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 רקע

ו ינ( ה"אלאמן אלוקאא'י") הפלסטיניהביטחון המסכל 

, המשמש כמקבילה ביטחון של הרשות הפלסטיניתהמנגנון 

המנגנון אוסף מודיעין ומפעיל פלסטינית לשב"כ הישראלי. 

סוכנים בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ובקרב אזרחי ישראל, 

  1ואף בקרב חיילי צה"ל.

 

פלסטינית הפועלת ברחבי -היא תנועת מתנדבים ישראלית" לוחמים לשלום

ומקיים פעילות  6200הארגון הוקם בשנת  2."ישראל ופלסטין לקידום השלום

משותפת לישראלים ולפלסטינים, כולל מפגשים, סיורים משותפים ביהודה 

טקס יום ושומרון, כשגולת הכותרת של הפעילות מבחינה ציבורית הוא 

, מידי שנה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה הזיכרון האלטרנטיבי שעורך הארגון

זיכרונם של מחבלים והרוגים פלסטינים עם גיטימיות של קשירת ומעורר ויכוח נוקב וסוער לגבי הל

זיכרונם של נרצחי הפיגועים שביצעו וחללי צה"ל. התנועה רשומה כחברה לתועלת הציבור )חל"צ 

 (, והיא אינה מעסיקה עובדים בשכר.513797902מס' 

טרור כנגד ניתן למצוא מספר מחבלים מורשעים בגין פעילות בצוות העמותה מהצד הפלסטיני 

, שאף אינן מתביישים בכך או רואים צורך להתנצל על שישבו בכלא הישראלי חיילי צה"ל

 מעשיהם. 

שלושה ימים בלבד אחרי מציאת גופותיהם של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו  ,2014ביולי  3-ב

גש בין פעילי תיעד פעיל 'עד כאן' מפופחות משבוע לפני פתיחת מבצע 'צוק איתן' בעזה,  בגוש עציון,

, אמר אחד הפעילים כי "אני לא אמור בשומרון. במהלך המפגש לוחמים לשלום לבין פלסטינים

נראה לי שהישראלים יצאו מפה רק אם תעשו אינתיפאדה להגיד את זה כי אני מ'לוחמים לשלום', 

 3".שלישית

כי הם מכירים ים פעיליה הישראלים צהירהתנועה סרטון רשמי בו מ 4פרסמה 2018במרץ  30-ב

בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לתחומי מדינת ישראל, דבר הנמצא מחוץ לקונצנזוס 

 הישראלי.

מקורות המימון לפעילות התנועה הם בעיקר קרנות ממשלתיות ופרטיות אירופאיות, מהמדינות 

 5ל.. התנועה מקבלת מימון שוטף גם מהקרן החדשה לישראשוויץבריטניה, בלגיה וגרמניה, 

                                                           
 /https://www.haaretz.co.il/misc/1.821702 ,1.821891https://www.haaretz.co.il/miscר' למשל  1
2 /https://cfpeace.org/he 
3 cq8p3Dg-https://www.youtube.com/watch?v=pOY  
4 https://www.facebook.com/watch/?v=1227895047343386 
5 /heb-monitor.org.il/ngos/cfp-https://www.ngo 

https://www.haaretz.co.il/misc/1.821702
https://www.haaretz.co.il/misc/1.821891
https://cfpeace.org/he/
https://www.youtube.com/watch?v=pOY-cq8p3Dg
https://www.facebook.com/watch/?v=1227895047343386
https://www.ngo-monitor.org.il/ngos/cfp-heb/


 

 

 החקיקה בישראל

 6"1994-חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, תשנ"ה"

. מן הצד (3)סעיף  פעילות מטעמה של הרשת הפלסטינית בתוך תחומי מדינת ישראלמטיל איסור על 

אחד מהכוחות  התגייס או לפעול בשירותו שלגייס, לעל ישראלים ל (7)סעיף  השני, החוק אוסר

   המזויינים של הרשות הפלסטינית, ביניהם נמצא הביטחון המסכל הפלסטיני.

כמי שפעל להסגרת מוכרי קרקעות  2016עזרא נאווי, מבכירי ארגון תעאיוש, שהתפרסם בינואר 

פלסטינים לידיהם של הבטחון המסכל והודה כי הביא למותם של כמה פלסטינים, עומד בימים אלו 

 לחוק זה. 7י בגין סעיף לדין פליל

 

 'לוחמים לשלום'פעילות הבטחון המסכל הפלסטיני בארגון 

, שהודלף ונחשף כאן "סודי ביותר"כשסווג  מסמך פנימי של הבטחון המסכל הפלסטינימ

המסכל הפלסטיני מקיים קשר שוטף וקבוע עם  במנגנון הבטחון ותיק עובדעולה כי לראשונה, 

ומתואמת מלווה  ופעילות 'לוחמים לשלום', פעילה בכירה בארגון לוחמים לשלום בשם נטע חזן

 .עם הבטחון המסכל הפלסטיני

' בבטחון המסכל הפלסטיני בדרגת ליווא בכיר 7עיסא אבו עראם, 2016ביולי  5-בששלח  במסמך

, דיווח אבו עראם כי מתוכננת אלריח-זיאד הבגנרל  –)מקביל לאלוף בצה"ל( למנהל הבטחון המסכל 

פלסטינים וישראלים נגד גדר ההפרדה,  1,000-פעילות של לוחמים לשלום בהשתתפותם של כ

תיאם אבו עראם את הפעילות עם פעיל המנגנון ראאד פי הדיווח, -. על2016ביולי  15בתאריך 

. שנמצאת ביחסים "איתנים ומתמשכים" עימו, 'לוחמים לשלום'ועם נטע חזן פעילת אלהדאר 

ומבקש אבו עראם מבקש לעדכן את פעילי הבטחון המסכל בבית לחם לגבי הפעילות הצפויה, 

 ."להעניק להם )את( כל הדרוש להצלחת הפעילות"

 

 

 

 

 

 עראם, כותב המסמךליווא' עיסא אבו   אלריח, מנהל הבטחון המסכל-גנרל זיאד הב

                                                           
6 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/177_005.htm 
7 https://www.facebook.com/issa.abueram 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/177_005.htm
https://www.facebook.com/issa.abueram


 

 

 :צילום המסמך

 

 

 



 

 

 :מאושר על ידי עורך דיןתרגום המסמך, 

 

 

  



 

 

 פעילות עובד הבטחון המסכל בארגון 'לוחמים לשלום'

נמצא ב"יחסים איתנים  ראאד אלהדארבשם  כפי שמוזכר במסמך, עובד מנגנון הבטחון המסכל

 .נטע חזןומתמשכים" עם פעילת לוחמים לשלום 

מחבל מורשע שישב בכלא הינו  (Raed Alhadarבאנגלית: ) עלה כי ראאד אלהדארמדיקת המידע ב

, כמו שסיפר באחד הישראלי שלוש שנים בגין ניסיון לבנות פצצה, לאחר שהיה מבוקש במשך שנה

 2007:8בשנת  ממפגשי הארגון

הבערת צמיגים, בצעירותו הצטרף אלהדאר כנער לפת"ח ועסק בפעילות טרור כגון זריקות אבנים, 

 ים וכדו'.בבקת"

                                                           
8 https://youtu.be/8IjasqiExkc  

https://youtu.be/8IjasqiExkc


 

 

החל עם הקמת הרשות הפלסטינית בשנות התשעים, 

משרד הפנים הפלסטיני ולאחר מכן אלהדאר לעבוד ב

בדרגת  , בו הוא עובד גם כיוםבבטחון המסכל הפלסטיני

סיים  2015באפריל  9.)מקביל לסגן אלוף( קולונל-לוטנט

 אלהדאר קורס מפקדים של הבטחון המסכל.

 מתגורר , מוצאו מיטא שבהר חברון, 1972, יליד אלהדאר

 ברמאללה. כיום

 משמאל: 

אלהדאר לבוש במדי מנגנון הבטחון המסכל הפלסטיני, 

31/12/2018.10 

 

 

: ראאד אלהדאר ולמטה מימין

סיום ( בטקס בעניבת פסים אדומה)

של הבטחון המסכל, קורס מפקדים 

כשלצווארו צעיף עם הסמל של 

, הבטחון המסכלמנגנון 

17/4/2015.11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 interview/849https://www.justvision.org/portrait/ 

10 
ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157011110133069&set=a.10152296581143069&tyh

pe=3 
11 10153231130428069https://www.facebook.com/raed.alhadar/posts/ 

https://www.justvision.org/portrait/849/interview
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157011110133069&set=a.10152296581143069&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157011110133069&set=a.10152296581143069&type=3
https://www.facebook.com/raed.alhadar/posts/10153231130428069


 

 

 

. ראאד אלהדאר 2015תמונת מחזור של מסיימי קורס המפקדים של הבטחון המסכל באפריל 

 עומד רביעי משמאל

 

אלריח )חמישי משמאל( ראש הבטחון -אלהדאר )שורה עליונה, שישי משמאל( עם גנרל זיאד הב

 2015אפריל , בטקס הסיום )אליו מוען המסמך הסודי ביותר( המסכל הפלסטיני



 

 

 

)אלהדאר  2015ראאד אלהדאר אוחז בתעודת סיום קורס המפקדים של הבטחון המסכל, אפריל 

מימין למטה(

 

 נוסח תעודת הסיום של קורס המפקדים בבטחון המסכל, שניתנה למשתתפי הקורס

  



 

 

 12:עם השגריר הפלסטיני פגישה בשגרירות הפלסטינית בהולנדהגיע אלהדאר ל 30/3/2017-ב

  

והיה  2006,13ילות ארגון 'לוחמים לשלום' כשהחל הארגון לפעול בשנת הצטרף לפע אלהדאר

 , המשתתף בפעילויות הארגון בארץ ובחו"לגם כיום והוא פעיל משמעותי בארגוןממייסדי הארגון, 

אלהדאר נשלח להיות ממקימי הארגון כחלק מעבודתו בבטחון המסכל, כדי  14.בתדירות גבוהה

לעקוב מקרוב על הקשרים בין הישראלים לפלסטינים, כמו פעילי בטחון מסכל שנשלחו להיטמע 

 פלסטינים אחרים.-בארגוני שלום ישראלים

כך למשל, ניתן למצוא את אלהדאר מופיע בתמונות שמפרסם 'לוחמים לשלום' בדף הפייסבוק שלו, 

 בפעילויות הארגון:

                                                           
12 10155198792908069https://www.facebook.com/raed.alhadar/posts/ 
13 /hadar-al-http://afcfp.org/speakers/raed 
14 https://youtu.be/zEuO2m2NZ9U ,https://www.facebook.com/raed.alhadar  

https://www.facebook.com/raed.alhadar/posts/10155198792908069
http://afcfp.org/speakers/raed-al-hadar/
https://youtu.be/zEuO2m2NZ9U
https://www.facebook.com/raed.alhadar


 

 

, הנערה הפלסטינית שנעצרה לאחר שהיכתה קצין וחייל צה"ל בכפר ד תמימיאהפגנת תמיכה בעה

 15(:13/1/2018-בפורסם  נטע חזן עומדת שביעית משמאל, נבי סלאח )אלהדאר עומד ראשון משמאל,

 

, בהשתתפות ראאד 26/5/2017-במחנה 'צומוד' שדרום הר חברון מפגש של לוחמים לשלום שנערך ב

 16:אלהדאר ונטע חזן

 

                                                           
15https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156977135968496&set=a.127363598495&type=

permPage=1&3  
16 

https://www.facebook.com/CombatantsforPeace/photos/a.1042899489176277/1042909819175244 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156977135968496&set=a.127363598495&type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156977135968496&set=a.127363598495&type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/CombatantsforPeace/photos/a.1042899489176277/1042909819175244


 

 

 

שנערך A Matter of act night 2017  -פסטיבל השתתפו נטע חזן וראאד אלהדאר ב 26/3/2017-ב

 17בהולנד, מטעם 'לוחמים לשלום':

 

                                                           
17 

a.10152207538496711&tyhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154389334516711&set=
pe=3 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154389334516711&set=a.10152207538496711&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154389334516711&set=a.10152207538496711&type=3


 

 

היא פעילה מרכזית המוזכרת במסמך שסווג כ"סודי ביותר",  18נטע חזן

 20',ידיים של שלוםארגונים 'בו 2009,19משנת  'לוחמים לשלום'ב

עובדת כמנחת קבוצות דיאלוג, היא ו 21',אגודת המשפט הבין דתיו'

 22.)דוברת ערבית שוטפת( מתרגמת ומורה לערבית ולעברית

בפרסומים רבים ו, פעילהכמתנדבת ע"י לוחמים לשלום נטע מתוארת 

 שלה להרשמההאישית מופיעה כתובת המייל  'לוחמים לשלום'של 

  23.של הארגון אירועיםראה כי היא אחראית על ארגון , ונלפעילות

ב'לוחמים  כחלק מתפקידה בארגון נטע מרצה במקומות שונים בעולם יחד עם שותפיה הפלסטינים

 :לשלום'

 2018.25הרצו יחד בניו המפשייר במאי  - 24פעילות טרור()כלוא לשעבר בגין  ל קסאסימג' .1

 הרצו –עילוואת )שוטר פלסטיני לשעבר, כניסתו לארה"ב נאסרה פני כחודשיים( אוסאמה  .2

 2018.26במאי במנצ'סטר שלוש פעמים  יחד

)קואליציה של ארגוני שלום וצדק(  UJPבארגון  2018באפריל  יחדהרצו  - רעייה-ח'ולוד אבו .3

 באזור בוסטון.

 2014.27באירלנד במאי  ULSTERהרצו יחד באוניברסיטת  -בסאם עראמין  .4

 28, נאמה נטע חזן.2017באפריל  30-בטקס יום הזיכרון האלטרנטיבי שנערך ב

 

 

 

                                                           
 . Netta Hazan - https://www.facebook.com/netta.hazanפייסבוק:  18
19 /hazan-stories/netta-https://cfpeace.org/personal 
20 side.org.il/%D7%99%D7-left-the-http://on 
21 /encounter.org/netta-https://interfaith 
22 -https://mekomit.co.il/%D7%9B%D7%9A  
23 -groups-wing-left-that-demands-israel-news/.premium-https://www.haaretz.com/israel

1.5931757-information-extensive-disclose  
24 /qassas-stories/jamil-https://cfpeace.org/personal 
25 tour-nh-peace-https://www.nhhc.org/events/combatants  
26 -their-and-stories-their-share-jew-and-palestinian-link.com/ahttps://manchesterink
/peace-of-goal-common  

27 .html2014-9-http://www.incore.ulst.ac.uk/Announcements/Announce 
28 9A7%D7%94%%D-4000http://maki.org.il/ 

https://www.facebook.com/netta.hazan
https://cfpeace.org/personal-stories/netta-hazan/
http://on-the-left-side.org.il/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://interfaith-encounter.org/netta/
https://mekomit.co.il/%D7%9B%D7%9A-%D7%90%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-demands-that-left-wing-groups-disclose-extensive-information-1.5931757
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-demands-that-left-wing-groups-disclose-extensive-information-1.5931757
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-demands-that-left-wing-groups-disclose-extensive-information-1.5931757
https://cfpeace.org/personal-stories/jamil-qassas/
https://www.nhhc.org/events/combatants-peace-nh-tour
https://manchesterinklink.com/a-palestinian-and-jew-share-their-stories-and-their-common-goal-of-peace/
https://manchesterinklink.com/a-palestinian-and-jew-share-their-stories-and-their-common-goal-of-peace/
https://manchesterinklink.com/a-palestinian-and-jew-share-their-stories-and-their-common-goal-of-peace/
http://www.incore.ulst.ac.uk/Announcements/Announce-9-2014.html
http://maki.org.il/4000-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95-%D7%91%D7%98%D7%A7%D7%A1-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/


 

 

  2016ביולי  15-פעילות נגד גדר ההפרדה ב

לציון עשור טחון המסכל, ערך ארגון 'לוחמים לשלום' צעדה יכפי שהוזכר במסמך הפנימי של הב

נגד גדר ההפרדה באזור שמחו בהשתתפות מאות פלסטינים וישראלים  29לפעילות 'לוחמים לשלום',

שתיאמו מראש  טחון המסכל,יהדאר מהבלהמנהרות שמדרום לירושלים. נטע חזן וראאד א םמחסו

בנאומה אמרה חזן כי "מחובתי לעמוד  .בה נאמוואף את הצעדה כמפורט במסמך, השתתפו בצעדה 

 30ואחי הפלסטינים, כי המאבק שלהם הוא המאבק שלנו". ילצד אחיותי

 

 31ראאד אלהדאר, עובד הבטחון המסכל מוחא כפיים במרכז התמונה.

 

                                                           
29 2A7%D6%A7%ps://cfpeace.org/events/%Dhtt 
30 m8zAZs-https://youtu.be/VbgA  ,%D7%95%D7http://maki.org.il/%D7%99  ,

https://www.facebook.com/c4peace/photos/a.271493002961200/919482434828917/?type=1&theat
er 
31 https://www.facebook.com/pg/cforpeace/photos/?tab=album&album_id=1121890574500568 

https://cfpeace.org/events/%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-10-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://youtu.be/VbgA-m8zAZs
http://maki.org.il/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E-600-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95-%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%99%D7%A9/
https://www.facebook.com/c4peace/photos/a.271493002961200/919482434828917/?type=1&theater
https://www.facebook.com/c4peace/photos/a.271493002961200/919482434828917/?type=1&theater
https://www.facebook.com/pg/cforpeace/photos/?tab=album&album_id=1121890574500568


 

 

ביקש אבו עראם, בכיר בטחון המסכל, כי סניף בית לחם של הבטחון , הסודי כפי שצויין במכתב

 .של 'לוחמים לשלום' זו פעילותיעניק את כל הסיוע הדרוש להצלחת המסכל 

 הבטחון המסכל הפלסטיני את אחד מעובדיו הוותיקיםמפעיל  לאורך שנים רבותעל פניו, נראה כי 

 , והוא מלווה ומסייע לפעילות הארגון. בתוך ארגון 'לוחמים לשלום'

ל לעוצרם במידי ולברר את טיב היחסים קשרים אלו הינם אסורים לכאורה על פי החוק, ויש לפעו

 בין נטע חזן לעובד הבטחון המסכל הפלסטיני, ראאד אלהדאר.

 

במסגרת פעילותו  קשרים עם ישראלים נוספיםבשולי הדברים, יש לציין כי לראאד אלהדאר 

דין כי הוא חבר של  32, וניתן לראות בדף הפייסבוק שלווהקשרים החברתיים שלו ב'לוחמים לשלום'

המשמשת בשנים האחרונות כיועצת תקשורת של  רעות מור, של יששכרוף מ'שוברים שתיקה'

 'שוברים שתיקה', 'הבלוק הדמוקרטי', ח"כ איימן עודה ועוד.

 

דין יששכרוף נטל חלק בהפגנות של 'לוחמים שלום', שם ניתן להניח כי נוצר הקשר בינו לבין ראאד 

 אלהדאר מהבטחון המסכל. 

                                                           
32 https://www.facebook.com/raed.alhadar 

https://www.facebook.com/raed.alhadar


 

 

 

 תו שהיכה פלסטיני. , בעקבות הצהרבאזהרה במשטרה נחקר דין יששכרוף 2017ביוני 

מפגן תמיכה בדין  יחד עם ראאד אלהדאר' לוחמים לשלום'ארבעה ימים לאחר מכן קיימו פעילי 

במאחז פלסטיני לא חוקי שהוקם זמן קצר קודם לכן, בו הצטלמו עם שלטים עליהם  יששכרוף

 .SARURA STAND WITH DEAN  :נכתב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראאד אלהדאר )ראשון מימין בתמונה( 

 אוחז שלט תמיכה בדין יששכרוף


