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ממצאי ניתוח ראשוני של זהות ההרוגים באירועי
"צעדת השיבה הגדולה" ב 30-במרץ וב 6-באפריל
2018
 11באפריל 2018

כללי
באירועי "צעדת השיבה הגדולה" וספיחיהם שהתחוללו ברצועת עזה מאז ה 30-במרץ  2018נהרגו בין
 32לבין  34פלסטינים )עדכני ל 11-באפריל  .(2018רוב ההרוגים זוהו כפעילי ארגוני טרור ,רבים השתייכו
לזרועות הצבאיות של חמאס וארגוני טרור נוספים .רובם נהרגו במהלך עימותים אלימים עם כוחות צה"ל.
חלקם נהרגו בעת שביצעו פעילות טרור ,או בניסיונות לחצות את גדר הביטחון בגבול רצועת עזה ישראל או
כתוצאה מתקיפת צה"ל בעקבות פעולות טרור ,שבוצעו במהלך אירועי "צעדת השיבה הגדולה".
בבדיקה ראשונית שערך מרכז המידע עולה כי  26מבין  32הרוגים היו פעילי טרור או מזוהים עם ארגוני
טרור בעיקר חמאס )קרי ,כ .(80%-תשעה מהם היו פעילי זרועות צבאיות וארבעה פעילי מנגנוני הביטחון.
שאר ההרוגים זוהו כבעלי זיקה לארגוני טרור לאחר שפורסמה הודעת אבל לזכרם מטעם הארגון או שגופתם
נעטפה בדגל הארגון .לגבי שישה הרוגים לא זוהתה שייכות ארגונית כלשהי וניתן להניח ,כי המדובר
באזרחים.
להלן פירוט ההרוגים:
חמאס :חמישה הרוגים זוהו כפעילי גדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית של חמאס .ארבעה
הרוגים זוהו כפעילי מנגנוני הביטחון הנשלטים ע"י חמאס ומעורבים בפעילותה )משטרה ,משטרה
צבאית( .שבעה הרוגים זוהו כבעלי זיקה לחמאס לאחר שחמאס ערכה לחלקם טכסי אזכרה ,פרסמה
הודעות אבל וגופתם נעטפה בדגל חמאס .אחד ההרוגים זוהה כפעיל הגוש האסלאמי ארגון
הסטודנטים והתלמידים של חמאס.
פתח :סה"כ זוהו בין ההרוגים שישה אנשי פתח .שניים מהם זוהו כפעילי גדודי חללי אלקאצא,
הזרוע הצבאית של פתח .ארבעה זוהו כבעלי זיקה לארגון משום שגופתם נעטפה בדגל פתח ופורסמו
הודעות אבל מטעם התנועה.
ג'האד אסלאמי בפלסטין :הרוג אחד זוהה כפעיל הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין.
חזית דמוקרטית לשחרור פלסטין :שני הרוגים זהו כפעילי החזית הדמוקרטית .אחד מהם זוהה
כפעיל הזרוע הצבאית והשני תואר כבכיר הארגון במחנה הפליטים אלנציראת.
חזית עממית לשחרור פלסטין :זוהה הרוג אחד.
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השיעור הגבוה של פעילי חמאס ושאר ארגוני הטרור בין ההרוגים מצביע בבירור על מרכזיותם בקו הראשון
של המפגינים ובקרב אלו שניהלו את החיכוכים האלימים עם צה"ל .מנגד בולטים בהעדרם פעילים
"אזרחיים" של הצעדה ,שמילאו תפקיד מרכזי בשלב ההכנות אך "נותרו מאחור" כשהחלו האירועים
האלימים.
רצ"ב נספח ובו סיכום פרטני של המידע שבידינו על  32הרוגים )יתכן כי ישנם שני הרוגים נוספים שעליהם
אין בידינו מידע(.
הערות מתודולוגיות:
זוהי ,כאמור ,בדיקה ראשונית ,יתכן כי מידע נוסף אודות ההרוגים יתווסף בהמשך.
זיהוי ההרוגים נעשה על בסיס מידע ברמות סמך שונות .בחלק מהמקרים מדובר במידע המצביע
על השתייכות ההרוגים לארגוני הטרור השונים ,ובחלק המדובר במידע נסיבתי הקושר את ההרוגים
לארגוני הטרור.
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נ ספח
מספר ההרוגים עד כה
סה"כ מספר ההרוגים הפלסטינים באירועי "צעדת השיבה הגדולה" וספיחיהם מגיע ל) 34-32-עדכני ל11-
באפריל( .להלן עיקרי המידע על נסיבות מותם.
על פי נתונים ראשוניים של משרד הבריאות הפלסטיני נהרגו ביום הראשון של "צעדת השיבה הגדולה"
) 30במרץ  15 ,(2018פלסטינים) 1דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 30 ,במרץ  ;2018ופא30 ,
במרץ  .(2018נוסף להרוגים אלו דווח על שני הרוגים נוספים מתקיפה ארטילרית של צה"ל מזרחית לכפר
ג'חר אלדיכ ,בדרום-מזרח העיר עזה .גופות ההרוגים נמצאות בידי ישראל )אתר מרכז אלמיזאן לזכויות
האדם 31 ,במרץ  ;2018קדס פרס 31 ,במרץ .(2018
במהלך הימים שבין יום השישי הראשון של "צעדת השיבה הגדולה" ) 30במרץ  ,(2018לבין יום ההפגנות
של ה 6-באפריל " ) 2018יום השישי של הצמיגים" ( נפטרו ארבעה פלסטינים מפצעיהם .כמו כן נהרגו בימים
בין ההפגנות )ב 3-באפריל וב 5-באפריל  (2018מירי כוחות צה"ל שני פלסטינים בשתי תקריות שונות בעת
שניסו לפגוע בגדר הביטחון ובחיילי צה"ל.
ביום השישי השני של "צעדת השיבה הגדולה" ,ב 6-באפריל  , 201נהרגו על פי דיווחי משרד הבריאות
הפלסטיני שמונה פלסטינים )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 6 ,באפריל  .(2018עוד שלושה
נפטרו בימים שלאחר מכן.

מימין :אינפוגרף המציג את מספר ההרוגים והפצועים ברצועה ב  30-במרץ 2018
)דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 30 ,במרץ  . (2018משמאל :אינפוגרף המציג את מספר ההרוגים
והפצועים ב 6-באפריל )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 6 ,באפריל .(2018

 1דיווחי משרד הבריאות אינם תואמים תמיד למידע שבידינו.
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ממצאי בדיקת שמות ההרוגים – הרוגי  30במרץ  2018והימים שלאחר מכן
מחמד כמאל אלנג'אר
פרטים אישיים :בן  ,25מתל אלזעתר שבמחנה הפליטים ג'באליא.
נסיבות מותו :על-פי דיווחי התקשורת הפלסטינית הוא נהרג מירי צה"ל במזרח ג'באליא .זאת
לאחר שהוא וחבריו התקרבו לגדר והוא ניסה לסייע לאחד מהם שנפצע מאש צה"ל )אלרסאלה.נט,
 31במרץ  (2018מאוחר יותר התפרסם ,כי הוא נהרג כאשר ניסה לעבור דרך פרצה בגדר לשטח
ישראל )פלסטין און ליין 8 ,באפריל .(2018
השתייכות ארגונית :הודעת אבל על מותו פורסמה על ידי שבט אבו ח'ריס ואלנג'אר .הגדוד על שם
השהיד סהיל זיאדה של הזרוע הצבאית של חמאס פרסם כרזת השתתפות באבל המשפחה שנראה
תלוי בסוכת האבלים של המשפחה בעת ביקור תנחומים שערך אסמאעיל הניה )אתר תנועת חמאס1 ,
באפריל (2018

מימין :מודעת אבל של שבט אבו ח'ריס ואלנג'אר על מותו של מחמד כמאל אלנג'אר )אבו ח'ריס( )חשבון הטוויטר
"שהדאא' פלסטין" 30 ,במרץ  .(2018אסמאעיל הניה עורך ביקור תנחומים אצל משפחתו של מחמד כמאל
אלנג'אר .על השלט מאחור כתוב כי הגדוד על שם השהיד סהיל זיאדה בזרוע הצבאית של חמאס משתתף באבל
המשפחה )אתר תנועת חמאס 1 ,באפריל .(2018

עמר וחיד נצראללה אבו סמור )מוזכר בתקשורת גם בשם :עמר וחיד סמור(
פרטים אישיים :בן  ;28מהעיירה בני סהילא.
נסיבות מותו :הפלסטינים טוענים ,כי הוא נהרג מירי פגז טנק צה"ל בעת שעסק בעבודה חקלאית
סמוך לגדר הביטחון במזרח העיירה אלקרארה .אחמד סלים אלשאמי ,בן  ,23שהיה עמו ,נפצע באורח
בינוני באירוע )פלסטין און ליין 7 ,באפריל  ;2018סוכנות אנטוליה 30 ,במרץ .(2018
השתייכות ארגונית :מזוהה עם פתח ,שפרסמה אודותיו הודעת אבל ) דף הפייסבוק של סניף מזרח
ח'אן יונס ]אקלים אלשרקיה[ של פתח 30 ,במרץ .(2018

091-18

5

הודעת אבל של סניף מזרח ח'אן יונס של פתח
)דף הפייסבוק של סניף מזרח ח'אן יונס של פתח 30 ,במרץ .(2018

אמין מנצור אבו מעמר  /אמין מחמוד מנצור מעמר
פרטים אישיים :בן  22או  ,25מרפיח.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח העיר עזה )סוכנות אנטוליה 30 ,במרץ  ;2018קדסנט31 ,
במרץ  (2018או במזרח ח'אן יונס,
השתייכות ארגונית :היה פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין ,על פי הודעה של החזית )דף
הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית במחוז ח'אן יונס 31 ,במרץ .(2018
מחמד נעים מחמד אבו עמרו
פרטים אישים :בן  ,27משכונת אלשג'אעיה בעזה.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח העיר עזה )אלאיאם 1 ,באפריל .(2018
השתייכות ארגונית :פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .באתר הזרוע הצבאית של חמאס פורסמה
תמונתו לובש מדים וחמוש )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018

מחמד אבו עמרו )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018
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אחמד אבראהים עאשור עודה
פרטים אישיים :בן  ,19ממחנה אלשאטי בעזה.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח העיר עזה )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 30 ,במרץ
.(2018
שיוך ארגוני :פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .באתר הזרוע הצבאית התפרסמה תמונתו לבוש
מדים ואוחז בנשק )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018

אחמד אבראהים עודה )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018

ג'האד אחמד פרינה
פרטים אישיים :בן  ,35משכונת אלנפק בעזה.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח העיר עזה )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 30 ,במרץ
.(2018
שיוך ארגוני :מפקד שטח בזרוע הצבאית של חמאס .באתר הזרוע הצבאית התפרסמה תמונתו
לבוש מדים ואוחז נשק )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ  .(2018ג'האד פרינה הוא הפעיל
הבכיר ביותר של הזרוע הצבאית שנהרג באירועים.

ג'האד פרינה )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018

מחמוד סעדי יונס רחמי
פרטים אישיים :בן  33או  ,34משכונת אלשג'אעיה במזרח העיר עזה.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח העיר עזה )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 30 ,במרץ
 ;2018פלסטין און ליין 1 ,באפריל .(2018
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שיוך ארגוני :ככל הנראה הוא מזוהה עם חמאס .שמו הופיע על גבי כרזה של חאמס באזור
אלשג'אעיה המזמינה את הציבור להשתתף באזכרה לזכרו ולזכר פעיל הזרוע הצבאית שנהרג ב30-
במרץ )דף הפייסבוק של מסגד אנס בן מאלכ בעיר עזה 1 ,באפריל  .(2018בכרזה המפרסמת סרטון
וידאו לזכרו פורסמה תמונה שלו כשהוא חמוש.

מחמוד רחמי ,השמאלי שבתמונה
)דף הפייסבוק של מסגד אנס בן מאלכ בעיר עזה 1 ,באפריל .(2018

מחמוד רחמי חמוש כפי שהופיע בכרזת פרומו לסרטון וידאו שהופק עליו שפורסם בדף הטוויטר
של אגודת משפחת רחמי 2 ,באפריל .2018

עבד אלפתאח בהג'ת עבד אלנבי
פרטים אישיים :בן  18או  ,19מהעיירה בית לאהיא.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח ג'באליא )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 30 ,במרץ
 ;2018קדס פרס 2 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :משפחתו דחתה את גרסת צה"ל כי הוא השתייך לזרוע הצבאית של חמאס והדגישה כי
לא היה פעיל בשום זרוע צבאית ) 31 ,The Washington Postבמרץ .2(2018

 2שמו לא נספר על ידינו ברשימות פעילי הטרור שנהרגו.
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עבד אלפתאח עבד אלנבי דקות לפני מותו
)חשבון הטוויטר של צפא 30 ,במרץ .(2018

אבראהים צלאח אבו שער
פרטים אישיים :בן  ,22ממחנה אלשאבורה ברפיח )על פי גרסאות אחרות בן  20או .(17
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח רפיח )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 30 ,במרץ ;2018
פלסטין און ליין 31 ,במרץ  ;2018סוכנות אנטוליה 30 ,במרץ .(2018
שיוך ארגוני :לא ידוע.

הלווייתו של אבו שער )קאום 1 ,באפריל .(2018

עבד אלקאדר מרצ'י סלימאן אלחואג'רי
פרטים אישיים :בן  ,42ממחנה הפליטים אלנציראת.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח אלבריג'.
שיוך ארגוני :בכיר בחזית הדמוקרטית ואחד ממייסדי סניף הארגון במחנה הפליטים אלנציראת
) 31 ,qassem.netבמרץ  ;2018קדסנט 31 ,במרץ  .(2018החזית פרסמה כרזה לזכרו.
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שלט של הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית על מותו של אלחואג'רי
) 31 ,qassem.netבמרץ .(2018

סארי וליד אבו עודה
פרטים אישיים :בן  ,27מבית חאנון.
נסיבות מותו :נהרג יחד עם חמדאן אסמאעיל אבו עמשה בירי של צה"ל נגד עמדת תצפית של
חמאס במזרח שכונת אלאמל שבצפון-מזרח בית חאנון.
שיוך ארגוני :פעיל הזרוע הצבאית של חמאס )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018
)מוסד אלחק 1 ,באפריל  .(2018בתמונה שפורסמה באתר הזרוע הצבאית הוא נראה לבוש מדים
ואוחז בנשק.

סארי וליד אבו עודה )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018

חמדאן אסמאעיל צאבר אבו עמשה
פרטים אישיים :בן  ;23מבית חאנון.
נסיבות מותו :נהרג יחד עם סארי וליד אבו עודה בתקיפה של צה"ל נגד עמדת תצפית של חמאס
במזרח שכונת אלאמל שבצפון-מזרח בית חאנון )מוסד אלחק 1 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :השתייך לזרוע הצבאית של פתח )גדודי חללי אלאקצא/יחידות נביל מסעוד(
) 31 ,fatehmedia.netבמרץ  .(2018סניף צפון של גדודי חללי אלאקצא פרסם הודעת אבל על מותו.
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מימין :מודעה של סניף צפון הרצועה בפתח וגדודי חללי אלאקצא על מותו של חמדאן אבו עמשה )דף הפייסבוק
של טה אלכפארנה מבית חאנון 31 ,במרץ  ;(2018משמאל :תמונתו של אבו עמשה כפי שפורסמה בהודעה רשמית
על מותו של סניף צפון הרצועה של פתח )דף הפייסבוק של סניף צפון הרצועה של פתח  30 ,במרץ .(2018

ג'האד זהיר אבו ג'אמוס "אלנג'אר" )אבו אלמעתצם(
פרטים אישיים :בן  ,30מהעיירה בני סהילא.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח ח'זאעה )ופא 2 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :פעיל הזרוע הצבאית של פתח )גדודי חללי אלאקצא/חטיבת השהיד נצ'אל
אלעאמודי( )אתר האינטרנט של גדודי חללי אלאקצא – חטיבת השהיד נצ'אל אלעאמודי 30 ,במרץ
 .(2018גדודי חללי אלאקצא /חטיבת השהיד נצ'אל אלעאמודי פרסמו כרזת אבל בה הוא נראה לובש
מדים וחובש כומתה אדומה .גם סניף מזרח ח'אן יונס )אקלים אלשרקיה( של פתח פרסם הודעה על
מותו.

מימין :מודעת האבל של גדודי חללי אלאקצא על מותו של אבו ג'אמוס )אתר האינטרנט של גדודי חללי
אלאקצא/חטיבת השהיד נצ'אל אלעאמודי 30 ,במרץ  ;(2018משמאל :מודעת אבל של סניף מזרח ח'אן יונס
בפתח על מות אבו ג'אמוס )דף הפייסבוק של סניף מזרח ח'אן יונס )אקלים אלשרקיה( ב'פתח' 31 ,במרץ .(2018

091-18

11
באדר פאא'ק אבראהים אלצבאע'
פרטים אישיים :בן  19או  ,22משכונת שיח' זאיד בצפון הרצועה.
נסיבות מותו :נהרג בירי צה"ל במזרח ג'באליא )דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 30 ,במרץ ;2018
קדסנט 31 ,במרץ .(2018
שיוך ארגוני :היה ככל הנראה פעיל חמאס ,דגלי חמאס וכרזת אבל מטעם חמאס נראו בפתח
סוכת האבלים שנפתחה לזכרו )דף הפייסבוק של מסגד אלרבאט בצפון הרצועה 1 ,באפריל .(2018

דגלי חמאס וכרזת האבל שלה בפתח סוכת האבלים
)דף הפייסבוק של מסגד אלרבאט בצפון הרצועה 1 ,באפריל .(2018

נאג'י עבדאללה שחדה אבו חג'יר
פרטים אישיים :בן  ,25ממחנה הפליטים אלבריג'.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח אלבריג' )קדסנט 31 ,במרץ .(2018
שיוך ארגוני :ייתכן שהיה פעיל חמאס ,שכן בהלווייתו נעטפה גופתו בדגל התנועה )דף הפייסבוק
מלתקא אהאלי מח'ים אלבריג' 31 ,במרץ .(2018

תמונות מההלוויה גופתו נטפה בדגל חמאס )דף הפייסבוק מלתקא אהאלי מח'ים אלבריג' 31 ,במרץ .(2018

שני הרוגים שגופותיהם נמצאות בידי ישראל )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 30 ,במרץ
 ;2018הודעת הוועדה המשפטית של "הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה" ,קדסנט 31 ,במרץ .(2018
מצעב זהיר אנס אלסלול
פרטים אישיים :בן  ,23ממחנה הפליטים אלנציראת.
נסיבות מותו :נהרג בתקיפת צה"ל מזרחית לכפר ג'חר אלדיכ ,בדרום-מזרח העיר עזה ,גופתו
נמצאת בידי ישראל
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שיוך ארגוני :פעיל הזרוע הצבאית של חמאס )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018
באתר הזרוע הצבאית התפרסמה תמונתו לבוש מדים ונושא נשק.

מצעב זהיר אלסלול )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 31 ,במרץ .(2018

מחמד מחארב מחמד אלרבאיעה
פרטים אישיים :בן ,22ממחנה הפליטים אלנציראת )אתר מרכז אלמיזאן לזכויות האדם 31 ,במרץ
.(2018
נסיבות מותו :נהרג בתקיפת צה"ל מזרחית לכפר ג'חר אלדיכ ,בדרום-מזרח העיר עזה ,גופתו
נמצאת בידי ישראל.
שיוך ארגוני :היה פעיל פתח .סניף מחוז מרכז הרצועה של פתח פרסם מודעת אבל )אתר תנועת
חמאס 1 ,באפריל .(2018

מימין :אסמאעיל הניה עורך ביקור תנחומים אצל משפחתו של מחמד מחארב אלרבאיעה .על השלט מאחור
הודעת אבל על מותו מטעם תת סניף בסניף מחוז מרכז הרצועה של פתח )אתר תנועת חמאס 1 ,באפריל .(2018
משמאל :ההרוג מחמד מחארב אלרבאיעה )דף הפייסבוק מדינה אלנציראת אלא'ן 31 ,במרץ .(2018

פארס מחמוד מחמד אלרקב
פרטים אישיים :בן  29או  ,26מבני סהילא )מחוז ח'אן יונס(.
נסיבות מותו :נפטר ב 2-באפריל  2018לאחר שנפצע מירי צה"ל במזרח ח'אן יונס ב 30-במרץ 2018
)דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 2 ,באפריל (2018
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שיוך ארגוני :היה פעיל הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין ) אתר הזרוע הצבאית
של הג'האד האסלאמי 2 ,באפריל  .(2018בהלווייתו השתתפו בכירי הארגון והזרוע הצבאית של הג'האד
האסלאמי בפלסטין )אתר הזרוע הצבאית של הארגון 2 ,באפריל .(2018

פארס אלרקב
)אתר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי 2 ,באפריל .(2018

הלוויית אלרקב בהשתתפות נאפד' עזאם בכיר בג'האד האסלאמי בפלסטין ופעילי הזרוע הצבאית של הארגון
)אתר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי 2 ,באפריל  ;2018פאלטודיי 7 ,באפריל .(2018

שאדי חמדאן אלכאשף
פרטים אישיים :בן  ,34מרפיח.
נסיבות מותו :נפטר ב 5-באפריל  2018מפצעיו לאחר שנפגע מירי צה"ל במזרח רפיח ב 30-במרץ
) 2018דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 5 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :אינו ידוע.

מימין :אלכאשף בבית החולים )דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 5 ,באפריל  .(2018משמאל :הלוויתו של אלכאשף
)חשבון הטוויטר של  5 ,PALINFOבאפריל .(2018
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ת'אא'ר מחמד ראבעה
פרטים אישיים :בן  ,30מג'באליא.
נסיבות מותו :מת מפצעיו ב 6-באפריל  2018לאחר שנפגע מירי צה"ל במזרח ג'באליא ב30-
במרץ ) 2018דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 6 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :היה פעיל בזרוע הצבאית של פתח )גדודי חללי אלאקצא( )דף הפייסבוק של סניף

צפון הרצועה של פתח ,סוכנות שהאב 6 ,באפריל .(2018

כרזת אבל מטעם גדודי חללי אלאקצא /ג'יש אלעאצפה על מותו של ת'אא'ר ראבעה
)דף הפייסבוק של  ,Salem Rabeeהמציג עצמו כבן דודו של ת'אא'ר ראבעה 6 ,באפריל .(2018

הלווייתו של ראבעה ,בהלוויה הונפו דגלים של גדודי חללי אלאקצא/חטיבת השהידנצ'אל אלעאמודי לצד דגלים
של גדודי חללי אלאקצא/ג'יש אלעאצפה )דף הפייסבוק של סניף צפון הרצועה של פתח 6 ,באפריל .(2018

אחמד עמר ערפה
פרטים אישיים :בן  ,25מדיר אלבלח.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל ב 3-באפריל  2018במזרח אלבריג' במרכז הרצועה )דף הפייסבוק
של דובר משרד הבריאות ברצועה 3 ,באפריל  .(2018נורה בעת שחיבל בגדר הביטחון )אתר וואלה3 ,
באפריל .(2018
שיוך ארגוני :פעיל הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית )דף הפייסבוק של ההסברה המרכזית
של החזית הדמוקרטית 3 ,באפריל .(2018
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אחמד עמר ערפה
)דף הפייסבוק של ההסברה המרכזית של החזית הדמוקרטית 3 ,באפריל .(2018

מג'אהד נביל מרואן אלח'צ'רי
פרטים אישיים :בן  ,23מהעיר עזה.
נסיבות מותו :נהרג בתקיפה ישראלית בליל  5-4באפריל  2018כשהתקרב לגדר הביטחון באזור
מעבר קרני במזרח עזה )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 5 ,באפריל  ;2018מען5 ,
באפריל  .(2018דווח כי בליל  5-4באפריל  2018ירה כלי טיס של חיל האוויר לעבר מחבל חמוש סמוך
לגדר הביטחון בצפון רצועת עזה .על פי החשד הוא התכוון לבצע ירי לעבר חיילי צה"ל  .לאחר בדיקת
גופתו על ידי הפלסטינים התברר כי מלבד רובה הקלצ'ניקוב שהיה ברשותו הוא גם נשא רימוני רסס
וחגורת נפץ ) 6 ,ynetבאפריל .(2018
שיוך ארגוני :ייתכן שהיה פעיל חמאס .בהלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של
אלרסאלה.נט 5 ,באפריל .(2018

מימין :מג'אהד אלח'צ'רי )חשבון הטוויטר של  5 ,PALINFOבאפריל  .(2018משמאל :הלווייתו של אלח'צ'רי
גופתו עטופה בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של אלרסאלה.נט 5 ,באפריל .(2018
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תיעוד המחבל על ידי צה"ל )דובר צה"ל 5 ,באפריל .(2018

ממצאי בדיקת שמות הפלסטינים שנהרגו ב 6-באפריל  2018ובימים שלאחר מכן
אסאמה ח'מיס מסלם קדיח
פרטים אישיים :בן  ,38מעבסאן אלכבירה.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח ח'זאעה )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 6 ,באפריל
 ;2018מען 6 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :היה ככל הנראה פעיל במנגנוני הביטחון של חמאס .נערכה לו הלוויה צבאית

בהשתתפות פעילי מנגנוני הביטחון )דף הפייסבוק של משפחת קדיח 6 ,באפריל .(2018

מודעת אבל שפרסמה משפחת קדיח על מות אסאמה קדיח .על המודעה סמל ודגל חמאס
)דף הפייסבוק של משפחת קדיח 7 ,באפריל .(2018
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הלוויה צבאית של קדיח .על סרטי הזרוע של הפעילים ,החובשים כומתות אדומות ,כתוב "המשטרה הצבאית"
)דף הפייסבוק של משפחת קדיח 6 ,באפריל  ;2018דף הפייסבוק עבסאן אלכבירה 6 ,באפריל .(2018

מג'די רמצ'אן מוסא שבאת
פרטים אישיים :בן  ,38מבית חאנון.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל בצפון-מזרח ג'באליא )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם6 ,
באפריל (2018
שיוך ארגוני :שירת במשטרה הפלסטינית בדרגת נקיב )סרן( )אתר המשטרה הפלסטינית ברצועה,
 7באפריל  .(2018בהלווייתו הונפו דגלי חמאס.

מג'די שבאת
)חשבון הטוויטר של שאכר שבאת ,המציג עצמו כבן דודו של ההרוג 7 ,באפריל .(2018

אנשי המשטרה הפלסטינית ברצועה ופעילי הזרוע הצבאית של חמאס בהלוויית שבאת
)חשבון הטוויטר של סוכנות שהאב 6 ,באפריל .(2018
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חסין מחמד עדנאן מאצ'י
פרטים אישיים :בן  16או  ,14משכונת אלשיח' רצ'ואן בעזה
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח שכונת אלשג'אעיה בעזה )דף הפייסבוק של דובר משרד
הבריאות ברצועה 6 ,באפריל  ;2018אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 6 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :תלמיד בחטיבת הביניים בבית הספר המקומי .היה פעיל בגוש האסלאמי של חמאס
בבית ספרו)דף הפייסבוק של  ,Mahmoud JNשמציג עצמו כתלמיד בחטיבת הביניים הזו 7 ,באפריל
.(2018

חסין מאצ'י )דף הפייסבוק של  6 ,Mahmoud JNבאפריל .(2018

אבראהים זיאד סלאמה אלער
פרטים אישיים :בן  ,20ממחנה הפליטים אלנציראת.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח אלבריג' )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 6 ,באפריל
.(2018
שיוך ארגוני :היה ככל הנראה פעיל פתח .בהלווייתו נעטפה גופתו בדגל התנועה )דף הפייסבוק
מח'ים אלנציראת 7 ,באפריל .(2018

ופתו של אבראהים אלער עטופה בדגל 'פתח' )דף הפייסבוק מח'ים אלנציראת 7 ,באפריל .(2018

מחמד סעיד מוסא אלחאג' צאלח
פרטים אישיים :בן  ,33מרפיח.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח רפיח )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה6 ,
באפריל .(2018
שיוך ארגוני :לא ידוע.
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מחמד סעיד מוסא אלחאג' צאלח
)דף הפייסבוק של פלסטין און ליין 7 ,באפריל .(2018

צדקי פרג' )או :טאלב( אבו עטיוי
פרטים אישיים :בן  ,45ממחנה הפליטים אלנציראת.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח מחנה אלבריג' )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות
ברצועה 6 ,באפריל  ;2018אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 6 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :ייתכן שהיה פעיל חמאס ,שכן בהלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של
 7 ,PALINFOבאפריל .(2018

צדקי או עטיוי )מימין :דף הפייסבוק "מח'יאם אלנציראת" 6 ,באפריל ;2018
משמאל :חשבון הטוויטר של  6 ,Amjed ahmedבאפריל .(2018

גופתו של אבו עטיוי עטופה בדגל חמאס
)חשבון הטוויטר של  7 ,PALINFOבאפריל .(2018
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עלאא' אלדין יחיא אלזאמלי
פרטים אישיים :בן  15או  ,16מרפיח.
נסיבות מותו :נהרג מירי צה"ל במזרח רפיח )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה6 ,
באפריל  ;2018אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 6 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :לא ידוע .גופתו נעטפה בדגל חמאס )אלאסתקלאל 7 ,באפריל .(2018

מימין :תצלום של אלזאמלי )חשבון הטוויטר "שהדאא' פלסטין" 6 ,באפריל  .(2018משמאל :גופתו של אלזאמלי
עטופה בדגל חמאס במהלך הלוויתו )אלאסתקלאל 7 ,באפריל .(2018

חמזה עיד עבד אלעאל
פרטים אישיים :בן  20או  23או  ,25מאלזואידה.
נסיבות מותו :מת מפצעיו בליל  6-7באפריל  2018לאחר שנפגע מירי צה"ל במזרח אלבריג' ב6-
באפריל  6 ,fatehmedia.net) 2018באפריל  ;2018דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה7 ,
באפריל  ;2018חשבון הטוויטר "שהדאא' פלסטין" 7 ,באפריל .(2018
שיוך ארגוני :לא ידוע .חמאס ערכה לו טכס אזכרה ב 9-באפריל  2018וכינתה אותו "השהיד
הגיבור שלה".

חמזה עבד אלעאל )דף הפייסבוק "מח'יאם אלנציראת" 7 ,באפריל .(2018
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טקס אזכרה שערכה חמאס ל"שהיד הגיבור" חמזה עיד רמ'צאן עבד אלעאל בעיירה אלזואידה ,שבמרכז
הרצועה .בתמונה דגלי חמאס ירוקים ,פעילי חמאס רעולי פנים וחמושים ושלטים של עם תמונת ההרוג עם לוגו של
חמאס )חשבון הטוויטר  9 ,PALINFOבאפריל .(2018

יאסר עבד אלרחמן מרתג'א
פרטים אישיים :בן  ,30צלם עיתונות ואחד ממייסדי חברת ההפקות עין מידיא.
נסיבות מותו :נפטר ב 7-באפריל  2018לאחר שנפגע מירי צה"ל במזרח ח'זאעה ב 6-באפריל 2018
)סוכנות אנטוליה 7 ,באפריל  ;2018דף הפייסבוק של חברת "עין מידיא" 8 ,ו 9-באפריל .(2018
שיוך ארגוני :על פי גורמים במערכת הביטחון הישראלית היה פעיל חמאס .על פי אותם גורמים הוא
שימש מזה שנים כקצין בדרגת סרן במנגנוני הביטחון של חמאס ברצועת עזה .בשנת  2015ביקש
מרתג'א להכניס לרצועת עזה מישראל רחפן לשם איסוף מודיעין מקדים לפני מבצעים של מנגנון
הביטחון של חמאס .יאסר מרתג'א המשיך לעבוד בתקופה האחרונה עם בכירים במנגנון ביטחון הפנים
של חמאס ברצועה ורבים מהם הגיעו לניחום אבלים בבית משפחתו )ואלה ,כתבתו של אמיר בוחבוט,
 10באפריל .3(2018

תמונה שפרסמה סוכנות עין מדיה בעזה ,בה נראה עבד יאסר מרתג'א בפעם האחרונה טרם מותו .בתמונה ניתן
לראות כי בכל האזור היתמרו ענני עשן שחור בגין שריפת צמיגים וכי הוא עמד קרוב למפגינים
)דף הפייסבוק של סוכנות עין מדיה 8 ,באפריל .(2018

 3להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 10-באפריל ":2018מותו של צלם העיתונות הפלסטיני יאסר מרתג'א מירי
צה"ל במהלך אירועי "צעדת השיבה הגדולה" הציף תופעה ,שמצאה ביטוייה במבצע "צוק איתן" ,של פעילי חמאס
)ארגוני טרור אחרים( המועסקים כאנשי תקשורת".
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בכירי משטרת חמאס ברצועה ובראשם מפכ"ל המשטרה ,תיסיר אלבטש )מצד ימין(,
משתתפים בניחום אבלים )אתר המשטרה בעזה 8 ,באפריל .(2018

 .32מרואן עודה )או :עואד ,ע"פ דף הפייסבוק של משפחת קדיח( קדיח
פרטים אישיים :בן  ,45מהעיירה ח'זאעה.
נסיבות מותו :נפטר ב 9-באפריל לאחר שנפגע מירי צה"ל במזרח ח'זאעה ב 30-במרץ.
שיוך ארגוני :היה ככל הנראה פעיל במנגנוני הביטחון של חמאס .גופתו נעטפה בדגל חמאס ונשאו
אותה פעילים במשטרה הצבאית )סוכנות אנטוליה 9 ,באפריל  ;2018דף הפייסבוק של סוכנות שהאב9 ,
באפריל  ;2018דף הפייסבוק של משפחת קדיח 9 ,באפריל .(2018

מימין :מרואן קדיח )דף הפייסבוק של משפחת קדיח 9 ,באפריל  ;(2018משמאל :הלווייתו
)דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 9 ,באפריל .(2018
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ההרוגים בין  30במרץ ל 9-באפריל 2018
שם

ג יל

מקום מגורים

נסיבות מותו

1

מחמד כמאל
אלנג'אר

בן 25

2

עמר וחיד
נצראללה אבו
ס מ ור

בן 28

תל אלזעתר
במחנה הפליטים
ג'באליא
בני סהילא.

הפגנות 30
במרץ

3

אמין מנצור אבו
מעמר  /אמין
מחמוד מנצור
מעמר
מחמד נעים
מחמד אבו עמרו

שיוך ארגוני

הפגנות 30
במרץ

פתח

בן  22או
25

רפיח

הפגנות 30
במרץ

בן 27

שכונת
אלשג'אעיה בעזה

הפגנות 30
במרץ

5

אחמד אבראהים
עאשור עודה

בן 19

מחנה אלשאטי
בעזה

הפגנות 30
במרץ

6

ג'האד אחמד
פרינה

בן 35

שכונת אלנפק
בעזה

הפגנות 30
במרץ

7

מחמוד סעדי יונס
רחמי

בן  33או
34

שכונת
אלשג'אעיה בעזה

הפגנות 30
במרץ

החזית
העממית
לשחרור
פלסטין
פעיל הזרוע
הצבאית של
חמאס
פעיל הזרוע
הצבאית של
חמאס
זרוע
הצבאית של
חמאס
מזוהה
חמאס

8

עבד אלפתאח
בהג'ת עבד
אלנבי

בן  18או
19

בית לאהיא

הפגנות 30
במרץ

9

אבראהים צלאח
אבו שער

10

עבד אלקאדר
מרצ'י סלימאן
אלחואג'רי

בן  20או
 22או
17
בן 42

מחנה אלשאבורה
ברפיח

הפגנות 30
במרץ

מחנה הפליטים
אלנציראת

הפגנות 30
במרץ

4

החזית
הדמוקרטית
לשחרור
פלסטין

הערות

מוזכר
בתקשורת
גם בשם
עמר וחיד
סמור

היה מפקד
בזרוע
הצבאית
חמ א ס
ערכה לו
טקס אזכרה
מ שפ ח ת ו
ד חת ה א ת
גרסת צה"ל
כי הוא
השתייך
לזרוע
הצבאית של
חמ א ס
והדגישה כי
לא היה
פעיל באף
זרוע צבאית

תואר כבכיר
בארגון

091-18

24

פעיל הזרוע
הצבאית של
חמאס

11

סארי וליד אבו
עודה

בן 27

בית חאנון

12

חמדאן אסמאעיל
צאבר אבו עמשה

בן 23

בית חאנון

13

ג'האד זהיר אבו
ג'אמוס
"אלנג'אר" )אבו
אלמעתצם(

בן 30

תקיפת צה"ל
נגד עמדת
תצפית של
חמאס 31
במרץ 2018
תקיפת צה"ל
נגד עמדת
תצפית של
חמאס 31
במרץ 2018
נהרג מירי
צה"ל ב2-
באפריל
2018

14

באדר פאא'ק
אבראהים
אלצבאע'

בן  19או
22

שכונת שיח' זאיד
בצפון הרצועה

הפגנות 30
במרץ

15

נאג'י עבדאללה
שחדה אבו חג'יר

בן 25

מחנה הפליטים
אלבריג

הפגנות 30
במרץ

ייתכן שהיה
פעיל חמאס

16

מצעב זהיר אנס
אלסלול

בן 23

מחנה הפליטים
אלנציראת

17

מחמד מחארב
מחמד
אלרבאיעה

בן 22

מחנה הפליטים
אלנציראת

תקיפת צה"ל
ב 30-במרץ
בדרום-מזרח
העיר עזה
תקיפת צה"ל
ב 30-במרץ
בדרום-מזרח
העיר עזה

הזרוע
הצבאית של
חמאס

18

פארס מחמוד
מחמד אלרקב

בן  29או
26

בני סהילא מחוז
ח'אן יונס

19

שאדי חמדאן
אלכאשף

בן 34

רפיח

נפטר ב2-
באפריל
לאחר שנפגע
מירי ב30-
במרץ
נפטר ב5-
באפריל

פתח גדודי
חללי
אלאקצא" -
יחידות נביל
מסעוד
פתח גדודי
חללי
אלאקצא –
חטיבת
השהיד
נצ'אל
אלעאמודי
היה ככל
הנראה פעיל
חמאס

פעיל פתח

בסוכת
האבלים
שנ פ ת ח ה
לזכרו היו
דגלי חמאס
וכרזת אבל
שלה
גופתו
נעטפה
בדגל
חמ א ס
גופתו
נמ צ א ת
בידי ישראל
גופתו
נמ צ א ת
בידי ישראל
אסמאעיל
הניה הגיע
לניחום
המשפחה

פעיל הזרוע
הצבאית של
הג'האד
האסלאמי
היה בעל
צרכים
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25
לאחר שנפגע
ב 30-במרץ
נפטר ב6-
באפריל
לאחר שנפגע
ב 30-במרץ
נהרג מירי
צה"ל ב3-
באפריל
במזרח
אלבריג'
נהרג בליל 4-
 5באפריל
בתקיפה
ישראלית
כשהתקרב
לגדר
הפגנות 6
באפריל

20

ת'אא'ר מחמד
ראבעה

בן 30

ג'באליא

21

אחמד עמר
ערפה

בן 25

דיר אלבלח

22

מג'אהד נביל
מרואן אלח'צ'רי

בן 23

עזה

23

אסאמה ח'מיס
מסלם קדיח

בן 38

עבסאן אלכבירה

24

מג'די רמצ'אן
מוסא שבאת

בן 38

בית חאנון

הפגנות 6
באפריל

25

חסין מחמד
עדנאן מאצ'י

בן  16או
14

אלשיח' רצ'ואן
בעזה

הפגנות 6
באפריל

26

אבראהים זיאד
סלאמה אלער

בן 20

מחנה הפליטים
אלנציראת

הפגנות 6
באפריל

27

מחמד סעיד
מוסא אלחאג'
צאלח
צדקי פרג' )או:
טאלב( אבו עטיוי

בן 33

רפיח

הפגנות 6
באפריל

בן 45

ממחנה הפליטים
אלנציראת

הפגנות 6
באפריל

29

עלאא' אלדין
יחיא אלזאמלי

בן  15או
16

רפיח

הפגנות 6
באפריל

28

מיוחדים
פעיל פתח

פעיל הזרוע
הצבאית של
החזית
הדמוקרטית
יתכן פעיל
חמאס

גופתו
נעטפה
בדגל
חמ א ס

ככל הנראה
פעיל
במנגנוני
הביטחון של
חמאס,
קצין
במשטרה
הפלסטינית
מזוהה
חמאס

נערכה לו
הלוויה
צבאית

ככל הנראה
פעיל פתח

ייתכן שהיה
פעיל חמאס

היה פעיל
"הגוש
האסלאמי"
של חמאס
בחטיבת
הביניים
" צ לא ח
אלדין" ב'
גופתו
נעטפה
בדגל פתח

גופתו
נעטפה
בדגל
חמ א ס
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30

חמזה עיד עבד
אלעאל

בן 20
 23או
25

31

יאסר עבד
אלרחמן מרתג'א

בן 30

32

מרואן עודה )או:
עואד(

בן 45

אלזואידה

ח'זאעה

נפטר בליל
 6-7באפריל
לאחר שנפגע
מירי צה"ל
במזרח
אלבריג' ב6-
באפריל
נפטר 7 -
באפריל
לאחר שנפגע
מירי צה"ל ב-
 6באפריל
נפטר 9 -
באפריל
לאחר שנפגע
מירי צה"ל ב-
 6באפריל

יתכן שהיה
פעיל חמאס

חמ א ס
ערכה לו
טקס אזכרה
ב 9-באפריל
2018

פעילי
מנגנוני
ביטחון של
חמאס
היה ככל
הנראה פעיל
במנגנוני
הביטחון של
חמאס
)המשטרה
הצבאית(

גופתו
נעטפה
בדגל
חמ א ס
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