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 התשפ"א    איירב       'א         

 
 לכבוד 
 טחון וראש הממשלה החלופי, ח"כ בנימין )בני( גנץישר הב

 
 minister@mod.gov.il: באמצעות דוא"ל

 
 

 אדוני השר שלום וברכה,
 

  -לצו בדבר הוראות בטחון  67דרישה לפעול לאכיפת תיקון הנדון: 
 מעצר גורמי הרש"פ שמעורבים בתשלום משכורות למחבלים והחרמת הכספים ששולמו

 
 

בימים האחרונים שילמה הרשות הפלסטינית את המשכורות החודשיות שהיא משלמת  .1
 למחבלים כתגמול על מעשי הטרור שהם ביצעו. 

 
ועל  מדינת ישראלביטחון  מעשים אלו מהווים הפרה חמורה של הדין, וקריאת תיגר על .2

 . הרתעתה
 

בביצוע עבירה זו, תיזכר החלטתך  יםבאם לא תפעל למצות את הדין עם כל מי שהיו מעורב .3
ישראל שאישרה לרש"פ לתגמל רוצחי משלת טחון במילדיראון עולם, כהחלטה של שר ב

 יהודים.
 

( 1651לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון()מס'  67להווי ידוע לך, תיקון  .4
אימץ לתוך הדין באיו"ש הסדרים שונים מתוך חוק  )צו בדבר הוראות בטחון( 20091 -התש"ע  

 . 2016המאבק בטרור, 
 

  ב לצו בדבר הוראות בטחון.242-א ו242לתיקון הוסיף את סעיפים  10סעיף  .5
 

לחוק  32 -ו 31עיפים שמהווים הוראות מקבילות בדין באיו"ש לס) ב242-א ו242סעיפים  .6
אוסרים על ביצוע כל "פעולה ברכוש" שיש בה כדי לתגמל בעבור ביצוע מעשה  (המאבק בטרור

 .רטרו
 

על פי חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, תשלום משכורות המחבלים הכלואים על ידי  .7
 . לחוק המאבק בטרור 32 -ו 31עיפים סהרש"פ מהווה הפרה של 

 
 .2020במאי  9נכנסו לתוקף ביום כמו יתר הוראות התיקון,  ,ב242 -א ו242במקור, סעיפים  .8

 
מכון מבט לתקשורת פלסטינית לכל הבנקים  2פנהלתוקף,  67בסמוך לפני כניסת תיקון  .9

 ל מחבליםוהפועלים ברש"פ, והזהיר אותם לבל ימשיכו לשתף פעולה עם הרש"פ בפועלה לתגמ
 .  על מעשי טרור

 
 ים. לרש"פ שבכוונתם לסגור את חשבונות המחבל 3והודיעובנקים הפנימו את האזהרה, הכל  .10

                                                             
 9435, עמ' 252פורסם בקמצ"ם, חוברת  1

(252.pdf-https://www.idf.il/media/65305/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA) 
2 https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27861 
3 https://palwatch.org/page/17910 

 

https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27861
https://palwatch.org/page/17910
https://www.idf.il/media/65305/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-252.pdf
https://www.palwatch.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=27861
https://palwatch.org/page/17910
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הרש"פ לשלם את תגמולי  הלמרות ההצלחה הכבירה שהביא לגדיעת הערוצים שבהם השתמש .11

כניסת  ,מועדים, במספר נדחתה )באופן רטרואקטיבי(כעבור מספר שבועות, בהנחייתך, הטרור, 
בזכות דחיות אלה, המשיכה הרש"פ לשלם תגמולים למחבלים, ובכלל זה  .הסעיפים לתוקף

 רוצחים.ל
 

 ף.ב לתוק242-א ו242נכנסו סעיפים , 2020בדצמבר  30ביום , דחיותהלאחר  .12
 

 יה, ומתוך ידיעה ברורה שהחל ממחרת היום ייאסר על2020בדצמבר  29יום לפני כן, ביום  .13
והן  ,רבמבלים הן את משכורתם עבור חודש דצשילמה למחהרש"פ לשלם משכורות למחבלים, 

. הכוונה הייתה שבתקופה זו 2021ופברואר  תיהם לחודשים ינוארומקדמה על חשבון משכור
 .  ב שהוזכרו לעיל242-א ו242תמצא הרש"פ דרך לעקוף את הוראות סעיפים 

 
, להפר באופן על ידי גורמי הרש"פ פתרון כזה לא נמצא. חלף זאת, התקבלה החלטה פוזיטיבית .14

עבור חודש מרץ ב, ולשלם למחבלים את משכורותיהם 242א ו242ברור וברגל גסה את סעיפים 
  .באמצעות בנק הדואר הפלסטיני

 
ביום  , פרסמה רשות האסירים, הודעה לפיה משכורות המחבלים ישולמו2021באפריל  5ביום  .15

באמצעות בנק הדואר הפלסטיני. פרסום על ההודעה הזו דווח בסוכנות החדשות  שלמחרת
 :'מען' כדלהלן

 
[ כי 05/04/2021ום )יום ב'( ]הרשות לענייני אסירים אמרה בהודעה שפרסמה הי"

משכורות האסירים והמשוחררים ישולמו מחר )יום ג'( באמצעות סניפי הדואר 
הפלסטיני בכל מחוזות הגדה המערבית, ובאמצעות מחלקות הרשות ]לענייני 

  .אסירים[ ברצועת עזה
 

הרשות הבהירה כי ההחלטה לשלם את משכורות האסירים באמצעות סניפי 
בעקבות פגישה שנערכה בין משרד האוצר, משרד התקשורת הדואר התקבלה 

 .מידע ורשות המטבע הפלסטיניתהוטכנולוגיות 
 

זאת לאחר שהבנקים סירבו לקבל את גיליונות משכורות האסירים 
עקב האיומים הישראליים לפגוע בהם ולתבוע אותם אם הם לא  ,והמשוחררים

 .לקיים קשרים עם האסירים והמשוחרריםיחדלו 
 

שות ציינה כי האסירים המשוחררים יקבלו החודש תשלום באמצעות סניפי הר
הדואר, עד אשר יושלם תהליך שילובם במוסדות המדינה. מי מהם שיעבוד 

ישולם לו דרך המוסד שאליו  -וישולב במוסדות הרשמיים, האזרחיים והצבאיים 
 .הוא שייך ובאמצעות כרטיסים חכמים

 
משכורות האסירים הנמצאים בכלא ימשיך היא הוסיפה כי מנגנון תשלום 

דרך סניפי הדואר. אשר למשכורות האסירים והמשוחררים ברצועת יעשות לה
 ".עזה, הם יקבלו אותן לאחר שיפנו למחלקות הרשות ]לענייני אסירים[ ברצועה

 [05/04/2021מען, ]
 

ספח א'. כנלמכתב זה הודעת רשות האסירים, כפי שפורסמה באתר הפייסבוק שלה מצורפת  .16
 :בעמוד הזהניתן אף לעיין בהודעה המקורית 

https://www.facebook.com/freedom2pal/posts/4066469823418566 
 

, ב242א ו242את סעיפים  הוהפר האת כוונת הרש"פ ה, מימש2021באפריל  6ואכן, ביום  .17
 .בשלמה את משכורות המחבלים האסירים דרך בנק הדואר כאמור

 
באפריל שילמה הרש"פ את משכורות המחבלים  6על פי הדיווח באתר "אלערבי אלג'דיד", ביום  .18

באמצעות בנק הדואר. בכתבה הוצגו פרטים רבים ביחס לתשלומים, ובכלל זה, ראיונות עם 
 .  תשלומיםהמחבלים שקיבלו את ה

https://www.facebook.com/freedom2pal/posts/4066469823418566
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 https://bit.ly/31T3kDs: להלן קישור לכתבה
 

אלא היא  ,החלטת הרש"פ לשלם את משכורות המחבלים מהווה לא רק עבירה על החוק .19
מבטאת רמה גבוהה ביותר של זלזול כלפיך באופן אישי, כמי שהשהה את כניסת הסעיפים 

קריאת תיגר על ביטחון והרתעת מדינת מהווה ואף  ,לקראת הרש"פ ללכתלתוקף על מנת 
 .ישראל

 
בנסיבות אלה, נראה שראוי שתנחה את צה"ל לפעול על מנת לעצור ולהביא לדין את כל  .20

ראש רשות האסירים, קדרי  ובכלל זה ,הנ"ל ם השונים שהיו מעורבים בביצוע העבירהגורמיה
 וכל גורמי בנק הדואר הפלסטיני.  ,אבו בכר

 
כמו כן, ראוי שתוסיף הנחיה לצה"ל לפעול לתפיסת כל הכספים ששולמו על ידי הרש"פ  .21

 למחבלים. 
 

לרש"פ  ואפשריבאופן קשה במלחמה בטרור, וזה, יפגעו  העלמת עין בהקשרו , סלחנותרפיסות .22
ישור שר הביטחון בממשלת , והכל באוישראלים להמשיך ולתגמל מחבלים, כולל רוצחי יהודים

 .  ישראל
  

 
 
 
 

 בברכה,
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 , עו"דמוריס הירש           איתמר מרכוס        
 ראש המחלקה המשפטית    מנהל              

 מבט לתקשורת פלסטינית  מבט לתקשורת פלסטינית 
 

https://bit.ly/31T3kDs

