אגודת הצדקה נתינה ללא גבולות ,המזוהה עם ארגון הטרור ועדות
ההתנגדות העממית ,מסתייעת בארגוני צדקה בחו"ל ,כולל בארה"ב .נראה
כי התרומות שנועדו לצדקה "זולגות" בחלקן לוועדות ההתנגדות העממית
ומשמשות לסיוע למשפחות שהידים ופצועים של הארגון
 7ביולי 2019

כללי
ברצועת עזה פועלת מאז  2007אגודת צדקה בשם נתינה ללא גבולות ,המגדירה עצמה כאגודה חברתית
ותרבותית .בדיקת שמות בכיריה של האגודה ואופן התנהלותה מצביעה בבירור ,כי היא קשורה לארגון הטרור
ועדות ההתנגדות העממית .נראה כי תרומות המועברות לאגודה למטרות צדקה "זולגות" בחלקן לוועדות
ההתנגדות העממית ותומכים במערכת הצבאית-טרוריסטית שלו )דפוס פעולה המקובל גם בארגוני טרור
המסתייעים בארגוני צדקה אסלאמיים ,בעיקר חמאס( .לפחות במקרה אחד )מאי  (2019נמצאה הוכחה כי
חבילות מזון ,שחולקו ע"י אגודת נתינה ללא גבולות ,חולקו גם על ידי ארגון ועדות ההתנגדות העממית
למשפחות השהידים והפצועים לרגל הרמצ'אן.
אגודת נתינה ללא גבולות מסתייעת בפרויקטים השונים שהיא מארגנת בארגוני צדקה וארגונים
הומניטריים בחו"ל ,ביניהם ארה"ב ,צרפת ,בריטניה ,תורכיה ואף ישראל .לא ברור לנו האם לאגודות
הצדקה בחו"ל ,המסייעות לאגודת נתינה ללא גבולות ,ידועה הזיקה ההדוקה בינה לבין ועדות ההתנגדות
העממית .עם זאת ,בדיקה באינטרנט עשויה להצביע על הקשר ההדוק בין אגודת נתינה ללא גבולות לבין
ועדות ההתנגדות העממית החייב להדליק "נורית אדומה" בדבר האפשרות של שימוש בכספי סיוע הומניטרי
למטרת סיוע לארגון טרור.
ארגון ועדות ההתנגדות )ששינה שמו לועדות ההתנגדות בפלסטין( ,הינו ארגון הטרור השלישי בגודלו
ברצועה ,הפועל בזיקה הדוקה לחמאס .הפיגוע הבולט שבוצע ע"י הארגון ) (2011היה מתקפת טרור
משולבת נגד מספר יעדים ישראלים ,ובתוכם גם כלי רכב אזרחיים ,מצפון לאילת )שמונה אזרחים ישראלים
נהרגו וכעשרים נפצעו( .כמו כן היה הארגון מעורב בהפעלת מטען רב עוצמה נגד חיילי צה"ל בקרבת גדר
הגבול )ארבעה פצועים .(2018 ,בשנה האחרונה במהלך סבבי ההסלמה היה הארגון מעורב בשיגור רקטות
ופצצות מרגמה לעבר ישראל .לאחרונה משתתפים פעילי הארגון באופן פעיל בהפרחת בלוני תבערה ונפץ
לעבר ישראל ,כחלק מהאלימות המופעלת בצעדות השיבה .ועדות ההתנגדות העממית והזרוע הצבאית של
הארגון הוכרזו כארגון טרור ע"י ישראל ,ב 3-בספטמבר .2006
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ק ש ר י א ג וד ת " נ ת ינ ה ל ל א ג ב ול ות " ע ם וע ד ות ה ה ת נ ג ד ות ה ע מ מ ית
לאגודת נתינה ללא גבולות זיקה הדוקה לוועדות ההתנגדות העממית .בדיקה שערך מרכז המידע למודיעין
ולטרור העלתה ,כי לפחות חלק מחברי מועצת המנהלים של האגודה פעילים גם בוועדות ההתנגדות
העממית או לפחות יש להם זיקה לארגון .להלן דוגמאות:
ראמי אלנירב )אבו ח'ליל( :משמש כמנכ"ל אגודת נתינה ללא גבולות )דף הפייסבוק של ראמי
אלנירב( .בעבר שימש כיו"ר מועצת המנהלים של האגודה )אתר רדיו צות אלאקצא 20 ,בינואר
 .(2015בנוסף ,מכהן ראמי אלנירב מאז פברואר  2018כיו"ר "ליכוד מוסדות בניאן לפעילות
צדקה" ,מסגרת של ארגוני צדקה נוספים הקשורים לאגודת נתינה ללא גבולות ולוועדות
ההתנגדות העממית )דף הפייסבוק של ראמי אלנירב( ,בנוסף לתפקידו באגודת נתינה ללא גבולות
משמש ראמי אלנירב גם כפעיל בכיר בארגון ועדות ההתנגדות ברפיח )אתר  QAWEIMשל ארגון
ועדות ההתנגדות 7 ,באפריל  .(2018באחד הדיווחים הוא הוצג כאחראי על ליכוד המוסדות של
ועדות ההתנגדות )קרי ,מסגרת העל של ארגוני צדקה הקשורים לוועדות ההתנגדות העממית,
פרוט ראו בהמשך( )אתר הזרוע הצבאית של ארגון ועדות ההתנגדות 12 ,בנובמבר .(2017

מימין :ראמי אלנירב עם מחמד אלערקאן יו"ר מועצת המנהלים של אגודת נתינה ללא גבולות )דף הפייסבוק של
מחמד אלערקאן 29 ,באפריל  .(2019משמאל :ראמי אלנירב ,ראשון משמאל
)דף הפייסבוק נתינה ללא גבולות 15 ,ביולי (2018

ראמי )הראשון משמאל( אלנירב משתתף יחד עם מחמד אבו נצירה )אבו רצ'ואן( ,חבר ההנהגה המרכזית של
ועדות ההתנגדות ,בהלווית הרוג ב"צעדת השיבה" )דף הפייסבוק של ארגון ועדות ההתנגדות 22 ,בדצמבר (2018
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מחמד חלמי אלערקאן :משמש כיו"ר מועצת המנהלים של אגודת נתינה ללא גבולות .ב21-
בפברואר  2019דווח כי מחמד חלמי אלערקאן היה חבר במשלחת מטעם ועדות ההתנגדות העממית
שערכה ביקור במועדון הספורט ח'דמאת רפח )מילולית :השירותים של רפיח ,שמו של מועדון הספורט
המקומי( )דף הפייסבוק של המועדון 21 ,בפברואר .(2019

מימין :מחמד אלערקאן במשרדו באגודה )דף הפייסבוק של מחמד אלערקאן 29 ,באפריל  .(2019משמאל:
מחמד אלערקאן )משמאל( במסגרת משלחת ועדות ההתנגדות ,שביקרה במועדון הספורט ח'דמאת רפח
)דף הפייסבוק של המועדון 21 ,בפברואר .(2019

נהאד אלדאהודי )אבו עדנאן( :משמש כסגן יו"ר מועצת המנהלים של אגודת נתינה ללא גבולות
)דף הפייסבוק של האגודה 2 ,במאי  .(2019בדיקה באתרי האינטרנט העלתה ,כי נהאד אלדאהודי
נוהג להשתתף בטקסים רשמיים מטעם ועדות ההתנגדות העממית .כך למשל בנובמבר  2018נכח
בטקס אזכרה בח'אן יונס ,שארגנה הזרוע הצבאית של ועדות ההתנגדות העממית לזכרו של פעיל,
שנהרג בהתקלות עם כוח מיוחד של צה"ל שחדר לרצועה ) 11בנובמבר  .(2018בטקס נראה נהאד
אלדאהודי לובש צעיף של ועדות ההתנגדות )דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות העממית15 ,
בנובמבר .(2018

מימין :נהאד אלדאהודי )ראשון משמאל ,בחולצה השחורה( בטקס אזכרה מטעם הזרוע הצבאית של ועדות
ההתנגדות בח'אן יונס .אלדאהודי לובש צעיף שעליו נכתב ועדות ההתנגדות )מימין( וחטיבות צלאח אלדין
)משמאל( )דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות 15 ,בנובמבר  ;(2018משמאל :נהאד אלדאהודי
)שני משמאל( בטקס ברפיח של ועדת הדעוה 1של ועדות ההתנגדות העממית
)דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות ברפיח 24 ,באפריל .(2019

 1משמעות המילה דעוה הינה הטפה ,קריאה לאמונה באללה .פעילות דעוה מתבצעת ע"י ארגונים אסלאמיים ,כולל
ארגוני טרור בעלי אופי אסלאמי ,בתחומי הצדקה ,הסיוע הסוציאלי והחינוך כחלק מ"הכשרת הלבבות" ,שמטרתה לרכוש
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מנד'ר שקליה )אבו מחמד( :חבר מועצת המנהלים של אגודת נתינה ללא גבולות ומזכיר האגודה
)דף הפייסבוק של נתינה ללא גבולות 15 ,ביולי  .(2018בעבר נמסר כי הוא בכיר בוועדות ההתנגדות
העממית )פלסטין אלא'ן 3 ,במאי  .(2012לא נמצא מידע עדכני אודות פעילותו במסגרת ועדות
ההתנגדות העממית.

מנד'ר שקליה בחולצה הלבנה אוחז במגן
)דף הפייסבוק נתינה ללא גבולות 15 ,ביולי (2018

ג'בריל עודה אלצופי )אבו מחמד( :היה האחראי על יחסי הציבור באגודת נתינה ללא גבולות,
עדכני לשנת ) 2017אתר משרד הרווחה ברצועה 10 ,בינואר  ;2017דף הפייסבוק של מחמוד אלצויר3 ,
בינואר  .(2017חיפוש באינטרנט העלה כי אלצופי הינו בכיר בארגון ועדות ההתנגדות ברפיח )אתר
 8 ,QAWEIMביוני  .(2018בפברואר  2019היה חבר במשלחת הנהגת ועדות ההתנגדות ברפיח שערכה
ביקור אצל אבו יאסר אלששניה ,מזכ"ל ועדות ההתנגדות העממית.

ג'בריל אלצופי )במרכז( ,ניצב ליד מזכ"ל ועדות ההתנגדות העממית ,אבו יאסר אלששניה
)שני מימין בחולצה האדומה( )דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות ברפיח 2 ,בפברואר .(2019

מחמד אבו פראס :בכיר באגודת נתינה ללא גבולות )דף הפייסבוק של האגודה 29 ,באפריל .(2019
מחמוד אבו פראס היה חבר גם הוא משלחת הנהגת ועדות ההתנגדות העממית ברפיח ,שערכה ביקור
אצל מזכ"ל הארגון אבו יאסר אלששניה.
תמיכה לארגונים .חמאס וארגוני טרור אסלאמיים נוספים משתמשים במוסדות דעוה כמעטפת חברתית המסייעת
לזרועות הצבאיות שלהם.
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מימין :מחמד אבו פראס )ראשון משמאל( )דף הפייסבוק של האגודה 29 ,באפריל  .(2019משמאל :מחמד אבו
פראס )ראשון מימין( במהלך ביקור שערכה הנהגת ועדות ההתנגדות העממית ברפיח אצל מזכ"ל הארגון ,אבו
יאסר אלששניה )דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות ברפיח 2 ,בפברואר (2019

" ז ל יג ת " ס י ו ע ה ומ נ יט ר י מ ה א ג ו ד ה נ ת ינ ה ל ל א ג ב ו ל ו ת ל ווע ד ו ת ה ה ת נ ג ד ו ת
ה ע מ מ ית
דוגמה ל"זליגת" סיוע הומניטרי מהאגודה נתינה ללא גבולות לוועדת ההתנגדות העממית ניתן למצוא
בחלוקת חבילות מזון למשפחות נזקקות לרגל רמד'אן :ב 16-במאי  2019הועלה לדף הפייסבוק של האגודה
ללא גבולות תמונות של חבילות מזון מטעם נתינה ללא גבולות ,שחולקו למשפחות נזקקות במחוז רפיח.
באותו יום הועלתה גם בדף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות העממית ברפיח תמונה של חבילות מזון ,שחולקו
ע"י ועדת הרווחה של הארגון ,למשפחות השהידים והפצועים לרגל רמצ'אן .התמונות שהועלו בשני
הפוסטים הן זהות .להערכתנו יש בכך כדי להעיד ,כי חבילות המזון של אגודת נתינה ללא גבולות
הועברו לוועדות ההתנגדות לחלוקה למשפחות השהידים והפצועים.

מימין :חלוקת חבילות המזון כפי שתועדה בדף הפייסבוק של אגודת הצדקה נתינה ללא גבולות )דף הפייסבוק של
האגודה 16 ,במאי  .(2019משמאל :חלוקת חבילות המזון כפי שתועדה בדף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות
העממית )דף הפייסבוק של ארגון ועדות ההתנגדות ברפיח 16 ,במאי .(2019
שתי התמונות בפוסטים השונים זהות.

143-19

6

חלוקת קופסאות תמרים ובקבוקי מיץ .על הקופסאות ובקבוקי המיץ מוטבע לוגו ארגון ועדות ההתנגדות העממית
)דף הפייסבוק של ארגון ועדות ההתנגדות ברפיח 16 ,במאי  .(2019יתכן ,כי מקור התמרים ובקבוקי המיץ הינו
בתרומות לצדקה שניתנו לאגודת נתינה ללא גבולות.

פעילות זאת ממחישה היטב כי כספי סיוע הומניטרי ,הנתרמים לארגון צדקה בעל זיקה לארגון טרור,
משמשים כסיוע לזרוע הצבאית של ארגון הטרור .מצרכים וכספים שנתרמו לצרכים הומניטריים לא חולקו
רק לאוכלוסייה האזרחים שלה הם נועדו ,אלא גם "זלגו" לארגון טרור ושימשו לתמיכה בשהידים ובפצועים.
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ש ית וף פ ע ול ה ש ל א ג וד ת נ ת ינ ה ל ל א ג ב ול ות ע ם א ר ג ו נ י
צ ד ק ה ב ח ו" ל
כללי
אגודת נתינה ללא גבולות נתמכת ,בפרויקטים שונים שהיא מארגנת ,ע"י ארגוני צדקה וארגונים הומניטריים
בחו"ל ,ביניהם ארגונים בארה"ב ,צרפת ,בריטניה ,תורכיה ) (IHHואף ישראל )הערה :שמות הארגונים
בחו"ל לקוחים מדף הפייסבוק של אגודת הנתינה ללא גבולות( .אגודת נתינה ללא גבולות משמשת עבור
ארגונים אלה צינור להעברת כספים וסיוע לנזקקים ברצועת עזה .בדרך כלל המדובר בארגוני צדקה הפועלים
ברחבי העולם שהסיוע לרצועת עזה מהווה רק חלק מפעילותם .לא ברור לנו האם לארגוני הצדקה התורמים
לאגודת נתינה ללא גבולות ברורה הזיקה ההדוקה שבינה לבין וועדות ההתנגדות העממית ,אולם בדיקה
באינטרנט עשויה להצביע על כך.

בית אלמאל )) (Baitulmaalארה"ב(
ארגון צדקה מוסלמי-אמריקני העוסק בהגשת סיוע הומניטרי ברחבי העולם .הארגון הוקם בשנת 2004
ומטהו שוכן ב ,Irving-טקסס )דף הפייסבוק של הארגון;  24 ,meforum.orgבאוקטובר  .(2018מייסד הארגון
היה חסן חאג' מחמד ) .(Hasan Hajmohammadחסן חאג' מחמד נעצר ע"י ישראל ב 2006-בעת
שביקר ביהודה ושומרון באשמת מימון אגודת צדקה של חמאס בג'נין )אתר  MyPlainview, 28ביוני 2006
ו The Jeruslaem Post, 30 -ביוני  ,2006המצטטים את כתב סוכנות  .(APבין  2007ל 2017-שימש סלימאן
אלע'אנם ) (Suleiman Alghanemכמנכ"ל הארגון  .היום הוא משמש יו"ר ומנכ"ל הארגון United Hands
 .Reliefמנכ"ל הארגון כיום הוא מאזן מחת'אר ) ,(Mazen Mokhtarשהיה לפני כן מנכ"ל ארגון Muslim
 .(MAS) American Societyבזמנו נמסר ,כי מאזן מח'תאר הביע בעבר תמיכה בפיגועי ההתאבדות
שמבצעת חמאס )אתר  18 ,WorldNetDailyבנובמבר  13 ,investors.com ;2014בפברואר .(2015

כרזה עליה שם ארגון בית אלמאל ארה"ב במסגרת מבצע חלוקת בגדי חורף לילדים נזקקים של אגודת נתינה ללא
גבולות ברצועת עזה )דף הפייסבוק של האגודה 5 ,בדצמבר .(2016
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) Life for Relief and Developmentארה"ב(
ארגון צדקה מוסלמי-אמריקני העוסק בהגשת סיוע הומניטרי ברחבי העולם .הארגון הוקם בשנת 1992
בעקבות המשבר ההומניטרי בעיראק בעקבות מלחמת המפרץ .מטה הארגון ממוקם ב ,Southfield-מישיגן
)אתר הארגון;  .(linkedinעל פי דיווחיו פועל הארגון במדינות רבות )אתר הארגון( .מנכ"ל הארגון הוא ד"ר
האני צקר )אתר המועצה האמריקנית לזכויות האדם 31 ,באוקטובר  (2017דווח כי הוא עמד בשנות התשעים
בקשר עם מוסא אבו מרזוק ,בכיר חמאס ,טרם מעצרו בארה"ב ) 23 ,meforum.orgבינואר  .(2018לפניו
כיהן בתפקיד מנכ"ל ח'אלד אלתרעאני פלסטיני במוצאו )אתר הרדיו קול הערבים מאמריקה 2 ,בינואר
 .(2018אלתרעאני שימש גם כמנכ"ל הארגון ) ,American Muslims for Jerusalem (AMJשהיה פעיל בין
השנים  1 ,The Berkeley Daily Planet) 2005-1999ביוני .(2010

בכירי אגודת נתינה ללא גבולות ליד חבילות מזון שנועדו ככל הנראה לחלוקה ברמצ'אן ,על החבילות נראה סמל
ארגון ) Life for Relief and Developmentדף הפייסבוק של האגודה 30 ,במאי (2019

שלט עם שם וסמל ארגון  Life for Relief and Developmentבפרויקט של אגודת נתינה ללא גבולות לחלוקת
בשר לרגל חג הקורבן )דף הפייסבוק נתינה ללא גבולות 2 ,בספטמבר (2017

) United Hands Relief - United Hands Relief (UHRאו Bait Alkhair
)א רה " ב (
ארגון צדקה מוסלמי-אמריקני העוסק בהגשת סיוע הומניטרי ברחבי העולם .הארגון הוקם בשנת .2018
מטהו נמצא בארלינגטון ,טקסס .יו"ר ומנכ"ל הארגון הוא  ,Suleiman Alghanemשמוצאו מרמת'א בירדן,
אשר עבר להתגורר בארה"ב בשנת  .1982הוא שימש מנכ"ל בית אלמאל ארה"ב ) (Baitulmaalבין
) 2017-2007אתר  24 ,meforum.org ;UHRבאוקטובר  .(2018מנהל יחסי הציבור של הארגון הוא Nayef
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 Dolehפלסטיני במוצאו  .בין השנים  2017-2003הוא עבד במסגרת בית אלמאל  .בשנת  2018הצטרף לארגון
)אתר הארגון( .בין הפרויקטים שביצע הארגון ברצועת עזה :אספקת מזון בחודש רמצ'אן אספקת מי שתיה,
אספקת שקי קמח לפליטים פלסטינים וארגון ארוחת שבירת הצום במסגד אלאקצא.

מיכל מי שתיה עם סמל ארגון  United Hands Reliefופעילים הלובשים אפודים עם סמל הארגון .זאת במהלך
ביצוע פרויקט של אגודת נתינה ללא גבולות להבאת מי שתיה לאזורים נידחים ברפיח
)דף הפייסבוק נתינה ללא גבולות 13 ,במרץ (2019

אגודת הפלסטינים בצרפת ) (Association des Palestiniens de Franceאו
אגודת הסיוע הפלסטיני )) (Secours Palestinienצרפת(
ארגון הומניטרי שהוקם בשנת  2005במילוז ) (Mulhouseשבצרפת ע"י פלסטינים שנולדו במחנות הפליטים
בלבנון .הארגון עוסק בסיוע הומניטרי למחנות הפליטים ולרצועה .בראשו עומד חסין פרהוד ,שנולד במחנה
עין אלחלוה ,ומגדיר עצמו פלסטיני מעזה )אתר הארגון(.

סמל הארגון ההומניטרי הצרפתי על שלט המודיע על סעודה לשבירת הצום שערכה אגודת נתינה ללא גבולות
למשפחות עניות במחוז רפיח ועל שלט המודה לו על תרומתו )דף הפייסבוק של האגודה 27 ,במאי (2018

) Muslims In Needבריטניה(
ארגון צדקה שנוסד בשנת  2013בדרבי ,בריטניה ,ופעיל באזורי סכסוך בעולם כמו רצועת עזה ,מיאנמר,
סוריה ,סומליה )דף הפייסבוק של הארגון; אתר  6 ,Middle East Eyeבאוגוסט .(2018
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סמל הארגון  Muslims In Needעל שקיות שמיכות חורף שחולקו בידי אגודת נתינה ללא גבולות למשפחות
נזקקות במחוז רפיח )דף הפייסבוק של האגודה 30 ,באוקטובר (2016

) Muslim Handsבריטניה(
ארגון צדקה העוסק בהגשת סיוע הומניטרי ברחבי העולם ,שהוקם בשנת  1993בנוטינגהאם ,בריטניה )אתר
הארגון(.

מרפאת שיניים ניידת של ארגון  ,Muslim Handsשהובאה בידי אגודת נתינה ללא גבולות לרווחת ילדי רפיח
)דף הפייסבוק של האגודה 25 ,ביולי .(2016

שלט המודיע על חלוקת סיוע לרגל רמצ'אן של אגודת נתינה ללא גבולות ובמימון ארגון ) Muslim Handsדף
הפייסבוק של האגודה 22 ,ביוני  (2016ושקי מזון שעליהם שם הארגון )דף הפייסבוק של האגודה 19 ,ביוני (2016
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) barakacityצרפת(
ארגון צדקה צרפתי מוסלמי העוסק בהגשת סיוע הומניטרי ברחבי העולם ,שנוסד בשנת  2010בקו ּרקו ּרֹון
) ,(Courcouronnesפרבר של פריס )דף הפייסבוק של הארגון ; אלג'זירה.נט 1 ,בספטמבר  .(2014שמו של
הארגון הוזכר בדף הפייסבוק של אגודת נתינה ללא גבולות )דף הפייסבוק עטאא' בלא חדוד 7 ,באוקטובר
.(2014

) IHHתורכיה(
 IHHהינו ארגון תורכי אסלאמי רדיקלי ,אנטי -ישראלי ,המקורב באידאולוגיה שלו לתנועת האחים המוסלמים,
אשר מילא תפקיד מרכזי בארגון משט ה"מרמרה" לרצועת עזה .הארגון מקיים פעילות הומניטרית רחבה
באזורי מצוקה ובצד זאת תומך בממשל חמאס ברצועת עזה ומסייע למוסדות הצדקה שלה IHH .הוצא מחוץ
לחוק בישראל בשל היותו חלק ממערך עולמי המגייס כספים עבור מוסדות חמאס.

מימין :כרזה של ארגון נתינה ללא גבולות אודות סעודה המונית לשבירת צום רמצ'אן ,שנתרמה ע"י ארגון IHH
)הלוגו של  IHHמופיע למעלה בצד שמאל( )דף הפייסבוק נתינה ללא גבולות 18 ,ביוני  . (2017משמאל :שלט
המודיע על מבצע חלוקת סיוע למשפחות עניות בידי אגודת נתינה ללא גבולות ובמימון ) IHHדף הפייסבוק של
האגודה 5 ,בפברואר .(2013

) Yardimeliתורכיה(
ארגון סיוע תורכי ,שנוסד באיסטנבול בשנת ) 2007אתר הארגון( .שמו של הארגון הוזכר בדף הפייסבוק של
אגודת נתינה ללא גבולות ) 7באוקטובר .(2014

ה א ג וד ה ה א ס ל א מ ית ) א ל ג 'מ ע יה א ל א ס ל א מ יה ( ב כ פ ר ק א ס ם ) י ש ר א ל (
עמותה האסלאמית לסיוע ליתומים ונזקקים שנוסדה בידי פעילים של התנועה האסלאמית בישראל .שמה
של העמותה הוזכר בדף הפייסבוק של אגודת נתינה ללא גבולות ) 27בספטמבר .(2015
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וע ד ות ה ה ת נ ג ד ו ת ה ע מ מ י ת
ארגון ועדות ההתנגדות העממית ,הנקרא כיום ועדות ההתנגדות בפלסטין או ועדות ההתנגדות ,הוקם
ברצועת עזה בשלהי  ,2001בראשית האנתיפאדה השנייה .זהו למעשה ארגון חסות של חמאס ששימש בעבר
"כקבלן פיגועים" עבורה או שפעיליו ביצעו פיגועים משותפים עם פעילי חמאס .ועדות ההתנגדות העממית
נחשב לארגון הטרור השלישי בגודלו ברצועת עזה אחרי חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין .לארגון
תשתית של אגודות צדקה ,המשמשת כמעטפת תומכת לזרוע הצבאית שלו )ראו להלן( .בעבר זוהתה גם
זיקה בין הארגון לבין חזבאללה אולם כיום לא ברורה מהותה .יש לציין כי קיים דמיון רב בין סמל הועדות
ההתנגדות העממית וסמל חזבאללה שנראה כי שימש להם כהשראה.

הדמיון בין סמל ועדות ההתנגדות העממית )מימין( לבין סמל חזבאללה )משמאל(.

הפיגוע הבולט שביצע הארגון היה מתקפת טרור משולבת מצפון לאילת ) 18באוגוסט  .(2011ההתקפה
כוונה נגד מספר יעדים ,ובתוכם מספר כלי רכב אזרחיים .מטרת הפיגוע הייתה לבצע הרג בקרב אזרחים
ואנשי כוחות הביטחון ויתכן גם לחטוף אחד מהם .במתקפת הטרור נהרגו שמונה אזרחים ישראלים
וכועשרים נפצעו ,רובם באורח קל .כמו כן נהרגו  7-5מחבלים מקרב מבצעי הפיגוע .כמו כן באירוע נהרגו
חמישה אנשי כוחות הביטחון מצרים ,בהם קצין ,וכמה נפצעו .ראש ממשלת ישראל וגורמים ישראלים
נוספים הטילו על "ועדות ההתנגדות העממיות" את האחריות לביצוע הפיגוע.
בעקבות מתקפת הטרור באילת התחולל בזמנו סבב הסלמה חמור בין ישראל לארגוני הטרור הפועלים
ברצועה .בתגובה לפיגוע באילת תקף צה"ל בית ברפיח ,ששימש כאתר פיקוד של ועדות ההתנגדות
העממית בו שהו בכירים בארגון .בתקיפה נהרגו מפקד הפלג המרכזי בארגון ,כמאל אלנירב ושני בכירים
נוספים בארגון .כמו כן נהרגו בתקיפה שני פעילים נוספים המשתייכים לזרוע הצבאית של הארגון.
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מימין :אוטובוס שנפגע מירי המחבלים במהלך מתקפת הטרור .כתוצאה מהירי על האוטובוס נפצעו לפחות 14
נוסעים )רויטרס ,צלם :ליאור גרונדמן 18 ,באוגוסט  .(2011משמאל :כלי רכב בו נסעה קבוצת מחבלים
)משרד הביטחון ,צלם אריאל חרמוני 18 ,באוגוסט .(2011

מימין :תמונה מסרטון המתעד מפגינים פלסטינים חוצים את גדר הביטחון על הגדר נראים תמונה של נשיא
מצרים לשעבר ,מחמד מרסי ,ודגל של ועדות ההתנגדות )דף הפייסבוק של הצלם חאזם מזיד 21 ,ביוני .(2019
משמאל :יחידות צאצאי אלנאצר משגרות מסר מאיים לישראל" :נהפוך את הלילה שלכם ליום" .בתמונה חומרי
נפץ ותבערה עם פתילים מוכנים לשיגור באמצעות הבלונים )חשבון הטוויטר פאל חדת' 23 ,ביוני .(2019

ב 17-בפברואר  2018פעל כוח צה"ל סמוך לגדר הגבול בדרום רצועת עזה )ממזרח לח'אן יונס ,בדרום
הרצועה( .הכוח ניסה להסיר דגל שתלו מפגינים פלסטינים על הגדר במהלך הפגנות ,שהתקיימו במקום.
כאשר התקרבו החיילים לגדר הופעל נגדם מטען רב עוצמה ,שהיה מחובר לדגל והופעל מרחוק .כתוצאה
מהפיצוץ נפצעו ארבעה חיילים ,שניים באורח קשה ושניים באורח בינוני .הייתה זאת התקרית החמורה
ביותר ברצועת עזה מאז מבצע "צוק איתן" )יולי אוגוסט  .(2014ארגון ועדות ההתנגדות העממית קיבל
אחריות לביצוע הפיגוע.
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הודעה רשמית של ועדות התנגדות העממית על ביצוע הפיגוע נגד חיילי צה"ל
)דף הפייסבוק צות אלמקאומה 17 ,בפברואר .(2018

במהלך השנה האחרונה ביצעו ועדות ההתנגדות העממית ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל,
במסגרת סבבי ההסלמה .לאחרונה נראה ,כי פעילי הארגון היו שותפים להפרחת בלוני התבערה לעבר
ישראל וליחידות ההטרדה הלילית ואף הקימו יחידה ייעודית לשם כך מטעמם המכונה "יחידות צאצאי
אלנאצר".

ג יוס ת ר ומ ות
לאחרונה ניסתה הזרוע הצבאית של הארגון לגייס תרומות באמצעות פנייה לציבור לתרום כספים
באמצעות המטבע הווירטואלי ביטקוין .2להודעה צורף קישור לחשבון טוויטר בשם בראק אלאסלאם,
חטיבות אלנאצר צלאח אלדין ,חטיבת אלתוחיד )חשבון הטוויטר בראק אלאסלאם ,חטיבות אלנאצר צלאח
אלדין ,חטיבת אלתוחיד 29 ,בינואר  .(2019כמו כן פרסמו ועדות ההתנגדות קישורים לחשבונות טלגרם
פרטיים ליצירת קשר למי שנזקק לסיוע ו/או להסברים.

חשבון טוויטר המשמש את ועדות ההתנגדות העממית .לציוץ צורפה כתובת של ארנק וירטואלי המנוהל ב-
) Blockchainחשבון הטוויטר בראק אלאסלאם ,חטיבות אלנאצר
צלאח אלדין ,חטיבת אלתוחיד 29 ,בינואר .(2019

 2ראו פרסום מרכז המידע מ 3-בפברואר " :2019חמאס ועדות ההתנגדות העממית פנו לתומכיהם לתרום באמצעות
המטבע הווירטואלי ביטקוין".
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א ג וד ות צ ד ק ה נ וס פ ות ה מ ז וה ות ע ם וע ד ות ה ה ת נ ג ד ות ה ע מ מ ית
לוועדות ההתנגדות העממית כפופה תשתית של ארגוני צדקה הקרויה ליכוד מוסדות בניאן )מילולית:
בניין( לפעולות צדקה" .בראש התשתית עומד ראמי אלנירב )אבו ח'ליל( המשמש גם כמנכ"ל אגודת
נתינה ללא גבולות.
חיפוש בדף פייסבוק של ליכוד מוסדות בניאן העלה כי בנוסף לאגודת נתינה ללא גבולות יש לוועדות
ההתנגדות העממית לפחות עוד שתי אגודות צדקה נוספות:
אגודת הצדקה וטן .מנכ"ל האגודה )עדכני ל (2016-הינו עבדאללה אלחמיאדה .חיפוש באינטרנט
העלה שאלחמאידה הינו כנראה גם פעיל בוועדות ההתנגדות העממית.

עבדאללה אלחמאידה )מימין( יושב ליד ראמי אלנירב וג'בריל אלצופי ,שני בכירי אגודות נתינה ללא גבולות בטקס
שארגן משרד החינוך ברפיח )דף הפייסבוק של אגודת הצדקה וטן 21 ,באפריל (2016

עבדאללה אלחמאידה לצד בכירים נוספים מוועדות ההתנגדות העממית בהלוויה של פעיל טרור ברפיח
)דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות 23 ,באפריל (2018

אגודת אלבריג' לשיקום נכים :יו"ר האגודה )עדכני ל (2016-הינו עלי אלששניה )אבו חסן( )דניא
אלוטן 3 ,ביונואר  .(2016חיפוש באינטרנט העלה ,כי עלי אלששניה הוא האחראי על הפעילות הציבורית
בארגון ועדות ההתנגדות העממית ) 28 ,QAWEIMביולי .(2018
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מימין :עלי אלששניה )שני מימין( במשרדי אגודת אלבריג' לשיקום נכים )דף הפייסבוק של אבו זיד מנצור7 ,
באפריל  (2016משמאל :עלי אלששניה )ראשון משמאל( ליד מזכ"ל ארגון ועדות ההתנגדות העממית ,אבו יאסר
אלששניה )דף הפייסבוק של ועדות ההתנגדות העממית  18 ,בנובמבר .(2018

הערה :התמונה משמאל של עלי אלששניה ליד מזכ"ל ארגון ועדות ההתנגדות ,אבו יאסר אלששניה ,היא
מביקור שערכו השניים אצל משפחתו של בהאא' אלדין סלאמה סעיד .על פי אתר ארגון ועדות ההתנגדות,
בהאא' אלדין סעיד היה ממייסדי ועדות ההתנגדות העממית והזרוע הצבאית שלהן – חטיבות צלאח אלדין.
הוא היה גם השהיד הראשון של הארגון ,שנהרג בעת שחדר לחממות כפר דרום במהלך האנתיפאדה
השנייה ) 17בנובמבר  18 ,qaweim) (2000בנובמבר  .(2018ביקור עלי ששניה אצל מזכ"ל ארגון ועדות
ההתנגדות העממית ,נערך לציון יום השנה ה 18-למותו .מאחור ניתן לראות מימין את תמונתו של בהאא'
אלדין סלאמה סעיד ומשמאל כרזה עם תמונתו של בהאא' אלדין סעיד לצד תמונה של ג'מאל אבו סמהדאנה,
המייסד והמנהיג הראשון של ועדות ההתנגדות העממית.
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