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عدنان رجبي
24, كفر عقب 

עדנאן רג'בי
24, כפר עקב

3
هيثم رجبي

42, كفر عقب
הייתם רג'בי
42, כפר עקב

4
عصام رجبي
44, كفر عقب
עיסאם רג'בי
44, כפר עקב

5
سليمان مصاروة

24, كفر عقب 
סלימאן מסארווה

24, כפר קרע

6

محمد محاميد
40, ام الفحم

מוחמד מחאמיד
 40, אום אלפחם

43
مصطفى بدران

21, ام الفحم
מוסטפא בדראן
21, אום אלפחם

44
جمانة قيسي
35, القدس

ג׳ומאנה קייסי
35, ירושלים

45
كمال أبو غليون
37, تل السبع 
כמאל אבו ג'ליון

37, תל שבע

46

ايهاب رجبي
 24, كفر عقب 
איהאב רג'בי
24, כפר עקב

7
صائب أبو حامد

 19, دريجات 
סאאב אבו חאמד

19, דריג'את

8
ساهر حوشية

28, يامون - جنين 
סאהר חושייה

28, יאמון - ג'נין

9
محمود مرار

 67, جلجولية 
מחמוד מראר
67, ג'לג'וליה

10
محمد اغبارية
21, ام الفحم 

 מוחמד אגבריה
21, אום אלפחם

11
محمد ابو نجم

41, تل أبيب - يافا
 מוחמד אבו נג'ם
41, תל אביב - יפו

12
حمزة بسام فهمي 

35, جيوس
חמזה בסאם פהמי  

35, כפר ג'יוס

13
أدهم بزيع

27, الناصرة
אדהם בזיע
27, נצרת

14
 سعيد محمد النباري

24, حورة
סעיד מחמד אלנבארי

24, חורה

15

محمد زاده
32, القدس

מוחמד זאדה
32, ירושלים

58
نسيم جابر

25, كفر قاسم
נסים ג'אבר

25, כפר קאסם 

59

حلمي جربان
77, جسر الزرقاء
חילמי ג'ורבאן

77, ג'סר א זרקא

16
وليد ناصر
33, الطيرة
וליד נאסר
33, טירה

17
لؤي إدريس
25, طمرة 
לואי אדריס
25, טמרה

18

نجاح ابو عرار
49, عرعرة النقب
נג'אח אבו עראר 
49, ערערה בנגב

47
يوسف الجروشي

58, الرملة 
יוסף ג'רושי
58, רמלה

48
نوال الجروشي

46, الرملة
נואל ג'רושי
46, רמלה

49
ريان الجروشي

16, الرملة
ריאן ג'רושי
16, רמלה

50

خالد حصري
33, عكا

ח'אלד חוסרי
33, עכו

19
محمد عدس
15, جلجولية
 מוחמד עדס
15, ג'לג'וליה

20

عزات حماد
55, يافا

עזאת חמאד
55, יפו

60
صالح السيد

35, حورة
סלאח אלסייד

35, חורה

61
ابراهيم الزاغة

25, القدس
איבראהים אזאע'א 

25, ירושלים

62
سرحان عطالله

30, يركا
סרחאן עטאללה

30, ירכא

63
محمد سنجري

28, عرابة
מחמד סנגרי
28, עראבה

64
حسام مصراتي

23, اللد 
חוסאם מוסראתי  

23, לוד

67
أنس سليماني

41, حيفا 
אנאס סלימאני

41, חיפה

68
فادي عبد القادر

38, الطيبة
פאדי עבד אלקאדר 

38, טייבה

69
ساهر إسماعيل

50, الرامة
סאהר אסמעיל

50, ראמה

70
لورين مصراتي

28, الرملة
לורין מוסראתי

28, רמלה

71
محمود سالم
21, الناصرة  

מחמוד סלאם 
21, נצרת

72

محمد جبارين
18, بياضة

 מוחמד ג'בארין
18, ביאדה

73
ابراهيم ابو عمرة

30, تل السبع
אבראהים אבו עמרה

30, תל שבע

74

وسام رباح
21, جديدة-مكر
ויסאם רבאח

21, ג'דיידה מכר

1
محمد اياد قاسم 

30, الطيرة
מוחמד איאד קאסם 

30, טירה

21
فواز دعاس
56, الطيرة
פואז דעאס
56, טירה

2

ليث نصرة
19, قلنسوة 
ליית נסרה

19, קלנסווה

23
عرفات لداوي

40, اللد
ערפאת לדאוי

40, לוד

24
عز عمارية
21, إبطن 
עז עמאריה
21, אבטין

25
احمد نصرالله
26, دير األسد 
אחמד נסרללה
26, דיר אל אסד

26
حافظ صنع الله
23,  دير األسد 
חאפז סנעללה

23, דיר אל אסד

27
سهى منصور
38, الطيرة 
סוהא מנסור

38, טירה

28
صالح ابو حسين
38, باقة الغربية 

 סלאח אבו חוסיין 
38, באקה אלגרביה

29
شافع ابو حسين 
40, باقة الغربية 

  שאפע אבו חוסיין 
40, באקה אלגרביה

30
مريم تكروري
27, القدس

מרים תקרורי
27, ירושלים

31
هيثم حمدان

26, جسر الزرقاء
הייתם חמדאן
26, ג'סר זרקא

32
عبد الرحمن الحداد

17, القدس
עבד אל רחמאן אלחדאד

17, ירושלים

33
رمضان ابو لطيف

20, رهط 
רמדאן אבו לטיף 

20, רהט

34
اياد خالد علي
40, الناصرة

איאד ח'אלד עלי  
40, נצרת

35
عبد قعقور
28, القدس
עבד קעקור
28, ירושלים

36
حاتم جروشي

42, الرملة
חאתם ג'רושי

42, רמלה

37
رونيت حبيش

42, يركا
רונית חביש
 42, ירכא

38
سند دحلة
16, طرعان
סנד דחלה
16, טורעאן

39
رمزي برقيني
50, الرينة 

רמזי בורקיני
50, ריינה

40
محمد خطيب
21, قلنسوة 
מוחמד חטיב
21, קלנסווה

22
طارق اغبارية
42, ام الفحم

טארק אגבריה
42, אום אלפחם

41
يوسف حلبي

9, عناتا
יוסף חלבי
9, ענאתא

42

جميل زبارقة
35, اللد 

ג'אמיל אזברגה
35, לוד

51
ميسر عثمان

27, حيفا
מייסר עותמאן

27, חיפה

52
حسن رميحي

56, إبطن
חסן רמיחי
56, איבטין

55
صبحية رميحي

60, إبطن
סובחיה רמיחי

60, איבטין

56
بكر ناطور

43, قلنسوة
בכר נטור

43, קלנסווה

57
خالد نخاش
19, الناصرة

חאלד נח׳אש
19, נצרת

53
احمد عيسى

17, كفر قاسم 
אחמד עיסא

17, כפר קאסם

54

روني عصام الشيخ
42, الطيبة

 רוני עיסאם אלשיח 
42, טייבה

65
رشا هيب

46, نوف هجليل 
 רשא הייב

46, נוף הגליל

66

اياد دبدوب
34, جديدة مكر 

איאד דבדוב
34, ג'דיידה מכר

94
مهران مغربي

42, حيفا
מהראן מוג'רבי

42, חיפה

95

أنس الوحواح
18, اللد

 אנאס אלוחואח
18, לוד

75
عبد العزيز قرطمة

26, جلجولية
 עבד אלעזיז קורמטה

26, ג'לג'וליה

76
خالد عقبي
37, قلنسوة
ח'אלד עוקבי
37, קלנסווה

79
يوسف تكروري

45, قلنسوة
יוסף תקרורי
45, קלנסווה

80
ريم إبراهيم
28, ساجور

רים אבראהים
28, סאג'ור

81
محمد عدوي
18, شعفاط

מוחמד עדאווי
18, שועפאט

82
عبد مزعرو
33, شعفاط
עבד מזערו

33, שועפאט

83
محمد ابو تركي
40+, شعفاط

מוחמד אבו תורקי 
40+, שועפאט

84
خالد زواوي

38, عكا 
חאלד זואוי

38, עכו

85
احمد عماش

42, جسر الزرقاء
אחמד עמאש

42, ג'סר אל זרקא

86
فادي غريفات

20, زرزير
פאדי ג'ריפאת

20, זרזיר

87
عالء صرصور

25, كفر قاسم 
עלאא סרסור

25, כפר קאסם

88
يوسف شقيلي

31, مسعودين العزازمة
יוסף אשקילי

31, מסעודין אל עזאזמה

89
حسام عثمان

24, حيفا
חוסאם עותמאן

24, חיפה

90
نعيم سوري
55, الناصرة
נעים סורי
55, נצרת

91
احمد جرجاوي

30, شقيب السالم
אחמד ג'רג'אוי
30, שגב שלום

92
سمية طاللقة

42, اللقية
סומיה טלאלקה

42, לקיה

93
نور أبو شلوفة

26, الرملة
נור אבו שלופה

26, רמלה

77
محمد فايز
52, حيفا

מוחמד פאיז
52, חיפה

78

إيهاب سعدي
40, الناصرة  
איהאב סעדי

40, נצרת

116
هيوم شحادة

53, يركا 
היום שחאדה 

53, ירכא

115

نائل مصطفى
42, عسفيا

נאיל מוסטפא
42, עוספיא

96
عاصم سلطي

24, عيلوط
עאסם סלטי

24, עילוט

97
غانم جبارين
43, ام الفحم
גאנם גבארין

43, אום אלפחם

98
سليم حصارمة 

44, البعنة
 סלים חסארמה

44, בענה

100
خليل أبو جعو
25, ام الفحم

ח'ליל חמד ג'עו 
25, אום אלפחם

101
عمرو جبارين
26, ام الفحم 
עמרו ג'בארין

26, אום אלפחם

102
أحمد طه

21,  كفر قاسم 
אחמד טהא

21, כפר קאסם

103
عبد قزاز
40, يافا

עבד קזאז
40, יפו

104
أحمد علقم
20, شعفاط
אחמד עלקם
20, שועפאט

105
محمد حصارمة

45, البعنة 
מחמד חסארמה

45, בענה

106
فادي درويش

20, العيسوية 
פאדי דארויש
20, עיסאויה

107
محمد كسواني

20,  شعفاط
מחמד קיסואני
20, שועפאט

108
محمود عودة
52, جلجولية 
מחמוד עודה
52, ג'לג'וליה

109
مصلح ترك
+30, يافا  
מוסלח טורק

+30, יפו

110
عايشة عبادي أبو الهيجا

55, جديدة مكر
עאישה עבאדי אבו אלהיג'א

55, ג'דיידה מכר

111
ابراهيم بلقيس

29, حيفا
איברהים בלקיס

29, חיפה

112
أمير اللداوي
23, شعفاط

אמיר אל -לדאוי
23, שועפאט

113
رشا ستاوي
32, المغار

רשא סתאווי
32, מע'אר

114
جهاد جبارين
40, دير حنا 
 ג'האד חמוד
40, דיר חנא

99

محمد إبراهيم برانسي 
25, الطيبة 

מוחמד אבראהים בראנסי
25, טייבה

122
يوسف أبو غنيم

40, اللد 
יוסף אבו ג'נים

40, לוד

121
رأفت عثمان عباس

24, نحف
ראפת עבאס

24, נחף

سهام أبو عشبة
43, الرملة  

סיהאם אבו עשבה
43, רמלה

محمد حمزة برغل
33, ام الفحم  

מוחמד חמזה בורגל
33, אום אלפחם

117
باسم لطفي سرحان

30, نحف 
באסם לוטפי סרחאן

30, נחף

118
نبيل أبو عمار 

18, اللقية
נביל אבו עמאר

18, לקיה

119
أحمد عمرية
19, إبطن 

אחמד עומריה
19, איבטין

120124 123
 أمين إغبارية

24, يافا
 אמין אגבריה

24, יפו

125
 مصطفى جبارين

 51, ام الفحم 
מוסטפא ג׳בארין
51, אום אלפחם

126

נהרגו בנסיבות הקשורות לפעילות משטרתית  قتلوا خالل أحداث تتعلق بنشاطات الشرطة

بشار زبيدات
19, بسمة طبعون 

בשאר זבידאת
19, בסמת טבעון

محمود ياسين
27, طمرة 

מחמוד יאסין
27, טמרה

أحمد حجازي
24, طمرة 

אחמד חגאזי
24, טמרה

منير عنبتاوي
33, حيفا

מוניר ענבתאוי
33, חיפה

محمد كيوان
32, ام الفحم
מוחמד כיואן

32, אום אל פחם

حازم جوالني
17, القدس

חאזם גולאני
17, ירושלים

حسام صغير
45, يركا

חוסאם סגיר
45, ירכא

نعيم معدي
21, جولس
נעים מעדי
21, ג'ולס

12345678
فتحي جابر

26, ام الفحم
פתחי ג'אבר

26, אום אל פחם

9


