-1אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
מס"ד

שם ההתאחדות )עברית(

יהודה
היועץ

שם ההתאחדות )שפה זרה((

.1

הועדה המכינה של החזית הלאומית הפלסטינאית;

והשומרון
המשפטי

תאריך
ההכרזה
09/10/1979

.2

ועדת נוער לעבודה חברתית  /תנועת הנוער  /גוש הנוער.

לג'נת שביבה אל עמל אג'תימאעי  /חרכת א-שביבה  /כותלת
א-שביבה;

13/03/1988

.3

ועדת עממיות  /ועדות לאומיות  /קבוצות הלם  /כוחות הלם לג'אן שעב'ה  /לג'אן וטניה  /אל מג'מועאת אל ד'ארבה  /אל
קואת אל ד'ארבה  /מג'מועאת אל מקאומה אל שעב'ה /
 /קבוצות התנגדות עממית  /קבוצות הרתעה.
פירק אל רדע;

18/08/1988

.4

הג'יהאד האיסלאמי;

אל-ג'יהאד אל-איסלאמי;

29/10/1990

.5

הג'יהאד האיסלאמי הפלשתיני,
לרבות:
א .תנועת הג'יהאד האיסלאמי בית אל-מקדס;
ב .פלוגות הג'האד האיסלאמי;
ג .המגמה האיסלאמית הג'יהאדית;
ד .תנועת הג'יהאד האיסלאמי בפלשתין )לעיתים
בצירוף בית אל מקדס(.
תנועת "כך"  /כהנא חי;

אל-ג'יהאד אל-איסלאמי אל-פלשתיני,

29/10/1990

.7

חמא"ס – תנועת ההתנגדות האיסלאמית;

.6

מג'ד;

.8

א.
ב.
ג.
ד.

חרכת אל-ג'יהאד אל-איסלאמי – בית אל-מקדס;
סראיא אל-ג'יהאד אל-איסלאמי;
אל-אתג'אה אל-איסלאמי אל-מג'אהד;
חרכת אל-ג'יהאד אל-איסלאמי פי פלשתין – בית אל
מקדס.
14/05/1997

חרכת אלמקאומה אלאסלאמיה;
הידועה גם כ :
אל מוג'אהידון אלפלסטינון;
מג'מיעת ג'יהאד ודועה;

אל כותלה אלאסלאמיה במוסדות להשכלה גבוהה;
הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

25/02/1996

19/05/1998

-2אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
מס"ד

שם ההתאחדות )שפה זרה((

שם ההתאחדות )עברית(

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי

תאריך
ההכרזה

.9

הועד לעזרה ולסולידריות עם פלסטין;

.10

חברת בית אלמאל אלפיליסטיני אלערבי אל מוסהימה
אלעאמה אלמחדודה בע"מ;
פלסטין אלמסלמה

19/05/1998

.12

קרן אלאקצא

19/05/1998

.13

קרן האדמה הקדושה לרווחה ולפיתוח

.14

קרן הרווחה והפיתוח לפלסטין )אינטרפל(

.15

ארגון "אלקעידה"

.11

19/05/1998 LE COMITE DE BIENFAISANCE ET DE
SOLIDARIE AVEC LA PALESTINE (CBSP).
19/05/1998

19/05/1998 HOLY LAND FOUNDATION FOR RELIEF AND
DEVELOPMENT
19/05/1998 PALESTINIAN RELIEF AND DEVELOPMENT
)"FUND ("INTERPAL
23/10/2001

.16

תנזים

תנט'ים

30/01/2001

.17

כוח ) 17ביטחון הנשיאות(

אמן אלרא'אסה

30/01/2001

.18

אגודת הצדקה באיו"ש ובאזח"ע השייכות לארגון החמא"ס
ו/או התומכות בו ומחזקות את תשתית החמא"ס לרבות:
א .ועדת הצדקה והחסד חאן יונס;
ב .אגודת המרכז האיסלאמי )רצועת עזה(;
ג .אגודת טוהר המידות האסלאמית )רצועת עזה(;
ד .האגודה האסלאמית )רצועת עזה(;
ה .אגודת הנאמנות לטיפול בקשישים )רצועת עזה(;

30/06/2002
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

לג'נת זכאת אלרחמה חאן יונס;
אלמג'מע אלסלאמי;
ג'מעית אלצלאח אלאסלאמיה;
אלג'מעיה אלאסלאמיה;
ג'מעית אלופאא לרעאית אל מסנין;

הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

-3אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
מס"ד

שם ההתאחדות )שפה זרה((

שם ההתאחדות )עברית(
ו .אגודת מוסד הצדקה והחסד לילדים )רצועת עזה(;
ז .אגודת בית הקוראן והסונה )רצועת עזה(;
ח .אגודת בית הקוראן המבורך והסונה )רצועת עזה(;
ט .אגודת האסיר אלנור )רצועת עזה(.
י .אגודת הצדקה האיסלאמית חברון;
יא .אגודת הרפורמה ביריחו;
יב .האגודה לטיפול ביתומים בבית לחם;
יג .אגודת הצדקה )הרפורמה( האיסלאמית באלבירה.
יד .ועדת הצדקה ברמאללה;
טו .אגודת אלקראן ואלסונה קלקיליה;
טז .ועדת הצדקה טול כרם
יז .אגודת הסולידריות לצדקה האיסלאמית )שכם(;
יח .ועדת הסיוע האיסלאמית שכם;
יט .ועדת כספי הצדקה ג'נין.
כ .אגודת הצעירים המוסלמים )חברון(,
וכן האגודות הבאות שמרכזן בחו"ל:
א .הכנס העולמי לנוער איסלאמי;
ב .קואליצית הצדקה;
ג .אגודת הסיוע האסלאמית העולמית;

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי

תאריך
ההכרזה

ו .ג'מעית מברת אלרחמה ללאטפאל;
ז .ג'מעית דאר אלכתאב ואלסנה;
ח .ג'מעית דאר אלקראן אלכרים ואלסנה;
ט .ג'מעית אלנור אלח'יריה;
י .אלג'מעיה אלח'יריה אלאסלאמיה אלח'ליל.
יא .ג'מעית אלאצלאח אלח'יריה;
יב .ג'מעית רעאית אליתים בית לחם;
יג .ג'מעית אלאצלאח;
יד .לג'נת אלזכאת רמאללה;
טו .ג'מעית אלקראן ואלסנה קלקיליה;
טז .לג'נת אלזכאת טול כרם;
יז .ג'מעית אלתדאמן אלחיריה אלאסלאמיה;
יח .לג'נת אלאע'תיה אלאסלאמיה נאבלס;
יט .לג'נת אמואל אלזכאה ג'נין;
כ .ג'מעית אלשעבאן אלמסלמין;
א .אלנדוה אלעאלמיה לשבאב אסלאמי;
ב .אאצלאף אלח'יר;
ג .אלהיא'ה אלח'יריה אלאסלאמיה אלעאלמיה;

.19

חיזבאללה;

22/07/03

.20

אגודת אלאנצאר;

17/11/03

.21

כח קודס של משמרות המהפכה האיראניים;

17/11/03

הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

-4אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
מס"ד

שם ההתאחדות )עברית(

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי

שם ההתאחדות )שפה זרה((

תאריך
ההכרזה
06/01/04

"לג'נת אלאתראת":

10/02/04

.22

החזית העממית לשחרור פלסטין;

.23

"ועדת המורשת",
והמוכרת אף בשמות:
א .ועדת התודעה האסלאמית;
ב .תנועת התיקון והצדק האסלאמית;
ג .עמותת אלסנאבל;

.24

האגודה לטיפוח האישה הערביה

.25

אגודת אלאחסאן

23/01/05

.26

אגודת אלהודא – רמאללה

22/02/05

.27

מוסד אירפאן
אף בשמו הקודם
"קרן ירושלים לשירותים הומניים"

.28
.29

אגודת אלנקאא בבית לחם
ועדת הצדקה בית פג'אר

.30

התאחדות הפועלים האיסלאמיים – רמאללה

א .לג'נת אלתוועיה אלאסלאמיה;
ב .ג'מעיית אלאצלאח אלח'יריה אלאסלאמיה;
ג .אלסנאבל;
לג'נת רעאית ללמראה אלערביה;
או
ג'מעית אלריאחה ללמראה אלערביה;

13/06/04

22/02/05 IRFAN – INTERNATIONAL RELIEF FUND FOR
THE AFFLICATED NEEDY
JFHS – JERUSALEM FOR HUMAN SERVICES
28/02/05
28/02/05 ZAKAT COMMITTEE OF BEIT FAGAR
לג'נת אלזכאת בית פג'אר
13/12/05

הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

-5אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
מס"ד

שם ההתאחדות )שפה זרה((

שם ההתאחדות )עברית(

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי

תאריך
ההכרזה
13/12/05

.31

מוסד אקרא לשימור הקוראן והסונה;

.32

מוסד רפאדה;

13/12/05

.33

המרכז למחקרים – ג'נין;

13/12/05

.34

אגודת דאר אלחנאן לטיפול ביתומים – טול כרם;

13/12/05

.35

אגודת הצדקה אלאחסאן בחברון;

13/12/05

.36

אגודת הצדקה אלח'צ'ר – בית לחם;

13/12/05

.37

ועדת הצדקה באידנא;

13/12/05

.38

חברת אבו עכר לייבוא מוצרי מזון

.39

ועדות ההתנגות העממית והזרוע הצבאית שלה
"חטיבות צלאח א-דין".

.40

אגודת הצדקה שכם

22/01/06 Fayez Abu Aker Import
03/09/06 Popular Resistance Committees
אלוית צלאח א-דין

03/09/06 Nablus Zakat Committee
לג'נה זכאת נבלוס
הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

-6אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
שם ההתאחדות )עברית(

שם ההתאחדות )שפה זרה((

מס"ד

.41

אגודת ידידי האסיר

ג'מעית אנצאר אלסג'ין

.42

רשימת הרפורמה והשינוי

אלאצלאח ואלתעייר

.43

ג'מעאה איסלמיה

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי

תאריך
ההכרזה
05/09/06
Ansarelsageen
22/03/07
30/08/07

.44

המוסד להשכלה פארוק

מונתדא אלפארוק אלת'קאפי

30/08/07

.45

אגודת הצדקה לסולידריות עם העם הפלסטיני –
ABSPP

ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIOTS
CO IL POPOLO PALESTINESE

30/08/07

.46

משרדי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בעבידיה או
ההתאחדות האיסלאמית של הג'יהאד הפלסטיני
עבידיה או מרכז הג'יהאד האיסלאמי בעבידיה או
התאחדות הנוער האיסלאמי או ההתאחדות
האיסלאמית בעבידיה

"אתחאד אלשבאב אלאסלאמי אלפלסטיני" או "נאדי
אתחאד אלשבאב אלפלסטיני אלמוסלם".

30/08/07

.47

מוסד אלאפאק ברמאללה

.48

אגודת הצדקה במראח רבאח

.49

ופאדה או ויפאדה או חברת ויפאדה בע"מ

30/08/07
לג'נת זכאת מראח רבאח או Alzakat committee Marah
Rabah

הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

30/08/07
30/08/07

-7אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
שם ההתאחדות )עברית(

שם ההתאחדות )שפה זרה((

מס"ד

.50

ועדת הצדקה בא-רם ודחית אלבריד

לג'נת זכאת א-ראם וצ'אחית אלבריד

.51

קרן אסראא בהולנד או מוסד אסראא בהולנד

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי

תאריך
ההכרזה
30/08/07

 Internationaleאו  Stichting Israaאו 30/08/07 Israa Foundation
Steun Rechtreeks Aan Aarmen

.52

מוסד החלל בלבנון

ג'מעית מא'אססת או ג'מעית מא'אססת אלשהיד פלסטין או
Association Social Shaid al Palestine

30/08/07

.53

רשות הסיוע להתנגדות איסלאמית

Islamic Resistance Support Association

30/08/07

.54

האחים המוסלמים ירושלים או אח"ס ירושלים

30/08/07

.55

מרכז אלבוראק רמאללה

21/02/08

.56

ועדת הצדקה בתקוע ו/או אגודת הצדקה בתקוע

.57

אגודת ריאד אל צלאחין

21/02/08

.58

אגודת משכאת אלסיר ו/או מועדון גומחת האסיר ו/או

21/02/08

ועדת זכאת תקוע ו/או לג'נת זכאה/אלזכאה תקוע

הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

21/02/08

-8אזור
לשכת
.
רשימת התאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה והשומרון
ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור
מס"ד

שם ההתאחדות )שפה זרה((

שם ההתאחדות )עברית(

יהודה
היועץ

והשומרון
המשפטי

תאריך
ההכרזה

אגודת גומחת אלאסיר ו/או אלמשכאה

.59

אגודת פלסטין אלח'יריה

21/02/08

.60

ערוץ הטלוויזיה אלמנאר או תחנת הטלוויזיה אלמנאר

21/02/08

.61

מועדון ההשכלה בצור באהר או מועדון ההשכלה -
פורום התרבות  -פורום ההשכלה

ג'מעית אלמונתדא אלתקאפי

הרשימה מעודכנת ליום 5.3.2008
רשימה זו אינה מהווה רשימה רשמית
ההכרזות המתייחסות להתאחדות חלות גם על כל שם אחר בו תכונה ההתאחדות

21/02/08

