 9במאי 2016

הטמעת מסרי שנאה ואלימות כלפי ישראל
ברצועת עזה באמצעות מופעים בפסטיבל
1
הילדים

מופע במסגרת פסטיבל הילדים ,שנועד להגביר את ההזדהות עם גדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית-טרוריסטית
של חמאס .מימין :ילדים פלסטינים מדמים מסיבת עיתונאים שמקיים אבו עבידה ,דובר הזרוע הצבאית של חמאס.
משמאל :אבו עבידה האמיתי במסיבת עיתונאים )אלרא'י 30 ,במאי .(2014

כללי
 .1בחודש האחרון התקיימו ברצועת עזה אירועים במסגרת "פסטיבל הילדים" ,שנוצלו להטמעת מסרי
שנאה ואלימות כלפי ישראל בקרב ילדי הגנים .הטמעת המסרים הללו נעשתה ,בין השאר באמצעות
מופעי ילדים לבושי מדים ,רעולי פנים ,חמושים ברובי פלסטיק ,אשר דימו מגוון פעילויות צבאיות נגד
חיילי צה"ל .באחד המופעים חיקו הילדים מסיבת עיתונאים של אבו עבידה ,דובר גדודי עז אלדין
אלקסאם )הזרוע הצבאית של חמאס( .המופעים הללו התקיימו בחסות שתי אגודות צדקה :האגודה
האסלאמית ,המזוהה עם חמאס ,שהוצאה בישראל מחוץ לחוק; ואגודת נור אלמערפה ,שהעומד
בראשה משמש בתפקיד בכיר במנהלת החינוך במרכז הרצועה ,הנשלטת/מפוקחת ע"י חמאס.
 .2להלן שני אירועים ,שהתקיימו במסגרת מופעי "פסטיבל הילדים":
א .ב 13-באפריל  2016התקיים אירוע בחסות אגודת נור אלמערפה במחנה הפליטים נציראת
בו השתתפו ילדי גנים ממרכז הרצועה .הילדים העלו מספר מופעים ביניהם מופע ,שדימה חיילי

1

בהמשך לפרסום מרכז המידע מ 22-באפריל " :2016הטמעת שנאה ואלימות כלפי ישראל" :באירוע לילדי הגן ובתי הספר
היסודיים ,שנערך ברצועת עזה ,הציגו ילדים לבושי מדים מיצג המדמה שחרור אסירים ותקיפת חיילי צה"ל באמצעות סכין".
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צה"ל חמושים הכולאים אסירים פלסטינים .במופע אחר נראו ילדים פלסטינים המגנים על הר-
הבית .מופע נוסף דימה מסיבת עיתונאים ,אשר נוהג לקיים אבו עבידה ,דובר גדודי עז אלדין
אלקסאם )דף הפייסבוק של אגודת נור אלמערפה 19 ,באפריל .(2016
ב .ב 5-במאי  2016התקיים אירוע בח'אן יונס מטעם האגודה האסלאמית ,המזוהה עם חמאס.
באירוע העלו ילדי הגנים כמה מופעים .באחד מהם נראו ילדים לבושי מדים צבאיים חמושים
ברובי פלסטיק יוצאים מתוך מנהרה וחוטפים חייל צה"ל .מופע נוסף דימה תקיפת אנשי ביטחון
ישראליים באמצעות אבנים )יוטיוב 5 ,במאי .(2016
 .3המופעים ב"פסטיבל הילדים" מהווים דוגמא נוספת לתכני מערכת החינוך הבלתי-פורמאלית,
המוטמעת בקרב ילדי הגנים ברצועת עזה .מערכת חינוך זאת ,המשולבת במערכת החינוך
הפורמאלית המפוקחת ע"י חמאס ,מתחילה בגיל הגן ומסתיימת באוניברסיטה .חמאס רואה בדור
הפלסטיני הצעיר קהל יעד חשוב ,אותו יש להכשיר מבחינה אידיאולוגית וצבאית לשם הצטרפות
לשורותיה בעתיד .לשם כך חותרים חמאס )וארגוני טרור נוספים הפועלים ברצועה( להטמיע כבר בגני
הילדים את השנאה לישראל ותודעת המאבק האלים נגדה.

אירועי פסטיבל הילדים השמיני
האירוע בחסות אגודת נור אלמערפה במחנה הפליטים נציראת
 .4ב 13-באפריל  2016התקיים אירוע במחנה הפליטים נציראת מטעם מנהלת החינוך במחוז מרכז
רצועת עזה )הנשלטת ע"י חמאס( .האירוע התקיים במסגרת פסטיבל הילדים השמיני בחסות אגודת
הצדקה נור אלמערפה .האירוע ,שכותרתו "ילדינו ...באמצעותכם יזרחו החיים" ,נועד לילדי גנים ממרכז
הרצועה והשתתפו בו נציגים ממנהלת החינוך במחוז מרכז הרצועה ,עבד אלג'ליל ע'ראב ,מנהל אגודת
הצדקה נור אלמערפה ,חברי אגודה נוספים ,ואישי ציבור מקומיים.

מנהלת החינוך במחוז מרכז הרצועה מזמינה את הציבור להשתתף בפסטיבל הילדים במגרש הדשא השייך לאגודת
הצדקה נור אלמערפה )דף הפייסבוק של אגודת נור אלמערפה 10 ,באפריל (2016
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 .5במסגרת האירוע העלו הילדים הפלסטינים מספר מופעים:
א .מופע המדמה חיילי צה"ל חמושים כולאים אסירים פלסטינים .במיצג נראה אוהל בו ישבו
הילדים ,שהציגו אסירים פלסטינים .על האוהל נכתב" :אין מחיר לחופש".

מופע המדמה חיילי צה"ל חמושים כולאים אסירים פלסטינים
)דף הפייסבוק של אגודת נור אלמערפה 19 ,באפריל (2016

ב .מופע בו נראים ילדים פלסטינים מגנים על הר-הבית מפני היהודים .במופע השתתף ילד
המחופש לחרדי עם פאות )דף הפייסבוק של אגודת נור אלמערפה 19 ,באפריל .(2016

מופע בו הילדים מגנים על הר הבית מפני היהודים .מצד ימין מופיע ילד המחופש ליהודי חרדי
)דף הפייסבוק של אגודת נור אלמערפה 19 ,באפריל (2016

ג .מופע המדמה מסיבת עיתונאים ,שמקיים אבו עבידה ,דובר גדודי עז אלדין אלקסאם )הזרוע
הצבאית של חמאס( .שלושה ילדים )אבו עבידה ושני מלוויו( הופיעו במדים צבאיים כשהם רעולי
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פנים כשעל מצחם סרט של גדודי עז אלדין אלקסאם )דף הפייסבוק של אבו מיסרה אחמד דלול,
 20באפריל .(2016

מופע המדמה מסיבת עיתונאים שמקיים אבו עבידה ,דובר הזרוע הצבאית של חמאס
)דף הפייסבוק של אבו מיסרה אחמד דלול 20 ,באפריל .(2016

 .6בנאום שנשא עבד אלג'ליל ע'ראב ,מנהל אגודת הצדקה נור אלמעריפה ,הוא שיבח את המופעים
ואת הופעות הילדים .לדבריו המופעים "...מהווים מסר חזק לכיבוש ]הישראלי[ ולעולם כי ההרג והמצור
לא יהרגו את הרצון והיצירתיות בקרב הילדים" .כמו כן ,ציין ,כי המופעים שנערכו מעבירים את המסר
לפיו ימשיכו הילדים לשמור על "העקרונות" ו"הזכויות" של הפלסטינים ויעבירו זאת לדורות
הבאים.

עבד אלג'ליל ע'ראב ,מנהל אגודת נור אלמערפה ,נושא נאום במהלך פסטיבל הילדים
)דף הפייסבוק של אגודת נור אלמערפה 19 ,באפריל (2016
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מופע בחסות האגודה האסלאמית בח'אן יונס
 .7האגודה האסלאמית ברצועת עזה הינה אגודת צדקה המזוהה עם חמאס )ראו נספח( .ב 5-במאי
 2016ארגן סניף האגודה האסלאמית בח'אן יונס אירוע לרגל פסטיבל הילדים תחת הכותרת "חיוך של
תקווה" .באירוע השתתפו אישי ציבור ,נציגים מאגודות צדקה הפועלות ברצועה ,אנשי חינוך ותושבי
המקום .במסגרת האירוע העלו ילדי הגנים של האגודה האסלאמית בח'אן יונס מספר מופעים ,ביניהם
)יוטיוב 5 ,במאי :(2016
א .מופע בו נראו ילדים במדים צבאיים חמושים ברובי פלסטיק יוצאים מתוך מנהרה .הילדים
חטפו חייל צה"ל מטנק ישראלי והבריחו אותו דרך המנהרה אל תוך רצועת עזה.
ב .מופע המדמה תקיפת אנשי ביטחון ישראליים באמצעות אבנים.
 .8בנאום שנשא ראמי ח'ריס ,חבר הנהלת האגודה האסלאמית בח'אן יונס אמר כי הוא גאה בקהל
המשתתפים הרב .הוא ציין ,כי פסטיבל הילדים נועד "לבדר את הילדים ולהכניס בהם חיוך" .עיסא
אלאסטל ,מנהל מדור הוראה כללית במנהלת החינוך של מחוז ח'אן יונס ,שיבח בדבריו את התפקיד
החשוב אותו ממלאת האגודה האסלאמית בתחום החינוך באמצעות גני הילדים שהיא מפעילה.
לדברי הנואם נחשבים גני הילדים הללו לגנים הטובים ביותר במחוז ח'אן יונס בשל צוות המחנכים
ושיטות ההוראה שבאמצעותם הם מלמדים את הילדים )דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית בח'אן
יונס 5 ,במאי .(2016
 .9להלן מספר תמונות מהאירוע ה"חינוכי":

מופע המדמה חדירה לישראל באמצעות מנהרה ,חטיפת חייל ישראלי מטנק ,והברחתו דרך המנהרה לתוך הרצועה
)דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית בח'אן יונס 6 ,במאי (2016
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ילדים בשלל פעולות צבאיות )דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית בח'אן יונס 6 ,במאי .(2016
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ילדים מכניעים חייל ישראלי )דף הפייסבוק של האגודה האסלאמית בח'אן יונס 6 ,במאי (2016

מופע המדמה תקיפת כוחות ביטחון ישראלים באמצעות אבנים )יוטיוב 5 ,במאי (2016
לצפייה בסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=Q_SeyKKyaWc 1
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נספח
אגודת נור אלמערפה
 .10אגודת נור אלמערפה ,שנתנה חסותה לאירוע השנאה במחנה הפליטים נציראת ,הוקמה בשנת
 2000והוכרה באופן רשמי ע"י משרד הפנים הפלסטיני .האגודה מגדירה עצמה כאגודה צדקה
אסלאמית בלתי ממשלתית וללא מטרות רווח .האגודה שמה לה למטרה לסייע לתלמידים הפלסטינים
מהגיל רך ועד להשלמת הלימודים האוניברסיטאיים .האגודה מסייעת לתלמידים בשלל דרכים :מענקי
לימודים ,סיוע הומניטארי ,פעילויות פנאי ובידור ,טיפולים רפואיים ,תמיכה ביתומים ותמיכה בילדים
בעלי לקויות למידה במקביל מפעילה האגודה במסגדים מערך שיעורים לשינון הקוראן.

מימין :לוגו אגודת נור אלמערפה )דף הפייסבוק של אגודת נור אלמערפה 30 ,באפריל  :(2016משמאל :אישור רשמי
של משרד הפנים הפלסטיני )בראמאללה( לרישום האגודה עליו חתום אחמד סעיד אלתמימי ,ששימש כסגן שר הפנים
הפלסטיני )אתר אגודת נור אלמערפה 5 ,במאי .(2016

 .11בראש האגודה עומד מייסדה עבד אלג'ליל עבד אלחמיד רביע ע'ראב )אבו אחמד( המחזיק
במספר תארים :תואר שני בחינוך כללי ,תואר שני בניהול ,תואר שני באנגלית ותואר ראשון בספרות
ערבית )אתר השפה הערבית 8 ,במאי  .(2016במקביל ,לתפקידו כמנהל האגודה משמש עבד אלג'ליל
ע'ראב כראש מדור תכנון חינוכי במנהלת החינוך של מחוז מרכז הרצועה גוף הנשלט ע"י חמאס.
לפיכך ,להערכתנו ,יש לחמאס שליטה על פעילות האגודה ועל התכנים ה"חינוכיים" ,שמטמיעה
אגודת נור אלמערפה בקרב הילדים ובני הנוער הפלסטינים.
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מימין :תמונתו של עבד אלג'ליל ע'ראב ,יו"ר אגודת נור אלמערפה )דף הפייסבוק של אחמד עבד אלג'ליל ע'ראב28 ,
במרץ  .(2016משמאל :מנהלת החינוך של מרכז הרצועה מאחלת החלמה מהירה ורפואה שלמה לעבד אלג'ליל
עבד אלחמיד ע'ראב )אתר מנהלת החינוך של מחוז מרכז הרצועה 6 ,באפריל (2016

 .12אחמד עבד אלג'ליל ע'ראב ,בנו של יו"ר האגודה ,מועסק אף הוא באגודה )לא ברור באיזה
תפקיד( .מעיון בדף הפייסבוק האישי שלו עולה ,כי הוא העלה מספר פוסטים המסיתים לטרור
ולשנאה לישראל )דף הפייסבוק של אחמד עבד אלג'ליל ע'ראב 13 ,באוקטובר  .(2015להלן מספר
דוגמאות:

פוסט בדף הפייסבוק של אחמד ע'ראב המעודד פיגועי דקירה ותקיפת ישראלים באמצעות גרזן .הצילומים לקוחים
מתהלוכה שהתקיימה ב 13-באוקטובר  2015במחנה הפליטים נציראת כתמיכה בפיגועי הטרור שאירעו באותו
2
יום  .בפוסט נכתב "הניצחון קרוב) "...דף הפייסבוק של אחמד עבד אלג'ליל ע'ראב 13 ,באוקטובר (2015

2

ב 13-באוקטובר  2015אירעו בישראל ארבעה פיגועים ,שניים בירושלים ושניים ברעננה .בירושלים אירעו פיגוע ירי ודקירה
בקו  78של אגד ) 3ישראלים הרוגים( ופיגוע דריסה ברחוב מלכי ישראל )ישראלי הרוג( .ברעננה אירעו שני פיגועי דקירה
)חמישה ישראלים נפצעו(.
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פוסט המעודד שנאה לישראל ,שהעלה אחמד עבד אלג'ליל ע'ראב באוגוסט 2014
)דף הפייסבוק של אחמד עבד אלג'ליל ע'ראב 27 ,באוגוסט (2014

האגודה האסלאמית
 .13האגודה האסלאמית הפועלת ברצועת עזה הינה אגודת צדקה אסלאמית המזוהה עם חמאס.
האגודה נוסדה בשנת  1976ע"י שיח' אחמד יאסין מייסד חמאס .המשרדים הראשיים של האגודה
ממוקמים בעיר עזה .האגודה מפעילה למעלה מעשרה סניפים ברחבי הרצועה .בשנת  2002הוכרזה
האגודה האסלאמית ברצועת עזה ע"י ישראל כהתאחדות בלתי מותרת.

לוגו האגודה האסלאמית
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