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

 יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים במחקר זה.

, ואם לדעתכם 2007-לחוק זכויות יוצרים תשס"ח א27השימוש בתמונות במחקר נעשה על פי סעיף  

נפגעה זכותכם כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, הנכם רשאים לפנות באמצעות  

בבקשה לחדול מעשיית השימוש ביצירה, וציינו שם    info@adkan.org.ilדואר אלקטרוני לכתובת:  

 . תודה!  מחקרומספר טלפון וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי במלא 

  

https://www.adkan.org.il/
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 תקציר מנהלים 

, ומאז היא פועלת  2016הוקמה בשנת    עמותת 'אלקלוב אלרחימה' )בעברית: הלבבות הרחמנים(,

פי דוחותיה הכספיים, העמותה גייסה עשרות -באופן רשמי לגיוס כספים למטרות הומניטריות. על

מוסלמים תושבי ישראל, ועיקר פעילותה הוא הענקת סיוע במסגרת כספי צדקה של מיליוני ש"ח מ

 וסוריה.  , עזהמספר פרויקטים בשטחי הרש"פ

אויב ולמרות שלכאורה לא קיבלה היתר מיוחד משר האוצר כנדרש בחוק,   למרות היותה מדינת

איתו    ATAAהעמותה מגייסת ומעבירה עשרות מיליוני ש"ח לסוריה, באמצעות ארגון טורקי בשם  

 היא משתפת פעולה בשנים האחרונות. 

ברת ש"ח עבור הע  32,000,000סיימה העמותה קמפיין גיוס כספים במהלכו נאספו    2022בפברואר  

קמת שני כפרים  החתמה העמותה על הסכם שת"פ עם הארגון הטורקי ל 2022במרץ סיוע לסוריה. 

יחידות דיור, שחלקן    4,500-שבצפון סוריה, במסגרתו תממן העמותה הקמת כ  חלבחדשים במחוז  

 יוקמו באזורים נוספים בסוריה. 

זיה של האחים המוסלמים  לקראת סיום הקמפיין התראיין ראיד באדר מנהל העמותה לערוץ טלווי

ידי  על  המוגדרת  ביראווי  זאהר  היה  שלו  המראיין  כאשר  חמאס,  של  מסרים  המפיץ  בבריטניה 

 הרשויות בישראל כחבר מפקדת חמאס אירופה שהוצאה מחוץ לחוק בצו של שר הבטחון.

התנועה   של  הצפוני  הפלג  של  ארגונים  וניהל  עבד  הוא  באדר,  ראיד  של  הקודמים  בתפקידיו 

לאמית שהוצאו מחוץ לחוק ונסגרו בצווים של מערכת הבטחון ורכושם הוחרם. בין היתר,  האיס

בה עבד, ₪ שהיו שייכים לעמותה של הפלג הצפוני    932,000ביתו כספים בהיקף של  כספת בנתפסו ב

 שהגיעו מקרנות מימון של חמאס בחו"ל וייועדו לתשתיות חמאס ביהודה שומרון ורצועת עזה.

בשם   נוסף  גם לארגון טורקי  לטובת פרויקטים משותפים    Beyaz Ellerהעמותה מעבירה מימון 

בסוריה. ארגון זה מפרסם שהוא מקבל כספים במקביל משני ארגונים שהוצאו מחוץ לחוק בישראל,  

 קרנות מימון של חמאס. בשל היותן 

מים ליעדים שלרשויות  מבחינת כלל פעילות העמותה עולה כי היא מעבירה כספים בהיקפים עצו

במדינת ישראל אין פיקוח ראוי עליהם, חלקם אסורים על פי חוק, ונראה כי אין מנוס מלעצור את  

 פעילות העמותה והזרמת הכספים שלה עד לבירור העניין.
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 אודות העמותה  .1

ע"ר   אלרחימה  אלקלוב  עמותה   580634384עמותת  הינה 

והיא פועלת כארגון    ,28.09.2016רשומה בישראל החל מיום  

דתי ומטרות   .מוסלמי  בנצרת,  רשומים  העמותה  משרדי 

 העמותה הרשמיות הן: 

ותרבותית " חינוכית  פעילות  ארגון  לנזקקים.  סיוע  מתן 

סיוע   ובחו"ל.  בארץ  ונזקקים  לחולים  הומניטארי  סיוע  מתן  ונזקקים.  מוגבלות  בעלי  לאנשים 

ומ וביגוד,  אוכל  מזון,  מוצרי  וחלוקת  כספיות,  תמיכות  חלוקת  באמצעות  צריכה לנזקקים  וצרי 

 1".חיוניים, בארץ ובחו"ל

 2העמותה מפעילה מספר פרויקטים שעבורם היא מגייסת כספי צדקה: 

 . ואלמנות פרויקט מתן חסות ליתומים .1

אלח'יריה:   .2 רמדאן  של  סיועפרויקטים  הרמדאן  כלכלי    העברת  סוריה  בחודש  לאזרחי 

 טורקיה. סורים ב ופליטים

 בחודש הרמדאן. צמיםמוסלמים הלוקת המזון לח .3

לרגל כבשים  שחיטתוהנדרים: העקיקה היא מסורת אסלאמית של   (عقيقة) ַעִקיַקהפרויקט  .4

כאות תודה, כאשר שליש מהבשר נאכל על ידי בני המשפחה והשאר מחולק    לידת תינוק

  .בצפון סוריה ודרום טורקיה ם סוריםפליטי. העמותה עושה אותו עבור לנזקקים 

בצפון    ם סוריםפליטיעבור    שחיטת קורבנות וחלוקת בשר  –הקורבן  בחג  פרויקט הקורבנות   .5

 ותושבי רצועת עזה. סוריה ודרום טורקיה

 עזרה וסיוע חירום.  .6

 סיוע לחולים.  .7

חבילות מזון, חלוקת ביגוד, בניית מתחמי דיור ויחידות דיור, בתי   –  סיוע לפליטים הסורים  .8

 . ספר, הקמת אוהלים ומרפאה ניידת

בסוריה  עזה,  ברצועת  ושומרון,  ביהודה  הפלסטינית  הרשות  בשטחי  בישראל,  פועלת  העמותה 

יצאה משלחת של בכירי העמותה לדרום אפריקה, במטרה לבחון התחלת   2022ובטורקיה. באוגוסט  

 3לה של העמותה גם במדינה זו. פעו

 4., תושב טורעאןד באדר י הוא רא מנהל העמותה

 
1 https://www.guidestar.org.il/organization/580634384   
2 souls.org/ar/content/5-https://merciful/الجمعية مشاريع    
3 

https://www.facebook.com/turanraed/posts/pfbid02MWXH7xHKyFjzxbbG1o7CctetWKtQWrN41iAWj
6FeA88AWoJNFxUxH9MeZFXUZHtGl   

 https://www.facebook.com/turanraed פייסבוק:  4

https://www.guidestar.org.il/organization/580634384
https://www.facebook.com/turanraed/posts/pfbid02MWXH7xHKyFjzxbbG1o7CctetWKtQWrN41iAWj6FeA88AWoJNFxUxH9MeZFXUZHtGl
https://www.facebook.com/turanraed/posts/pfbid02MWXH7xHKyFjzxbbG1o7CctetWKtQWrN41iAWj6FeA88AWoJNFxUxH9MeZFXUZHtGl
https://www.facebook.com/turanraed


 

 

 5העמותה מצהירה כי היא ארגון עצמאי שאינו שייך לשום תנועה או גוף פוליטי. 

כי    2020מעיון בדו''ח העמותה לשנת   העמותה   עיקר פעילותה של העמותה אינה בישראל.עולה 

כי היא    6. יתרה מזאת, העמותה מצהירההעמותה אינה בישראלמצהירה על כך שעיקר פעילות  

 , המוגדרת בחוק הישראלי כמדינת אויב, כאמור:ומעבירה כספים לסוריהפועלת 

 

 

  

 
5  www.sonara.net/news/news/397682https:// /الى-المبالغ-نحول-:-للصنارة-الرحيمة-القلوب-جمعية-رئيس-
 html.التركية-الحكومة-قبل-من-مراقبة-تركية-جمعية-سابح
 https://www.guidestar.org.il/organization/580634384קישור לדוחות העמותה:  6

https://www.sonara.net/news/news/397682/رئيس-جمعية-القلوب-الرحيمة-للصنارة-:-نحول-المبالغ-الى-حساب-جمعية-تركية-مراقبة-من-قبل-الحكومة-التركية.html
https://www.sonara.net/news/news/397682/رئيس-جمعية-القلوب-الرحيمة-للصنارة-:-نحول-المبالغ-الى-حساب-جمعية-تركية-مراقبة-من-قبل-الحكومة-التركية.html
https://www.guidestar.org.il/organization/580634384


 

 

 הכנסות והוצאות   –כספי העמותה  .2

באמצעות נציגים מקומיים בערים ובכפרים עם    העמותה מגייסת כספי צדקה ממוסלמים בישראל

 .אוכלוסייה ערבית

ועד היום ניתן לראות בצורה ברורה   2016דוחות הכספיים של העמותה מאז הקמתה בשנת בעיון מ

 .מיועד להעברות כספים לשימוש שלא במדינת ישראלכי עיקר תקציבה של העמותה 

 י הדוחות הכספיים של העמותה: , על פ2017-2020פירוט הוצאות העמותה בין השנים 

 % -ב סה"כ 2020 2019 2018 2017 מטרת התרומה

ברשות   למשפחות  סיוע 

 הפלסטינית  
1,669,736 6,598,840 8,916,715 11,110,442 28,295,733 72% 

טורקי   לארגון  תרומה 

 ATAAבשם  

HUMANITARIAN 

AID  ASSOCIATION  

לפליטים   סיוע  עבור 

 סורים

1,045,151 1,571,602 470,796 7,793,125 10,880,674 27% 

למשפחות     בישראל סיוע 

 )בעיקר סיוע לסטודנטים( 
35,200 73,500 65,119 82,365 256,184 1% 

 100% 39,432,591 18,985,932 9,452,630 8,243,942 2,750,087 סה"כ

 

בלבד משמש לפעילות בתוך    1%הפעילות של העמותה מאז הקמתה, רק  כלומר, מתוך כלל הוצאות  

 . ישראל

  2020, עולה כי סך הכנסות העמותה מתרומות בשנת  2020מדו"ח העמותה האחרון שהוגש, לשנת  

מתוך הסכום האמור הועבר  ש''ח )!(    19,000,000-ש''ח. כפי שניתן לראות בדו''ח כ  23,554,264היו  

 מכלל הכנסות העמותה מתרומות.  80%-. מדובר על יותר מיהקורטת וללשטחי הרשות הפלסטיני



 

 

  



 

 

 העמותה לפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית מנהל הקשר בין  .3

ד"ר  עמד    בנצרת, שבראשה  'ועדת הסיוע )ההצלה( האיסלאמית'הוקמה עמותה בשם    1994בשנת  

מטעם הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית ויד ימינו    ית אום אל פחםיסלימאן אגבריה, ראש עיר

 .  של השייח' ראאד סלאח, יו"ר הפלג הצפוני

ועד  13.3.1996-ב על סגירת  הצפון  פיקוד  בגין פעולותיה לתמיכה במשפחות    ת הסיועהורה אלוף 

 נדחתה  .961911.8-ב  7ושר הבטחון דאז שמעון פרס הוציא צו החרמה לנכסי העמותה.  פעילי חמא"ס

מספקת    ראייתית  ( לאחר שנקבע כי הונחה תשתית3074/96לבג"צ )בג"צ    הסיוע  עתירתה של ועדת

 . סיבי למשפחות פעילי חמא"סאשהוועדה עוסקת במתן סיוע מלכך 

ונזקקים'עמותת  גם  הוקמה    1994בשנת   ביתומים  לתמיכה  ההומניטרית  ההצלה  )ע"ר   'ועדת 

580245207) .8  

ועדת עמותת  ם להפעיל את  ונוספיד"ר סלימאן אגבריה  החל  ,  הסיוע  ועדת  עמותת  לאחר סגירת

עמותה ומעורב הוהיה יו"ר ומורשה חתימה של    לתמיכה ביתומים ובנזקקים  ההצלה ההומניטרית

הועדה פעלה על פני השטח להעניק סיוע הומניטרי בתחומים שונים  בפעילותה השוטפת ובניהולה.  

 ם. ליתומים ומשפחות ברוכות ילדי

העמותה    .961928.11ביום   סגירת  על  צפון  פיקוד  אלוף  המשך  הורה  מהווה  ופעילותה  הואיל 

ועדת של  לנכסי  שנסגרה  הסיוע  לפעילותה  החרמה  צו  הוציא  מרדכי  יצחק  דאז  הבטחון  ושר   ,

 העמותה.

קוד ילבין רשויות הבטחון, החליט אלוף פ  'ועדת ההצלה', לאחר מגעים בין נציגי  16.3.1997ביום  

 של תנאים.  הצפון לאפשר את חידוש פעולתה של העמותה ובלבד שתקיים שורה

כיו"ר העמותה ומורשה חתימה מטעמה, על התחייבות  ד"ר סלימאן אגבריהחתם  31.5.1997ביום 

 העמותה וכל מי שפועל מטעמה למלא תנאים אלה.  

הפרו את    שהם נטען  שהוגש נגד אגבריה ונגד עמותת ועדת ההצלה ההומניטרית    9בכתב האישום 

שמאמצע   כך  ידי  על  בהיתר  שנקבעו  וועדת    ופעל   2001התנאים  לפעילות  מחו"ל  כספים  לקבלת 

ס כספים מחו"ל והעברתם לספקים של מוצרים שונים עד לסגירת וועדת ההצלה ביום וההצלה, גי

יהודה,  לאגודות צדקה ב  והעמותה העבירו את המוצרים שנקנו  האגבריוגם לאחריה.    22.6.2002

 . שהינן חלק מארגון החמא"ס שומרון ורצועת עזה

 
7 

w.mod.gov.il/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2VjDW1mvH1IJ:ww
-and-Defence

ecurity/Fighting_terrorism/Documents/teror%25203.2.xls&cd=3&hl=iw&ct=clnk&gl=ilS  
8 https://www.guidestar.org.il/organization/580245207   
 (23.07.2003)נבו  מדינת ישראל נ' מחמוד בן מוחמד מחאג'נה ואח' 3275/03ב"ש )מחוזי חיפה(   9

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2VjDW1mvH1IJ:www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Documents/teror%25203.2.xls&cd=3&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2VjDW1mvH1IJ:www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Documents/teror%25203.2.xls&cd=3&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2VjDW1mvH1IJ:www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Documents/teror%25203.2.xls&cd=3&hl=iw&ct=clnk&gl=il
https://www.guidestar.org.il/organization/580245207


 

 

ו בן אליעזר  הוציא שר הבטחון    20/05/2002-בהעמותה הפרה את התחייבויותיה,  צו דאז בנימין 

לכל רכוש וציוד וכספי   1945לתקנות ההגנה )שעת חרום(    120החרמה בהתאם לסמכותו על פי תקנה  

 העמותה. 

 נימוקי הצו הראו כי העמותה מגייסת כספים עבור תשתית החמא"ס ביהודה ושומרון ורצועת עזה:

ראיד באדר    – שני עובדי העמותה  נערכו חיפושים, על ידי משטרת ישראל, בבית    22/06/2002ביום  

בית משפט השלום-ו צו  פי  על  באדרבחיפוש בביתו  .  עלי חביבאללה  ראיד    הנתפס  בטורעאן  של 

ם כולל של  , דולרים ודינרים בסכובשקלים  במזומן ובצ'קים  פריטי זהב וכן כספים  הכספת שהכיל

מאוחר יותר הגישו שני העובדים בקשות לבתי המשפט לשחרר את הרכוש והכסף    .ש"ח  932,000-כ

 שנתפס אצלם, אולם בתי המשפט דחו את הבקשות מכיוון שהכספים והרכוש היו שייכים לעמותה: 



 

 

קבע  המשפט  למעשה    10בית  מיועדים  שהם  גם  אלא  לעמותה,  שייכים  והרכוש  שהכסף  רק  שלא 

 , ועל כן הוחרמו.לארגוני טרור

, הוגשו כתבי אישום כנגד חמישה מבכירי הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית וכנגד מאוחר יותר

 ההצלהועמותת ועדת    (: המוסד לסיוע הומניטרימכונה)ה  'לאגאת'ה אל אינסאניה בע"מ'חברת  

והעברתם לתשתיות של  מימון  קבלת כספים מקרנות  בגין  שנסגרו,     חמא"ס של חמא"ס בחו"ל 

המשפט   2005ינואר  . באיראןולפעילי טרור ברצועת עזה וביהודה ושומרון, כמו גם קיום קשרים עם  

)בין חמש וחצי   והם נשלחו למספר שנות מאסרביניהם השייח' ראאד סלאח את הבכירים  11הרשיע

והוטלו עליהן קנסות וחילוט    גם העמותה והחברה הורשעו  .לשבע וחצי שנים( במסגרת עסקת טיעון

העליונכסים המשפט  בית  שופטת  זאת  שסיכמה  כפי  בית    ן,  שנתן  דין  בפסק  חיות,  אסתר  )דאז( 

 12: בנוגע לחילוט דירות ששימשו את הארגונים המשפט העליון

 העובדות הצריכות לעניין

  

הורשעו ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, ארבעה    11.1.2005ביום          . 1
ביחד:  )להלן  התנועה  אל  הפעילים מפעילי  אלאגאת'ה  )חברת  תאגידים  ושני   )

( וועדת ההצלה ההומניטרית לתמיכה  המוסד לסיוע הומניטרי אינסאניה בע"מ )להלן: 

)להלן:  ובנזקקים  ההצלה ביתומים  ייקראו  ((  ועדת  התאגידים  ושני  )הפעילים 

( בשורה של עבירות ביטחוניות חמורות. על פי כתב האישום המתוקן  הנאשמים להלן: 

ומאי    2001בו הודו הנאשמים במסגרת הסדר טיעון, עמדו הפעילים בין החודשים יולי  

הוכרזו    2003 אשר  ארגונים  ובכללם  בחו"ל,  שונים  ארגונים  עם  ורציף  קבוע  בקשר 

מותרות  כהתאחדו  בלתי  חירום(,  ()ב( 1) 84סעיף   לפי יות  )שעת  ההגנה    1945  לתקנות 

ההגנה )להלן:  טרור  תקנות  וכארגוני  טרור  8סעיף   לפי (  מניעת  התש"ח לפקודת   , -

)להלן: 1948 החמאס  לתנועת  השתייכותם  בשל  הארגונים  הארגונים  ,  עם  הקשר   .)

הומניטרי   לסיוע  המוסד  לחשבונות  כספים  להעביר  להם  לסייע  מטרה  מתוך  התקיים 

הומניטרי   לסיוע  במוסד  פעילותם  במסגרת  ושומרון.  יהודה  ובשטחי  בעזה,  בישראל, 

קיבלו הפעילים כספים בהיקף של מיליוני שקלים מהארגונים והעבירו את חלקם, בין  

צלה, לאסירים ועצורים בישראל שביצעו עבירות נגד ביטחון  היתר באמצעות ועדת הה 

המדינה וכן למימון פרויקטים שונים בישראל שעניינם קידום מטרות הארגונים. כמו  

תנועת   של  הצבאית  הזרוע  מראשי  אחד  עם  רציף  קשר  מהפעילים  שניים  קיימו  כן 

ה שהיה להם  חרף העובד  (אלהיג'א   אבו  החמאס בג'נין, ג'מאל אבו אלהיג'א )להלן: 

מוחמד   בן  מחמוד  אלו,  פעילים  משני  אחד  בתנועה.  פעיל  הוא  כי  להניח  סביר  יסוד 
)להלן  סמרה :  מחאג'נה  הומאניטארי,  (  אבו  לסיוע  המוסד  של  כמנהל  שימש  אשר 

בחו"ל   טרור  לפעיל  מסר  ואף  אלפי שקלים  של  בהיקף  כספים  אלהיג'א  לאבו  העביר 

גייס המוסד    2001אף הודו בכך שהחל משנת  מידע אודות אסירים בטחוניים. הפעילים  

לסיוע הומניטרי כספים בחו"ל למימון פעילות ועדת ההצלה ולרכישת מוצרים שונים  

מן הפעילים ששימש בה כיושב   שהועברו לידי עובדיה בשטחים. ועדת ההצלה ואחד 

 
 (. 25.12.2002ראיד בדר נ' מדינת ישראל )נבו  3301/02ב"ש )מחוזי נצרת(  10
 מדינת ישראל נ' מחמוד בן מוחמד מחאג'נה ואח' 03-272ת"פ )חיפה(   11
 סנדבאד טאהא נ' מדינת ישראל.  3343/05עא  12



 

 

העבירו את המוצרים שקיבלו עובדי  (  אגבריה: ראש, סלימאן בן אחמד אגבריה )להלן 

גופים   ובהעסקת  כאמור  הכספים  בקבלת  שונים.  פרויקטים  למימון  ההצלה  ועדת 

תנאים   ההצלה  וועדת  אגבריה  הפרו  טרור  ארגון  עם  המזוהים  או  הקשורים  ועובדים 

לפי  לסמכותו  בהתאם  הוועדה  של  פעילותה  להמשך  צפון  פיקוד  אלוף  תקנות   שקבע 

ההג   129- ו  6 עם  .  נה לתקנות  מגע  של  בעבירות  הפעילים  הורשעו  אלה  מעשים  בשל 

השייכות   קרנות  החזקת  מותרת,  בלתי  התאחדות  עבור  שירות  ביצוע  חוץ,  סוכן 

תמיכה   וקבלת  היתר  הפרת  אסור;  ברכוש  פעולה  עשיית  מותרת;  בלתי  להתאחדות 

 .להתאחדות בלתי מותרת 

חודש הוחרמו  באותו  עמותת    בו  ההצלהנכסי  פעילותה  ו   ועדת 

הוקמה על ידי הפלג הצפוני חברה לתועלת הציבור )חל"צ(  ,  הופסקה

אותהחדשה   להחליף  אלאגאת 'בשם    13,שנועדה  לגנת  מואססת 

קרן ועדת בעברית:    –  513252262  חל"צ' )אלאנסאניה ללעון בע"מ

, ומי  2002(. החברה נרשמה ביוני  מהסיוע ההומניטרית לעזרה בע"

, שעבד  המנהל שלה הוא אותו ראיד באדר מטורעאןשהפך להיות  

 בעמותת ועדת ההצלה שנסגרה.  

  14)בתמונה(. עבד אלכרים חג'אג'רה ליו"ר החל"צ מונה

העמותות  של  פעילות  באותה  עסקה  החדשה  החברה 

פרוייקטים    –שנסגרו   תחת  וחלוקתם,  כספים  איסוף 

וונים של סיוע הומניטארי ברצועת עזה ויהודה  שונים ומג

בהם ישראל,  בשאר  גם  כמו  פרויקט  ושומרון,  הענקת  : 

וענייםלחסות   ב  יתומים  מדובר  העמותה  פרסומי  - )לפי 

והנדרים,  יתומים(   23,000 עקיקה  פרויקט  אלרחימה,  אלקלוב  לחולים,    15, בעלי  סיוע  פרויקט 

ופרויקט סיוע לפליטים    16,ברמדאן, פרויקט סיוע וחירום, פרויקט הקורבנות  חלוקת מזוןפרויקט  

 17סורים. 

בירא מדר  א ד  אלאג'אתה ו מנהל  לג'נת  אססת 

ללעון לערוץ    אלאנסאניה  טלוויזיה  בראיון 

בכיתוב בערבית 2013באוגוסט    19-ב  פלסטיני  .

 " המסך:  ביראבתחתית  מדר  א ד  אססת ומנהל 

 18". לג'נת אלאג'אתה אלאנסאניה ללעון

 
כך למשל כתב סגן ראש הפלג הצפוני, השייח' כמאל ח'טיב:   13

amal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbkhttps://www.facebook.com/K
p4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l 

14 https://www.youtube.com/watch?v=st2INZiG6c0 
 בתרגום: בעלי הלבבות הרחמנים. 15
16 https://web.archive.org/web/20150615020819/http://egatha.com/news.php?id=16 
17 http://bldtna.co.il/news/news/55865/السوريين -للمهجرين-كبرى-إغاثة-حملة-عن-تعلن-االغاثة.html  
18 https://www.youtube.com/watch?v=iXvM2aK0V7A 

https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbkp4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l
https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbkp4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l
https://www.youtube.com/watch?v=st2INZiG6c0
https://web.archive.org/web/20150615020819/http:/egatha.com/news.php?id=16
http://bldtna.co.il/news/news/55865/الاغاثة-تعلن-عن-حملة-إغاثة-كبرى-للمهجرين-السوريين.html
https://www.youtube.com/watch?v=iXvM2aK0V7A


 

 

פרסם 2020באפריל   האיסלאמית  התנועה  של  הצפוני  הפלג  ראש  סגן  ח'טיב,  כמאל  השייח'   ,

ן הומניטרי  הוא ארגו  אססת לג'נת אלאג'אתה אלאנסאניה ללעוןומ":  אודות הארגון  בפייסבוק שלו

מתן חסות ליתומים ונזקקים בגדה המערבית ורצועת עזה    היתה  ומטרת קיומו  2002שנת  בשנוסד  

ולסייע לאנשים שנפלו קורבן לאסון וסיוע לנזקקים בכל מקום וזמן, מתן טיפול רפואי דחוף וסיוע  

 ...  האכלת הרעבים והנזקקים באמצעות הפרויקטים. ,לחולים

נרשמה אז   היה  העמותה  ברמאללה. משרדה הראשי  וגם אצל הפלסטינים  בישראל  רשמי  באופן 

 ..ובנפות הגדה המערבית ורצועת עזה. 19סניפים הפזורים בפנים הפלסטיני  14-בנצרת. בנוסף ל

אתם יכולים לתאר   .שסייעה לבני עמנו הפליטים בסוריה וטורקיה היה לעמותה תפקיד גדול בכך

והתפק הנתינה  גודל  את  זולעצמכם  אלאג'אתה  לג'נת  שמילאה  של    יד  הפיקוח  תחת  שהייתה 

 20" .התנועה האסלאמית שהוצאה מחוץ לחוק ע"י ישראל

 
 הכוונה לשטח ישראל. 19
20 

https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbk
p4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l 

 

https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbkp4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l
https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbkp4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l


 

 

אד סלאח  אנוכחות השייח' רבטורעאן,  בהעמותה את הכנס השנתי שלה  קיימה    23.11.2014בתאריך  

 . ראש הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית 

יו"ר המהאירוע  בתמונה   חג'אג'רה לחברניתן לראות את  אד  ארהשייח'    צידו שלה עבד אלכרים 

 21.דרא ד ביארמנהל החברה  סלאח ובצד ימין של התמונה את 

 

 

 

מנהל  של  תמונה 

רא ביהעמותה  דר  אד 

אירו בגדיו  באותו  על  ע. 

 22סמל החל"צ.

 

 

 

 
21 http://bldna48.com/?mod=articles&ID=1478#.YwOXQ3ZBxPY 
22 https://www.alarab.com/Article/649350 

http://bldna48.com/?mod=articles&ID=1478#.YwOXQ3ZBxPY
https://www.alarab.com/Article/649350


 

 

האיסלאמית חתם    15.11.2015-ב התנועה  של  הכרזה  על  יעלון  )בוגי(  משה  דאז  הבטחון  שר 

מותרת.  בלתי  סגנו    23כהתאחדות  סלאח,  ראאד  השייח'  בהם  הצפוני  הפלג  ראשי  נכללו  בהכרזה 

 ונוספים, וכל ארגון תנועה או התארגנות הקשורה לפלג הצפוני. כמאל ח'טיב, סלימאן אגבריה

מכן, לאחר  כוחות  ו  פשט  יומיים 

על   ושב"כ  משרדים   17משטרה 

הצפוני   לפלג  השייכים  וארגונים 

פב אל  כפר אאום  נצרת,  יפו,  חם, 

. הם רהטון, באר שבע  אעטורכנא,  

 
23 

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/WGyXSB4vwr6uBxhkUHekX2rK
aqeOkpD~LSGMjY8CB78=  

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/WGyXSB4vwr6uBxhkUHekX2rKaqeOkpD~LSGMjY8CB78=
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/WGyXSB4vwr6uBxhkUHekX2rKaqeOkpD~LSGMjY8CB78=


 

 

  24.צווי סגירהלארגונים  החרימו מסמכים, כספים וציוד ונתנו

מואססת לגנת אלאגאת 'שעליהם פשטה המשטרה וניתן לו צו סגירה, היתה חל"צ  25בין הארגונים

 '. אלאנסאניה ללעון בע"מ

שלו   הארגונים  וסגירת  לחוק  מחוץ  אל  הצפוני  הפלג  הערבית  הוצאת  בחברה  מחאה  יצרה 

 והפלסטינית, והחלו הפגנות. 

ד סלאח וכמאל אים רא'השייח  אותה הובילו  יצאו אלפים להפגנה בכפר כנא,  19.12.2015בתאריך  

חל"צ  מנהל ה, יחד עם חברי כנסת ממפלגות ערביות ומנהיגי ציבור ערבים. בהפגנה נכח גם  ח'טיב

 26ראיד באדר. 

 

 
24  http://bldtna.co.il/news/news/83286/ اقتحام-عملية-بعد-..اإلسالمية-الحركة-مؤسسات-يحظر -األمن-وزير-
 html.الفحم-ام-في-لها-تابعة-مؤسسات-عدةل

 רשימת הארגונים שניתן להם צו סגירה לפי הדיווחים בתקשורת הערבית:  25
 الرابطة  )ג'מעיית אלמסרא(, المسرى جمعية  )סנדוק אלאסרא(,  اإلسراء صندوق )ג'מעיית אלאסרא(, اإلسراء جمعية

)מואססת   البيارق مؤسسة )ג'מעיית אלנור(,النور  جمعية )אלראבטה אלאסאלמיה אלקטריה(, القطرية االسالمية
אלחרם(, الحرم بيارق אלביארק(, אלקודס(, القدس رباط )ביארק  )אלג'מעיה   كفركنا االسالمية الجمعية )רבאט 

כנא(, כפר  אקרא)  اقرأ جمعية אלאסלאמיה  אלאקצא) األقصى مؤسسة (,ג'מעיית   حراء مؤسسة (מואססת 
מואססת ) الرسالة مؤسسة  (, אלבלאע' ללנשר ואלתוזיעמואססת ) والتوزيع للنشر  البالغ مؤسسة (מואססת חראא)

 جمعية  (,ג'מעיית יפו) يافا جمعية (,מואססת אלנקב ללארד ואלאנסאן) واإلنسان لألرض النقب مؤسسة (,אלרסאלה
אלאסלאמיה) اإلسالمية التكافل אלתכאפל  לג'נת אמו) للعون اإلنسانية اإلغاثة لجنة مؤسسة   (,ג'מעיית  ססת 

 . (אלאג'אתה אלאנסאניה ללעון
26 https://www.el3en.com/?app=article.show.18625 

http://bldtna.co.il/news/news/83286/وزير-الأمن-يحظر-مؤسسات-الحركة-الإسلامية..-بعد-عملية-اقتحام-لعدة-مؤسسات-تابعة-لها-في-ام-الفحم.html
http://bldtna.co.il/news/news/83286/وزير-الأمن-يحظر-مؤسسات-الحركة-الإسلامية..-بعد-عملية-اقتحام-لعدة-مؤسسات-تابعة-لها-في-ام-الفحم.html
https://www.el3en.com/?app=article.show.18625


 

 

 מנהל העמותה ראיד באדר בהפגנה בכפר כנא 

ר סלאח  אהשייח'  על  נאם  אד  החל"צ  בהפגנה  אלאג'אתה  ומ"ואמר:  פעילות  אלאנסאניה אססת 

לוקחת חסות עבור בני עמנו הפלסטיני ללא יוצא מן הכלל ישנם מוסלמים נוצרים ודרוזים ואלו  

 דברים מוכחים עם שמות וישנם גם מסמכים לזה. 

אנו אומרים זאת בצורה ברורה ליתומים בגדה המערבית ורצועת עזה וירושלים המבורכת אתם 

היו גם רעבים ואם הבתים שלנו יהיו רעבים )לא יהיה  הילדים שלנו. אם ילדינו יהיו רעבים אתם ת

בהם מה לאכול( אתם תהיו גם רעבים. לכן אנו אומרים אם ישראל תטיל בינינו את העוול והגזענות 

 27". העולמים ןהזו ואלף מצור אנו נפרוץ את המצור ונחבק אתכם בעזרת השם ריבו

 

 
27 https://www.youtube.com/watch?v=Dsvh8Eu4CrI 

https://www.youtube.com/watch?v=Dsvh8Eu4CrI


 

 

 . חל"צבעיר שכם נגד ההחלטה על סגירת ה  נערכה הפגנה גדולה 29.12.2015-ב

השתתפו נציגים של מוסדות צדקה ומוסדות רשמיים   הפגנה בהארגנו    השומרון  באזור  חל"צסניפי ה

דר היה  אד ב י גם מנהל העמותה רא  28שנתמכו על ידי החל"צ.יתומים ואלמנות    גם  פלסטינים כמו

 29. בהפגנה

 
28 https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=13975 
29 253006&set=pcb.805404942919542https://www.facebook.com/photo/?fbid=805403636 

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=13975
https://www.facebook.com/photo/?fbid=805403636253006&set=pcb.805404942919542


 

 

 30נגד סגירת הארגון.   ד סלאחאהשייח' רא  הפגנת תמיכה בחל"צ בה נאם  בחברון  נערכה  2016.1.18-ב

 

בנושא סגירת ארגוני מסיבת העיתונאים בת"א  של ערביי ישראל ועדת המעקבערכה  24.01.2016-ב

סגירת  כנגד  מנהל מאוססת לג'נת אלאג'אתה אלאנסאניה ללעון דיבר    ,דראד ביראהפלג הצפוני.  

 .חל"צה

מסגירת כתוצאה    יהודה, שומרון ורצועת עזה על הסבל של אלפי משפחות פלסטיניות בהוא דיבר  

 31. . הוא האשים את הממשלה שהיא זו שתגרום רעב לילדים הפלסטיניםהחל"צ

 

 
30 https://www.youtube.com/watch?v=SIuRR4kOOCc 
31 https://www.arab48.com/أبيب-تل-في-مؤتمرا-تعقد-المتابعة-لجنة/2016/01/24/محلية-أخبار /محليات--
monitoring-conference-https://tv.social.org.il/social/2016/01/24/press-,  -حظركم-من-أقوى-نسانيتناإ

committee  ,
https://www.facebook.com/photo?fbid=1030853143620297&set=pcb.1030853353620276 

https://www.youtube.com/watch?v=SIuRR4kOOCc
https://www.arab48.com/محليات/أخبار-محلية/2016/01/24/لجنة-المتابعة-تعقد-مؤتمرا-في-تل-أبيب--إنسانيتنا-أقوى-من-حظركم-
https://www.arab48.com/محليات/أخبار-محلية/2016/01/24/لجنة-المتابعة-تعقد-مؤتمرا-في-تل-أبيب--إنسانيتنا-أقوى-من-حظركم-
https://tv.social.org.il/social/2016/01/24/press-conference-monitoring-committee
https://tv.social.org.il/social/2016/01/24/press-conference-monitoring-committee
https://www.facebook.com/photo?fbid=1030853143620297&set=pcb.1030853353620276


 

 

 

כדי לאפשר את    יים משפט ניהלה החל"צ הליכים    2016מיולי    32על פי הפרסומים בתקשורת הערבית

 33.פעילות החל"צ הופסקהלמבוי סתום ו והגיע ההליכים. המשך פעילות החל"צ

בספטמבר   מכן,  לאחר  נרשמה    2016מיד 

)ע"ר   עמותה חדשה בשם אלקלוב אלרחימה

הרחמנים580634384 הלבבות  בעברית:   ,  ,)

באדר ראיד  אותו  הוא  ופעילות  ,  שמנהלה 

העמותות   לפעילות  למעשה  זהה  העמותה 

הצפוני   הפלג  של  הקודמות  והחל"צ 

   .שנסגרו

מנהל העמותה ראיד באדר כשעל בגדו סמל  

 העמותה

 
 . 08.07.2016דיווח בערוץ התקשורת בוקרא בתאריך  32
' וביולי 'מואססת לגנת אלאגאת אלאנסאניה ללעון בע"מהוגשה בקשת פירוק של חל"צ    2017ביוני    29-ב  33

 ניתן צו חיסול סופי לחברה על ידי בית המשפט.  2019
7595.pdf-https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut  '199עמ . 

 חיפה והצפון ואח'.  משרד המשפטים/רשם העמותות נ' כונס נכסים רשמי מחוז 68447-06-17פר"ק 

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7595.pdf


 

 

  34חיצוני.העמותה מצהירה באופן רשמי שהיא עמותה עצמאית ואינה תלויה באף גוף כאמור, 

כי  -שראלי א י-בראיון עם מנהל העמותה ראיד באדר, באתר החדשות הערבי הוא מספר  סנארה, 

 35העמותה הוקמה על ידי ארבעה נערים שהוא מלווה אותם מהקמת העמותה.

" נקרא  החל"צ  של  הפרוייקטים  אחד  לעיל,  שהובא  אלרחימהכפי  אלקלוב  של  ",  בעלי  ושמה 

הוא החדשה  אלרחימה"  העמותה  הפרוייקטים"אלקלוב  גם  זהים    .  החדשה  העמותה  של 

פרויקט   ליתומים,  חסות  מתן  שנסגרה:  החל"צ  של  סיוע  והנדרים  (عقيقة)  ַעִקיַקהלפרוייקטים   ,

, חלוקת בשר בחג הקורבן וסיוע לפליטים  בחודש הרמדאן צמיםמוסלמים הלוקת מזון ללחולים, ח

 סורים. 

. אותו Beyaz Ellerשנסגרה בשיתוף עם ארגון טורקי בשם    את הסיוע לפליטים סורים עשתה החל"צ

 36ארגון מדווח כי הוא מקבל כספים גם מעמותת אלקלוב אלרחימה.

בתמונה: צילום חבילות סיוע לפליטים סורים שמומנו על ידי החל"צ שנסגר )הלוגו הימני בשלט 

יחד עם הארגון הטורקי  White Handsשל החל"צ( וחולק לפליטים הסורים על ידי הארגון הסורי 

Beyaz Eller )37. )שמותיהם על הלוגו השמאלי בתמונה 

 
34 souls.org/ar/content/3-https://merciful/ الجمعية عن  
35 https://www.sonara.net/news/news/397682 /الى-المبالغ-نحول-:-للصنارة-الرحيمة-القلوب-جمعية-رئيس-
 html.التركية-الحكومة-قبل-من-مراقبة-تركية-جمعية-سابح
של הארגון:    2020-2019ר' דו"ח שנתי לשנים  36

HsjqVjic_kqZ21-https://drive.google.com/drive/folders/1bIn1prMbtxinbU5Yg 
37 

https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbk
p4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l  

https://www.sonara.net/news/news/397682/رئيس-جمعية-القلوب-الرحيمة-للصنارة-:-نحول-المبالغ-الى-حساب-جمعية-تركية-مراقبة-من-قبل-الحكومة-التركية.html
https://www.sonara.net/news/news/397682/رئيس-جمعية-القلوب-الرحيمة-للصنارة-:-نحول-المبالغ-الى-حساب-جمعية-تركية-مراقبة-من-قبل-الحكومة-التركية.html
https://drive.google.com/drive/folders/1bIn1prMbtxinbU5Yg-HsjqVjic_kqZ21
https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbkp4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l
https://www.facebook.com/Kamal.Khateb48/posts/pfbid02CZ1HLGyKUvcrpXSyJcMVVxbkp4xNtomhrfGQV6ivCwjiQa6vtPpEncwWE9gYBVp6l


 

 

בשנת   שנסגר  החל"צ  בילאל 2015כמו  ברחוב  נמצאים  אלרחימה  אלקלוב  עמותת  משרדי  גם   ,

 38בנצרת.

 
38 https://www.guidestar.org.il/organization/580634384/contact  

https://www.guidestar.org.il/organization/580634384/contact


 

 

 פתיחת וסגירת העמותות על ציר הזמן



 

 

 פעילות העמותה בסוריה וטורקיה  .4

הכספיים,   בדוחותיה  לשנת  כמדווח  ועד  הקמתה  עמותת העבירה    2020מאז 

לארגון    ש"חמיליון    11-כ   לשבהיקף כספי מצטבר    ותתרומ'אלקלוב אלרחימה'  

Ataa Humanitarian Aid Association  עבור סיוע    ,טורקיהב  הפועל מאיסטנבול

 ATAAארגון    39. באזור אידליב  ובצפון סוריהלפליטים סורים שנמצאים בטורקיה  

  40(. Syrian NGO Allianceחבר בקואליציית ארגונים לא ממשלתיים סורים )

ב ניתן לראות  במימון עמותת אלקלוב אלרחימה שהועבר   2022דיווח מינואר  כך למשל  על סיוע 

 ATAA :41לסורים באזור אידליב בצפון סוריה באמצעות ארגון 

 

מזון   חלוקת  בצפון משאית 

עמותת    סוריה במימון 

אלרחימה   אלקלוב 

ארגון  ידי  על  שמופעלת 

ATAA:42 

 

 

 

 

 
39 https://www.facebook.com/AtaaRelief/photos/a.136773076512080/2001778520011517/   
40 KcOsW/view-9NK6XF_DJCBPasA6-https://drive.google.com/file/d/1pH1xqNZIa  
41 -6878621974503940096-activity-food-ataa-.linkedin.com/posts/ataarelief1_idlibhttps://www

u76F?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web   
42 eos/352035436884995https://www.facebook.com/AtaaRelief/vid/   

https://www.facebook.com/AtaaRelief/photos/a.136773076512080/2001778520011517/
https://drive.google.com/file/d/1pH1xqNZIa-9NK6XF_DJCBPasA6-KcOsW/view
https://www.linkedin.com/posts/ataarelief1_idlib-ataa-food-activity-6878621974503940096-u76F?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/ataarelief1_idlib-ataa-food-activity-6878621974503940096-u76F?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/AtaaRelief/videos/352035436884995/


 

 

)"ידיים לבנות" בטורקית, זהו שם מקביל לארגון הסורי   Beyaz Ellerארגון  

White Hands  ) מעמותת כספים  מקבל  הוא  כי  מפרסם  מטורקיה  הפועל 

בסוריה.   בדו"ח השנתי   Beyaz Ellerאלקלוב אלרחימה עבור פעילות  מציין 

 43כי הוא מקבל תמיכה מעמותת 'אלקלוב אלרחימה': 2020-2019שלו לשנים 

סמל עמותת   –בשורה העליונה שני משמאל  –בתמונה: צילום מתוך דו"ח הארגון הטורקי 

 אלקלוב, בתחתית כתוב: "השותפים שלנו בטוב". 

 

במימון עמותת 'אלקלוב אלחרימה',   Beyaz Ellerארגון    רסםתמונות נוספות של פרויקטים שמפב

לראות   השלטים  ניתן  האעל  של סמלית  בפרויקט  הטורקי.  והארגון  הישראלית  העמותה  של  ם 

 44חלוקת קורבן נדרים ניתן לראות מי התורם הספציפי מישראל ברמת השם ומקום מגורים: 

 
43  HsjqVjic_kqZ21-https://drive.google.com/drive/folders/1bIn1prMbtxinbU5Yg 

 / https://www.beyazeller.orgאתר הארגון: 
44 https://www.facebook.com/المحلي-بلبل-مجلس--meclisi-yerel-beldesi-Bülbül
/1731152226961236/photos/pcb.3316093861800390/3316093468467096     וגם

https://www.beyazeller.org/וגם  /خيم-توزيعeyazeller.orghttps://www.b/الرحيمة-القلوب-أضاحي-
   /https://www.facebook.com/BeyazEllerSYR/posts/2274339812657061וגם  /48-لسطينف

https://drive.google.com/drive/folders/1bIn1prMbtxinbU5Yg-HsjqVjic_kqZ21
https://www.beyazeller.org/
https://www.facebook.com/مجلس-بلبل-المحلي-Bülbül-beldesi-yerel-meclisi-1731152226961236/photos/pcb.3316093861800390/3316093468467096/
https://www.facebook.com/مجلس-بلبل-المحلي-Bülbül-beldesi-yerel-meclisi-1731152226961236/photos/pcb.3316093861800390/3316093468467096/
https://www.beyazeller.org/توزيع-خيم/
https://www.beyazeller.org/أضاحي-القلوب-الرحيمة-فلسطين-48/
https://www.beyazeller.org/أضاحي-القلوب-الرحيمة-فلسطين-48/
https://www.facebook.com/BeyazEllerSYR/posts/2274339812657061/


 

 

 

 

 

וד אדם דאו –חלוקת תרומה של בשר למשפחה בצפון סוריה. על השלט כתוב שם התורם 
. המחלק לובש ווסט עם הלוגו של עמותת עם סמל של שני הארגונים צרצור מכפר קאסם

BEYAZ ELLER 



 

 

ארגון   של  השנתי  בדו"ח  ונמצא    Beyaz Ellerמעיון  פועל  הוא  כי  ברורה  בצורה  עולה  הטורקי 

על ידי מדינת ישראל כארגוני טרור ואשר כל שיתוף    45בקשרים עם לפחות שני ארגונים אשר הוכרזו 

 : 2016 -פעולה עמם מהווה עבירה כנגד חוק המאבק בטרור, התשע''ו

• Human Appeal   

• Qatar Charity 

העמותה הישראלית מעבירה כספים לידי גופים אשר יש להם שותפות עם גופים  משכך נראה כי  

חוק,   לפי  אסור  עימם  שהקשר  העמותה  מוכרזים  ידי  על  שנאספים  שכספים  סיכון  וקיים 

 . בצורה עקיפה   טרור גורמימתגלגלים ל

  

 
and-https://www.mod.gov.il/Defence-דו''ח ארגונים מוכרזים:  45

Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx 

https://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx
https://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx


 

 

 קמפיין גיוס הכספים שערכה העמותה עבור הסורים  .5

ערכה העמותה קמפיין גיוס כספים עבור   2022תחילת פברואר  ועד ל  2021בחודשים האחרונים של  

מיליון ש"ח    32מיליון דולר שהם    10הצליחה לגייס  סיוע לפליטים סורים בסוריה וטורקיה, בו היא  

 . חלק גדול מהכספים נתרם במזומן. מתומכיה בישראל

 מאחד הכפרים₪   300,000שאספה  מצוין ועמותה בעל איסוף הכספים לבתמונה: צילום מסרטון 

 

, ואת על המודעה המכילה ברכה לתורמים ניתן לראות את שמו של ראיד באדר כמנהל העמותה

 46: באדר עצמו עומד במרכז התמונה מחזיק בצ'ק עם הסכום שנאסף

 
46  https://www.facebook.com/photo/?fbid=5572077869475273&set=a.194494160567031 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5572077869475273&set=a.194494160567031


 

 

 

בכפר כנא, ערכו קמפיין גיוס כספים לפליטים הסורים באותו זמן של הקמפיין של עמותת אלקלוב 

לצד הסמל  עמותת אלקלוב אלרחימה  את הסמל שלאלרחימה, ובמודעה שפורסמה ניתן לראות כי 

)ע''ר  של   ונזקקים'  יתומים  'סיוע    (580288470'העמותה האסלאמית למען  ' השייכת 48המכונה 



 

 

  ש"ח כעמותה המעבירה מידי שנה עשרות מיליוני  לפלג הדרומי של התנועה האיסלאמית, ומוכרת  

ושטחי הרש"פ לבנון, רצועת עזה  כספים לטובת  מישראל לסוריה, טורקיה,  ואף היא מגייסת   ,

  47הפליטי הסורים:

 
47  https://www.facebook.com/khatabnasar/photos/a.328764870665854/1903180773224248 

https://www.facebook.com/photo?fbid=490093879143401&set=a.263198811832910   

https://www.facebook.com/khatabnasar/photos/a.328764870665854/1903180773224248
https://www.facebook.com/photo?fbid=490093879143401&set=a.263198811832910


 

 

על ידי המראיין  דר  אב  נשאל  סנארה,-א  העיתון  אתרמעניין לציין כי בראיון שנערך עם ראיד באדר ב

מ לתגובתו   העיתון  שקיבל  רבות  ספק  שאנשים  לפניות  להם  ה היה  דרך  הכסלגבי    פים עברת 

 . אמרו שהכסף הזה לא מגיע לפליטים הסורים אלא לדאעש םחלקכאשר  ,לפליטים הסורים

בתגובה   ענה  לבנקכי  באדר  ומועברים  נאספים  התרומות  הכסף  ,  בישראל  סכומי  מועבר  שממנו 

ת הסיוע. "העמותה הזו היא עמותה טורקית,  ופעול  ותבצעתואז מ  שלהםהשותפה    לעמותה הטורקית

המטה שלה בטורקיה, פועלת בפיקוח של ממשלת טורקיה כלומר, יותר פיקוח ממה שיש לנו. אנו  

  48. עוקבים אחרי ביצוע הפרויקטים והגעת הסיוע )התרומות( באופן שוטף"

  הוא   , שעבורו נערך בין היתר פרויקט גיוס הכספים,העמותה בסוריה כיוםהפרויקט המרכזי של  

 שבצפון סוריה.   חלבהקמת שני כפרי מגורים במחוז ל פרויקט

ו   משותף  ע פרויקטוצילב  הסכםבטורקיה    נחתם   17.03.2022-ב בניית  להקמת שני כפרים חדשים 

 49הטורקי. ATAA ארגוןבין עמותת אלקלוב אלרחימה ו יחידות דיור בסוריה 4,500

 
48 .sonara.net/news/news/397682https://www /الى-المبالغ-نحول-:-للصنارة-الرحيمة-القلوب-جمعية-رئيس-
 html.التركية-الحكومة-قبل-من-مراقبة-تركية-جمعية-سابح
49 

https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid02F6L6jg7HrLK6cdtxGgKY9
8nsULuAfDflJGV1VRdfjDgSgmFPW6rwCLvocbyiUEfr9 

https://www.facebook.com/100000193458624/videos/669787317624238 / 

https://www.sonara.net/news/news/397682/رئيس-جمعية-القلوب-الرحيمة-للصنارة-:-نحول-المبالغ-الى-حساب-جمعية-تركية-مراقبة-من-قبل-الحكومة-التركية.html
https://www.sonara.net/news/news/397682/رئيس-جمعية-القلوب-الرحيمة-للصنارة-:-نحول-المبالغ-الى-حساب-جمعية-تركية-مراقبة-من-قبل-الحكومة-التركية.html
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid02F6L6jg7HrLK6cdtxGgKY9JGV1VRdfjDgSgmFPW6rwCLvocbyiUEfr98nsULuAfDfl
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid02F6L6jg7HrLK6cdtxGgKY9JGV1VRdfjDgSgmFPW6rwCLvocbyiUEfr98nsULuAfDfl
https://www.facebook.com/100000193458624/videos/669787317624238/


 

 

 בתמונה: מנהל עמותת אלקלוב ראיד באדר חותם על ההסכם

 

 

 

 



 

 

בנפת  ה ונבנים  הולכים  לקום,  החלו  שכבר  וכפרים  חלב    באב-אל  נפתג'ראבלס    בצפון שבמחוז 

 50.סוריה

 . עם מיקום הכפרים החדשים צילום מתוך וידאו שהעמותה פרסמהבתמונה: 

, הוא מוחמד אקטע  ,הטורקי  ATAAארגון  חבר הועד המנהל של    עם  30.03.2022-בראיון שנערך ב 

ושאר   ,באב-בנפת אלנוספות בכפר ש  2,000-ג'ראבלס וכפר שבנפת  ביחידות דיור    2,000ציין שיוקמו  

 51ה.ים בסוריאחריוקמו באזורים הבתים 

ד  מנהל עמותת אלקלוב אלרחימה, ראי   52התראיין ין גיוס הכספים,  ימים אחדים לפני סיום קמפי

ונחשב ככלי התקשורת החשוב ביותר של תנועת  באדר לערוץ טלוויזיה 'אלחואר' המשדר מלונדון,  

  53. בבריטניה את מסרי החמאס פיץהאחים המוסלמים באירופה, המ

 
50 https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1068520600447715 
 
51 https://www.facebook.com/watch/?v=517689973328546 
52 https://www.youtube.com/watch?v=ACmhmr3kB08 
53 info.org.il/app/uploads/2022/03/H_036_22.pdf-https://www.terrorism  .עמ' אחרון 

 באב-אל

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1068520600447715
https://www.facebook.com/watch/?v=517689973328546
https://www.youtube.com/watch?v=ACmhmr3kB08
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2022/03/H_036_22.pdf


 

 

חבר במפקדת חמאס אירופה זאהר ביראווי, שהינו    –באדר התראיין למגיש המרכזי של הערוץ  

כאשר על פי חוק כל קשר    54, 2013שהוכרזה על ידי שר הבטחון כהתאחדות בלתי מותרת בשנת  

 של ישראלים איתו אסור בהחלט.

 

 ראיין את ראיד באדר בערוץ אלחואר מזאהר ביראווי ממפקדת חמאס אירופה 

 

עמות כן,  אלרחימה'אם  'אלקלוב  בהיקפים    ת  וטובין  כספים  ש"חמעבירה  מיליוני  עשרות   של 

חל איסור גורף  ,  '1939פקודת המסחר עם האויב  '  פי-לעלסוריה ולטובת אזרחי סוריה באופן שוטף.  

ואזרחי   ישראל  מדינת  בין  כלכלית  פעילות  כל  קיום  גורם  על  אויב,  מדינת  לבין  ישראל  מדינת 

בהיתר מיוחד  יכולה להיות החרגה לארגון ספציפי  לאיסור זה    .במדינת אויב, נתין אויב או לטובתם

 55שר האוצר.מ

 . סוריה, מוגדרת בחוק הישראלי כמדינת אויב

ה,  מבירור שערכנו מול משרד האוצר עולה כי לא ניתן לעמותה אישור חריג להעברת כספים לסורי

 וכי אף לא הוגשה כל בקשה בנושא. לכאורה, בכך עוברים העמותה ועובדיה על החוק הישראלי. 

על אף שמדובר לכאורה בהעברת כספים לצרכים הומניטריים, קשריו של מנהל העמותה עם בכירי  

הפלג הצפוני ותפקידיו הקודמים בניהול ארגונים של הפלג הצפוני שנסגרו בשל קבלת כספים  

ימון של חמאס בחו"ל והעברתם לתשתיות חמאס ביהודה ושומרון ורצועת עזה, כמו גם מקרנות מ 

הקשר לארגון טורקי המקבל כיום כספים מקרנות מימון של חמאס המוכרזות כהתאחדות בלתי  

מותרת, מעלים את החשש כי כספים אלו, המועברים למדינת אויב לכאורה בניגוד לחוק, אינם 

 . עויניםשויות מדינת ישראל ועלולות להגיע לידיהם של גורמים מפוקחים כראוי על ידי ר 

  

 
 . 2234עמ'  pdf-https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut.6719ר'  54
55 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/enemy_trade_order   

tps://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/enemy_trade_order/he/LegalInfo_enemy_trade_ordht
file1.pdf-er   

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-6719.pdf
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/enemy_trade_order
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/enemy_trade_order/he/LegalInfo_enemy_trade_order-file1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/enemy_trade_order/he/LegalInfo_enemy_trade_order-file1.pdf


 

 

 פעילות העמותה בשטחי הרשות הפלסטינית .6

  28-בסכום כולל של יותר מ  72%-, עיקר הוצאות הפעילות של העמותה, כ2017-2020בין השנים  

העמותה   של  השונים  הפרויקטים  הפלסטינית.  הרשות  בשטחי  היו  ש"ח,  לעיל  מיליון  שהוזכרו 

מופעלים בשטחי הרשות הפלסטינית, ולעמותה נציגים מקומיים בערים וכפרים פלסטינים הפועלים  

 לחלוקת התמיכות והציוד שמעבירה העמותה לפלסטינים.

למשל   בכך  העמותה  ארוחת    29.04.2022-פרסמה  מארגנת  )שהיא  הרמדאן  צום  איפטר(  שבירת 

שבירת  שהיא מארגנת    פרסמה העמותה  23.04.2022-ב  56.רםכ-חג עבור יתומי נפת טול  וקונה בגדי

    57.וקונה בגדי חג עבור יתומי רמאללהאיפטר( צום הרמדאן )

שנפתחה ההרשמה ליתומים ואלמנות    בדף הפייסבוק שלהפרסמה העמותה    17.02.2017בתאריך  

ישראלים, וכי יש לפנות  תורמים ערבים  מ כספית )מענק חודשי קבוע(  קבלת חסות  ל  שכםמאזור  

  58. זינאת ג'וד אללה המקומית נציגהל

 

המשרד לפיתוח  עם  פעולה  כדי להעניק את שירותיה ברחבי הרשות הפלסטינית, העמותה משתפת  

כך למשל  חברתי   עמותת אלקלוב אלרחימה  נציגי  משלחת של    23.09.2019בתאריך  של הרש"פ. 

אחמד    של הרש"פ ביו"ש,שר לפיתוח חברתי  בראשות מנהל העמותה ראיד באדר נפגשה עם ה 

המשותפים להצלחת  הצדדים בדרכי העבודה והמנגנונים  דנו במהלך הפגישה. מג'דלאני ברמאללה

 59הפרויקטים. 

 
56 souls.org/ar/article/4/313-https://merciful 
57 souls.org/ar/article/4/311-https://merciful 
58 

w.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid0h2owA5spLssXfnZPH9pVVhttps://ww
cXR7k55gPhodtGLR8g8kvoDTNFFWa4fMz1Qxdvw6DP5l 

59 
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid02a8YC3HzG1ba1wDhRTcay

FkENE2MhSTGsim9NRSEEYoAxuK14kEP8x6HVLPqadfHTl 
 

https://merciful-souls.org/ar/article/4/313
https://merciful-souls.org/ar/article/4/311
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid0h2owA5spLssXfnZPH9pVVcXR7k55gPhodtGLR8g8kvoDTNFFWa4fMz1Qxdvw6DP5l
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid0h2owA5spLssXfnZPH9pVVcXR7k55gPhodtGLR8g8kvoDTNFFWa4fMz1Qxdvw6DP5l
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid02a8YC3HzG1ba1wDhRTcayFkENE2MhSTGsim9NRSEEYoAxuK14kEP8x6HVLPqadfHTl
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid02a8YC3HzG1ba1wDhRTcayFkENE2MhSTGsim9NRSEEYoAxuK14kEP8x6HVLPqadfHTl


 

 

 

 ומשפצת בתים עבור פלסטינים.  מקימהבין שאר פעילויותיה בשטחי הרש"פ, העמותה 

 60חברון.  אזורבשבעיירה סמוע  פלסטיניתבית למשפחה  ה העמותהמסר 04.02.2019-ב

 

 
60 https://www.prealmedia.com/ar/post/22665 
 

https://www.prealmedia.com/ar/post/22665


 

 

חנכה בית מגורים שהקימה בכפר בורין הסמוך לשכם עבור    פרסמה העמותה כי היא  17/5/2022-ב

 61אזרח פלסטיני. 

 )במרכז השלט ניתן לראות את לוגו העמותה( 

 62שבשליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית.  Bיצוין כי הבית נבנה בשטח 

 
61 souls.org/ar/article/4/314-https://merciful    
 Y ,223463:X  (https://goo.gl/maps/YJ8qHvULDnY6Dw8K9):676241 מיקום הבית: 62

https://merciful-souls.org/ar/article/4/314
https://goo.gl/maps/YJ8qHvULDnY6Dw8K9


 

 

 פעילות העמותה בעזה  .7

התרופות"  השיקה    2022באוגוסט   "פרויקט  הנקרא  פרויקט  אלרחימה  אלקלוב  המיועד  עמותת 

 . פלסטינים בחיים ברצועת עזהע ליסיל

  כי:   הפעיל הפוליטי מוחמד דראושהבכתבה אודות השקת הפרויקט באתר החדשות וואפא, מסר  

תרופות,   מזון,  כסף,  היכולת  לפי  ולתת  ובצערם  לצידם  לעמוד  הפלסטיני  מהעם  כחלק  "חובתנו 

היכולת שלנו לתמוך בהם פוליטית תחת חברה ישראלית הנשלטת ע"י מנטליות צבאית היא  ..  ביגוד.

מוגבלת. ולכן מה שנותר לנו הוא תפקיד סולידריות אנושית שנהיה כתף אל כתף כדי להבטיח הקלה  

 63.ה(בעז) "שלו הלחימההסבל שהטיל הכיבוש וסבבי על 

פרסמה העמותה    2020ביולי  

כספים   גיוס  למימון  קמפיין 

לחג הקורבן    קורבנותרכישת  

פליטים סורים ונזקקים    עבור

עזה.ב כיצד    רצועת  ברור  לא 

הבשר   או  הכסף  מוכנס 

הגור   ומי  עזה  לרצועת 

שמחלק אותם עבור העמותה  

 64ברצועת עזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 65העבירה העמותה מימון לרכישת וחלוקת בשר לרגל חג הקורבן ברצועת עזה. 2021גם ביולי 

 
63 https://www.wafa.ps/Pages/Details/52977 
64 

https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid0z2DRNw3nDoRGyVCXyE
MV1KhRqFhzTtwwHGPmjAENPTs9bGXju59zyiYC9GJZu7SSl 

65 https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=224221569563559   

https://www.wafa.ps/Pages/Details/52977
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid0z2DRNw3nDoRGyVCXyEMV1KhRqFhzTtwwHGPmjAENPTs9bGXju59zyiYC9GJZu7SSl
https://www.facebook.com/KindHearts.Association/posts/pfbid0z2DRNw3nDoRGyVCXyEMV1KhRqFhzTtwwHGPmjAENPTs9bGXju59zyiYC9GJZu7SSl
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=224221569563559


 

 

 

עמותת אלקלוב אלרחימה "בשלט רשום בתמונה: שלט של העמותה מאתר השחיטה ברצועת עזה. 

 ". רצועת עזה - פרויקט הקורבנות לבני עמנו ברצועת עזה, פיקוח וביצוע עמותת אלקלוב אלרחימה

 66העבירה העמותה כספים עבור חלוקת בשר לרגל חג הקורבן ברצועת עזה. 2022גם ביוני 

כי זהו בתמונה: צילום מסרטון שפרסמה העמותה ברצועת עזה. על השלט סמל העמותה וכתוב 

 פרויקט ההקרבה של העמותה ברצועת עזה. 

 
66  https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=997337714305583 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=997337714305583

