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ממצאי ניתוח שמות המחבלים ההרוגים במבצע
"עמוד ענן" ובחינת היחס בינם לבין אזרחים בלתי
1
מעורבים ,שנהרגו בשוגג
כללי
עיקרי הממצאים
 .1לקט מידע זה מפרט תוצאות בדיקה של שמות הפלסטינים ,שנהרגו במבצע "עמוד ענן" ,מחבלים
ואזרחים בלתי מעורבים .הניתוח מסתמך על מגוון מקורות )פלסטינים וישראלים( ובהם רשימות
הרוגים של משרד הבריאות של ממשל חמאס ,שהתפרסמו במהלך המבצע ,אתרי אינטרנט ופורומים
של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה ,ומידע נוסף מכלי תקשורת פלסטינים .כהשלמה או כאימות
לממצאי הבדיקה הסתייענו במידע ,שמקורו במערכת הביטחון הישראלית.
 .2באשר למספר הכולל של ההרוגים הפלסטינים במבצע קיימים סתירות ואי דיוקים בפרסומים
הפלסטינים .על סמך ממצאי בדיקתנו הגענו למסקנה ,כי כתוצאה מהמבצע נהרגו  178פלסטינים,
כולל כאלו ,שמתו מפצעיהם לאחר המבצע .מספר זה הינו מכסימאלי משום שיש לקחת בחשבון,
שמספר ההרוגים "נופח" ע"י ממשל חמאס ,בין השאר באמצעות הוספות שמות אזרחים ,שמתו
מוות טבעי במהלך המבצע ולאחריו.2
 .3מתוך שמות  178ההרוגים זוהו על ידינו  169שמות כמחבלים או כאזרחים בלתי מעורבים
תשעה שמות נוספים הינם של גברים ,שלא ניתן לזהותם כמחבלים או כבלתי מעורבים ,אשר נסיבות
מותם אינם ברורים לנו בשלב זה( .מתוך  169ההרוגים המזוהים ) 101כ (60% -הינם פעילי טרור
ו) 68-כ (40%-הינם אזרחים בלתי מעורבים .אזרחים אלו נפגעו בשוגג בעת ההתקפות צה"ל על
תשתיות טרור ,שמוקמו ע"י ארגוני הטרור במתכוון בקרב ריכוזי אוכלוסיה ,תוך שימוש באזרחים
כב"מגן אנושי".
 .4להלן התפלגות ארגונית של  101פעילי הטרור ,שזוהו על ידינו:

 1הבדיקה נכונה ל 5-בדצמבר  .2012בממצאי הבדיקה עשויים לחול שינויים ,להערכתנו לא משמעותיים .זאת ,למשל ,כתוצאה
ממותם של פלסטינים שנפצעו בלחימה או בעקבות קבלת מידע נוסף על זהותם של הרוגים במבצע.
 2קיים פער בין רשימת ההרוגים הראשונה ,שפרסם משרד הבריאות הפלסטיני ) 162הרוגים( לבין רשימה שנייה מעודכנת
) 174הרוגים( .בפער זה נכללים בעיקר שמות הרוגים שלא עלו כלל במהלך ימי הלחימה בהקשר לאירועים בשטח .לפיכך
קיימים סימני שאלה גדולים לגבי זהותם ונסיבות מותם של הרוגים ,שנוספו לרשימת הבסיס.
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א 71 .פעילי חמאס.
ב 17 .פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין.
ג 6 .פעילי ועדות ההתנגדות העממית.
ד 3 .פעילי פתח.
ה 2 .פעילי צבא האסלאם.
ו .פעיל מהחזית העממית לשחרור פלסטין.
ז .פעיל התארגנות סלפית -ג'האדית ברצועה.
 .5בקרב המחבלים ההרוגים נכללים בכירים במנגנון הצבאי-טרוריסטי של חמאס והג'האד
האסלאמי בפלסטין .הבכיר והחשוב שבהם הינו אחמד אלג'עברי ,המפקד בפועל של הכוחות
הצבאיים של חמאס ברצועה ,שנהרג )יחד עם עוזרו( בפתיחת מבצע "עמוד ענן" .בקרב ההרוגים
בולטים מפקדים בכירים ופעילי שטח במערכי שיגור הרקטות של חמאס ושל הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,שנהרגו בסיכולים ממוקדים ובתקיפות צה"ל על תשתיות אחסון ושיגור הרקטות .מותם של
הפעילים הללו מהווה מרכיב חשוב בפגיעה הקשה ,שנגרמה למערכי שיגור הרקטות של ארגוני
הטרור ברצועה במבצע "עמוד ענן".

תופעת "הזהות הכפולה" ומשמעותה
 .6אחת התופעות ,שבלטו בבדיקת שמות המחבלים ההרוגים ,הייתה ה"זהות הכפולה" של פעילי
מנגנוני הביטחון של ממשל חמאס ,אשר השתייכו לחמאס ולארגוני טרור נוספים:
א .במהלך המבצע נהרגו  25אנשי מנגנוני הביטחון של ממשל חמאס .3כל  25השמות
אותרו כפעילים בעלי "זהות כפולה" ,מתוכם  ,23שהיו פעילים בגדודי עז אלדין אלקסאם
ושני פעילי ועדות ההתנגדות העממית .ממצאים אלו מעידים על היקפה הנרחב של
תופעה "הזהות הכפולה" ומחייבת לדעתנו התייחסות לפעילי המנגנונים כאל מחבלים לכל
דבר )כזכור הוצגו אנשי מנגנוני הביטחון בדו"ח גולדסטון כאזרחים ולא כפעילי טרור(.
ב .חמישה פעילי ארגוני טרור ,שנהרגו ,שירתו גם במערך התקשורת וההסברה של
הג'האד האסלאמי בפלסטין ) (3וחמאס ) .(2מערך אשר משולב במערך הטרוריסטי של
ארגוני הטרור הללו ומשרת אותו.
ג .שני מחבלים הרוגים ,פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ,שימשו גם כאנשי דת ברצועה
)מואזין ומטיף(.

 3משרד הפנים של ממשל חמאס פרסם הודעה לפיה נהרגו  25אנשי מנגנוני הביטחון .ברשימה פורטו וזוהו  23שמות2 .
שמות נוספים ,שלא הופיעו ברשימה ,עלו במהלך הבדיקה.
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 .7לאחר מבצע "עופרת יצוקה" נערכה בישראל בדיקה מקיפה של ההרוגים הפלסטינים .הבדיקה
הסתמכה על מידע מודיעיני ,שהוצלב עם פרסומים בכלי התקשורת הפלסטיניים .למרות ,שהמידע
המודיעיני המתייחס להרוגים לא היה מושלם ,ממצאי הבדיקה נתנו תמונת מצב סבירה אודות
מספר ההרוגים וזהותם.

 .8על פי ממצאי הבדיקה הישראלית ,נהרגו במהלך מבצע "עופרת יצוקה"  1,166בני אדם.
מקרב ההרוגים  609היו פעילי טרור ,שהשתייכו לזרוע הצבאית של חמאס ולמנגנוני הביטחון
שלה .למספר זה הוספו כ 100-פעילים מעורבי לחימה מארגוני טרור אחרים ,כך שהמספר הכולל
של פעילי טרור מעורבי לחימה עמד על  .709מתוך  709פעילי טרור מעורבי לחימה 232 ,פעילים
גם השתייכו למנגנוני ביטחון הפנים של חמאס; וזאת על פי רשימה שמית ,שפרסמה משטרת
ממשל חמאס )אתר המשטרה הפלסטינית( .ההרוגים ,שלא הוגדרו בבדיקה כפעילי טרור מעורבי
לחימה ) (457היו אזרחים בלתי מעורבים שנפגעו בשוגג )רובם( ,או כאלו שלא ניתן היה לקבוע את
זהותם )מיעוטם(.

 .9ממצאי הבדיקה לאחר מבצע "עופרת יצוקה :הצביעו איפא ,כי לפחות כ 60%-מכלל ההרוגים
במבצע "עופרת יצוקה" היו פעילי המערך הצבאי והביטחוני של חמאס ,שהיה מעורב בלחימה
נגד צה"ל .יחס זה ,הזהה ליחס שבמבצע "עמוד ענן" היה שונה מהותית מנתוני ארגוני זכויות האדם
הפלסטינים )שאת ממצאיהם אימץ בשעתו דו"ח גולדסטון( .לפי אותם נתונים רק אחד מכל חמישה
הרוגים היה "לוחם" ,קרי – רק כ 20%-מכלל ההרוגים היו פעילי טרור מעורבי לחימה.

 .10היחס בין הרוגים מקרב פעילי הטרור לבין האזרחים בזירה העזתית צפופת האוכלוסין אושש
במידה רבה את טענת ישראל ביחס למאמץ השיטתי ,שעשה צה"ל ,לצמצום הפגיעה באזרחים
פלסטיניים ,שבקרב מקומות מגוריהם התנהלה הלחימה ,ושבהם השתמשו ארגוני הטרור במכוון
כב"מגן אנושי" )הדבר בולט עוד יותר בהשוואת הזירה העזתית לזירות לחימה אחרות של צבאות
אחרים( .הוא גם סייע להפריך את קביעתו של גולדסטון בדו"ח – ממנה חזר בו מאוחר יותר לפיה
ישראל פגעה בכוונה באוכלוסיית רצועת עזה.

הערות מתודולוגיות
.11

בבדיקת שמות הפלסטינים ,שנהרגו במבצע "עמוד ענן" ,נתקלנו בקשיים מתודולוגיים,

שמקורם בראש ובראשונה באי דיוקים ברשימות שפורסמו )שמות כפולים ,שמות שהוכנסו בטעות,
שמות אנשים שלא מתו בקרבות ,וכו'( ובהימנעות )לדעתנו מכוונת( של ארגוני הטרור מלפרסם

 4פירוט ראו ":התנהלות חמאס ואופיו של איום הטרור מרצועת עזה – בחינת תכני דו"ח גולדסטון לעומת הממצאים
העובדתיים" )כרך ב'(  14 ,במרץ .2010
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מידע מוסמך אודות המספרים הכוללים של המחבלים ,שנהרגו במבצע .גורמי ממשל חמאס,
ובמרכזם משרד הבריאות ,פרסמו רשימות הרוגים ,שבהן נכללו מחבלים יחד עם אזרחים בלתי
מעורבים מבלי לציין את זהותם של ההרוגים .דפוס מניפולטיבי זה של פרסום שמות פלסטינים
שנהרגו ,ללא אבחנה בין מחבלים לאזרחים ,מוכר לנו היטב מהעבר והוא נועד ליצור דימוי של
פגיעות רבות בקרב האזרחים על מנת לנגח את ישראל.
.12

כבסיס לבדיקה הסתייענו ברשימה של  162ההרוגים ,שפרסם משרד הבריאות הפלסטיני
5

ברצועה בעיתון פלסטין ב 22-בנובמבר ,על אף הבעייתיות שבה  .לרשימת בסיס זאת הוספנו שמות
הרוגים ,שהופיעו ברשימה נוספת של משרד הבריאות ,על אף החשדות הקיימים לגבי זהותם
ונסיבות מותם של כמה מהאנשים ,שנוספו לרשימת הבסיס .לאחר הורדת כמה שמות כפולים או
שמות ,שלהערכתנו מותם לא נגרם כתוצאה מפעולות צה"ל אנו סבורים כי סה"כ הרוגי המבצע,
מחבלים ואזרחים ,הינו כ 178-בני אדם.6
.13

ארגוני הטרור פרסמו נתונים חלקיים המפחיתים )לדעתנו במכוון( את מספרי המחבלים

ההרוגים במהלך המבצע :כך למשל ,גדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס פרסמה רשימה שמית של
 25מחבלים שנהרגו )מתוך  71הרוגי חמאס שאיתרנו(; הג'האד האסלאמי בפלסטין פרסם שמות
של  11הרוגים )כשני שליש מ 17 -הרוגי הארגון ,שזוהו על ידנו( .מחמוד אלזהאר ,מבכירי חמאס
התבטא )רסאלה.נט( ,כי במהלך הלחימה נהרגו כ 30-מחבלים )"שהידים"( מתוך  170הרוגים )פחות
משליש ממספר הרוגי המחבלים בפועל(.
 .14המעטת מספר המחבלים ,שנהרגו וההתייחסות למחבלים שנהרגו כאל "פלסטינים הרוגים",
תוך יצירת דימוי של אזרחים רבים שנהרגו ,הינן תופעות המוכרות לנו מהעבר ,כולל ממבצע
"עופרת יצוקה" .המניפולציות במספרי ההרוגים נועדו מחד גיסא ,שלא לפגוע ב"נראטיב
הניצחון" של חמאס ושאר ארגוני הטרור ,ומאידך לאפשר הכפשת ישראל ע"י הצגתה כמי
שפוגעת באזרחים פלסטינים בפני דעת הקהל ופורומים בינלאומיים )משפטיים ,מדיניים
ותעמולתיים(.

מקורות
 .15לשם זיהוי המחבלים ההרוגים הסתייענו באתרי אינטרנט ופורומים של חמאס ,הג'האד האסלאמי
בפלסטין ושאר ארגוני הטרור הפועלים ברצועה .כמו כן בוצעה בדיקה ברשתות החברתיות ,שבהן
נעשה שימוש ע"י ארגוני הטרור .כהשלמה ולעיתים גם כתוספת לממצאי הבדיקה מהמקורות
הפלסטינים הסתייענו במידע ,שמקורו במערכת הביטחון הישראלית.
 5התרשמותנו היא שהרשימה הזאת נערכה בחופזה וברשלנות )איתרנו מספר שמות כפולים או שמות שלא הופיעו ברשימה
נוספת שפרסם משרד הבריאות( .כמו כן מתעורר חשד ,כי כבעבר נעשו ברשימה מניפולציות שונות ,למשל הוספה של שמות
של כאלו ,שמתו מוות טבעי על מנת להפגין מספר גדול של הרוגים כתוצאה מתקיפות צה"ל )במקרה אחד איתרנו שם אזרח,
שנכלל ברשימה ,אשר מת מהתקף לב במהלך המבצע(.
 6מספר זה דומה למספרים אחרים שפורסמו ע"י משרד הבריאות של ממשל חמאס :בדיווח נוסף בעיתון פלסטין מה28-
בנובמבר  ,2012שמקורו במשרד הבריאות של עזה ,נאמר ,כי במהלך הלחימה נהרגו  174בני אדם .אתר גדודי עז אלדין
אלקסאם פרסם ב 27-בנובמבר  2012רשימה של  175הרוגים ,המסתמכת גם היא על נתוני משרד הבריאות .המספר שאליו
הגענו גדול במעט משום שהוא כולל כמה פעילי טרור ,אשר שמותיהם לא הופיעו בפרסומי משרד הבריאות.
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 .16הבדיקה השמית באתרים ובפורומים של ארגוני הטרור הניבה מידע רב ומגוון אודות המחבלים
שנהרגו ,מהארגונים השונים ,כולל צילומים של מרבית פעילי הטרור שנהרגו ).(73

נספחים
 .17רצ"ב שלושה נספחים ,אשר שימשו בסיס למסקנות הבדיקה ,כפי שפורטו לעיל;
א .נספח א' :טבלה שמית ובה מידע אודות ההרוגים במבצע ,בחתך של מחבלים ובלתי
מעורבים ,על בסיס רשימות משרד הבריאות הפלסטיני ,שבהן שולבו ממצאי בדיקותינו.
ב .נספח ב' :צילומי  73מחבלים הרוגים ,בחתך ארגוני ,על בסיס בדיקות באתרים ובפורומים של
ארגוני הטרור )מתוך שמות של  101מחבלים הרוגים שאיתרנו(.
ג .נספח ג' :רשימת בסיס של  162שמות ההרוגים )בערבית( ,שפרסם משרד הבריאות של
ממשל חמאס ב 22-בנובמבר  .2012לרשימה זאת נוספו ,כאמור ,שמות נוספים הן מתוך
רשימה נוספת ,שפרסם משרד הבריאות של ממשל חמאס ,והן שמות מחבלים הרוגים ,אשר לא
נכללו ברשימות משרד הבריאות.
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נספח א'
שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "עמוד ענן" ומידע על זהותם ועל נסיבות
7
מותם
שם

1

2

3

פרטים

אחמד סעיד ח'ליל בכיר הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה )ראו
אלג'עברי
רנאן יוסף ג'לאל
ערפאת

תמונה(.
ילדה

מחמד חאמד

מפקד בכיר בגדודי עז אלדין אלקסאם .המלווה

צבחי אלהמצ

של אחמד אלג'עברי )ראו תמונה(.

הבה עאדל פאצ'ל
4

אלמשהראוי

ילדה.

אלתרכ
5

מחמד חמד אבו
צואוין

אזרח.

אחמד עמאד
6

מחמד

תינוק.

אלמשהראוי
7

חנין ח'אלד אחמד
טאפש

תינוקת.

מעורבות תאריך שבו נהרג
בטרור

ושעה משוערת

חמאס

16:00 ,14/11

בלתי
מעורבת
חמאס

בלתי
מעורבת
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
בלתי
מעורבת

17:00 ,14/11

16:00 ,14/11

17:00 ,14/11

17:00 ,14/11

17:00 ,14/11

20:00 ,15/11

מח'אן יונס ,פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם.
8

חאבס חסן עוצ'

שימש גם כקצין במשטרה הפלסטינית במעבר

מסמח

רפיח .בעל דרגת סרן .נהרג כתוצאה מתקיפה

חמאס

06:00 ,15/11

במזרח ח'אן יונס )ראו תמונה(.

9

10

ואא'ל חידר סעיד
אלע'לבאן
השאם מחמד

פעיל ביחידת המרגמות בגדודי עז אלדין
אלקסאם .שימש גם כקצין משטרה .נהרג

חמאס

06:00 ,15/11

כתוצאה מתקיפה במזרח ח'אן יונס )ראו תמונה(.
פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג כתוצאה

חמאס

06:00 ,15/11

 7רשימה זאת בנויה על סמך רשימת הבסיס של משרד הבריאות בעזה מהתאריכים  22ו 27-בנובמבר  .2012לרשימות אלו
נוסף מידע שבידינו על זהותם של ההרוגים השונים .בחלק מהמקרים מצאנו ,טעויות )שיבוש שמות ,כפל שמות וכו'( ותיקנו
אותם .הטבלה בנויה לפי סדר השמות שהופיעו ברשימת משרד הבריאות מה 22-בדצמבר עם מאוחרות יותר.
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אחמד אלע'לבאן
11

12

מחמד האני
אבראהים אלכסיח
עצאם מחמוד אבו
אלמעזה

מתקיפה במזרח ח'אן יונס )ראו תמונה(.
פעיל חמאס.

חמאס

17:00 ,14/11

פעיל חמאס) .ראו תמונה(.

חמאס

17:00 ,14/11

פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם .שימש גם כקצין
13

ח'אלד מחמוד

במנגנון האבטחה והביטחון של ממשל חמאס

מחמד אבו נצר

בדרגת סג"מ .נהרג כתוצאה מתקיפה במזרח

חמאס

08:00 ,15/11

ג'באליא )ראו תמונה(.

14

ראני מחמוד עבד
אלרחמן חמאד

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .שימש גם
כשוטר במשטרת חמאס בצפון הרצועה .נהרג
כתוצאה מתקיפה במזרח ג'באליא )ראו תמונה(.

מרואן עבד
15

אלרחמן אבו

אזרח .נהרג כתוצאה מתקיפה בצפון הרצועה.

אלקמצאן
וליד מחמד עבד
16

אלרחמן

אזרח .נהרג כתוצאה מתקיפת צה"ל.

אלעבאדלה
17

18

19

20

21

22

23

24

עדי ג'מאל עבד
אלכרים נאצר
פארס אחמד
ד'יאב אלבסיוני
מחמד איאד
סעדאללה
אימן אלעבד אבו
ורדה
תחריר זיאד
מחמד סלמאן

אזרח .נהרג כתוצאה מתקיפה בבית חאנון.

ילד .נהרג כתוצאה מתקיפה בבית חאנון.

ילד .נהרג כתוצאה מתקיפה בג'באליא.

אזרח .נהרג כתוצאה מתקיפה בג'באליא.

אזרחית .נהרגה כתוצאה מתקיפה בצפון הרצועה.

חמאס

בלתי
מעורב

בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
בלתי
מעורבת

אסמאעיל ח'טאב

פעיל חמאס .נהרג כתוצאה מתקיפה בח'אן יונס

עמר קנדיל

)ראו תמונה(.

יונס כאמל יונס

אזרח .נהרג כתוצאה מתקיפה בשכונת זיתון

בלתי

טאפש

בעזה.

מעורב

מחמד טלאל סעד

פעיל חמאס .נהרג כתוצאה מתקיפה בצפון

סלמאן

הרצועה.

חמאס

08:00 ,15/11

08:00 ,15/11

09:00 ,15/11

23:00 ,15/11

23:00 ,15/11

02:00 ,16/11

02:00 ,16/11

04:00 ,16/11

04:00 ,16/11

15:00 ,16/11

חמאס
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

חסן סאלם סלים

פעיל ועדות ההתנגדות העממית .נהרג כתוצאה

אבו המילע

מתקיפה במחנה פליטים אלמע'אזי.

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג כתוצאה
זיאד פרחאן
מתקיפה במחנה פליטים אלמע'אזי .נהרג עם אחיו
סלימאן אבו ג'לאל אחמד מחמד אבו ג'לאל ואמג'ד ג'דוע אבו ג'לאל,
בעת שהתכוננו לשיגור רקטות.
אחמד מחמד
ג'דוע אבו ג'לאל

אמג'ד מחמד
ג'דוע אבו ג'לאל

ח'אלד ח'ליל עלי
אלשאער

אימן רפיק סלים

אחמד אסאמה
מחמד אלאטרש

מתקיפה במחנה הפליטים אלמע'אזי )ראו

חמאס

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .שימש גם שוטר
במשטרת ממשל חמאס בעזה .נהרג כתוצאה
מתקיפת צה"ל במחנה פליטים אלמע'אזי )ראו
תמונה(.
פעיל בכיר במערך הרקטות בגדודי עז אלדין
אלקסאם .במקביל שימש כקצין משטרה בדרגת
סגן .נהרג כתוצאה מתקיפה על אופנוע בדיר
אלבלח )ראו תמונה(.

חמאס

בכיר במערך ירי הרקטות של הג'האד האסלאמי
בפלסטין .נהרג מתקיפתה באלשג'אעיה )ראו
תמונה(.
פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם באזור רפיח.
במקביל שרת כשוטר .נהרג בתקיפה בתל אלזהור
ברפיח )ראו תמונה(.

אשתיוי אללוחי
עוצ' חמדי חסן

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה

אלנחאל

בתל אלזהור ברפיח.

עבד אלרחמן

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם ,ביחידת

סאלם סמארה

ההגנה האווירית .נהרג בתקיפה בתל אלזהור

אלמצרי

ברפיח )ראו תמונה(.

חסן עבד אלג'ואד

חמאס

חמאס

בתל אלזהור ברפיח.

אסאמה מוסא

העממית

20:00 ,16/11

20:00 ,16/11

תמונה(.

מחמד צאלח

עבדאללה עדואן

ההתנגדות

20:00 ,16/11

מפקד בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג כתוצאה

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה

מח'לץ מחמד

ועדות

20:00 ,16/11

21:00 ,16/11

הג'האד
האסלאמי

21:00 ,16/11

בפלסטין
חמאס

09:30 ,17/11

חמאס

09:30 ,17/11

חמאס

09:30 ,17/11

חמאס

09:30 ,17/11

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה
ברפיח.שימש גם כפעיל מנגנון הביטחון הלאומי

חמאס

08:30 ,17/11

בדרגת סרן )ראו תמונה(.
פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם שימש גם
במנגנון ביטחון הפנים .נהרג בתקיפה במחנה

חמאס

08:30 ,17/11

הפליטים אלמע'אזי )ראו תמונה(.

עלי עבד אלחכים

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה

עלי אלמנאעמה

במחנה הפליטים אלמע'אזי )ראו תמונה(.

חמאס

08:30 ,17/11
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38

אשרף חסן אלסיד פעיל בזרוע הצבאית של חמאס .נהרג בתקיפה
דרויש

במחנה הפליטים אלמע'אזי )ראו תמונה(.
פעיל מערך הרקטות בפלוגות ירושלים של

39

40

41

מחמד מחמוד

הג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג בתקיפה

עמר יאסין

בשכונת זיתון בעזה )ראו תמונה(.

אסאמה יוסף
מנצור אלקאצ'י

42

סעיד

44

45

46

47

48

49

50

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה במחנה אלמע'אזי
במרכז הרצועה )ראו תמונה(.

עלי חסן עלי בן

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה

סעיד

במחנה הפליטים אלמע'אזי )ראו תמונה(

סמאהר ח'ליל
מחמוד קדיח
מחמד צברי עודה
אלעויצ'את

נהרגה בעיירה ח'זאעה ,שבמזרח ח'אן יונס.

בדיר אלבלח .מכונה באתר גדודי עז אלדין

חמאס

16:05 ,17/11

חמאס

חמאס

חמאס
בלתי
מעורבת

19:45 ,17/11

21:00 ,17/11

21:00 ,17/11

21:34 ,17/11

חמאס

19:45 ,17/11

אלקסאם "ארי המארבים" )ראו תמונה(.

תאמר ח'אלד
אחמד אלחמרי

בדיר אלבלח )ראו תמונה(.

עאידי אלדיב

בפלסטין

פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה

פעיל בג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג בתקיפה

סעדיה מחמד

האסלאמי

12:30 ,17/11

רפיח.

תמונה(.

בריעם
43

כתוצאה מתקיפת אופנוע ,עליו רכב ,במזרח

אחמד סאלם בן

אלמג'יד סאלם

הג'האד

בכיר במערך ההברחות של החמאס .נהרג

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה על דיר אלבלח )ראו

האני עבד

חמאס

08:30 ,17/11

אזרחית.

הג'האד
האסלאמי

19:45 ,17/11

בפלסטין
בלתי
מעורבת

ג'מאל מחמד

ילד .נהרג כתוצאה מפגיעה בבית משפחת אלדלו

בלתי

ג'מאל אלדלו

ברחוב אלנצר בעזה.

מעורב

עבדאללה מחמד

אזרח .נהרג כתוצאה מפגיעה בבית משפחת

בלתי

רמצ'אן אלמזנר

אלדלו.

מעורב

סהילה מחמוד

אזרחית .נהרגה כתוצאה מפגיעה בבית משפחת

בלתי

יאסין אלדלו

אלדלו.

מעורבת

18/11

15:08 ,18/11

15:08 ,18/11

15:08 ,18/11
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סמאח עבד
51

אלחמיד אסחק
אלדלו

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

אזרחית .נהרגה כתוצאה מפגיעה בבית משפחת
אלדלו.

תהאני חסונה

אזרחית .נהרגה כתוצאה מפגיעה בבית משפחת

אחמד אלדלו

אלדלו.

אבראהים מחמד
ג'מאל אלדלו
יוסוף מחמד
ג'מאל אלדלו

ילד נהרג כתוצאה מפגיעה בבית משפחת אלדלו.

ילד נהרג כתוצאה מפגיעה בבית משפחת אלדלו.

אמינה מטר חסאן

אזרחית .נהרגה כתוצאה מפגיעה בבית משפחת

אלמזנר

אלדלו.

סאמי עמאד צבחי

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה בשכונת אלשג'אעיה,

אלע'פיר

שבעיר עזה.

מחמד בכר עארף
אלעף

ההכוונה הפוליטית .נהרג בתקיפה ברחוב

בלתי
מעורבת
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
בלתי
מעורבת

חמאס

15:08 ,18/11

15:08 ,18/11

15:08 ,18/11

15:08 ,18/11

16:22 ,18/11

חמאס

17:10 ,18/11

אלירמוכ בעזה )ראו תמונה(.

סארה מחמד
ג'מאל אלדלו

אלדלו.

סהיל עאשור

פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפת

מחמד חמאדה

מכוניתו באלפאלוג'ה שבג'באליא.

עאשור חמאדה

מעורבת

15:08 ,18/11

פעיל חמאס .שרת גם משרד הפנים בצוות

אזרחית .נהרגה באירוע שבו נהרגו בני משפחת

מא'מן סהיל

בלתי

ילד .נהרג בתקיפה באלפאלוג'ה שבג'באליא.

עטיה עבד מחמד

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה באלנציראת.

מבראכ )אבו

)ראו תמונה(.

בלתי
מעורבת

חמאס

בלתי
מעורב

חמאס

15:08 ,18/11

16:58 ,18/11

16:58 ,18/11

18:15 ,18/11

צ'יאא(
החזית
62

חסאם חסין

פעיל בחזית העממית לשחרור פלסטין .נהרג

מחמד אבו שאויש בתקיפה באלנציראת )ראו תמונה(.

העממית
לשחרור

18:43 ,18/11

פלסטין
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ג'מאנה סלאמה
63

אבראהים אבו

ילדה .נהרגה בתקיפה בג'באליא.

סעיפאן
תאמר סלאמה
64

אבראהים אבו

ילד .נהרג בתקיפה בג'באליא.

סעיפאן

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

נואל פרג' מחמוד
עבד אלעאל
איאד יוסף אחמד
אבו ח'וצה
מוסא מחמוד
ג'מעה אלסמירי

אזרחית .נהרגה בתקיפה במזרח עזה.

תינוק .נהרג בתקיפה במזרח אלבריג'.

לא ידוע.

אחמד עצאם

פעיל בהתארגנות סלפית-ג'האדית .נהרג כתוצאה

סאמי אלנחאל

מתקיפה בג'באליא.

תסנים זהיר
מחמד אלנחאל

ילדה .נהרגה בתקיפה בג'באליא.

אחמד מחמוד

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה בשכונת תל

אחמד אבו עמרה

אלאסלאם בעזה.

נביל אחמד עודה

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה בשכונת תל

אבו עמרה

אלאסלאם בעזה.

מחמד איאד פואד
אבו זור

ילד .נהרג בתקיפה בשכונת זיתון ,שבעיר עזה.

סחר פאדי אסעד

אזרחית .נהרגה בתקיפה בשכונת זיתון ,שבעיר

אבו זור

עזה.

מחמד סלאמה
סעדי ג'נדיה

אזרח .נהרג בתקיפה בשכונת שג'אעיה בעזה.

עאהד חמדי
75

אסמאעיל

אזרח .נהרג בתקיפה בשכונת זיתון בעזה.

אלקטאטי
76

נסמה חלמי סאלם
אבו זור

אזרחית .נהרגה בתקיפה בשכונת זיתון בעזה.

בלתי
מעורבת

בלתי
מעורב

בלתי
מעורבת
בלתי
מעורב

לא ידוע

02:30 ,18/11

02:30 ,18/11

10:08 ,18/11

08:45 ,18/11

אין פרטים

התארגנות
סלפית-

11:18 ,18/11

ג'האדית
בלתי
מעורבת

11:18 ,18/11

חמאס

21:50 ,18/11

חמאס

21:42 ,18/11

בלתי
מעורב
בלתי
מעורבת
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
בלתי
מעורבת

04:00 ,19/11

04:00 ,19/11

01:24 ,19/11

04:00 ,19/11

04:00 ,19/11
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פעיל בג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג
77

אמין זהדי

בתקיפת כלי רכב במערב דיר אלבלח יחד עם

אבראהים בשיר

רשיד אבו עמרה )מס'  (79ותאמר בשיר )מס'
.(78

78

79

80

81

82

83

84

85

תאמר רשדי

פעיל בג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג

מחמד בשיר

בתקיפה בדיר אלבלח )ראו תמונה(.

רשיד עליאן עטיה

פעיל בג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג

אבו עמרה

בתקיפת כלי רכב במערב דיר אלבלח.

אבראהים מחמד
סלימאן אלאסטל
עמר מחמד
סלימאן אלאסטל
ג'לאל מחמד

הג'האד
האסלאמי

חמאס
בלתי
מעורב

מחמוד נצר

הרצועה.

אלעבד מחמד
אלעטאר
סיף אלדין מחמוד
סלימאן צאדק

אבראהים מחמד

סלימאן אבו

מפקד בפלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי
תמונה(.

צאדק )מס' ) (85ראו תמונה(.

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה בח'אן יונס) .ראו
תמונה(.

סאלם אבו ח'אטר

תמונה(.
פעיל בג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג

08:35 ,19/11

08:35 ,19/11

03:11 ,19/11

22:15 ,18/11

06:07 ,19/11

הג'האד
בפלסטין

עבדאללה חרב

אסעד שמלח'

מעורב

בפלסטין .נהרג בתקיפת מכונית ברפיח )ראו

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה בח'אן יונס) .ראו

מחמד ריאצ'

בלתי

האסלאמי

פעיל פת"ח .נהג ברכב שבו נהרג סיף אלדין

07:49 ,19/11

בפלסטין

מעורב

אזרח .נהרג בתקיפה בבית לאהיא.

07:49 ,19/11

בפלסטין

חסין ג'לאל

ח'אטר

89

האסלאמי

ילד .נהרג בתקיפה באזור אבו שרג' בצפון

מחמוד סעיד

88

הג'האד

בלתי

צאלח נצר

07:49 ,19/11

בפלסטין

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה בג'באליא.

אלזיני

87

אזרח .נהרג בתקיפה בח'אן יונס.

האסלאמי

חמאס

חסאם אלדין
86

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה בח'אן יונס.

הג'האד

פת"ח

חמאס

חמאס

00:40 ,19/11

00:40 ,19/11

09:55 ,19/11

09:55 ,19/11

הג'האד

בתקיפת מכונית בתל אלהוא )תל אלאסלאם(

האסלאמי

בעזה )ראו תמונה(.

בפלסטין

10:40 ,19/11
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90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

רמצ'אן אחמד

פעיל חמאס .מת מפצעיו מתקיפה באלמע'אזי.

רמצ'אן מחמוד

)ראו תמונה(.

ראמא עמאד

תינוקת .נהרגה בתקיפה על מטה אלסראיא

מחמד אלשנדי

בעזה.

מעורבת

מחמד אלקציר

לא ידוע.

לא ידוע

רנין ג'מאל מחמוד אזרחית .נהרגה ככל הנראה יחד עם בני משפחת
אלדלו
ראמז נג'יב מוסא
חרב

ראש מנגנון ההסברה של פלוגות ירושלים של

בג'האד

הג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג בתקיפה

האסלאמי

במגדל אלשרוק בעזה )ראו תמונה(.

בפלסטין

עאא'ד צברי

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפת

מחמד ראצ'י

המשטרה הימית בנציראת )ראו תמונה(

אמין רמצ'אן

פעיל פת"ח .נהרג בתקיפה באלנציראת )ראו

אלמלאחי

תמונה(

חסאם פאיז עבד

אזרח .נהרג בתקיפה באזור אלצפטאוי בצפון

בלתי

אלג'ואד

הרצועה.

מעורב

סאלם בולס סאלם
סוילם

אזרח מופיע ברשימת משרד הבריאות .ככל
הידוע לנו נפטר בשל התקף לב בעת המבצע
ולא מפגיעה ישירה של כוחות צה"ל.

מעורב

טביל

ארכאן חרבי

המרגמות .שימש כשוטר במשטרת מחנות

ג'מאל אבו כמיל

המרכז .נהרג בתקיפה בקרבת מסגד אלרחמן
במחנה הפליטים אלבריג' )ראו תמונה(.

103

בלתי

הרצועה.

ג'בריל אלחואג'רי

אסאמה וליד

אזרח .נהרג בתקיפה מערבית לאלנציראת במרכז

אבראהים שחאדה הרצועה.
ח'ליל אבראהים
עבד אלעזיז

אזרח .נהרג מערבית לאלנציראת במרכז הרצועה.

16:00 ,19/11

פתח

מעורב

בתקיפה בקרבת מסגד אלרחמן במחנה הפליטים

15:08 ,18/11

16:00 ,19/11

מחמד זידאן זאיד

אבראהים מחמוד

לא ידוע

חמאס

אזרח .נהרג בתקיפה באלנציראת במרכז

כשוטר במשטרת חמאס במחנות המרכז .נהרג

06:11 ,19/11

16:00 ,19/11

בלתי

פעיל בועדות ההתנגדות העממית ,יחידת

102

בלתי

דלו.

אלבריג' )ראו תמונה(

101

בלתי

מעורבת

מפקד בכיר בועדות ההתנגדות העממית .שימש
100

חמאס

16/11

15:46 ,19/11

16:35 ,19/11

17:21 ,19/11

ועדות
ההתנגדות

18:26 ,19/11

העממית

ועדות
ההתנגדות

18:26 ,19/11

העממית
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב

20:10 ,19/11

20:10 ,19/11
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שחאדה
104

105

106

צהיב פאא'ד

תינוק .נהרג בתקיפה בקרבת מסגד אלתובה ובית

בלתי

ח'ליל חג'אזי

הספר אבו חסין ,שבאזור אלמשרוע בבית לאהיא.

מעורב

מחמד פאא'ד

ילד .נהרג בתקיפה בקרבת מסגד אלתובה,

בלתי

ח'ליל חג'אזי

שבאזור אלמשרוע בבית לאהיא.

מעורב

פאא'ד ח'ליל

אזרח ,נהרג בתקיפה בקרבת מסגד אלתובה,

בלתי

אבראהים חג'אזי

שבאזור אלמשרוע בבית לאהיא.

מעורב

19:39 ,19/11

19:39 ,19/11

19:39 ,19/11

אחמד תופיק
107

ממדוח

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה ברפיח.

חמאס

22:40 ,19/11

אלנצאצרה
מחמד תופיק
108

ממדוח
אלנצאצרה

109

110

111

112

פעיל חמאס ,נהרג בתקיפה על ביתו של תופיק
אלנצאצרה ברפיח.

בלאל מחסן ח'ליל

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה

ג'האד אלבראוי

בבית לאהיא )ראו תמונה(

יחיא אכרם מחמד
מערוף
יחיא אחמד
עבדאללה עוצ'

נהרג בתקיפה בבית לאהיא.

נהרג בתקיפה בצפון הרצועה.

עבד אלרחמן

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .שימש כקצין

מצטפא עבד

בדרגת רס"ן בתפקיד קצין ארגון וניהול במנגנון

אלרחמן חמד

הביטחון הלאומי של חמאס.
פעיל בפלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי

113

מחמד עבד רבה

בפלסטין .נהרג בתקיפה על ביתו של ע'אזי אבו

יוסף בדר

טמאעה ,מפקד בגדודי עז אלדין אלקסאם ,בדיר
אלבלח )ראו תמונה(.

חמאס

חמאס
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב

חמאס

22:40 ,19/11

10:00 ,20/11

09:20 ,20/11

10:29 ,20/11

12:17 ,20/11

הג'האד
האסלאמי

11:51 ,20/11

בפלסטין

פעיל ועדות ההתנגדות העממית .מת מפצעיו

114

115

אחמד ח'אלד
צאדק דע'מש

מחמוד רזק
סלמאן אלזהאר

בבית חולים מצרי לאחר ,שנפצע בתקיפה בתל

ועדות

אלהוא )הערה :יתכן וזהו אותו פעיל המופיע במס' ההתנגדות
.(119

פעיל חמאס .שימש כשוטר במשטרת חמאס
במחנות המרכז .נהרג בתקיפה באזור
אלמע'ראקה ,דרומית לעיר עזה )ראו תמונה(

12:42 ,20/11

העממית

חמאס

09:15 ,20/11
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116

117

118

מצעב מחמוד

פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפה
בשכונת צברה בעזה )ראו תמונה(.

צלאח נמר מחמד

פעיל צבא האסלאם .נהרג בתקיפת בשכונת

דע'מש

צברה בעזה.

צבחי נמר מחמד

פעיל צבא האסלאם .נהרג בתקיפה בשכונת

דע'מש

צברה בעזה.

רשדי דע'מש

חמאס

צבא
האסלאם
צבא
האסלאם

22:07 ,20/11

22:07 ,20/11

22:07 ,20/11

פעיל ועדות ההתנגדות העממית .מת מפצעיו

119

120

121

122

123

אחמד ג'מיל
חמדאן דע'מש

מחמוד עלי אחמד
אלכומי
יסרא באסל
מרתצ'א אלשוא
מחמוד מחמד
חסין אלזהרי
טארק עוני
מצטפא חג'ילה
צקר יוסף ח'ליל

124

125

126

127

128

129

בלבל
מחמד אבראהים
רזק עאשור

בבית חולים מצרי לאחר שנפצע בתקיפה בתל

אלהוא) .הערה :יתכן וזהו אותו פעיל המופיע ההתנגדות
במס' .(114

נהרג בתקיפה בשכונת אלנצר בעזה )ראו

העממית

חמאס

18:13 ,20/11

תמונה(.
אזרחית.

אזרח.

פעיל פת"ח

אזרח .נהרג בתקיפה בשכונת אלשג'אעיה

אזרח.

אמין מחמוד
אסעד אלדדה

שג'אעיה בעזה )ראו תמונה(.

אלרחמן סלאמה

12:42 ,20/11

פעיל חמאס .עובד גם בערוץ אלאקצא של חמאס.

פעיל בכיר בחמאס .נהרג בתקיפה בשכונת

חסאם מחמד עבד

ועדות

בלתי
מעורבת
בלתי
מעורב
פתח
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב
חמאס

לא ידוע

20/11

20/11

16:45 ,20/11

20/11

13:51 ,20/11

פעיל חמאס .עבד גם בערוץ אלאקצא של חמאס.
נהרג יחד עם מחמוד אלכומי )מס' )(120ראו

חמאס

20/11

תמונה(.

אימן רפיק מחמד

פעיל חמאס .שימש כקצין בדרגת סרן במנגנון

אבו ראשד

הביטחון הלאומי )ראו תמונה(.

מחמד מוסא

פעיל בפלוגות ירושלים ,נהרג בדיר אלבלח

הג'האד

מחמוד אבו עישה

בתקיפת מכוניתו .שרת בתפקיד בכיר ברדיו

האסלאמי

חמאס

20/11

19:05 ,20/11
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אלקדס של הג'האד האסלאמי בפלסטין )ראו

בפלסטין

תמונה(.

130

אחמד עאבד

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .נהרג בתקיפת

אבראהים אבו

אופנוע ברפיח יחד עם אחיו ,ח'אלד .שרת כשוטר

מור

)ראו תמונה(.

ח'אלד עאבד
131

אבראהים אבו
מור

132

133

134

135

136

137

חסן יוסף
אלאסתאד'

סאלם עאיש חסין
אבו סתה

מחמד אחמד
סאלם אבו סתה

140

141

פעיל בפלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,נהרג יחד עם מחמד מוסא אבו עישה

האסלאמי

)מס' ) (129ראו תמונה(.

בפלסטין

במנגנון הביטחון והאבטחה .נהרג בתקיפה

מחמוד ח'ליל
מחמוד אלערג'א

מצטפא אבו

אחמד עוצ' מחמד
אבו עליאן
פארס מנצור
אחמד אסביתה

19:36 ,20/11

חמאס

20:23 ,20/11

באלזואידה )ראו תמונה(.
פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .אחיו של סאלם
אבו סתה )מס'  .(133נהרג בתקיפה באלזואידה

חמאס

20:58 ,20/11

)ראו תמונה(.

סנימה

מחמוד חמד

20:50 ,20/11

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .שרת גם

ברחוב אלמטאר במזרח מחוז רפיח )ראו תמונה(

אבראהים אחמד

חמאס

הג'האד

שוקי סלימאן אבו

חמידאן
139

תמונה(.

פעיל חמאס .מת מפצעיו בעקבות תקיפת אופנוע

מצטפא עוצ'
138

פעיל חמאס .נהרג בתקיפת אופנוע ברפיח )ראו

חמאס

20:50 ,20/11

אזרח .נהרג בתקיפה במזרח רפיח.

אזרח .נהרג בתקיפה במזרח רפיח.

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .שימש כקצין
בדרגת סג"מ במנגנון הביטחון והאבטחה .נהרג
כתוצאה מתקיפה קרוב למסגד אלשאפעי בתל
אלזעתר שבג'באליא.
אזרח .מת מפצעיו ,שנגרמו בתקיפה בח'אן יונס.

חמאס
בלתי
מעורב
בלתי
מעורב

חמאס

בלתי
מעורב

23:45 ,20/11

23:44 ,20/11

23:44 ,20/11

09:26 ,21/11

11:16 ,21/11

פעיל חמאס .מת מפצעיו לאחר שנפגע בתקיפת
צה"ל .תושב אלשג'אעיה .שרת גם כשוטר

חמאס

12:00 ,21/11

במשטרת עזה )ראו תמונה(.

אבראהים מחמוד

אזרח .נהרג בתקיפת צה"ל בעבסאן אלכבירה.

בלתי

נצר אבו נצר

אביו של פעיל חמאס ח'אלד אבו נצר.

מעורב

13:06 ,21/11
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142

143

אמירה אחמד
אבראהים אבו נצר

מבארכ אבראהים
אבו ע'ולה

אזרחית .נהרגה בתקיפה בעבסאן אלכבירה.
מדובר ככל הנראה בבתו של ח'אלד אבו נצר,
פעיל חמאס.

144

נציראת )הופיע ברשימה מה 22-בנובמבר

ילד .מת מפצעיו בבית החולים אלשפאא' בעזה.

עבד אלרחמן
145

תינוק .נהרג בתקיפה בברג' נעמה בעזה

נעים
146

מחמד מחמד בכר

חמאס

17:53 ,21/11

פעמיים :כמספר  143ופעם כמס' (147

ח'וצה

מג'די רמצ'אן

מעורב

13:06 ,21/11

פעיל חמאס .נהרג בתקיפה במחנה פליטים

מחמוד עטיה עבד
אלראזק אבו

בלתי

בלתי
מעורב

בלתי
מעורב

אזרח .מת מפצעיו ,שנגרמו בעקבות תקיפה

בלתי

בשכונת אלצברה.

מעורב

14:45 ,21/11

15:14 ,21/11

17:16 ,21/11

פעיל ביחידת הרקטות של הג'האד האסלאמ

147

אבראהים מחיסן
מחמד שחאדה

בפלסטין .נהרג בתקיפה באזור מסגד אלבשיר

הג'האד

בג'באליא )ברשימה מה 22-בנובמבר 2012

האסלאמי

הופיע פעמיים – פעם במספר  148ופעם במספר

בפלסטין

17:56 ,21/11

.(150

148

ריהאם מאהר

ילדה .נהרגה בהתקפה במחנה הפליטים

בלתי

מחמד אלנבאהין

נציראת.

מעורב

16:47 ,21/11

פעיל ביחידה מיוחדת של גדודי עז אלדין
149

ראמי עבד רבה

אלקסאם בחמאס .שימש כקצין במשטרת חמאס

עוצ' עביד

במחנות המרכז .נהרג בתקיפה באלמע'ראקה

חמאס

18:07 ,21/11

)ראו תמונה(.

150

מחמד סלאמה
מחמד אבו עטיוי
סעדי מחמד

151

מאהר סעדי אבו
כמיל

152

נצ'אל מחמד
מחמד חסאן

פעיל ביחידה מיוחדת של גדודי עז אלדין
אלקסאם .שימש גם כאיש מנגנון ההגנה
האזרחית של חמאס במחנות המרכז .נהרג
באלמע'ראקה )ראו תמונה(.

חמאס

פעיל חמאס .שימש גם במחלקת הכספים
המרכזית של מנגנון הביטחון הלאומי .נהרג
בתקיפה באלמע'ראקה )ראו תמונה(.

חמאס

18:07 ,21/11

18:07 ,21/11

מפקד גדודי עז אלדין אלקסאם באלמע'ראקה.
נהרג בתקיפה באלמע'ראקה )ראו תמונה(.

חמאס

18:07 ,21/11
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153

154

טלאל סעדי
מחמוד אלעסלי
אימן טלאל סעדי
אלעסלי

אזרח ,נהרג בתקיפה בצפון הרצועה.

אזרח ,נהרג בתקיפה בצפון הרצועה.

בלתי
מעורב
בלתי
מעורב

14:49 ,21/11

14:49 ,21/11

זהותו אינה ידועה )לא נכלל ברשימה העדכנית
הדיל אלעסלי

של משרד הבריאות מה 27-בנובמבר .יתכן כי
שמו הוכנס על מנת להגדיל את הרשימה

לא ידוע

14:49 ,21/11

הראשונה(.

155

מחמד עדנאן
אלאשקר
אחמד מחמד

156

מאהר סעדי אבו
כמיל
עבדאללה ]ח'לף[
חסין

157

158

פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם ,בגדוד ירמוכ
בעזה .נהרג בצפון הרצועה סמוך לתחנת הדלק
אלח'זנדאר.
פעיל ביחידה מיוחדת של גדודי עז אלדין
אלקסאם .נהרג בתקיפה באלמע'ראקה.

חמאס

חמאס

13:47 ,21/11

18:56 ,21/11

זהותו אינה ידועה )אינו מופיע ברשימה העדכנית
של משרד הבריאות מה 27-בנובמבר .2012

לא ידוע

18:58 ,21/11

יתכן ,כי הוכנס על מנת להגדיל את הרשימה(.

מחמד כאמל אבו

פעיל בג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג בתקיפה

עדואן

של אופנוע ברחוב אלמטאר בדרום רפיח.

מחמד עמר עבד

פעיל בג'האד האסלאמי בפלסטין .נהרג בתקיפה

אלרחמן עאיש

בשכונת שיח' רצ'ואן בעזה.

הג'האד
האסלאמי

18:58 ,21/11

בפלסטין
הג'האד
האסלאמי

20:56 ,21/11

בפלסטין

שמות הרוגים נוספים במבצע "עמוד ענן" שנוספו ברשימת משרד הבריאות של עזה
מה 27-בנובמבר 2012

שם

159

160

עביר טלאל סעדי
אלעסלי
אחמד סמיח אבו
ג'ערור

פרטים

ילדה.

לא ידוע

מעורבות
בלתי
מעורבת
לא ידוע

תאריך שבו נהרג
ושעה משוערת
לא ידוע

לא ידוע
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161

162

מחמד ג'מאל
מחמד אלדלו
יארה ג'מאל
מחמוד אלדלו

מפקד בכיר במערך הארטילריה של גדודי עז
אלדין אלקסאם .שימש כקצין במנגנון הביטחון

חמאס

15:08 ,18/11

והאבטחה בדרגת סגן.
אזרחית

בלתי
מעורבת

15:08 ,18/11

עמאד עבד
163

אלכרים חסין אבו

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

חמאדה
אחמד אסמאעיל
164

מחמד אבו

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם

חמאס

לא ידוע

מסאמח
165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

עודה ערפאת
עודה אלשנדי

אזרח.

פאדי מוסא סמיר

פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .שימש כקצין

אלקטנאני

במשטרת חמאס בצפון הרצועה )ראו תמונה(

כמאל מחמד
מראד מקאט
אחמד סלימאן
רביע אבו נקירה
זכי סעיד מחמד
קדאדה
ג'ודה סלימאן
עמראן שמלח'
אנור עבד אלהאדי
מסלם קדיח
באסם סאלם
מחמד אלשאער
עבדאללה טלעת
אחמד אבראהים
צבאח מחמד חרב
סכאפי

בלתי
מעורב

לא ידוע

חמאס

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

פעיל חמאס

חמאס

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

פעיל חמאס )ראו תמונה(.

חמאס

לא ידוע

פעיל חמאס )ראו תמונה(.

חמאס

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע
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פעילי טרור פלסטינים שנהרגו במהלך מבצע "עמוד ענן" ,אשר שמותיהם לא הופיעו
ברשימות משרד הבריאות של עזה

שם

175

פרטים

אחמד חסין

מפקד בפלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי

אלאע'א

בפלסטין .נהרג בתקיפת מכונית ברפיח.

מחמוד עלי שעת'

מפקד בפלוגות ירושלים בפלסטין) .ראו תמונה(

מעורבות

תאריך שבו נהרג
ושעה משוערת

הג'האד
האסלאמי

לא ידוע

בפלסטין
הג'האד

176

האסלאמי

לא ידוע

בפלסטין

177

מחמד נט'מי
מחמד דע'מש

ועדות
פעיל בועדות ההתנגדות העממית.

ההתנגדות

18/11

העממית
פעיל חמאס .שימש גם כשוטר במשטרת ממשל

178

חסאם אלהמצ

חמאס ברפיח .נפטר מפצעיו ב 29-בנובמבר

חמאס

לא ידוע

) 2012ראו תמונה(.
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נספח ב'
תמונות פעילי טרור שנהרגו במהלך מבצע "עמוד ענן" ברצועה

8

פעילי חמאס

אחמד סעיד ח'ליל אלג'עברי )אבו מחמד( )מס'  1בטבלה(
בכיר הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה )אתר עז אלדין אלקסאם 14 ,בנובמבר .(2012

מחמד חאמד צבחי אלהמצ )אבו חאמד( )מס'  3בטבלה(
עוזרו האישי של אחמד אלג'עברי .פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .איש תקשורת ,מגיש תוכניות בערוץ אלאקצא של
חמאס ומפקח פורום חמאס באינטרנט )פורום חמאס ,אתר עז אלדין אלקסאם 14 ,ו 20-בנובמבר .(2012

 8הצילומים המופיעים בנספח זה אותרו באתרי תקשורת פלסטיניים ,פורומים ודפי פייסבוק של ארגוני הטרור .שמותיהם
מופיעים בטבלה שבנספח א' .ליד הצילומים מופיעות הפניות לטבלה שבנספח א'.
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בלאל מחסן ח'ליל ג'האד אלבראוי )מס'  109בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס בבית לאהיא ,צפון הרצועה )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 20 ,בנובמבר .(2012

אחמד אסמאעיל מחמד אבו מסאמח )אבו חד'יפה( )מס'  164בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס במחנה הפליטים אלמע'אזי ,שבמרכז הרצועה .שימש גם כאיש דת ומטיף במסגדים
)פורום ע'זה אלא'ן ,פורום חמאס 17 ,ו 30-בנובמבר .(2012

מחמד בכר עארף אלעף )אבו עבידה( )מס'  57בטבלה(
שימש כמפקד בכיר ביחידת הטילים של הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כפעיל ברשות ההכוונה הפוליטית
במשרד הפנים של חמאס בעזה )פורום חמאס 25 ,בנובמבר .(2012
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נצ'אל מחמד מחמד חסאן )אבו ריאצ'( )מס'  152בטבלה(
מפקד הזרוע הצבאית של חמאס בעיירה אלמע'רקה ,דרומית לעזה )פורום חמאס 25 ,בנובמבר .(2012

ח'אלד ח'ליל עלי אלשאער )אבו אלברא'()מס'  29בטבלה(
בכיר במערך הרקטות של חמאס .שימש גם כקצין משטרה בדרגת סגן.
)פורום חמאס ,משרד הפנים בעזה 25 ,ו 26-בנובמבר .(2012

ח'אלד עאבד אבראהים אבו מר )מס'  131בטבלה(
פעיל חמאס ברפיח )פורום מקאום נט 21 ,בנובמבר .(2012
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אחמד עאבד אבראהים אבו מר )אבו קדאמה( )מס'  130בטבלה(
שימש כפעיל ביחידה המיוחדת של הזרוע הצבאית של חמאס ברפיח .שימש גם כשוטר ברפיח
)פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 21 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012

אסאמה מוסא חסן עבד אלג'ואד )אבו ג'ואד()מס'  36בטבלה(
פעיל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס במחנה הפליטים אלמע'אזי ,מרכז הרצועה .שימש גם כפעיל במנגנון ביטחון
הפנים של ממשל חמאס )פורום אבראר 18 ,בנובמבר .(2012

מחמד עדנאן אלאשקר )אבו חמזה( )מס'  155בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס בגדוד ירמוכ בעזה )פורום חמאס 22 ,בנובמבר .(2012
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ג'ודת סלימאן עמראן שמלח' )מס'  170בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס בעזה .שימש גם כמואזין של מסגד בעזה )פורום חמאס 22 ,בנובמבר .(2012

פארס מנצור אחמד אסביתה )מס'  140בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כשוטר במשטרת ממשל חמאס בעזה
)פורום חמאס 27 ,בנובמבר .(2012

מצטפא עוצ' אבו חמידאן )מס'  138בטבלה(
פעיל יחידת הארטילריה של הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין ביחידת האבטחה והביטחון של ממשל
חמאס )פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 26 ,בנובמבר .(2012
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אחמד אסאמה מחמד אלאטרש )מס'  31בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס ברפיח .שימש גם כשוטר במשטרת רפיח
)פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 18 ,ו 26-בנובמבר .(2012

ראני מחמוד עבד אלרחמן חמאד )מס'  14בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כשוטר במשטרת ממשל חמאס בצפון הרצועה
)פורום חמאס  ,אתר משרד הפנים בעזה 15 ,ו 26-בנובמבר .(2012

אימן רפיק מחמד אבו ראשד)מס' 128בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין במנגנון הביטחון הלאומי של ממשל חמאס בצפון הרצועה .בתמונה
משמאל מודעת אבל רשמית מטעם מנגנון הביטחון הלאומי בסוכת האבלים ,שנפתחה לזכרו )פורום חמאס ,אתר
משרד הפנים בעזה ,אתר מנגנון הביטחון הלאומי של חמאס 23 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012
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סעדי מחמד מאהר סעדי אבו כמיל )מס'  151בטבלה(
פעיל ביחידה מיוחדת ע"ש עדנאן אלע'ול בזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כנגד במחלקת הכספים המרכזית
של מנגנון הביטחון הלאומי )פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012

פאדי מוסא סמיר אלקטנאני )אבו מוסא( )מס' 166בטבלה(
פעיל בזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין במשטרת חמאס בצפון הרצועה )דף פייסבוק אסוד ע'זה ,אתר
משרד הפנים בעזה 22 ,ו 26-בנובמבר .(2012

עבד אלרחמן מצטפא עבר אלרחמן חמד )אבו חמזה( )מס'  112בטבלה(
פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין ארגון וניהול במנגנון הביטחון הלאומי של ממשל חמאס בעזה
)פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,בנובמבר 26 ,בנובמבר .(2012
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מחמד ג'מאל אלדלו )אבו ג'מאל( )מס'  161בטבלה(
שימש כמפקד בכיר במערך הארטילריה של הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין במנגנון האבטחה
והביטחון של ממשל חמאס )פורום אימאן  ,אתר משרד הפנים בעזה 24 ,ו 26-בנובמבר (2012

מחמוד רזק סלמאן אלזהאר )מס'  115בטבלה(
שימש כפעיל ביחידה מיוחדת של הזרוע הצבאית של חמאס .שימש כשוטר במשטרת ממשל חמאס במחנות
המרכז )דף הפייסבוק ע'זה מבאשר ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,ו 26-בנובמבר .(2012

ח'אלד מחמוד מחמד אבו נצר )אבו מצעב( )מס'  13בטבלה(
שימש כפעיל בזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין במנגנון האבטחה והביטחון של ממשל חמאס
)פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 22 ,ו 26-בנובמבר .(2012
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עאא'ד צברי מחמד ראצ'י )אבו המאם( )מס'  95בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס )דף הפייסבוק ע'זה מבאשר 23 ,בנובמבר .(2012

אחמד מחמד סעדי מאהר אבו כמיל )מס'  156בטבלה(
שימש כפעיל ביחידה מיוחדת של הזרוע הצבאית של חמאס )דף הפייסבוק ע'זה מבאשר 23 ,בנובמבר .(2012

מחמד סלאמה מחמד אבו עטיוי )אבו סלאמה( )מס'  150בטבלה(
פעיל היחידה המיוחדת של הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כפעיל מנגנון ההגנה האזרחית של ממשל חמאס
במחנות המרכז )דף הפייסבוק ע'זה מבאשר ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,ו 26-בנובמבר .(2012
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ראמי עבד רבה עוצ' עביד )אבו עבד אלרחמן( )מס' 149בטבלה(
שימש כפעיל ביחידה מיוחדת של הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין במשטרת ממשל חמאס במחנות
המרכז )דף הפייסבוק ע'זה מבאשר ,אתר משרד הפנים בעזה 23 ,ו 26-בנובמבר .(2012

אחמד מחמד ג'דוע אבו ג'לאל )אבו איוב( )מס'  27בטבלה(
שימש כפעיל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס במחנה הפליטים אלמע'אזי ,מרכז הרצועה )פורום אבראר18 ,
בנובמבר .(2012

אמג'ד מחמד ג'דוע אבו ג'לאל )אבו עמר( )מס'  28בטבלה(
שימש כפעיל בכיר הזרוע הצבאית של חמאס במחנה הפליטים אלמע'אזי ,מרכז הרצועה .שימש גם כשוטר במשטרת
ממשל חמאס )פורום אבראר ,אתר משרד הפנים בעזה 18 ,ו 26-בנובמבר .(2012
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עלי עבד אלחכים אלמנאעמה )אבו עבד אלחכים( )מס'  37בטבלה(
שימש פעיל הזרוע הצבאית של חמאס במחנה הפליטים אלמע'אזי ,מרכז הרצועה )פורום אבראר 18 ,בנובמבר 2012

אשרף חסן אלסיד דרויש )אבו אנס( )מס'  38בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס במחנה הפליטים אלמע'אזי ,מרכז הרצועה )פורום אבראר 18 ,בנובמבר
.(2012

שוקי סלימאן אבו סנימה )מס'  135בטבלה(
פעיל חמאס ברפיח )סרטון מיוטיוב 30 ,בנובמבר .(2012
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מצעב מחמוד רשדי דע'מש )מס'  116בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס בעזה )פורום חמאס 21 ,בנובמבר .(2012

מימין :מחמוד סעיד סלימאן אבו ח'אטר )מס'  87בטבלה(
פעיל חמאס בח'אן יונס )דף הפייסבוק של מנגנון הפעילות הציבורית של חמאס בח'אן יונס ,פורום חמאס 19 ,בנובמבר
 .(2012משמאל :עבדאללה חרב סאלם אבו ח'אטר)מס'  88בטבלה( פעיל חמאס בח'אן יונס )דף הפייסבוק של מנגנון
הפעילות הציבורית של חמאס בח'אן יונס 19 ,בנובמבר .(2012
במרכז :הלווייתם המשותפת של מחמוד אבו ח'אטר ועבדאללה אבו ח'אטר בח'אן יונס  .בתמונה מופיע לוגו חמאס )דף
הפייסבוק של מנגנון הפעילות הציבורית של חמאס בח'אן יונס 19 ,בנובמבר .(2012

ואא'ל חידר סעיד אלע'לבאן )אבו חידר()מס'  9בטבלה(
שימש כפעיל ביחידת הארטילריה של הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כקצין במשטרת ממשל חמאס בח'אן יונס
)פורום משפחת אלחואג'רי  ,פורום חמאס 15 ,ו 17-בנובמבר .(2012
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השאם מחמד אחמד אלע'לבאן )מס'  10בטבלה(
שימש כפעיל בזרוע הצבאית של חמאס בח'אן יונס )פורום חמאס 17 ,בנובמבר .(2012

אסמאעיל ח'טאב עמר קנדיל )אבו חד'יפה( )מס'  22בטבלה(
פעיל בזרוע הצבאית של חמאס בח'אן יונס )פורום חמאס 18 ,בנובמבר .(2012

חאבס חסן עוצ' מסמח )אבו מאלכ( )מס'  8בטבלה(
שימש כפעיל ביחידת הארטילריה בח'אן יונס .שימש גם כקצין במנהלת המעברים של ממשל חמאס במסוף רפיח
)פורום צקור אלאבדאע  ,אתר משרד הפנים בעזה 15 ,ו 26-בנובמבר .(2012
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מח'לצ מחמד עבדאללה עדואן )מס'  35בטבלה(
עומד בצד ימין של התמונה .שימש כפעיל בזרוע הצבאית של חמאס ברפיח .שימש גם קצין במנגנון הביטחון הלאומי
של ממשל חמאס ברפיח )פורום חמאס ,אתר משרד הפנים בעזה 17 ,ו 26-בנובמבר .(2012

אמין מחמוד אסעד אלדדה )אבו אלמעתצם()מס'  126בטבלה(
שימש כפעיל ביחידת הארטילריה של הזרוע הצבאית של חמאס בגדוד תפאח -דרג' בעזה )פורום חמאס 21 ,בנובמבר
.(2012

חסאם אלהמצ )מס'  178בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס .שימש גם כשוטר במשטרת ממשל חמאס ברפיח )אתר גדודי עז אלדין
אלקסאם ,פורום חמאס 29 ,בנובמבר .(2012
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אנואר עבד אלהאדי מסלם קדיח )מס'  171בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס במזרח ח'אן יונס )פורום חמאס 23 ,בנובמבר .(2012

עלי חסן עלי בן סעיד )אבו חמזה()מס'  43בטבלה(
פעיל בזרוע הצבאית של חמאס בדיר אלבלח ,מרכז הרצועה )רשת אלאימאן 20 ,בנובמבר .(2012

האני עבד אלמג'יד סאלם בריעם )אבו אנס( )מס'  42בטבלה(
פעיל חמאס בדיר אלבלח  .בתמונה:י הודעת אבל רשמית של התנועה )פייסבוק 18 ,בנובמבר .(2012
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סהיל עאשור מחמד חמאדה )מס'  59בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס בצפון הרצועה )אתר עז אלדין אלקסאם 18 ,בנובמבר .(2012

אחמד סאלם סלאמה בן סעיד )אבו טארק( )מס'  41בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס בדיר אלבלח עפ"י הודעת אבל רשמית ,שפרסמה הזרוע )פייסבוק18 ,
בנובמבר .(2012

רמצ'אן אחמד רמצ'אן מחמוד )מס'  90בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס בדיר אלבלח ,מרכז הרצועה
)אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 16 ,בנובמבר .(2012
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מחמד צברי עודה אלעויצ'את )מס'  45בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס מאזור ואדי עזה ,שבמרכז הרצועה )אתר עז אלדין אלקסאם 17 ,בנובמבר
.(2012

סאלם עאיש חסין אבו סתה )אבו אחמד( )מס'  133בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס בעיירה אלזואידה ,שבמרכז הרצועה .שימש גם כפעיל במנגנון האבטחה
והביטחון של ממשל חמאס במחנות המרכז .מופיע גם בסרטון כפעיל בג'נוד אלתוחיד )יוטיוב ,פורום חמאס ,אתר
משרד הפנים בעזה ,24,22 ,ו 26-בנובמבר .(2012

מחמד אחמד סאלם אבו סתה )מס'  134בטבלה(
פעיל חמאס בעיירה אלזואידה ,שבמרכז הרצועה .פעיל גם בהתארגנות סלפית בשם ג'נוד אלתוחיד )יוטיוב22 ,
בנובמבר .(2012
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עבד אלרחמן סאלם סמארה אלמצרי )מס'  34בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של חמאס בח'אן יונס )דף הפייסבוק של מנגנון הפעילות הציבורית בח'אן יונס17 ,
בנובמבר .(2012

מחמוד עלי אחמד אלכומי )מס'  120בטבלה(
פעיל חמאס עבד בערוץ אלאקצא של חמאס ברצועה )פורום אלהאי 20 ,בנובמבר .(2012

חסאם מחמד עבד אלרחמן סלאמה )מס'  127בטבלה(
פעיל חמאס עבד בערוץ אלאקצא של חמאס ברצועה )פורום חמאס 20 ,בנובמבר .(2012
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עטיה עבד מחמד מבראכ )אבו צ'יאא( )מס'  61בטבלה(
שימש כפעיל בזרוע הצבאית של חמאס במחנה הפליטים נציראת ,מרכז הרצועה )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם18 ,
בנובמבר .(2012

עצאם מחמוד אבו אלמעזה )מס'  12בטבלה(
פעיל חמאס צבאי בבית לאהיא )אתר עז אלדין אלקסאם 14 ,בנובמבר (2012
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פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין

מחמוד סאמי שעת' )אבו עביד( )מס' 176בטבלה(
פעיל צבאי בכיר ואחראי יחידת הצלפים בפלוגות ירושלים ,הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין בגדוד
אלקרארה ,מזרחית לח'אן יונס )אתר פלוגות ירושלים 28 ,בנובמבר .(2012

ראמז נג'יב חרב )אבו עבידה( )מס'  94בטבלה(
אחראי ההסברה הקרבית בחטיבת עזה של הג'האד האסלאמי בפלסטין )פורום  25 ,AQSAGATEבנובמבר .(2012

תאמר אלחמרי אלמצרי )אבו סיאף( )מס'  46בטבלה(
מפקד יחידת הארטילריה בחטיבת מחנות המרכז של הג'האד האסלאמי בפלסטין )פורום חמאס 21 ,בנובמבר
.(2012
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אימן רפיק סלים )אבו ג'נדל( )מס'  30בטבלה(
מפקד בכיר ביחידת הארטילריה  ,גדוד חטין של הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין )פורום "אנין
וטן" ,פורום  17 ,AQSAGATEו 25-בנובמבר .(2012

מחמד מוסא אבו עישה )אבו עמאד( )מס' 129בטבלה(
פעיל בגדוד דיר אלבלח של הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין .שימש גם כעיתונאי ומנהל ארגוני
ברדיו אלקדס ,המזוהה עם הארגון )אתר אלכראמה פרס ,אתר פלוגות ירושלים 20 ,ו 21-בנובמבר .(2012

חסן אלאסתאד' )אבו מאלכ()מס'  132בטבלה(
פעיל ביחידת הארטילריה בגדוד דיר אלבלח של הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין )אתר פלוגות
ירושלים 21 ,בנובמבר .(2012
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סיף אלדין מחמוד צאדק )אבו ראא'ד()מס'  85בטבלה(
שימש כפעיל צבאי בכיר ואחראי ההסברה הקרבית בחטיבת ח'אן יונס של הג'האד האסלאמי בפלסטין )אתר
פלוגות ירושלים 19 ,בנובמבר .(2012

מחמד ריאצ' שמלח' )אבו ריאצ'( )מס'  89בטבלה(
שימש כפעיל צבאי בכיר ומפקד יחידת הארטילריה של פלוגות ירושלים בשכונת תל אלאסלאם בעיר עזה
)פורום אלוטן ,פורום אנין וטן 19 ,ו 22-בנובמבר .(2012

תאמר רשדי בשיר )מס'  78בטבלה(
שימש כפעיל בזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין בדיר אלבלח ,מרכז רצועת עזה
)פורום חמאס 19 ,בנובמבר .(2012
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מחמד בדר )מס'  113בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין בדיר אלבלח ,מרכז הרצועה )אתר פלוגות
ירושלים 20 ,בנובמבר .(2012

אבראהים שחאדה)מס'  147בטבלה(
פעיל בזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין בבית לאהיא ,צפון הרצועה )אתר פלוגות ירושלים21 ,
בנובמבר .(2012

מחמד מחמוד יאסין )מס'  39בטבלה(
שימש כפעיל הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין בעזה )אתר פלוגות ירושלים 21 ,בנובמבר
.(2012
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ועדות ההתנגדות העממית

ארכאן חרבי אבו כמיל )מס'  101בטבלה(
פעיל צבאי בכיר בוועדות ההתנגדות העממית .שימש גם כשוטר במשטרת ממשל חמאס במחנות המרכז )פורום
חמאס 20 ,בנובמבר .(2012

אבראהים מחמוד ג'בריל אלחואג'רי )אבו חרב( )מס'  100בטבלה(
פעיל צבאי בכיר בוועדות ההתנגדות העממית .שימש גם כשוטר במשטרת ממשל חמאס במחנות המרכז )פורום
חמאס 20 ,בנובמבר .(2012
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החזית העממית לשחרור פלסטין

חסאם חסין מחמד אבו שאויש )מס'  62בטבלה(
שימש כפעיל בחזית העממית לשחרור פלסטין במחנה הפליטים נציראת ,מרכז הרצועה )יוטיוב
 ,www.youtube.com/watch?v=wSpu8VILg58אתר החזית העממית לשחרור פלסטין 18 ,ו 19-בנובמבר
.(2012

פתח

חסאם מחמד אלזיני )אבו ג'נדל( )מס'  86בטבלה(
פעיל צבאי במערך הרקטות של הפתח בח'אן יונס )פתח אליום 19 ,בנובמבר .(2012
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אמין רמצ'אן מלאחי )מס'  96בטבלה(
פעיל פתח במזרח העיר עזה )יבוס 21 ,בנובמבר .(2012

הודעה רשמית של משרד הפנים של ממשל חמאס על מותם של  25פעילי מנגנוני הביטחון במהלך מבצע "עמוד ענן".
מניתוח זהותם עולה ,כי בנוסף לתפקידם במנגנוני הביטחון רובם היו פעילי הזרוע הצבאית של הארגון.
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נספח ג'
רשימת ההרוגים הפלסטינים במבצע "עמוד ענן" ,שהתפרסמה ע"י משרד
9
הבריאות הפלסטיני ברצועה )פלסטין 22 ,בנובמבר(

 9זוהי רשימת הבסיס של משרד הבריאות .אליה נוספה רשימה מעודכנת של משרד הבריאות ,אשר פורסמה ב 22-בנובמבר
 2012באתר גדודי עז אלדין אלקסאם.
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