 22בספטמבר 2014

בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק
1
איתן" – השלמה מספר 4

מימין :מחמוד עוצ' עלי זיאדה )אבו עוצ'( ,מפקד גדוד בחטיבת צפון הרצועה של הג'האד האסלאמי בפלסטין
) .(saraya.psמשמאל :מודעת אבל על מותו של המפקד הבכיר בפלוגות ירושלים מחמוד עוצ' עלי זיאדה )אתר המרכז
לשפות ולתרגומים 11 ,בספטמבר  .(2014מחמוד זיאדה נמנה על כמה מבכירי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,אשר נהרגו במהלך מבצע "צוק איתן".2

סיכום ממצאי הבדיקות עד כה
 .1מסמך זה הינו החמישי בסדרת פרסומים של מרכז המידע למודיעין ולטרור ,במסגרת פרויקט
הבוחן את זהות ההרוגים הפלסטינים במהלך מבצע "צוק איתן" .זאת על מנת לקבוע מי מההרוגים
הינם פעילי טרור ומי מהם אזרחים בלתי מעורבים ,ולבחון את היחס ביניהם .ממצאי בדיקתנו עד כה
)על בסיס כ 40%-מכלל שמות ההרוגים( מעלים ,כי פעילי הטרור מהווים כ 49%-מההרוגים ,שזוהו
בעוד שהאזרחים הבלתי מעורבים מהווים כ .51%-יחס זה עשוי להשתנות בהמשך.
 .2מספר שמות ההרוגים ,שנבדקו עד כה ע"י מרכז המידע ,עומד על כ ,750-קרי -כ 35%-מממספר
הפלסטינים ,שנהרגו עד כה )המגיע ל ,2,157-לפי דיווח משרד הבריאות הפלסטיני ,נכון ל14-
בספטמבר  .(2014הבדיקות המתבצעות ע"י מרכז המידע מתבססות על שמות ההרוגים המופיעים
ברשימות משרד הבריאות הפלסטינים ,למרות הליקויים ובעיות האמינות ,שנמצאו בהן .מרשימות
הבסיס הללו הורדו שמות כפולים ונוספו שמות פעילי טרור ,שאינם מופיעים בהן )הן בשל סיבות
טכניות והן כתוצאה ממדיניות ההסתרה וההונאה של חמאס( .לפיכך ,סך הכל מגיע מספר ההרוגים,
שנבחנו עד כה ע"י מרכז המידע ,ל) 842-קרי – כ 39%-ממספר ההרוגים הכולל(.
 1בהמשך ללקט מידע מה 26-באוגוסט " :2014בדיקה של שמות ההורגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" – השלמה מספר
."3
 2מידע אודות הרוגי הג'האד האסלאמי במבצע "צוק איתן" ראו לקט מידע מה 10-בספטמבר '" :2014מלחמת האבידות':
הג'האד האסלאמי בפלסטין פרסם ,כי  123מאנשיו נהרגו במבצע "צוק איתן" ובהם כמה מפקדים בכירים .חמאס ממשיכה
במדיניות הסתרת מספר הרוגיה".
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 .3שקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי ארבעת הבדיקות הקודמות )שפורטו במסמכי מרכז
המידע( ,עם השלמות ותיקונים ,שנוספו בינתיים ,מצביע על ההתפלגות הבאה של  842ההרוגים:
א 354 .הרוגים הינם פעילי טרור.
ב 367 .הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים.
ג .זהותם של  121הרוגים אינה ידועה בשלב זה לפיכך לא ניתן לקבוע לגביהם האם מדובר
בפעילי טרור או בבלתי מעורבים.
 .4מכלל  721ההרוגים ,שניתן היה לזהותם מהווים פעילי הטרור כ 49%-מכלל השמות .האזרחים
הבלתי מעורבים מהווים כ .51%-היחס ביניהם עשוי להשתנות בהמשך בדיקת שמות ההרוגים.

הערות מתודולוגיות
 .5במסמך הנוכחי נבחנה רשימת בסיס נוספת של משרד הבריאות הפלסטיני .הרשימה כוללת 150
שמות פלסטינים ,שמרביתם נהרגו בין ה 22-ביולי לבין ה 24-ביולי .2014
 .6גם במסמך זה הוספנו למספר פעילי הטרור ,שאיתרנו ברשימת משרד הבריאות 25 ,פעילים
שנהרגו בלחימה בשג'אעיה ושמותיהם לא פורסמו עדיין בשל מדיניות ההסתרה של חמאס )כפי
שעשינו בשני המסמכים הקודמים( .סה"כ נוספו עד כה  75פעילי טרור )שלוש קבוצות של 25
פעילים( .זאת על מנת לאזן את ההטיה ,שנגרמה ברשימות משרד הבריאות )הסבר על המתודולוגיה
שבה השתמשנו ,ראו בהשלמה מספר  2לבדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן"(.
והיה וחמאס תפרסם נתונים אמינים על פעיליה ,שנהרגו בלחימה בשג'אעיה ,אנו נשנה את מספר
הפעילים שהוספנו.
 .7על בסיס מידע נוסף ,שהגיע לידינו ,תוקנו מספר טעויות ונוספו כמה השלמות לבדיקות קודמות
שערכנו .עיקרן )פרוט ראו נספח ד'(:
א .שלושה הרוגים ,שהוגדרו כבלתי מעורבים ,שהופיעו ברשימות הקודמות ,הוחלפו בשלושה
פעילי טרור ,לפי הפילוח הבא:
 (1שני פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם.
 (2פעיל פלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי בפלסטין.
ב .פעיל ,שהוגדר כלא ידוע הוחלף בפעיל טרור ,שזוהה כפעיל טרור בגדודי עז אלדין אלקסאם.
)הערה :השינויים הללו נלקחו בחשבון בשקלול ממצאי הבדיקות ,המופיע בסעיף .(3
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ממצאי הבדיקה הנוכחית
 .8מבדיקת  150שמות ,שהופיעו ברשימת משרד הבריאות )נספח ג'( ,בתוספת של  25פעילי טרור,
שנהרגו בלחימה בשג'אעיה ,עלו הממצאים הבאים:
א 52 .הרוגים זוהו כפעילי טרור )מתוכם אותרו תמונות של  29פעילי טרור ,ראו נספח ב'(.
למספר זה נוספו  25פעילים ,שזהותם הארגונית אינה ידועה )הרוגי הלחימה בשג'אעיה(.
המספר הכולל של פעילי הטרור ,שנהרגו ,הינו איפא .77
ב 54 .שמות הרוגים זוהו על ידינו כאזרחים בלתי מעורבים.
ג 44 .שמות ,שהופיעו ברשימות לא זוהו והם הוגדרו על ידינו כבלתי ידועים.
 .9להלן פילוח שייכותם הארגונית של  77הרוגים ,פעילי טרור:
א 35 .פעילי חמאס/גדודי עז אלדין אלקסאם )אחד מהם פעיל במנגנון הביטחון והאבטחה של
חמאס בעזה(.
ב .שמונה פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין/פלוגות ירושלים.
ג .ארבעה פעילי התארגנויות מבצעיות של פתח.
ד .פעיל צבאי בחזית העממית לשחרור פלסטין.
ה .פעיל בחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין.
ו.

פעיל חטיבות צלאח אלדין )הזרוע הצבאות של ועדות ההתנגדות העממית(.

ז 27 .פעילי טרור שזהותם הארגונית אינה ידועה.
 .10מתוך  131הרוגים שזוהו )כ 75%-מכלל ההרוגים(  77הם פעילי טרור ,המהווים כ59%-
מההרוגים שזוהו 54 .הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים המהווים כ 41%-מההרוגים שזוהו.

הג'האד האסלאמי פרסם נתונים על הרוגיו בעוד,שחמאס
ממשיכה במדיניות ההסתרה שלה
 .11ב 29-באוגוסט  ,2014שלושה ימים לאחר ההכרזה על פסקת האש ,שהביאה לסיומו של מבצע
"צוק איתן" ,דיווח הג'האד האסלאמי בפלסטין ,כי  123פעילי הארגון נהרגו במבצע )אתר פלוגות
ירושלים 29 ,באוגוסט  .(2014כמו כן פרסם הארגון תמונות של  96פעילים ,שנהרגו כמה מהם
נשאו תפקידים צבאיים )ראו נספח א'( .ב 9-בספטמבר  2014דווח ,כי הרוג נוסף של הארגון מת
מפצעיו בבית חולים מצרי )אתר פלוגות ירושלים 9 ,בספטמבר  .(2014עם זאת עדיין קיים
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להערכתנו פער בין מספר ההרוגים ,שדווח ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין ,לבין מספר ההרוגים
בפועל ,הגבוה לדעתנו בכמה עשרות.
 .12פרסום מספר ההרוגים ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין והבלטת בכיריו ,שנהרגו )תוך השוואתם
לבכירי חמאס ,שמצאו מותם במלחמה( הינו חלק מקמפיין הסברתי ,אשר נועד להבליט את
התפקיד החשוב ,שמילא הארגון בלחימה ואת "הישגיו" הצבאיים .מנגד ,תנועת חמאס מצידה
ממשיכה עדיין להסתיר את מספר הרוגיה ,הנאמד על ידינו במאות פעילים ,ועולה להערכתנו על
 .500זאת הגם שהיא משלמת על כך מחיר פוליטי ותדמיתי מול הג'האד האסלאמי בפלסטין,
המבליט את חלקו במלחמה ,ומול הרשות הפלסטינית המנצלת את מדיניות ההסתרה על מנת לנגח
את חמאס .חמאס עושה זאת כחלק מהאסטרטגיה המדינית והתקשורתית שלה ,הנותנת עדיפות
להטמעת המסר )הכוזב( לפיו הרוב הגדול של ההרוגים הינם אזרחים ,אשר משמש למערכה
המדינית-משפטית נגד ישראל "ביום שאחרי".
 .13בשלב זה עדיין מדובר באומדנים כלליים בלבד .עבודת הבדיקה הפרטנית של שמות הרוגי
מבצע "צוק איתן" ,כפי שמצאה ביטוייה במסמך זה ,נמצאת עדיין בעיצומה .בסיומה ניתן יהיה להצביע
ביתר דיוק על הפילוח הארגוני של המחבלים ההרוגים ועל משקלם של ארגוני הטרור השונים
באבידות במלחמה.

כרסום במדיניות ההסתרה של חמאס )?(
 .14ב 12-בספטמבר  2014נשא ח'ליל אלחיה ,מבכירי חמאס ,את דרשת יום השישי במסגד
אלפארוק בנציראת )סרטון יוטיוב( .3במהלך הדרשה הוא ציין ,כי "אין זה סוד שמעל לשישים הרוגים
הנמנים עם יחידת אלנח'בה מצאו מותם במהלך המבצע" .הוא הוסיף ,כי ההרוגים נמנו על "קבוצת
משנני הקוראן" )שפעלה במסגד אלפארוק ויתכן גם במסגדים נוספים( .פתחי חמאד ,בכיר חמאס
)לשעבר שר הפנים( ,התבטא ,כי רוב האנשים ,שטופחו בכוחות המובחרים של חמאס ,הינם "משנני
קוראן" ,שעברו אימונים פיזיים וביטחוניים )פלסטין און-ליין 16 ,בספטמבר .(2014

 3מסגד אלפארוק בנציראת ,שהותקף ע"י צה"ל במהלך מבצע "צוק איתן" ,שימש כמחסן רקטות ואמצעי לחימה וכמתחם
פעילות של חמאס.
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ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,נושא דרשת יום השישי במסגד אלפארוק בנציראת במהלכה הודה ,כי
מספר הרוגי יחידת אלנח'בה עולה על שישים )סרטון יוטיוב ,פורום חמאס 12 ,בספטמבר (2014

 .15אלנח'בה הינה יחידת עילית של גדודי עז אלדין אלקסאם המיועדת לפעולות "איכות" ברצועת
עזה ומחוצה לה .בחירת אנשיה מקרב "קבוצת משנני הקוראן" נועדה להערכתנו להבטיח ,כי הם יהיו
חדורי מוטיבציה דתית .במהלך מבצע "צוק איתן" הופעלה היחידה במשימות חדירה לשטח ישראל
באמצעות המנהרות ובתקיפת כוחות צה"ל ,שפעלו ברצועת עזה .בעקבות התבטאותו של ח'ליל
אלחיה התפרסמו ביוטיוב ) 12ו 15-בספטמבר  (2014סרטונים בהם הופיעו צוואות של שני פעילי
אלנח'בה ,וליד תופיק דראביה ועמרו חצ'ר מחג'ר ,שהוקלטו טרם צאתם לקרב .השניים נהרגו
במזרח ג'באליא ,שבצפון הרצועה .מלבד הקראת הצוואות ע"י הפעילים טרם יציאתם ללחימה תועדו
בסרטון אימונים ,שעברו השניים ,במסגרת יחידת אלנח'בה.

עמרו ח'צ'ר מחג'ר )מימין( ווליד תופיק חראביה )משמאל( המכונים "אריות הנח'בה" )יוטיוב(
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מימין :אימון המדמה השתלטות על מוצב פילבוקס של צה"ל מתוך הסרטון המוקדש לזכרו של וליד דראביה .משמאל:
אימון בתוך מנהרה מתוך הסרטון המוקדש לזכרו של עמרו חצ'ר )יוטיוב(.

 .16זוהי הפעם הראשונה שחמאס מפרסמת נתון מספרי על הרוגים באחת מיחידותיה ,המלווה
בצילומים של כמה פעילים ,שנהרגו .עם זאת ,עד כה לא פרסמה חמאס רשימה שיטתית של שמות
ההרוגים ביחידת אלנח'בה ומספרים כוללים של הרוגיה בחטיבות ובגדודים ,שנשאו בעיקר נטל
הלחימה ,כך שהיא עדיין ממשיכה במדיניות ההסתרה שלה .להערכתנו המספר בו נקב ח'ליל
אלחיה )"מעל ל ("60-הינו מינימליסטי ואינו משקף את כלל הרוגי יחידת אלנח'בה .זאת ,בין אם
מתוך רצון ,שלא לחרוג באופן משמעותי ממדיניות ההסתרה של חמאס ובין אם משום שעדיין אין
לאלחיה )ולחמאס( את מלוא הנתונים על הרוגים ,גופותיהם חלק מהם עדיין מצויות במנהרות ובמוקדי
הלחימה השונים.

ניצול ילד כסייען לטרור תוך ניסיון להסתיר את גילו

4

 .17בבדיקת הרשימה הנוכחית נתקלנו במקרה של ילד בן תשע ,אשר שימש כסייען לדודו ,פעיל
בכיר של חמאס במחנה הפליטים נציראת ,שבמרכז הרצועה .הילד ודודו נהרגו בלחימה .המדובר
בעבידה פצ'ל מחמד אבו הוישל ,אשר על פי בדיקה שערכנו הוא ילד בן תשע )יליד שנת .(2005
לעומת זאת ,ברשימת משרד הבריאות הוא מופיע כבן  ,24להערכתנו על מנת להסתיר את ניצולו
של הקטין כסייען לטרור.

 4על תופעת ניצול ילדים ונערים כסייענים או כפעילים במסגרת ארגוני הטרור ראו לקט מידע מה 18-בספטמבר :2014
"'מלחמת האבידות' :בבחינת הרוגי מבצע "צוק איתן" התגלו מקרים בהם נוצלו ילדים ונערים כסייענים כפעילים במסגרת
ארגוני הטרור ומקרים של מניפולציות בפרסום גילם ע"י משרד הבריאות הנשלט ע"י חמאס .היקפה על תופעה זאת עדיין אינו
ברור לנו".
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עבידה פצ'ל מחמד אבו הוישל בתמונה הוא נראה מכוסה בתכריכים עם סמל גדודי עז אלדין אלקסאם ולראשו סרט ועליו
כתוב "גדודי אלקסאם" ).(facebook.com

עבידה מחמד פצ'ל אבו הוישל ,המוצג כבן  24ברשימה של ד"ר אשרף אלקדרה )המסומן בצהוב( .להערכתנו אין
המדובר בטעות טכנית תמימה אלא במניפולציה מכוונת.

 .18בצילום נראה הילד ההרוג )המכונה בפייסבוק " הילד החלל הגיבור"( מכוסה בתכריכים עם סמל
גדודי עז אלדין אלקסאם ולראשו סרט של "גדודי אלקסאם" .בפורום חמאס ) 23ביולי  (2014נמסר ,כי
הוא סייע לדודו עאדל אבו הוישל ,אשר שימש כמפקד מערך הרקטות של חמאס במחנה הפליטים
נציראת ,במהלך "פעילותו הג'האדית" )פורום החמאס 23 ,ביולי  .(2014אנו סבורים ,כי המקרה
של עבידה פצ'ל מחמד אבו הוישל אינו בודד .להערכתנו ,הוא משקף תופעה ,שהיקפה אינו ברור,
של שימוש שעושים ארגוני הטרור בילדים ובנערים כסייענים או אף כפעילים .הילדים והנערים ברצועת
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עזה עוברים הכשרה צבאית במהלך הלימודים ובחופשת הקיץ שלהם כך שיש להם הכשרה צבאית
בסיסית וסביר שגם מוטיבציה גבוהה לשרת בחמאס במהלך הלחימה.5

נספחים
 .19מסמך כולל ארבעה נספחים:
א .נספח א' :ממצאי בדיקת  150שמות הרוגים נוספים במבצע "צוק איתן" על בסיס רשימה,
שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה ,דובר משרד הבריאות הפלסטיני.
ב .נספח ב' :תמונות  29פעילי טרור מתוך  54הפעילים ,שאותרו ברשימת ד"ר אשרף אלקדרה.
ג .נספח ג' 150 :שמות נוספים ,על בסיס רשימה ,שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה.
ד .נספח ד' :השלמות ותיקון טעויות ,שחלו במסמכים קודמים.

 5מידע רב אודות הכשרה צבאית לילדים ולנערים ,המועברת ע"י חמאס בבתי הספר ובמחנות הקיץ ,ניתן למצוא באתר מרכז
המידע למודיעין ולטרור.
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נספח א'
ממצאי בדיקת  150שמות נוספים של הרוגים במבצע "צוק איתן"
על בסיס הרשימה ,שפורסמה ע"י ד"ר אשרף אלקדרה
)ראו נספח ג'(
מס'
598
599

שם ,גיל ומקום
מגורים
נג'אח נאפע סלמי
אבו עדואן ,בת .47
מחמד שחאדה
חג'אג' ,בן .31

600

יוסף מחמד
שחאדה חג'אג' ,בן
 ,26עזה.
פאיזה צאלח עבד
אלרחמן חג'אג' ,בת
 ,66עזה.
רואן זיאד ג'מעה
חג'אג' ,בת ,15
עזה.

603

אחמד עצאם עטיה
ושאח ,בן ,26
אלבריג'.
רפיק מחמד עבד
אלקאדר אבו כלוב,
בן 45

605

חסן שעבאן חסן
ח'מיס יתכן
אלחמיסי ,בן ,30
אלבריג'.
אחמד סעד
אלבדרי ,בן 24
אבראהים צבחי
יוסף אלפירי )לא
מצוין גילו ,אך ככל
הנראה גילו עולה
על (50
אחמד מחמד עבד
אלג'ליל רמצ'אן ,בן
.25

609

ח'לף עטיה עודה
אבו סנימה ,בן 16
)או בן (18
ח'ליל עטיה עודה
אבו סנימה ,בן .21

601

602

604

606
607

608

610

תאריך ונסיבות המוות
נהרגה במזרח רפיח,
 22ביולי .2014
נהרג בשכונת
שג'אעיה 22 ,ביולי
.2014
נהרג בשכונת
שג'אעיה 22 ,ביולי
.2014
נהרגה בשכונת
שג'אעיה 22 ,ביולי
.2014
נהרגה בשכונת
שג'אעיה בעזה22 ,
ביולי .2014
נהרג מירי לעבר
אלבריג' 22 ,ביולי
.2014
נהרג מפגיעה
במכונית ,שנסעה
באזור בית חנון23 ,
ביולי .2014
נהרג בירי לעבר
אלבריג' 22 ,ביולי
.2014

מעורבות בטרור

הערות

בלתי מעורבת
לא ידוע
לא ידוע
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת

לא ידוע
פעיל הזרוע
הצבאית של החזית
העממית לשחרור
פלסטין.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

לא ידוע

לא ידוע

נהרג בתקיפה בבית
לאהיה 23 ,ביולי
.2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

נהרג בתקיפה במחנה
אלבריג' 22 ,ביולי
.2014

ייתכן פעיל טרור.

נהרג בתקיפה במזרח
רפיח 22 ,ביולי .2014

לא ידוע

נהרג בתקיפה במזרח
רפיח 22 ,ביולי .2014

לא ידוע

 מכונה "החלל הגיבור"
בדף הפייסבוק של אלבריג'.
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.
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611

מחמד אחמד אסעד
אלבדי ,בן שנה.

612

מחמד טלאל
אבראהים אלג'רף,
בן 22
אחמד כמאל
)הערה :הכוונה
כנראה לכאמל(
אחמד אבו מע'ציב.
בן  ,18אלבריג' )על
פי גירסאות אחרות
הוא בן .(35
ראא'ד עבד
אלרחמן אבו
מע'יצב ,בן .35
מצטפא מחמד
מחמוד פיאצ' ,בן
.24

616

נור אלאסלאם
ראא'ד אחמד אבו
הוישל .בן שש ,דיר
אלבלח )על-פי
גרסה אחרת הוא
בן .(12
ראא'ד זהיר חסן
צלאח ,בן .22

618

אחמד נסים אחמד
צאלח ,בן ,23
אלבריג'.

613

614

615

נהרג בתקיפה בבית
לאהיה 22 ,ביולי
.2014
נהרג בהתקפה במחנה
הפליטים אלבריג'24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה
באלבריג' 22 ,ביולי
.2014

נהרג בתקיפה
באלבריג' 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בבית
חאנון בצפון הרצועה,
 22ביולי .2014
נהרג בתקיפה בדיר
אלבלח 22 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב
לא ידוע
פעיל פת"ח  /גדודי
חללי אלאקצא

מפקד בכיר בחזית
הדמוקרטית.
פעיל היחידה
המובחרת
)אלנח'בה( של
גדודי עז אלדין
אלקסאם.
בלתי מעורב

נהרג בתקיפה
באלבריג' 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
באלבריג' 22 ,ביולי
.2014

פעיל טרור .יתכן
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

619

מחמוד מחמד
ע'אנם ,בן .22

נהרג בתקיפה
באלבריג' 22 ,ביולי
.2014

פעיל טרור בגדודי
עז אלדין אלקסאם.

620

סמיח סלימאן
מחמוד אבו
ג'לאלה ,בן .63
עבאס אלצורי )לא
מצוין גילו ,מכונה
"בחור"(.
מחמד אלדעאלסה

נהרג ב 23 -ביולי
.2014לא ידוע היכן.

בלתי מעורב

נהרג בתקיפת אופנוע
בו נסע ,בנציראת22 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפת אופנוע
בו נסע ,נציראת22 ,
ביולי .2014

לא ידוע

617

621

622

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

לא ידוע

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.
 שימש כמדריך במחנות
הקיץ של חמאס.
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.
 מכונה בדף הפייסבוק של
מחנה הפליטים אלבריג'
"החלל הגיבור"
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

יתכן והמדובר בעטיה מחמד
חסן אלדעאלסה ,פעיל
מבצעי בפתח )מספר 746
בטבלה(.
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623

האני עוצ' עודה
סמור ,בן .39

נהרג בח'אן יונס22 ,
ביולי .2014

פעיל מנגנון
הביטחון והאבטחה
של חמאס בעזה.

624

אחמד אבראהים
צבחי שביר) ,אבו
חדיד( ,בן .22
מרואן אבראהים
סמור .בן  ,38מזרח
ח'אן יונס.
ראצ'י אבו הוישל.
בן  ,40נציראת.

627

יוסף פוזי אבראהים
אבו מצטפא .בן
 ,20מרכז הרצועה.
עבידה פצ'ל מחמד
אבו הוישל ,בן ,24
נציראת )על-פי
התמונה הוא נראה
ילד כבן .(12

נהרג בתקיפת אופנוע
בו נסע 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפת אופנוע
בו נסע 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפת בית
משפחת אבו הוישל
בנציראת 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בנציראת 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בנציראת 22 ,ביולי
.2014

פעיל פת"ח  /גדודי
חללי אלאקצא.

629

מעתצם סלים
סלאמה אלחאג'
סלאמה ,בן .24
הארון עוצ' וצפי
חרארה .בן ,25
עזה.

נהרג בתקיפה בשכונת
זיתון בעזה 22 ,ביולי
.2014
לא ידוע

631

מחמד אחמד סעד
אבו חג'ר ,בן .22

לא ידוע

632

עבדאללה מחמד
חאמד אלסעדי ,בן
.26
חאתם זין נאיף
חאתם אליאזג'י ,בן
שלוש.
חמאדה רפיק
חמדאן עלויה ,בן
.25

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

בלתי מעורב

לא ידוע

פעיל בגדודי עז
אלדין אלקסאם.

625

626

628

630

633

634

 בדיווחי ד"ר אשרף
אלקדרה ,דובר משרד
הבריאות בעזה ,נמסר כי
ההרוג היה בן  75ונהרג
בתקיפת אופנוע בו רכב
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.
ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

לא ידוע
לא ידוע

בלתי מעורב
שימש כסייען
בגדודי עז אלדין
אלקסאם

 סייע לדודו עאדל אבו
הוישל ,ששימש כמפקד
המערך הרקטי של חמאס
בנציראת במהלך "פעילותו
הג'האדית" )פורום חמאס,
 23ביולי .(2014
 מכונה בפייסבוק "הילד
החלל הגיבור " .בתמונה
הוא נראה מכוסה בתכריכים
עם סמל גדודי עז אלדין
אלקסאם ולראשו סרט של
"גדודי אלקסאם".
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

לא ידוע
פעיל ביחידת
העילית )אלנח'בה(
של גדודי עז אלדין
אלקסאם.
לא ידוע

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.
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635

חסאם מחמד חסין
אלכולכ ,בן .19

636

מחמד ח'אלד
מחמד אהל ,בן .19

637

חסן אבו הין ,בן 70

638

אסאמה אבו הין ,בן
.34

639

נהרג בתקיפה בשכונת
תפאח בעזה 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בשכונת
אלשעף בעזה22 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה במזרח
העיר עזה 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה במזרח
העיר עזה 23 ,ביולי
.2014

לא ידוע
בלתי מעורב

בלתי מעורב
פעיל בגדודי עז
אלדין אלקסאם.

אחמד עבדאללה
מחמד אבו צלאח
אסמאעיל מחמוד
מחמד אבו ט'ריפה,
בן  ,58ח'אן יונס.

לא ידוע

לא ידוע

נהרג בתקיפה בעבסאן
הגדולה ,שבמזרח ח'אן
יונס 23 ,ביולי .2014

בלתי מעורב

641

זינב צפות עבד אבו
טיר ,בת ארבע,
ח'אן יונס.

נהרגה בתקיפה
במזרח ח'אן יונס23 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

642

שחדה אחמד
אבראהים אבו
ג'אמע ,בת ,37
ח'אן יונס.
יחיא צאבר רמצ'אן
סלות ,בן  ,19ח'אן
יונס.

נהרג בעבסאן הגדולה,
שבמזרח ח'אן יונס23 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב

נהרג בעבסאן הגדולה,
שבמזרח ח'אן יונס23 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב

644

אחמד עבד אלחכים
עבדאללה עצפור,
בן .30
תופיק ג'בארה
מחמד אלאע'א ,בן
 ,61ח'אן יונס.
סלמאן עבד
אלכרים סלימאן
אבו עיד ,בן ,79
ח'אן יונס.
מחמד צבחי סלים
עאבדין ,בן ,23
ח'אן יונס.
עאדל מחמד אבו
הוישל ,בן .40

נהרג ב 23-ביולי 2014
בתקיפה בח'אן יונס.

לא ידוע

נהרג בתקיפה במזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 23 ,ביולי .2014

בלתי מעורב

649

מהדי כאמל מחמד
אבו עדואן ,בן שנה

640

643

645

646

647

648

בלתי מעורב

נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 23 ,ביולי .2014

לא ידוע

נהרג במחנה הפליטים
אלנציראת 22 ,ביולי
.2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

נהרג בתקיפה ברפיח,
 23ביולי .2014

בלתי מעורב

 שימש כראש מערך
הרקטות של חמאס במחנה
הפליטים נציראת ,שבמרכז
הרצועה.
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.
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650

יוסף אחמד מוסא
)אלשיח' עיד(
אלזאמלי ,בן .24

נהרג בתקיפה ברפיח.
לטענת הפלסטינים
היה באמבולנס בעת
שפינה פצועים22 ,
ביולי .2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

651

נהרג בתקיפה בבית
לאהיה 22 ,ביולי
.2014

לא ידוע

 לטענת הפלסטינים
שימש כאיש צוות רפואי
בסהר האדום.
 יתכן והמדובר בפעיל
טרור ,שעשה שימוש
באמבולנס לצרכים צבאיים.
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

אחמד אסעד רשאד
אלבדי ,בן  24או
 ,27בית לאהיא.
שהד מעין עלי
קשטה ,בת תשע,
בית לאהיא.
אסאמה בהג'ת
מחמד רג'ב ,בן ,22
מחנות הצפון.

נהרג בתקיפה בבית
לאהיא 22 ,ביולי
.2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

654

מחמד דאוד עבד
אללטיף חמודה ,בן
 ,23מחנות הצפון.

נהרג בתקיפה בבית
לאהיא 22 ,ביולי
.2014

ייתכן פעיל טרור

בדף הפייסבוק של עמאד
אבו תרכי )פעיל רשת
חברתית מחברון( הוא כונה
מג'אהד )קרי ,לוחם ג'האד(,
 23ביולי .2014

655

מנאל מחמד
אלאסטל ,בת ,45
ח'אן יונס.
מחמוד עוצ' עלי
זיאדה ,ג'באליא.

נהרגה בתקיפה
במזרח ח'אן יונס23 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014

בלתי מעורבת

657

וסאם בהג'ת מחמד
רג'ב ,21 ,מחנות
הצפון.

נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014

658

רביע קאסם רביע
אבו ראס ,בן תשע,
מחנות הצפון.

נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

659

עזת אמיה עזת
אלסיד ,בן ,18
מחנות הצפון.
אחמד עאדל עלי
חמידה ,בן ,23
מחנות הצפון.
ראא'ד סאלם רג'ב
אלרצ'יע ,בן ,19
מחנות הצפון.
סלמא סאלם רג'ב
אלרצ'יע ,בת
שנתיים ,מחנות
הצפון.

נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בבית
לאהיא 23 ,ביולי
.2014
נהרגה בתקיפה בבית
לאהיא 23 ,ביולי
.2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

652

653

656

660

661

662

בלתי מעורבת

פעיל פלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין .שימש
כמפקד גדוד
בחטיבת הצפון
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
בלתי מעורב.
בלתי מעורבת.
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איאד ע'אלב
אלרצ'יע ,בן
שנתיים ,מחנות
הצפון.
ואא'ל מאהר עואד,
בן  ,19מחנות
הצפון.

665

אחמד מחמוד
סחויל ,בן ,23
מחנות הצפון.

666

חסאם אחמד עיאד,
בן  ,24עזה.

667

מחמד פריד תופיק
אלאסטל
)אלאמיר( ,בן ,25
ח'אן יונס.
עלי חאמד מחמד
)צלאח( אלאסטל,
בן  ,28ח'אן יונס.

669

פתחיה נאדי מרזוק
אבו מעמר ,בת ,72
העיירה אלנצר,
אזור רפיח.
יוסף כמאל קדורב
חמודה ,בן ,29
מחנות הצפון.
טארק פארוק
מחמוד טאפש ,בן
 ,37עזה.

672

מחמוד זיאד מסעוד
חביב ,בן  ,28עזה.
חאזם נעים מחמד
עקל ,בן  ,14עזה.

674

מחמד נצר עטיה
עיאד ,בן  ,25עזה.

675

חסאם אימן מחארב
עיאד ,בן  ,23עזה.

676

פאיז )?( נאיף
מאהר נאא'ף
אלט'אט'א ,בן ,24
עזה.

664

668

670

671

673

נהרג בתקיפה בבית
לאהיא 23 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב.

נהרג בתקיפה
באלקרארה ,מזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
באלקרארה ,מזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בשכונת
שג'אעיה 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
באלקרארה במזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
באלקרארה במזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרגה בתקיפה
בעיירת אלנצר צפונית
לרפיח 23 ,ביולי
.2014
נהרג בג'באליא

פעיל פלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין.
פעיל בפלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין.
לא ידוע

נהרג בתקיפה בשכונת
זייתון בעזה 19 ,ביולי
 .2014גופתו חולצה
מההריסות ב 24-ביולי
.2014
נהרג בתקיפה במזרח
עזה 23 ,ביולי .2014
נהרג בתקיפה בשכונת
אלזיתון בדרום עזה,
 23ביולי .2014
נהרג בתקיפה בשכונת
אלזיתון בעזה19 ,
ביולי  .2014גופתו
חולצה מההריסות,
ב 24-ביולי .2014
נהרג בקרבות
בשאג'עיה 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בשכונת
אלזיתון בדרום עזה,
 23ביולי .2014

יתכן והמדובר בחסאם אימן
מחרב ,מספר  675בטבלה.

מפקד בחטיבות
צלאח אלדין.
פעיל פלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין.
בלתי מעורבת

ראה תמונה מצורפת בנספח
ב'.

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
בלתי מעורב

בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורב

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
שימש כצלף
בלתי מעורב
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677

נצ'אל חמד )או
חמדי( דיאב
אלעג'לה ,בן ,31
עזה.

נהרג בתקיפה בשכונת
אלזיתון בעזה23 ,
ביולי .2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם

678

עמר זאהר צאלח
אבו חסין ,בן ,19
עזה.
עדנאן ע'אזי סעד
חביב ,בן  ,23עזה.

לא ידועים פרטים
אודותיו.

לא ידוע

680

מחמד עבד אלראוף
מחמד אלדדא ,בן
 ,40עזה.
אחמד מחמד דרויש
בלבל ,בן  ,20עזה.
אחמד נביל אבו
מראד ,בן 21
נאיף פאיז נאיף
אלט'אט'א ,בן ,19
עזה.
אימן אדהם יוסף
אלחאג' אחמד ,בן
 ,16מחנות הצפון.
זיאד ע'אלב רג'ב
אלרצ'יע ,בן ,23
מחנות הצפון.
ואיל בשיר יחיא
עסאף ,בן ,24
מחנות הצפון.
בלאל עלי אחמד
אבו עאד'רה ,בן
 ,25מחנות הצפון.
עבד אלכרים נאצר
צאלח אבו ג'רמי ,בן
 ,25מחנות הצפון.
אדהם אחמד
אבראהים אבו
עיטה ,בן ארבע,
ג'באליא.
ג'מילה סלים עיד
אבו עיטה ,בת ,55
ג'באליא.
אבראהים עבד
אללה אבראהים
אבו עיטה ,בן ,66
ג'באליה
האדי עבד אלחמיד
עבד אלפתאח עבד
אלנבי ,בן ,3
ג'באליא.

גופתו חולצה
מההריסות בכפר
אלמע'ראקה במרכז
הרצועה 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בשכונת
אלזיתון 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה במזרח
עזה 23 ,ביולי .2014
לא ידוע היכן נהרג25 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה בשכונת
זיתון 23 ,ביולי .2014

לא ידוע

679

681
682
683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

נהרג בתקיפה בשיח'
זאיד בצפון רצועת
עזה 23 ,ביולי .2014
נהרג בתקיפה בבית
לאהיא 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בג'באליא 22 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בשיח'
זאיד ,בצפון רצועת
עזה 23 ,ביולי .2014
נהרג בתקיפה בשיח'
זאיד ,בצפון רצועת
עזה 23 ,ביולי .2014
נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014
נהרגה בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה בשכונת
ג'באליא 24 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם
בלתי מעורב

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.
ראו תמונה מצורפת בנספח
ב' .

בלתי מעורב
בלתי מעורב
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
בלתי מעורב

בלתי מעורבת
בלתי מעורב

בלתי מעורב
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693

עבד אלרחמן
מחמוד עבד
אלפתאח עבד
אלנבי ,בן שנה,
ג'באליא.
אחמד אבראהים
עבדאללה אבו
עיטה ,בן ,31
ג'באליא.
בלאל זיאד אחמד
עלואן ,בן ,20
ממחנות הצפון.

נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014

696

מאג'ד מחמוד
מחמד חמיד ,בן
 ,28מחנות הצפון.

נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014

697

מילאד עמראן
ח'מיס אלאסטל ,בן
 ,29ח'אן יונס.
מחמד עמראן
ח'מיס אלאסטל ,בן
 ,33ח'אן יונס.
מלכ אמין אחמד
אלאסטל ,בן ,24
ח'אן יונס.
אחמד ת'אא'ר
עמראן אלאסטל ,בן
 ,33ח'אן יונס.
אמין תאא'ר עמראן
אלאסטל ,בן שלוש.
נדא תאא'ר עמראן
אלאסטל ,בת
חמש.
אסמאעיל מחמד
אלאסטל ,בן .45
אחמד אסמאעיל
]מחמד[ אלאסטל,
בן .20
מחמוד אסמאעיל
מחמד אלאסטל ,בן
.15
מחמד צאלח
אלאסטל ,בן .18
מחמד חסן
אלאסטל ,בן .42
עבד אלהאדי עבד
אלחמיד עבד
אלנבי ,בן שנתיים.
מחמד אבראהים
אבו עיטה ,בן .32

נהרג בתקיפה באזור
המערבי של ח'אן יונס,
 23ביולי .2014
נהרג בתקיפה באזור
המערבי של ח'אן יונס,
 23ביולי .2014
נהרג בתקיפה באזור
המערבי של ח'אן יונס,
 23ביולי .2014
נהרג בתקיפה באזור
המערבי של ח'אן יונס,
 23ביולי .2014
נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014
נהרגה בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014

694

695

698

699

700

701
702

703
704

705

706
707
708

709

נהרג בתקיפה בשכונת
ג'באליא 24 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

נהרג בתקיפה
בג'באליא 23 ,ביולי
.2014

לא ידוע

פעיל פלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין.
פעיל פלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין.
בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורבת

נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014
נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014

בלתי מעורב

נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014
נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014
אין פרטים אודותיו.

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
בלתי מעורב

נהרג בתקיפה
בג'באליא 24 ,ביולי
.2014

לא ידוע

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.
ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב' .
ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.
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710

מחמד אחמד סאלם
אלנג'אר ,בן .55

711

שאדי יוסף
אלנג'אר ,בן .15

712

אנור אחמד אבו
דקה ,ככל הנראה
בן .45
סאמי מוסא אבו
דקה ,ככל הנראה
בן .35
מחמד אבראהים
אבו דקה ,ככל
הנראה בן .42
עדלי ח'ליל אבו
דקה ,בן .45

716

אכרם אבראהים
אבו דקה ,בן .50

717

אנס אכרם מחמד
אלסכאפי ,בן .18

נהרג בתקיפה
בח'זאעה 24 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בח'זאעה 24 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בעבסאן/ח'זאעה24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה
בעבסאן/ח'זאעה24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה
בעבסאן/ח'זאעה24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה
בעבסאן/ח'זאעה24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה באזור
ח'זאעה 24 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה
בשאג'עיה 24 ,ביולי
.2014

718

סעד אכרם מחמד
אלסכאפי ,בן .18

נהרג בתקיפה
בשאג'עיה 24 ,ביולי
.2014

719

אסמאעיל חסן אבו
רג'ילה ,בן .57
בכר פתחי
אלנג'אר/קדיח

721

נאפצ' סלימאן
קדיח ,בן .34

722

נביל קדיח ,ככל
הנראה בן .45
ח'צ'ר ח'ליל ח'צ'ר
אללוח ,בן ) 27על-
פי מקורות אחרים
גילו .(42
חנאן ג'האד מטר
)לא מצוין גילו(

נהרג בתקיפה24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה במזרח
ח'אן יונס 24 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה במזרח
ח'אן יונס 24 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה
באלעטאטרה 24 ,ביולי
.2014

713

714

715

720

723

בלתי מעורב
בלתי מעורב
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
פעיל פלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין
פעיל פלוגות
ירושלים של
הג'האד האסלאמי
בפלסטין
לא ידוע

פעיל מבצעי בפתח.
לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע

725

תמאם חמד )לא
מצוין גיל(

נהרגה בתקיפה בבית
חאנון 24 ,ביולי .2014

בלתי מעורבת

726

מחמד ג'האד מטר
)לא צוין גילו(
עבד אלעזיז נור
אלדין אבראהים
נור ,בן .21

נהרג בתקיפה בבית
חאנון 24 ,ביולי .2014
נהרג בשאג'עיה24 ,
ביולי .2014

לא ידוע

727

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

לא ידוע

לא ידוע

724

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
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728

אחמד עבד אלכרים
אחמד חסן ,ח'אן
יונס ,כנראה בן .51
מחמד אסמאעיל
ח'צ'ר ,ח'אן יונס
רסמי סלים חסין
אבו רידה ,בן .54
חנפי מחמוד כאמל
אבו יוסף ,בן .39

732

אחמד מחמד כאמל
קדיח ,בן ) 23על פי
גרסה אחרת בן
שלושים(.
ראמי ראא'ד טאלב
קדיח ,בן .19

734

צדאם אבראהים
עודה אללה אבו
עאצי ,בן .23
מחמד מנצור חמדי
אלבשיתי ,בן
שמונה
מחמד נעים צאלח
אבו טעימה ,בן 12

737

סאלם עבדאללה
מוסא אבו טעימה,
בן 36
מחמד ראצ'י
מחמוד אבו רידה,
בן .22
חסן מג'די מחמוד
רצ'ואן ,בן .19

740

מחמד סאמי אסעיד
עמראן ,בן .26

741

עטאף כאמל מחמד
אבו דקה ,בת .54
שעבאן מוסא
מחמד אבו חיה ,בן
.64
אחמד ספיאן אבו
חג'יר ,בן .23
זכריא עלאא' צבחי
אלבטש ,בן .20
עבד אלכרים חמאד
עבד אלכרים אבו
חג'יר ,בן .33

729
730
731

733

735

736

738

739

742

743
744
745

נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014

לא ידוע

נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014
נהרג בתקיפה באזור
ח'זאעה
נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 24 ,ביולי .2014

לא ידוע
בלתי מעורב
פעיל טרור ככל
הנראה בגדודי עז
אלדין אלקסאם.

נהרג בתקיפה
בח'זאעה 23 ,ביולי
.2014

לא ידוע

נהרג בתקיפה באזור
ח'זאעה בח'אן יונס24 ,
ביולי .2014
נהרג בתקיפה בח'אן
יונס 23 ,ביולי .2014

לא ידוע

נהרג בתקיפה במזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה במזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה במזרח
ח'אן יונס 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה באזור
בני סהילה 23 ,ביולי
.2014
נהרג בתקיפה באזור
אלזנה בבני סהילא,
 24ביולי .2014
נהרג בח'אן יונס23 ,
ביולי .2014
נהרגה בח'אן יונס24 ,
ביולי .2014
לא ידוע כיצד והיכן
נהרג
לא ידוע כיצד והיכן
נהרג
לא ידוע כיצד והיכן
נהרג
לא ידוע כיצד והיכן
נהרג

 נהרג כאשר איבטח
נסיגה של "לוחמי ג'האד"
במהלך לחימה עם צה"ל.
 ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

לא ידוע
בלתי מעורב
בלתי מעורב
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

בלתי מעורבת
בלתי מעורב
לא ידוע
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
לא ידוע

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.
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746

עטיה מחמד חסן
אלדעאלסה ,בן .34

747

עטיה מחמד מחמד
עבד אלראזק ,בן
.34

נהרג כאשר רכב על
אופנוע במרכז הרצועה
במסגרת "משימה
ג'האדית" 23 ,ביולי
.2014
לא ידוע היכן וכיצד
נהרג

פעיל צבאי בפתח.

ראו תמונה מצורפת בנספח
ב'.

לא ידוע
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נספח ב'
תמונות של  29פעילי טרור מתוך  52פעילי הטרור המזוהים,
שאותרו ברשימת ד"ר אשרף אלקדרה

אחמד מחמד עבד אלג'ליל רמצ'אן )מספר 608
בטבלה( ,פעיל טרור .מכונה "החלל הגיבור" בדף
הפייסבוק של אלבריג' ).(facebook.com

ראא'ד זהיר חסן צלאח )מספר  617בטבלה( ,פעיל בגדודי עז
אלדין אלקסאם )(youtube.com

אחמל כאמל אבו מע'ציב )מספר  613בטבלה(,
פעיל פת"ח  /גדודי חללי אלאקצא
)(facebook,com

מחמוד ע'אנם )מספר  619בטבלה( ,מכונה
בדף הפייסבוק של מחנה הפליטים אלבריג'
"החלל הגיבור" ).(facebook.com
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אחמד נסים צאלח )מספר  618בטבלה( ,פעיל
גדודי עז אלדין אלקסאם ,מתוך סרטון שהופק
לזכרו )(youtube.com

האני עוצ' עודה סמור )מספר  623בטבלה(,
).(facebook.com ;moidev.moi.gov.ps

תמונה נוספת של אחמד נסים צאלח )מספר  618בטבלה(,
לצד התמונה נכתב" :התווית את הדרך מתוך אמונה שלמה,
שמי שיצעד בה יהא חלקו אחד משני התגמולים הטובים
ביותר :או ניצחון או מות קדושים .להתראות בגן העדן".
)(hamedsalameha.wordpress.com

אחמד אבראהים צבחי שביר )אבו חדיד(
)מספר  624בטבלה( ,פעיל פתח  /גדודי חללי
אלאקצא ).(nedal.net
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עבידה פצ'ל אבו הוישל )מספר  628בטבלה( ,ילד
ששימש בתפקידי סיוע בגדודי עז אלדין אלקסאם,
מכונה בפייסבוק "החלל הגיבור הילד" .בתמונה
מכוסה בתכריכים עם סמל החמאס ולראשו סרט של
גדודי עד אלדין אלקסאם ).(facebook.com

עאדל מחמד אבו הוישל )מספר  648בטבלה( ,פעיל
גדודי עז אלדין אלקסאם ,שימש כראש המערך
הרקטות של חמאס במחנה פליטים נציראת,
שבמרכז הרצועה).(elderofziyon.blogspot.co.il

הארון עוצ' וצפי חרארה )מספר  630בטבלה(,
פעיל ביחידת העילית )אלנח'בה( של גדודי עז
אלדין אלקסאם )פורום חמאס 30 ,18 ,באוגוסט
.(2014

עאדל מחמד אבו הוישל )מספר  648בטבלה(,
).(elderofziyon.blogspot.co.il
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יוסף אחמד מוסא )אלשיח' עיד( אלזאמלי )מספר  650בטבלה( ,בתמונה
ניתן לראות על מצחו את סמל גדודי עז אלדין אלקסאם
)(facebook.com

אסאמה בהג'ת מחמד רג'ב )מספר 653
בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

יוסף אלזאמלי ,פעיל גדודי עז אלדין
אלקסאם ,במדי הסהר האדום
).(palnurse.com

מחמוד עוצ' עלי זיאדה )מספר  565בטבלה( ,פעיל
פלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי בפלסטין.
שרת כמפקד גדוד בחטיבת הצפון ).(saraya.ps
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וסאם בהג'ת מחמד רג'ב )מספר 657
בטבלה( ,פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

עזת אמיה עזת אלסיד )מספר 659
בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם.
מכונה בפייסבוק "החלל לוחם הג'האד"
).(facebook.com

עזת אמיה עזת אלסיד )מספר  659בטבלה( ,פעיל
גדודי עז אלדין אלקסאם.(paltimes.net) .

אחמד מחמוד סחויל )מספר  665בטבלה( ,פעיל פלוגות
ירושלים של הג'האד האסלאמי בפלסטין ).(saraya.ps
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אחמד מחמד בלבל )מספר  681בטבלה( ,פעיל גדודי
עז אלדין אלקסאם ).(facebook.com

אחמד נביל אבו מראד )מספר  682בטבלה( ,פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם ).(facebook.com

הודעת הפטירה של אחמד מחמד
בלבל" ,החלל לוחם הג'האד" ,מטעם
גדודי עז אלדין אלקסאם.

אסמעיל מחמד אלאסטל )מספר 703
בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין
אלקסאם ).(facebook.com

159-14

26

אחמד אסמאעיל אלאסטל )מספר 704
בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

מחמד חסן אלאסטל )מספר  707בטבלה(,
פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

מחמד צאלח אלאסטל )מספר  706בטבלה(,
פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

אנס אלסכאפי )מספר  717בטבלה( ,פעיל
פלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי
בפלסטין )(paltoday.ps
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סעד אלסכאפי )מספר  718בטבלה( ,פעיל
פלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי
בפלסטין ).(paltoday.ps

חנפי אבו יוסף )מספר  731בטבלה( ,פעיל טרור.
נכתב עליו בדף הפייסבוק של שכונת עבסאן ,כי נהרג
כאשר אבטח נסיגה של פעילים נוספים במהלך
עימות עם צה"ל ).(facebook.com

עבד אלעזיז נור אלדין נור )מספר 727
בטבלה( ,פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

מחמד סאמי עמראן )מספר  740בטבלה( ,פעיל
גדודי עז אלדין אלקסאם ).(paldf.net
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זכריא עלאא' אלבטש )מספר  744בטבלה( ,פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם ).(facebook.com

עטיה מחמד חסן אלדעאלסה )מספר 746
בטבלה( ,פעיל צבאי בפת"ח
).(facebook.com
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נספח ג'
 150שמות נוספים על בסיס רשימה ,שפורסמה ע"י ד"ר אשרף
6
אלקדרה

 6רשימה זאת לקוחה מדף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 27 ,ביולי .2014
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נספח ד'
השלמות ותיקון טעויות ,שחלו במסמכים קודמים

ח'אלד מאג'ד אלבטש )מספר  147בטבלה במסמך
הראשון אודות הרוגי מבצע "צוק איתן" 28 ,ביולי
 .(2014הופיע כבלתי מעורב ,אך הסתבר ,שהוא פעיל
גדודי עז אלדין אלקסאם ).(facebook.com

7

יוסף יוסף ע'אזי עטיה חמדיה )מספר 499
בטבלה בהשלמה מספר  2אודות הרוגי מבצע
"צוק איתן" 19 ,באוגוסט  .(2014הופיע כלא
ידוע אך הסתבר ,שהוא פעיל גדודי עז אלדין
אלקסאם ).(paldf.net

מימין :יחיא עלאא' אלבטש )מספר  142במסמך הראשון אודות הרוגי "צוק איתן" 28 ,ביולי ,(2014
הופיע כבלתי מעורב אך הסתבר שהוא פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם .בדף הפייסבוק של משפחת
אלבטש הוא כונה "אלשהיד אלקסאמי" ) .(facebook.comמשמאל :יחיא עלאא' אלבטש בסרטון
לזכרו ,שעלה ברשת היוטיוב ).(youtube.com

 7השלמות לארבעת המסמכים הקודמים ,שבהם נבחנו שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן".
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אבראהים אסעד עבד אלקאדר אלקרא )מספר 533
בהשלמה מספר  .(3פעיל פלוגות ירושלים של
הג'האד האסלאמי בפלסטין ).(facebook.com
זוהי התמונה הנכונה של ההרוג ולא זו שהופיעה
בהשלמה מספר .3

חמאדה עבדאללה אלבשיתח )מספר  269בהשלמה
מספר  ,(1פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם
) .(facebook.comנהרג בלחימה בח'אן יונס ותמונתו
לא הופיעה עד כה.

עבדאללה אסמאעיל עמר אלבחיצי
)מספר  563בהשלמה מספר  ,(3פעיל
פלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי
בפלסטין ) .(saraya.psזוהי התמונה
הנכונה של ההרוג ולא זו שהופיעה
בהשלמה מספר .3

עבדאללה סאלם אלאח'רס )פעיל  228בטבלה
בהשלמה מספר  ,(1פעיל גדודי עז אלדין
אלקסאם ,שעבד גם במשטרה
).(facebook.com
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מחמד מחמוד אלמקאדמה )מספר  400בהשלמה מספר
 ,(2פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם ולא "פעיל טרור" כפי
שזוהה בעבר ).(facebook.com

עבד אלרחמן אלסכאפי )מספר  418בהשלמה
מספר  ,(2פעיל פלוגות ירושלים של הג'האד
האסלאמי בפלסטין ולא "בלתי מעורב" כפי שזוהה
בעבר ).(paltoday.ps
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