
3. לאן הולך הכסף ? 

כספים מקרנות ענק, המיועדים לשיפור הרווחה הכלכלית 
ולתשתיות פלסטיניות, משמשים לתשלום חודשי למחבלים 
בין  היושבים בבתי כלא ישראלים. מדובר בסכומים הנעים 

70 מיליון דולר  ל-100 מיליון דולר בשנה.

המחבלים מקבלים תשלום עבור פשעים אלימים 
מחבל היושב  שביצעו כנגד ישראלים. לדוגמא: 
דולר   400 מקבל   - מאסר  שנות   3 עד  בכלא 
פשעים  בגלל  בכלא  היושב  מחבל  בחודש. 
 3,400 מקבל   - ומעלה  שנה  ל-30  ונידון  יותר  חמורים 
דולר בחודש מהרשות הפלסטינית. כל התשלומים האלה 

נלקחים מכספי הסיוע הבינלאומי.

הפלסטינית,  הרשות  מנהיג  ערפאת,  יאסר  מת  כאשר 
מצאו רואי החשבון שלו שהוא הסתיר מעל 1.3 מיליארד 
באיים  בשווייץ,  סודיים  בחשבונות  במזומן  דולר 

הקריביים ובמצרים. 

באותו הזמן פרצה קטטה מרה בקרב ההנהגה הפלסטינית 
בדבר השאלה מי צריך לשלוט בהונו של ערפאת. הונו נאמד 
דולר.  מיליארד  ל-6.5  דולר  מיליארד   4.2 שבין  בסכום 
רוב הכסף מצא בסופו של דבר את דרכו לקרן ההשקעות 
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בהונאה  הפלסטינית  ההשקעות  קרן  מואשמת  היום, 
ובמשוא פנים. דווח כי יו"ר הרשות מחמוד עבאס )שהונו 
בעל  הוא  דולר(  מיליון  מ-100  ביותר  נאמד  האישי 
המנהלים  בחבר  מינה  עבאס  הקרן.  על  בלעדית  שליטה 
העשירו  בניו  לביקורת.  ניסיונות  כל  ודחה  בריתו  בני  את 
הנובעים  דולרים  אלפי  במאות  שלהם  הבנק  חשבונות  את 

מעסקאות הקשורות לעזרה האמריקאית. 

חמאס - ארגון הטרור שהשתלט בכוח על עזה, 
מיליונרים.   1,700 של  מועדון  בתוכו  מונה 
לנדל"ן  הקשורים  בפרוייקטים  משקיע  חמאס 

בערב הסעודית, בסוריה ובדובאי. 

מ-2.6  יותר  שווה  משעל,  חאלד  חמאס,  מנהיג  של  הונו 
בקטאר  בבנקים  מתנהלים  חשבונותיו  דולר.  מיליארד 
מיליון   12 הבריח  שמשעל  דווח  לאחרונה  ובמצרים. 
כיסוי של מלחמת האזרחים  מסוריה לטורקיה תחת  דולר 
תחת  נרשמו  בקטאר  למשעל  הקשורות  חברות  בסוריה. 

שמן של אשתו ובתו. 

בית  לאחרונה  קנה  פת"ח,  תנועת  מנהיג  דחלאן,  מוחמד 
יוקרתי השווה 600,000 דולר. בנוסף, הוא קנה מגדל בדובאי 
השווה מיליון דולר. ההון האישי של דחלאן מוערך ביותר 

מ-120 מיליון דולר. 

מדינות
ערב
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 45%

אירופה
 40%

1. כמה כסף זה "מספיק כסף"?

הרשות  בתוך  פעילים  עזרה  ארגוני   1,400 מעל 
מהכלכלה   60% בערך  מממנים  הם  הפלסטינית, 

הפלסטינית.

השווה  סכום  הפלסטינים  קיבלו   1993 מאז 
לפי 15 לנפש  מהסכום שניתן לשיקום כלכלת 
מלחמת  לאחר  מרשל  תוכנית  תחת  אירופה 

העולם השנייה.

2. מאין מגיע הכסף?

מאז 1993 נתנה ארה"ב    
לפלסטינים יותר כסף     

מכל אומה אחרת. 

התמיכה הכספית של מדינות    
ערב בפלסטינים, מתגמדת ביחס  

לתרומה הגדולה שקיבלו הפלסטינים  
שאלה  סימן  מעלה  זה  מצב  המערב.  ממדינות 

לגבי טיבה של התמיכה הערבית באזור.

העבירה  המדינות,   22 בת  הערבית  הליגה 
מהכספים  מ-50%  פחות  הפלסטינית  לרשות 

אליהם התחייבה בעניין הפלסטיני.

כסף, כסף

הסיוע לרשות

31 מיליארד דולר

אוכלוסיה:
4 מיליון

סכום לנפש:
$7,750

תוכניות מרשל

126 מיליארד דולר

אוכלוסיה:
249 מיליון

סכום לנפש:
$505



4. לאן הכסף לא הולך? 

על פי דו"ח של האיחוד האירופי, הרשות הפלסטינית 
3.1 מיליארד דולר  לא דיווחה על סכום מוערך של 

אותו קיבלה בין השנים 2008 - 2012. 

בנתה  לא  הפלסטינית  הרשות 
יכולות   פיתחה  ולא  תשתיות 
הבנק  של  דו"ח  תעשייתיות. 
העולמי קבע כי 60% מתושבי 
חיים  הפלסטינית  הרשות 
מתחת לקו העוני הבינלאומי 
העומד על שכר של 2 דולרים 

ליום. 

ברשות  האבטלה  שיעור 
עזה  וברצועת  הפלסטינית 

עומד על 30%. 

האחרונות,  השנים   20 במהלך 
הרשות  הפרה  אוסלו,  הסכמי  מאז 
התחייבויותיה  את  הפלסטינית 
מים  לטיהור  מתקן  לבנות 
ומתקנים תברואתיים, דבר המוביל למחסור במים 
צורך  הפלסטיני   התושב  הפלסטיניים.  בשטחים 
המהווה  כמות  ביום,  מים  של  ליטר   70 בממוצע 

שמינית מהצריכה של אזרח אמריקאי.

בתעשיות  משתוללים  הניצול  ומדיניות  השחיתות 
קיימים  הפלסטינית.  הרשות  ידי  על  הנשלטות 

מונופולים בתעשיות כמו מלט, דלק וקמח. 

תאגיד הדלק הכללי שבשליטת הרשות הפלסטינית, 
מדלל  ערפאת,  מקורבי  ידי  על  בעבר  הופעל  אשר 
ובכך  הפלסטינים  לתושבים  הנמכר  הדלק  את  כיום 
מעשיר את ארנקם של השליטים ופוגע בארנקי 

התושבים התמימים.

 

5. האם הכסף השיג 
את מטרותיו?

לרשות  לסייע  ביקשו  אמריקאים  ממשלים  שלושה 
הפלסטינית תחת שלושה סדרי עדיפויות: 

האם הושגה ? מטרה    
-לא!    מניעת טרור   

-לא!  טיפוח ממשל עצמי  
-לא!                                        מתן מענה לצרכים הומניטאריים  

קו העוני

 40%

 60%

כסף, כסף

מיליארד $ 2.6
ההון האישי של מנהיג  חמאס

 חאלד משעל

לנצח את האי-צדק. ביחד.
www.jij.org

שחררו את עזה
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