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01/07/2010  
  :נערצותממחבלים לדמויות 

 רשות הפלסטיניתבמיסוד ההסתה 
  

מדיניות הרשות הפלסטינית של קריאת בתי ספר, מחנות קיץ, אירועי 
  חותרת תחת הסיכוי לשלום -ספורט, רחובות וטקסים על שמות מחבלים 

  
  ק זילברדיק, ברברה קרוקאאיתמר מרכוס, נאן ז'

  "וצוות "מבט לתקשורת פלסטינית

  
  

  תקציר:
היו אחראים להרג אזרחים ר שאמחבלים  מותהרשות הפלסטינית קראה מספר גדול של אתרים ואירועים על ש

תופעה זו ובאיזו מידה היא היקף "מבט לתקשורת פלסטינית" בודק את המחקר ישראלים. בדיווח מיוחד זה, מכון 
מגזר שולי בחברה הפלסטינית, או אם היא . בנוסף, המחקר יעריך אם מדובר בפעילות של 2010בשנת  תמשכנ

  מייצגת מדיניות של הרשות הפלסטינית.
  

  ממצאים: 
אשר המחבלת דלאל מוגרבי,  םעל ש) 2010(במארס שבו הרשות הפלסטינית קראה כיכר ברמאללה  מקרהה

רה ה מקאזרחים, לא הי 37בה נהרגו ש ,הטרור הרצחנית ביותר בתולדות מדינת ישראל הובילה את התקפת
באמצעות רבות לאופן שבו הרשות הפלסטינית ממסדת את ההסתה לאלימות,  ניבדוגמה אחת מ היבודד; זו

  הפיכה שיטתית של מחבלים לדמויות מופת.
  

רשות הפלסטינית של ב"מבט לתקשורת פלסטינית" מתעד את המדיניות המתמשכת  המחקר בדיווח זה, מכון
של מחבלים,  ותאמצעות קריאת אתרים ואירועים ציבוריים על שמב ,מחבלים והצגתם כדמויות לחיקויהאדרת 

שהובילה חטיפת אוטובוס שהסתיימה בהרג של מספר הישראלים בהם. דלאל מוגרבי, שהרצחניים ביותר  עיקרוב
על ואירועים פלסטיניים קריאת מספר גדול של מוסדות באמצעות מונצחת הרב ביותר בפיגוע טרור פלסטיני, 

ני בתי ספר יסודיים, גן ילדים, מרכז מחשבים, מחנות קיץ, תחרויות כדורגל, מרכז קהילתי, קבוצת ש :כולל שמה,
למבוגרים, מועדון סטודנטים, להקת  לימוד הכשרת סגל פוליטי, קורסילספורט, כיכר ציבורית, רחוב, קורס 

ס סיום לבתי ספר תיכוניים. ריקודים, יחידה צבאית, מעון במרכז נוער, קבוצה המשתתפת בחידון טלוויזיה וטק
  מוגרבי היא רק דוגמה אחת מתוך רבות אחרות.

  
דוגמאות לאתרים ואירועים הנקראים על  100 -כ"מבט לתקשורת פלסטינית" בחר  המחקר לצורך המחקר, מכון

דווחו בתקשורת  הדוגמאותמ 30 -מעל ל להציג את היקף התופעה.במטרה מחבלים,  46ם של ותיהשמ
  .2010שנת הפלסטינית ב

  
תופעה בולטת בחברה הפלסטינית. ילד פלסטיני יכול ללכת לבית הספר ברחוב הנקרא על  ההטרור הינהאדרת 

אנשים, לעבור את יום  37שם המחבל אבו ג'יהאד, אשר תכנן ושילח את פעולת חטיפת האוטובוס שבה נרצחו 
בלות אחר הצהרים בתחרות כדורגל הלימודים בבית ספר הנקרא על שמו של מייסד חמאס, אחמד יאסין, ל

אנשים בפיגוע, ולשהות בערב במרכז  31באסט עודה, אשר רצח -הנקראת על שם המחבל המתאבד, עבד אל
נוער הנקרא על שם המחבל אבו איאד, האחראי לרצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן. בחורה 

חיות דלאל', על שם המחבלת דלאל מוגרבי, לעבור שבוע פלסטינית יכולה להצטרף למועדון סטודנטיאלי הנקרא 'א
קודס לזכרו של מהנדס הפיגועים יחיא עיאש, ולהשתתף בתהלוכות סטודנטים על -של פעילויות באוניברסיטת אל

   ומושרש בו.את העולם הפלסטיני ומהווה חלק משמעותי מקיף המחבלים פיאור והאדרת שם מחבלים שונים. 
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  :רצחומחבלים שכבר האדרת , לעומת רצח: קריאה ישירה לשני סוגים של הסתה
את  פארתהיא מהינו צורה מסוכנת של הסתה, מאחר ומחבלים  להאדיר ולכבדשל הרשות הפלסטינית  הנוהג

יהודים,  הרג. כאשר דרשן במסגד קורא בטלוויזיה הפלסטינית לשהוא התבצעהרוצח ואת מעשה הרצח, לאחר 
 המחבל מתאבד אינהענקת כבוד ללעומת זאת,  אף אחד עוד לא נהרג. יה בלבד.בפוטנצהינו בשלב זה  רצחה

  מעשה. אחר את הרצח ל תרק לפעולה פוטנציאלית אפשרית, אלא מפאר תמתייחס
  

מוגרבי, הוא אמר לחברה דלאל  םכאשר יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, חנך מרכז מחשבים על ש
בפעולת  אזרחים נוספים 34וילדיה רועי בן השש ואילן בן השלוש, יחד עם הפלסטינית כי הרצח של רבקה הוכמן 

רק מעשה מקובל, אלא אף פעולה הראויה לכבוד. כאשר משרד החינוך  האיננ, של מוגרבי אוטובוסהחטיפת 
העביר הוא אנשים,  31רצח ר שאעודה, באסט -עבד אלהפלסטיני ערך טורניר כדורגל על שם המחבל המתאבד 

פעולת הרצח היא אשר הופכת פלסטיני לגיבור. המסר של הרשות הפלסטינית, כי מחבלים שרצחו אנשים מסר כי 
  הסתה לרצח.  ההערצת מחבלים שרצחו הינ ביותר. ומדאיגהם דמויות מופת, הינו מזיק לשלום 

  
  מנהיגים פלסטינים מפארים מחבלים:

א מדיניות של הרשות הפלסטינית יה שולית, אלא העל ידי קבוצ יתנעש הבדיווח זה, אינ תהטרור המתועדהאדרת 
ושל תנועת פת"ח, המבוצעת בפועל על ידי מנהיגים ובכירים ברשות הפלסטינית. ראש הממשלה הפלסטיני, 

שר תכנן וניהל לאירוע ספורט שנקרא על שמו של אבו ג'יהאד, המחבל א 2010מאי סלאם פיאד, נתן את חסותו ב
, בנוסף לפיגועי טרור רבים אחרים. ואילו מחמוד ואחרים על ידי דלאל מוגרבי שבוצעה את חטיפת האוטובוס

הביע בפומבי  הוא ,2009מוגרבי בשנת דלאל מימן הקמת מרכז מחשבים על שמה של הוא נוסף לכך שבעבאס, 
  . 2010תמיכה בקריאת כיכר על שמה בשנת 

  

  הרשות הפלסטינית מגנה על מדיניות כיבוד המחבלים: 
שיפת "מבט לתקשורת פלסטינית" את החלטת הרשות לקרוא לכיכר ברמאללה על שמה של דלאל בעקבות ח

  חלק ממדיניות הרש"פ: ההינ והטרור הזהאדרת מוגרבי, הנהגת הרשות הפלסטינית הגיבה כי 
  

  מחמוד עבאס, יו"ר הרשות הפלסטינית, על קריאת כיכר על שם מוגרבי: 
קריאת הכיכר על שם מוגרבי]. כמובן, אנחנו רוצים לכחש לכך ["לא הלכתי בעצמי, אך כמובן אינני מת

  ]17/01/2010ג'דידה, -חיאת אל-לקרוא על שמה כיכר." [אל
  

  סיהאם ברגותי, שרת התרבות ברש"פ, על קריאת כיכר על שם מוגרבי:
   "כיבודם באופן הזה [קריאת אתרים על שמם] הוא המינימום שאנו יכולים לתת להם, וזוהי זכותנו."

  ] 11/01/2010איאם, - [אל
  

  זי של פת"ח, מגן על הנצחת מחבלים:עאלול, חבר הועד המרכ-מחמוד אל
אשם יום השנה למות חשוב להמשיך לציין את זכרם של השהידים ומעשי הגבורה הפלסטיניים, ובר"

פת"ח  עאלול אמר כי תנועת-אל.. במרץ כל שנה. 11-מוגרבי, גיבורת פעולת החוף, שחל בהשהידה דלאל 
פעלה ופועלת להנציח את שהידיה וגיבוריה, מתוך נאמנות כלפיהם... הוא הוסיף: 'זו זכותנו וחובתנו 

חיאת -[אל "'להתגאות בכל השהידים, וזו חובתנו להעביר את המסר בצורה הישרה ביותר לדורות הבאים.
   ]25/2/2010ג'דידה, -אל
  

  המחבל אבו ג'יהאד: , על קריאת רחוב על שמו של דובר בשם מחמוד עבאס
רחים: 'אנו חוגגים היום את חנוכת רחוב על שם - "בדבריו בשם הנשיא [מחמוד עבאס] אמר טייב עבד אל

, נסיך השהידים... היה לו הכבוד להיות בעל הרעיון של פתיחת [אבו ג'יהאד] וזיר-המנהיג ח'ליל אל
הפך לאבו ג'יהאד, וכי עמנו מתגאה בו.  המאבק הפלסטיני החמוש... אנו אומרים כי העם [הפלסטיני] כולו

רחובות. אבו ג'יהאד לא מת אלא נשאר בתוכנו. אבו לשמו ניתן לבתי חולים ולבתי ספר ולמרכזים ו
; הדגשה: 21/4/2010ג'דידה, -חיאת אל-[אל ג'יהאד הוא מהנדס המהפכה, ו[הוא] הכדור הראשון."

  "מבט לתקשורת פלסטינית"] 
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  חקר זה:הגדרת 'מחבל' לצורך מ
לצורך מחקר זה, מחבל (או טרוריסט) הוא אדם אשר ביצע, תכנן, ארגן או סייע בהתקפות שנועדו לפגוע באזרחים 

לצורך מטרה אסטרטגית של הרג ו/או הטלת אימה על אוכלוסיה אזרחית. הגדרה זו אינה כוללת פעולה כנגד 
תפס כאיום, גם אם אזרחים נפגעו בפעולה כזו. נשל איום, או מה שלשם חיסול  בסיס טרורמטרה צבאית או כנגד 

פעולת טרור. התקפות המכוונות באופן ישיר כנגד מטרה  ה שלהגדרהכוונה האסטרטגית הינה הכרחית לצורך ה
  טרור, גם אם נפגעים בה אזרחים. האזרחית הינן טרור. התקפת מטרה צבאית אינ

. האתרים והאירועים מדיניתלפעילות  עברוולאחר מכן  בנוסף, בדיווח זה לא נכללים רבים שביצעו פעולות טרור
הרבים הנקראים על שם של יאסר ערפאת אינם נכללים בדוח זה, אף על פי שתכנן מספר גדול של פעולות טרור 

 .פרס נובל לשלוםשהוא קיבל מאוחר יותר שמטרתן הייתה הרג אזרחים, וזאת מאחר 

  
  מחבלים שאינם פלסטינים כלולים בדיווח זה:

נעמאני, אשר -רשות הפלסטינית. העיראקי עלי אלב לכבודלא רק פלסטינים שהיו מעורבים בפעולות אלימות זוכים 
 ג'ניןשאזור מרכזי במחנה  זכה ביצע את פיגוע ההתאבדות הראשון בעיראק והרג ארבעה חיילים אמריקאים,

נכללים לו אינם אשני אם סיין. גם . בדומה לכך, יש בית ספר וכביש הנקראים על שם סדאם חויקרא על שמוי
רוחב ומגוון האנשים שעסקו באלימות את מחבלים, הם כלולים בדיווח זה מכיוון שהם מבטאים בהגדרה הצרה של 

  וזכו לכבוד ברשות הפלסטינית. 
  

  דברי שבח כלליים למחבלים שאינם כלולים בדיווח זה: –מתודולוגיה 
הוזכרו ר שא ,מחבליםות על שממקומות ציבוריים ואירועים קריאת של  דיווח זה הינו תיעוד אך ורק של התופעה

"מבט לתקשורת פלסטינית" לא בדק את כל בתי הספר או הרחובות ברשות  המחקר בתקשורת הפלסטינית. מכון
בנוסף, דיווח זה אינו כולל את הנוהג של הפלסטינית, ולכן ההיקף המלא של התופעה הינו בוודאי רחב יותר. 

הם כנסים, הפלסטינית לכבד מחבלים באופן ישיר באמצעות אירועים הנערכים לכבודם. אירועים כאלה  הרשות
תקפות טרור. למשל, ביום השנה לבעיקר בימי זיכרון ובימי עצרות, תהלוכות ותכניות טלוויזיה מיוחדות, הנערכים 

), הטלוויזיה 1978-ב החוףדלאל מוגרבי (פיגוע 'אוטובוס הדמים' בכביש  שלהשנה לחטיפת האוטובוס 
. אירועים אלה, על אף שהם שלה הפלסטינית שידרה דיווחים, ראיונות ותכניות מיוחדות עליה ועל התקפת הטרור

  מגבירים את הבעיה, אינם כלולים בדיווח זה. 
  

  : ותמסקנ
ובר קיימא. התנערות מוחלטת ובלתי מסויגת מדרך הטרור על בסיס מוסרי, הינה תנאי בסיסי לשלום אמיתי 

הרשות הפלסטינית מצהירה בעולם כי היא מחויבת למאבק בטרור, אך מסר זה אינו יכול להתקבל כרציני בקרב 
העם הפלסטיני, מאחר שרבים מהמחבלים הרצחניים ביותר אשר הרגו מספר רב של ישראלים, זוכים שוב ושוב 

   .2010על ידי הנהגת הרשות הפלסטינית, גם בשנת  ולכבודלשבחים 
  

של הרג מכוון המעשה של עצם  לפיוש גאין הצהרה ברורה יותר לתמיכה בטרור ובאלימות מאשר קיום נוה
  להנציח את שמו של הרוצח.  לכבד ואזרחים ישראלים, הינו מספיק כדי 

  
לא  –שכנע את העם הפלסטיני כי דרך הטרור היא דרך דחויה תההנהגה הפלסטינית יהיה סיכוי לשלום רק אם 

, אלא כי זוהי דרך בלתי מוסרית ושגויה בכל עת 2010ני שהיא מזיקה לאינטרסים הפלסטינים נכון לשנת רק מפ
  ולא מונצחים כגיבורים וכדמויות חיקוי.  דחויים ומוקעיםשהיא. בכדי שיהיה סיכוי לשלום, המחבלים צריכים להיות 
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  המחקר:
קים. החלק הראשון מתעד מתן שמות של מחבלים זה של "מבט לתקשורת פלסטינית" מחולק לשני חלמחקר 

מתן החלק השני מתעד  מסגרות קבועות כמו בתי ספר, מרכזי ספורט ורחובות.מבנים ולברשות הפלסטינית ל
  .ומחנות קיץ לילדיםסיום  אירועים כמו טקסילטקסים ושמות של מחבלים ל

  
  תוכן העניינים:

  
     :יםומסגרות קבועמבנים  .1

  יםבתי ספר וגני ילד  .א
 רחובות, בניינים ושכונות  .ב
 מתקני ספורט  .ג
 יחידות צבא  .ד

  
  אירועים וטקסים: .2

  טורנירים ואירועי ספורט  .א
 מחנות קיץ  .ב
 אירועי תרבות וטקסים  .ג
 קבוצות לימוד ומתקנים קורסים, –חינוך פורמאלי   .ד
 שמות קבוצות, חידוני טלוויזיה ופרסומים –חינוך בלתי פורמאלי   .ה
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   :יםמבנים ומסגרות קבוע. 1

  
כמו בתי ספר, רחובות ואצטדיוני ספורט, ולמבנים חינוכיות של מחבלים שרצחו אזרחים למסגרות  מדת שמותלהצ

של תמיכה בהרג. ברחוב יחיא  ת למסריש המשכיועל החברה הפלסטינית, מכיוון שבכך  מתמשכת יש השפעה
יומיומי למסר כי המהנדס של חיזוק בכך אנשים. יש  מאותמדי יום עיאש, רחוב באזור מרכזי ברמאללה, עוברים 

מבנים  20-בתי ספר ויותר מ 20פיגועי ההתאבדות הפלסטינים הגדולים ביותר ראוי לכבוד מיוחד. בחלק זה נמנים 
  מחבלים ברשות הפלסטינית, המוזכרים באמצעי התקשורת הפלסטינים. ות אחרים הנקראים על שמ

  

  מחבלים: מותא. בתי ספר וגני ילדים על ש
  

  :םותיהלים הנזכרים להלן יש בתי ספר הנקראים על שמלכל המחב
הוא ממייסדי פת"ח, עמד בראש זרוע הטרור "ספטמבר השחור." מבין הפיגועים ש -אבו איאד (צלאח ח'לף) 

  .1972ספורטאים ישראליים באולימפיאדת מינכן  11שני דיפלומטים אמריקאים ורצח  רצח: תיכנן
יסדי פת"ח, סגנו של יאסר ערפאת. עמד בראש זרוע הטרור של הארגון ממי - וזיר) -אבו ג'יהאד (ח'ליל אל

לשחרור פלסטין (אש"פ). תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים, ובכללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל, 
  .ילדים 12 אזרחים, מתוכם 37חטיפת אוטובוס ורציחת 

לשחרור פלסטין." היה אחראי למספר רב של  היה מזכ"ל ארגון הטרור "החזית העממית -אבו עלי מוסטפא 
    )."שבהם נהרגו אזרחים ישראליים במהלך מלחמת הטרור הפלסטינית ("האינתיפאדה השנייה םפיגועי

אקצא' של תנועת פת"ח, שבפעולות הטרור שלהם בשנות -דובר 'גדודי השהידים של אל - נג'אר- אוסאמה אל
   .ייה") רצחו מאות אנשיםמלחמת הטרור הפלסטינית ("האינתיפאדה השנ

  מייסד תנועת חמאס. - אחמד יאסין
, 1978בשנת תקפת הטרור הרצחנית ביותר בתולדות ישראל, חטיפת אוטובוס ההובילה את  - דלאל מוגרבי
  ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37שבה נרצחו 

התקפת הטרור  תכנן את פטמבר השחור" של ארגון פת"ח.קצין המבצעים בזרוע הטרור "ס - חסן סלאמה 
  ספורטאים ישראליים. 11שבה נרצחו  1972באולימפיאדת מינכן 

איש הנהגת פת"ח בשנות הששים ותחילת שנות השבעים. בתקופה זו היה אחראי לחדירות  –כמאל עדוואן 
  ולפיגועים בישראל, ולפיגועים נגד יעדים ישראליים בעולם.

  נושות. הוצא להורג על ידי בית דין עיראקי מיוחד.הורשע בפשעים נגד האשנשיא עיראק  - סדאם חוסיין 
השבעים מפקד בכיר בפת"ח, הנהיג פעילות טרור של יחידות פת"ח שהתבססו בלבנון בשנות  -סעד סאיל 

  השמונים. ו
הנהיג פעולות צבאיות אסלאמיות נגד המנדט הבריטי בארץ ישראל. זרוע הטרור של חמאס  - קסאם - דין אל-עז א

  "קסאם.-דין אל- "גדודי עז א –נקראת על שמו 
אחת המחבלות הפלסטיניות הראשונות. השתתפה בפיצוץ אוטובוס ישראלי. נהרגה בעת   - שאדיה אבו ר'זאלה 

   הכנת פצצה.

  
, מאחר שהיא שנקראו על שמות מחבלים רשימה זו אינה כוללת את כל בתי הספר ברשות הפלסטיניתהערה: 

  וזכרו בעיתונות ובטלוויזיה הפלסטינית.על שמות בתי ספר שהבעיקרה מבוססת 
  

  עזה –בית הספר חטיבת הביניים על שם צלאח ח'לף (אבו איאד) לבנים. 1
  ]23/01/2006איאם, -[אל        

  בית הספר להכשרת אנשי סגל של פת"ח על שם אבו איאד (צלאח ח'לף). 2
http://vb.arabseyes.com/blogs/b1147.html]  :28/04/2010ראיון עם מנהל בית הספר, עדכני ל[  

  עזה -[אבו איאד] צאלח ח'לף. בית הספר לבנים על שם 3
]http://wikimapia.org/2067204/ar  , :28/04/2010עדכני ל[  

    רפיח - אבו איאד (צלאח ח'לף) . בית הספר על שם 4
  
  עראבה, ג'נין – מוסטפאבית הספר היסודי על שם אבו עלי . 5

  .הבנק העולמי סיוע שלבנבנה  -

  ]02/10/2003ג'דידה, -חיאת אל-אל ;23/01/2006איאם, -[אל          
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  עראבה, ג'נין -. בית הספר התיכון על שם אבו ג'יהאד6
]http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/_Arabba_807/Article_12730.html:עדכני ל , 

28/04/2010[  
  סמוע, דרום חברון -וזיר (אבו ג'יהאד)- . בית הספר על שם ח'ליל אל7

  .נבנה במימון הבנק האסלאמי לפיתוח-

  ]21/10/2009, ג'דידה-חיאת אל- [אל
  ח'אן יונס  –נג'אר -בית הספר על שם השהיד אוסאמה אל. 8

  ]23/01/2006איאם, -[אל    
  עראבה, ג'נין - בית הספר לבנים על שם אחמד יאסין. 9

]tp://www.palestineremembered.com/GeoPoints/_Arabba_807/Article_12730.htmlht:עדכני ל , 
]28/04/2010[  

  עזה –. בית הספר התיכון לבנות על שם דלאל מוגרבי 10
  ]23/01/2006 ,איאם-[אל        

  מחוז חברון ,שיוח'-לא העיירה – מוגרביספר התיכון לבנות על שם דלאל הבית . 11
  .בינלאומיפיתוח במימון הסוכנות האמריקאית לוץ בית הספר שיפ-

  ]30/07/2002 ,ג'דידה-חיאת אל- אל[         
  מחוז חברון, דורא -)מוגרבישיבולת פלסטין (דלאל  ילדים גן. 12

  ]30/05/2001 ,איאם- [אל                             
  עזה –. בית הספר חטיבת הביניים על שם חסן סלאמה לבנות 13

  ]23/01/2006איאם, - [אל        
  תל אלסלטאן, רפיח –. בית הספר התיכון לבנים על שם כמאל עדוואן 14

  ]23/01/2006איאם, -[אל      
  יעבד -חוסיין דאםבית הספר על שם ס. 15

  ]04/01/2007ג'דידה, -חיאת אל- [אל
  שכם –. בית הספר היסודי לבנים על שם השהיד סעד סאיל 16

  ]23/01/2006איאם, -[אל      
  יעבד -קסאם-דין אל-עז אבית הספר תיכון לבנים על שם . 17

  ]13/12/2006ג'דידה, -חיאת אל- [אל
  ג'נין -קסאם-דין אל- עז א. בית הספר היסודי על שם 18

]http://www.elections.ps/pdf/re__cen__Jenin.pdf:28/04/201, עדכני ל[  
  צפון רצועת עזה  -הלאדיה אבו ר'זא. בית הספר התיכון לבנות על שם ש19

]http://www.alaws2006.com , :21/04/2010עדכני ל[  
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  מחבלים:  מותב. רחובות, מבנים ושכונות על ש
 

  ם:ותיהלכל המחבלים הנזכרים להלן יש רחובות, מבנים ושכונות הנקראים על שמ
ממייסדי פת"ח, עמד בראש זרוע הטרור "ספטמבר השחור." מבין הפיגועים שהוא  -) אבו איאד (צלאח ח'לף

  .1972ספורטאים ישראליים באולימפיאדת מינכן  11תיכנן: רצח שני דיפלומטים אמריקאים ורצח 
ממייסדי פת"ח, סגנו של יאסר ערפאת. עמד בראש זרוע הטרור של הארגון  -  וזיר)-אבו ג'יהאד (ח'ליל אל

פלסטין (אש"פ). תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים, ובכללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל,  לשחרור
  .ילדים 12 אזרחים, מתוכם 37חטיפת אוטובוס ורציחת 

  .2004מחבל מתאבד שרצח חמישה חיילים בשנת  -  אע'א-יד בחכמיאללה אלימו)-אל
, 1978ר בתולדות ישראל, חטיפת אוטובוס בשנת הובילה את התקפת הטרור הרצחנית ביות - דלאל מוגרבי
  ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37שבה נרצחו 
תכנן נהרגו עשרות יזם והמהנדס הראשון של פיגועי ההתאבדות של חמאס. בפיגועים שהוא  -  יחיא עיאש

  ישראלים ונפצעו מאות. 
  ידי בית דין עיראקי מיוחד. הורשע בפשעים נגד האנושות. הוצא להורג עלשנשיא עיראק  -  סדאם חוסיין

  המחבל המתאבד הראשון בעיראק. רצח ארבעה חיילים אמריקאים. - ניאנעמ-עלי אל
היה אחראי על פיגועי ירי והתקפות  .בטול כרם ממייסדי התנזים (זרוע טרור עממית של פת"ח) - ת'אבת ת'אבת

  טרור במהלך מלחמת הטרור ("האינתיפאדה השנייה").

 
 

 אבו איאד [צלאח ח'לף]  מחבלאולם ע"ש ה 1.
"מינהלת ההכוונה הפוליטית והמודיעין הכללי פתחו אתמול קורס על שם השהיד ליואא' [אלוף] עבדאללה דאוד 

ביטחון. הקורס הוא עבור מספר מחברי מנגנון הביטחון הכללי, והוא נערך באולם ע"ש השהיד אבו  בנושא

  איאד [צלאח ח'לף] במחנה אלג'ניד."

 ]21/06/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל

 
 

  :  2010-האד בי'רחוב על שם המחבל אבו ג .2
רחוב ברמאללה על שם עיריית רמאללה חוגגת קריאת "כותרת: 

  )"אבו ג'יהאד(וזיר -'ליל אלהמפקד ח
וזיר אבו -אתמול נערך טקס ברמאללה לפתיחת רחוב השהיד ח'ליל אל"

רחים, מזכ"ל הנשיאות, שייצג את - ג'יהאד, בהשתתפות טייב עבד אל
רחים: -להנשיא [מחמוד עבאס]... בדבריו בשם הנשיא, אמר טייב עבד א

וזיר, נסיך -אל אנו חוגגים היום את חנוכת רחוב על שם המנהיג ח'ליל
השהידים... היה לו הכבוד להיות בעל הרעיון של פתיחת המאבק 

הפלסטיני החמוש, יחד עם אחיו וחבריו לדרך, ובמיוחד הנשיא השהיד 
יאסר ערפאת... אך אנו אומרים כי העם כולו הפך לאבו ג'יהאד, וכי עמנו 

אבו ג'יהאד לא מת, אלא נשאר בתוכנו. אבו מתגאה בו. שמו ניתן לבתי חולים ולבתי ספר ולמרכזים ורחובות. 
  הראשון." הקליעג'יהאד הוא מהנדס המהפכה, ו[הוא] 

  ]21/04/2010, ג'דידה-חיאת אל- [אל
 
 

  מוזיאון על שם המחבל אבו ג'יהאד: .3
קודס'. המוזיאון נבנה בתמיכה -"מוזיאון אבו ג'יהאד לנושא תנועת האסירים נמצא בקמפוס של אוניברסיטת 'אל

  מצד ממשלת כווית, והקרן הערבית בכווית." נדיבה 
]http://www.aj-museum.alquds.edu/aboutus/about.php, 21/04/2010: עדכני ל[  
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  : 2010-מרכז מחקר על שם המחבל אבו ג'יהאד ב .4
"ר חוסיין אלשיוח'י, ראש חבר הנאמנים של המכללה המודרנית בעיירה ביתוניא, הודיע על הקמת מרכז ד"

האד, כדי לחקור ולתעד את קורות חייו של השהיד ואת הניסיון שלו בתחומי יעל שמו של השהיד אבו ג' מחקרים
  המאבק, הפוליטיקה וההגות, [ולהכין] מחקרים שישרתו את העם הפלסטיני ואת סוגייתו הלאומית."

  ]18/04/2010, איאם-[אל 
 

  
  :צלאח ח'לף)אבו איאד (משודרת ממרכז לנוער על שם המחבל טלוויזיה לילדים תוכנית  .5

מהמרכז על שם השהיד צלאח  ,פארעה במחוז טובאס- שודרה ממחנה הפליטים אל 'בית הבתים' הילדים תוכנית
  , לרגל יום האסיר הפלסטיני. 'פארעה-אל' האיכלמתקן ח'לף (אבו איאד) להכשרת מנהיגים צעירים, שהיה בעבר 

  ]16/04/2010 הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח),[
  
  
  על שם המחבל אבו ג'יהאד: מרכז .6

  "פתיחת תערוכת 'נרות החירות' על שם השהיד עבדאללה דאוד"כותרת: 
נרות 'מרכז השהיד אבו ג'יהאד לענייני האסירים פתח היום, בחסות ראש הממשלה ד"ר סלאם פיאד, את תערוכת "

ד המפקד עבדאללה באולם המרכז הקהילתי במחנה בלאטה. התערוכה נשאה הפעם את שם השהי 'החירות
דאוד, אשר מת כשהיד לאחרונה באלג'יר ונקבר במקום הולדתו במחנה בלאטה. הפתיחה נערכה בנוכחת שר 

- ... וזקן האסירים המשוחררים סעיד אל עאלול,-ועד המרכזי של פת"ח מחמוד אלוהאסירים עיסא קראקע, חבר ה
עאלול -חבר המועצה המרכזית מחמוד אלשיבח ריו בדב ר הגופים הפוליטיים והאזרחיים והאקדמיים...שאו ,עתבה

  ם הקריבו למען מולדתם ועמם...יאת קריאת התערוכה על שם השהיד עבדאללה דאוד, וציין כי השהידים והאסיר
 הקדיש את התערוכה לרוחו של השהיד עבדאללה... חאג', מנהל מרכז אבו ג'יהאד לענייני האסירים-אבו אלפהד 
  "דאוד.

 ]10/04/2010 ,קודס-אתר עיתון אל[
 
 

  חוב על שם המחבל יחיא עיאש:ר .7
 ]08/04/2010 הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח),[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אגף במרכז נוער על שם המחבלת דלאל מוגרבי: .8
אגף השהידה דלאל  -: "בתי הנוער כיתוב על השלט

  מוגרבי". 
  ]15/03/2010 הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח),[
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  :2010- ב, מחבלת דלאל מוגרביהם כיכר על ש .9
הבלתי רשמית של הכיכר על שם דלאל בחנוכה על השלט כיתוב 

ביום השנה לפעולת החוף אנו מחדשים את ההתחייבות "מוגרבי: 
והשבועה שאנו נושאים את הפיקדון ושלא נסור מדרך השהידים 

כיכר השהידה דלאל מוגרבי, תנועת השביבה הסטודנטיאלית /  –
  "פלסטין

  ]12/03/2010דס, וק- אל[
 

, תומך בקריאת עבאסראש הראשות הפלסטינית, מחמוד  יושב
  :קבלת ההחלטה ותעקבב הכיכר על שמה

] קראו כיכר על שם דלאל מוגרבי, והוא שות הפלסטינית[הישראלים אומרים,] 'הוא [עבאס] לא יודע שהם [הר"
ן אני לא מתכחש לכך  [לקריאת הכיכר על שם אני לא הלכתי בעצמי, אך כמוב –[עבאס] בעצמו הלך [לטקס]' 

   "דלאל]. כמובן, אנו רוצים לקרוא על שמה כיכר.
  ]17/01/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
 

  :2009-ב )UNDPחטיבת הרכש של האו"ם ( שיפוץ בית חולים על שם המחבל ת'אבת ת'אבת במימון .10
  "ת הגדהפרויקטים במחוזו 28[משרד] הבריאות שוקד על ביצוע "כותרת: 

ובמחוז טול כרם מתבצעות העבודות לבניית קומה נוספת בבית החולים על שם השהיד ת'אבת ת'אבת בעלות של "
  ."UNDP -שקל מ 700,000

  ]21/10/2009ג'דידה, -חיאת אל- [אל

 
 

  :2009- מרכז מחשבים על שם המחבלת דלאל מוגרבי ב .11
ם השהידה דלאל מוגרבי, בטקס שנערך למטרה הוועדה לבניית חברון חנכה אתמול את מרכז המחשבים על ש"

טקס פתיחת המרכז, הממומן  נכחו באירוע יועץ הנשיא מחמוד עבאס לענייני תקשורת וטכנולוגיית מידע...זו... 
  ."..באמצעות תרומה מלשכת הנשיא

  ]05/05/2009איאם, -[אל 
 

 
  :2008-המחבלת דלאל מוגרבי ב על שםמרכז קהילתי  .12

  ."אשר התנועה ארגנה במרכז חברון לכבוד השהידה דלאל מוגרבי 'לשהידים נאמנות'במהלך כנס "
]28/07/2008ג'דידה, -חיאת אל- [אל  

 
 

  :2007-על שם סדאם חוסיין במחנה ג'נין בכיכר מרכזית ושכונה  .13
ראק, סדאם חוסיין, את הכיכר המרכזית במחנה... באותו הקשר, י"תושבי מחנה ג'נין קראו אתמול על שם נשיא ע

  ושבי [שכונת] ואדי ברקין שממערב למחנה קראו את שכונתם על שם השהיד סדאם חוסיין..."ת
  ]12/01/2007איאם, - [אל

  
  

  :2007-לאחר להוצאתו להורג בורחוב על שם סדאם חוסיין ביעבד,  בית ספר .14
ותר בה על אישי הציבור וגורמי הכוח ביעבד החליטו לקרוא את אחד מבתי הספר בעיירה ואת הרחוב החשוב בי"

  "האד, שאותם ייצג.ידאם להנצחת זכרו וכדי להדגיש את ערכי הערביות והג'סשם 
  בסיוע כספים מארה"ב. נסלל מחדש כן - לפניל שם סדאם חוסיין לציין כי הרחוב הראשי בעיירה יעבד, הנקרא עיש 

  ]04/01/2007ג'דידה, -חיאת אל- [אל
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  : 2004- באע'א - אלד יימוא'- אלגבול ברצועת עזה על שם המחבל -מעבר .15
פלג חמוש של רפיח שעליו נכתב: "ניצי פת"ח [הראו שלט שהוצב במעבר הגבול של  CNNצילומים של רשת 

התפרצות 'אע'א, מבצע פעולת -ד XִחוVמאללה אליימוU-פת"ח] אלגבול על שם השהיד הנץ [איש ניצי פת"ח: מעבר 
  ."12/12/2004- במעבר רפיח ב 'הזעם

[CNN, 25/11/2005]  
  
  

  :כיכר ציבורית בג'נין על שם המחבל יחיא עיאש .16
 המועצה למשכן ממול שיצאו Yהמוניות בתהלוכות אתמול השתתפו וקלקיליה נין'ג מחוזות מבני מאות"

 ..."עיאש יחיא ש"ע הכיכר דרך בעיר הראשיים ברחובות סבבה התהלוכה... נין'בג המחוקקת
  ]07/12/04, דידה'ג-אל חיאת- אל[

  
 

  :2003- ב נעמאני-אל עליעל שם מחבל מתאבד בעיראק נקרא במחנה הפליטים של ג'נין מרכזי אזור  .17
האישים, המוסדות, והכוחות הלאומיים והאסלאמיים במחנה הפליטים של ג'נין... החליטו להמשיך את קמפיין "

הפליטים על שם  במרכז מחנה נמצאאיסוף [תרומות] הדם על מנת שיישלחו לעיראק, [והחליטו] לקרוא לאזור ה
  "נעמאני, מבצע פיגוע ההתאבדות הראשון בעיראק.- השהיד עלי אל

  ]02/04/2003דס, וק-[אל      
  
 

  :2003-רחוב בעזה על שם המחבלת דלאל מוגרבי במימון הבנק העולמי ב .18
בשיתוף  עיריית עזה מוציאה כרגע אל הפועל קבוצה גדולה של פרויקטים פיתוחים באזורים שונים בעירייה, וזאת"

ובמימון של כמה גורמים ומוסדות בינלאומיים תורמים,  'פקדאר'עם המועצה הכלכלית הפלסטינית לפיתוח ושיקום 
, מוגרבימיליון דולר. [רשימה ארוכה של אתרים ותורמים] ....ואת פיתוח רחוב דלאל  10בערך כולל העולה על 

בעל ברית שהיה [העורך: יני יסוקאדר ח- יקט רחוב עבד אלאקצא על ידי הבנק העולמי... ואת פרו-במימון של קרן אל

  ."תכנית הפיתוח של האומות המאוחדות ,UNDP דייל במימון הסוכנות הגרמנית לפיתוח, ע טלר]יה של
  ]17/02/2003דס, וק-[אל      

  
  
  

  על שמות מחבלים: ג. מתקני ספורט
  

  ם:תיהולכל המחבלים הנזכרים להלן יש מתקני ספורט הנקראים על שמ
ממייסדי פת"ח, עמד בראש זרוע הטרור "ספטמבר השחור." מבין הפיגועים שהוא  -אבו איאד (צלאח ח'לף) 

  .1972ספורטאים ישראליים באולימפיאדת מינכן  11תיכנן היו רצח שני דיפלומטים אמריקאים, ורצח 
ש זרוע הטרור של הארגון ממייסדי פת"ח, סגנו של יאסר ערפאת. עמד ברא - וזיר) -אבו ג'יהאד (ח'ליל אל

לשחרור פלסטין (אש"פ). תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים, ובכללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל, 
  .לדיםי 12מתוכם אזרחים,  37חטיפת אוטובוס ורציחת 

  איש פת"ח, היה מעורב בפעילות טרור במשך מספר שנים. -אנם 'ר מאל'ג
  אקצא.- כצלף בגדודי השהידים של אל שימש, כדורגלן – קטו-טארק אל

יותר מאלף ע"י שקאקי ביצע הארגון " מאז הקמתו .מייסד ארגון "הג'יהאד האסלאמי בפלסטין - פתחי שקאקי
  אנשים. 21שבו נרצחו  2002, כולל פיגוע התאבדות בשנת 950-איש ונפצעו כ 150-פיגועי טרור שבהם נרצחו כ

  ב בפיגועי טרור בשנות השמונים.איש פת"ח שהיה מעור -סאלמי - א רפיק

 
 :2010- ב שקאקיפתחי חניכה של אולם ספורט על שם המחבל  .1

  .23/04/2010- לאהיה ב' בבית שקאקיפתחי חניכה של אולם 'השהיד 
http://www.psnews.ps/index.php?act=Show&id=35204]  :29/04/2010, עדכני ל[  
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  וזיר) בקבאטייה:-(ח'ליל אל אדאבו ג'יהקריית נוער (לספורט) על שם המחבל  .2
] באוסטרליה... ערכו פגישה עם מרוואן World Vision[ 'חזון עולמי'דייויד ויוויאן, האחראי על הפרויקטים של מוסד "

ושאחי, מנכ"ל מרכז השהיד צאלח ח'לף וסעיד חמדאן, ראש מינהלת הנוער והספורט בג'נין, כדי לדון במנגנוני -אל
ידיות [המשותפות] למשרד הנוער והספורט ומוסד 'חזון עולמי', ובכדי לדון בהליכי הפעלת השיתוף ובתכניות העת

קבאטייה, אשר נבנה בקריית הנוער על שם השהיד אבו ג'יהאד... מרוואן  –פלסטין'  -האצטדיון של 'חזון עולמי  
על מוסד 'חזון עולמי'...  ושאחי דיבר בשם מוסא אבו זיד, מנכ"ל משרד הנוער והספורט, ובירך את האחראים-אל

   ."והזכיר כי המוסד מימן את גרעין פרויקט קריית הנוער על שם השהיד אבו ג'יהאד
  ]14/03/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
  

 :סאלמי- א אולם ספורט על שם המחבל רפיק .3
  סאלמי.-א מנהלת הנוער והספורט של הרשות הפלסטינית על פעילויות המתנהלות באולם השהיד רפיק תהודע

]http://www.mys.gov.ps/index.php ,02/03/2010: עדכני ל[ 
    

 
  אנם:'ר מאל'אצטדיון על שם המחבל ג .4

  אנם בטול כרם..." 'ר מאל'"אצטדיון על שם השהיד ג
  ]12/06/2006ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
  

  :2004- ב ל"סוכנות האמריקנית לפיתוח בינ, מומן על ידי הףל'צלאח חמגרש ספורט על שם המחבל  .5
 ףטול כרם חונכת את המגרש על שם השהיד צלאח ח'ל 'תפאהם'[קבוצת]  – מושל מחוז ג'נין בנוכחות"כותרת: 

   "בשישה שערים
אומי לסוכנות האמריקנית לפיתוח בינל ,משרד הצעירים והספורט למוסד להצלת הילדמטעם גני הוקרה מהוענקו "
]USAID[ 'לףולמועצה למיזמי פיתוח לצעירים באזור על שם השהיד צלאח ח".  

 ]30/05/2004 ,דידה'ג-חיאת אל- אל[
  
 

  :2003- ב קטו- אלטארק אולם על שם המחבל  .6
של טול  ''קאפית'מועדון  קטו- אלהגרלת משחקי טורניר כדורגל למועדוני טול כרם באולם על שם השהיד טארק "

 ."כרם
 ]2003/10/02, איאם- אל[
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  מחבלים מותד. יחידות צבאיות הנקראות על ש
  

  :םותיהיש יחידות צבאיות הנקראות על שמלכל המחבלים הנזכרים להלן 
  מחבל שביצע מספר פיגועי טרור לפני הסכמי אוסלו. - ריש - אחמד אבו אל
  .2002בשנת איש  100-ונה. הרגה אדם אחד ופצעה כהמחבלת המתאבדת הפלסטינית הראש - ופאא אידריס 
   .מיוחד עיראקי דין בית ידי על להורג הוצא. האנושות נגד בפשעים הורשעש עיראק נשיא - סדאם חוסיין 

 
  :2008-ריש ב-גדודי פת"ח על שם המחבל אחמד אבו אל .1

בצהריים אחריות על הפצצת  נטלו אתמול ,הזרוע הצבאית של תנועת פת"ח ...ריש- גדודי השהיד אחמד אבו אל"
 מבכירי[ ניהר'הם מקדישים את הפעולה הזאת לנשמת השהיד עמאד מוהם מסרו כי מוצב סופה בשני טילים... 

  חיזבאללה]."
  ]14/02/2008ג'ידידה, -חיאת אל- [אל

  
  

  :2007-פת"ח על שם סדאם חוסיין בשל  מחלקה .2
בנוכחות מושל מחוז  ',ןיסיודאם חסתא על שם השהיד ה'בעיירה סיריס  3מחלקה תנועת פת"ח כינסה את ועידת "

  ."מילהו, עטא אבו ראזורג'נין, קדורה מוסא, ומזכיר תנועת פת"ח ב
  ]28/01/2007ג'דידה, -חיאת אל- [אל

 
 

  :2002-דריס ביפת"ח על שם המחבלת ופאא אחולייה של  .3
  .'"דריסיות על שם השהידה ופאא אמשימת החוליה היא לבצע פיגועים בעורף הישראלי, והחוליה כונתה 'החולי"

  ]01/03/2002דס, וק- [אל
  

 



 

13 

  

  . אירועים וטקסים2
  

מחבלים,  ותקריאת טקסים ואירועים רשמיים כמו מחנות קיץ, תחרויות ספורט, קורסים וטקסים חינוכיים על שמ
. ת לחיקויוראויהו ופצעו אזרחים גיבורים ודמויות מופת צחמלמדת את משתתפי האירועים לראות באנשים שר

ילדים גאים לשחק בקבוצות כדורגל ולהשתייך למועדוני ספורט, והקבוצות ומועדוני הספורט הינם מקור של גאווה 
רבה עבור האוהדים והחברים בהם. כאשר קבוצת כדורגל נקראת על שמו של המחבל אבו ג'יהאד, שתיכנן 

שמו של אבו  אנשים, 37ישראל שבה נרצחו התקפות טרור רבות בכללן התקפת הטרור הרצחנית ביותר בתולדות 
  המחבל הופך לשם נרדף לכבוד ולתהילה. םש גי'האד מתקשר בעיני הילד עם גאוותו בקבוצת הכדורגל שלו. כך,

  
מחבלים אשר הוזכרו  ותאירועים וטקסים ברשות הפלסטינית שנקראו על שמ 50-דיווח זה כולל פירוט של יותר מ

  בתקשורת הפלסטינית. 
 
  

  מחבלים:ות תחרויות ספורט ואירועים על שמא. 
 

   ם:ותיהלכל המחבלים הנזכרים להלן יש טורנירים ותחרויות ספורט הנקראים על שמ
ממייסדי פת"ח, עמד בראש זרוע הטרור "ספטמבר השחור." מבין הפיגועים שהוא  -אבו איאד (צלאח ח'לף) 

  .1972אים ישראליים באולימפיאדת מינכן ספורט 11תיכנן היו רצח שני דיפלומטים אמריקאים, ורצח 
ממייסדי פת"ח, סגנו של יאסר ערפאת. עמד בראש זרוע הטרור של הארגון  - וזיר) -אבו ג'יהאד (ח'ליל אל

לשחרור פלסטין (אש"פ). תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים, ובכללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל, 
  .ילדים 12 מתוכם אזרחים, 37חטיפת אוטובוס ורציחת 

. ביצע מספר חדירות ופיגועים במושבים בית יוסף, 60-מפקד צבאי בארגון פת"ח בשנות ה - אבו עלי איאד
  מרגליות, מנארה וכפר גלעדי.

היה מזכ"ל ארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין." היה אחראי למספר רב של  -אבו עלי מוסטפא 
   .)"ראליים במהלך מלחמת הטרור הפלסטינית ("האינתיפאדה השנייהשבהם נהרגו אזרחים יש םפיגועי

סדי הזרוע הצבאית של חמאס, אחראי על תכנון מספר פיגועי טרור בהם נרצחו יאחד ממי - אבראהים מקאדמה
  ישראלים. 28

  .2003שנת אנשים בפיגוע ב 19מחבל מתאבד שרצח תשעה ופצע  - איהאב אבו סלים
  .2000בהתקפה בשנת  דשני חיילים ישראלים ופצע אח מחבל שרצח - סעיד 'בהאא

אקצא. היה אחראי לרצח ישראלים -מייסד זרוע הטרור של פת"ח, גדודי השהידים של אל -  עמארין-האד אליג'
  רבים.

  איש הנהגת חמאס, עמד מאחורי פיגועי טרור רבים. - ורצג'מאל מנ
, בפעולת חטיפת 1978בתולדות ישראל בשנת הובילה את מתקפת הטרור הרצחנית ביותר  - דלאל מוגרבי

   ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37אוטובוס שבה נרצחו 
מפקד בתנזים (זרוע פעילות טרור של פת"ח) אשר תיכנן התקפה על מסיבת בת מצווה בשנת  -  סאזיאד דע

  .2001שישה חוגגים. כמו כן עמד מאחורי חטיפה ורצח של שני ישראלים בשנת  ורצחנ, שבה 2002
קצין המבצעים בזרוע הטרור "ספטמבר השחור" של ארגון פת"ח. תכנן את ההתקפה שבה נרצחו  - חסן סלאמה 

  .1972ספורטאים ישראלים באולימפיאדת מינכן בשנת  11
  .2002מחבל מתאבד אשר רצח שלושה בשנת  - טארק אבו ספקה

  אקצא.- שימש כצלף בגדודי השהידים של אל ,כדורגלן – קטו-טארק אל
המהנדס הראשון של פיגועי ההתאבדות של חמאס. בפיגועים שהוא תכנן ושילח נהרגו עשרות  -  חיא עיאשי

  ישראלים ונפצעו מאות. 
  .2002בשנת  חמישה תלמידי מכינה צבאיתשחדר ליישוב עצמונה ורצח איש חמאס  -  חמד פרחאתומ

נגד  התאבדותירי ופיגועי חורי פיגועי עמד מא אקצא",- איש "גדודי השהידים של אל – יומוחמד ר'סאן ליפתאו
  . ישראל

  .2001בשנת  74מחבל מתאבד שרצח חמישה אנשים ופצע  - מחמוד מרמש
  הורשע בפשעים נגד האנושות. הוצא להורג על ידי בית דין עיראקי מיוחד.שנשיא עיראק  - סדאם חוסיין 

  .1979בשנת חטיפה ישראליים בפיגוע ארבעה בני משפחה באכזריות רבה מחבל לבנוני שרצח  -סמיר קונטאר 



 

14 

  

המחבלים שנמלטו לכנסיית הקבר בבית מפיגועי ירי רבים. היה אחד  לעאחראי  ,פעיל תנזים - עבדאללה דאוד
ובנזירים שבתוכו  מקום הקדושתוך שימוש ב ילחם, כשהם ממשיכים לה2002בשנת  'חומת מגן'לחם במבצע 

  נים אנושיים.יכמג
בפיגוע בליל הסדר במלון פארק בנתניה  140אנשים ופצע  31בל מתאבד שרצח מח -  באסט עודה-עבד אל
  .2002בשנת 

הנהיג פעולות צבאיות אסלאמיות נגד המנדט הבריטי בארץ ישראל. זרוע הטרור של חמאס  - קסאם - דין אל-עז א
  קסאם."-דין אל- "גדודי עז א –נקראת על שמו 

שקאקי ביצע הארגון יותר מאלף  ל ידיע ובפלסטין." מאז הקמת מייסד ארגון "הג'יהאד האסלאמי - פתחי שקאקי
  אנשים. 21שבו נרצחו  2002, כולל פיגוע התאבדות בשנת 950-איש ונפצעו כ 150-פיגועי טרור שבהם נרצחו כ

ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס בעזה. היה אחראי לפיגועי טרור רבים, כולל חדירה ורצח של  - צלאח שחאדה
   תלמידים.

היה מפקד התנזים (זרוע הטרור של פת"ח) בטול כרם, היה אחראי לפיגועים רבים בתקופת  - ד כרמי'ארא
  )."מלחמת הטרור ("האינתיפאדה השנייה

ור עממית של פת"ח), היה אחראי על פיגועי ירי על מכוניות ועל ממייסדי התנזים (זרוע טר - ת'אבת ת'אבת
  התקפות טרור אחרות במהלך מלחמת הטרור ("האינתיפאדה השנייה").

 
 2010- ב וזיר (אבו ג'יהאד)-אליפות בכדורגל על שם המחבל ח'ליל אל .1

נסיך לצעירים על שם בכדורגל  16- סל חוסייני... האליפות הי"היום בשעה שמונה בבוקר תיפתח באיצטדיון פי
וזיר (אבו ג'יהאד). את האליפות מארגן מועדון אנסאר אלקדס, בפיקוח ההתאחדות -השהידים, ח'ליל אל

וזיר... לצד חברי -טקס הכתרת המנצחים ייערך בנוכחות בנו של השהיד, ד"ר ג'יהאד אל הפלסטינית לכדורגל...
חוסייני, מזכ"ל ההתאחדות לכדורגל אשר -ס עדנאן אלהוועד העליון של האליפות: מושל מחוז ירושלים, המהנד

יגיע כנציג האלוף ג'יבריל רג'וב ... וראש יחידת ירושלים בלשכת הנשיאות [לשכת אבו מאזן], עורך הדין אחמד 
  אלרוויידי."

  ]11/06/2010, ג'דידה-חיאת אל-[אל 
  
  

  2010-ב דאודרגל למנגנוני הביטחון הפלסטיניים על שם המחבל עבדאללה -טורניר קט .2
קאסם, -"בית לחם: הגרלת טורניר החמישיות בכדורגל אשר נושא את שמו של השהיד עבדאללה דאוד אבו אל

נערכה אתמול במטה המבצעים המשותפים במחוז בית לחם. בטורניר לוקחות חלק קבוצות של מנגנוני הביטחון 
ני הביטחון ותפים... ובנוכחות נציגי מנגנובמחוז בית לחם והוא ייערך בנוכחות נאסר עמר, מנהל המבצעים המש

  "אשר משתתפים בתחרות.
  ]17/05/2010, איאם- [אל

  
  

  2010-בבחסות פת"ח  וזיר (אבו ג'יהאד)-ח'ליל אלטורניר כדורגל לילדים על שם המחבל  .3
אתמול בערב הסתיימה האליפות השנייה על שם השהיד אבו ג'יהאד לילדים במועדון הנוער באבו דיס, אשר 

  [...]  סניף אבו דיס –ערכת מדי שנה בחסות תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני פת"ח נ
טקס ההוקרה נפתח בנאום של מזכיר תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני פת"ח באבו דיס, פיראס אבו הילאל, 

 אשר הודה לשחקנים על התפקוד הנהדר שהציגו במשחקי האליפות... אבו הילאל דיבר על יום השנה למות
וזיר "אבו ג'האד", ועל דרך המאבק שלו. הוא הזכיר לנערינו כי נלך באותה דרך של אבו - המפקד השהיד ח'ליל אל

  ג'האד ואבו עמאר, שנשמותיהם מאירות לנו את הדרך לעבר המדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. [...]
  ]16/05/2010, ג'דידה-חיאת אל-[אל 

  

  
  2010 -ב ה דאודאליפות קראטה על שם המחבל עבדאלל .4

-בחסותו המכובדת של מושל מחוז שכם, ג'ברין אל –אקצא לקראטה ואומנויות לחימה בשכם סיימה -"אקדמיית אל
  את אליפות השהיד המפקד עבדאללה דאוד הראשונה בקראטה." –בכרי 

  ]04/05/2010, ג'דידה-חיאת אל-[אל 
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  : 2010-ב קטו-אלמחבל טארק יהאד וקבוצה על שם ה'טורניר כדורגל על שם המחבל אבו ג .5
  אליפות השהידים והאסירים לכדורגל" כינויזוכה ב קטו-אלכותרת: "נבחרת השהיד טארק 

האד, בשעה יחטפו את גביע אליפות השהידים והאסירים והשהיד אבו ג' קטו- אל[קבוצת] בני השהיד טארק "
שחקי האליפות שערכה תנועת השחרור ג'לאד הגיעה למקום השני. זאת במסגרת מ-שקבוצת בני השהיד אימן אל

הלאומי הפלסטיני פת"ח במגרשים של בית הספר התיכון ארתאח, כדי לציין את זכרם של השהידים הגיבורים 
קבוצות של בני נוער מכל חלקי המחוז. כל הקבוצות נקראו  18האד... באליפות השתתפו יוהשהיד המפקד אבו ג'

  ".על שם שהידים
  ]25/04/2010 ,ג'דידה-חיאת אל- [אל

  
  

  :2010-ב מוסטפאטורניר כדורגל על שם המחבל אבו עלי  .6
של  שלט(  - וסטפאעל שם השהיד אבו עלי מ כתבה על סיום טורניר

   טקס הסיום ברקע).
 ]23/04/2010 [טלוויזיה פלסטינית,

  
  

 
 

 
 
 

  
  :2010- לוזיר) ב- טורניר סייף על שם המחבל אבו ג'יהאד (ח'ליל א .7

, בבניין 23/04/2010האד] ביום שישי, יוזיר [אבו ג'-רוך אליפות סיף על שם השהיד ח'ליל אלמועדון בלדנא יע"
המועדון שנמצא במרכז השהיד יאסר ערפאת... זאת לרגל יום האסיר הפלסטיני ובחסות ראש הממשלה, דוקטור 

  ".ומעלה 1994 ומעלה, קבוצת הבנים: ילידי 1997שיטת האליפות, קבוצת הבנות: ...ילידות  סלאם פיאד.
  ]13/04/2010, ג'דידה-חיאת אל- [אל

  
  

  : 2010- ב עבדאללה דאודטורניר על שם המחבל  .8
  "תוצאות טורניר השהיד עבדאללה דאוד"כותרת: 

], שמארגן מרכז הנוער של בלאטה, תחת 16-17[בני  1993במסגרת אליפות השהיד עבדאללה דאוד לילידי שנת "
השהיד יאסר ערפאת, נערכו אתמול מספר תחרויות  טינית פת"ח, ביתחסות תנועת השחרור הלאומית הפלס

, עבדאללה גורשיםספורט... התחרויות הצטיינו ברוח ספורטיבית מצד השחקנים... הנושאת את שם שהיד המ
המתמשכת במרכז, לשם  המפקח על הספורט במרכז הנוער של בלאטה... הודה לתנועת פת"ח על תמיכתה. דאוד

   "ואליפויות.קיום תחרויות 
  ]10/04/2010 , עדכני ל:www.nablustv.net [אתר טלוויזיית שכם,

 
 

  :2009-ב מוחמד ר'סאן ליפתאוויאליפות על שם המחבל  .9
  "מועדון הספורט 'אסלאמי רמאללה' זוכה באליפות השהיד מוחמד ר'סאן ליפתאווי"כותרת: 

הצופים - [אסתשהאד] של מפקד ליפתא' ציינה ברמאללה את יום השנה החמישי למות השהידיםאגודת הצדקה '"
[באגודה] מוחמד ר'סאן ליפתאווי, באמצעות עריכת תחרות כדורגל ב'מועדון [ספורט] אסלאמי' בעיר. התחרות 

קי עד להקמת נפתחה בדבריו של המחנך דיאא' מעלא, ראש האגודה... אשר הדגיש כי עמנו ימשיך במאבקו החו
הוא בירך את השהידים הזכים ואת הנשיא  מדינתו העצמאית בעלת הריבונות המלאה ובירתה ירושלים הנעלה...

המנוח יאסר ערפאת ואת מוחמד ר'סאן ליפתאווי, אחד ממייסדי גדודי שהידי אלאקצא בגדה המערבית, [לשעבר] 
   "מפקד בצופים באגודת ליפתא.

  ]22/11/2009ג'דידה, -חיאת אל-[אל 
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  :2009-ב מוסטפאאבו עלי  המחבלעל שם כדורגל טורניר  .10
למועדונים  מוסטפאלאל [סהר] ירושלים עלתה למקום השני בטבלת הטורניר על שם השהיד אבו עלי יקבוצת ה"

 ]15/09/2009דס, וק- [אל                     "מצטיינים.
 
 

  :2008-טורניר כדורגל על שם דלאל מוגרבי ב .11
אליפות השהידה דלאל מוגרבי לכדורגל, אשר אותה ארגן מועדון  יכינואסלאמי סלואן, זכו ב במועדון 96ילידי "

  ."הלאל אלקדס בשיתוף עם חמש קבוצות מקבוצות מועדוני מחוז ירושלים
 ]05/08/2008ג'דידה, -חיאת אל-[אל 

 
  

  :2008- אליפות על שם המחבל סמיר קונטאר ב .12
שאירגן מועדון הספורט עזה לרגל יום ' ,סמיר קונטאר'קן האסירים זכתה באליפות ז' שירותי אלשאטי'קבוצת "

."למעצרו בבתי הכלא הישראליים 29-השנה ה  
  ]05/05/2008ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  

  

  :2008-ב יהאד'ג אבו המחבל שם על טורניר .13
 אליפות, הראשונה הכדור אליפות את] עשר[ האחד, שישי ביום תקיים אלאמערי הפליטים במחנה ח"פת תנועת"

  . החדשה בירה- אל במגרש יתחילו הפעילויות...האדי'ג אבו השהיד
מתוך כבוד  ,אשר תיפתח ביום שישי, ביום ובחגיגה הספורטיבית, מן הצפוי שיתקיימו שם מספר פעילויות מגוונות

  ".יהאד'ג- לרוח השהיד המפקד אבו
  ]11/04/2008דידה, 'ג-חיאת אל- אל[

 
 

  :2007-ב עאסזיאד דטורניר על שם המחבל  .14
  "הקבוצה על שם השהידים של הרובע הדרומי זכתה בגביע השהיד זיאד דעאסכותרת: "

הטורניר הזה... מעלה את זכרו של אחד מגיבורי ההתנגדות הפלסטינית, שכוחות הכיבוש הישראליים התנקשו "
  בחייו בדם קר...

ן סעיד ובאופן אישי למנהל בית הספר, הועדה המארגנת של הטורניר הודתה להנהלת בית הספר על שם ח'אלד ב
  ברי, על אירוח הטורניר במגרשיו ועל אספקת האמצעים להצלחת הטורניר...- יש אלומחמד דרו

בתום הטורניר, הצופים הדגישו, כי הטורניר היה ברמה ההולמת את זכרו של השהיד הגיבור, ירחם עליו אללה, 
  ."מותזיאד דעאס, ושיתקיים טורניר שנתי ביום השנה ל

]15/08/2007, דידה'ג-חיאת אל- אל[  
 
 

  :2007-טורניר כדורגל לכבוד סדאם חוסיין ב .15
ארגנו טורניר כדורגל ל[זכר]  'קול הצעירים'האגודה הלאומית של משפחות השהידים של פלסטין ותחנת הרדיו "

  "ין.יסודאם חסהשהיד המנהיג הכללי, 
 ]04/01/2007ג'דידה, -חיאת אל- [אל

 
 

  :2006- ב איהאב אבו סליםהמחבל  קבוצה על שם .16
  ."למשחק הגמר העפילו הקבוצה על שם השהידים של אלאקצא והקבוצה על שם השהיד איהאב אבו סלים"

  ]21/05/2006ג'דידה, -חיאת אל-[אל 

 
 

  :2004-ב שקאקיפתחי טורניר טניס שולחן על שם המחבל  .17
 שבקלקיליה. הטורניר נקרא על שם 'אלסעדיה'תיכון ה ת הספרביום ב' שעבר ננעל טורניר פנימי לטניס שולחן בבי"

  פר."סת התלמידים מבי 32שקאקי והשתתפו בו השהיד פתחי 
]14/10/2004ג'דידה, -חיאת אל- [אל  



 

17 

  

  :2003-ב מוסטפאאבו עלי ו חמד פרחאתומ המחבלים מותקבוצות בטורניר כדורגל על ש .18
צות של מוסדות עממיים, שנקראות על שם אן לכדורגל על שם השהידים של דיר אלבלח לקבודטורניר רמ"

הקבוצות  Yהטורניר מתקיים תחת פיקוח מנהלת הצעירים והספורט בדיר אלבלח ...שהידים, נמשך בהצלחה רבה
 ".מוסטפאחמד פרחאת, ... השהיד אבו עלי ונקראות על שם השהידים הבאים: ..., השהיד מ

  ]06/11/2003 ,איאם- אל[
 
 

  :2003-ב מוסטפאאבו עלי שם המחבל גביע וטורניר כדורגל על  .19
  "מוסטפאמועדון כפר עין זכה בגביע השהיד אבו עלי "כותרת: 

סבב השהיד אבו 'איחוד תלמידי התיכון בבית הספר התיכוני בשיר אלברע'ות'י לבנים ארגן את טורניר הכדורגל "
  ."קבוצות ספורט 9בהשתתפות  ',מוסטפאעלי 

  ]05/10/2003ג'דידה -חיאת אל-[אל      
 
 

ומנהיגים  ב עריקאתאיס, קבוצות בטורניר כדורגל על שם מספר רב של מחבלים בחסות יאסר ערפאת .20
  :2003-נוספים של הרשות הפלסטינית ב

למוסדות ייפתח ביום שישי  'השהידים של מסע המאבק'בחסות הנשיא, טורניר כדורגל על שם "כותרת: 
]26/09/03["  
השהידים של מסע המאבק 'חקים בין הקבוצות המשתתפות בטורניר על שם במגרשי העיר יריחו ייערכו המש"

  Yבחסות הנשיא יאסר ערפאת 'דסוק- אל'את הטורניר מארגן ועד העובדים בחברת הסיגריות  'הלאומי הפלסטיני.
  קבוצות. כל קבוצה נקראת על שם אחד השהידים באופן הבא: 24בטורניר משתתפות 

. 6. השהיד חסן סלאמה, 5. השהיד ג'מאל מנצור, 4, ..., מוסטפאשהיד אבו עלי . ה2. השהיד אבו עלי איאד, 1
, ..., ף. השהיד צלאח ח'ל10כרמי, ...,  ד'ראא. השהיד 8ד ד"ר ת'אבת ת'אבת, . השהי7וזיר, -השהיד ח'ליל אל

ת חברי להלן שמוY. השהיד יחיא עיאש 23, מוגרבי. השהידה דלאל 22קסאם, ..., -דין אל- . השהיד עז א13
;  ... לביטחון לאומיהנשיא  ץג'בריל רג'וב, יוע  ;יו"ר -ב עריקאת, נציג הנשיא סאיועדה העליונה של הטורניר: ד"ר ה

  ."ל, שר הספורט והנוער ... שיח' עכרמה צברי, המופתי של ארץ הקודשיפתאח חמא עבד אל
 ]21/09/2003איאם, - [אל

 
 

    :2003- ב מקאדמהואבראהים  עמארין,- האד אליג'קבוצות בטורניר כדורגל על שם המחבלים  .21
כאות כבוד והנצחה לשהידים של פלסטין ולשהיד איהאב ג'רס חבר מועצת אגודת 'פרסאן אלערב' [הפרשים של "

הערבים], האגודה עורכת בשיתוף עם האיחוד המקומי לספורט עממי עצרת ספורטיבית במועדון הספורט של 
קבוצות ספורט שמייצגות מוסדות, חברות,  10ש וחצי. [בטורניר] ישתתפו אלמשתל ביום שישי הבא בשעה חמ
עמארין, ... -אל האדיהשהיד ג'...הקבוצות יישאו שמות של שהידים, והם:  איגודים מקצועיים, איחוד ואגודות...

  ."מקאדמהוהשהיד אבראהים 
]07/07/2003ג'דידה, -חיאת אל-אל ,איאם-[אל   
 

 

  :2003-ב מוסטפאאבו עלי בל טורניר כדורגל לזכר המח .22
   ".מוסטפאטורניר כדורגל ברמאללה, במלאת שנתיים למותו כשהיד של השהיד המפקד אבו עלי "

  ]14/09/2003איאם, - [אל
 
 

  :2003- ב עמארין- האד אליג'גביע לכבוד המחבל  .23
  "עמארין ביום הרביעי של החג- זיתון [יתמודדו] בגביע השהיד אל- למשתל וא-לא"כותרת: 

עמארין, מפקד גדודי -האד אלישתי הקבוצות מתכוננות לטורניר הבא של גביע האיחוד לכבוד השהיד הגיבור ג'"
עמארין, שכוחות הכיבוש התנקשו בחייו על ידי פיצוץ - האד אליהיד ג'השהידים של אלאקצא במחוזות עזה... הש

מכוניתו לפני פחות משנה, נחשב לאחד מאנשי התנועה הספורטיבית הפלסטינית לפני פרוץ אינתיפאדת אלאקצא. 
  "זיתון.-לפני שלוש שנים הוא אף כיהן בתפקיד סגן נשיא מועדון אל

 ]11/02/2003, דסוק- [אל
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  :2003- מחבלים נוספים ב מות, וחלק מהקבוצות על שבאסט עודה-עבד אלעל שם המחבל  טורניר כדורגל .24
מג'יד תאיה בעיר, בחסות מנהל החינוך ג'מאל טריף, והמפקח - במגרש של בית הספר [על שם] עבד אל"

נפתח הספורטיבי ג'מאל עודה, ובנוכחות מנהל בית הספר ג'מאל עיאט ראש הוועדה הספורטיבית, וחברי הוועדה, 
בהשתתפות שבע נבחרות  –באסט עודה -אליפות השהיד עבד אל - כרם בכדורגל  טורניר השהידים של טול

  חובה. המולדת ולמען האת נפשם מסרו הנושאות שמות של שהידים ש
-אלכרמי, ..., השהיד טארק אבו ספקה, השהיד טארק  ד'ראאנבחרת השהיד טאהר קנב, השהיד הנבחרות הן: 

  "מוד מרמש..., השהיד מחקטו
   ]21/01/2003 ,דידה'ג-חיאת אל-אל[       

 

 
  :2002-ב צלאח שחאדהאליפות כדורגל לכבוד המחבל  .25

  ."פאח' לכבוד השהיד צלאח שחאדהות-אליפות כדורגל היום במועדון 'אל"
  ]16/08/2002דס, וק- [אל

 
 

  :2002-ב בהאא' סעידקבוצת כדורגל על שם המחבל  .26
  "וצת השהיד בהאא' סעיד באליפות השהידים של דיר אלבלח בכדורגל.שני ניצחונות גדולים לקב"

 ]26/07/2002, איאם- אל[
 
 

  :2002-מחבלים ב מותקבוצות באליפות כדורגל של בתי ספר על ש .27
נבחרת השהיד מרמש ניצחה את  –במסגרת אליפות הכדורגל לבתי הספר על שם השהידים של אלאקצא "כותרת: 

  "עיטות הכרעה.[נבחרת השהיד] אלג'לאד בב
במגרש של בית הספר על שם עבד אלמג'יד תאיה בטולכרם התחילה אליפות הכדורגל על שם השהידים של "

אלאקצא, בארגונה של וועדת הספורט בבית הספר, ותחת חסותו של מנהל [משרד] החינוך [בעיר], ג'מאל טריף... 
 ד'ראא, ..., מחמוד מרמש, ...ם מהמחוז, והם: האליפות כוללות שמונה קבוצות הנושאות את שמותיהם של שהידי

  "...קטו-אלכרמי, טארק 
   ]13/02/2002, דידה'ג-חיאת אל-אל[       

 
 

 שקאקי, יחיא עיאשפתחי מחבלים  מות, וקבוצות על ששקאקיפתחי לכבוד המחבל  טניס שולחן טורניר .28
 :1998-ב האדיאבו ג'ו

לישית למותו כשהיד לכבוד השנה הש שולחן ה טורניר טניסמונד ערכ ועדת הספורט במחלקת הנוער בכלא תל"
שקאקי. באליפות התחרו שלוש קבוצות: השהיד פתחי שקאקי, יחיא עיאש, וקבוצת השהיד אבו של ד"ר פתחי 

  "האד.יג'
  ]11/11/1998 ,ג'דידה-חיאת אל- [אל
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  :מחבלים מותעל שהנקראים ב. מחנות קיץ 
  

  ם: ותיהנות קיץ הנקראים על שמלכל המחבלים הנזכרים להלן יש מח
. ביצעה פיגוע התאבדות )17ר (בת המחבלת המתאבדת הפלסטינית הצעירה ביות -אח'רס -איאת אל

    שבו נרצחו שני אנשים. 2002בסופרמרקט בירושלים בשנת 
אלים אקצא. היה אחראי לרצח של ישר-מייסד זרוע הטרור של פת"ח, גדודי השהידים של אל -  עמארין-האד אליג'

  רבים.
, בפעולת חטיפת 1978הובילה את מתקפת הטרור הרצחנית ביותר בתולדות ישראל בשנת  -דלאל מוגרבי 

  ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37אוטובוס שבה נרצחו 
 100-המחבלת המתאבדת הפלסטינית הראשונה. בהתקפה שלה הרגה אדם אחד ופצעה כ -  ופאא אידריס

  .2002בשנת 
 בלבנון. השתתף בהכנת 70- פקד צבאי במנגנון הטרור "הגזרה המערבית" של פת"ח בשנות המ - סר'ייר-אעזמי 

אזרחים,  37, כשקבוצת מחבלים חטפה אוטובוס ורצחה 1978פיגוע הטרור הקשה ביותר בתולדות ישראל בשנת 
  ).1975מתוכם ילדים, ובהתקפה על מלון סבוי בתל אביב (בשנת  12

ים (זרוע הטרור של פת"ח) בטול כרם, היה אחראי לפיגועים רבים בתקופת היה מפקד התנז - יכרמ ד'ראא
  )."מלחמת הטרור ("האינתיפאדה השנייה

 
  :2008-מחנה קיץ על שם המחבלת דלאל מוגרבי ב .1

השייך לתנועת פת"ח באזור חברון... זאת מתוך  ...מחנה קיץ, הנושא את שמה של השהידה דלאל מוגרבינפתח "
  "ה.כבוד והערכה לשהיד

  ]23/07/2008ג'דידה, -חיאת אל- [אל
 

 
  :2008-ב ייר'סר-א עזמיופעילויות וקבוצות במחנה קיץ מוקדשות למחבלים דלאל מוגרבי  .2

והם קבוצות  פעולות המחנה מאורגנות בתמיכה מהמרכז הפלסטיני להפצת הדמוקרטיה ופיתוח הקהילה..."
ים ואסירים... פעולות המחנה מוקדשות לזכר שני שנושאות שמות בעלי רקע לאומי והיסטורי ושמות של שהיד

  "ר.י'ירס-ועזמי א מוגרביהשהידים, דלאל 

  ]22/07/2008איאם, - [אל
  
  

  :2003-ב אח'רס-איאת אלמחנה קיץ על שם המחבלת  .3
אח'רס - יאזג'י, תת שר [במשרד] הצעירים והספורט נכח בטקס סיום מחנה השהידה איאת אל-ד"ר אחמד אל"

 150פת"ח במחוז מזרח עזה... מספר המשתתפים עמד על ארגון השביבה של  ל ידיאורגן ע לילדים. [המחנה]
יאזג'י הדגיש את תפקיד המאבק אותו מילאה תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני -... אל9-15ילדים וילדות בגילאי 

  "פת"ח, ובירך את השהידים, הפצועים, והאסירים.
 ]14/08/2003דס, וק- [אל

  
  

  :2003-דריס בישם המחבלת ופאא א מחנה קיץ על .4
לנערות בעיר קלקיליה, [מחנה] שהוקם על ידי  'דריסיופאא א' השהידה על שםמחנה האתמול תמו פעילויות "

ההנהלה הכללית של הצופים במיניסטריון הצעירים והספורט. על המחנה פיקח מדור הצופים במינהלת קלקיליה, 
  הצופים בעיר.והשתתפו בו מאה נערות מוועדות ארגון 

  "בטקס הסיום... הוגשו תודות למוסד התומך ולארגון יוניצ"ף לאור תמיכתם במחנות.
  ]18/07/2003איאם, -[אל        

  
  

 :2003- ב עמארין- האד אליג'מחנה קיץ על שם המחבל  .5
תרת האגודה הפלסטינית לתרבות מדעים ופיתוח ממשיכה בפעילויות המחזור החמישי של מחנות הקיץ תחת הכו"

עמארין, שם -האד אליעמארין... המשתתפים במחנה שמו אתמול פניהם אל ביתו של השהיד ג'- מחזור השהיד אל
נמצאו בקבלת הפנים שלהם (קבלו את פניהם) אשתו של השהיד, בניו ומשפחתו, ובמהלך הביקור נישאו נאומים 
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שהיד הביעה את שמחתה על נאמנותם עמארין... אשתו של ה-האד אליששיבחו את מידותיו הטובות של השהיד ג'
האד היה בעל שליחות לאומית. במהלך הביקור הוגש לאשתו של השהיד ישל בני עמנו לבעלה, בציינה כי השהיד ג'

   "מגן המחנה.
  ]13/07/2003ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
  

 :2002-י בכרמ ד'ראא מחנה קיץ על שם המחבל .6

  "כרמי בטקסי ספורט ד'ראאסיום מחנה הקיץ על שם השהיד  בהשתתפות יותר ממאה ילדים וילדות;"כותרת: 
בו השתתפו יותר ממאה  כרמי ד'ראאהסתיים מחנה הקיץ על שם השהיד בחצר בית הספר היסודי לבנות ארתאח "

  ".בנים ובנות
  ]11/09/2002ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
  

  :2002-ב אח'רס-איאת אלמחנה קיץ על שם המחבלת  .7
אח'רס [הנערך] במוסד -איאת אל מבקשת השהדהמחנה  –ות מחנה הקיץ העשירי לצופים היום יתחילו פעילוי"

  "אבדאע.
  ]04/08/2002ג'דידה - חיאת אל-[אל        

  
  

  :2001-מחנה קיץ על שם המחבלת דלאל מוגרבי ב .8
 ".ימוגרבבחסות עיריית רפיח טקס הסיום של מחנה הקיץ לילדים על שם השהידה דלאל "

  ]09/08/2001 טינית (פת"ח),הטלוויזיה הפלס[
 

 
 

  מחבלים: מותג. אירועי תרבות וטקסים הנקראים על ש
  

  ם: ותיהלכל המחבלים הנזכרים להלן יש אירועי תרבות וטקסים הנקראים על שמ
פעיל תנזים, אחראי על פיגועי ירי רבים. היה אחד מהמחבלים שנמלטו לכנסיית הקבר בבית  - עבדאללה דאוד

, כשהם ממשיכים להילחם תוך שימוש במקום הקדוש ובנזירים שבתוכו 2002מגן' בשנת  לחם במבצע 'חומת
  כמגינים אנושיים.

ממייסדי פת"ח, סגנו של יאסר ערפאת. עמד בראש זרוע הטרור של הארגון  - וזיר) -אבו ג'יהאד (ח'ליל אל
שה ביותר בתולדות ישראל, לשחרור פלסטין (אש"פ). תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים, ובכללם הפיגוע הק

  .ילדים 12מתוכם אזרחים,  37ציחת חטיפת אוטובוס ור
, בפעולת חטיפת 1978הובילה את מתקפת הטרור הרצחנית ביותר בתולדות ישראל בשנת  - דלאל מוגרבי

  ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37אוטובוס שבה נרצחו 
ס. בפיגועים שהוא תכנן ושילח נהרגו עשרות המהנדס הראשון של פיגועי ההתאבדות של חמא -  יחיא עיאש

  ישראלים ונפצעו מאות. 
  אקצא. תיכנן מספר פיגועי התאבדות בתל אביב.- מפקד בגדודי השהידים של אל -  האביש כמאל אבו

אקצא, ובכיר התנזים בחברון. היה אחראי למספר פיגועי טרור, ובין -מפקד בגדודי השהידים של אל - מרואן זלום
  .2004מחבל מתאבד שהתפוצץ בירושלים בשנת  היתר הסיע

אקצא' המשויך -נדס פצצות עבור מחבלים מתאבדים במנגנון 'גדודי השהידים של אלהמ -  האביש יסיר אבוית
   לפת"ח.

  
 :2010- להקת דבקה עממית על שם המחבלת דלאל מוגרבי ב .1

  ".מוסטפאשם השהיד אבו עלי השתתפה בטקס סיום הטורניר על  מוגרבילהקת הדבקה העממית על שם דלאל "
  ]23/04/2010הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), [

  
  

  :2010-ב בחסות ראש הממשלה ד"ר סלאם פיאד עבדאללה דאודתערוכה על שם המחבל  .2
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  "פתיחת תערוכת 'נרות החירות' על שם השהיד עבדאללה דאוד"כותרת: 
נרות 'ראש הממשלה ד"ר סלאם פיאד, את תערוכת מרכז השהיד אבו ג'יהאד לענייני האסירים פתח היום, בחסות "

באולם המרכז הקהילתי במחנה בלאטה. התערוכה נשאה הפעם את שם השהיד המפקד עבד אללה  'החירות
  דאוד, אשר מת כשהיד לאחרונה באלג'יר ונקבר במקום הולדתו במחנה בלאטה. 

ל פת"ח מחמוד אלעאלול, וראש הפתיחה נערכה בנוכחת שר האסירים עיסא קראקע, חבר הועד המרכזי ש
עתבה ויתר הגופים - שאער... וזקן האסירים המשוחררים, סעיד אל- דין א-הממשלה לשעבר הד"ר נאצר א

  הפוליטיים והאזרחיים והאקדמיים...
עאלול שיבח את קריאת התערוכה על שם השהיד עבדאללה דאוד, -בדבריו, חבר המועצה המרכזית מחמוד אל

חאג', מנהל מרכז אבו ג'יהאד לענייני -פהד אבו אל.. ם הקריבו למען מולדתם ועמם.יהאסירוציין כי השהידים ו
  "קדיש את התערוכה לרוחו של השהיד עבד אללה דאוד.הוא ההאסירים, והמפקח על התערוכה... 

  ]0120/10/04 עדכני ל: ,www.alquds.com ,קודס-[אתר עיתון אל
 
 

לכבוד יום  הלאומית הפוליטית ההכוונה מנהלתטקס של  .3
  : 2009- של המחבלת דלאל מוגרבי, ב הולדתה

"בחסות הנשיא מחמוד עבאס ערכה מנהלת ההכוונה הפוליטית 
להולדתה של השהידה דלאל  50-הלאומית היום טקס לציון יום השנה ה

  ."מוגרבי
 ]29/12/2009 הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח),[

 

 

  : 2008-טקס סיום לימודים על שם המחבלת דלאל מוגרבי ב .4
לחינוך גבוה ארגן אתמול מסיבה לכבוד התלמידים  'תפוח'ארגון "

בני העיירה תפוח במערב  –המצליחים בבית הספר התיכון הכללי 
חברון. זאת בחסות הנשיא מחמוד עבאס ותחת שמה של השהידה 

קד האזור, נציג הנשיא איחל לתלמידים המצטיינים עתיד מזהיר העמיד סמיח אלציפי, מפ דלאל מוגרבי...
לפני שבירך אותם ואת משפחותיהם, הציג את חיי הגבורה של השהידה דלאל מוגרבי ואת מהלך המאבק 

  "של תנועת פת"ח והקרבותיו.
 ]24/07/2008ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
  

  :2008-יהאד ב'] על שם המחבל אבו גמדליהמגן [ .5
ותיקי טולכרם ומקביליהם משכם בתחרות כדור על גביע השהיד יאסר ערפאת ומגן השהיד אבו בוצת] [ק"כותרת: 

  ."האדיג'
  ]09/05/2008ג'דידה, -חיאת אל- [אל

 

 
  :2007- ב בשכם 'דסוק-אליחיא עיאש באוניברסיטה הפתוחה ' על שם המחבל שבוע .6

אתמול את שבוע השהיד המהנדס, יחיא  בשכם פתח 'דסוק-אל'באוניברסיטה הפתוחה  [תא] 'הגוש האסלאמי'"
ת ... אהדובר סקר Yבאוניברסיטה נשא דברים הגוש האסלאמי''נציג  למותו כשהיד. 11-עיאש. זאת ביום השנה ה

השבוע כולל גם Y הפעילויות, שאותן כולל שבוע השהיד המהנדס, יחיא עיאש, והן [בין היתר] טורניר טניס שולחן
  ]14/01/2007דס, וק-[אל        ו."של האוניברסיטה ישפוט בתחרות הזצוות מרצים Y תחרות יצירות

  
  

  :2004-ב מרואן זלוםועידה על שם המחבל  .7
בחסות הנשיא יאסר ערפאת, פתחו אתמול מנהל הצעירים והספורט והמועצה המחוקקת, במשכן מועדון בית "

המושב 'דונים ובמסגרות של צעירים הילד הפלסטיני בחברון את הועידה השניה לפיתוח הניהול והדמוקרטיה במוע
  ."המועצה המחוקקת, רפיק אלנתשה שב ראשזאת בנוכחות יו 'על שם השהיד מרואן זלום

 ]14/01/2004דס, וק- [אל
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  :2003-ב האביש-יסיר אבויכמאל ותקבוצה אומנותית על שם המחבלים  .8
אותו ארגנה מנהלת  'ידים של חטין,אלהית'ם בעיר שכם תמו פעילויות מחנה הקיץ 'השה-בבית הספר היסודי אבן"

הנוער והספורט, בשיתוף פעולה עם מועדון שבט הצופים של חטין, ארגון יוניצ"ף, והוועדה הלאומית למחנות הקיץ. 
הנוער והספורט, ובו הזכיר את השהידים של  ןאלעיסוי נשא נאום בשם מיניסטריולרגל האירוע נערך טקס... 

וקבוצת שני  ...מם. בטקס היו הפסקות אומנותיות שבהגשתן נטלו חלק להקתפלסטין, אשר המחנה נושא את ש
  שהאב."-השהידים האחים כמאל ותיסיר אבו

  ]23/07/2003 ,קודס- [אל         
 

 
 

  :מחבלים מותהנקראים על ש קורסים, קבוצות ומתקנים –ינוך פורמאלי ד. ח
 

  ם: ותיההמשמשים ללימוד הנקראים על שמ םנילכל המחבלים הנזכרים להלן יש קורסים, קבוצות לימוד ומב
ממייסדי פת"ח, עמד בראש זרוע הטרור "ספטמבר השחור." מבין הפיגועים שהוא  -אבו איאד (צלאח ח'לף) 

  .1972ספורטאים ישראליים באולימפיאדת מינכן  11תיכנן היו רצח שני דיפלומטים אמריקאים, וכן רצח 
סדי פת"ח, סגנו של יאסר ערפאת. עמד בראש זרוע הטרור של הארגון ממיי - וזיר) -אבו ג'יהאד (ח'ליל אל

לשחרור פלסטין (אש"פ). תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים, ובכללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל, 
  ם.ילדי 12אזרחים, מתוכם  37ורציחת חטיפת אוטובוס 

, בפעולת חטיפת 1978לדות ישראל בשנת הובילה את מתקפת הטרור הרצחנית ביותר בתו - דלאל מוגרבי
  ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37אוטובוס שבה נרצחו 

 100-המחבלת המתאבדת הפלסטינית הראשונה. בהתקפה שלה הרגה אדם אחד ופצעה כ - ופאא אידריס
  .2002בשנת 

גועי ירי ולפיגועי אחראי לפיאקצא', זרוע הטרור של פת"ח. היה -'גדודי השהידים של אלחבר ב - יאסר אבו בכר

  לשלושה מאסרי עולם. 2002חודשים. נשפט בשנת  9התאבדות שבהם נהרגו שלושה, כולל תינוק בן 
פעיל תנזים, אחראי על פיגועי ירי רבים. היה אחד מהמחבלים שנמלטו לכנסיית הקבר בבית  - עבדאללה דאוד

וש במקום הקדוש ובנזירים שבתוכו , כשהם ממשיכים להילחם תוך שימ2002לחם במבצע 'חומת מגן' בשנת 
  .כמגינים אנושיים

  
  

  :2010-ב קורס לאנשי ביטחון ע"ש המחבל עבדאללה דאוד .1

מינהלת ההכוונה הפוליטית והמודיעין הכללי פתחו אתמול קורס על שם השהיד ליואא' [אלוף] עבדאללה דאוד "

והוא נערך באולם ע"ש השהיד אבו איאד  בנושא ביטחון. הקורס הוא עבור מספר מחברי מנגנון הביטחון הכללי,

   [צלאח ח'לף] במחנה אלג'ניד...

שובאש דיבר על מעלותיו של השהיד הלואא' עבדאללה דאוד ועל השירות "[המופתי של שכם, השיח' אחמד] 

   שעשה לסוגייה הפלסטינית."

 ]21/06/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  

  : 2010-) באדהיאבו ג'(וזיר - ח'ליל אלסדנא על שם המחבל  .2

שנערכה כל ידי המכון הלאומי  ',)האדיאבו ג'(אמיר השהידים ח'ליל אלוזיר 'המשתתפים בסדנא תחת הכותרת "
  "להכשרת אנשי סגל... אתמול ברמאללה, אישרו את מבנה ועדת השביבה התיכונית.

  ]26/04/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל
  
  

 :2010- קורס חינוכי על שם המחבל יאסר אבו בכר ב .3
"ועדת השביבה של בתי הספר התיכוניים באזור שכם פתחה... קורס ע"ש המפקד האסיר יאסר אבו בכר, כדי 

דבעי -דבעי... א- ד א'מתאם ועדת השביבה, ראאלהכשיר את הסגל הסטודנטיאלי של פעילי השביבה, בנוכחות 
נאמנות השביבה לסמליה  דיבר על האסיר יאסר אבו בכר, והדגיש כי הקריאה לקורס על שמו היא במסגרת

ולמנהיגיה המשפיעים. הוא הזכיר כי האסיר יאסר אבו בכר (אבו עאהד) הוא אחד מסמלי השביבה של פת"ח 
במולדת ואחד ממנהיגי האסירים בבתי הכלא של הכיבוש, וכי נגזרו עליו שלושה מאסרי עולם ועוד שלושים שנה. 
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אקצא, ראש הלשכה הסטודנטיאלית של התנועה, ומתאם - אלזאת בשל היותו אחד ממפקדי ומייסדי גדודי חללי 
השביבה של פת"ח באוניברסיטת אלנג'אח... לדבריו, המחווה הזאת מדגישה כי השביבה עדיין שומרת על מורשת 

  מנהיגיה וממשיכה בדרכם."
  ]26/01/2010, ג'דידה-חיאת אל-אל[ 

  

  
  :2010-מחנות חינוכיים על שם המחבל אבו ג'יהאד ב .4

  הסתיימו אתמול באקדמיה הביטחונית שבעיר יריחו. 'האדיאבו ג''חנות על שם השהיד שני מ"
שאותם ערכו ועדת השביבה התיכונית [של פת"ח] בשיתוף עם המכון הלאומי להכשרת אנשי סגל  - בשני המחנות 

ואדי ברקין של  [בנציבות] הגיוס והארגון, ובית הספר התיכון על שם השהיד פרחאת חשאד בג'נין בשיתוף עם סניף
סאמה צבח, ממלא מקום מנהל ומשתתפים ומשתתפות. א 170השתתפו  -תנועת פת"ח בבניין האקדמיה 

המחלקה לענייני סטודנטים באקדמיה, קרא לבוגרים לעבוד בשקידה ולעשות מאמצים למען המרצת תנועת 
  "פת"ח.

]17/04/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל  

  
  

  :2010- הבחירות ב מסעלאל מוגרבי מסייעות בניהול משתתפות מחנה על שם המחבלת ד .5
חבר הועד המרכזי של תנועת פת"ח, נציב הארגונים העממיים וראש חבר הנאמנים של האקדמיה הפלסטינית "

למדעים ביטחוניים, תופיק אלטיראוי, נפגש אתמול באולם של האקדמיה הביטחונית עם המשתתפים במחנה 
  "פיין הבחירות, שנערך באקדמיה במשך ארבעה ימים.השהידה דלאל מוגרבי לניהול קמ

  ]12/03/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל
  
  

  פת"ח באוניברסיטה בשם 'אחיותיה של דלאל' על שם המחבלת דלאל מוגרבי:קבוצת נשים של  .6
ל כנציגות ש ל'אחיותיה של דלא' ]תוועד[בפגישה שנערכה אתמול במטה הגיוס והארגון שבעיר רמאללה, בה נכחו "

 ."כל המחוזות והאוניברסיטאות בגדה
 ]01/03/2010ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
  

  :2005-דריס ביפת"ח על שם המחבלת ופאא א קורס הכשרה לנשות .7
דריס להכשרת נשות סגל של פת"ח. יבאולם מחוז ג'נין נערך אתמול טקס סיום לקורס על שם השהידה ופאא א"

ת לפעילות בקרב ההמונים ב[מנהלת] ההכוונה הפוליטית מארגנת הקורס נכלל במסגרת סדרת קורסים, שהנציבו
לבוגרות חולקו בשיתוף פעולה עם התאחדות הנשים הכללית ומחלקת יחסי הציבור במחוז... בתום הטקס 

  "..מסרו להן מגני הערכה.נהוקרה לאמהות השהידים ו הבעווכן ה ,תעודות
  ]03/07/2005ג'דידה, - חיאת אל- [אל

  
  

  :2002- על שם המחבלת דלאל מוגרבי בקורס חינוכי  .8
  מוגרבי.'"קורס השהידה דלאל 'פת"ח. הקורס נשא את השם קורס הכנה של סגל צעיר של נשות  טקס סיום"

  ]25/01/2002 ,דידה'ג-חיאת אל-אל[                 
  

  
  :2002-דריס ביועדת סטודנטים על שם המחבלת ופאא א .9

דס וק-באוניברסיטת אל 'דריסיקבוצת השהידה ופאא א'הסטודנטיאלית, וועדת הסטודנטיות של תנועת השביבה "
הפתוחה בטובאס, חגגה אתמול את סיומו של קורס בתחום הדמוקרטיה וזכויות האדם, אשר אורגן על ידי 

  "התנועה.
  ]11/08/2002 ,ג'דידה-חיאת אל- [אל
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  מחבלים: מותעל ש שמות קבוצות, חידוני טלוויזיה ופרסומים –ה. חינוך בלתי פורמאלי 
  

  ם: ותיההנקראים על שמשמות קבוצות, חידוני טלוויזיה ופרסומים לכל המחבלים הנזכרים להלן יש 
ממייסדי פת"ח, סגנו של יאסר ערפאת. עמד בראש זרוע הטרור של הארגון  - וזיר) -אבו ג'יהאד (ח'ליל אל

ללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל, לשחרור פלסטין (אש"פ). תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים, ובכ
  ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37חטיפת אוטובוס ורציחת 

, בפעולת חטיפת 1978הובילה את מתקפת הטרור הרצחנית ביותר בתולדות ישראל בשנת  - דלאל מוגרבי
    ילדים. 12אזרחים, מתוכם  37אוטובוס שבה נרצחו 

במסעדת 'מקסים' בחיפה,  2003בשנת נית הראשונה. התפוצצה המחבלת המתאבדת הפלסטי - הנאדי ג'רדאת 
  .51אנשים ופצעה  22רצחה 

קצין המבצעים בזרוע הטרור "ספטמבר השחור" של ארגון פת"ח. תכנן את ההתקפה שבה נרצחו  -  חסן סלאמה
   .1972ספורטאים ישראלים באולימפיאדת מינכן בשנת  11

התאבדות של חמאס. בפיגועים שהוא תיכנן ושילח נהרגו עשרות המהנדס הראשון של פיגועי ה - יחיא עיאש 
  ישראלים ונפצעו מאות.

  בכיר בפת"ח ובזרוע הטרור של באש"פ בשנות השבעים. -  מאג'ד אבו שראר

הנהיג פעולות צבאיות אסלאמיות נגד המנדט הבריטי בארץ ישראל. זרוע הטרור של חמאס  -  קסאם- דין אל-עז א
   קסאם."-דין אל- י עז א"גדוד –נקראת על שמו 

 
 :2010-קבוצת כדורגל על שם המחבל מאג'ד אבו שראר ב .1

נערך בין [ב"פסטיבל כדורגל על שם השהיד פייסל חוסייני" ברפיח] "משחק הגמר של גביע האליפות 

  זרנוקה והקבוצה על שם השהיד מאג'ד אבו שראר." - קבוצת אל

  ]14/5/2010[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 

  
 
וזיר - ח'ליל אל, חסן סלאמה, קסאם-דין אל-עז ארת טלוויזיה של הרשות הפלסטינית מוקדשת למחבלים סד .2

  ויחיא עיאש: מוגרבידלאל  (אבו ג'יהאד),
לאלו אשר הקריבו את עצמם במאבק ההיסטורי " סיום:הכתוביות ', נכלל בדין-החיפוש אחרי צלאח אל'טלנובלה ב

שמות [ קה וירושלים. משפחת הסדרה משתחווה [להם] כאות של כבודהמתמשך הזה למען שחרור האדמה העשו
 –מוגרבי תוניס. דלאל  –ם. ח'ליל אלוזיר ירושלי –חסן סלאמה .. פלסטין. –קסאם - דין אל- השיח' עז א ]בולטים:

  עזה. –אביב. המהנדס יחיא עיאש -תל
יב [את גורלם] אנו מברכים את ולכל השהידים החיים והמתים הנלחמים למען הצדק והחירות ומוכנים להקר

  "העשייה הזאת.
  ]13/10/2008הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), [

  
  

  :2008- חידון בתוכנית לילדים היא המחבל יחיא עיאש בבתשובה  .3
  ?" ': "מיהו הלוחם הפלסטיני שכונה 'המהנדס[מנחה]

   ."יחיא עיאש"תשובה: 
  ."תשובה נכונה[מנחה]: "

  ]  28/09/2008 "ח),הטלוויזיה הפלסטינית (פת[
  

 
 את המחבלת דלאל מוגרבי מפארתפת"ח תוכנית טלוויזיה של  .4

  :2008- ב
"חברי הילדים, תתרכזו טוב כי אתם אמורים לדעת את החידה. החידה 

היא: [את היית] כלה אהובה, בת המתים, בת יפו, פרח היסמין, חיית 
ל לאחר מותך, ליוו אותך [במותך] יחד עם חברייך ודג שנה 30

   ."היא דלאל מוגרבי... ילדים יקרים, התשובה לחידה פלסטין
  ]04/09/2008 הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח),[ 
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  :2005- ספר שירה לכבוד הנאדי ג'רדאת ב .5
מטעם משרד התרבות של נבחר כ'ספר החודש'  ג'רדאת הנאדיספר שירה לכבוד המחבלת 

  .הרשות הפלסטינית
  ]22/08/2005איאם, - [אל

  
 
 

 
ודלאל  מאג'ד אבו שרארצות בתוכנית טלוויזיה לילדים על שם המחבלים קבו .6

  :2001-מוגרבי ב
 ,הילדים מחולקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת על שם השהיד מאג'ד אבו שרארפת"ח.' תוכנית טלוויזיה 'חלוצי 

  .על שם השהידה דלאל מוגרבי קבוצה שנייה
  ]08/05/2001 הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח),[

 
 

  :2000-שובה לחידון רמדאן היא המחבל יחיא עיאש בת .7
זית במחלקת ההנדסה  , למד באוניברסיטת ביר1966פת בשנת 'לוחם צבאי פלסטיני נולד בכפר רארמז: "

שנים בידי הכוחות הישראליים, וייחסו לו את האחריות  3היה מבוקש  'המהנדס.'האלקטרונית, והתפרסם בכינוי 
ם ופציעתם של מאות. המודיעין הישראלי התנקש בחייו באמצעות מלכוד טלפון נייד, על מותם של עשרות ישראלי

  [התשובה: יחיא עיאש] ", אז מי הוא?05/01/1996-שהוא השתמש בו לשוחח עם משפחתו. הוא זכה בשהאדה ב
  ]21/12/2000 ,איאם- [אל

 
 

  :1999-תשובה לחידון רמדאן היא המחבל יחיא עיאש ב .8
פאת בנפת שכם. הוא קיבל בו את החינוך הראשוני שלו ואחרי סיום לימודיו התיכוניים הוא השהיד נולד בכפר רא"

ביר זית בחוג לכימיה. הוא קיבל תואר ראשון בכימיה והיה יצירתי ומעולה בתחום הזה.  יברסיטתעבר ללמוד באונ
קח על פיצוץ מספר לאחר מכן הוא הצטרף לשורות תנועת ההתנגדות האסלאמית, חמאס, האגף הצבאי. הוא פי

פעולות שזעזעו את הישות הישראלית בתל אביב, דיזנגוף ומחנה יהודה. השהיד הזה הפך למבוקש מצד שלטונות 
. עם בוא הרשות הלאומית הפלסטינית הוא מצא מקלט בעזה אחת הכיבוש הציוני ומוכר בשם המהנדס מספר

ר למי שירצח את השהיד הגיבור הזה. זה עלה בידיהם באשר יש ביטחון ויציבות. שלטונות הכיבוש שלמו מליון דול
  יחיא עיאש]: [התשובה" '.96באמצעות פיצוץ טלפון נייד שהועבר אליו באמצעות ידידיו בעזה בשנת 

  ]28/12/1999ג'דידה, -חיאת אל- [אל

  
  

  מסקנות: 
יתי ובר קיימא. התנערות מוחלטת ובלתי מסויגת מדרך הטרור על בסיס מוסרי, הינה תנאי בסיסי לשלום אמ

כרציני בקרב להתקבל מסר זה אינו יכול אך הרשות הפלסטינית מצהירה בעולם כי היא מחויבת למאבק בטרור, 
של ישראלים, זוכים שוב ושוב  רבמאחר שרבים מהמחבלים הרצחניים ביותר אשר הרגו מספר  ,העם הפלסטיני

  . 2010בוד על ידי הנהגת הרשות הפלסטינית, גם בשנת כלשבחים ול
  

של  ןלפיו עצם המעשה של הרג מכוושאין הצהרה ברורה יותר של תמיכה בטרור ובאלימות מאשר קיום נוהג 
  אזרחים ישראלים, הינו מספיק כדי להנציח את שמו של הרוצח.  

  
 –אם יש עוד סיכוי לשלום, ההנהגה הפלסטינית חייבת לשכנע את העם הפלסטיני כי דרך הטרור היא דרך דחויה 

, אלא כי זוהי דרך בלתי מוסרית ושגויה בכל 2010רק מפני שהיא מזיקה לאינטרסים הפלסטינים נכון לשנת  לא
עת שהיא. בכדי שיהיה סיכוי לשלום, המחבלים צריכים להיות מוקעים ודחויים כמי שעשו מעשים שלא ייעשו, ולא 

  להיות מונצחים כגיבורים וכדמויות לגאווה ולחיקוי. 
  

  2010יולי פלסטינית, מבט לתקשורת 

  


