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ארגוני הטרור עושים שימוש ב"בנק הערבי" כערוץ להעברת כספי טרור
המסר המרכזי

"הבנק הערבי" ,בנק פרטי שמרכזו בירדן ,הנו אחד הבנקים הגדולים
בעולם הערבי ,שיש לו פרישה נרחבת ב"שטחים" .ארגוני הטרור
הפלסטיניים ,ובמרכזם ה"-חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין",
משתמשים בבנק כערוץ מועדף להעברת כספים מה"חוץ" ל"שטחים".
מסמכי שלל שנתפסו ע"י צה"ל ממחישים היטב את מרכזיותו של הבנק
כצינור בו משתמשים ארגוני המחבלים להעברת כספים לצרכי
המעטפת תומכת הטרור )תשלומים למשפחות הרוגים ,פצועים,
אסירים ומבוקשים( .בנוסף ,מועברים באמצעות הבנק כספים למימון
המערכת המבצעית של ארגוני הטרור ולמימון התשתית האזרחית
שלהם )ה"דעוה"( .להערכתנו ,סביר כי גורמים בהנהלת הבנק ,ובוודאי
בקרב "הרשות הפלסטינית" ומנגנוני הביטחון שלה ,מודעים לשירותים
שמעניק הבנק לארגוני הטרור ,אך במשך שנים הם לא נקטו בצעדים
אפקטיביים על מנת לשים קץ לתופעה.

תוכן העיניינים
 .1נתוני רקע אודות "הבנק הערבי"
 .2השימוש שעושים ארגוני הטרור הפלסטינים ב"בנק הערבי"
 .3מודעות הנהלת "הבנק הערבי" ופקידיו לשירותים שמעניק הבנק לארגוני הטרור
 .4קשרי הבנק עם "הרשות הפלסטינית" ומודעות "הרשות" לשירותים שמעניק הבנק לארגוני הטרור
 .5לבנון כצומת מרכזי להעברת כספים ל"שטחים"
 .6העברות כספים ל"שטחים" באמצעות "הבנק הערבי" ע"י קרנות צדקה במערב הקשורות ל"-חמא"ס"
 .7נספחים

נתוני רקע אודות "הבנק הערבי"
" .1הבנק הערבי" הוא אחד הבנקים הגדולים בעולם הערבי .לבנק כ 190-סניפים בכל מדינות ערב ) 87בירדן 15 ,ב"שטחים" 12 ,בלבנון9 ,
בתימן 7 ,במצרים( .כמו כן יש לו סניפים ב-ארה"ב ,בחלק ממדינות אירופה ואסיה ובאוסטרליה .מרכזו נמצא בירדן ,והוא נחשב לבנק הגדול
והחשוב בממלכה .הבנק נוסד ב 1930-בירושלים על יד עבד אלחמיד שומאן ,מהגר פלסטיני מ-ארה"ב .מחזור עסקיו עמד בעבר על כ26-
מיליארד דולר .הבנק מתמקד במתן שירותים לאוכלוסיה ערבית :תחילת התרחבותו היתה למדינות ערב והייעוד המקורי של ההתרחבות
למדינות המערב היה מתן שירותים לאוכלוסיה ערבית.

" .2הבנק הערבי" הינו בנק פרטי )בשליטת משפחת שומאן ,המחזיקה בכ 40%-ממניותיו( .לבנק נכסים בשווי של כ 5.21-מיליארד דולר )כעולה מ-
הדו"חות הכספיים ,עדכני ל 31-בדצמבר  (2001והתחייבות בסך של כ 19.5-מיליארד דולר )בעיקר פיקדונות לקוחות( .הבנק מעסיק כ6,000-
איש ,חלק לא מבוטל מהם בירדן ,כולל ההנהלה הראשית .בחצי השנה הראשונה של  2001הרוויח הבנק כ 208-מיליון דולר )בהשוואה לכ184-
מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת  (2000מתוכם הוצאות מס של כ 41-מיליון דולר.

השימוש שעושים ארגוני הטרור הפלסטינים ב"בנק הערבי"
 .3ב 25-בפברואר  2004החרימו כוחות הביטחון הישראלים כספים ב"בנק הערבי" ,במסגרת מבצע להחרמת כספי טרור המופקדים בבנקים
ב"שטחים" .החרמת הכספים התבצעה על בסיס מידע מודיעיני ,הנתמך במסמכי שלל ,אשר הצביע בברור על היות הבנק ערוץ מועדף להעברת
ואחזקת כספים ע"י ארגוני הטרור הפלסטינים ובמרכזם ה"-חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" )שמות אגודות מהן הוחרמו הכספים ראה
נספח ו'(.
" .4הבנק הערבי" מהווה ערוץ העברת ואחזקת כספים מועדף עבור ארגוני הטרור הפלסטיניים ,עם דגש על ה"-חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי
בפלסטין" .הסיבה המרכזית לכך היא שיקולי נוחות הנובעים מפריסתו הנרחבת של הבנק ב-חו"ל וב"שטחים" .להערכתנו ,לא מן הנמנע כי
גורמים בבנק מודעים לכך שמקורם של כספים אלו הינו בארגוני טרור ושהם משמשים לפעולות טרור או לתשתית תומכת טרור )ראה להלן(,
אולם הם מעלימים מכך עין.
 .5ארגוני הטרור הפלסטינים ,בדגש על ה"-חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,מנצלים היטב מצב זה ומעבירים מיליוני דולרים בשנה
ל"שטחים" באמצעות "הבנק הערבי" .הכספים משמשים למימון המנגנונים המנהליים של הארגונים ,לסיוע למעטפת התומכת של הטרור ובכלל
זה תשלומים למשפחות חללים ,אסירים ,פצועים ומבוקשים וגם למימון המנגנונים המבצעיים של הארגונים .התשלומים למוטבים השונים
מתבצעים ע"י העברות כספים ישירות מחו"ל למשפחות פעילי "חמא"ס" באמצעות "הבנק הערבי" )דוגמאות לכך ממסמכי שלל ראה נספח ה'(.
בנוסף מועברים כספים באמצעות הבנק למימון פעילותן של "אגודות צדקה" השייכות לארגוני הטרור )בעיקר ל"-חמא"ס" ( ,רובן הוצאו בשל כך
מחוץ לחוק בישראל )ראה נספח ו' (.
 .6להלן פירוט ארגוני הטרור הפלסטינים העושים שימוש ב"בנק הערבי"-:
א" .חמא"ס"-:
 .1הנהגת ה"-חמא"ס" ,היושבת בסוריה ,מעבירה באופן שוטף כספים ל"שטחים" באמצעות סניפי "הבנק הערבי" .הכספים הללו משמשים
לתשלומים עבור משפחות חללים ,אסירים ,פצועים ומבוקשים כמו גם למימון פעילים מבצעיים .חלק מפעילים אלו מעורבים גם
בפעילותה האזרחית של ה"-חמא"ס" דוגמת ג'מאל טויל ,מייסד אגודת הצדקה "אלאצלאח" בראמאללה .1
 1ג'מאל טויל היה מעורב בפיגוע ההתאבדות במדרחוב בן יהודה בירושלים בדצמבר  ,2001בו נהרגו  11ישראלים ונפצעו  170נוספים .בחקירתו מסר טויל כי החליט
לפתוח סניף של אגודת "אלאצלאח" בראמאללה כדי להעניק מסווה חוקי לפעילות ה"-חמא"ס".

 .2בדומה לפעילים המבצעיים ,גם חלק ניכר מ"אגודות הצדקה" של ה"-חמא"ס" ,המזוהות עמו בגלוי )כגון אגודות "אלאצלאח"( מחזיקות
חשבונות ב"בנק הערבי" )רבות מהן אף הוצאו מחוץ לחוק בישראל( .חשבונות אלו רשומים ,לרוב ,במפורש על שם האגודות ,שזהותן
עם ה"-חמא"ס" ידועה ,להערכתנו ,לפקידי "הבנק הערבי" ולהנהלתו .זאת מאחר שהן ישראל והן ה"רשות" פעלו נגדן באופן גלוי בעבר.
ישראל ממשיכה בפעילות זו באופן שוטף.
ב .הנהגת "הג'האד האסלאמי בפלסטין"-:
 .1בדומה להנהגת ה"-חמא"ס" ,גם הנהגת "הג'האד האסלאמי בפלסטין" הממוקמת בדמשק מעבירה ל"שטחים" כספים באמצעות ה"בנק
הערבי" .זאת הן לשם פעילות מבצעית והן כמעטפת תומכת לסיוע למשפחות חללי ,אסירי ופצועי התנועה .עפ"י מסמכי השלל פעילי
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" בשטח נדרשו לפתוח חשבונות בסניפי "הבנק הערבי" בלבד ,משום שהארגון עובד בעיקר עם בנק זה.
 .2מסמכי שלל ,כולל כאלו שנתפסו ) (2003ב"אגודת אלאחסאן אלח'יריה" בטול כרם ,המזוהה בברור עם "הג'האד האסלאמי בפלסטין",
ממחישים היטב את מרכזיותו של הבנק  -אם לא בלעדיותו  -כערוץ העברת כספים למשפחות חללים )"שהידים"( ולשאר צרכי
המעטפת תומכת הטרור של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" )תשלומים למשפחות פצועים; אסירים; מבוקשים( )ראה נספחים ב' ו-ג'(.
ג" .פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא" :מאז מבצע "חומת מגן" )אפריל  ,(2002החל מימון איראני להוות נתח גדול יותר ויותר מכספי תנועת ה-
"פת"ח" .במסגרת זו כספים איראניים עוברים דרך לבנון לחשבונות של בכירי "פת"ח" ב"שטחים" )דוגמת נאצר עויץ טרם מעצרו(
באמצעות "הבנק הערבי" .גם כאן נדרשו הפעילים ב"שטחים" לפתוח חשבון ב"בנק הערבי" ולא בבנק אחר.
ד .ה"חזיתות" הפלסטיניות ,ובפרט "החזית"/ג'בריל ,משתמשות גם הן בבנק ,על מנת לקבל כספים מהנהגות ה"חוץ" שלהן.

מודעות הנהלת "הבנק הערבי" ופקידיו לשירותים שמעניק הבנק לארגוני הטרור
 .7להערכתנו ,גורמים ב"בנק הערבי" מודעים לאופי העברות הכספים עבור ארגוני הטרור ,בשל התמשכות תופעת העברות הכספים לגורמי הטרור
ב"שטחים" על פני שנים רבות .גם אם הנהלת הבנק אינה משתפת פעולה עם ה"-חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" הרי שהיא מודעת

לפחות לקיום החשבונות בבנק ולשיוכם לארגוני טרור ולפעילי טרור .זאת ,להערכתנו ,הן בשל העובדה שחשבונות של "אגודת צדקה" רשומים
לרוב במפורש על שם האגודות )וזהותן של אלו עם ארגוני הטרור ידועה לכל( ,והן בשל פעולות גלויות שישראל ו"הרשות" נקטו בעבר נגד
חשבונות הנגועים בטרור ב"בנק הערבי".
 .8בהקשר לכך יצוין ,כי השימוש שעושה תנועת ה"-חמא"ס" ב"בנק הערבי" זכה בעבר לחשיפה גלויה :תנועת ה"-חמא"ס" פרסמה באתר
האינטרנט שלה מספר חשבון לתרומות לתנועה באמצעות "הבנק הערבי" והנהלת הבנק ופקידיו אמורים היו להיות מודע לכך .זאת ועוד,
בדצמבר  2001ובאוגוסט  2003הקפיאה ה"רשות" חשבונות של "אגודות צדקה" המזוהות עם ארגוני הטרור ב"בנק הערבי" וגם לכך הנהלת
הבנק ופקידיו אמורים היו להיות מודעים.

קשרי הבנק עם "הרשות הפלסטינית" ומודעות "הרשות" לשירותים שמעניק הבנק לארגוני הטרור
" .9הבנק הערבי" מקיים קשרים הדוקים במיוחד עם "הרשות הפלסטינית" .חשיבותו של הבנק ,מנקודת המבט של "הרשות" נובעת ,להערכתנו,
בעיקר בשל היעדר מטבע פלסטיני ,דבר המחייב את "הרשות" לנהל את הוצאותיה במטבע שאינו בשליטתה המלאה .אילוץ זה מתחדד נוכח
שתי בעיות מבניות בכלכלה הפלסטינית-:
א .חולשת "הרשות המוניטרית הפלסטינית" ,אשר ,תפקידה מסתכם בפיקוח חלקי על המערכת הבנקאית ב"שטחים" ,וגם זאת ללא כלי
אכיפה של ממש.
ב .שימוש נרחב שעושים משקי הבית והמגזר הפרטי ב"שטחים" בשקלים .הקשרים ההיסטוריים בין המשק הפלסטיני למשק הישראלי ,הביאו
לכך שמחירי מוצרים ב"שטחים" נקובים בשקלים ,ולרוב גם השכר משולם במטבע זה.
.10על אף "זעקות השבר" של בכירים ב"רשות" בעקבות החרמת הכספים מסניף "הבנק הערבי" בראמאללה אין ספק כי גם "הרשות הפלסטינית"
מודעת היטב לשירותים שמעניק "הבנק הערבי" לארגוני הטרור .בעבר ,היא אף נקטה צעדים זמניים נגד תופעה זאת ,הגם שהם לא היו
אפקטיביים דיים ולא האריכו ימים .זאת ועוד ,מסמכי שלל ממחישים ,כי מנגנוני "הרשות" )"הביטחון המסכל" ו"המודיעין הכללי"( זיהו בעבר )עוד
לפי פרוץ האירועים האלימים( את "הבנק הערבי" כערוץ מרכזי להעברת כספים מ-חו"ל עבור ארגוני הטרור והם קיימו מעקב אחר תשלומים
באמצעות "הבנק הערבי" למשפחות חללים ואסירים חברי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" וה"-חמא"ס" )ראה נספחים א' ו-ה'(.

לבנון כצומת מרכזי להעברת כספים ל"שטחים"
.11לבנון משמשת צומת חשוב דרכו מועברים כספי טרור ל"שטחים" ,בהיקף משמעותי ,באמצעות "הבנק הערבי" .מפקדות ארגוני הטרור
הממוקמות בדמשק מרבות להשתמש בלבנון כצומת מרכזי להעברות הכספים .הסיבות לכך הינן ,להערכתנו ,סיבות של "פוליטיקה" ושל נוחות:
הרצון שלא להפליל את סוריה ע"י העברת כספים מדמשק; מערכת הבנקאות המפותחת בלבנון; קשיים ובעייתיות בהעברת כספים דרך ירדן
)בעיקר לאחר .('99
.12בשנים אחרונות הועברו דרך לבנון  ,להערכתנו ,מיליוני דולרים לפעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" וה"-חמא"ס" ב"שטחים".

העברות כספים ל"שטחים" באמצעות "הבנק הערבי" ע"י קרנות צדקה במערב הקשורות ל"-חמא"ס"
.13במאי  '97הכריזה ישראל על ארבע קרנות סיוע כעל "התאחדות בלתי חוקיות"" :קרן האדמה הקדושה" ב-ארה"ב ,קרן "אינטרפאל" הבריטית,
"קרן אלאקצא" הגרמנית ,ו CBSP -הצרפתית .גם לאחר מכן המשיכו הקרנות הללו להעביר להעביר כספים לגופים המזוהים עם ארגוני הטרור
ב"שטחים" באמצעות "הבנק הערבי".

נספחים
 .1רצ"ב הנספחים הבאים המבוססים על מסמכי שלל פלסטינים-:
א .נספח א' :מסמך שחיבר "המודיעין הכללי" הפלסטיני באמצע שנות התשעים אודות חשבונות חברי "הג'האד האסלאמי הפלסטיני"
במחוזות השונים בגדה .המסמך חובר ככל הנראה ב .'96-עפ"י המסמך מועברים כספים למשפחות חללים )"שהידים"( ואסירים חברי
"הג'האד האסלאמי הפלסטיני" ע"י "הבנק הערבי" באמצעות סניפיו במחוזות השונים בגדה .המסמך מפרט את חשבונות הבנק של פעילי
"הג'האד האסלאמי הפלסטיני" במחוזות ראמאללה ,אלבירה ,ירושלים ,חברון ,בית לחם ,טול כרם וקלקיליה.
ב .נספח ב' :טבלה שנמצאה בין מסמכי אגודת "אלאחסאן אלח'יריה" )שנתפסו ב 18-אוקטובר  (2003המזוהה עם "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" והמשמשת כמעטפת תומכת טרור של הארגון באזור טול כרם .עפ"י הטבלה שולמו מענקים לבני משפחות חללים ,פעילים
מבצעים של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" מאזור טול כרם ,באמצעות "הבנק הערבי" ]כולל למחבל המתאבד ראמי מחמד מטלק ע'אנם,
שביצע ב 30-במרס  ,2003פיגוע התאבדות ב"קפה לונדון" בנתניה בו נפצעו  34אנשים[.
ג .נספח ג' :מסמך עקרונות של אגודת "אלאחסאן אלח'יריה" ,שנתפס בין מסמכי האגודה ,קובע כי לצורך קבלת תשלומי התמיכה מהאגודה
על המוטבים )בני משפחותיהם של חללים ,פצועים או אסירים( להיות בעלי חשבונות ב"בנק הערבי" .יצוין ,כי על אותו מסמך קבע מדרג
תשלומים )קצבאות חודשיות( המיטיב עם משפחות מחבלים מתאבדים בהשוואה למשפחות חללים "רגילים" במטרה לעודד פיגועי
התאבדות.

ד .נספח ד' :העברת כספים סעודים לגורמים קשורים עם ה-חמא"ס" באמצעות "הבנק הערבי" :ברשות "ועדת הצדקה" של טול כרם ,גוף
המזוהה עם ה"-חמא"ס" ,נמצאו מסמכים סעודיים של "הוועדה הסעודית לסיוע לאינתיפאצ'ת אלאקצא" )גוף סעודי שהוקם לסייע לעם
הפלסטיני לאחר פרוץ האירועים האלימים בספטמבר  .(2000במסמכי השלל מופיע "הבנק הערבי" כמוסד הפיננסי דרכו מתבצעות
העברות הכספים של הועדה הסעודית המיועדות למשפחות הטרוריסטים באזור .מהמסמכים עולה ,כי כספים אלו שימשו ,בין השאר ,גם
לתמיכה ב"-חמא"ס" ולעידוד פעילותו הטרוריסטית.
ה .נספח ה' :דיווחים של "המודיעין הכללי" ו"הביטחון המסכל" שנתפסו בעת מבצע "חומת מגן" אודות העברת כספים לפעילי ה"-חמא"ס"
ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" באמצעות ה"בנק הערבי".
ו .נספח ו' :שמות אגודות שמחשבונותיהן ב"בנק הערבי" הוחרמו כספים ע"י כוחות הביטחון הישראלים ) 25בפברואר  .(2004האגודות
הללו מזוהות עם ה"-חמא"ס" ועם "הג'האד האסלאמי בפלסטין" .החרמת הכספים נעשתה כחלק מהמאבק נגד כספי טרור המועברים
ל"שטחים" באמצעות ה"בנק הערבי".

נספח א'
דיווח של "המודיעין הכללי" אודות חשבונות הבנק של פעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" במחוזות השונים
כללי
 .1להלן מסמך שלל שנתפס במבצע "חומת מגן" במנהלת "המודיעין הכללי" ב"מקאטעה" שבראמאללה .המסמך כולל טבלאות ובהם שמות חברי
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" ומספרי חשבונות הבנק שלהם במחוזות השונים בגדה :מחוז ראמאללה ואלבירה; מחוז חברון; מחוז ירושלים;
מחוז בית לחם; מחוז טול כרם; מחוז קלקיליה .המסמך הינו ללא תאריך אולם להערכתנו הוא נכתב באמצע שנות התשעים
 .2העמודות המופיעות בטבלאות השונות הינן שם המוטב; קרבת המוטב לפעיל "הג'האד האסלאמי בפלסטין"; מספר החשבון; סניף הבנק; שם
פעיל "הג'האד האסלאמי בפלסטין"; מצבו )חלל; אסיר( ומצבו המשפחתי )רווק; נשוי( .יודגש ,כי עפ"י הטבלאות בכל המקרים  -ללא יוצא מהכלל
 -השתמשו פעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בסניפי "הבנק הערבי" ולא בסניף של בנק אחר.

שמות ומספרי חשבונות הבנק של חברי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" במחוז ראמאללה ואלבירה

שמות ומספרי חשבונות הבנק של חברי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" במחוז ירושלים

שמות ומספרי חשבונות הבנק של חברי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" במחוז חברון

שמות ומספרי חשבונות הבנק של חברי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" במחוז בית לחם

שמות ומספרי חשבונות הבנק של חברי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" במחוז טול כרם

שמות ומספרי חשבונות הבנק של חברי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" במחוז קלקיליה

נספח ב' )(1
כללי
 .1רצ"ב טבלה ,שנמצאה בין מסמכי אגודת "אלאחסאן אלח'יריה" בטול כרם ,המזוהה עם "הג'האד האסלאמי בפלסטין" .הטבלה מפרטת את
המענקים הניתנים ע"י האגודה לבני משפחות חללים )ובשני המקרים גם למשפחות של מבוקש ואסיר( .החללים הינם פעילים מבצעיים של
"הג'האד האסלאמי פלסטין" מאזור טול כרם שנהרגו במהלך העימות אלים בין ישראל לפלסטינים )בשנים  .(2003-2001הטבלה חסרת
כותרות משנה על מרכיביה .ניסינו להשלימן על פי תוכן הטבלה ועל בסיס השוואה למסמכים אחרים.
 .2בין שמות פעילי הטרור בולט פעיל "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ראמי מחמד ג'מיל מטלק ע'אנם ,אשר ביצע ב 30-במרס  2003פיגוע
התאבדות ב"קפה לונדון" בנתניה .בפיגוע נפצעו  34אנשים .משפחתו של הטרוריסט המתאבד קיבלה מענק חריג של ) 15,000כנראה דינרים(:
 5,000כפיצוי על מותו ו 10,000-פיצוי עבור הרס ביתה של משפחתו ]זאת מלבד הקצבה החודשית המוגדלת שמקבלת

משפחתו[1

 1דוגמה זאת אינה יחידה .במסמכים נוספים מוזכר המחבל המתאבד של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" מראד עבד אלפתאח אלעסל אשר ביצע פעולת התאבדות בצומת בית ליד
ב .9.9.2001-בני משפחתו קיבלו פיצויים עבור מותו ,הריסת ביתם ומעצר אחיינו .סכום המענק הכולל  20,105דינר ירדני באמצעות ה"בנק הערבי" סניף טול כרם.

 .3ראוי לציין ,כי בכל המקרים המפורטים בטבלה שולמו המענקים למוטבים באמצעות "הבנק הערבי" ,סניף טול כרם .סניף זה  -עפ"י מסמכי שלל
נוספים שנתפסו באגודת "אלאחסאן"  -משמש ערוץ לניהול כספי האגודה ,לקבלת כספים מגורמים חיצוניים ולתשלום מענקים וקצבות
למשפחות החללים ,הפצועים ,המבוקשים והאסירים.

נספח ב' )(2
תרגום הטבלה המפרטת את המענקים הניתנים ע"י "אגודת אלאחסאן" לבני משפחות פעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין"

1לא ברור באיזה מטבע המדובר .בטבלאות אחרות שנמצאו הופיעו תשלומים בדינרים.
 2במקום מופיע הקיצור :ע'-טול כרם ,כשהכוונה היא לבנק הערבי סניף טול כרם.
3המונח "אכראמיה" הופיע בזמנו כמענק שניתן על ידי נציגי צדאם חסין ב"שטחים" למשפחות החללים והמתאבדים.

4לא ברור באיזה מטבע המדובר .בטבלאות אחרות שנמצאו הופיעו תשלומים בדינרים.

נספח ב' )(3
טבלה המפרטת את המענקים הניתנים ע"י "אגודת אלאחסאן" לבני משפחות פעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין"  -מקור

1

 1התוספת והסימונים בכתב יד מופיעות במסמך המקורי .הסימון בצהוב זוהר מופיע במסמך המקורי.

נספח ג' )(1
מסמך עקרונות של אגודת "אלאחסאן אלח'יריה"
 .1במחשב של אגודת "אלאחסאן אלח'יריה" המזוהה עם "הג'האד האסלאמי בפלסטין" נמצא מסמך עקרונות ובו הנחיות כיצד לבנות "תיק חלל",
"תיק פצוע" ו"תיק אסיר" כבסיס להעברה מסודרת של העברת קצבה חודשית לבני המשפחות .מגדיר מדרג תשלומי קצבות חודשיות 1המיטיב
עם משפחות חללים מתאבדים בהשוואה למשפחות חללים "רגילים" .יוזכר כי שיטת התשלומים הדיפרנציאליים שנועדה לעודד את פיגועי

התאבדות הייתה נהוגה בעבר בחלוקת המענקים ב"שטחים" לבני משפחות החללים ע"י נציגי משטרו של צדאם חסין.
 1יצוין ,כי מעבר לתשלומים החודשיים השוטפים מקבלות משפחות החללים גם מענקים כספיים חד פעמיים וכספי תמיכה נוספים )פיצויים עבור הרס בתים או נזקי ציוד ,סיוע
בלימודים וכו'(.

 .2מסמך עקרונות התשלומים קובע ,כי לצורך קבלת תשלומי התמיכה מהאגודה על המוטב להיות בעל חשבון ב"בנק הערבי" .ואכן מסמכים
נוספים שנתפסו באגודה מצביעים על מרכזיותו  -אם לא בלעדיותו  -של ה"בנק הערבי" בהעברת הכספים מטעם האגודה :תשלומים למשפחות
הטרוריסטים הועברו באמצעות ה"בנק הערבי" .כמו כן האגודה השתמשה בסניף הבנק בטול כרם לצורך הניהול השוטף של ענייניה הכספים.

נספח ג' )(2

מסמך העקרונות  -המסמך המקורי

נספח ד'
העברות כספים מסעודיה ל"ועדת הצדקה" של טול כרם המזוהה עם ה"-חמא"ס" באמצעות "הבנק הערבי"
כללי
 .1במחשב "ועדת הצדקה" של טול כרם ,המזוהה עם ה"-חמא"ס" ,נתפסו )מרס  (2002טבלאות המפרטות סבבי תשלומים שהעבירה "הועדה
הסעודית לסיוע לאינתפאדת אלאקצא" 1עבור חללי העימות האלים.
 1גוף סעודי שוקם על מנת לסייע לעם הפלסטיני לאחר פרוץ האירועים האלימים בספטמבר  2000בחסותו המלאה של הממשל הסעודי.

 .2בטבלאות הללו הופיע "הבנק הערבי" כמוסד הפיננסי דרכו התבצעו העברות הכספים ע"י הועדה הסעודית .התמיכה הכספית הסעודית
במשפחות הטרוריסטים באזור טול כרם הועברה באמצעות הסניף המקומי של "הבנק הערבי" .בסניף זה החזיקה גם "ועדת הצדקה" של טול
כרם מספר חשבונות שאליהם הועברו כספי תרומות של אגודות אסלאמיות מכל רחבי העולם ,כולל כאלו המזוהות עם האסלאם הקיצוני.

 .3מסמכים שנתפסו ברשות "ועדת הצדקה" של טול כרם מעידים על מרכזיותו ,ובמקרים רבים אף בלעדיותו ,של "הבנק הערבי" במערכת הכספים
וניהול הכספים ע"י האגודה .כך למשל טבלה אודות הסבב העשירי של תשלומי הועדה הסעודית כוללת  102שמות חללים שנפלו באינתיפאדה
במהלך ) 2001-2000רובם בשנת  (2001בחלוקה לעמודות הבאות :מספר סידורי רץ; מספר טופס המוטב; שם החלל; גילו; תאריך נפילתו;
כתובתו; האזור בו הוא מתגורר; אופי הפגיעה; הבנק )באמצעותו מועברים הכספים הסעודיים למוטבים(; שם המוטב; מספר תעודת הזיהוי )של
המוטב(; סבב התשלומים; הסכום ) 20,000ריאל ,בכל המקרים ,סה"כ  2,040,000ריאל(.
 .4יצוין ,כי בטבלה מופיעים שמות טרוריסטים בולטים כולל שלגביהם מצוין כי הם נהרגו בעת ביצוע "פעולת התאבדות" )עמליה אסתשהאדיה,
במקור( ובכמה מקרים תוך ציון המקום בו התרחשו פעולות ההתאבדות )"פעולות התאבדות בעפולה" ,למשל( .הדבר מוכיח ,כי הסעודים,
ובוודאי "אגודת הצדקה" של טול כרם ,היו מודעים היטב לאלו משפחות הועברו כספי הסיוע.
 .5בטבלה של סבב התשלומים העשירי תחת העמודה "הבנק" מופיע אך ורק "הבנק הערבי" מה שמוכיח ,כי בנק זה שימש במקרה זה )וככל
הידוע לנו גם במקרים נוספים( צינור בלעדי להעברת התשלומים הללו ,שהיוו חלק מהמעטפת תומכת הטרור של תנועת ה"-חמא"ס".

סבב התשלומים העשירי  -המקור

נספח ה'
דיווחים של "המודיעין הכללי" ו"הביטחון המסכל" על העברות כספים לפעילי טרור באמצעות "הבנק הערבי"
 .1במחשב "ועדת הצדקה" של טול כרם ,המזוהה עם ה"-חמא"ס" ,נתפסו )מרס  (2002טבלאות המפרטות סבבי תשלומים שהעבירה "הועדה
הסעודית לסיוע לאינתפאדת אלאקצא" 1עבור חללי העימות האלים.
 1גוף סעודי שוקם על מנת לסייע לעם הפלסטיני לאחר פרוץ האירועים האלימים בספטמבר  2000בחסותו המלאה של הממשל הסעודי.

נספח ה' ):(1
דו"ח של "המודיעין הכללי" אודות העברות כספים מ-חו"ל באמצעות "הבנק הערבי" לפעיל "חמא"ס" בעת מעצרו בכלא הישראלי
 .2ב-דו"ח סודי שהופנה למנהל "המודיעין הכללי" במחוז ראמאללה ואלבירה נמסר ,כי מחמד אחמד סלימאן זינה הינו ממייסדי ארגון ה"-חמא"ס"
בעין עריכ .לפי ה-דו"ח הוא נעצר ע"י ישראל מספר פעמים ושוחרר בדצמבר  .'99הוא היה אמור להיעצר ע"י "המודיעין הכללי" בשל ניסיונות
לרכוש אמצעי לחימה עבור הזרוע הצבאית של ה"-חמא"ס".
 .3להלן תרגום הקטע הרלוונטי המתייחס לסיוע שהגיע מחו"ל למחמד זנה בעת מעצרו" -:בעת מעצרו של מחמד ]זינה[ ע"י הצד האחר ]ישראל[
הגיע סיוע מה"-חמא"ס" ב-חו"ל שהועבר באמצעות "הבנק הערבי"] ,סניף[ ראמאללה ,לידי רעייתו .סיוע זה הגיע באופן הבא :מספר )- (1
מספר החשבון ) ;(6576966570500מספר ) - (46סכום כולל של  .2,400$המוטב שקיבל את הסיוע ]היה[ רעייתו זינה מחמוד דרוויש; תאריך
המעצר  ;6.11.96תאריך השחרור ] .16.7.97מחמד זינה[ נדון לשמונה חודשי ]מאסר[ .הנ"ל ]מחמוד זינה[ שוחרר ]בחודש[ דצמבר ."1999

דו"ח המודיעין הכללי אודות מחמד אחמד סלימאן זינה מה"-חמא"ס"

קטע מה-דו"ח העוסק בהעברת סיוע מ-חו"ל לרעייתו של מחמד אחמד סלימאן זינה
בעת שהותו בכלא הישראלי באמצעות "הבנק הערבי"

נספח ה' ):(2
דו"ח העברת כספים באמצעות "הבנק הערבי" לפעיל בכיר של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בראמאללה בעת שהותו בכלא הישראלי.
 .4להלן תרגום דו"ח שהופץ ע"י "המודיעין הכללי" בנוגע להעברת כספים ע"י "הג'האד האסלאמי בפלסטין" עבור מחמד עבד אלפתאח ע'ואנמה,
פעיל בכיר ב"-ג'האד האסלאמי בפלסטין" שנדון ל 15-שנות מאסר ע"י ישראל] .הערה :מחמד ע'ואנמה הינו פעיל בכיר בתשתית הארגונית של
ה"ג'האד האסלאמי בפלסטין" בראמאללה .שהה מספר פעמים במאסר בבתי כלא ישראליים .כיום משוחרר .מבין האחראים על אגודת הצדקה
"אלאחסאן" בראמאללה ,המזוהה עם "הג'האד האסלאמי בפלסטין"[.
 .5בטבלה של סבב התשלומים העשירי תחת העמודה "הבנק" מופיע אך ורק "הבנק הערבי" מה שמוכיח ,כי בנק זה שימש במקרה זה )וככל
הידוע לנו גם במקרים נוספים( צינור בלעדי להעברת התשלומים הללו ,שהיוו חלק מהמעטפת תומכת הטרור של תנועת ה"-חמא"ס".

הרשות הלאומית הפלסטינית
)סימוכין( מספר  :מצ 2/479

הביטחון הכללי הפלסטיני

תאריך 21/4/2000 :

המודיעין הכללי
מנהלת מחוזות הגדה
מחוז ______________
אל  :האח  /מנהלת מחלקת המידע המרכזית
הנדון  :מחמד עבד אלפתאח ע'ואנמה

בתשובה למכתבכם מספר /0201דמ/ח,ר מתאריך 12/4/2000 :בנוגע למחמד ע'אונמה ממחנה הפליטים ג'לזון.
הנ"ל ]הינו פעיל[ "ג'האד אסלאמי"  -ממפקדי "הג'האד האסלאמי"  -עצור אצל הצד האחר ]קרי :ישראל[ נדון לתקופה
של  15שנה  .במהלך מעצרו הגיע אליו סיוע כספי מן הג'האד האסלאמי באמצעות הבנק הערבי ,מספר החשבון )
 .(640953-9-610המוטב )לחשבון זה( הינה רעייתו נבילה חמד סלאמה.
ברכות,
מנהל מודיעין מחוז ראמאללה ואלבירה

נספח ה' ):(3
דיווח "הביטחון המסכל" ,אודות תלונות בעניין העברת כספים למשפחות אסירים הכלואים בישראל באמצעות "הבנק הערבי"
 .1להלן דו"ח של "הביטחון המסכל" 1אודות איגרת מודפסת שנמצאה ]במשתמע ע"י המודיעין המסכל[ בביתו של ג'מאל אלטויל ,פעיל בכיר ב-
"חמא"ס" בראמאללה .ה-דו"ח נמצא בין מסמכי ה"ביטחון המסכל" שנתפסו ברמאללה במבצע "חומת מגן".
 1ללא תאריך .נמצא בקלסר ובו מסמכים משנת .2001

 .2ג'מאל אלטויל ,הינו מייסד אגודת הצדקה "אלאצלאח" ברמאללה .האגודה ,שהוצאה מחוץ לחוק ב ,2002-מוכרת כמוסד של ה"-חמא"ס"
ומקיימת קשרים ענפים עם פעילי "חמא"ס" ב-חו"ל האחראים להזרמת כספי "חמא"ס" ל"שטחים" .ג'מאל אלטויל היה גם מעורב בפיגוע
ההתאבדות במדרחוב בן יהודה בירושלים בדצמבר  2001בו נהרגו  11ישראלים ונפצעו  170נוספים .בחקירתו מסר ,כי החליט לפתוח סניף של
אגודת "אלאצלאח" ברמאללה על מנת להעניק מסווה חוקי לפעילות ה"-חמא"ס" .כמו כן ציין ,כי במסגרת פעילותו הוא סיפק סיוע כספי לאסירי
ה"-חמא"ס" ומשפחותיהן וכי העביר כספים לראשי המפקדה הצבאית של ה"-חמא"ס" ברמאללה.
 .3האיגרת ,שנמצאה בביתו של ג'מאל אלטויל ,מופנית מאחד האסירים הכלואים בכלא שטה ]מרבית האסירים שם ,נכתב באיגרת ,משתייכים ל-
"חמא"ס"[ לג'מאל אלטויל והיא מתארת את המצב הקשה השורר בכלא לדברי הכותב .באיגרת מעלה הכותב את "נושא הבנק הערבי" והוא
מתלונן ,כי ישנם אסירים שאינם מקבלים את הסיוע לו הם זכאים.

 .4להלן תרגום הקטע הרלבנטי באיגרת העוסק בבעיית העברת הכספים דרך "הבנק הערבי"-:
" ...הנושא השני הוא נושא הבנק הערבי  -אין לנו מושג כיצד משלמים ]את הכסף[ אולם ישנם אחים ]בכלא[ שאינם מקבלים ]סיוע כספי[ ,למרות
שהם משתייכים לאותו אזור .הדבר גורם להם בעיות וקשיים מאחר שאינם יכולים להבין את הסיבה לכך .יצוין כי משפחותיהם נזקקות ]למימון[
ההוצאות שלהן והן תמהות מדוע פלוני מקבל ]סיוע[ והם לא .הדבר גורם אי נוחות בקרב האחים ]שבכלא[ מול בני משפחותיהם .להלן שמות
האחים ]בכלא[ שאינם מקבלים ]סיוע[-:
שם

מצב משפחתי

אסמאעיל יעקוב מחמד
טה
אחמד סלאמה מחמוד
עביד
איוב חסין אבו ח'אלד

רווק

באסם סלימאן עכאשה

רווק

סעיד חסן מחמד
מסלמאני
מחי אלדין פהמי סעיד
נג'ם
נאא'ל מחמד סאלם
צ'מירי
סלים מחמד סלים חג'ה
*

רווק
מאורס

נשוי

נדון ל] ...שנות מספר החשבון
תאריך לידה תאריך מעצר
מגורים
בבנק הערבי
]מעצר
בדיעה ג'מאל מחמד
429153-0שנים 5
14/3/95
3/6/77
בדיא טול כרם
טה
670/600
64139207סלאמה מחמוד עביד
עצור
134/98
26/8/77
עיסאויה
510/075
 544538-8/600אאמנה אחמד עדואת
שנים 4
5/4/95
20/5/80
'כפר ת'לת
סהילה סלמאן
5095166
חודשים 40
25/10/95
15/6/77
טול כרם
עכאשה
חוריה סאלם
371566-0/510
שנה 30
4/3/96
1/9/51
מנשיה זבדה
מסלמאני
שם המוטב

573238-7/600

אמינה ג'מיל נג'ם

רווק

סיריס-ג'נין

20/9/65

3/8/94

שנה 17

רווק

עתיל

10/1/75

27/1/97

עצור

 510466-1/510מחמד סאלם צ'מירי

ברקא

2/7/72

2/6/94

עצור

מחמד סעיד סלים
חג'ה

* אנו מדגישים שסלים חג'ה עצור מזה כארבע שנים ומצוי במצב של מתח מול בני משפחתו .מספר החשבון שלו בבנק ]הערבי[
יועבר בהקדם"] .בהמשך האיגרת מתואר המצב בכלא שטה[ .אחיכם בכלא שטה אנור ג'מעה
)על החתום(
הביטחון הפוליטי
מחלקת ראמאללה

תלונות בעניין העברת כספים למשפחות אסירים הכלואים בישראל באמצעות ה"בנק הערבי"  -המסמך המקורי

נספח ה' ):(4
העברת כספים מסוריה באמצעות "הבנק הערבי" לאסיר מ"הג'האד האסלאמי בפלסטין" שסיים לרצות מאסרו
 .5להלן תרגום דו"ח שהועבר ע"י מפקדת ה"ביטחון המסכל" בבית לחם בעניין העברת כספים מסוריה באמצעות ה"בנק הערבי" לחשבון אסיר
מ"הג'האד האסלאמי בפלסטין" שהשתחרר מהכלא הישראלי.
הרשות הלאומית הפלסטינית
מפקדת הביטחון המסכל
מנהלת בית לחם
)בכתב יד נרשם :סודי(
ברכות
)אל( :האח מקדם אבו בשאר
הנדון :העברת כספים מ-חו"ל
נודע מאחד המקורות ,כי עלי אבו עאהור צפוי להעביר סכום של  2,000דולר מסוריה באמצעות ה"בנק הערבי" וזאת לאור )?( שחרורו לאחרונה מן
הכלא לאחר שריצה עונש של כשנתיים .להווה ידוע כי הנ"ל בקש מן המקור שלנו שילווה לו סכום של  15אלף שקל עד שסכום זה יגיע לחשבונו
בבנק הערבי.
עוד ידוע ,כי עלי אבו עאהור משתייך לג'האד האסלאמי ; לפני כחודשיים התקשר עמו נצ'אל אבו עאהור במהלך שהייתו )?( של עדנאן אלשיח' בכלא
מגידו ונראה כי הלה מסר לו מספר טלפון להתקשרות לשם ביצוע הנדרש.
בהסתמך על שיחה של עלי אבו עאהור על המקור  -סכום זה יגיע בקרוב מאוד.
נא הנחיותיכם.
מוטבעת תחותמת של:
מפקדת הביטחון המסכל

בית לחם
הביטחון הפוליטי
] הערה  :למסמך מצורפת פתקית בה נרשם בכתב יד:
העברת כספים מסוריה עבור האזרח עלי אבו עאהור  ,תאריך ) 3/4/99יום שבת([

דו"ח הביטחון המסכל אודות העברת כסף לעלי אבו עאהור שהשתחרר מהכלא

] הערה  :למסמך מצורפת פתקית בה
נרשם בכתב יד:
העברת כספים מסוריה עבור האזרח עלי
אבו עאהור  ,תאריך ) 3/4/99יום שבת([.

נספח ו'
שמות אגודות שמחשבונותיהן ב"בנק הערבי" הוחרמו כספים ע"י כוחות הביטחון הישראלים
במסגרת המאבק נגד כספי טרור ) 25בפברואר (2004
מס'

סניף

חשבון הבנק

שם בעל החשבון

1

ג'נין

581345

אגודת הצדקה בג'נין

"חמא"ס"

2

שכם

400271

אגודת הצדקה "אלתצ'אמן" בשכם

"חמא"ס"

3

שכם

400336

ועדת הסיוע האסלאמית בשכם

"חמא"ס"

4

קלקיליה

542042

אגודת אלקוראן ואלסונה קלקיליה

"חמא"ס"

5

טול כרם

500010

ועדת הצדקה טול כרם

"חמא"ס"

6

טול כרם

503375

ועדת הצדקה טול כרם

"חמא"ס"

7

שכם

445444

אגודת הצדקה לוד

"חמא"ס"

8

שכם

400415

אגודת הצדקה "המרכז החברתי ,ועדת שיקום
בניין אלופאא"

"חמא"ס"

9

קלקיליה

540939

אגודת הצדקה של קלקיליה

"חמא"ס"

10

שכם

400739

ועדת הצדקה בטובאס

"חמא"ס"

11

ראמאללה

666473

ג'מאעה אלאסלאמיה

"חמא"ס"

12

אלמנארה/

610686

ועדת הצדקה בראמאללה

"חמא"ס"

ארגון הטרור אליו קשורה
האגודה

קלקיליה
13

אלבירה

649611

אגודת אלאצלאח באלבירה

"חמא"ס"

14

בית לחם

717520

אגודת אלאחסאן בבית לחם

"הג'האד האסלאמי

15

בית לחם

709966

האגודה לטיפול ביתום בית לחם

"חמא"ס"

16

חברון

760376

אגודת הצעירים המוסלמים בחברון

"חמא"ס"

17

חברון

750049

אגודת הצדקה האסלאמית בחברון

"חמא"ס"

18

חברון

751100

אגודת הצדקה האסלאמית בחברון

"חמא"ס"

מס'

סניף

חשבון הבנק

שם בעל החשבון

ארגון הטרור אליו קשורה

19

בית לחם

713392

ועדת זכאת מחנה פליטים דהיישה

"חמא"ס"

20

חברון

751542

אגודת אלאחסאן בחברון

"חמא"ס"

21

בית לחם

711161

אגודת הצדקה אלאצלאח

"חמא"ס"

22

אלבירה

609509

אגודת אלהודא  -ראמאללה

"חמא"ס"

23

עזה

124109

אגודת המרכז האסלאמי רצועת עזה

"חמא"ס"

24

רמאל

100208

אגודת מוסד הצדקה והחסד לילדים רצועת עזה

"חמא"ס"

בפלסטין"

האגודה

10188

אגודת בית הקוראן והסונה

"חמא"ס"

25

עזה

אגודת הנאמנות לטיפול בקשישים

"חמא"ס"

26

רמאל

100605

מזוהה עם איראן

27

רמאל

100541

אגודת אלאנצאר

28

רמאל

120655

אגודת אלאנצאר

מזוהה עם איראן

29

עזה

3683

האגודה האסלאמית

"חמא"ס"

30

עזה

365459

אגודת האסיר אלנור

"חמא"ס"

31

חן יונס

2001438

ועדת הצדקה והחסד ח'אן יונס

"חמא"ס"

32

עזה

5858

האגודה האסלאמית בנוציראת

"חמא"ס"

33

עזה

150/3

ועדת הצדקה של ח'אן יונס

"חמא"ס"

34

עזה

35287

אגודת הצדקה לחולה  -עזה

"חמא"ס"

35

עזה

3155

האוניברסיטה האסלאמית בעזה

"חמא"ס"

36

חן יונס

200139

האגודה האסלאמית בקרארה

"חמא"ס"

37

עזה

15115

האגודה האסלאמית בג'בליה

"חמא"ס"

38

רפיח

2036

האגודה האסלאמית ברפיח

"חמא"ס"

39

עזריה

302656

האגודה לטיפוח האישה הערבית

"חמא"ס"

40

עזה

39435

אגודת נור אלמערפה

"חמא"ס"

41

ג'נין

578669

אגודת אלאחסאן בג'נין

"הג'האד האסלאמי
בפלסטין"

 .1בנוסף ,הוחרמו כספים מחשבונות של מאות גורמים פרטיים ,למשל-:
א :544134 .חשבון ע"ש מחמד נזיה צאלח אבו עבאה )פעיל "חמא"ס" מבצעי מקלקיליה(.
ב : 582310 .חשבון ע"ש מונתצר אבו ע'ליון מג'נין )ראש "פת"ח"\תנזים בג'נין(.
ג :431387 .חשבון ע"ש נאא'ף אבו שרח משכם )ראש "פת"ח"\התנזים בעיר העתיקה של שכם(.
ד : 579639 .חשבון ע"ש אבראהים מצטפא אבראהים אבו דאדוף מג'נין )אביו של מחבל מתאבד מה"ג'יהאד אסלאמי בפלסטין"(.
ה : 36972 .חשבון ע"ש תהאני מחמד מחמוד מנעמה מרצועת עזה )אשתו של פעיל "חמא"ס" מבצעי בכיר שנהרג במאי .(2001

