זהות ההרוגים הפלסטינים בסבב ההסלמה האחרון
)תמונת מצב ראשונית ,עדכנית ל 7-במאי (2019
 7במאי 2019

כללי
אשרף אלקדרה ,דובר משרד הבריאות ברצועת עזה פרסם כי באירועי ההסלמה בין  6-4במאי  2019נהרגו
ברצועת עזה  27פלסטינים .הדובר )כדרכו( לא פירט את זהות ההרוגים וברשימת ההרוגים שפרסם נכללים
פעילי טרור יחד עם אזרחים בדיקת מרכז המידע העלתה כי בהתקפות צה״ל נהרגו  23פלסטינים הכלולים
ברשימת דובר משרד הבריאות .1לפחות  17מהם )כ (74%-הינם פעילי טרור או כאלו המזוהים עם ארגוני
הטרור .2מרביתם )עשרה( שירתו בזרועות הצבאיות של הג'האד האסלאמי בפלסטין )שמונה( והחמאס
)שניים( .מקצתם )שבעה( מזוהים עם פתח והחזית העממית לשחרור פלסטין .שישה מההרוגים היו ככל הנראה
אזרחים ,ששהו בקרבת מקום ליעדים ולפעילים שהותקפו.

כרזה של פלוגות ירושלים ,הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בה תמונות שמונת פעיליה הצבאיים
שנהרגו .על הכרזה נכתב" :אנשי הניצחון" .מרבית הפעילים שנהרגו בתקיפות השתייכו לג'האד האסלאמי
בפלסטין )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019

להלן פירוט זהות פעילי הטרור או כאלו המזוהים עם ארגוני הטרור ,שנהרגו בסבב ההסלמה האחרון:
] [1דובר משרד הבריאות הכליל ברשימה גם אישה בהריון ותינוקת שנהרגו כתוצאה משיגור כושל של רקטה ע״י ארגוני
המחבלים )ראה להלן( .כמו כן נכלל ברשימה עובר שאימו נהרגה )פעילת מנגנוני הביטחון של החמאס(.

 2על פי הודעת דובר צה"ל נהרגו בסיכולים ממוקדים פעיל ממחלקת הייצור של חמאס ופעיל מערך כלי הטיס הבלתי
מאוישים בשם אחמד סמור ,שנהרג בדרום הרצועה .בשלב זה לא איתרנו את שמות הפעילים הללו ברשימת השמות
של דובר משרד הבריאות .שמות ההרוגים שנבדקו גם אינם כוללים שני פעילי הזרוע הצבאית של חמאס שנהרגו בתקיפת
צה"ל ערב ההסלמה ) 3במאי .(2019
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שמונה פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין.
חמישה פעילי פתח.
שני פעילי חמאס :אחד מהם היה פעיל ב"גדודי מגיני אלאקצא" בראשה עומד פתחי חמאד ,בכיר
חמאס.
קצינה )שהייתה בהריון( ששרתה ,באחד ממנגנוני הביטחון של חמאס ברצועה.
פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין.
שישה מההרוגים היו ככל הנראה אזרחים )ביניהם ילד ותינוקת( ,ששהו בקרבה ליעדים ולפעילים שהותקפו.
יודגש ,כי רשימת ההרוגים שנבחנה כוללת רק פלסטינים שנהרגו בתקיפות צה"ל בסבב ההסלמה האחרון.
דובר משרד הבריאות אשרף אלקדרה מנה בין ההרוגים אישה בהריון ותינוקת )שלושה הרוגים לספירתו( .על פי
דובר צה"ל נהרגו האישה והתינוקת כתוצאה משיגור כושל של רקטה במזרח בעיר עזה )דובר צה"ל5 ,
במאי .(2019
על פי דובר צה"ל תקיפת יעדי הטרור ברצועה בסבב הסלמה זה הייתה שונה מהתקיפות בפעמים
הקודמות מבחינת ההיקף ,שיטות התקיפה ומידת המורכבות והדיוק .לדברי דובר צה"ל הותקפו הפעם
באופן נרחב תשתיות טרור דוגמת מחסני אמצעי לחימה וחמ"לים ,שמוקמו בתוך בתי מגורים של פעילים,
במטרה להעניק להם הגנה טובה יותר מפני תקיפות צה"ל .טרם תקיפת בתים העביר צה"ל לאזרחים
שהתגוררו בבתים התרעה מוקדמת על התקיפות הצפויות כדי שיתפנו מהם .טקטיקה זאת מנעה נפגעים
רבים בקרב אזרחים )דובר צה"ל 6 ,במאי .(2019
יוזכר כי בפרויקט נרחב שביצע מרכז המידע לקראת סיום מבצע "צוק איתן" )יולי אוגוסט  (2014במסגרתו
נבדקו באופן פרטני למעלה ממחצית שמות ההרוגים הפלסטינים העלו ממצאי הבדיקה ,כי כ 49%-מההרוגים
שזוהו היו מחבלים וכ 51%-אזרחים בלתי מעורבים .גם בבדיקה שביצע מרכז המידע לגבי הרוגי מבצע
"עמוד ענן" )נובמבר  (2012עלה כי מתוך  169שמות הרוגים שזוהו ) 101כ (60% -היו פעילי טרור ו) 68-כ-
 (40%היו אזרחים בלתי מעורבים .אזרחים אלו נפגעו בשוגג בעת ההתקפות צה"ל על תשתיות טרור ,שמוקמו
ע"י ארגוני הטרור במתכוון בקרב ריכוזי אוכלוסייה ,תוך שימוש באזרחים כב"מגן אנושי".
פירוט פעילי הטרור ,וכאלו המזוהים עם ארגוני הטרור ,שנהרגו בסבב ההסלמה האחרון ,ראו נספח.
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נס פ ח
פירוט ההרוגים הפלסטינים בסבב הלחימה
פ ע יל י ה ג 'ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט ין

מחמוד צבחי עיסא ,בן  ,26נהרג באזור מרכז הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי
 .(2019הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי הודיעה ,כי היה פעיל חטיבת מרכז הרצועה בפלוגות ירושלים
וכי נהרג בתקיפה ב 5-במאי  2019במחנה הפליטים אלבריג' )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי .(2019

מחמוד צבחי עיסא )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019

פוזי עבד אלחמיד בואדי ,בן  ,24נהרג באזור מרכז הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה5 ,
במאי  .(2019הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי הודיעה ,כי היה פעיל חטיבת מרכז הרצועה בפלוגות
ירושלים וכי נהרג בתקיפה ב 5-במאי  2019מחנה הפליטים אלבריג' )אתר "פלוגות ירושלים" 5 ,במאי .(2019

פוזי עבד אלחלים בואדי )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019

מחמד עבד אלנבי אבו ערמאנה ,בן  ,30ממחנה הפליטים אלבריג' .נהרג בתקיפה במזרח אלבריג' )דף
הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי מסרה ,כי היה פעיל
בשורותיה )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי .(2019
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מחמד אבו ערמאנה )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019

מחמוד סמיר אבו ערמאנה ,בן  ,27ממחנה הפליטים אלבריג' ,נהרג בתקיפה במזרח אלבריג' )דף
הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי מסרה ,כי היה פעיל
בשורותיה )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי .(2019

מחמוד אבו ערמאנה )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019

עבדאללה עבד אלרחים אלמדהון ,בן  , 22ממערב בית לאהיא בצפון הרצועה .נהרג בתקיפה על בית אביו
בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019יחד עמו נהרגו בתקיפה עוד שלושה
אזרחים .הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי מסרה ,כי עבדאללה אלמדהון ,ממערב בית לאהיא ,היה פעיל
שלה )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי .(2019

עבדאללה אלרחים אלמדהון )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019
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איאד עבדאללה אלשריחי ,בן  ,34ממחנה הפליטים אלמע'אזי ,נהרג בתקיפה במרכז הרצועה )דף
הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי מסרה ,כי היה פעיל
בחטיבת מרכז הרצועה )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי .(2019

איאד עבדאללה אלשריחי )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019

בלאל מחמד עבד אלבנא ,בן  ,28משכונת אלשג'אעיה בעזה .היה פעיל צבאי בחטיבת עזה של הג'האד
האסלאמי .נהרג ב 5-במאי  2019בתקיפת צה"ל במזרח אלשג'אעיה )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי .(2019

בלאל מחמד אלבנא )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019

עבדאללה נופל אבו אלעטא ,בן  , 21משכונת אלשג'אעיה בעזה .פעיל צבאי בחטיבת עזה של הג'האד
האסלאמי .נהרג ב 5-במאי  2019בתקיפת צה"ל במזרח אלשג'אעיה בעזה)אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי
.(2019

עבדאללה נופל אבו אלעטא )אתר פלוגות ירושלים 5 ,במאי (2019
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פ ע יל י ח מ א ס
חאמד אחמד עבד אלחצ'רי ,בן  ,34נהרג בסיכול ממוקד לאחר שבוצע ירי לעבר מכוניתו בעת שנסע
במרכז עיר עזה .על פי דובר צה"ל היה אלחצ'רי חלפן כספים מרכזי ברצועת עזה ,אשר שימש כאחראי על
העברות כספים במזומן מאיראן לארגוני הטרור .בבעלותו היו שתי חברות חלפנות אשר היו ברשימת ארגוני
הטרור של ישראל מאז יוני  .2018במסגרת פעילותו העביר ,באמצעות חברות החלפנות הללו ובסיוע חלפנים
מחו"ל ,כספים בהיקפים גדולים לזרוע הצבאית של חמאס ,לארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין ולארגוני טרור
נוספים ברצועה )דובר צה"ל 5 ,במאי  .(2019הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה הודעה על מותו שבה נמסר,
כי הוא שירת כמפקד בשורותיה )חשבון הטוויטר של רדיו צות אלאקצא 5 ,במאי  (2019בכלי התקשורת דווח
כי היה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס ,גדודי עז אלדין אלקסאם )אלחדת' 5 ,במאי .(2019

כלי הרכב בו נסע אלחצ'רי ,אשר הותקף על ידי צה"ל )חשבון הטוויטר של  5 ,PALINFOבמאי (2019

מימין :חאמד אלח'צ'רי במשרד החלפנות שלו בעיר עזה )דף הפייסבוק של שכונת אלתפאח בעזה 6 ,במאי
 .(2019משמאל :חאמד אלח'צ'רי לבוש מדים וחמוש )חשבון הטוויטר  6 ,Gaza Pressבמאי (2019
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הלווייתו של חאמד אלח'צ'רי בשכונת אלתפאח בעזה .גופתו עטופה בדגל ירוק של חמאס
)חשבון הטוויטר  6 ,QUDSNבמאי (2019

עמאד מחמד נציר ,בן  ,22מבית חאנון )חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח 4 ,במאי  .(2019נהרג
בתקיפה בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 4 ,במאי " .(2019גדודי מגיני אלאקצא"
המזוהה עם חמאס )נמצאת תחת אחריותו של בכיר חמאס פתחי חמאד( פרסמה הודעת אבל על מותו,
בהודעה נאמר ,כי עמאד מחמד רג'ב נציר הינו פעיל יחידת הארטילריה ונהרג בעת ששיגר פצצות מרגמה
לעבר שטח ישראל )דף הפייסבוק של ההתארגנות 4 ,במאי (2019

עמאד נציר מ"גדודי מגיני אלאקצא" )דף הפייסבוק של ההתארגנות 4 ,במאי (2019

אימאן עבדאללה מוסא אצרף ,בת  ,30נהרגה בתקיפה בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף
אלקדרה 5 ,במאי  .(2019התקיפה בוצעה בקומות  4ו 5-במגדל מס'  12בשכונת שיח' זאיד בצפון הרצועה
)סוכנות וטן 5 ,במאי  .(2019גולשים ברשתות החברתיות מסרו ,כי משרד הפנים ברצועה פרסם הודעה על
מותה של "נקיב" )סרן( אימאן עבדאללה אצרף שנהרגה יחד עם בעלה ובתה בתקיפת ביתה במגדלי זאיד )דף
הפייסבוק של איהאב אלנחאל 5 ,במאי  ;2019דף הפיסיבוק של מאהר חג'אזי 5 ,במאי  . 2019בעת הלווייתה
נעטפה גופתה בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של  6 ,PALINFOבמאי . (2019

פ ע יל י פ ת ח
מוסא חסין מעמר ,בן  ,24מרפיח נהרג בתקיפה ברפיח )דף הפייסבוק של אשרף אלקדרה 6 ,במאי . (2019
סניף פתח ברפיח פרסם הודעת אבל על מותו לדברי ההודעה הוא נהרג ,יחד עם שני פעילי פתח נוספים,
בתקיפה נגד מגדל זערב במרכז רפיח )דף הפייסבוק של סניף 'פתח' ברפיח 5 ,ו 6-במאי .(2019
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הודעת אבל מאת סניף פתח ברפיח על מותו של "השהיד הגיבור" מוסא חסין מעמר
)דף הפייסבוק של סניף 'פתח' ברפיח 6 ,במאי (2019

עלי אחמד עבד אלג'ואד ,בן  ,51מרפיח .נהרג בתקיפה במרכז רפיח )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף
אלקדרה 5 ,במאי  .(2019היה מורה לאנגלית בבית הספר התיכון "באר שבע" ברפיח )אתר משרד החינוך
ברצועה 5 ,במאי  .(2019סניף פתח ברפיח פרסם הודעת אבל על מותו  .לדברי ההודעה הוא נהרג ,יחד עם
שני פעילי פתח נוספים בתקיפה נגד מגדל זערב במרכז רפיח )דף הפייסבוק של סניף 'פתח' ברפיח 5 ,ו6-
במאי .(2019

הודעת אבל מאת סניף פתח ברפיח על מותו של "השהיד הגיבור" עלי אחמד עבד אלג'ואד
)דף הפייסבוק של סניף 'פתח' ברפיח 6 ,במאי (2019

האני חמדאן אבו שער ,בן  ,37מרפיח .נפצע בתקיפה במרכז רפיח ומת מפצעיו מאוחר יותר )דף הפייסבוק
של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019עבד עם אחיו בחנות בגדים בבניין זערב שהותקף ברפיח )חשבון
הטוויטר של סמירה אבו שער ,המציגה עצמה כקרובת משפחתו 5 ,במאי  .(2019סניף פתח ברפיח פרסם
הודעת אבל על מותו לדברי ההודעה הוא נהרג ,יחד עם שני פעילי פתח נוספים בתקיפה נגד מגדל זערב
במרכז רפיח )דף הפייסבוק של סניף 'פתח' ברפיח 5 ,ו 6-במאי .(2019
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הודעת אבל מאת סניף פתח ברפיח על מותו של "השהיד הגיבור" האני חמדאן אבו שער
)דף הפייסבוק של סניף 'פתח' ברפיח 6 ,במאי (2019

פאדי ראע'ב בדראן ,בן  31היה גיסו של עבדאללה אלמדהון )דף הפייסבוק של Mohammed El
 ,Aloulהמציג עצמו כאחיינו של עבד אלרחים אלמדהון 6 ,במאי  ;2019דף הפייסבוק הרשמי של
משפחת אלמדהון 6 ,במאי  .(2019הוא נהרג בבית לאהיא בעת ששהה בביתו של עבדאללה עבד
אלרחים אלמדהון ,אביו של פעיל הג'האד האסלאמי בפלסטין .על פי הודעת פתח היה אסיר לשעבר
בישראל ופעיל בסניף פתח בצפון הרצועה) ,דף הפייסבוק של סעדי חלס אבו מצבאח 6 ,במאי
.(2019

מימין :פאדי בדראן )דף הפייסבוק של סעדי חלס אבו מצבאח 6 ,במאי (2019
משמאל :גופתו של פאדי בדראן מכוסה בדגל 'פתח' בהלוויתו )דף הפייסבוק של מניר חסן 6 ,במאי (2019

ח'אלד מחמד חלמי אבו קליק ,בן  ,25נהרג ב 4-במאי  2019בתקיפה בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של
ד"ר אשרף אלקדרה 4 ,במאי  .(2019ע"פ דיווחים שונים ,הוא נהרג לאחר שטיל שוגר לעבר האופנוע שעליו
נסע בקרבת האוניברסיטה האמריקנית במערב בית לאהיא )אתר  4 ,Ultra Palestineבמאי  .(2019שמו
הופיע בפוסט שפירט את הרוגי פתח בסבב ההסלמה האחרון )דף הפייסבוק של עאדל ג'מעה 7 ,במאי .(2019
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ח׳אלד אבו קליק )דף הפייסבוק של עאדל ג'מעה 7 ,במאי (2019

פ ע יל ה ח ז ית ה ע מ מ ית ל ש ח ר ור פ ל ס ט ין
טלאל עטיה מחמד אבו אלג'דיאן ,בן  ,46נהרגו בתקיפה נגד מגדלי שיח' זאיד בצפון הרצועה )אלקדס6 ,
במאי  .(2019החזית העממית לשחרור פלסטין פרסמה הודעת אבל על מותו ממנה עולה ,כי נמנה עם שורותיה
)אתר החזית העממית 6 ,במאי  .(2019אבו אלג'דאן היה עצור בישראל במהלך האנתיפאדה הראשונה .עבד
כשומר בבית החולים אלעודה )המזוהה עם החזית העממית( שבצפון הרצועה )דף הפייסבוק של מחמד אחמד
מאצ'י ,שכותב כי הכיר את אבו אלג'דיאן כששהו יחדיו בכלא קציעות 6 ,במאי .(2019

טלאל עטיה אבו אלג'דיאן בכרזת אבל של החזית העממית לצד בנו עבד אלרחמן ,שגם הוא נהרג )דף הפייסבוק
של לשכת ההסברה של החזית העממית במחוז צפון הרצועה 6 ,במאי (2019

א ז ר ח ים ל ל א ש יוך א ר ג ונ י
אמאני אלמדהון  ,בת  ,33מבית לאהיא בצפון הרצועה ,הייתה בחודש התשיעי להריונה )דף הפייסבוק של
אשרף אלקדרה 6 ,במאי  ,(2019הייתה גיסתו של עבדאללה עבד אלרחים אלמדהון ,פעיל הג'האד האסלאמי
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בפלסטין ,בצפון הרצועה .עבדה כמרצה במכללה הקהילתית אלאקצא של אוניברסיטת אלאקצא בעזה )דף
הפייסבוק של ד"ר עבד אלחמיד אלפראני 5 ,במאי  ;2019חשבון הטוויטר של מצטפא אבו זר 5 ,במאי .(2019

אמאני אלמדהון )דף הפייסבוק הרשמי של משפחת אלמדהון 6 ,במאי (2019

עבד אלרחים )אכרם( מצטפא טה אלמדהון ,בן  61מבית לאהיא בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר
אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019אביו של עבדאללה עבד אלרחים אלמדהון פעיל הג'האד האסלאמי בפלסטין,
שהתגורר ככל הנראה בביתו.

עבד אלרחים )אכרם( מצטפא טה אלמדהון )דף הפייסבוק הרשמי של משפחת אלמדהון 6 ,במאי (2019

אחמד רמצ'אן רג'ב אלע'זאלי ,בן  31בעלה של אימאן עבדאללה מוסא אצרף שהייתה קצינה במנגנוני
הביטחון .נהרג בתקיפה בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019התקיפה
בוצעה בקומות  4ו 5-במגדל מס'  12בשכונת שיח' זאיד בצפון הרצועה )סוכנות וטן 5 ,במאי  .(2019בעת
הלווייתו נעטפה גופתו בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של  6 ,PALINFOבמאי .(2019
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מימין :אחמד אלע'זאלי )דף הפייסבוק האישי של אחמד אלע'זאלי 31 ,באוגוסט  .(2015צשצאל :גופתו של
אלע'זאלי עטופה בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של  6 ,PALINFOבמאי (2019

מאריא אחמד רמצ'אן אלע'זאלי ,תינוקת בת ארבעה חודשים ,נהרגה בתקיפה בצפון הרצועה )דף
הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019בתה של אימאן עבדאללה מוסא אצרף שהייתה קצינה
במנגנוני הביטחון .התקיפה בוצעה בקומות  4ו 5-במגדל מס'  12בשכונת שיח' זאיד בצפון הרצועה )סוכנות
וטן 5 ,במאי  .(2019בעת הלווייתה נעטפה גופתה בדגל חמאס )חשבון הטוויטר של  6 ,PALINFOבמאי .(2019
עבד אלרחמן טלאל עטיה אבו אלג'דיאן ,בן  ,12נהרג בתקיפה בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של ד"ר
אשרף אלקדרה 5 ,במאי  .(2019בנו של טלאל עטיה מחמד אבו אלג'דיאן פעיל החזית העממית לשחרור
פלסטין שנהרג אף הוא.
רע'דה מחמד מחמוד אבו אלג'דיאן ,בת ארבעים )דף הפייסבוק של ד"ר אשרף אלקדרה 6 ,במאי .(2019
אשתו של טלאל עטיה מחמד אבו אלג'דיאן פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין.
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