בדיקת ההרוגים בתקיפות צה"ל ביומיים הראשונים
של מבצע "שומר החומות" מעלה כי רובם היו פעילי
טרור
15

 20במאי 2021

ע יק ר י ה מ ס מ ך
להלן סיכום ראשוני של ממצאי בדיקת שמות הפלסטינים ,שנהרגו ,בתקיפות צה"ל ברצועת עזה ,ביומיים
הראשונים ) 12-10במאי  2021בשעה  (12:00של מבצע "שומר החומות" .סה"כ נבדקו  74שמות הרוגים עליהם
דיווחו מקורות פלסטיניים 16 .מבין ההרוגים שנבדקו נהרגו בעת ניסיון שיגור כושל של רקטות לעבר
ישראל .מהבדיקה עולה כי מתוך  58ההרוגים הנותרים לפחות ) 42כשני שליש( היו פעילי טרור על פי
החלוקה הבאה :שלושים ואחד פעילי חמאס ,שלושה פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין ושמונה פעילי
פתח.
כמו במבצעים קודמים והפעם אף יותר ,ממעטים גורמים ברצועה )משרד הבריאות וארגוני הטרור( לתת פומבי
למותם של פעילי טרור .זאת ,למעט פעילים בכירים שעל מותם התפרסמו הודעות רשמיות מטעם הארגונים
אליהם השתייכו .ממשל חמאס מנסה ליצור מצג שווא לפיו הרוב מכריע של ההרוגים היו אזרחים בלתי מעורבים.
משרד הבריאות ברצועת עזה מדגיש בהודעות שהוא מפרסם את מספר הנשים ,הילדים והקשישים שנהרגו
ובניגוד לעבר הוא אינו מפרסם רשימות מפורטת הכוללות את שמות ההרוגים .גם ברשתות החברתיות ובערוצי
התקשורת הערביים מוצגים חלק גדול מפעילי הטרור ההרוגים כ"אזרחים" ,מאותה סיבה.

הלוויית הרוגים בתקיפות צה"ל בשכונת רמאל בעזה גופות ההרוגים נעטפו בתכריכים לבנים ולא בדגלי
פלסטין או דגל הארגון אליו השתייכו )חשבון הטוויטר של  17 ,PALINFOבמאי (2021
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פילוח ההרוגים בתקיפות צה"ל
מ ס פר
ס יד ור י
1

2

שם

מחמד
עבדאללה זידאן
פיאצ'
צאבר אבראהים
מחמוד סלימאן
מחמד צאבר
אבראהים
סלימאן

ג יל

מ וע ד
ומ ק ום
ה ר יג ת ו

בן  25או  10במאי 2021
26

נ ס יב ות מ ו ת ו

ש יוך א ר ג ונ י

פגיעת טיל ישראלי שנורה חמאס
לעברו בשכונת אלצלאח
באזור אלבורה בבית חאנון
פגיעת טיל ישראלי באדמה חמאס
חקלאית ממזרח לג'באליא
פגיעת טיל ישראלי באדמה נער ,בנו של צאבר
אבראהים
חקלאית ממזרח לג'באליא

בן 38

 10במאי 2021

בן 16

 10במאי 2021

4

סלים מחמד
סלים אלפרא

בן 37

 10במאי 2021

בשכונת חמאס
טיל
פגיעת
אלמנארה בדרום ח'אן יונס

5

אבראהים אחמד
אלשנבארי

בשנות
העשרים

 10במאי 2021

6

אמירה עבד
אלפתאח עבד
אלרחמן צבח
עבד אלרחמן
יוסף עלי צבח

בת 63

 11במאי 2021

תקיפת צה"ל בבית חאנון .חמאס
לטענת הפלסטינים נהרג
בדרכו מהמסגד לביתו.
תקיפת צה"ל נגד בניין אישה מבוגרת
במחנה שאטי

בן 19

 11במאי 2021

8

סאמח פהים
האשם אלממלוכ

בן 34

 11במאי 2021

9

מחמד יחיא אבו
אלעטא

בן 30

 11במאי 2021

10

כמאל תיסיר
קריקע

בן 28

 11במאי 2021

תקיפת צה"ל נגד בניין לא ידוע
במחנה שאטי .מדובר בבנה
של אמירה המוזכרת לעיל
תקיפת צה"ל נגד מבנה בעיר הג'האד האסלאמי
עזה ליד כיכר החייל האלמוני בפלסטין
אחראי יחידת
הרקטות באזור
הצפוני של רצועת
עזה
תקיפת צה"ל נגד מבנה בעיר הג'האד האסלאמי
עזה ליד כיכר החייל האלמוני בפלסטין ,סגן
מפקד חטיבת עזה
ומראשי היחידה
הרקטית המיוחדת,
אחיו של בכיר
הארגון עד מותו,
בהאא' אבו
אלעטא
תקיפת צה"ל נגד מבנה הג'האד האסלאמי
בעיר עזה ליד כיכר החייל בפלסטין מפקד
שטח ביחידה
האלמוני
הרקטית של
חטיבת עזה

3

7
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11

איאד פתחי

בן 44

 11במאי 2021

פאא'ק שריר
12

ליאלי שריר

בת 40

 11במאי 2021

13

לינה שריר

בת 15

 11במאי 2021

14

מנד'ר עבד

בן 21

 11במאי 2021

אלכרים מחמד

חמאס
מפקד מערך הנ"ט
של חמאס בעזה,
אשתו של איאד
שריר

תקיפת צה"ל נגד ביתו של
שריר בשכונת אלשיח' רצ'ואן
בעזה
התקפת צה"ל נגד ביתו של
שריר בשכונת אלשיח' רצ'ואן
בעזה
התקפת צה"ל נגד ביתו של בתו של איאד שריר
שריר בשכונת אלשיח' רצ'ואן
בעזה
תקיפת צה"ל באזור חקלאי לא ידוע
מערבית לדיר אלבלח

ברכה
15

מנאר עבד

בת 18

 11במאי 2021

אלכרים מחמד

תקיפת צה"ל באזור חקלאי אחותו של מנד'ר
המוזכר לעיל
מערבית לדיר אלבלח

ברכה
16

מניב מחמוד

לא ידוע

 11במאי 2021

נהרג במנהרה שהותקפה חמאס
בתקיפת צה"ל במחוז ח'אן
יונס

 11במאי 2021

נהרג במנהרה שהותקפה חמאס
בתקיפת צה"ל במחוז ח'אן
יונס

 11במאי 2021

נהרג במנהרה שהותקפה חמאס
בתקיפת צה"ל במחוז ח'אן
יונס
נהרג במנהרה שהותקפה חמאס
בתקיפת צה"ל במחוז ח'אן
יונס
נהרג במנהרה שהותקפה חמאס
בתקיפת צה"ל במחוז ח'אן
יונס
נהרג במנהרה שהותקפה חמאס
בתקיפת צה"ל במחוז ח'אן
יונס
נהרג במנהרה שהותקפה חמאס
בתקיפת צה"ל במחוז ח'אן
יונס
נהרג בתקיפה שבוצעה נגד חמאס
באסם עיסא – התקפה מח"ט העיר עזה
אווירית על פעילי חמאס
במערב העיר עזה

אחמד נמר
חמדאן
17

מאלכ אסמאעיל

לא ידוע

אחמד נמר
חמדאן
18

מחמד צברי אבו

לא ידוע

עבידה
19

מחמוד כלאב

לא ידוע

 11במאי 2021

20

מניב אבו

לא ידוע

 11במאי 2021

מצטפא
21

טה אלעקאד

לא ידוע

 11במאי 2021

22

מצעב חג'אג'

לא ידוע

 11במאי 2021

23

באסם עיסא

בן 56

 12במאי 2021
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24

ג'מעה טחלה

בן 59

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה שבוצעה נגד
באסם עיסא

25

ג'מאל זבדה

בן 65

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה שבוצעה נגד
באסם עיסא

26

חאזם אלח'טיב

בן 40

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה שבוצעה נגד
באסם עיסא

27

מצטפא מחמד

בן 26

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה שבוצעה נגד
באסם עיסא

 12במאי 2021

נהרג בהתקפה אווירית של לא ידוע
צה"ל נגד כלי רכב בעיר עזה

 12במאי 2021

נהרג בהתקפה אווירית של מבוגר
צה"ל נגד כלי רכב בעיר עזה

 12במאי 2021

נהרג בהתקפה אווירית של אישה מבוגרת
צה"ל נגד כלי רכב בעיר עזה

 12במאי 2021

נהרג בהתקפה אווירית של לא ידוע
צה"ל נגד כלי רכב בעיר עזה

 12במאי 2021

נהרג בהתקפה שבוצעה נגד חמאס
באסם עיסא

סלימאן פרחאת
28

מצטפא מאזן

בן 31

כרדיה
29

סעיד האשם

בן 67

אלחתו
30

מייסון זכי

בת 55

אלחתו
31

נאדר מחמד

בן 46

אלע'זאלי
32

מחמד סעיד

לא ידוע

מחמד אבו

חמאס
ראש מערך הסייבר
ומוביל פרויקט
שיפור הטילים של
ארגון הטרור
חמאס.
חמאס
ראש מחלקת
הפיתוח
והפרויקטים במטה
הייצור.
חמאס
ראש מחלקת
המהנדסים במערך
היצור של חמאס.
חמאס

אלעטא
33

עבד אלסלאם

בן 28

 12במאי 2021

מחמוד

נהרג בהתקפה אווירית של פעיל פתח
צה"ל נגד כלי רכב בעיר עזה

אלע'זאלי
34

בשאר אחמד

בן 17

 12במאי 2021

תקיפת צה"ל בח'אן יונס

פעיל פתח

סמור
35

מחמד עבד

בן 34

 12במאי 2021

אלראוף חלס
36

ואא'ל מחמוד

בן 47

 12במאי 2021

תקיפת צה"ל נגד קבוצת פעיל פתח
אנשים בשכונת אלסג'אעיה,
במזרח העיר עזה
פעיל פתח
תקיפת צה"ל בצפון עזה

אלע'ולה
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37

בראא' וסאם

לא ידוע

 12במאי 2021

לא ידועות הנסיבות בהן נהרג פעיל פתח

אלע'ראבי
 12במאי 2021

צה"ל פעיל פתח
בהתקפת
נהרג
מהאוויר על כלי רכב בבית
לאהיא ,בצפון עזה
נהרגו בהתקפת צה"ל פעיל פתח
מהאוויר על כלי רכב בבית
לאהיא ,בצפון עזה
נהרגו בהתקפת צה"ל פעיל פתח
מהאוויר על כלי רכב בבית
לאהיא ,בצפון עזה

38

טלעת ג'מיל

בן 36

 12במאי 2021

נהרגו בהתקפת צה"ל לא ידוע
מהאוויר על כלי רכב בבית
לאהיא ,בצפון עזה
תקיפת צה"ל נגד מבנה חמאס
בשכונת תל אלהוא ,במערב
העיר עזה
נהרגה בתקיפת צה"ל נגד אישה
פעיל חמאס ואא'ל עיסא
בשכונת תל אלהוא ,במערב
העיר עזה
נהרגה בתקיפת צה"ל נגד ילדה
פעיל חמאס ואא'ל עיסא
בשכונת תל אלהוא ,במערב
העיר עזה
נהרג בתקיפת צה"ל נגד ילד
פעיל חמאס ואא'ל עיסא
בשכונת תל אלהוא ,במערב
העיר עזה
נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
מפקד בזרוע
עיסא
הצבאית של
חמאס
נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
עיסא

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
עיסא

49

ט'אפר אלשוא

בן 40

 12במאי 2021

50

אכרם אלעטאר

בן 36

 12במאי 2021

51

חסן אלקהוג'י

בן 43

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
עיסא
נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
עיסא
נהרג בתקיפת צה"ל נגד חמאס
פעיל חמאס ואא'ל עיסא

אע'א
39

נאא'ל ח'אלד

בן 22

 12במאי 2021

יונס אלבראוי
40

עאטף עבד

בן 48

 12במאי 2021

אלרחמן
אלבראוי
41

ואא'ל פארס

בן 55

אלע'לד
בן 41

42

ואא'ל עיסא

43

רימה סעד כאמל כבת
שלושים
סעד

 12במאי 2021

 12במאי 2021

44

הלא חסין ריפי

בת 13

 12במאי 2021

45

זיד מחמד

בן 5

 12במאי 2021

אלתלבאני
46

סאמי רצ'ואן

בן 40

 12במאי 2021

47

עוצ' נביל אבו

בן 34

 12במאי 2021

סלמיה
48

מג'אהד

בן 29

אלחדידי
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52

בן 28

מחמוד סעיד

 12במאי 2021

תקיפת צה"ל בח'אן יונס

חמאס

כלוסה
53

כבן 30

עבד אלרחמן

 12במאי 2021

לא ידוע

חמאס

אסביתה ח'לף
עזאם
54

אסאמה זבדה

בן 39

 12במאי 2021

55

מצטפא אלעביד

בן 17

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
עיסא
לא ידוע
תקיפת צה"ל

56

וליד שמאלי

לא ידוע

 12במאי 2021

57

מחמוד מחמד

בן 37

 12במאי 2021

תקיפת צה"ל נגד ואא'ל חמאס
עיסא
נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
עיסא

 12במאי 2021

נהרג בתקיפה נגד באסם חמאס
עיסא

ג'מיל פארס
58

בן 36

נצ'אל חביב
אסמאעיל הנא

הרוגים פלסטינים מאש ארגוני הטרור ברצועה
מ ס פר
ס יד ור י
1

שם

עלי בן 20

 10במאי 2021
בית חאנון

2

אחמד
עטאללה
אלמצרי

מחמד בן 21

 10במאי 2021
בית חאנון

3

אבראהים יוסף בן 11
עטאללה
אלמצרי

 10במאי 2021
בית חאנון

4

מחמד
מחמד נציר

ג יל

מ וע ד
ומ ק ום
ה ר יג ת ו

מרואן
עטאללה
אלמצרי

יוסף בן 7

 10במאי 2021
בית חאנון.

נ ס יב ות מ ו ת ו

ש יוך א ר ג ונ י

רקטה שנחתה ליד בית פעיל פתח
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל.
רקטה שנחתה ליד בית פעיל פתח
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל
רקטה שנחתה ליד בית ילד
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל.
רקטה שנחתה ליד בית ילד
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל.
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מחמד בת 10

 10במאי 2021
בית חאנון

5

רהף
עטאללה
אלמצרי

6

סלטאן בן שנתיים  10במאי 2021
יזן
בית חאנון
עטאללה
אלמצרי

7

חסין מניר חסין
חמד

בן 11

 10במאי 2021
בית חאנון

8

אבראהים
עבדאללה
מחמד חסנין

בן 16

 10במאי 2021
בית חאנון

9

מצטפא מחמד
מחמוד עביד

בן 17

 10במאי 2021
מסגד אלעמרי
בג'באליא

10

זכריא זיאד
מחמד אלעלוש

בן 18

 10במאי 2021
מסגד אלעמרי
בג'באליא

11

נביל נעמאן
מחמד דרדונה

בן 23

 10במאי 2021
מסגד אלעמרי
בג'באליא

12

ראא'ד עבד זכי
אבו ורדה

בן 28

 10במאי 2021
מסגד אלעמרי
בג'באליא

13

בראא' וסאם
אחמד
אלע'ראבלי

בן 4

 10במאי 2021
מסגד אלעמרי
בג'באליא

14

מוסא ח'מיס
מוסא אלזין

בן 18

 10במאי 2021
מסגד אלעמרי
בג'באליא

15

עצמת שעבאן
אלזין

בן 49

 10במאי 2021
מסגד אלעמרי
בג'באליא

רקטה שנחתה ליד בית ילד
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל.
רקטה שנחתה ליד בית ילד
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל.
רקטה שנחתה ליד בית ילד
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל.
רקטה שנחתה ליד בית נער
משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .מדובר בירי
בשוגג של ארגוני הטרור ולא
באש צה"ל.
שיגור כושל של רקטה על-ידי לא ידוע
פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
פעילי טרור פלסטינים בשוגג
שיגור כושל של רקטה על-ידי לא ידוע
פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
פעילי טרור פלסטינים בשוגג
שיגור כושל של רקטה על-ידי לא ידוע
פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
פעילי טרור פלסטינים בשוגג
שיגור כושל של רקטה על-ידי לא ידוע
פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
פעילי טרור פלסטינים בשוגג
שיגור כושל של רקטה על-ידי ילד
פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
פעילי טרור פלסטינים בשוגג
שיגור כושל של רקטה על-ידי לא ידוע
פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
פעילי טרור פלסטינים בשוגג
שיגור כושל של רקטה על-ידי לא ידוע
פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
פעילי טרור פלסטינים בשוגג
080-21
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בשיר מחמד
עלוש
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בן 56

 10במאי  2021שיגור כושל של רקטה על-ידי לא ידוע
מסגד אלעמרי פעילי טרור פלסטינים
ברצועת עזה ,קרי :נהרג בידי
בג'באליא
פעילי טרור פלסטינים בשוגג

על-פי מרכז אלמיזאן לחקוק אלאנסאן ,ארגון זכויות אדם פרו-חמאס הפועל בעזה ,האירוע הראשון בו היו
הרוגים היה ב 10-במאי  ,2021בסביבות  .18:10כאשר הותקף בית משפחת עטאללה אלמצרי בבית חאנון.
שמונה בני-אדם נהרגו ,ביניהם שישה ילדים )מרכז אלמיזאן לחקוק אלאנסאן 11 ,במאי .(2021

1

האירוע הראשון במבצע ארע ,על-פי מרכז אלמיזאן לחקוק אלאנסאן ,ארגון זכויות אדם פרו-חמאס שפועל
בעזה ,ב 10-במאי  ,2021בסביבות השעה  .18:10צוין כי מדובר בפגיעת רקטה בבית משפחת עטאללה אלמצרי
בבית חאנון .לא צוין כי הירי של צה"ל או של ארגוני הטרור ,אך מפני שצה"ל השתמש בטילים ולא ברקטות,
ניתן להסיק כי מדובר בירי של ארגוני הטרור)מרכז אלמיזאן לחקוק אלאנסאן ,ארגון זכויות אדם פרו-חמאס
שפועל בעזה 11 ,במאי .(2021

2

ארגון זכויות אדם פלסטיני נוסף ,DCI-P ,ציין כי בעת האירוע התבצע ירי מצד "הארגונים החמושים",
קרי :ארגוני הטרור הפלסטינים ,אך נצפו באזור גם כלי טייס ישראליים בלתי מאוישים .הארגון ציין כי
האירוע עדיין נחקר על ידו וכי הוא עדיין לא יכול לקבוע מה גרם להרג בבית משפחת אלמצרי )11 ,DCIP
במאי  3.(2021יש לציין כי צה"ל עדיין לא פתח במבצע כשהאירוע ארע ,דבר המבסס את ההנחה כי מדובר
בשיגור כושל או אש שנורתה על ידי פעילי טרור ברצועה .ראוי לציון כי התקשורת הערבית בעזה התייחסה
לאירוע כמעשה הרג של ישראל ,תארה אותו כ"טבח" ,ומינפה את האירוע לצרכי הסברה נגד ישראל
ולמרות שארגונים פלסטינים קובעים כי סיבת מותם טרם נקבעה.
על-פי מרכז אלמיזאן ,נהרגו באירוע שמונה בני-אדם ,שישה מהם ילדים )מרכז אלמיזאן לחקוק אלאנסאן,
ארגון זכויות אדם פרו-חמאס שפועל בעזה 11 ,במאי .(2021

4

1

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
2

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.dci-palestine.org/nine_children_killed_in_gaza_strip_as_violence_escalates 3
4

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
080-21
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ההרוגים באירוע הם:
מחמד עלי מחמד נציר ,בן עשרים מבית חאנון )מרכז אלמיזאן 11 ,במאי  5.(2021מדובר בפעיל פתח
בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של תת-הסניף ע"ש עטיה אלזעאנין בסניף ארגון פתח בצפון הרצועה13 ,
במאי .(2020

6

מחמד עלי מחמד נציר )חשבון הטוויטר  11 ,@Pal_Shaheedבמאי .(2021

5

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140615824713800&id=102837961824920 6

080-21
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מודעות אבל מטעם פתח על מותו של מחמד עלי נציר )דף הפייסבוק של תת הסניף ע"ש עטיה אלזעאנין
בסניף 'פתח' בצפון הרצועה 13 ,במאי (2020

אחמד מחמד עטאללה אלמצרי ,בן  21מבית חאנון )מרכז אלמיזאן 11 ,במאי  7.(2021מדובר בפעיל
פתח בהלווייתו כוסתה גופתו פתח )אלג'זירה 11 ,במאי .(2021

מימין :אחמד מחמד עטאללה אלמצרי )חשבון הטוויטר  10 ,@fidaazaaninבמאי  8.(2021משמאל :הלווייתו של
אחמד מחמד עטאללה אלמצרי כשהוא עטוף בדגל הג'האד האסלאמי בפלסטין ומעליו מונף דגל התנועה
9
)אלג'זירה 11 ,במאי .(2021

ء
צילום גופתו של אחמד מחמד עטאללה אלמצרי כשהוא עטוף בדגל פתח
10
)חשבון הפייסבוק اﺑو ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري 11 ,במאי .(2021

7

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://twitter.com/fidaazaanin/status/13918050089628508178
https://www.youtube.com/watch?v=JWXayhCkh5s 9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=522227035486462&id=100030975093597 10
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11

12

.(2021  במאי10 ,@fidaazaanin אחמד מחמד עטאללה אלמצרי )חשבון הטוויטר

.(2021  במאי11 , מבית חאנון )מרכז אלמיזאן11 בן: אבראהים יוסף עטאללה אלמצרי
. בן שבע מבית חאנון,מרואן יוסף עטאללה אלמצרי
.(2021  במאי11 , בת עשר מבית חאנון )מרכז אלמיזאן,רהף מחמד עטאללה אלמצרי

13

.(2021  במאי11 , בן שנתיים מבית חאנון )מרכז אלמיזאן, יזן סלטאן עטאללה אלמצרי

14

.(2021  במאי11 , מבית חאנון )מרכז אלמיזאן11  בן,חסין מניר חסין חמד

15

https://twitter.com/fidaazaanin/status/139180500896285081711
12

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
13

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
14

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
15

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
080-21
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אבראהים עבדאללה מחמד חסנין ,בן  16מבית חאנון )מרכז אלמיזאן 11 ,במאי .(2021

16

אדם נוסף נהרג בערך באותה השעה מפגיעה של טיל ישראלי שנורה לעברו בשכונת אלצלאח באזור אלבורה
בבית חאנון :מחמד עבדאללה זידאן פיאצ' ,בן  25או ) 26מרכז אלמיזאן 11 ,במאי  17.(2021מדובר במפקד
בגדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית של חמאס ) 10 ,royanews.tvבמאי  ;2021חשבון הטוויטר
 10 ,@ moha5mmeבמאי .(2021

18

מחמד עבדאללה זידאן פיאצ' )חשבון הטוויטר  10 ,@Pal_Shaheedבמאי .(2021

19

באותה השעה שוגר טיל על אדמה חקלאית ממזרח לג'באליא .על-פי מרכז אלמיזאן ,שני פלסטינים שנהרגו
הם :צאבר אבראהים מחמוד סלימאן ,בן  38ומחמד צאבר אבראהים סלימאן ,בן  .16צאבר אבראהים
סלימאן הינו מפקד בזרוע הצבאית של חמאס .מחמד צאבר אבראהים סלימאן ,הוא בנו )www.dci-
 11 , palestine.orgבמאי .(2021

20

%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
16

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
17

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
, https://royanews.tv/news/245362 18
. https://twitter.com/moha5mme/status/1391791745357291522
https://twitter.com/Pal_Shaheed/status/1391818508477112321 19
https://www.dci-palestine.org/nine_children_killed_in_gaza_strip_as_violence_escalates 20
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מימין :צאבר אבראהים סלימאן )חשבון הטוויטר  11 ,@Pal_Shaheedבמאי .(2021
משמאל :מסע ההלוויה של צאבר סלימאן :ניתן לזהות דגל ירוק של חמאס על גופתו)סוכנות אנטוליה 11 ,במאי
22
.(2021
21

ב 10-במאי  2021בסביבות  ,22:15נפגעו ,על-פי מרכז אלמיזאן ,שלושה פלסטינים מתקיפה פגיעת טיל
בשכונת אלמנארה בדרום ח'אן יונס .אחד מהם נפטר מפצעיו לאחר מספר שעות .ההרוג הוא סלים מחמד סלים
אלפרא ,בן  ,37תושב ח'אן יונס .בעוד שמרכז אלמיזאן תאר את ההרוג כ"אזרח" ,בבדיקה שערכנו עולה כי מדובר
בפעיל חמאס .מאתר האינטרנט של בני משפחתו של ההרוג ,עולה כי הוא נהרג בשכונת אלמנארה בעזה "בעת
ביצוע חובתו הלאומית" ,קרי :בעת ביצוע פעילות טרור ,ותואר כ"פעיל חמאס" )מוקע עאא'לת אלפרא 11 ,במאי
.(2021

23

סלים מחמד סלים אלפרא ,פעיל חמאס
)חשבון הטוויטר  11 ,@Pal_Shaheedבמאי .(2021

24

https://twitter.com/Pal_Shaheed/status/1391892693974929409 21
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84- 22
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%91%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%87/2237240
https://www.elfarra.ps/shaheed/50 23
https://twitter.com/Pal_Shaheed/status/1391933189564899330 24
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העמוד הרלוונטי של משפחת אלפרא )מוקע עאא'לת אלפרא 11 ,במאי .(2021

25

באירוע נוסף ב 10-במאי  2021בשעה  18:05לערך ,נהרגו שמונה בני-אדם ,ובהם ילד בן ארבע .האירוע לא
הוזכר על-ידי מרכז אלמיזאן משום שמדובר בשיגור כושל של רקטה באזור מסגד אלעמרי בג'באליא ,שנפלה
בשטח רצועת עזה ) 11 , www.dci-palestine.orgבמאי  .(2011ההרוגים באירוע זה הם:
מצטפא מחמד מחמוד עביד ,17 ,בית חאנון.
זכריא זיאד מחמד אלעלוש ,18 ,ג'באליא.

זכריא זיאד מחמד אלעלוש )חשבון הטוויטר  11 ,@Pal_Shaheedבמאי .(2021

26

נביל נעמאן מחמד דרדונה.23 ,

25
26

https://www.elfarra.ps/shaheed/50
https://twitter.com/Pal_Shaheed/status/1391900277368819713
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נביל נעמאן מחמד דרדונה )חשבון הטוויטר  11 ,@fidaazaaninמאי .(2021

ראא'ד עבד זכי אבו ורדה ,בן  ,28ג'באליא.

ראא'ד עבד זכי אבו ורדה )חשבון הטוויטר  11 ,@Pal_Shaheedבמאי .(2021

27

בראא' וסאם אחמד אלע'ראבלי ,בן  ,4מגב'אליא
מוסא ח'מיס מוסא אלזין ,בן  ,18מג'באליא.

מוסא ח'מיס מוסא אלזין )חשבון הטוויטר  11 ,@Pal_Shaheedבמאי .(2021

28

עצמת שעבאן אלזין ,בן  ,49מג'באליא.

27

https://twitter.com/Pal_Shaheed/status/1391904213060493313

28

https://twitter.com/Pal_Shaheed/status/1391936573919350786
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29

.(2021  במאי11 , עצמת שעבאן אלזין )חשבון הטוויטר

. מג'באליא56  בן,בשיר מחמד עלוש
 פעיל חמאס בשנות העשרים, נהרג אבראהים אחמד אלשנבארי21:50  בשעה2021  במאי10-ב
 בחשבון טוויטר המזוהה עם חמאס הוצג כמורה ללימוד30.(2021  במאי13 , מבית חאנון )סואח פרס,לחייו
 לטענת הפלסטינים נהרג בדרכו מהמסגד31.(2021  במאי11 ,@KhaledSafi קוראן )חשבון הטוויטר
.(2021  במאי14 ,לביתו בבית חאנון )אלג'זירה

32

 הלוויתו של: משמאל33.(2021  במאי11 ,@KhaledSafi אבראהים אחמד אלשנבארי )חשבון הטוויטר:מימין
34
.(2021  במאי13 , גופתו נעטפה בדגל חמאס )סואח פרס,אלשנבארי
https://twitter.com/fidaazaanin/status/1391865144288980996 29
https://sawahpress.com/latest/palestine/%D8%B5%D9%88%D8%B1- 30
%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/KhaledSafi/status/1391959100175568901 31
32

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1%D8
%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://twitter.com/KhaledSafi/status/1391959100175568901 33
https://sawahpress.com/latest/palestine/%D8%B5%D9%88%D8%B1- 34
%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A9080-21
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ב 11-במאי  2021בשעה  04:40בוצעה תקיפה לעבר הקומה העליונה במבנה בן שבע קומות במחנה
הפליטים אלשאטי ,מערבית לעיר עזה .דווח על שני הרוגים )מרכז אלמיזאן 11 ,במאי  35.(2021על-פי מרכז
אלמיזאן ההרוגים הם:
אמירה עבד אלפתאח עבד אלרחמן צבח ,בת .63
עבד אלרחמן יוסף עלי צבח ,בן .19
באותו יום בשעה  11:25הותקפה הקומה שנייה בדירה בבנין אלג'נדי אלמג'הול )החייל האלמוני( בן  14קומות
במרכז העיר עזה .לטענת מרכז אלמיזאן ,נהרגו בתקיפה בשלושה אזרחים )מרכז אלמיזאן 11 ,במאי .(2021

36

בפועל ההרוגים הם פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שהארגון פרסם את שמותיהם והודה שהיו פעיליו.

כרזה שפרסמה הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בה תמונותשלושת ההרוגים כשהם לבושי מדים
37
של הארגון )אתר סראיא אלקדס 11 ,במאי .(2021
%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
35

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
36

http://mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9
%8A:%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%
A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D8
%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A3%D8
%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
37
https://saraya.ps/post/60819/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B2%D9%81-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-
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פרטים על השלושה:
סאמח פהים האשם אלממלוכ ,בן  .34אחראי יחידת הרקטות באזור הצפוני של רצועת עזה
בג'האד האסלאמי בפלסטין )אתר סראיא אלקדס 11 ,במאי .(2021

38

סאמח פהים האשם אלממלוכ )אתר סראיא אלקדס 11 ,במאי .(2021

יחיא אבו אלעטא ,סגן מפקד חטיבת עזה ומראשי היחידה הרקטית המיוחדת .מחמד סלים הוא אחיו
של בכיר הארגון בהאא' אבו אלעטא ,שנהרג בסיכול ממוקד ב 2019-ואשר היה מיועד להחליף את אחיו
בתפקידו בארגון )חדשות  11 ,13במאי  ;2021אתר סראיא אלקדס 11 ,במאי .(2021

מחמד יחיא אבו אלעטא )אתר סראיא אלקדס 11 ,במאי .(2021

כמאל תיסיר קריקע ,בן  ,28מפקד שטח ביחידה הרקטית של חטיבת עזה בג'האד האסלאמי
בפלסטין )אתר סראיא אלקדס 11 ,במאי .(2021

%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
38
https://saraya.ps/post/60819/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B2%D9%81-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
080-21

19

כמאל תיסיר קריקע )אתר סראיא אלקדס 11 ,במאי .(2021

צה"ל הודיע כי הרג את איאד פתחי פאא'ק שריר ,מפקד מערך הנ"ט של חמאס בעזה )דובר צה"ל ,על-פי
חדשות  11 ,13במאי  .(2021סוכנות התקשורת הפלסטינית ,מען ,פרסמה את תמונתו כשהוא לבוש במדי חמאס
)סוכנות מען 12 ,במאי  .(2021מרכז מיזאן דיווח כי הוא נהרג בירי של שני טילים ישראליים לעבר מבנה בן שתי
קומות )לא צוין היכן( .יחד עם איאד ,נהרגו אשתו ,ליאלי שריר ,וביתם לינה ,בת ה) 15-מרכז מיזאן 12 ,במאי
 39.(2021בבדיקה נוספת עלה כי המבנה היה ביתו של שריר בשכונת אלשיח' רצ'ואן בעזה )מעאן 11 ,במאי
.(2021

40

מימין :איאד שריר ומשמאל ופיצוץ ביתו של שריר )סוכנות מעאן 12 ,במאי .(2021משמאל:
41
איאד שריר במדים חמוש ברובה )סוכנות מעאן 12 ,במאי .(2021

ב 11-במאי  2021פרסמה הזרוע הצבאית של חמאס הודעה חריגה לפיה צה"ל תקף מטרה שבה שהו פעילים
שלה במסגרת ההכנות "להדוף את התוקפנות" ,וכי בתקיפה היו הרוגים ונעדרים בקרב פעיליה )חשבון הטלגרם

39

https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
+civilians+killed
https://www.maannews.net/news/2039581.html 40
https://www.maannews.net/news/2039581.html 41
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של גדודי אלקסאם 11 ,במאי  .42(2021בהמשך להודעה נמסר כי מדובר ב 7-5-פעילים נעדרים במנהרה
שהותקפה במחוז ח'אן יונס )אלאיאם 12 ,במאי  .43(2021ברשתות החברתיות דווח כי המדובר במנהרה שהייתה
ממוקמת באלקרארה שבמחוז ח'אן יונס ,וכי היו במקום שבעה הרוגים תושבי שכונת אלאמל בח'אן יונס .אחד
הגולשים דיווח כי גדודי אלקסאם הודיעו ברשת הקשר שלהם על מותם של הפעילים במנהרה )דף הפייסבוק של
 11 ,Ragheb Motea Qudaihבמאי .44(2021
שמות ההרוגים הם:
מניב מחמוד אחמד נמר חמדאן.
מאלכ אסמאעיל אחמד נמר חמדאן היה קצין במשטרה הימית של חמאס.
מחמד צברי אבו עבידה.
מחמוד כלאב.
מניב אבו מצטפא לשכת עורכי הדין בעזה פרסמה מודעת אבל על מותו של מניב מאג'ד אבו מצטפא,
שהיה עורך דין .בהודעה נמסר כי הוא נהרג בתקיפה בדרום הרצועה )דף הפייסבוק של לשכת עורכי הדין
הפלסטינים בעזה 11 ,במאי .(2021

45

טה אלעקאד ,בדף הפייסבוק של חמולת אלעקאד פורסם כי הדיווח על מותו של טה מחמוד אלעקאד
טרם אושר רשמית )דף הפייסבוק של החמולה 12 ,במאי .46(2021
מצעב חג'אג' )דף הפייסבוק פלסטין מבאשר 11 ,במאי  ;2021דף הפייסבוק ע'זה אלא'ן 11 ,במאי
.47(2021

מאלכ אסמאעיל חמדאן סג"מ )במקור :מלאזם בחרי( בכוחות המשטרה הימית של חמאס )דף הפייסבוק של
48
המנהלה הכללית להדרכה במשרד הפנים ברצועה 11 ,במאי (2021

https://t.me/qassambrigades/21598 42
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1493151fy345183519Y1493151f 43
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154844219980607&id=100063650887820 44
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4004942082960209&id=497945230326596 45
https://www.facebook.com/elakkad.m/posts/1778470855657136 46
https://www.facebook.com/Palestine24News24/posts/132248982279244 47
https://www.facebook.com/GAZANOW111/posts/300798374874828
https://www.facebook.com/gdtmoips/posts/4193694380651268 48
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 בתקיפה היו שני הרוגים. בוצעה תקיפה מערבית לדיר אלבלח21:00 אירוע נוסף באותו היום בשעה
:49(2021  במאי11 ,)מרכז אלמיזאן
. לא ברור אם מדובר בפעיל טרור או לא. מדיר אלבלח21  בן,מנד'ר עבד אלכרים מחמד ברכה

50

.(2021  במאי11 ,@ Pal_Shaheed מנד'ר עבד אלכרים מחמד ברכה )חשבון הטוויטר

 לא ברור אם. של מנד'ר עבד אלכרים מחמד ברכה19- אחיו בן ה,מנאר עבד אלכרים מחמד ברכה
.מדובר בפעיל טרור או לא
 נהרגו בהתקפת צה"ל מהאוויר נגד דירה בשכונת תל אלהוא במערב העיר:01:35  בשעה2021  במאי12-ב
 רימה סעד כאמל: נהרגו, בנוסף. פעיל חמאס, וחסן אלקהוג'י, פעיל חמאס,עזה ואא'ל עבד אלכרים עיסא
51

.(2021  במאי12 , )מרכז אלמיזאן.13 הלא חסין ריפי – בת- ו5  בן, זיד מחמד אלתלבאני,סעד

 במאי12 ,; אלמסירה2021  במאי12 , PALDF)  מפקד בגדודי עז אלדין אלקסאם: חסן אלקהוג'י
.(2021

52

49

http://mezan.org/post/31587/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7
%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86+%D8%AC%D8%B1%D8%A7
%D8%A1+%D9%82%D8%B5%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7
%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A+
%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%AC
%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84
%D8%A8%D9%84%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81
%D8%B8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://twitter.com/Pal_Shaheed/status/1392219077670838272 50
51

https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
civilians+killed
, https://twitter.com/RamAbdu/status/1392477378413309959 52
https://www.almasirah.net/news/19666/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%8A080-21

22
ואא'ל עיסא :סגנו של חסן אלקהוג'י ומפקד שטח בגדודי עז אלדין אלקסאם )חשבון הטוויטר
 12 ,@ RamAbduבמאי  ;2021אלמסירה 12 ,במאי .(2021

53

הלווייתו של ואא'ל עיסא ,כשהוא מכוסה בדגל חמאס
54
)חשבון הטוויטר  12 ,@RamAbduבמאי .(2021

ב 12-במאי  ,2021בשעות הבוקר ,נהרגו  14בני-אדם בתקיפה במערב העיר עזה .כל ההרוגים ,היו פעילי
חמאס .שמות ההרוגים :באסם עיסא ) ,(56מפקד בכיר בחמאס; מג'אהד אלחדידי ) ,(29עוצ' אבו סלמיה
) ,(34ג'מאל אלזבדה ) ,(65אסאמה אלזבדה ) ,(39ג'מעה טלחה ) ,(59סאמי רצ'ואן ) ,(40מצטפא
פרחאת ) ,(26מחמד סעיד מחמד אבו אלעטא ) ,(31ט'אפר אלשוא ) ,(40אכרם אלעטאר ) ,(36מחמוד
מחמד ג'מיל פארס ) ,(37נצ'אל חביב אסמאעיל הנא ) (36וחאזם אלח'טיב )) (40אתר מרכז אלמיזאן13 ,
במאי .(2021
ב 12-במאי  2021אישרה חמאס בהודעה מטעמה את מותו של באסם עיסא ,מח"ט העיר עזה ו"קבוצה
מאחיו המפקדים ולוחמי הג'האד" מבלי לציין את שמותיהם )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 12 ,במאי .(2021
בהמשך ,כפי שעולה מסרטון ,שהועלה לרשת של מסע ההלוויה של ההרוגים ,ובו הוקראו שמות ההרוגים:
"המפקד" סאמי רצ'ואן ,חאזם אלח'טיב ,עוצ' אבו סלמיה ,מג'אהד אלחדידי ,ט'אפר אלשוא ,אכרם

%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%8A
https://www.almasirah.net/news/19666/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1- 53
%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%8A
https://twitter.com/RamAbdu/status/1392477378413309959 54
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אלעטאר ,ג'מאל אלזבדה ,אסאמה אלזבדה ,אבו מג'אהד טלחה )קרי :ג'מעה טלחה( כולם פעילי חמאס
 .במהלך מסע ההלוויה היו הגופות מכוסות בדגלי חמאס )אלערבי אלג'דיד 14 ,במאי .(2021

55

הבכירים שנהרגו הם:
באסם עיסא :מח"ט העיר עזה של הזרוע הצבאית של חמאס )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם12 ,
במאי .(2021

באסם עיסא )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 12 ,במאי .(2021

סאמי רצ'ואן ,מפקד בזרוע הצבאית של חמאס )אלערבי אלג'דיד 14 ,במאי  ;2021סמא 13 ,במאי
.(2021

56

ג'מעה טחלה  :פעיל בכיר בגדודי עז אלדין אלקסאם ,ראש מערך הסייבר ומוביל פרויקט שיפור
הטילים של חמאס .מחזיק תיק מחקר ופיתוח והיה המוביל המרכזי של פרויקט ההתעצמות .לדברי בנו,
אביו "הקדיש את חייו לבעיה הפלסטינית ולשחרור מסגד אלאקצא" ,והצטרף לגדודי עז אלדין אלקסאם
לפני עשר שנים ) 15 ,alqalahnews.netבמאי .(2021

57

עוצ' נביל אבו סלמיה  :פעיל חמאס )חשבון הטוויטר  12 ,@adham922במאי .(2021

58

חאזם אלח'טיב  :פעיל במערך הרקטי של גדודי עז אלדין אלקסאם )סמא 13 ,במאי  59.(2021על-
פי מקורות ישראליים ,שימש כראש מחלקת המהנדסים במערך היצור של חמאס .כמו כן שימש כסגן ראש
מערך היצור )ישראל היום 12 ,במאי .(2021

https://www.youtube.com/watch?v=L7Gh0t1V4x4 55
, https://www.youtube.com/watch?v=L7Gh0t1V4x4 56
https://samanews.ps/ar/post/470396/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%
D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AB%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4-250
https://alqalahnews.net/article/277192 57
https://twitter.com/adham922/status/1392514187084111874 58
59

https://samanews.ps/ar/post/470396/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%
D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AB080-21
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מג'אהד אלחדידי  :פעיל חמאס ) 14 ,PALDFבמאי .(2021

60

ט'אפר אלשוא :פעיל חמאס ) 13 ,PALDFבמאי .(2021

61

אכרם אלעטאר  :פעיל חמאס )אלערבי אלג'דיד 14 ,במאי  62.(2021שימש כמלווה של באסם עיסא
)חשבון הפייסבוק  12 ,@Camps202במאי .(2021

63

מחמד אלעטאר )חשבון הפייסבוק  12 ,@Camps202במאי .(2021

64

מחמוד מחמד ג'מיל פארס – פעיל חמאס
נצ'אל חביב אסמאעיל הנא – פעיל חמאס
מצטפא מחמד סלימאן פרחאת  -מדובר בפעיל חמאס )דף הפייסבוק של חמאדה פרחאת13 ,
במאי  .65(2021פרחאת למד הנדסת תוכנה )דף הפייסבוק האישי של מצטפא פרחאת( .66אחיו כתב כי
פרחאת "הכאיב לאויב באמצעות האצבע המורה שלו" )דף הפייסבוק של סלימאן מחמד פרחאת13 ,
במאי  ,67(2021ככל הנראה במשמעות של פעילות בתחום הסייבר .אחד מחבריו בפייסבוק מציין כי
פרחאת היה פעיל גדודי אלקסאם )דף הפייסבוק של  14 ,Hammam Al-manasraבמאי .68(2021

%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4-250
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1226668&page=5 60
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1226668&page=5 61
https://www.youtube.com/watch?v=L7Gh0t1V4x4 62
https://www.facebook.com/Camps202/posts/299486508444023 63
https://www.facebook.com/Camps202/posts/299486508444023 64
http://mezan.org/post/31664 65
https://www.facebook.com/100011542983757/videos/1278100279251393
https://www.facebook.com/sms.pw 66
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4004867142962908&id=100003189840736 67
https://www.facebook.com/hammam.almanasra/posts/2501222010021916:0 68
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מימין :מצטפא פרחאת; משמאל:גופתו עטופה ככל הנראה בדגל חמאס )דף הפייסבוק של אחיו של מצטפא
פרחאת ,סלימאן מחמד פרחאת 13 ,במאי .(2021

מחמד סעיד מחמד אבו אלעטא
ב 13-במאי  2021דווח על הלוויית קבוצה של מפקדים בגדודי עז אלדין אלקסאם ,שנהרגו בתל אלהוא
בעזה ,ליד אלמסג'ד אלעמרי .בתמונה שצורפה מיום ההלוויה נראו  11גופות מתוך  13גופות של ההרוגים
מכוסות בדגלי חמאס ,ביניהם ואא'ל עיסא ועבד אלרחמן אסביתה )פלסטין אליום 13 ,במאי .(2021

69

https://paltoday.ps/ar/post/407681/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1- 69
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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, הגופות מכוסות בדגלי חמאס13  מתוך11 :הרוגי אלמסג'ד אלעמרי בעזה
70
.(2021  במאי13 ,ביניהם ואא'ל עיסא )פלסטין אליום

 דוקטור להנדסת מכונות. ראש מחלקת הפיתוח והפרויקטים במטה הייצור של חמאס:ג'מאל זבדה
 היווה מוקד ידע מרכזי ומשמעותי ביותר במטה הייצור של חמאס,המתמחה באווירודינמיקה
.(2021  במאי16 , www.khaberni.com)

71

 ראש מחלקת הפיתוח והפרויקטים במטה הייצור של, נהרג יחד עם אביו, פעיל חמאס:אסאמה זבדה
.(2021  במאי13 ,PALDF ;2021  במאי16 , www.khaberni.com)  ג'מאל זבדה,חמאס

72

. לא אותרו פרטים אודותיו.(2021  במאי13 ,PALDF) 25  בן,מצטפא אלעביד
.(2021  במאי13 , פעיל חמאס בכיר במערך הייצור הרקטי )סמא,וליד שמאלי

73

https://paltoday.ps/ar/post/407681/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1- 70
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.khaberni.com/news/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9- 71
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-422313
https://www.khaberni.com/news/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9- 72
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1, %D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-422313
. https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1226668&page=5
73

https://samanews.ps/ar/post/470396/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%
D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AB%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4-250
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אתר גדודי עז אלדין אלקסאם מבכה את מותם של באסם עיסא ו"קבוצה מאחיו המפקדים ולוחמי
74
.(2021  במאי12 ,הג'האד" מבלי לציין את שמותיהם )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם
:(2021  במאי13 ,PALDF) בהמשך דווח על הרוג נוסף
12 ,; רוסיא אליום2021  במאי13 , פעיל חמאס )פלסטין אליום: עבד אלרחמן אסביתה ח'לף עזאם
. לא ברורים פרטי האירוע75.(2021 במאי

https://alqassam.ps/arabic/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-74
%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85/5505/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8
%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86
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%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85, %D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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.(2021  במאי13 , עבד אלרחמן אסביתה )דף הפייסבוק ﺣﻲ ﺗﻞ اﻟﮭﻮا:מימין
.(2021  במאי13 , עבד אלרחמן אסביתה עטוף בדגל חמאס )פלסטין אליום:ממשאל
76

77

 מרכז,28  בן, נהרג בתקיפת צה"ל בח'אן יונס מחמוד ג'מיל כלוסה06:05  בשעה2021  במאי12-ב
 במאי12 , מדובר בפעיל חמאס )חשבון הפייסבוק של סוכנות הידיעות שהאב78.(2021  במאי12 ,אלמיזאן
.(2021

79

80

מחמוד כלוסה מכוסה בהלווייתו בדגל חמאס
.(2021  במאי12 ,)חשבון הפייסבוק של סוכנות הידיעות שהאב
76

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%
D9%85%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%
D9%85
https://paltoday.ps/ar/post/407681/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1- 77
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%8A
78

https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
civilians+killed
/https://www.facebook.com/179609608748134/posts/6392279934147706 79
/https://www.facebook.com/179609608748134/posts/6392279934147706 80
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ב 12-במאי  2021בשעה  ,10:00נהרגו בהתקפת צה"ל מהאוויר על כלי רכב בבית לאהיא ,בצפון עזה
ארבעה נוסעי כלי הרכב )מרכז אלמיזאן 12 ,במאי :81(2021
טלעת ג'מיל אע'א ,בן 36
עאטף עבד אלרחמן אלףבראוי ,בן 48
נאא'ל אלבראוי ,בן 22
ואא'ל פארס אלע'לד ,בן 55
בבדיקה שערך מרכז המידע עולה כי ארבעתם הם פעילי פתח )אלחיאת פרס 12 ,במאי  82.(2021באותו
היום הודיע פת"ח על מותם של שלושה פעילים נוספים ברצועת עזה )אלחיאת פרס 12 ,במאי :83(2021
מחמד עבד אלראוף חלס
ואא'ל מחמוד אלע'ולה  ,:בן  ,47פעיל פתח ,נהרג ,על-פי תנועת פתח ,בהתקפה של צה"ל "נגד
קרקע חקלאית" בצפון עזה )חשבון הפייסבוק של תנועת פתח באזור אלסג'אעיה 12 ,במאי .(2021

84

בראא' וסאם אלע'ראבי :לא נמסרו פרטים על נסיבות מותו )חשבון הפייסבוק של תנועת פתח באזור
דיר אלבלח 12 ,במאי .(2021

85

על-פי מרכז אלמיזאן ,נהרג מחמד עבד אלראוף חלס בהתקפת צה"ל בשכונת אלסג'אעיה בעזה )מרכז
אלמיזאן 12 ,במאי .(2021

86

ב 12 -במאי  ,10:00 2021נהרג בח'אן יונס בשאר אחמד סמור ,בן ) 17מרכז אלמיזאן 12 ,במאי .(2021

87

בבדיקה שלנו עולה כי מדובר בפעיל פתח )אלחיאת פרס 12 ,במאי .(2021

88

בשעה  11:30באותו היום נהרגו בהתקפה אווירית של צה"ל נגד כלי רכב בעיר עזה )מרכז אלמיזאן 12 ,במאי
:89(2021
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https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
civilians+killed
https://www.alhayatp.net/?app=article.show.105531 82
https://www.alhayatp.net/?app=article.show.105531 83
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1882875425205823&id=252839854876063 84
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3932805190136221&id=923422634407840 85
86

https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
civilians+killed
87

https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
civilians+killed
https://www.alhayatp.net/?app=article.show.105531 88
89

https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
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30
31  בן,מצטפא מאזן כרדיה
67  בת,סעיד האשם אלחתו
.55  בת,מייסון זכי אלחתו
:

90

(2021  במאי12 ,שני בני אדם נוספים שהיו סמוך למכונית נהרגו גם הם)מרכז אלמיזאן
;46 נאדר מחמד אלע'זאלי בן
28  בן,עבד אלסלאם מחמוד אלע'זאלי

 הינו פעיל פתח )חשבון, עבד אלסלאם מחמוד אלע'זאלי,מבדיקה של מרכז המידע עולה כי לפחות אחד מהם
91

.(2021  במאי12 ,@ FatehEastGaza.g הפייסבוק

itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
civilians+killed
90

https://mezan.org/en/post/23977/Press+Release%3A+On+the+second+day+of+Israel%E2%80%99s+mil
itary+escalation+in+Gaza%3A+Israel%E2%80%99s+air+force+targets+residential+buildings%2C+more+
civilians+killed
https://www.facebook.com/FatehEastGaza.g/posts/5864133380295891 91
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