 19בפברואר 2015

בדיקת שמות ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק
1
איתן" – השלמה מספר 9

מימין :מחמד ג'מעה אחמד שעת' ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם ,שנהרג במבצע "צוק איתן" ).(facebook.com
משמאל :מחמד ג'מעה אחמד שעת' כקצין במנגנון הביטחון והאבטחה של החמאס בעזה ) .(moidev.moi.gov.psגורם
רשמי בחמאס הודה לאחרונה )בראיון ל ,(AP-כי חמאס איבדה  400לוחמים במבצע .זהו להערכתנו מספר מינימאליסטי.
על פי גורם בטחוני ישראלי נהרגו במבצע "צוק איתן" כ 590-פעילי חמאס המהווים קרוב ל 67%-מכלל פעילי הטרור
שנהרגו.

סיכום ממצאי הבדיקות עד כה
 .1מסמך זה הינו העשירי בסדרת פרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור הבוחן את זהות ההרוגים
הפלסטינים במבצע "צוק איתן" .מטרת הפרויקט הנה לקבוע מי מההרוגים היו פעילי טרור ומי מהם
אזרחים בלתי מעורבים ולבחון את היחס ביניהם .ממצאי הבדיקה עד כה )על בסיס בדיקה של כ61%-
מהמספר הכולל של ההרוגים( הינם ,שפעילי הטרור מהווים כ 48.7%-מהשמות שזוהו וכי האזרחים
הבלתי מעורבים מהווים כ .51.3%-יחס זה עשוי להשתנות בהמשך.
 .2שקלול ממצאי הבדיקה הנוכחית עם ממצאי הבדיקות הקודמות ,שפורטו במסמכי מרכז המידע,
מצביעים על ההתפלגות הבאה של  1,314ההרוגים ,שנבחנו עד כה:
א 553 .הרוגים הינם פעילי טרור.
ב 583 .הרוגים הינם אזרחים בלתי מעורבים.

 1בהמשך לפרסום מרכז המידע מה 1-בפברואר  " :2015ממצאי בדיקת רשימת שמות  17עיתונאים ,שהפלסטינים טוענים כי
הם נהרגו במבצע "צוק איתן" )השלמה מס' (8
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ג .זהותם של  178הרוגים )כ 13.5%-מכלל השמות שנבדקו( אינה ידועה בשלב זה .לפיכך
לא ניתן לקבוע לגביהם האם מדובר בפעילי טרור או באזרחים בלתי מעורבים.

הערות מתודולוגיות לבדיקה הנוכחית
 .3במסמך הנוכחי נבדקו  150שמות נוספים של ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן" על בסיס
רשימת-ההמשך ,שהופיעה בעיתון פלסטין של חמאס .שם אחד שהופיע ברשימה ,היה כפול )הוא
הופיע כבר ברשימה של ד"ר אלקדרה( כך שנבדקו  149שמות .מרבית השמות ברשימה הנוכחית
נהרגו בין ה 28-ביולי לבין ה 29-ביולי .2014
 .4עד לבדיקה הנוכחית נבחנו ע"י מרכז המידע  1,165שמות הרוגים ,שהיוו כ 54%-מהמספר הכולל
של ההרוגים ,אשר מגיע ל 2,157-הרוגים )על פי דיווח משרד הבריאות הפלסטיני ,עדכני ל14-
בספטמבר  .2(2014יחד עם הבדיקה הנוכחית מגיע מספר השמות ,שנבדקו ע"י מרכז המידע,
ל ,1,314-המהווים כ 61%-מהמספר הכולל של ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן".

ממצאי הבדיקה הנוכחית
 .5מבדיקת  150שמות הרוגים נוספים ,שהופיעו בעיתון פלסטין המזוהה עם חמאס )ראו נספח ג'(,
עלו הממצאים הבאים:
א 25 .שמות הרוגים זוהו כפעילי טרור )מתוכם אותרו תמונות של  11פעילים(.
ב 103 .שמות הרוגים זוהו כאזרחים בלתי מעורבים.
ג .זהותם של  21הרוגים אינה ידועה.
ד .שם אחד של אזרח בלתי מעורב זוהה על ידינו ככפול )הופיע בעבר ברשימות של ד"ר
אלקדרה(.
 .6להלן פילוח שייכותם הארגונית של  25ההרוגים ,שזוהו על ידינו כמעורבים בטרור:
א 10 .פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם.
ב 3 .פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ובמקביל פעילי מנגנוני הביטחון ,שבשליטת חמאס.
ג 1 .פעיל מנגנוני הביטחון ,שבשליטת חמאס.
ד 5 .פעילים במערכת החברתית

של חמאס )ה"דעווה"( ,התומכת במערכת הצבאית

והפוליטית.
ה 3 .פעילים המזוהים עם הג'האד העולמי.

 2בהצהרה של אסמאעיל אלאשקר ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ) 18בפברואר  (2015נטען ,כי מספר ההרוגים עולה על
) 2,200אלרסאלה נט 11 ,בפברואר .(2015
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ו.

 1פעיל ועדות ההתנגדות העממית.

ז 2 .חשודים במעורבות בטרור ,שזהותם הארגונית אינה ידועה.
 .7מתוך  128שמות הרוגים ,שזוהו בבדיקה הנוכחית 25 ,הינם פעילים בארגוני הטרור ,אשר מהווים
כ 20%-מהשמות שזוהו 103 .זוהו כאזרחים בלתי מעורבים ,המהווים כ 80%-מהשמות ,שזוהו.
זהותם של  21הרוגים נוספים אינה ידועה בשלב זה.

חמאס החל לשחרר לתקשורת נתונים על המספר הכולל של
פעיליו ,שנהרגו במבצע "צוק איתן"
 .8לאחרונה דיווחה סוכנות הידיעות  13) APבפברואר  (2015כי גורם רשמי בחמאס ) "Hamas
" (officialמסר ,כי החמאס איבד  400לוחמים במבצע "צוק איתן" .על פי טענת החמאס )שנועדה
לצרכים תעמולתיים( כולל מספר זה פעילים רבים ,שנהרגו בזירות הקרבות נגד ישראל ומספר קטן
יותר ,שנהרגו במהלך התקיפות האוויריות הישראליות נגד בתי מחבלים.
 .9עד כה נמנעה חמאס מלנקוב במספר ההרוגים שספגה במבצע "צוק איתן" במסגרת מדיניות
ההסתרה המשרתת את המערכה התעמולתית ,המדינית והמשפטית ,המתנהלת נגד מדינת
ישראל .מספר ההרוגים ,שנקבה חמאס ) 400הרוגים( ,הינו עדיין ,להערכתנו ,מינימאליסטי והמספר
האמיתי גבוה בכ 200-פעילים .כזכור מצא גורם בטחוני ,בבדיקה שקיים ,כי במבצע "צוק איתן" נהרגו
 590פעילי חמאס ,המהווים קרוב ל 66.6%-מכלל פעילי הטרור ,שנהרגו )על פי ממצאי בדיקת אותו
גורם זוהו לפחות  886הרוגים מכלל הרוגי מבצע "צוק איתן" כפעילי טרור(.
 .10דפוס פעולה זה של הסתרת המספר האמיתי של הרוגי חמאס וחשיפתו בפני התקשורת זמן
רב לאחר סיום המבצע ,כשחמאס מעריכה ,שהבשילו הנסיבות לכך ,עלול לחזור על עצמו .כזכור גם
לאחר מבצע "עופרת יצוקה" קיימה חמאס מדיניות של הסתרת המספר האמיתי של הרוגי המלחמה
על מנת להטמיע את המסר הכוזב לפיו ביצעה ישראל הרג המוני של אזרחים ברצועה )"השואה" של
רצועת עזה ,כפי שטענה אז התעמולה החמאסית( .רק כשנתיים לאחר מבצע "עופרת יצוקה" הודה
פתחי חמאד ,מי שהיה שר הפנים בממשל חמאס ,כי במהלך המבצע נהרגו  700פעילי המערך
הצבאי-בטחוני של חמאס .המספר האמיתי ,אשר פתחי חמאד הודה בו כשנתיים לאחר המלחמה
תאם ממצאי בדיקה ,שנערכה במערכה הביטחון בישראל ,לאחר מבצע "עופרת יצוקה".3

 3פרוט ראו לקט מידע מה 10-באוגוסט " ":2014מלחמת האבידות" :גם במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נקטה חמאס במדיניות
של הסתרת פגיעות צה"ל בפעיליה .נתונים אמיתיים על היקף האבידות פורסמו רק כשנתיים לאחר המבצע ,לאחר ,שהמידע
הכוזב לפיו ביצעה ישראל הרג המוני של אזרחים ברצועה חלחל לדעת הקהל העולמית ולדו"ח גולדסטון".
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פתחי חמאד ,מי שהיה שר הפנים בממשל חמאס ,אשר חשף את מספר ההרוגים האמיתי של חמאס ושאר ארגוני
הטרור ,כשנתיים לאחר מבצע "עופרת יצוקה" )פלסטין 1 ,בנובמבר  ,2010תמונת ארכיון(
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נספח א'
ממצאי בדיקת  150שמות נוספים שנהרגו במבצע "צוק איתן" ,על
בסיס רשימה ,שפורסמה בעיתון פלסטין של חמאס
מס'
ברשימה
של
"פלסטין".
1,043

1,044

1,045

1,046

1,047

1,048

1,049

1,050

1,051

1,052

1,053

1,054

1,055

שם ,גיל ומקום
מגורים

תאריך ונסיבות
המוות

עבדאללה
נצ'אל
עבדאללה אבו
זיד ,בן .5
עבד אלצמד
מחמוד אחמד
רמצ'אן ,בן .16
אימן עדנאן
מוסא שכר ,בן
.25
עיסא כאמל
מוסא ,בן .59

נהרג ברפיח 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

נהרג במחנה נציראת,
 28ביולי .2014

בלתי מעורב

נהרג במחנה נציראת,
 28ביולי .2014

בלתי מעורב

נהרג במחנה
הפליטים מע'אזי28 ,
ביולי .2014
נהרג ברפיח 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

צהיב עאטף
סלימאן אבו
ג'זר ,בן ,6
מרפיח.
מחמד אחמד
חרבי ציאם ,בן
7
צאברין ח'צ'ר
סעיד אבו זיד,
בת  ,31מרפיח
ביסאן איאד
עבדאללה אבו
זיד ,בת 12
שמה ואא'ל
דרויש אלצליבי,
בת 15
מסעוד אחמד
סעיד
אלחשאש ,בן
19
הנאא' עלי ג'בר
אלחשאש ,בת
47
עמר סלאמה
מחמוד צ'היר,
בן 38
עלאא' בהאא'
אלדין כאמל
ע'ריב ,בן 17

מעורבות בטרור

הערות

בלתי מעורב

נפצע ברפיח 24 ,ביולי
 2014ומת מפצעיו.

בלתי מעורב

נהרגה ברפיח29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרגה ברפיח29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרגה ברפיח29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג ברפיח 29 ,ביולי
.2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם

נהרגה ברפיח29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג ברפיח 30 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

נהרג בשכונת אלזהור
ברפיח 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

נפטר מפצעיו ב 27-ביולי
 2014בבית החולים
אלעריש במצרים.

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.
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1,056

בהאא' אלדין
כאמל מחמד
ע'ריב ,בן 58
מחמד עמר
סלאמה צ'היר,
בן 10
צאברין מצטפא
מחמד דחלאן,
בת 27
מוסא אחמד
מסלם אבו
סעאדה ,בן .42

1,060

סלימאן מחמד
ח'ליל קדיח ,בן
73
מחמד תופיק
מחמד קדיח ,בן
64
אכרם סלימאן
מחמד קדיח ,בן
42
יחיא מחמד
עבדאללה
אלעקאד ,בן
48
מחמד ג'מעה
אחמד שעת',
בן 30

1,065

מחמד פצ'ל
עטא אלאע'א,
בן 25
אחמד נאדר
עטא אלאע'א,
בן 20
מורה נאדר
אלאע'א ,בת
54
דאליה נאדר
עטא אלאע'א,
בת 17
שאדי נאצר
שחדה
אלמדהון ,בן
24

1,057

1,058

1,059

1,061

1,062

1,063

1,064

1,066

1,067

1,068

1,069

נהרג ברפיח 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

נהרג ברפיח 30 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

לא ידוע

בלתי מעורבת

נהרג ממזרח לח'אן
יונס 27 ,ביולי .2014

בלתי מעורב

גופתו נמצאה בין
ההריסות בח'זאעה,
 28ביולי .2014
גופתו נמצאה בין
ההריסות בח'זאעה,
 28ביולי .2014
גופתו נמצאה בין
ההריסות בח'זאעה,
 28ביולי .2014
נהרג בח'אן יונס28 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורב

נהרג בח'אן יונס28 ,
ביולי .2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
במקביל פעיל
מנגנון הביטחון
והאבטחה של
החמאס בעזה.
פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.

נהרג בח'אן יונס28 ,
ביולי .2014

לא ידוע

נהרג בח'אן יונס28 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג בח'אן יונס28 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

לא ידוע

פעיל היחידה
המובחרת של
גדודי עז אלדין
אלקסאם
)אלנח'בה(.

לא ידוע

שם כפול .הופיע כבר
במספר  1032ברשימה
של ד"ר קדרה )ראו
השלמה מס'  ,(6ולכן הוא
לא ייכלל ברשימת
ההרוגים.

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.
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1,070

צהיב מצטפא
מחמוד
עכאשה ,בן 22

1,071

עבדאללה
עבדאללה עבד
אבו פול ,בן 24

1,072

תאמר מעין
אבראהים נציר
]בן [22
מחמד שחאדה
עבדאללה לוז

1,074

פאתנה מחמוד
מחמד אבו
סלטאן
סמיח ג'בריל
רזק ג'ניד ,בן .5

1,076

מחמד מוסא
מרזוק עלואן,
בן .9
הנד עמאד
מחמד קדורה

1,078

יוסף מחמד
עבד אבו
ח'ליפה
סאמח וליד
עבד אללטיף
אבו שראר ,בן
35
מחמד עבד
אלכרים דיאב
אבו ג'ראד ,בן
65
מחמד עמאד
מחמד בארוד,
בן 11
ג'מאל צאלח
ג'מאל עליאן ,בן
.8

1,073

1,075

1,077

1,079

1,080

1,081

1,082

נהרג עם אחיו מאמן
מצטפא עכאשה
במארב של גדודי עז
אלדין אלקסאם נגד
צה"ל בבית חאנון27 ,
ביולי 2014
נהרג ב 23-ביולי
 2014במארב של
גדודי עז אלדין
אלקסאם לכוחות
צה"ל .לא ידוע היכן.
נהרג בבית חאנון28 ,
ביולי .2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם

פעיל יחידת
המארבים של
גדודי עז אלדין
אלקסאם .במקביל
שרת במשטרת
חמאס ברצועה.
לא ידוע

נהרג במזרח ג'באליא,
 28ביולי .2014

מפקד שטח
בגדודי עז אלדין
אלקסאם.
בלתי מעורבת

נהרג מזרחית
לג'באליא 28 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

נהרג מזרחית
לג'באליא 28 ,ביולי
.2014
נהרגה מזרחית
לג'באליא 28 ,ביולי
.2014
נהרג מזרחית
לג'באליא 28 ,ביולי
.2014
נהרג בשכונת
אלתפאח בעזה27 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב

לא ידוע

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

נהרג ביחד עם מחמד
שחאדה עבדאללה לוז,
פעיל גדודי עז אלדין
אלקסאם )מספר .(1073

בלתי מעורבת
לא ידוע
מפקד בגדודי עז
אלדין אלקסאם.

לא ידוע

בלתי מעורב

נהרג במחנה
הפליטים אלשאטי27 ,
ביולי 2014
נהרג במחנה
הפליטים אלשאטי27 ,
ביולי 2014

בלתי מעורב

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

בלתי מעורב
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1,083

חסן ג'מאל
שעבאן כרת ,בן
27

לא ידוע

1,084

עת'מאן מאג'ד
יאסין ,בן 24

לא ידוע

1,085

צבחי עוצ'
אחמד אלחלו,
בן  ,62שכונת
שג'אעיה ,עזה.

1,086

נרמין מאג'ד
יוסף צ'אהר,
בת  ,11שכונת
שג'אעיה.
עלי עבד
אלעזיז
עבדאללה
ציאם ,בן 22
פאיזה אחמד
עבד אלפתאח
אלנאדי ,בת 54
אבראהים יאסר
אבראהים חמד,
בן 18

נהרג בשכונת
שג'אעיה 13 ,ביולי
 .2014לפי גירסה
אחרת נהרג במחנה
הפליטים שאטי28 ,
ביולי .2014
נהרגה בשכונת
שג'אעיה 20 ,ביולי
. 2014

1,090

חנאן רמצ'אן
מצטפא צ'אהר,
בת 50
מאג'ד יוסף
מחמד צ'אהר,
בן  ,53שכונת
שג'אעיה ,עזה.
דאנא מחמד
מאג'ד צ'אהר,
בת שנה
מחמוד עבד
אלג'ליל תופיק
אבו כויכ ,בן 30
רהף אבראהים
מחמד פרחאת,
כבת חודש

1,095

בדר חאתם
קדיח ,בן 5

1,087

1,088

1,089

1,091

1,092

1,093

1,094

פעיל באחד
ממנגנוני הביטחון.
פעיל במנגנון
ההתערבות
המהירה והשמירה
על המשטר של
משטרת עזה.
פעיל בגדודי עז
אלדין אלקסאם.
במקביל שרת
באחד ממנגנוני
הביטחון של
חמאס.
בלתי מעורב

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

בלתי מעורבת

לא ידוע

לא ידוע

נהרגה בג'באליא29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג מזרחית לשכונת
אלזיתון בעזה בעת
מארב לחיילי צה"ל,
 29ביולי 2014
נהרגה בשכונת
שג'אעיה במזרח עזה,
 20ביולי .2014
נהרגה בשכונת
שג'אעיה במזרח עזה,
 20ביולי .2014

פעיל גדודי עז
אלדין אלקסאם.
בלתי מעורבת
בלתי מעורב

נהרגה בשאג'עיה20 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג בשכונת שיח'
רצ'ואן בעזה 28 ,ביולי
2014
נהרגה במערב העיר
עזה 29 ,ביולי 2014

פעיל במערך
החברתי של
חמאס )ה"דעווה"(.
בלתי מעורבת

נהרג בח'זאעה24 ,
ביולי 2014

בלתי מעורב

גופתה חולצה ב 30-ביולי
2014

נטען ע"י הפלסטינים כי
היא התגוררה בסמוך
למפקדת חמאס
שהותקפה ע"י צה"ל.
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1,096

מחמד מחמוד
אבו שקפה ,בן
6
יחיא מנד'ר
אלדרבי ,בן 8

1,098

סאמר זהיר
חסונה ,בן 9
מחמוד ריאצ'
חאזם שביר ,בן
.12

1,100

אחמד חאזם
מקדאד שביר,
בן .9

1,101

עלי חסן חסין
אלהוארי ,בן
] 11במקורות
נוספים בן 18
ואפילו [31
חסין חסן ח'ליל
אבו נג'א ,בן 65
דולת נאפד'
סלימאן קדיח,
בת 30

1,104

עבד אלרחמן
עקילאן אבו
שמאלה ,בן 72
מחמד מחמד
עבד אלרחמן
אבו שמאלה ,בן
8
ג'נא בלאל אבו
ח'וצה ,בת שנה

1,107

צאברין מחמד
אבו ח'וצה ,בת
32
יזן עמאד אבו
ח'וצה ,בן 4

1,109

אחמד כרים
אלסמירי ,בן
שנתיים
מחמד כרים
אלסמירי ,בן
12
עאא'שה
חמדאן אבו
ג'בר ,בת 23

1,097

1,099

1,102
1,103

1,105

1,106

1,108

1,110

1,111

נהרג באלשאטי27 ,
ביולי 2014

בלתי מעורב

נהרג לא ידוע באילו
נסיבות 28 ,ביולי
2014
לא ידוע מתי ובאילו
נסיבות נהרג
נהרג בבמחנה
הפליטים שאטי
במערב עזה 29 ,ביולי
.2014
נהרג בבמחנה
הפליטים שאטי
במערב עזה 29 ,ביולי
.2014
נפטר מפצעיו ב28-
ביולי  ,2014נפצע
כמה ימים לפני-כן ,לא
ידוע היכן.

בלתי מעורב

נהרג בבני סהילא27 ,
ביולי 2014
נפטרה ב 27-ביולי
 2014לאחר שנפצעה
במזרח עבסאן ,ב24-
ביולי 2014
נהרג באלבריג'27 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב
בלתי מעורב

בלתי מעורב

לא ידוע

בלתי מעורב
בלתי מעורבת

בלתי מעורב

נהרג באלבריג'27 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב

נהרגה באלסוארחה,
מערבית לאלנציראת,
 27ביולי 2014
נהרגה באלסוארחה,
מערבית לאלנציראת,
 27ביולי 2014
נהרגה באלסוארחה,
מערבית לאלנציראת,
 27ביולי 2014
נהרג בכפר ואדי
אלסלקא 27 ,ביולי
.2014
נהרג בכפר ואדי
אלסלקא 27 ,ביולי
.2014
נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורב
בלתי מעורבת
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1,112

ריהואם תיסיר
אבו מאשי ,בת
11
אחמד מחמד
סעיד עבד
אלעאל ,בן 24
אנור מחמד
סאלם אבו
ג'בר ,בן 35
חמדאן מחמד
אבו ג'בר ,בן
77
ג'בר חמדאן
אבו ג'בר ,בן
27
תקי צלאח אבו
עיסא ,בת שנה

1,118

מחמד ראא'ד
אבו ג'בר ,בן 3
סמא ראא'ד
אבו ג'בר ,בת
שנה נהרגה
פצ'ל חמדאן
אבו ג'בר ,בן
19
אחמד חמדאן
אבו ג'בר ,בן
36

1,122

אימן צלאח אבו
עון ,בן 26

אין פרטים

1,123

שהד אבראהים
אבו ח'וצה ,בת
8

1,124

אניס עבד
אלרחמן אבו
שמאלה ,בן 38
ריתאל תיסיר
אבו ח'וצה ,בת
שנה

נהרגה מערבית
למחנה הפליטים
אלנציראת 28 ,ביולי
.2014
נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

1,126

אבראהים כרים
אלסמירי ,בן 9
עדי ראפת אבו
אלח'יר ,בן 14
בשיר מחמד
אבו ח'וצה ,בן
24

1,113

1,114

1,115

1,116

1,117

1,119

1,120

1,121

1,125

1,127
1,128

נהרגה בדיר אלבלח,
 29ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

פעיל בג'האד
העולמי .עסק בירי
רקטות.
לא ידוע

נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב

נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

פעיל בג'האד
העולמי .עסק בירי
רקטות.
בלתי מעורבת

נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014
נהרגה באלבריג'29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב

נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

אין פרטים

נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014
נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

היה גם שיח' מטיף
במסגד.

בלתי מעורבת
פעיל במערך
החברתי של
חמאס )ה"דעווה"(.
פעיל בגדודי עז
אלדין אלקסאם.
במקביל פעיל
במנגנוני הביטחון.
פעיל בג'האד
העולמי .עסק בירי
רקטות.
בלתי מעורבת

מפקד בגדודי עז
אלדין אלקסאם.

נהרגה מערבית
למחנה הפליטים
אלנציראת 28 ,ביולי
.2014
אין פרטים

בלתי מעורב

אין פרטים

בלתי מעורב

נהרג מערבית למחנה
הפליטים אלנציראת,
 28ביולי .2014

לא ידוע

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

בלתי מעורבת
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1,129

אחמד מחמד
מחמד אחמד,
בן 51
אבראהים
מעתצם
אבראהים כלוב,
בן 4

1,131

סמיה עבד
אלרחמן אבו
ג'בר ,בת 32
סלמא אנור אבו
ג'בר ,בת 25
חלא אחמד אבו
ג'בר ,בת 4

1,134

לין/לינא כפאח
אבו ג'בר ,בת
23
חנאן סאלם
אלפאר ,בת 15

1,136

אנואר מחמד
אבו ג'בר ,בת
25
פאטמה חסן
אלפאר ,בת 56

1,138

ריהאם חסין
אלפאר ,בת 26

1,139

ג'יהאן סאלם
אלפאר ,בת 29

1,140

דינא חמדאן
אבו ג'בר ,בת
26
אבן דינא
חמדאן אבו
ג'בר ,מתחת
לגיל שנה ]לא
מצוין שמו
הפרטי ,ייתכן
שמדובר
בהכפלת שם
שכבר הופיע[
זינאת חסן
אלפאר ,בת 58

1,143

מחמד סלים
מחמד אבו
נצירה ,בן 34

1,130

1,132
1,133

1,135

1,137

1,141

1,142

נהרג באלנציראת29 ,
ביולי 2014

בלתי מעורב

נהרג בדיר אלבלח,
 29ביולי 2014

בלתי מעורב

גופתה אותרה ב29-
ביולי  2014בביתה
באלבריג'
נהרגה באלבריג'29 ,
ביולי .2014
גופתה אותרה במחנה
אלמע'אזי 28 ,ביולי
2015
נהרגה באלבריג'29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

גופתה אותרה מתחת
להריסות ביתה
באלמע'אזי 29 ,ביולי
2014
נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014
גופתה אותרה
באלמע'אזי 29 ,ביולי
2014
גופתה אותרה
באלמע'אזי 29 ,ביולי
2014
גופתה אותרה
באלמע'אזי 29 ,ביולי
2014
נהרגה באלבריג'29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת

בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת

נהרג באלבריג'29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורב

גופתה אותרה
באלמע'אזי 29-,ביולי
2014
אין פרטים

בלתי מעורבת
לא ידוע
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1,144

באסמה סאלם
סלים בריכה,
בת 35
ליאלי לאא'ל
ג'מיל אלנג'אר,
בת 3

1,146

מחמד ג'מיל
אחמד אלנג'אר,
בן 12

1,147

איה אבראהים
חסן אבו סתה,
בת 23

1,148

עאידה עז
אלדין עמר עבד
אלע'פור ,בת
21
אבתסאם עבד
אלסמיע חרב
אלנג'אר ,בת
23
סהאם ראג'י
ח'ליל אלנג'אר,
בת 46
ולאא' ג'מיל
אחמד אלנג'אר,
בת 23
ג'מיל אחמד
חאמד אלנג'אר,
בן 46
סארה אחמד
צדקי עבד
אלע'פור ,בת
שנה
חסין יאסר
מחמוד אבו
צקר ,בן 16
מנא אסמאעיל
ח'מיס אלנג'אר,
בת 43
חמד יוסף חסן
אלנג'אר ,בן 23

1,157

פוזיה קאסם
חנון אלנג'אר,
בת 81
איה סאמי אנור
אלרמלאוי ,בת
9

1,145

1,149

1,150

1,151

1,152

1,153

1,154

1,155

1,156

1,158

נהרגה בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרגה באזור קיזאן
אלנג'אר שבדרום
מחוז ח'אן יונס29 ,
ביולי .2014
נהרג באזור קיזאן
אלנג'אר שבדרום
מחוז ח'אן יונס29 ,
ביולי .2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורבת

בלתי מעורב

בלתי מעורבת

נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורבת

נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורבת

נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
לא ידוע
בלתי מעורבת

נהרג בבני סהילה30,
ביולי .2014

מעורב )?(

נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בשכונת
אלמחטה במרכז ח'אן
יונס 29 ,ביולי .2014

בלתי מעורבת

על פי ידיעה בלתי
מאומתת היה מעורב
בלחימה.

לא ידוע
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
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1,159

אבראהים
אחמד סעיד
אלחשאש ,בן
15
אבראהים
קשטה ]בן [17

1,161

עמאד
אלברדויל ]בן
[44

1,162

אחמד אבו
אלנג'א
סהיל חסן
נצאר ,בן 25

1,164

מחמד עטא
מחמוד
אלנג'אר ,בן
שנתיים
רפיף עטא
מחמד אלנג'אר,
בן 3
מרואן ח'ליל
ג'בריל ,בן 40

1,167

מחמד עמאד
אבו חאמדה ,בן
21
מצעב אחמד
מוסא אצליח,
בן 17
נארימאן ח'ליל
נאיף אלאע'א,
בת 38
עלי מחמד
מחמוד אבו
מערוף ,בן 23
דעאא' ג'מיל
אחמד אלנג'אר

1,172

ג'נא אחמד
פאיז בריכה
]בת [3
מחמד זכי חסן
אלנג'אר

1,174

ג'האד
אבראהים חסן
אלנג'אר] ,בן
.[25

1,160

1,163

1,165

1,166

1,168

1,169

1,170

1,171

1,173

נהרג ברפיח 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

מת מפצעיו בבית
חולים במצרים28 ,
ביולי  .2014לא ברור
באילו נסיבות נפגע.
מת מפצעיו 28 ,ביולי
 2014לאחר שנפצע
בעזה ב 11-ביולי
.2014
לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

נהרג בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014

בלתי מעורב

נהרג בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרג במחנה
הפליטים אלנציראת,
 29ביולי .2014
נהרג באזור דיר
אלבלח 29 ,ביולי
.2014
לא ידוע

בלתי מעורב

בלתי מעורב

בלתי מעורב
מעורב )?(
לא ידוע

נהרגה בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג בג'בליא29 ,
ביולי .2014

לא ידוע

נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרג בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרג בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014

על פי ידיעה בלתי
מאומתת היה מעורב
בלחימה.

בלתי מעורבת
פעיל בגדודי עז
אלדין אלקסאם

ראו תמונה מצורפת
בנספח ב'.

פעיל במערכת
החברתית של
חמאס )ה"דעווה"(.

020-15
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1,175

צבחיה מאנס
מחמוד בריכה
]בת [58
אחמד פאיז
אחמד בריכה
]בן [32
מחמד עטא
מחמד אלנג'אר
]ילד[
מיסאא' עבד
אלסמיע מוסא
אלנג'אר
מנא ג'האד
אבראהים
אלנג'אר
אחמד עלי
מחמד פרואנה,
]בן  ,23מח'אן
יונס[.
אסאמה פאיז
אחמד בריכה
]בן [17
נאג'י אחמד
מרצ'א אלרקב
]בן [19
כרים ג'מיל
אחמד אלנג'אר
עצאם מחמד
עטא אלנג'אר,
]בן .[24
עטא מחמד
עטא אלנג'אר,
]בן .[29
סמאא' מחמד
עטא אלנג'אר

1,187

אחמד סלימאן
אחמד אבו
עאמר ]בן [40
מחמד אחמד
אבו עאמר
מרוה אחמד
אבו עאמר ]בת
[5
מרח אחמד אבו
עאמר ]בת [10
יאסר אחמד
אבו עאמר ]בן
[10
סלימאן אחמד
אבו עאמר ]בן
שנתיים[

1,176

1,177

1,178

1,179

1,180

1,181

1,182

1,183
1,184

1,185

1,186

1,188
1,189

1,190
1,191

1,192

נהרגה בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

בלתי מעורבת

נהרגה בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

לא ידוע

נהרג בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
לא ידוע

בלתי מעורב
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
פעיל בועדות
ההתנגדות
העממית.

נהרג בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

לא ידוע

נהרג בח'אן יונס28 ,
ביולי .2014

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

נהרג בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרג בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרגה בדרום מחוז
ח'אן יונס 29 ,ביולי
.2014
נהרג בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

פעיל במערכת
החברתית של
חמאס )ה"דעווה"(
פעיל במערכת
החברתית של
חמאס )ה"דעווה"(
בלתי מעורבת

נהרג בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014
נהרגה בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014
נהרגה בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014
נהרג בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014
נהרג בח'אן יונס29 ,
ביולי .2014

לא ידוע
לא ידוע
בלתי מעורבת
בלתי מעורבת
בלתי מעורב
בלתי מעורב

020-15

15

נספח ב'
תמונותיהם של פעילי טרור ,שאותרו ברשימה בעיתון פלסטין

מסעוד אחמד אלחשאש )מספר 1,052
בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

מחמד פצ'ל עטא אלאע'א )מספר  1,065בטבלה( ,פעיל
גדודי עז אלדין אלקסאם ).(youtube.com

מימין :מחמד ג'מעה אחמד שעת' )מספר  1,064בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם ).(facebook.com
משמאל :מחמד ג'מעה אחמד שעת' ,אשר שרת בגדודי עז אלדין אלקסאם ובמקביל היה קצין במנגנון הביטחון
והאבטחה של החמאס בעזה ).(moidev.moi.gov.ps

020-15
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שאדי אלמדהון )מספר  1,069בטבלה( ,פעיל בגדודי עז
אלדין אלקסאם ).(paldf.net

שאדי אלמדהון ,בתמונה לזכרו מטעם
גדודי עז אלדין אלקסאם
).(facebook.com

מימין :עבדאללה אבו פול )מספר  1,071בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם ).(facebook.com
משמאל :עבדאללה אבו פול בעת אימון ירי במקלע כבד ).(paldf.net

020-15
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עבדאללה אבו פול )מספר  1,071בטבלה( ,מתוך סרטון שהפיקה זרוע ההסברה של גדודי עז אלדין אלקסאם
לזכרו ובה שקופית הכוללת פרטים ביוגרפיים ואת נסיבות מותו .בסרטון מצויין גם ,כי תרם לחפירת המנהרות
).(paldf.net

מימין :מחמד שחאדה לוז )מספר  1,073בטבלה( ,מפקד בגדודי עז אלדין אלקסאם ).(facebook.com
משמאל :מחמד שחאדה לוז במהלך אימון בירי מרגמה ).(facebook.com

020-15
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סאמח וליד עבד אללטיף אבו שראר )מספר
 1,079בטבלה( ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם
).(youtube.com

עת'מאן מאג'ד יאסין )מספר  1,084בטבלה( ,סמל
במנגנון הביטחון והאבטחה של חמאס
).(moidev.moi.gov.ps

אניס עבד אלרחמן אבו שמאלה )מספר  1,124בטבלה( ,מפקד בגדודי עז אלדין אלקסאם ).(ask.fm

020-15
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צילום של השהיד לוחם הג'האד הקסאמי )קרי ,פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם( מחמד זכי אלנג'אר
)מספר  1,173בטבלה( )פייסבוק 8 ,באוקטובר .(2014
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נספח ג'
רשימת שמות  150הרוגים נוספים ,על בסיס העיתון פלסטין של
חמאס
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