של  הראשון  ברבעון  תרמה    2015. 

  ₪ לעמותה.   125,150הקרן 

קרן    2015ביðואר   עם  משותף  קורס  פותחת  היא  כי  העמותה  פרסמה 

בהמשך השðה הם שיתפו פעולה בפרויקט של   64אמאן פלסטין להכשרת מדריכי סיורים בהר הבית.

  חלוקת מצרכים ברמדאן.  



 

 

  

 

  

  65הכריז שר הבטחון דאז בוגי יעלון על הקרן כ'התאחדות בלתי מותרת' בישראל. 2015ביוðי 

 Amanהוציא שר הבטחון צו החרמה לכלל הכספים בישראל שמקורם בקרן    2015בתחילת יולי  

Palestin.  



 

 

של   בסך  אקצא  אל  עמותת  של  הבðק  בחשבון  שהיו  הכספים  כלל  הוחרמו  ימים,  מספר  כעבור 

  .Aman Palestin -ש"ח והחשבון רוקן, בשל קבלת הכספים מ  147,023

 

בישראל משמש במשך שðים כיו"ר עמותת אל אקצא,    האסלאמיתבשורה התחתוðה, יו"ר התðועה  

, הוא  האסלאמיתלה קשרי עבר של קבלת מימון מקרðות של חמאס. כאיש הבכיר ביותר בתðועה  

  כות העליוðה של מפלגת רע"ם.הסמ

, ðיתן לראות את פריג' כשהוא מפקח על בðיית המסגד הðייד  2015בתמוðה שפרסמה העמותה בשðת  

  66שהוקם מכספי טרור ועל הוחרם על ידי מערכת הבטחון: 

 דוח תðועות בחשבון העמותה המראה את ריקון החשבון 

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



 

 

 

  

    



 

 

  

  

  

  ðספחים 
   



 

 

  הקשרים בין התðועה האסלאמית לעמותות חמאס שהוצאו מחוץ לחוק  - ðספח א' 

  

  פרטי העמותות:

  الخليل اإلسالمية الخيرية الجمعية -עמותת הצדקה האסלאמית חברון  

כדי לספק טיפול מקיף ליתומים, כולל טיפול מקיף לאותם יתומים, הכולל חיðוך    ð1962וסדה שðת  

  וטיפול סוציאלי ובריאותי. 

    hebron.org-www.ics: העמותהאתר 

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

 7887731-059,  8221-225-02 טלפון:

לעמותה יש  שלושה סðיפים: סðיף בית אולא, סðיף בðי ðעים, סðיף  

  67שיוח'. -אל

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

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



 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  دورا  فرع اإلسالمية الخيرية الجمعيةהעמותה האסלאמית בדורא לטיפול ביתומים  

- מוסד סוציאלי לילדי משפחות יתומים בערים דורא ואל

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

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

 2280050-02 טלפון:

 

  

 

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

  68כהתאחדות בלתי מותרת וזאת לצורך הגðה על ביטחון המדיðה ושלום הציבור.

 

   



 

 

יש לציין שגם בטבלה המעודכðת של הארגוðים הלא מותרים שמפרסם משרד הבטחון, עמותות אלו  

  69מופיעות: 

  

  

  

  :האסלאמית קשרים בין ההתאחדויות הבלתי מותרות לתðועה דוגמאות ל

   ועה  רסופ   22/7/2021בתאריךðעמותת  'שיתוף פעולה עם    אודות   האסלאמיתם מטעם הת

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

כפי שðיתן לראות בתמוðות להלן, על שלטי הפרויקט מופיע הסמל   70בשר עבור חג הקורבן. 

של התðועה האסלאמית, שהעבירה את הכסף למימון הפרויקט. בתמוðות ðיתן לראות גם  

שימת רע"מ לכðסת את ðציגים בכירים של התðועה מבקרים במקום, בהם אחד מחברי ר

  . עלי כתðאðי '48עמותת סיוע  יו"ר ו



 

 

  

  מימיןהעליוðה עלי כתðאðי בתמוðה יו"ר העמותה 

 



 

 

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

  הצדקה האסלאמית חברון. 

סיור משותף בחברון של ד"ר עלי    אודות  האסלאמיתפורסם מטעם התðועה    24/7/2021בתאריך  

וכתðאðי לכðסת  רע"מ  המפלגת  מועמד  סיוע  ,  עמותת  אל48יו"ר  חאתם  השייח'  עם  ראש  -'  בכרי 

  71עמותת הצדקה האסלאמית בחברון. 

 

 

  שðי משמאל (חולצה כחולה) בתמוðה העליוðה עלי כתðאðי 

סמל עמותת התðועה האסלאמית מימין, באמצע   את  שלטבתמוðות התחתוðות ðיתן לראות על ה

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

 

   



 

 

  ' לתðועה האסלאמית 48הקשר בין עמותת סיוע   -ðספח ב' 

חאמד    'חיבראשות שי  האסלאמיתכי "התðועה    ,2020עיסא ציין בראיון בשðת    מðכ"ל העמותה ע'אזי

ד בע אבו  הסיוע  עמותה  את  ייסדה  התðועה    1996- אבס  פעילי  של  לקבוצה  ,  האסלאמיתהודות 

ועדת התמיכה   על ידי הרשויות בישראל תחת התירוץ של מלחמה    האסלאמיתבעקבות סגירת 

  . "בטרור ותמיכה בחמאס

כðשיא    בוצעו  2016בשðת   ששמשו  עיסא,  וðאיל  אלעמור  אבראהים  ד"ר  בעמותה.  גברא  חילופי 

, והיו מדור המייסדים של העמותה, הוחלפו ע"י ד"ר  1996שðת  אז  שðה מ  20ומðכ"ל העמותה במשך  

כי מועצת השורא מיðתה את כתðאðי  ðכתב    האסלאמית עלי כתðאðי ובשיר סעודי. בהודעת התðועה  

  72. וסעודי

העמותה   ðציג  ידי  על  ðאמר  העמותה  של  של  "  -בכðס  הפירמידה  בראש  עומדת  לסיוע  העמותה 

  73"., והיא אחת מהמוסדות הטובים ביותר בההאסלאמיתהתðועה 

 

מימין לשמאל: עלי כתðאðי ðשיא העמותה, ח"כ מðסור עבאס, שייח' אבו דעאבס ראש התðועה  
  עיסא מðכ"ל העמותה  , ע'אזיהאסלאמית

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

 . האסלאמית



 

 

  למפלגת רע"ם  48ת סיוע הקשר בין עמות -ðספח ג' 

, מאוישת על ידי אðשי התðועה ומðוהלת על פי  האסלאמיתהוקמה על ידי התðועה  '  48ת סיוע  עמות

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

זו  האסלאמיתהתðועה   היא  השורא  מועצת  האסלאמית,  התðועה  הודעת  פי  על  כי  לציין  יש   .

 ðשיא העמותה, כך שיש לשער ששליטת התðו ועה בעמותה היא  שהחליטה על מיðויים של מðכ"ל 

  74מוחלטת. 

  הקשרים בין בעלי תפקידים בעמותה לבין מפלגת רע"ם: 

קשרים למפלגת רע"ם/ לפלג    תפקיד בעמותה   שם מלא 

  האסלאמית הדרומי של התðועה 

  24 -ברשימת רע"ם לכðסת ה 29מקום   יו"ר העמותה   עלי כתðאðי 

  24-ברשימת רע"ם לכðסת ה 15מקום   מðכ"ל   ע'אזי עיסא 

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

  24- ברשימת רע"ם לכðסת ה 110מקום   חבר ועד מðהל   זאהר עיסא 

  20-ברשימת רע"ם לכðסת ה 83מקום   חבר ועד מðהל   איסמאעיל אלגרגאוי 

  20-ברשימת רע"ם לכðסת ה 39מקום   חבר ועד מðהל   קאיד חרבוש 

  18-ברשימת רע"ם לכðסת ה 35מקום   חבר ועד מðהל   ðאיף עתאמðה 

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

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

  

רע"ם   ברשימת 

ה ,  24- לכðסת 

יו"ר   גם  מופיעים 

העמותה עלי כתðאðי,  

העמותה   מðכ"ל  וגם 

   א.ע'אזי עיס

מופיעים חברי  בðוסף  

התðועה   הðהלת 

רע"ם   ברשימת 

לעיתים   לכðסת 

ובאופן   מזומðות 

זיקה   על  המצביע 

 75גבוהה. 



 

 

רע"16/01/2021בתאריך   במפלגת  המועמדים  לבחירת  האסלאמית  התðועה  של  ועידה  ðערכה    ם. , 

והיא  (השðי מימין לצד ח"כ מðסור עבאס),    48מðהל הוועידה היה ע'אזי עיסא מðכ"ל עמותת הסיוע  

  .ð4876ערכה במשרדי עמותת סיוע 

 77. )13פורסמה התכðית "מי אתה מðסור עבאס?" ("המקור", רביב דרוקר בערוץ   01.07.21בתאריך 

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

מתוך  ושודרו קטעי וידאו    ,  אזי עיסאע'ðראים ח"כ עבאס וח"כ טאהא עם מðהל העמותה,    תכðיתב

  .  כחבר צוות המו"מ הקואליציוðי עיסאע'אזי המו"מ הקואליציוðי ובה ðראה 



 

 

 

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

  

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



 

 

  

מפלג   בתיעוד ðציגי  רע"םהגעת  המכביה  ת  הקואליציוðי  לכפר  המו"מ  וליד  ח"כ  ðראים  ,  בסיום 

מודיע  מðסור עבאס    ואת ח"כ,  יוצאים מהמעלית  אזי עיסא ע'טאהא, מðסור עבאס ומðהל העמותה  

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

  

בתמוðה ðראים    .פורסמה תמוðה שזכתה לתפוצה רחבה בכלי התקשורת בישראל ובעולם  2021ביוðי  

יו"ר מפלגת רע"ם מðסור עבאס  ו יו"ר מפלגת "יש עתיד" יאיר לפיד, יו"ר מפלגת "ימיðה" ðפתלי בðט  

ור עבאס ביציאה מפגישת מו"מ קואליציוðי  ס: ע'אזי עיסא, ח"כ וליד טהא, ח"כ מðלשמאל מימין 
 בכפר המכביה, ערב הקמת הממשלה הðוכחית 



 

 

מאחורי מðסור עבאס עומד ע'אזי    .תמיכתם בהקמת הממשלהאת  בעת חתימת הסיעות המאשרות  

 48.78סיוע   תעיסא מðכ"ל עמות

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

   79הא.מðסור עבאס וח"כ ווליד ט

  

עם חברי הכðסת של    שלו  מðכ"ל העמותה ע'אזי עיסא (משמאל) תמוðה  פרסם  04/02/2021בתאריך  

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

   80. הכðסת



 

 

 

ע'  04/02/2021בתאריך   של  אהעלה  הכðסת  חברי  עם  הכðסת  ממשכן  בפייסבוק  תמוðה  עיסא  זי 

  81ם.רע"

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

הðדיבים" ובמוסדותיה  המבורכת  האסלאמית  בתðועתðו  גאים  שלה    ,אðו  הסיוע ובראש  עמותת 

, אשר ידה גבוהה בðתיðה,  האסלאמית

ועזרה   ליתומים  חסות  ðותðת  אשר 

אחי   את  מזכיר  אðי  בפרט  לðזקקים. 

ע'אזי   החבר  הðכבד  והמðהל  היקר 

סאלח"  ,עיסא יגן    ",אבו  שאלוהים 

  82. עליו וישמור עליו ויאריך את חייו

  



 

 

גם    83. 48ח"כ וליד טהא אף פרסם בדף הפייסבוק שלו מספר פעמים קריאות לתרום לעמותת סיוע  

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

  85פרסמה קריאה לתרום לעמותה.  אימאן חטיב יאסיןגם חברת הכðסת מטעם רע"ם,  84לעמותה.

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

  86., במסגרת קמפיין גיוס כספים שערכה48כðסת לאחר הבחירות לעמותת סיוע 

שðערכה בסיומו של    48השתתף ח"כ מðסור עבאס במסיבת עיתוðאים של עמותת סיוע    2019ביðואר  

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

עלי כתðאðי ðשיא העמותה וע'אזי עיסא, מðכ"ל העמותה. בðאומו באירוע דיבר עבאס על חשיבות  

  87פעילות העמותה ועל הסיוע שהיא מעðיקה למוסלמים במדיðות רבות. 
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