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ממצאי בדיקת זהות ההרוגים הפלסטינים
באירועי "צעדת השיבה הגדולה"
) 30במרץ  15 – 2018במאי (2018

 23במאי 2018

עיקרי תמונת המצב
לאחר הכנות שנמשכו כחודשיים מתקיימות בימי שישי התפרעויות המונים בקרבת גדר הגבול שבין
רצועת עזה לישראל .מטרתן המוצהרת של ההפגנות והתפרעויות אלו ,שאורגנו ונוהלו ע"י חמאס ,הייתה
לפרוץ את גדר הגבול ולהחדיר המונים לשטח ישראל ,אל מקומות ישוב שבהם התגוררו הפליטים
הפלסטינים עד  ,1948כמימוש סמלי של מה שמכונה ע"י הפלסטינים "זכות השיבה" .מטרה נוספת שזכתה
להבלטה בהמשך האירועים הייתה להעלות לתודעה את מצבה הכלכלי החמור של רצועת עזה ולהפעיל
לחצים להסרת "המצור" עליה .ההפגנות וההתפרעויות האלימות עדיין לא הגיעו לסיומן ובחמאס מתכוונים
להמשיך בהן בשבועות הקרובים ,גם במחיר של הרוגים נוספים.
חמאס שאפה לשתף מאות אלפי תושבי רצועת עזה באירועים אלו אולם בסופו של דבר מספר המשתתפים
לא עלה על עשרות אלפים .בשני אירועי השיא ,ב 30-במרץ )"יום האדמה" ,אירועי הפתיחה( וב 14-במאי
)יום העברת שגרירות ארה"ב לירושלים( השתתפו בכל אחת מההפגנות והתפרעויות כ 40,000-תושבים.
בשאר ימי שישי לא עלה בידי חמאס לגייס תושבים בסדר גודל שכזה .במשך ימי השבוע ,שבין ימי שישי,
השתתפו בהתפרעויות כמה אלפי בני אדם ואף בוצעו מספר ניסיונות לבצע פעולות טרור.
שיאם של ההתפרעויות האלימות היה באירועי  14במאי ,שבהם נעשו ניסיונות ,שנבלמו ע"י חיילי
צה"ל ,לפריצות המונים לשטח ישראל .ניסיונות הפריצה לוו בהעלאה מכוונת של מפלס האלימות,
שהתבטאה בהשלכת מטעני צינור ובקבוקי תבערה לעבר חיילי צה"ל; ניסיונות לחתוך את הגדר ושיגור עפיפוני
תבערה ,שגרמו לשריפת שדות היישובים שבקרבת הרצועה .כתוצאה מעליית מספר המתפרעים והאלימות
הרבה שהופגנה על ידם )שהייתה חריגה בהשוואה לאירועים הקודמים( ,הגיע לשיא מספר ההרוגים ,שהיו
ב"קו הקדמי" של המתפרעים ,מרביתם פעילי חמאס.
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מימין :מתפרעים פלסטינים ,חותכים את גדר התיל בעימותים במזרח ג'באליא )דף הפייסבוק חדשות בית חאנון,
 14במאי  .(2018משמאל :מפגינים במזרח רפיח מיידים אבנים לעבר כוחות צה"ל באמצעות קלע דוד גדול
)דף הפייסבוק  14 ,QUDSNבמאי .(2018

ממצאי בדיקת שמות ההרוגים
על פי ממצאי בדיקות ,שערך מרכז המידע ,נהרגו במהלך "צעדת השיבה הגדולה" לפחות 112פלסטינים.
מספר זה יכול לעלות משום שבבתי החולים ברצועה כמה פצועים באורח אנוש .בבדיקה פרטנית של שמות
ההרוגים זוהו  93כפעילי טרור או כאלו המזוהים עם ארגוני הטרור ,קרי כ 83%-מכלל ההרוגים בצעדות
השיבה .מרבית ההרוגים ) (63הינם מחמאס )כ 56%-מכלל כל הרוגי הצעדות( .פתח ,שמספר הרוגיה הגיע
ל 21-שיחקה תפקיד משני  ,ללא השפעה של ממש על האירועים .שאר הארגונים ,ובתוכם פעילי הג'האד
האסלאמי בפלסטין )ארבעה הרוגים( ,נמנעו מלהצטרף באופן משמעותי לאירועים ,יתכן בשל מודעותם לכך
כי המדובר ב"פרויקט" של חמאס .זהותם הארגונית של  19הרוגים אינה ידועה לנו וניתן להניח כי המדובר
בפעילי חמאס או באזרחים שאינם משתייכים לארגון כלשהו.
ממצאי מרכז המידע המצביעים על מרכזיותה של חמאס בקרב ההרוגים תואמים את הנתונים שנמסרו
ע"י שני בכירי חמאס ברצועה :צלאח אלברדאויל ,שמסר כי  50מתוך  63השהידים שנהרגו באירועי 14
במאי ) 2018כ (81%-השתייכו לחמאס .הוא הוסיף ,כי באירועים שהתרחשו בין  30במרץ  2018עד ל14-
במאי  50% 2018מההרוגים פעילי חמאס .יחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה,
התבטא גם הוא כי ב 14-במאי נהרגו מעל לשישים שהידים פעילי חמאס וכי "עוד עשרים פצועים צפויים
למות בכל רגע" )ערוץ אלמיאדין ביוטיוב 21 ,במאי .(2018
ממצאי בדיקת זהות הרוגי אירועי "צעדת השיבה הגדולה" ,שמקורם בבדיקות שערך מרכז המידע,
והתבטאויות בכירי חמאס ,ממחישים היטב את התפקיד המרכזי שמילאה חמאס בארגון "צעדות
השיבה" ובניהולם" .צעדות השיבה" לא היו אירועים "עממיים" נטולי אלימות כפי שהוצג ע"י התעמולה
הפלסטינית הכוזבת ,אלא מהלך אסטרטגי של חמאס ,מלווה באלימות שתוכננה מראש .מהלך זה נועד
לחלץ את חמאס ממצוקותיה ולהשיג מטרות מדיניות-הסברתיות )ובמרכזן העלאת "זכות השיבה" לתודעה
הציבור הערבי והבינלאומי והקלה על "המצור" המוטל על רצועת עזה( .זאת ועוד ,ממצאי בדיקות זהות
ההרוגים והדיווחים מהשטח ממחישים היטב ,כי חיילי צה"ל לא ביצעו ירי חסר הבחנה לעבר אזרחים
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תמימים אלא פגעו באופן "נקודתי" בפעילי טרור ,שהיוו הגורם הדומיננטי בקרב אלו שהיו בקו הקדמי,
וניסו לפרוץ בכוח לשטח ישראל.

זהותם של הרוגי "צעדת השיבה הגדולה" ) 30במרץ עד ל 15-במאי (2018
ארגון
חמאס

פתח
הג'האד האסלאמי
בפלסטין
החזית
הדמוקרטית
לשחרור פלסטין
החזית העממית
לשחרור פלסטין
ללא שיוך ארגוני
סה"כ

שיוך מובהק

מזוהים עם
הארגון

סה"כ

34
פעילי הזרוע
הצבאית ומנגנוני
הביטחון
 2פעילי הזרוע
הצבאית
4
פעיל הזרוע
הצבאית
 1פעיל הזרוע
הצבאית

29
מזוהים עם הארגון

63

19
מזוהים עם הארגון

21
4

1
מזוהה עם הארגון

2

3
מזוהים עם הארגון

3
19
 112הרוגים

הערה :כ 83%-מהרוגי אירועי "צעדת השיבה הגדולה" ) 92הרוגים( היו פעילי טרור או כאלו המזוהים עם פעילי טרור.
מתוכם לפחות  67%היו פעילי חמאס .מספרם של פעילי חמאס עשוי לגדול משום שייתכן שבקטגוריה ללא שיוך ארגוני
) 19הרוגים( נכללים גם פעילי חמאס שלא זוהו.
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זהותם של הרוגי "צעדת השיבה הגדולה" )מ 30-במרץ ועד ל 13-במאי (2018
ארגון
חמאס

פתח
הג'האד האסלאמי
בפלסטין
החזית
הדמוקרטית
לשחרור פלסטין
החזית העממית
לשחרור פלסטין
ללא שיוך ארגוני
סה"כ

שיוך מובהק

מזוהים עם
הארגון

סה"כ

9
פעילי הזרוע
הצבאית ומנגנוני
הביטחון
 2פעילי הזרוע
הצבאית
1
פעיל הזרוע
הצבאית
 1פעיל הזרוע
הצבאית

11
מזוהים עם הארגון

20

12
מזוהים עם הארגון

14
1

1
מזוהה עם הארגון

2

2
מזוהים עם הארגון

2
9
 48הרוגים

הערה :כ 81%-מהרוגי אירועי "צעדת השיבה הגדולה" עד ל 14-במאי  39) 2018בני אדם( היו פעילי טרור או כאלו
המזוהים עם ארגוני הטרור .בולט שיוכם או זיקתם של מרבית ההרוגים לחמאס.

זהותם של הרוגי אירועי  14ו 15-במאי 2018
ארגון
חמאס

שיוך מובהק

מזוהים עם
הארגון

סה"כ

 22פעילי הזרוע
הצבאית
 3פעילי מנגנוני
ביטחון

18
מזוהים עם הארגון

43

פתח
הג'האד האסלאמי
בפלסטין
החזית
הדמוקרטית
לשחרור פלסטין
החזית העממית
לשחרור פלסטין
ללא שיוך ארגוני
סה"כ

7
מזוהים עם הארגון
3

7
3
0

1
מזוהים עם הארגון

1
10
64

הערה :כ 84%-מההרוגים ב 14-וב 15-במאי  54) 2018הרוגים( היו פעילי טרור או כאלו המזוהים עימם .כ67%-
מההרוגים ) (43היו פעילי חמאס או כאלה המזוהים עמה .לגבי עשרה הרוגים לא זוהה שיוכם הארגוני .ניתן להניח
כי נכללים בתוכם כמה פעילי חמאס או כאלה המזוהים עם חמאס.
129-18

5

הערות מתודולוגיות
להלן הערות מתודולוגיות לגבי ממצאי זהותם של משתתפי הצעדות:
המדובר בממצאי ביניים ,המתייחסים לתקופה שבין  30במרץ ל 15-במאי  .2018ממצאים אלו
עדכניים ל 22-במאי  .2018יתכן שלמספר ההרוגים יתווספו שמות פלסטינים נוספים שנפצעו
באורח קשה ונפטרו מפצעיהם.
רשימת השמות של מרכז המידע מתבססת על הרשימה השמית ) 55שמות( של משרד הבריאות
הפלסטיני .כהשלמה לרשימה זאת ,באותם מקרים שדיווחי משרד הבריאות לא נמצאו או שלא היו
שלמים )למשל ,אי פרסום שמות הרוגים או שיבושים בפרסום השמות( ,השלים מרכז המידע את
הנתונים על בסיס מידע שהתקבל ברשתות החברתיות ובמ קורות גלויים נוספים.
מרכז המידע עושה אבחנה בין שתי קטגוריות של המשתייכים לארגוני הטרור :הדרגה הגבוהה
הינה פעילים מובהקים בארגונים השונים והדרגה הנמוכה היא כאלו המזוהים עם הארגונים .מנגד,
צלאח אלברדאויל ויחיא סנואר ,בנתונים שמסרו אודות הרוגי חמאס ,אינם עושים אבחנה שכזאת
וכולם נכללים אצלם תחת הכותרת "שהידים של חמאס".
הבדיקה מתבססת על מידע גלוי באיכות משתנה ,בעיקר מ הרשתות חברתיות )פייסבוק ,יוטיוב,
טוויטר( .כמו כן נעשה שימוש באתרי אינטרנט פלסטינים .בחלק מהמקרים המידע הוא מוצק ובחלק
מהמקרים הינו נסיבתי.

אירועי  14ו 15-במאי 2018
עיקרי ממצאי בדיקת מרכז המידע

1

ב 14-במאי  ,2018היום בו התקיים טקס העברת שגרירות ארה"ב לירושלים ,התקיימו הפגנות אלימות ב13-
מוקדים לאורך הגבול שבין רצועת עזה לבין ישראל .בהפגנות הללו השתתפו כ 40,000-פלסטינים ועל פי
מקורות בצה"ל הופגנה בהם אלימות "חסרת תקדים ,בהשוואה לאירועי הצעדות הקודמות .המפגינים ניסו
לחדור לשטח ישראל תוך שהם מבעירים צמיגים ומשליכים מטעני צינור ובקבוקי תבערה לעבר הגדר.
במהלך ההפגנה האלימה הועפו עפיפוני תבערה לעבר ישראל ,שגרמו לשריפות רבות ביישובי עוטף עזה.
בחסות ההפגנות אירעו גם פיגועי ירי והנחת מטענים ע"י חוליות מחבלים חמושים .בשעות הערב של 14
במאי ,עזבו המפגינים את השטח להערכתנו בעקבות הוראה של הנהגת חמאס שפיקחה על האירועים.

 1שמות ההרוגים עד לאירועי  14במאי נבדקו באופן פרטני ע"י מרכז המידע .ממצאי בדיקת מרבית השמות ראו
פרסום מ 11-באפריל " :2018ממצאי ניתוח ראשוני של זהות ההרוגים באירועי 'צעדת השיבה הגדולה' ב 30-במרץ וב6-
באפריל  ".2018עדכון למסמך זה ראו פרסום מרכז המידע מ 25-באפריל " :2018עדכון ממצאי זהות ההרוגים באירועי
'צעדת השיבה הגדולה' ".השלמות לשני המסמכים הללו ראו מסמכים שוטפים שפורסמו על הצעדה ,שיצאו לאחר 25
באפריל  .2018כל המסמכים הללו הועלו לאתר האינטרנט של מרכז המידע.
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באירועים האלימים ב 14-במאי  ,2018ובאירועים שנמשכו בפרופיל נמוך יותר ב 15-במאי  ,2018אותרו ע"י
מרכז המידע שמותיהם של  64הרוגים .מקרב ההרוגים הללו ) 53כ (84%-היו פעילי טרור או כאלה
המזוהים עימם ,רובם הגדול )כ (67%-מחמאס )בחמאס נקבו באחוז גבוה יותר :בכירי חמאס יחיא
אלסנואר וצלאח אלברדאויל הודו ,כי  50מתוך  62שהידים ,קרי כ ,81%-היו פעילי חמאס .(2מרבית
ההרוגים מצאו מותם בעת שניהלו עימותים אלימים עם כוחות צה"ל ,בקדמת קו המפגינים על גבול ישראל.
חלקם נהרגו בעת שביצעו או ניסו לבצע פעילות טרור או בניסיונות לחצות את גדר הביטחון לשטח ישראל.
יצויין גם ,כי במהלך ההפגנות האלימות ב 14-במאי  2018ביצעו הפלסטינים גם ירי מאסיבי חסר אבחנ ה
לעבר רחפנים של צה"ל מאזור מחנות האוהלים שבעורף )בהם היו ככל הנראה אמצעי לחימה(  .לפיכך
קיימת אפשרות כי לפחות חלק מההרוגים הפלסטינים נפגעו מירי זה.

התפלגות ההרוגים בחתך ארגוני ב 14-וב 15-במאי 2018

18

25

22

10

הזרוע
לא ידוע חמאס
) לא כולל הצבאית
הזרוע של חמאס
הצבאית(

20
15

7

פתח

10
3

3

1

5
0

מנגנוני החזית
הג'האד
האסלאמי הביטחון העממית
לשחרור
בפלסטין
פלסטין

הערות מתודולוגיות באשר לאופן זיהוי שמות ההרוגים הפלסטינים באירועי 14
ו 15-במאי
מספר ההרוגים :על פי דיווח אשרף אלקדרה ,דובר משרד הבריאות ברצועת עזה ,נהרגו במהלך אירועי
 14ו 15-במאי  62פלסטינים 60 ,מהם נהרגו ב 14-במאי ושניים ב 15-במאי  .2018זהו גם מספר הבסיס
שעליו הסתמך בכיר חמאס צלאח אלברדאויל ,כשהודיע כי  50מתוך  62ההרוגים השתייכו לחמאס .אולם
מספר ההרוגים עלה ב 19-במאי ל ,65-בעקבות הודעת אשרף אלקדרה על שלושה פצועים שמתו
מפצעיהם.
זיהוי שמות ההרוגים :משרד הבריאות הפלסטיני פרסם ב 14-במאי  2018רשימה של  55שמות הרוגים
)אחד מהם הוזכר כאלמוני ושם הרוג נוסף הופיע פעמיים ברשימה( .הייתה זאת רשימת השמות המפורטת
 2ראו פרסום מרכז המידע מה 17-במאי " :2018צלאח אלברדאויל ,פעיל בכיר בחמאס 50 :מתוך  62השהידים של אירועי
15במאי )כ (80%-היו פעילי חמאס" .יחיא אלסנואר ,מנהיג חמאס ברצועה ,הודה גם הוא כי לחמאס היו מעל ל60-
שהידים באירועי  14במאי )ערוץ אלמיאדין ביוטיוב 21 ,במאי .(2018
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האחרונה שאיתרנו אשר פורסמה ע"י משרד הבריאות ברצועה .מכאן ואילך פורסמו שמות ההרוגים באופן
ספוראדי בדף הפייסבוק של אשרף אלקדרה או בתקשורת הפלסטינית.
הבסיס לרשימת שמות ההרוגים של מרכז המידע היה שמות  55ההרוגים שפרסם משרד הבריאות
הפלסטיני ב 14-במאי ) 2018בפועל המדובר ב 53-שמות משום ,שכאמור ,אחד הוזכר כאלמוני והשני הופיע
פעמיים ברשימה( .את השמות החסרים השלים מרכז המידע בחיפושים בדפי הפייסבוק ,ובכלי תקשורת
נוספים ,שבהם התפרסמו באופן ספוראדי שמות ההרוגים או שמות כאלו שמתו מפצעיהם .סה"כ איתר
מרכז המידע בחיפושים אלה שמות  63פלסטינים ,שנהרגו ב 14-וב 15-במאי  ,2018ועל בסיס זה נערכו
בדיקותיו.

התפלגות ההרוגים ב 14-וב 15-במאי על פי זהות ארגונית

10
11

43

חמאס
ארגוני טרור אחרים
זהותם אינה ידועה

מרכזיותה של הרוגי חמאס באירועי  14במאי 2018
מבין  64ההרוגים איתר מרכז המידע  43שמות פעילי חמאס או כאלו המזוהים עמה )כ .(67%-כזכור
ציין צלאח אלברדויל ,בכיר חמאס ,כי על פי נתונים רשמיים  50שהידים מתוך  62הרוגים השתייכו לחמאס.
יתכן כי שבעה הרוגים נוספים שהשתייכו לחמאס נכללים בקרב העשרה ,ששיוכם הארגוני ,אם בכלל ,
אינו ידוע .יתכן גם כי אלברדויל )ויחיא אלסנואר( הגזימו במקצת כדי להבליט את הקורבן הגדול שהקריבה
חמאס ולהדוף ביקורת פנימית.
מבין  43הרוגי חמאס ,שאיתר מרכז המידע 22 ,היו פעילי הזרוע הצבאית )גדודי עז אלדין אלקסאם(
ושלושה הרוגים בעלי "כובע כפול" של פעילי חמאס ופעילי מנגנוני ביטחון הפנים .3לפעילים בעלי
"הכובע הכפול" נערכו הלוויות מטעם הזרוע הצבאית של חמאס והם נספרו על ידי מרכז המידע כפעילי הזרוע
הצבאית 18 .הרוגים הוגדרו על ידי מרכז המידע כמזוהים עם חמאס לאחר שבמהלך הלוויתם כוסתה
גופתם בדגל חמאס או שנמצאו "סימנים מעידים" נוספים להיותם מזוהים עם חמאס.

 3תופעת "הכובע הכפול" של אנשי מנגנוני הביטחון מוכרת היטב מעימותים קודמים.
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השיעור הגבוה של פעילי חמאס ,שנהרגו במהלך אירועי  14במאי ,ובאירועים הקודמים ,המחיש פעם נוספת
את תפקידה המרכזי של חמאס בתכנון האירועים והשליטה עליהם .ב"קו הקדמי" של ההפגנות האלימות
היו גם הפעם פעילי חמאס לבושי בגדים אזרחיים ,שנטלו חלק מרכזי במעשי האלימות ובניסיונות
הפריצה לתוך שיטחה הריבוני של מדינת ישראל .על הפעילים הללו חיפו נשים וילדים ,אשר נשלחו ע"י
חמאס לקו הקדמי כדי לשמש כ"מגן אנושי" .ריבוי הנפגעים בקרבם הינו ,להערכתנו ,בראש ובראשונה
פועל יוצא מתפקידה המרכזי של חמאס באירועים ובכירי חמאס אינם טורחים להסתיר זאת .המסר
התעמולתי הפלסטיני לפיו המדובר בהפגנות "עממיות" שהתבצעו ב"דרכי שלום" הינו איפא מסר כוזב
שעלה בידי הפלסטינים להנחיל למדינות רבות בעולם כולל מדינות המערב.

הרוגים מארגונים נוספים והרוגים ללא שיוך ארגוני
להלן זהות הרוגים מהארגונים האחרים:
פתח :שבעה הרוגים מזוהים עם פתח .בין ההרוגים אישה פעילת פתח .הייתה זאת האישה היחידה
שנהרגה באירועים למרות שפעילי הארגונים השונים עודדו הגעת נשים וילדים לקו הקדמי של ההפגנות
בעיקר כדי שישמשו כ"מגן אנושי".
הג'האד האסלאמי בפלסטין :שלושה הרוגים נמנו על שורות הארגון .כולם פעילי הזרוע
הצבאית.
חזית עממית לשחרור פלסטין :הרוג אחד שהיה מזוהה עם החזית העממית.
ללא שיוך ארגוני :לגבי עשרה פעילים שנהרגו לא נמצא דיווח אודות שיוכם הארגוני.
מרכז המידע לא איתר את זהותם של עשרה הרוגים באירועי  14ו 15-במאי  .2018ניתן להניח כי
חלקם הינם אזרחים אך יתכן גם שחלקם הינם פעילי חמאס ,שלא זוהו ע"י מרכז המידע.

צפי להמשך
להערכתנו בראיית חמאס ההפגנות וההתפרעויות האלימות עדיין לא מיצו את התועלת המדינית
וההסברתית הטמונה בהן .בכירי חמאס קוראים לפעיליהם ולציבור העזתי כולו להמשיך בהתפרעויות
ואף למות במהלכם כשהידים" .הרשות הלאומית לצעדת השיבה הגדולה" ,גוף חזית המשמש כסות עבור
חמאס ,קרא לציבור העזתי להמשיך בצעדות ביום השישי ,ב 25-במאי ,תחת הסיסמא "ממשיכים למרות
המצור" .יחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ,התבטא כי "אירועים מיוחדים"
יתקיימו ב"יום הנכסה" ) 5ביוני ,תבוסת מדינות ערב במלחמת ששת הימים( וב"יום ירושלים" ) 8ביוני,
אירועי תמיכה בפלסטינים שיזמה איראן( .לפיכך ניתן איפא להניח ,כי בשבועות הקרובים תמשיך חמאס
להקריב את חייהם של פעיליה ושל אזרחים ופעילי טרור אחרים ,תוך עידוד וליבוי המערכה התעמולתית
והמדיניות המתנהלת נגד ישראל.

129-18

9

נספח
רצ"ב בזה נספח ובו מידע פרטני אודות  64ההרוגים כולל זיהויים הארגוני באירועי  14ו 15-במאי כפי
שעלה בבדיקות שנעשו ע"י מרכז המידע .ניתוח פרטני של זהות ההרוגים עד ל 14-במאי פורסם ,כאמור לעיל,
במסמכי מרכז המידע ,שליוו את "צעדות השיבה".
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נ ספח
זיהוי  64ההרוגים של אירועי  14ו 15-במאי 2018
כללי
זיהוי ההרוגים נעשה על בסיס מידע ברמות סמך שונות .בחלק מהמקרים מדובר במידע המצביע באופן
חד-משמעי על השתייכות ההרוגים לארגוני הטרור השונים .בחלק מהמקרים המדובר במידע נסיבתי
הקושר את ההרוגים לארגוני הטרור ,למשל :פרסום הודעת אבל בשם ארגון כלשהו ,עטיפת גופת ההרוג
בדגל הארגון ,עריכת טקסי אזכרה עם סממני הארגון )כרזות ,הקמת סוכת אבלים ,ביקורי בכירים בסוכת
האבלים(.

פרטים אודות ההרוגים
אנס חמדאן סאלם קדיח:
פרטים אישיים :בן  ,21מעבאסן אלכבירה )דף הפייסבוק עבסאן אלכבירה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לח'אן יונס )חשבון הטוויטר של דובר משרד הבריאות ברצועה14 ,
במאי .(2018
שיוך ארגוני :על פי גולשים ברשתות החברתיות ,היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס )למשל:
דף הפייסבוק של אבראהים קדיח 14 ,במאי .(2018

מימין ::אנס חמדאן קדיח ) חשבון הטוויטר של העיתונאי העזתי חסן אצליח 14 ,במאי  (2018משמאל:
קדיח דקות לפני מותו )דף הפייסבוק של משפחת קדיח 14 ,במאי (2018
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הלווייתו של אנס קדיח .על ראשו נכרך סרט הזרוע הצבאית
של חמאס )מסרטון בדף הפייסבוק של שאדי קדיח 15 ,במאי (2018

מצעב יוסף אבראהים אבו לילה:
פרטים אישיים :בן  28או  ,29משכונת אלרמאל בעיר עזה.
נסיבות מותו :נורה במזרח ג'באליא )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 ;2018דף הפייסבוק של בית החולים האינדונזי בצפון הרצועה 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :בהודעת אבל שפרסם משרד הפנים ברצועה נמסר ,כי היה קצין במנגנון המודיעין
הצבאי ברצועה בדרגת מלאזם אול )מקביל לסגן( )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 14 ,במאי
.(2018

מצעב אבו לילה
)דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי .(2018

עבידה סאלם פרחאן:
פרטים אישיים :בן ) 30דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  (2018מבני
סהילא.
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נסיבות מותו :נהרג במזרח ח'אן יונס )דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 14 ,במאי  ;2018דף
הפייסבוק מדינת בני סהילא 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין פרסמה הודעה כי הוא נמנה על
שורותיה )אתר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי 14 ,במאי .(2018

עבידה סאלם עבד רבה פרחאן
)דף הפייסבוק "מדינת בני סהילא" 14 ,במאי .(2018

מחמד אשרף אבו סתה:
פרטים אישיים :בן  26או  24מבית חאנון )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה14 ,
במאי  ;2018דף הפייסבוק של בית החולים האינדונזי בצפון הרצועה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג במזרח בית חאנון )דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 14 ,במאי  ;2018דף
הפייסבוק צפחת בית חאנון אלאח'באריה 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל פתח )דף הפייסבוק צפחת בית חאנון
אלאח'באריה 14 ,במאי .(2018

מחמד אשרף אבו סתה )מימין :חשבון הטוויטר שהדאא' פלסטין 14 ,במאי  ;2018משמאל :דף הפייסבוק צפחת
בית חאנון אלאח'באריה 14 ,במאי .(2018

עז אלדין מוסא מחמד אלסמאכ:
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פרטים אישיים :בן ) 14דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  (2018ממחנה
הפליטים אלבריג' .אביו מוסא אלסמאכ ,הוא בכיר חמאס במרכז הרצועה ,שמכהן כתת שר
העבודה )דף הפייסבוק  14 ,Maghazi.newsבמאי  ;2018אלמשרק ניוז 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג בעימותים במזרח אלבריג' ) 14 ,fatehmedia.netבמאי (2018
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס.

מימין :עז אלדין אלסמאכ לפני מותו מזרחית למחנה הפלטים אלבריג' )דף הפייסבוק  14 ,QUDSNבמאי .(2018
משמאל :מוסא אלסמאכ ,בכיר חמאס ברצועה ,אביו של עז אלדין אלסמאכ
)דף הפייסבוק מלתקא אהאלי מח'ים אלבריג' 14 ,במאי .(2018

מימין :גופתו של עז אלדין אלסמאכ )למעלה בתצלום .ההרוג השני הוא מחמוד יחיא חסין( עטופה
דגל חמאס )דף הפייסבוק מלתקא אהאלי מח'ים אלבריג' 14 ,במאי  .(2018משמאל :אמו של עז
אלדין אלסמאכ משתתפת ב"יום השישי של הנאמנות לשהידים ולפצועים" ובידה כרזת אבל שפרסמה
חמאס על מות בנה )חשבון הטוויטר של שימאא' עלי 18 ,במאי .(2018

עז אלדין סלמאן נאהצ' אלעויטי:
פרטים אישיים :בן  ,23מח'אן יונס.
נסיבות מותו :נורה בעת האירועים )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 ;2018דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי בח'אן יונס 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של העיתונאי העזתי חסן
אצליח 14 ,במאי .(2018
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עז אלדין אלעויטי )מימין :דף הפייסבוק של  ,Majde Abo Omarהמציג עצמו כחברו ללימודים.
בדף הפייסבוק הוא מכנה את אלעויטי "השהיד מגדודי אלקסאם" 14 ,במאי .2018
משמאל :חשבון הטוויטר של העיתונאי העזתי חסן אצליח 14 ,במאי (2018

בלאל אחמד צאלח אבו דקה:
פרטים אישיים :בן  ,26מעבסאן אלכבירה.
נסיבות מותו :נורה בעת העימותים )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 ;2018דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי בח'אן יונס 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :אינו ידוע.
ג'האד מפיד עבד אלמנעם אלפרא:
פרטים אישיים :בן  ,30מאלקרארה.
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לח'אן יונס )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 ;2018דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי בח'אן יונס 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :על-פי גולשים ברשתות החברתיות ,היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס .אחיו של
איאד מפיד עבד אלמנעם אלפרא ,פעיל הזרוע הצבאית של חמאס ,שנהרג בהתמוטטות מנהרה באזור
ח'אן יונס ב 4-באוגוסט ) 2014חשבון הטוויטר של  ,m al farraהמעיד על עצמו כי הוא בן דודו של
ג'האד אלפרא 14 ,במאי  ;2018דף הפייסבוק של מחמוד אבו אלחסן ,שמעיד על עצמו כי פגש את
ג'האד אלפרא ב"מחנה השיבה" זמן קצר לפני מותו 14 ,במאי .(2018
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ג'האד אלפרא )דף הפייסבוק של  ,Matrix Loveהמעיד כי אלפרא הוא בן דודתו 15 ,במאי .(2018

תצלום מהלווייתו של אלפרא .הגופה עטופה בדגל המשמש את חמאס
)דף הפייסבוק של אתר אלסאעה אלת'אמנה 14 ,במאי .(2018

פאדי חסן סלמאן אבו סלמי )אבו צלאח(:
פרטים אישיים :בן  29או  ,30מעבסאן אלכבירה ,נכה )שתי רגליו נכרתו במבצע "עופרת יצוקה"(.
נסיבות מותו :נורה במזרח ח'אן יונס )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 ;2018דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי בח'אן יונס 14 ,במאי  ;2018דף הפייסבוק של סוכנות
שהאב 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין מסרה כי נמנה על שורותיה וכי
עמד בשורות הראשונות בכל עימות במזרח ח'אן יונס )אתר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי14 ,
במאי .(2018
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מימין :פאדי אבו צלאח במדים .משמאל :בעת ההפגנות
)אתר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי 14 ,במאי (2018

אחמד עוצ'אללה:
פרטים אישיים :בן ) 24דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018ממחנה
הפליטים אלמע'אזי או אלנציראת )דף הפייסבוק אח'באר מח'ים אלמע'אזי 14 ,במאי  ;2018דף
הפייסבוק "מח'ים אלנציראת" 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :אינו ידוע.
מעתצם פוזי אבו לולא:
פרטים אישיים :בן ) 20דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג במזרח רפיח .קודם לכן נפצע ברגלו בפעילויות "צעדת השיבה" ב 4-במאי
 .2018בפוסטים בדף הפייסבוק שלו הדגיש את נחישותו להשתתף בפעילויות "צעדת השיבה" ,גם
במחיר מותו )פלסטין אליום 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של העיתונאי העזתי חסן
אצליח 14 ,במאי .(2018
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מימין :תמונה שהעלה מעתצם אבו לולא לדף הפייסבוק שלו עם ההאשטאג #אני_חוזר )דף הפייסבוק של מעתצם
אבו לולא 27 ,במרץ  .(2018משמאל :הפוסט האחרון שפרסם ובו כתב "להתראות אהובים ,נראה אתכם בארצנו
אם ירצה אללה" )דף הפייסבוק של מעתצם אבו לולא 13 ,במאי (2018

גופתו של מעתצם אבו לולא עטופה בדגל חמאס
)חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח 14 ,במאי (2018

מחמד מחמוד עבד אלמעטי עבד אלעאל:
פרטים אישיים :בן ) 39דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג במזרח רפיח.
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של העיתונאי העזתי חסן
אצליח 14 ,במאי .(2018

מימין :מחמד עבד אלעאל )דף הפייסבוק מדינת רפח – אלצפחה אלרסמיה 14 ,במאי .(2018
משמאל :גופתו נעטפה בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח 14 ,במאי (2018
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אחמד פוזי אלתתר:
פרטים אישיים :בן ) 28דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018בנו של
מפקד בכיר ביחידת התקשורת האלחוטית במנגנון הביטחון הלאומי ,לואא' )מקביל לאלוף( פוזי
אלתתר )דף הפייסבוק הרשמי של פתח 15 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :היה פעיל פתח )דף הפייסבוק של סניף פתח מערב עזה 14 ,במאי .(2018

הודעת אבל וסוכת אבלים מטעם סניף מערב עזה של פתח בעקבות מותו של אחמד
אלתתר )דף הפייסבוק של סניף מערב עזה ב'פתח' 14 ,במאי (2018

אחמד עאדל מוסא אלשאער:
פרטים אישיים :בן  ,16מח'אן יונס.
נסיבות מותו :נהרג במזרח ח'אן יונס )חשבון הטוויטר של פלסטין אלא'ן 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי מסרה ,כי היה פעיל בשורותיה )אתר
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי 14 ,במאי .(2018

אחמד אלשאער )מימין :דף הפייסבוק הרשמי של משפחת אלשאער 14 ,במאי ;2018
משמאל :אתר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי 14 ,במאי (2018
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מחמד עבד אלרחמן עלי מקדאד:
פרטים אישיים :בן  ,28מח'אן יונס )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 ;2018דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי בח'אן יונס 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל חמאס.

מחמד עבד אלרחמן מקדאד
)דף הפייסבוק הרשמי של משפחת מקדאד 15 ,במאי (2018

מוסא ג'בר חסנין:
פרטים אישים :בן  ,36פעיל הג"א בדרגת נקיב )מקביל לסרן( ממחנה אלשאטי )דף הפייסבוק
מח'ים אלשאטי 14 ,במאי (2018
נסיבות מותו :נהרג במזרח העיר עזה .לגרסת הפלסטינים הוא נהרג בעת שסייע לפצועים )דף
הפייסבוק של מנהלת ההג"א ברצועת עזה 14 ,במאי  ;2018דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה,
 14במאי .(2018
שיוך ארגוני :פעיל מנגנון הביטחון של משרד הפנים של חמאס.

מוסא ג'בר חסנין )מימין :דף הפייסבוק של מנהלת ההג"א ברצועת עזה 14 ,במאי ;2018
משמאל :דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי (2018

מחמוד רבאח עליאן אבו מעמר:
פרטים אישיים :בן  ,28מאזור מען בח'אן יונס.
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נסיבות מותו :נורה בעת העימותים )דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי בח'אן יונס 14 ,במאי
 ;2018דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס.

מימין :תמונה של מחמוד רבאח אבו מעמר עם ההאשטאג #אני_חוזר )דף הפייסבוק של מחמוד רבאח אבו מעמר,
 27במרץ  .(2018משמאל :גופתו עטופה בדגל חמאס )דף הפייסבוק של  15 ,Aseel Saidamבמאי (2018

אחמד מחמד אבראהים חמדאן:
פרטים אישיים :בן  ,27משכונת אלאמל בח'אן יונס )דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי
בח'אן יונס 14 ,במאי  ;2018דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :היה פעיל ביחידת העילית )הנח'בה( של הזרוע הצבאית של חמאס )דף הפייסבוק
של  14 ,Abdullah Hamdanבמאי  ;2018חשבון הטוויטר של  Mohamed Sabriמח'אן יונס 14 ,במאי
.(2018

הלווייתו של אחמד חמדאן על ראשו סרט חמאס
)דף הפייסבוק של  14 ,Jawad Zidanבמאי (2018

מעתז בסאם כאמל אלנונו )אבו באסם(:
פרטים אישיים :בן  30או  31מאלרמאל אלשמאלי במערב העיר עזה )דף הפייסבוק הרשמי של
מנגנון הפעילות הציבורית של חמאס באלרמאל אלשמאלי 15 ,במאי .(2018
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נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :קצין מנגנון בטחון הפנים של חמאס ברצועה בדרגת נקיב )מקביל לסרן( ) דף
הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 14 ,במאי  ;2018דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה,
 14במאי  .(2018היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס.

מעתז אלנונו )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי (2018

מימין :בעת הלווייתו נכרך סרט של הזרוע הצבאית של חמאס על ראשו והוא נעטף בדגל חמאס
)דף הפייסבוק הרשמי של מנגנון הפעילות הציבורית של חמאס באלרמאל אלשמאלי 15 ,במאי .(2018
משמאל :פעילי הזרוע הצבאית של חמאס ושלט של חמאס בפתח סוכת האבלים שנפתחה לזכרו
)דף הפייסבוק הרשמי של מנגנון הפעילות הציבורית של חמאס באלרמאל אלשמאלי16 ,במאי (2018

ג'האד מחמד עת'מאן מוסא )אבו מחמד(:
פרטים אישיים :בן  30או  31מאזור משרוע עאמר ושכונת עבאד אלרחמן בצפון מערב העיר עזה )דף
הפייסבוק "מנטקת משרוע עאמר וחי עבאד אלרחמן" 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :פעיל מנגנון בטחון הפנים של חמאס ברצועה בדרגם מלאזם )מקביל לסג"מ( דף
הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 14 ,במאי  ;2018דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה,
 14במאי  .(2018היה גם פעיל בזרוע הצבאית של חמאס.
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ג'האד מחמד מוסא
)דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי (2018

מימין :כרזת אבל של הזרוע הצבאית של חמאס על מותו של ג'האד מחמד מוסא )אבו מחמד(
)דף הפייסבוק מנטקת משרוע עאמר וחי עבאד אלרחמן 15 ,במאי  ;(2018משמאל :הלווייתו
בהשתתפות בכיר חמאס אסמאעיל רצ'ואן )דף הפייסבוק הרשמי של מנגנון הפעילות הציבורית
של חמאס במערב העיר עזה 15 ,במאי (2018

וצאל פצ'ל עזאת אלשיח' ח'ליל:
פרטים אישיים :בת  15דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018ממחנה
אלמע'אזי .השתתפה בעבר בהפגנות .אמה סיפרה ,כי בכל פעם שיצאה להשתתף בהפגנות ,היא
התפללה שתיהרג ) 16 ,arabstoday.netבמאי  .(2018ברשתות החברתיות פורסמו תמונות שלה
במהלך ההפגנות.
נסיבות מותה :נהרגה במזרח אלבריג' )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 15 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :הייתה פעילת פתח ,על-פי הודעה של תת סניף פתח בסניף מערב עזה ועל-פי
תמונות מהלווייתה שנערכה במחנה הפליטין אלמע'אזי )דף הפייסבוק של סניף מערב עזה של פתח,
 14במאי  ;2018דף הפייסבוק אח'באר מח'ים אלמע'אזי 14 ,במאי  .(2018גופתה נעטפה בדגל פתח.
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וצאל פצ'ל עזאת אלשיח' ח'ליל )מימין :חשבון הטוויטר שהדאא' פלסטין 16 ,במאי ;2018
משמאל :חשבון טוויטר של גולשת מעזה שכינויה  14 ,addvvv5במאי (2018

מימין :הלוויית וצאל עזאת אלשיח' ח'ליל .גופתה נעטפה בדגל פתח )דף הפייסבוק אח'באר מח'ים
אלמע'אזי 14 ,במאי  .(2018משמאל :סוכת אבלים שהקימה פתח לזכרה
)דף הפייסבוק של עמאד אלשיח' ח'ליל 14 ,במאי (2018

אבראהים אחמד אלזרקה )שם המשפחה מופיע בתקשורת גם בגרסה :אלזרקא(:
פרטים אישיים :בן ) 18דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי .(2018
משכונת אלתפאח במזרח העיר עזה .אמו סיפרה כי הוא נהג לצאת בכל יום שישי מתחילת "צעדת
השיבה" לאזור גדר הביטחון במזרח העיר עזה כדי לצלם את האירועים ,והביע פעמים רבות תקווה
שיהפוך לשהיד.
נסיבות מותו :נורה במהלך ההפגנות )כראמה פרס 16 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :היה פעיל בלשכת ההסברה של חמאס באזור אלתפאח )חשבון הטוויטר שבכת
אלתפאח אלאעלאמיה 15 ,במאי .(2018

מימין :אבראהים אלזרקה )דף הפייסבוק של מחמד אבו מעתז 14 ,במאי  .(2018משמאל :הפוסט האחרון
שהעלה לדף הפייסבוק שלו "בוקר השיבה והשהאדה" )דף הפייסבוק של אבראהים אלזרקה 14 ,במאי (2018
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גופתו של אלזרקה עטופה בדגל חמאס במהלך הלווייתו
)דף הפייסבוק של הימא אלנג'אר 15 ,במאי (2018

מצטפא מחמד סמיר מחמוד אלמצרי )אבו צהיב(:
פרטים אישיים :בן ) 22דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018משכונת
אלדרג' במזרח העיר עזה .אחיו ,המהנדס מחמד סמיר אלמצרי ,היה פעיל יחידת הייצור בזרוע
הצבאית של חמאס נהרג ב"תאונת עבודה" ב 29-בדצמבר ) 2006דף הפייסבוק "אעלאם אלדרג'14 ,
במאי .(2018
נסיבות מותו :נורה במזרח העיר עזה )דף הפייסבוק "תג'מע עאא'לאת חי אלדרג' במדינת ע'זה",
 14במאי .(2018
שיוך ארגוני :פעיל הזרוע הצבאית של חמאס )דף הפייסבוק של  14 ,Waleed M Ahelבמאי
.(2018

מימין :מצטפא אלמצרי לבוש מדים .משמאל :הלווייתו בהשתתפות פעילים חמושים של הזרוע הצבאית
של חמאס )מתוך סרטון על מצטפא אלמצרי בדף הפייסבוק "שרק פרס" 16 ,במאי (2018
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מימין :גופתו של אלמצרי עטופה בדגל חמאס )דף הפייסבוק של  14 ,Waleed M Ahelבמאי .(2018
משמאל :כרזה של חמאס בפתח סוכת האבלים ,שנפתחה לזכרו )דף הפייסבוק "שרק פרס" 15 ,במאי (2018

אחמד פאיז חרב שחאדה:
פרטים אישיים :בן ) 23דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי .(2018
מאלרמאל אלשמאלי במערב העיר עזה )דף הפייסבוק של ועדת הספורט של המסגדים באזור
אלרמאל אלשמאלי 14 ,במאי  .(2018עורך דין במקצועו )דף הפייסבוק הרשמי של איגוד עורכי הדין
הפלסטינים 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל חמאס .על ראשו נכרך סרט של הזרוע הצבאית של חמאס.
יתכן והיה פעיל הזרוע הצבאית של הארגון.

אחמד פאיז שחאדה )אבו מצעב( .משמאל :סרט הזרוע הצבאית של חמאס על ראשו וגופתו עטופה בדגל
חמאס )דף הפייסבוק של  ,Youssef Shehadaשכותב כי ההרוג היה בן דודו 14 ,במאי (2018

אחמד זהיר חאמד אלשוא )אבו צ'יאא(:
פרטים אישיים :בן  ,24מאלדרג' )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 .(2018משכונת אלדרג' )דף הפייסבוק אעלאם אלדרג' 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נורה במזרח העיר עזה )דף הפייסבוק של  14 ,Hamdan Shawwaבמאי .(2018
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל חמאס ועל ראשו נכרך סרט של הזרוע הצבאית של חמאס.
חמאס פרסמה הודעת אבל על מותו )יחד עם ארבעה פעילים נוספים מאזור אלדרג'(.
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אחמד זהיר אלשוא .משמאל :סרט הזרוע הצבאית של חמאס ודגל חמאס על גופתו
)דף הפייסבוק "אעלאם אלדרג'" 14 ,במאי (2018

אחמד אלשוא )שני מימין( במדים ,במסגרת מודעה שפרסמה חמאס באזור אלדרג' על
ההרוגים מהאזור בעימותים ב 14-במאי )דף הפייסבוק אעלאם אלדרג' 15 ,במאי (2018

מחמד האני חסני אלנג'אר:
פרטים אישיים :בן ) 33דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018ממחנה
הפליטים ג'באליא.
נסיבות מותו :נהרג בעימותים במזרח מחנה ג'באליא )דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 14 ,במאי
.(2018
שיוך ארגוני :היה פעיל המשטרה הימית בדרגת מלאזם אול )מקביל לסג"מ( )דף הפייסבוק של
משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי  .(2018בסוכת האבלים שנפתחה לזכרו היו כרזות אבל של חמאס.
על פי גולשים ברשתות החברתיות ,אלנג'אר היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס .אחיו של מחמד
אלנג'אר ,עבד אלרחמן ,היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס ,נהרג ב 6-ביולי  2006בעימות עם צה"ל
בצפון הרצועה .אחותו נהרגה במבצע "עופרת יצוקה" )דף הפייסבוק של מחמד אבו צפיה 15 ,במאי
.(2018
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מימין :מחמד אלנג'אר )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי .(2018
משמאל :פעילותו האחרונה של אלנג'אר בדף הפייסבוק שלו – שינוי תמונת הפרופיל
שלו להאשטאג #אני_חוזר )דף הפייסבוק של מחמד אלנג'אר 29 ,במרץ (2018

מימין :תמונה מההלוויה.על התמונה לוגו של לשכת ההסברה של חמאס במחנה הפליטים ג'באליא
)דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 14 ,במאי  .(2018משמאל :כרזות אבל של חמאס בסוכת
האבלים שנפתחה לזכרו )דף הפייסבוק של המשטרה הימית ברצועה 15 ,במאי .(2018

פצ'ל מחמד עטא חבשי )אבו אחמד(:
פרטים אישיים :בן ) 34דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018משכונת
אלדרג' )חשבון הטוויטר "שבכת פג'ר אלאעלאמיה" 15 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג מול "מוצב מלכה" לשם נהג להגיע בכל יום שישי )דף הפייסבוק של הגולשת
עדלאת אלשיח' 14 ,במאי  ;2018חשבון הטוויטר של  14 ,Mohamed Naemבמאי .(2018
שיוך ארגוני :היה פעיל במנגנון הביטחון והאבטחה בדרגת ראא'ד )מקביל לרב סרן( )דף
הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי .(2018
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מימין :פצ'ל מחמד אלחבשי )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה,
 15במאי  .2018משמאל :הלווייתו ,שבה לא נראו כל סממנים של ארגון כלשהו
)דף הפייסבוק אעלאם אלדרג' 14 ,ו 15-במאי (2018

עבד אלסלאם יוסף עבד אלרחמן עבד אלוהאב:
פרטים אישיים :בן  ,38מאלקרארה .עבד במחלקה של משרד החינוך וההשכלה הגבוהה בח'אן
יונס )אתר המחלקה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נורה במהלך העימותים )דף הפייסבוק של בית החולים האירופאי בח'אן יונס14 ,
במאי .(2018
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס .אחיו היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס,
שנהרג ב 24-בינואר  2002בניסיון פיגוע בסמוך לגני טל )דף הפייסבוק של  14 ,Bahaa Alaghaבמאי
.(2018

מימין :עבד אלסלאם עבד אלוהאב עם ההאשטאג #אני_חוזר )דף הפייסבוק של עבד אלסלאם עבד אלוהאב,
 26במרץ  .(2018משמאל :משתתף ב"צעדת השיבה" )דף הפייסבוק של עבד אלסלאם עבד אלוהאב,
 30במרץ (2018

עלי מחמד אחמד ח'פאג'ה:
פרטים אישיים :בן  ,21משכונת תל אלסלטאן ברפיח.
נסיבות מותו :נהרג במזרח רפיח )דף הפייסבוק של מנהלת השירותים הרפואיים ברצועה ,הכפופה
למשרד הפנים 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :בפתח סוכת האבלים הונפו דגלים וכרזות לזכרו מטעם חמאס.

129-18

29

עלי ח'פאג'ה )דף הפייסבוק של עבד אלמעטי אבו סמעאן,
בן המחזור של ח'פאג'ה 14 ,במאי (2018

שלטים ודגלים של חמאס בפתח סוכת האבלים לזכרו של ח'פאג'ה
)דף הפייסבוק של יחיא ח'פאג'ה 15 ,במאי (2018

מחמוד סלימאן עקל:
פרטים אישיים :בן  32או  ,33מעבסאן אלג'דידה במחוז ח'אן יונס .ברשתות החברתיות מופיע שמו
גם בגרסאות :מחמד סלימאן אבראהים עקל )חשבון הטוויטר רפח 14 ,24במאי  (2018ומחמד סלימאן
עקל אלדע'מה )חשבון הפייסבוק של איאד עצפור אבו אמג'ד 15 ,במאי  ;2018חשבון הפייסבוק של
 15 ,Mohamed Aqelבמאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :קצין בדרגת נקיב )מקביל לסרן( במשטרה הפלסטינית בח'אן יונס )דף הפייסבוק
של משרד הפנים ברצועה ,חשבון הטוויטר של איש התקשורת מחמד לאפי 14 ,במאי  ;2018חשבון
הטוויטר רפח 14 ,24במאי .(2018

מחמוד סלימאן עקל )דף הפייסבוק של משרד
הפנים ברצועה 15 ,במאי (2018
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מחמוד מצטפא אחמד עסאף:
פרטים אישיים :בן ) 23לפי דיווח אחר בן  (17ממחנה הפליטים ג'באליא )דף הפייסבוק של
אסמאעיל ג'מעה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לג'באליא )דף הפייסבוק של מחמד פריד עסאף 14 ,במאי .(2018
מחמד אלבטש ,פרסם פוסט בדף הפייסבוק שלו בו סיפר ,כי היה באוטובוס ליד מחמוד מצטפא עסאף,
וכי הוא קרא בהתלהבות לפרק את הגדר בדם ,בגוף ובנפש )דף הפייסבוק של מחמד אלבטש15 ,
במאי .(2018
שיוך ארגוני :אינו ידוע.

מחמוד עסאף
)דף הפייסבוק של מחמד אלבטש 15 ,במאי (2018

אחמד מאג'ד קאסם עטאללה:
פרטים אישיים :בן  27משכונת אלדרג' בעזה )רשת פג'ר 15 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :אינו ידוע.

אחמד עטאללה מעזה )דף הפייסבוק של משפחת
חרז עטאללה 14 ,במאי (2018

ח'ליל אסמאעיל ח'ליל מנצור:
פרטים אישיים :בן  25משכונת אלתפאח במזרח העיר עזה.
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נסיבות מותו  :קרוב משפחה של ח'ליל מנצור סיפר ,כי שעות ספורות לפני מותו הוא שיחק עם ביתו
הקטנה ,לילא ,ושר לה כי הוא הולך לגן עדן )דניא אלוטן 16 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :אינו ידוע.

ח'ליל מנצור
)חשבון הטוויטר פאל שהיד 14 ,במאי (2018

טלאל עאדל אבראהים מטר:
פרטים אישיים :בן .16
נסיבות מותו :נפטר בבית החולים שפאא' בעזה ב 15-במאי  2018לאחר שנפצע בהפגנה מזרחית
לעזה )דף הפייסבוק העיר ח'אן יונס כעת 16 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :אינו ידוע

טלאל מטר ,בן 16
)דף הפייסבוק העיר ח'אן יונס כעת 16 ,במאי (2018

מחמד סמיר דוידאר:
פרטים אישיים :בן  29ממחנה הפליטים נציראת במרכז הרצועה.
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לאלבריג'.
שיוך ארגוני :במהלך הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס .בהלוויה השתתפו פעילים חמושים,
אשר ביצעו ירי באוויר )צפא 15 ,במאי .(2018
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גופתו של מחמד סמיר דוידאר עטופה בדגל חמאס במהלך הלווייתו
)צפא 15 ,במאי  ;2018אתר אלסאעה 15 ,במאי (2018

מח'תאר עבד אלכרים אבו ח'מאש:
פרטים אישיים :בן  23,מדיר אלבלח.
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לאלבריג'.
שיוך ארגוני :במהלך הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )דף הפייסבוק שהאב 15 ,במאי .(2018

גופתו של מח'תאר אבו ח'מאש נעטפה בדגל ירוק של חמאס במהלך ההלוויה
)דף הפייסבוק שהאב 15 ,במאי (2018

עמאד אלנפאר:
פרטים אישיים :אינם ידועים.
נסיבות מותו :לא צוין המקום בו נהרג.
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל חמאס .בהלווייתו השתתף אסמאעיל רצ'ואן בכיר חמאס
)שהאב 15 ,במאי  .(2018חמאס והזרוע הצבאית פרסמו הודעת אבל רשמית מטעמן .בהודעה צוין,
כי עמאד אלנפאר היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס ,שנהרג ב"צעדת השיבה הגדולה" ב14-
במאי ) 2018דף הפייסבוק של אזור משרוע עאמר ושכונת עבאד אלרחמן 18 ,במאי .(2018
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מימין :גופתו של עמאד אלנפאר נעטפה בדגל חמאס )שהאב 15 ,במאי  .(2018משמאל :בכיר חמאס ברצועה
אסמאעיל רצ'ואן פרסם בחשבון הטוויטר שלו הודעה על השתתפותו בהלוויית "השהיד המג'האד" עמאד אלנפאר
)חשבון הטוויטר של ד"ר אסמאעיל רצ'ואן 15 ,במאי (2018

מימין :כרזת אבל משותפת של חמאס והזרוע הצבאית שלה על מותו של "השהיד אלקסאמי"
)פעיל עז אלדין אלקסאם( עמאד מחמד אלנפאר )דף הפייסבוק של אזור משרוע עאמר ושכונת
עבד אלרחמן 18 ,במאי  (2018משמאל :תמונה שפרסם חבר של עמאד אלנפאר בחשבון הטוויטר
שלו תמונה של אלנפאר סמוך לגדר הביטחון .לא צויין מתי צולמה התמונה
)חשבון הטוויטר  15 ,3bood_aboodnfarבמאי (2018

סעיד מחמד אבו אלח'יר:
פרטים אישיים :בן  16ממרכז הרצועה.
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לעזה )דף הפייסבוק  14 ,GAZA NOWבמאי .(2018
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל חמאס .הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה כרזת אבל
מטעמה עם תמונתו )יוטיוב 15 ,במאי .(2018
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מימין :סעיד מחמד אבו אלח'יר .משמאל :גופתו עטופה בדגל חמאס )יוטיוב 15 ,במאי (2018

עמאד עלי צאדק אלשיח':
פרטים אישיים :בן  19מעזה.
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לעזה )רשת פג'ר 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :אינו ידוע .הוריו סיפרו ,כי הוא יצא מביתו להתעמת עם חיילי צה"ל כשהוא בצום
במטרה להיות "שהיד" .בני משפחת אלשיח' פרסמו הודעת אבל על מותו בצירוף תמונה שלו מן
העבר כשהוא אוחז ברובה במהלך שהותו במחנות הנוער הצבאיים של חמאס ברצועה )דף
הפייסבוק של משפחות שכונת אלדרג' בעזה 15 ,במאי .(2018

הודעת אבל שפרסמו בני משפחת אלשיח' בצירוף תמונה
שלו מן העבר כשהוא אוחז ברובה במהלך שהותו באחד
ממחנות הנוער הצבאיים של חמאס ברצועה
)דף הפייסבוק של משפחות שכונת אלדרג' בעזה 15 ,במאי (2018

זאיד מחמד חסן עמר:
פרטים אישיים :בן  19משכונת אלדרג' בעזה.
נסיבות מותו :לא ידועות.
שיוך ארגוני :במהלך הלווייתו נכרך סרט חמאס על מצחו וגופתו נעטפה בדגל חמאס .כמו כן
הונח דגל פלסטין )רשת פג'ר 14 ,במאי .(2018
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סרט ירוק של חמאס הונח על מצחו של זאיד עמר וגופתו נעטפה בדגל ירוק של
חמאס ,כאשר עליה הונח גם דגל פלסטין )רשת פג'ר 14 ,במאי (2018

מחמד עבד אלסלאם חרז:
פרטים אישיים :בן  21מעזה.
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :אינו ידוע.

מחמד עבד אלסלאם חרז )דף הפייסבוק של
משפחות שכונת אלדרג' בעזה 14 ,במאי (2018

שאהר מחמוד מחמד אלמדהון )"אבו עבדאללה"(:
פרטים אישיים :בן  ,32מעזה )דף הפייסבוק של העיתונאי חסן אצליח 14 ,במאי  .(2018שאהר
אלמדהון הוא בן דודו של העיתונאי מחמד אלמדהון ,שעבד בעבר בערוץ אלאקצא ובסוכנות הידיעות
שהאב של חמאס .שוהה כיום באיסטנבול )דף הפייסבוק של מחמד אלמדהון 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לעזה )חשבון הטוויטר של מחמד אלמדהון 14 ,במאי .(2018
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שיוך ארגוני :פעיל בזרוע הצבאית של חמאס .בדף הפייסבוק של משפחת אלמדהון פורסמה
תמונתו כשהוא לבוש במדים צבאיים .בפוסט שנכתב עליו צוין "השהיד המג'האד" )דף הפייסבוק של
משפחת אלמדהון 14 ,במאי  .(2018בדף הפייסבוק של אבו עבידה מחמד מעזה ,אשר מהתמונות שלו
עולה כי הם היו חברים ,נכתב כי שאהר אלמדהון היה מפקד בגדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס
)דף הפייסבוק של אבו עבידה מחמד 14 ,במאי .(2018

שאהר אלמדהון במדים צבאיים )דף הפייסבוק של משפחת אלמדהון 14 ,במאי .(2018

מחמוד יחיא חסין:
פרטים אישיים :בן  24ממחנה הפליטים אלבריג' במרכז הרצועה.
נסיבות מותו :נהרג מזרחית לאלבריג' )פלסטין אלא'ן 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל חמאס .באחד מחשבונות הטוויטר ברצועה נכתב ,כי היה פעיל
הזרוע הצבאית של חמאס ) 14 ,twitter.com/hollygaz/במאי .(2018

גופתו של מחמוד יחיא חסין עטופה בדגל חמאס
) 14 ,twitter.com/hollygaz/במאי (2018
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מחמד ריאצ' עבד אלרחמן אלעאמודי )אבו עבידה(:
פרטים אישיים :בן ) 31דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018ממחנה
אלשאטי )דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 14 ,במאי  .(2018היה פעיל בלשכת המבקר הכללי
)במקור :אלמראקב אלעאם( של משרד הפנים ברצועה )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה15 ,
במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :שימש גם כמפקד שטח בזרוע הצבאית של חמאס )דף הפייסבוק של Ahmed Abu
 14 ,Rakanבמאי .(2018

מימין :מחמד ריאצ' אלעאמודי )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי .(2018
משמאל :על ראשו סרט של הזרוע הצבאית של חמאס וגופתו עטופה בדגל חמאס
)דף הפייסבוק של לשכת המבקר הכללי של משרד הפנים ברצועה 14 ,במאי (2018

אסמאעיל ח'ליל רמצ'אן אלדאהוכ:
פרטים אישיים :בן ) 30דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018משכונת
אלתפאח במזרח העיר עזה )חשבון הטוויטר "שבכת אלתפאח אלאעלאמיה" 15 ,במאי  .(2018על-פי
גולשים ברשתות החברתיות ,שמו :אסמאעיל וליד רמצ'אן אלדאהוכ )למשל :פוסט בקבוצה ציבורית
בפייסבוק של אימן אלדאהוכ אבו ג'האד ,שהינו בכיר בתנועת אלאחראר הפלסטינית ומעיד כי ההרוג
היה אחיינו 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג במזרח העיר עזה סמוך לבית הקברות )פוסט בקבוצה ציבורית בפייסבוק של
אימן אלדאהוכ אבו ג'האד 14 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :היה פעיל במשטרה הפלסטינית )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי
 .(2018היה גם פעיל בזרוע הצבאית של חמאס.
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מימין :אסמאעיל אלדאהוכ )דף הפייסבוק של משרד הפנים ברצועה 15 ,במאי .(2018
משמאל :הלווייתו ,שבה לא נראו כל סממנים של חמאס )חשבון הטוויטר שבכת פג'ר אלאעלאמיה,
 15במאי  ;2018סרטון בדף הפייסבוק של  15 ,Nidal Othmanבמאי .(2018

אחמד מחמוד מחמד אלרנתיסי:
פרטים אישיים :בן ) 27דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018משכונת
אלשיח' רצ'ואן בעיר עזה )דף הפייסבוק של  15 ,Ahmed Jamalבמאי  .(2018בנו של בכיר חמאס,
ד"ר מחמוד אלרנתיסי "אבו אנס" )חשבון הטוויטר של אדהם אבו סלמיה ,פעיל חמאס שהינו סגן יו"ר
ועדת הזכאת של דיר אלבלח ודובר הרשות לשבירת המצור מעל עזה 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :במהלך הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס .על פי תמונות שפרסמו גולשים
ברשתות החברתיות ,היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס.

מימין :אחמד אלרנתיסי )חשבון הטוויטר של אדהם אבו סלמיה 14 ,במאי  ;(2018משמאל :אביו ד"ר מחמוד
אלרנתיסי )חשבון ה YOUTUBE-של מנגנון הפעילות הציבורית בחמאס במערב העיר עזה 18 ,בדצמבר .(2016
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אחמד אלרנתיסי במדי הזרוע הצבאית של חמאס )מימין :חשבון הטוויטר של ,Yahya Abu Maslma
 16במאי  ;2018משמאל :חשבון האינסטגרם של  15 ,ahmed_abo_awniבמאי (2018

מימין :גופתו של אלרנתיסי עטופה בדגל חמאס במהלך הלווייתו )חשבון הטוויטר של  14 ,PALDFבמאי .(2018
משמאל :אסמאעיל הניה עורך ביקור תנחומים בסוכת האבלים שנפתחה לזכרו
)דף הפייסבוק של  15 ,Ahmed Jamalבמאי .(2018

אחמד עבדאללה אלעדיני:
פרטים אישיים :בן ) 30או בן ) (36דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי
 ,(2018מדיר אלבלח.
נסיבות מותו :נהרג מזרחית למחנה הפליטים אלבריג'
שיוך ארגוני :היה חבר הנהגת החזית העממית לשחרור פלסטין בדיר אלבלח והמזכיר שלה.
החזית העממית ברצועת עזה פרסמה מודעת אבל על מותו ,שבה נכתב כי אחמד היה מהראשונים
שהצטרפו לפעילויות "צעדות השיבה" והקפיד להשתתף בעימותים )דף הפייסבוק של לשכת ההסברה
של החזית העממית במחוז מרכז הרצועה 15 ,במאי .(2018
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מימין :מודעת אבל של החזית העממית על מות אלעדיני )דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של
החזית העממית במחוז מרכז הרצועה 15 ,במאי  .(2018משמאל :הלווייתו של אלעדיני ,שנערכה בהשתתפות
פעילים מהזרוע הצבאית של החזית העממית .גופתו נעטפה בדגל החזית העממית
)דף הפייסבוק של לשכת ההסברה של החזית העממית במחוז מרכז הרצועה 14 ,במאי (2018

עמר ג'מעה אבו פול:
פרטים אישיים :בן  .30משכונת אלתפאח במזרח העיר עזה
נסיבות מותו :נפצע בעימותים במזרח העיר ב 14-במאי )חשבון הטוויטר שבכת פג'ר אלאעלאמיה,
 15במאי  .(2018נפטר מפצעיו ב 15-במאי בבית החולים האינדונזי בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של
דובר משרד הבריאות ברצועה 15 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .גופתו נעטפה בדגל חמאס ,על ראשו נכרך
סרט של הזרוע הצבאית ועל גופתו הונח רובה .בהלווייתו השתתפו פעילי הזרוע הצבאית )דף
הפייסבוק שרק פרס 16 ,במאי .(2018

עמר אבו פול
)חשבון הפייסבוק שבכת אלתפאח אלאעלאמיה 15 ,במאי (2018
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הלווייתו של אבו פול )דף הפייסבוק שרק פרס 16 ,במאי .(2018

מחמד חסן מצטפא אלעבאדלה:
פרטים אישיים :בן ) 25דף הפייסבוק של העיתונאי חסן אצליח 14 ,במאי  (2018ע"פ בית החולים
נאצר בח'אן יונס ,אלעבאדלה היה בן  ,26מאלקרארה )קדסנט 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :גולשים ברשתות החברתיות כתבו ,כי היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס )דף
הפייסבוק של  15 ,Mohammed O. Alabadlaבמאי  .(2018גופתו נעטפה בדגל חמאס.

מחמד אלעבאדלה )דף הפייסבוק של  15 ,Mohammed O. Alabadlaבמאי  .(2018משמאל :גופתו
עטופה בדגל חמאס )דף הפייסבוק שבכת ח'אניונס אלאעלאמיה 14 ,במאי (2018

אחמד סאלם עליאן אלג'רף:
פרטים אישים :בן  ,26ע"פ רשימה של משרד הבריאות בעזה )דף הפייסבוק של העיתונאי חסן
אצליח 14 ,במאי  .(2018מוצאו מעבסאן אלג'דידה.
נסיבות מותו :נהרג במהלך עימותים באזור אלפראחין )דף הפייסבוק "שבכת נור אלאח'באריה",
 14במאי .(2018
שיוך ארגוני :שימש יו"ר סיעת הסטודנטים של חמאס באוניברסיטה הפתוחה אלקדס בח'אן
יונס .בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )דף הפייסבוק אלכתלה אלאסלאמיה – שעבה ג'נוב
עבסאן 15 ,במאי .(2018
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אחמד סאלם אלג'רף )דף הפייסבוק אלכתלה אלאסלאמיה – שעבה ג'נוב עבסאן 15 ,במאי  .(2018משמאל:
הלווייתו של אחמד סאלם אלג'רף )מסרטון בדף הפייסבוק שבכת נור אלאח'באריה 14 ,במאי (2018

עבד אלרחמן סאמי עקל אבו מטר:
פרטים אישיים :בן  ,18על-פי רשימת משרד הבריאות בעזה )דף הפייסבוק של העיתונאי חסן
אצליח 14 ,במאי  .(2018ממחנה הפלטים אלנציראת .ברשתות החברתיות ,שמו מופיע גם כעבד
אלרחמן סאמי עקל )למשל :דף הפייסבוק מח'ים אלנציראת 14 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נורה במהלך העימותים )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 15 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :בעת הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )דף הפייסבוק של עבד אלעזיז אלמלכ14 ,
במאי  .(2018אחיו ,טארק סאמי עקל אבו מטר היה פעיל חמאס ,שנהרג במרץ  2003בפעילות צה"ל
במחנה הפליטים אלנציראת )פוסט בקבוצת הפייסבוק רשפת קהוה 14 ,במאי .(2018

עבד אלרחמן סאמי עקל )פוסט בקבוצת הפייסבוק רשפת קהוה 14 ,במאי  .(2018משמאל :גופתו עטופה בדגל
חמאס )דף הפייסבוק של עבד אלעזיז אלמלכ 14 ,במאי (2018

עלאא' אנור אחמד אלח'טיב:
פרטים אישיים :בן ) 28דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018משכונת
אלשג'אעיה )חשבון הטוויטר שבכת פג'ר אלאעלאמיה 15 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג בעימותים במזרח אלשג'אעיה )דף הפייסבוק של עלי מחמד אלח'טיב14 ,
במאי .(2018
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שיוך ארגוני :סניף פתח במזרח עזה דווח ,כי היה פעיל בסניף )דף הפייסבוק של סניף מזרח עזה
בפתח 14 ,במאי .(2018

מימין :עלאא' אנור אלח'טיב )חשבון הטוויטר שבכת פג'ר אלאעלאמיה 15 ,במאי .(2018
משמאל :כרזת אבל שפרסם תת הסניף של פתח על שם ח'ליל אלוזיר באלשג'אעיה )  14במאי (2018

מחמוד ואא'ל מחמוד ג'נדיה:
פרטים אישיים :בן  21משכונת שג'אעיה במזרח העיר עזה )דף הפייסבוק  15 ,GAZA NOWבמאי
.(2018
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :פעיל פתח .תנועת פתח במזרח העיר עזה פרסמה בדף הפייסבוק שלה פוסט בו היא
מבכה את מותם של "בניה השהידים הגיבורים" ,שנהרגו בצעדת יום הנכבה מירי כוחות צה"ל במזרח
העיר עזה .ההרוג מחמוד ג'נדיה הינו אחד משלושת ההרוגים שהוזכרו )דף הפייסבוק של תנועת הפתח
סניף מזרח עזה 14 ,במאי  .(2018בנוסף ,פורסמה ע"י פתח כרזת אבל רשמית עם תמונת ההרוג
)דף הפייסבוק של יוסף ג'נדיה 15 ,במאי  .(2018גופתו של מחמוד ג'נדיה נעטפה בדגל צהוב של
פתח )דף הפייסבוק חמאדה מחמד ג'נדיה 15 ,במאי .(2018

מימין :כרזת אבל רשמית מאת סניף מזרח עזה של פתח )דף הפייסבוק של יוסף ג'נדיה 15 ,במאי  .(2018משמאל:
גופתו של מחמוד ג'נדיה נעטפה בדגל צהוב של פתח )דף הפייסבוק של חמאדה מחמד ג'נדיה 15 ,במאי (2018
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אחמד אלעבד אבו סמרה:
פרטים אישיים :בן  21מג'באליא.
נסיבות מותו :נפצע באורח קשה ב 14-במאי  2018מזרחית לג'באליא נפטר מפצעיו ב 19-במאי
 2018בבית החולים שפאא' בעזה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 19 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל חמאס )דף הפייסבוק אלנזלה היום 19 ,במאי .(2018

גופתו של אחמד אבו סמרה עטופה בדגל ירוק של חמאס
)דף הפייסבוק אלנזלה היום 19 ,במאי (2018

מחמד מאזן עליאן:
פרטים אישיים :בן ) 20לפי גרסה אחרת בן  (21ממחנה הפליטים נציראת.
נסיבות מותו :נפצע באורח קשה ב 14-במאי מזרחית לאלבריג' נפטר מפצעיו ב 19-במאי בבית
החולים אלקדס בעזה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 19 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה חמאס )חשבון הטוויטר שהאב 19 ,במאי .(2018

גופתו של מחמד עליאן עטופה בדגל ירוק של חמאס )חשבון הטוויטר שהאב 19 ,במאי .(2018

טאהר אחמד מאצ'י:
פרטים אישים :בן  ,24ממחנה הפליטים אלשאטי הצפוני בעיר עזה.
נסיבות מותו :נהרג ב 14-במאי ) 2018אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 15 ,במאי (2018
חשבון הטוויטר של  14 ,fadi madiבמאי .(2018
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שיוך ארגוני :על פי תמונות מהלווייתו וסוכת האבלים ,שהוקמה לזכרו ,נראה כי היה פעיל הזרוע
הצבאית של חמאס.

מימין :טאהר אחמד מאצ'י  .משמאל :הלווייתו של טאהר אחמד מאצ'י .גופתו עטופה בדגל חמאס
)דף הפייסבוק של מחמד אחמד מאצ'י 14 ,במאי (2018

סוכת האבלים שהוקמה לזכרו .בפתח כרזות אבל של גדוד בדר של הזרוע הצבאית של חמאס על מות
"השהיד שלו" )דף הפייסבוק של מחמד אחמד מאצ'י 16 ,במאי (2018

סאמר נאא'ל עוני אלשוא )אבו מא'מן(:
פרטים אישיים :בן  22או 23
נסיבות מותו :נהרג ב 14-במאי במזרח העיר עזה )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 15 ,במאי
 ;2018אתר משפחת אלשוא 15 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :פעיל הזרוע הצבאית של חמאס.

מימין :סאמר נאא'ל עוני אלשוא )אבו מא'מן( .משמאל :גופתו של סאמר נאא'ל עוני
אלשוא על מצחו סרט הזרוע הצבאית של חמאס והוא עטוף בדגל חמאס
)דף הפייסבוק של מחמד נאא'ל אלשוא ,אחיו של ההרוג 15 ,במאי (2018
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כרזת אבל שפרסם גדוד בדר של הזרוע הצבאית של חמאס על מות "השהיד שלו"
)דף הפייסבוק של מחמד נאא'ל אלשוא ,אחיו של ההרוג 15 ,במאי (2018

יזן אבראהים מחמד ח'לף אלטובאסי:
פרטים אישיים :בן  ,23ממחנה הפליטים אלשאטי .משפחתו במקור מהעיירה טמון )דף הפייסבוק
של וליד אלטובאסי 15 ,במאי  .(2018אביו גורש מהעיירה לרצועת עזה )דף הפייסבוק של ערוץ אלקדס,
 15במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג ב 14-במאי )אתר המרכז הפלסטיני לזכויות האדם 15 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .גופתו נעטפה בדגל חמאס על ראשו נכרך
סרט של הזרוע הצבאית של חמאס .יצויין כי סניף החזית הדמוקרטית בעיירה טמון פרסם הודעה על
מות "השהיד שלו" יזן אבראהים אלטובאסי .בהודעת החזית הדמוקרטית נמסר כי הוא נהרג ב11-
במאי ברצועה )אתר הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית 17 ,במאי .(2018

מימין :יזן אלטובאסי )דף הפייסבוק אח'באר טמון אול באול 15 ,במאי  .(2018משמאל :סרט של הזרוע
הצבאית של חמאס ודגל חמאס על גופתו )מסרטון בדף הפייסבוק של  15 ,Loay Al-sawafiriבמאי (2018
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כרזה שפרסם סניף החזית הדמוקרטית בעיירה טמון על מות "השהיד שלו"
יזן אבראהים אלטובאסי ,ובה נמסר כי הוא נהרג ב 11-במאי ברצועה
)אתר הזרוע הצבאית של החזית הדמוקרטית 17 ,במאי (2018

לילא אנור אלע'נדור:
פרטים אישיים :תינוקת בת  8חודשים משפחתה ממחנה הפליטים אלשאטי.
נסיבות מותה :משרד הבריאות דיווח ,כי היא מתה משאיפת גז מדמיע בעת ששהתה עם הוריה
ב"מחנה השיבה" מזרח העיר עזה )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 15 ,במאי .(2018
עם זאת ,משפחתה סיפרה כי סבלה ממום לב מולד הקרוי צינור עורקי פתוח ) patent ductus
 .(arteriosusרופא ,שבחר להישאר בעילום שם ,אמר לסוכנות  APכי הוא מאמין שמחלת לב ,ולא
הגז המדמיע ,היא שגרמה למותה ) 16 ,New York Timesבמאי  .(2018הערה :מאוחר יותר מסר
דובר משרד הבריאות כי היא אינה מופיעה ברשימת ההרוגים וכי נסיבות מותה נבדקות.

הלווייתה של לילא אלע'נדור )פלסטין און ליין 16 ,במאי (2018

מעין עבד אלחמיד אלסאעיי:
פרטים אישיים :בן  58ממחנה הפליטים אלשאטי בעזה.
נסיבות מותו :נפצע באורח קשה במזרח עזה ב 14-במאי  ,2018נפטר מפצעיו בבית החולים
שפאא' בעזה ב 19-במאי )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 19 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :גופתו נעטפה בדגל פלסטין .במהלך הלווייתו הונפו דגלים צהובים של פתח )ערוץ
פאלטודי ביוטיוב 19 ,במאי .(2018
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מימין :מעין אלסאעיי )חשבון הטוויטר פלסטין אלא'ן 19 ,במאי  .(2018משמאל :מעין אלסאעיי
באחד ממוקדי העימותים ברצועה )חשבון הטוויטר  19 ,PALDFבמאי (2018

גופתו של מעין אלסאעיי נעטפה בדגל פלסטין .במהלך הלווייתו הונפו דגלים צהובים של פתח
)ערוץ פאלטודי ביוטיוב 19 ,במאי (2018

יחיא אסמאעיל רג'ב אלדאקור )אבו חמזה(:
פרטים אישיים :בן ) 22דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה 14 ,במאי  .(2018משכונת
אלשיח' רצ'ואן בעיר עזה.
נסיבות מותו :אינן ידועות.
שיוך ארגוני :היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס )דף הפייסבוק של מסגד אלתקוא בשכונת
אלשיח' רצ'ואן 16 ,במאי .(2018
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מימין :כרזת אבל של מסגד אלתקוא על מות יחיא אלדאקור )אבו חמזה( שבה מצוין שהיה פעיל
הזרוע הצבאית של חמאס )דף הפייסבוק של מסגד אלתקוא בשכונת אלשיח' רצ'ואן 16 ,במאי .(2018
משמאל :בהלווייתו נטפה גופתו בדגל חמאס )דף הפייסבוק של  15 ,Fawzi Ashrafבמאי (2018

הרוגים ב 15-במאי 2018
נאצר אחמד מחמוד ע'ראב:
פרטים אישיים :בן  ,51ממחנה הפליטים נציראת שבמרכז הרצועה.
נסיבות מותו :נורה מזרחית לאלבריג' )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 15 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :במהלך הלווייתו נעטפה גופתו בדגל של חמאס )אמד 16 ,במאי .(2018

גופתו של נאצר ע'ראב עטופה בדגל ירוק של חמאס במהלך ההלוויה
)אמד 16 ,במאי (2018

בלאל בדיר חסין אלאשרם:
פרטים אישיים :בן  ,18ממחנה הפליטים אלנציראת,
נסיבות מותו :נורה במזרח מחנה הפליטים אלבריג' )דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות
ברצועה 15 ,במאי .(2018
שיוך ארגוני :תת-סניף של תנועת פתח במרכז הרצועה פרסם כרזת אבל ,שבה מסר כי
אלאשרם היה פעיל פתח )דף הפייסבוק של תת הסניף על-שם ראא'ד אלקרינאוי בסניף של תנועת
'פתח' במרכז הרצועה 16 ,במאי .(2018
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מימין :כרזת האבל שפרסמה פתח )דף הפייסבוק של תת הסניף על-שם ראא'ד אלקרינאוי
בסניף של תנועת פתח במרכז הרצועה 16 ,במאי  ;(2018משמאל :במהלך מהלווייתו נראה
דגל פתח על גופתו )דף הפייסבוק "מח'ים אלנציראת" 16 ,במאי .(2018

סעדי סעיד פהמי אבו צלאח
פרטים אישיים :בן  16מבית חאנון .אביו ודודו ,המזוהים עם חמאס ,הינם אסירים משוחררים .שני
בניו של הדוד כלואים כיום בישראל .בהודעה שפרסם הדוד בחשבון הטוויטר שלו הוא הודה לחמאס
ולזרוע הצבאית שלה על השתתפותם בהלוויית אחיינו סעדי אבו צלאח )חשבון הטוויטר של פהמי אבו
צלאח 16 ,במאי .(2018
נסיבות מותו :נהרג ב 14-במאי  2018מזרחית לבית חאנון בקרבת גדר הגבול.
שיוך ארגוני :חמאס הפיקה במיוחד לזכרו סרטון בו הוא נראה משתתף יחד עם קבוצת נערים
בניסיון לחתוך גדר הגבול .אביו סיפר בסרטון ,כי בנו תמיד דיבר על רצונו להיות שהיד .לדבריו ,מאז
תחילת צעדות השיבה בנו משתתף באופן קבוע .גופתו נעטפה בדגל ירוק של חמאס בהלוויה השתתפו
פעילי חמאס כולל פעילים צבאיים )דף הפייסבוק שהאב 16 ,במאי .(2018

מימין :גופתו של סעדי אבו צלאח עטופה בדגל חמאס )דף הפייסבוק שהאב 16 ,במאי  .(2018משמאל  :תיעוד של
סעדי אבו צלאח ,זמן מה לפני מותו ,יחד עם קבוצת נערים החותכים את גדר הביטחון בצפון הרצועה בעת
ההתפרעויות וניסיונות החדירה לישראל ב 14-במאי 2018
)ועדת ההסברה של חמאס בבית חאנון 14 ,במאי .(2018

129-18

51

זיהוי ההרוגים ב 14-וב 15-במאי 2018
שם

ג יל

מקום מגורים

נסיבות מותו

שיוך ארגוני

.1

אנס חמדאן
סאלם קדיח

בן 21

עבאסן אלכבירה

.2

מצעב יוסף
אבראהים אבו
לילה

בן  28או
29

שכונת אלרמאל
בעיר עזה.

נהרג ב14-
במאי
מזרחית
לח'אן יונס
נורה ב14-
במאי במזרח
ג'באליא

פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס

.3

עבידה סאלם
פרחאן

בן 30

בני סהילא

נהרג ב ב14-
במאי במזרח
ח'אן יונס

.4

מחמד אשרף
אבו סתה

בן  26או
24

בית חאנון

.5

עז אלדין
מוסא מחמד
אלסמאכ

בן 14

ממחנה הפליטים
אלבריג'

נהרג ב14-
במאי במזרח
בית חאנון
בצפון
הרצועה
נהרג ב14-
במאי נהרג
בעימותים
במזרח
אלבריג'

בהודעת אבל
של משרד
הפנים
ברצועה
נמסר כי היה
קצין במנגנון
המודיעין
הצבאי
ברצועה
בדרגת סגן
הזרוע
הצבאית של
הג'האד
האסלאמי
בפלסטין
פ ר סמ ה
הודעה כי
הוא נמנה על
שורותיה
בעת הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל פתח

בעת הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס

.6

עז אלדין
סלמאן נאהצ'
אלעויטי

בן 23

ח'אן יונס

נורה ב14-
במאי

בעת הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס

.7

בלאל אחמד
צאלח אבו דקה
ג'האד מפיד
עבד אלמנעם

בן 26

עבסאן אלכבירה

בן 30

אלקרארה

נורה ב14-
במאי
נהרג ב14-
במאי

לא ידוע

.8

הערות

בנו של מוסא
אלסמאכ,
בכיר חמאס
במרכז
הרצועה,
שמכהן כתת
שר העבודה

על-פי גולשים
ברשתות
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מזרחית
לח'אן יונס

אלפרא

.9

פאדי חסן
סלמאן אבו
סלמי )אבו
צלאח(

בן  29או
30

עבסאן אלכבירה

נורה ב14-
במאי במזרח
ח'אן יונס

.10

אחמד

בן 24

ממחנה הפליטים
אלמע'אזי או
אלנציראת

נהרג ב14-
במאי פרטים
לא ידועים

עוצ'אללה

.11

מעתצם פוזי
אבו לולא

.12

מחמד מחמוד
עבד אלמעטי
עבד אלעאל
אחמד פוזי
אלתתר

.13

בן 20

בן 28

.14

אחמד עאדל
מ וס א
אלשאער

בן 16

ח'אן יונס

.15

מחמד עבד
אלרחמן עלי
מקדאד
מוסא ג'בר
חסנין

בן 28

ח'אן יונס

בן 36

מחנה הפליטים
אלשאטי

.17

מחמוד רבאח
עליאן אבו
מעמר

בן 28

אזור מען בח'אן
יונס

.16

החברתיות,
היה פעיל
בזרוע
הצבאית של
חמ א ס
פעיל הזרוע
הצבאית של
הג'האד
האסלאמי
בפלסטין
לא ידוע

נהרג ב14-
במאי במזרח
רפיח.

גופתו נעטפה
בדגל חמאס

נהרג ב14-
במאי במזרח
רפיח.
נהרג ב14-
במאי פרטים
לא ידועים

גופתו נעטפה
בדגל חמאס

נהרג ב14-
במאי מול
שער אבו
רידה במזרח
ח'אן יונס
נהרג ב14-
במאי פרטים
לא ידועים
נהרג ב14-
במזרח העיר
עזה

נהרג ב14-
במאי 2018

היה פעיל
פת ח

קטוע שתי
רגליים

קודם לכן
נפצע ברגלו
בפעילויות
"צעדת
השיבה" ב4-
במאי

בנו של מפקד
בכיר ביחידת
התקשורת
האלחוטית,
במנגנון
הביטחון
הלאומי

פעיל הזרוע
הצבאית של
הג'האד
האסלאמי
בפלסטין
גופתו נעטפה
בדגל חמאס.
פעיל מנגנון
הביטחון של
משרד הפנים
של חמאס

פעיל הג"א
בדרגת סרן

בעת הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס.
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.18

אחמד מחמד
אבראהים
חמדאן

בן 27

משכונת אלאמל
בח'אן יונס

נהרג ב14-
במאי

.19

מעתז בסאם
כאמל אלנונו

בן  30או
31

לא ידוע

נהרג ב14-
במאי

.20

ג'האד מחמד
עת'מאן מוסא

בן  30או
31

לא ידוע

נהרג ב14-
במאי

.21

וצאל פצ'ל
עזאת אלשיח'
ח'ליל
אבראהים
אחמד
אלזרקה )שם
המשפחה
מ ופ יע
בתקשורת גם
כאלזרקא(

בת 15

מחנה אלמע'אזי

בן 18

שכונת אלתפאח
במזרח העיר עזה

נהרגה ב14-
במאי במזרח
אלבריג'
נורה ב14-
במאי

בן 22

שכונת אלדרג'
במזרח העיר עזה.

.22

.23

מצטפא
מחמד סמיר
מחמוד
אלמצרי

נורה ב14-
במאי במזרח
העיר עזה

פעיל ביחידת
העילית
)הנח'בה( של
הזרוע
הצבאית של
חמ א ס
קצין מנגנון
בטחון הפנים
של חמאס
ברצועה
בדרגת סרן.
כמו כן היה
פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס
פעיל מנגנון
בטחון הפנים
של חמאס
ברצועה .כמו
כן היה פעיל
הזרוע
הצבאית של
חמ א ס
פעילת פתח

היה פעיל
בלשכת
ההסברה של
חמאס באזור
אלתפאח

פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס

השתתפה
בעבר
בהפגנות.
לדברי אמו
נהג להשתתף
בהפגנות יום
שישי מתחילת
"צעדת
השיבה" כצלם

אחיו היה פעיל
יחידת הייצור
בזרוע
הצבאית של
חמאס ,שנהרג
ב"תאונת
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פעיל הזרוע
הצבאית של
חמאס .גופתו
נעטפה בדגל
חמאס ועל
ר א שו נ כ ר ך
סרט של
הזרוע
הצבאית
גופתו נעטפה
בדגל חמאס
ועל ראשו
נ כ ר ך סר ט
של הזרוע
הצבאית.
חמ א ס
פ ר סמ ה
הודעת אבל
על מותו
היה פעיל
המשטרה
הימית .על פי
גולשים
ברשתות
החברתיות,
אלנג'אר היה
גם פעיל
בזרוע
הצבאית של
חמ א ס
היה פעיל
במנגנון
הביטחון
והאבטחה
בדרגת רס"ן

.24

אחמד פאיז
חרב שחאדה

בן 23

שכונות אלרמאל
אלשמאלי בעזה

נהרג ב14-
במאי

.25

אחמד זהיר
חאמד אלשוא
)אבו צ'יאא(

בן 24

משכונת אלדרג'

נורה במזרח
העיר עזה
ב 14-במאי

.26

מחמד האני
חסני אלנג'אר

בן 33

מחנה הפליטים
ג'באליא

נהרג
בעימותים
במזרח מחנה
ג'באליא
ב 14-במאי

.27

פצ'ל מחמד
עטא חבשי
)אבו אחמד(

בן 34

שכונת אלדרג'

נהרג מול
"מוצב
מלכה"
ב 14-במאי

.28

עבד אלסלאם
יוסף עבד
אלרחמן עבד
אלוהאב

בן 38

אלקרארה

נהרג
ב 14-במאי

גופתו נעטפה
בדגל חמאס

.29

עלי מחמד
אחמד

בן 21

שכונת תל
אלסלטאן ברפיח

נהרג במזרח
רפיח ב14-

בפתח סוכת
האבלים

עבודה"
ב29-
בדצמבר
2006
עורך דין
במקצועו

אחיו היה פעיל
הזרוע
הצבאית של
חמאס ,שנהרג
ב 24-בינואר
2002
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במאי

ח'פאג'ה

הונפו דגלים
וכרזות של
חמאס לזכרו
קצין בדרגת
סרן
במשטרה
הפלסטינית
בח'אן יונס
לא ידוע

.30

מחמוד
סלימאן עקל

בן  32או
33

עבסאן אלג'דידה
במחוז ח'אן יונס.

.31

מחמוד
מצטפא
אחמד עסאף

בן 23
)לפי דיווח
אחר בן
(17

מחנה הפליטים
ג'באליא

נהרג ב14-
במאי

.32

אחמד מאג'ד
קאסם
עטאללה
ח'ליל
אסמאעיל
ח'ליל מנצור
טלאל עאדל
אבראהים
מטר

בן 27

שכונת אלדרג'
בעזה

נהרג ב14-
במאי

לא ידוע

בן 25

שכונת אלתפאח
במזרח עזה.

.35

מחמד סמיר
דוידאר

בן 29

מחנה הפליטים
נציראת במרכז
הרצועה

נהרג ב14-
במאי פרטים
לא ידועים
נפטר בבית
החולים
שפאא' בעזה
ב 15-במאי
לא חר
שנ פ צ ע
בהפגנה
מזרחית
לח'אן יונס
נהרג מזרחית
לאלבריג' ב-
 14במאי

לא ידוע

.36

מח'תאר עבד
אלכרים אבו
ח'מאש

בן 23

דיר אלבלח.

נהרג מזרחית
לאלבריג' ב-
 14במאי

במהלך
הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס

.37

עמאד
אלנפאר

לא ידוע

לא ידוע

נהרג ב14-
במאי

במהלך
הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס

.33

.34

בן .16

לא ידוע

במהלך
הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס.
בהלוויה
השתתפו
פעילים
חמושים

בהלווייתו
השתתף
אסמאעיל
רצ'ואן בכיר
חמאס חמאס
והזרוע
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הצבאית
פרסמו הודעת
אבל משותפת
.38

סעיד מחמד
אבו אלח'יר

בן 16

מרכז הרצועה

נהרג מזרחית
לעזה ב14-
במאי

.39

עמאד עלי
צאדק אלשיח'

בן 19

עזה.

.40

זאיד מחמד
חסן עמר

בן 19

שכונת אלדרג'
בעזה.

נהרג ב14-
במאי
מזרחית
לעזה
נהרג ב14-
במאי

.41

מחמד עבד
אלסלאם חרז
שאהר מחמוד
מחמד
אלמדהון
)"אבו
עבדאללה"(

בן 21

שכונת אלדרג'
עזה.
עזה

נהרג ב14-
במאי
נהרג ב14-
במאי
מזרחית
לעזה

.43

מחמוד יחיא
חסין

בן 24

מחנה הפליטים
אלבריג' במרכז
הרצועה.

נהרג ב14-
במאי
מזרחית
לאלבריג'

.44

מחמד ריאצ'
עבד אלרחמן
אלעאמודי

בן 31

מחנה הפליטים
אלשאטי

לא ידוע

.42

בן 32

גופתו נעטפה
בדגל חמאס.
הזרוע
הצבאית של
חמ א ס
פ ר סמ ה
כרזת אבל
עם תמונתו
לא ידוע.

במהלך
הלווייתו נכרך
סרט ירוק של
חמאס על
מצחו וגופתו
נעטפה בדגל
ח מ א ס ,כ מ ו
כן הונח דגל
פלסטין
לא ידוע
פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס

גופתו נעטפה
בדגל חמאס.
באחד
מחשבונות
הטוויטר
ברצועה
נכתב ,כי היה
פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס
היה פעיל
בלשכת
המבקר
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)אבו עבידה(

.45

אסמאעיל
ח'ליל רמצ'אן
אלדאהוכ

בן 30

שכונת אלתפאח
במזרח העיר עזה

.46

אחמד מחמוד
מחמד
אלרנתיסי

בן 27

שכונת אלשיח'
רצ'ואן בעיר עזה

נהרג ב14-
במאי
במזרח העיר
עזה סמוך
לבית
הקברות
לא ידוע

.47

אחמד
עבדאללה
אלעדיני

בן  30או
36

דיר
אלבלח

נהרג מזרחית
ל מ ח נה
הפליטים
אלבריג'

.48

עמר ג'מעה
אבו פול

בן .30

שכונת
אלתפאח
במזרח
העיר עזה

.49

מחמד חסן
מצטפא
אלעבאדלה

בן  25או
26

נפ צ ע
בעימותים
במזרח העיר
עזה ב14-
במאי .נפטר
מפצעיו ב15-
במאי
לא ידוע

אלקרארה

הכללי שימש
גם כמפקד
שטח בזרוע
הצבאית של
חמ א ס
היה פעיל
במשטרה
הפלסטינית
ובזרוע
הצבאית של
ח מ א ס.
במהלך
הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס.
על פי
תמונות
שפרסמו
גולשים
ברשתות
החברתיות,
היה פעיל
בזרוע
הצבאית של
ח מ א ס.
היה חבר
הנהגת
החזית
העממית
לשחרור
פלסטין בדיר
אלבלח

בנו של בכיר
חמאס ,ד"ר
מחמוד
אלרנתיסי
"אבו אנס"

היה פעיל
בצעדות
השיבה

היה פעיל
הזרוע
הצבאית של
חמ א ס

גולשים
ברשתות
החברתיות
כתבו ,כי היה
פעיל הזרוע
הצבאית של
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.50

אחמד סאלם
עליאן אלג'רף

בן 26

עבסאן אלג'דידה

נהרג
בעימותים
באזור
אלפראחין

.51

עבד אלרחמן
סאמי עקל
אבו מטר

בן 18

מחנה הפלטים
אלנציראת

נורה בראשו

.52

עלאא' אנור
אחמד
אלח'טיב

בן 28

שכונת
אלשג'אעיה
במזרח העיר עזה

.53

מחמוד ואא'ל
מחמוד ג'נדיה

בן 21

שכונת שג'אעיה
במזרח העיר עזה

נהרג ב14-
במאי
בעימותים
במזרח
אלשג'אעיה
לא ידוע

.54

אחמד אלעבד
אבו סמרה

בן 21

ג'באליא.

.55

מחמד מאזן
עליאן

בן 20
) לפי
גרסה
אחרת בן

מחנה הפליטים
נציראת

נפצע באורח
קשה ב14-
במאי
מזרחית
לג'באליא.
נפטר ב19-
במאי
מפצעיו בבית
החולים
שפאא' בעזה
נפצע באורח
קשה ב14-
במאי
מזרחית

חמאס .גופתו
נעטפה בדגל
ח מ א ס.
שימש יו"ר
סיעת
הסטודנטים
של חמאס
באוניברסיטה
הפתוחה
אלקדס
בח'אן יונס.
בעת הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס
בעת הלווייתו
נעטפה גופתו
בדגל חמאס

אחיו ,טארק
סאמי עקל
אבו מטר היה
פעיל חמאס
נהרג במרץ
2003
בפעילות
צה"ל במחנה
הפליטים
אלנציראת

פת ח

פת ח

חמ א ס

חמ א ס
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(21

.56

טאהר אחמד
מאצ'י

בן ,24

.57

סאמר נאא'ל
עוני אלשוא
)אבו מא'מן(

בן  22או
23

.58

מחנה הפליטים
אלשאטי הצפוני
בעיר עזה.

בן 23

מחנה הפליטים
אלשאטי משפחתו
במקור מהעיירה
טמון

.59

לילא אנור
אלע'נדור

תינוקת
בת 8
חודשים

מתה משאיפת גז
מדמיע בעת
ששהתה עם
הוריה במחנה
השיבה מזרח
העיר עזה

.60

מעין עבד
אלחמיד
אלסאעיי

בן 58

מחנה הפליטים
אלשאטי בעזה.

.61

נאצר אחמד
מחמוד ע'ראב

בן 51

מחנה הפליטים
נציראת במרכז
הרצועה.

יזן אבראהים
מחמד ח'לף
אלטובאסי

לאלבריג'
נפטר ב19-
במאי מפצעיו
בבית החולים
אלקדס
בעזה
נהרג ב14-
במאי 2018

פעיל בזרוע
הצבאית של
חמ א ס

נהרג ב14-
במאי במזרח
העיר עזה

פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס

נהרג ב14-
במאי

פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס

נפצע באורח
קשה במזרח
עזה .ב14-
במאי ,2018
נפטר מפצעיו
בבית החולים
שפאא' בעזה
ב 19-במאי
נורה ב15-
במאי 2018
מזרחית
לאלבריג'

פת ח

סניף החזית
הדמוקרטית
בעיירה טמון
פרסם הודעה
על מות
"השהיד שלו"
שנהרג ב11-
במאי
מאוחר יותר
דובר משרד
הבריאות מסר
כי היא אינה
מופיעה
ברשימת
ההרוגים ,וכי
נסיבות מותה
נבדקות
גופתו נעטפה
בדגל פלסטין
ובמהלך
הלווייתו הונפו
דגלים צהובים
של פתח

חמ א ס
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.62

בלאל בדיר
חסין אלאשרם

בן 18

מחנה הפליטים
נציראת

.63

יחיא
אסמאעיל
רג'ב
אלדאקור
)אבו חמזה(

בן 22

שכונת אלשיח'
רצ'ואן בעיר עזה.

.64

סעדי סעיד
פהמי אבו
צלאח

בן 16

בית חאנון

נהרג ב14-
במאי מזרח
למ חנה
הפליטים
אלבריג'
לא ידוע

נהרג ב14-
במאי 2018
מזרחית
לבית חאנון.

פת ח

פעיל הזרוע
הצבאית של
חמ א ס

חמ א ס

חמאס הפיקה
סרטון לזכרו
בו הוא נראה
יחד עם
קבוצת נערים
החותכים את
גדר הביטחון
בעת
ההתפרעויות
וניסיונות
החדירה
לישראל
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