
 صهيونيا   20 مقتلو كيان العدو ضد عملية 175: القدس انتفاضة على يوما   60 بعد

 التطورات مجمل "،االسرائيلي الشأن لدراسات القدس مركز" عدهاأ حصائيةإ دراسة برزتأ

  . القدس انتفاضة اندلعت حيث الماضي تشرين أول مطلع من حدثت التي

 عالء ستاذاأل يديره الذي والفلسطيني "اإلسرائيلي" الشأن لدراسات القدس مركز مدير وقال

 في سابقة لها يكن لم الفردية العمليات حيث من األرض على حداثاأل تطورات إن، الريماوي

  .األرض على الفلسطينية المقاومة تاريخ

 الطعن بين ما ،االحتالل ضد موجهة معتبرة عملية 175 من أكثر وقوع الدراسة وأحصت

 . عام بشكل والجنسين العمرية الفئات العمليات هذه وشملت النار واطالق والدهس

 الجنسين ومشاركة حتاللاال جانب في وخسائرها الفردية العمليات أن" الريماوي وأوضح

  ".أيضا مسبوقة ليست العمرية، والفئات

 15و نار، إطالق 56 محاولة، 31 طعن، عملية 60: التالي النحو علىت العمليا وجاءت

 .إصابات إلى أدت وعبوة زجاجة

 االنتفاضة في المحافظات مشاركة:  أوال

 مواصلة الخليل محافظة وتواصل االنتفاضة حداثأ في المحافظات مشاركة وتيرة اختلفت

 . االنتفاضة مفجرة القدس محافظة تليها المحافظات باقي على التقدم

  : برزهاأ عملية 19ـب شاركت: القدس أوال  

 إلى أدت العيسوية، من علوان فادي الشهيد نفذها القديمة، البلدة محيط في طعن عملية -1

 (.اإلسرائيلية الرواية في التشكيك مع) إسرائيلي مستوطن إصابة

 مستوطن إصابة إلى أدت القديمة البلدة في دويات، شروق الفتاة نفذتها طعن عملية -2

 ".النفس عن مدافعتها جراء" إسرائيلي

 الشاب نفذها المستوطنيين من 2 إصابة إلى أدت بالقدس، جراح الشيخ في طعن عملية -3

 .شعفاط مخيم من خليفة أبو صبحي

 ثائر الشهيد يد على مستوطنيين 3 إصابة إلى أدت ،"أبيب تل" الربيع تل في طعن عملية -4

 . القدس من غزالة أبو



 إصابته إلى أدى مما بالقدس هانافي، شموئيل مستوطنة في "إسرائيلي" مستوطن طعن -5

 المنفذ واعتقال بجروح

 نجح ،"إسرائيلي" أمن ضابط إصابة إلى أدت أربع، كريات مستوطنة في طعن عملية -6

 . بسالم العملية مسرح مغادرة المنفذ

 عقب كفر من بدران اسحاق الفلسطيني الفتى يد على العامود باب في طعن عملية تنفيذ  -7

  . طفيفة بجروح مستوطنيين إصابة إلى أدى مما

 الذي شعفاط مخيم من" سعيد محمد" الفلسطيني، يد على العامود، باب في طعن عملية تنفيذ -8

 . العملية في استشهد

 مرح الفتاة يد على المستوطنين من 2 إصابة إلى أدت جراح الشيخ في طعن عملية -9

 العملية عن الحديث يجعل مما دقيقة ليست "اإلسرائيلية" الرواية أن على التأكيد مع البكري،

 .به مشكوك

 بجراح المستوطنين من 2 إصابة إلى أدى مما زئيف، بسجات مستوطنة في طعن عملية -10

 12) مناصرة أحمد وقريبه( عام14) مناصرة حسن الشهيد يد على خطيرة، و مستوطة بين ما

 .تفنيد إلى تحتاج التي "اإلسرائيلية" الرواية بحسب( عام

 يد على ومستوطن جندي وإصابة إلى أدى مما بالقدس، يافا بشارع حافلة في طعن عملية -11

  .قطنة بلدة من( عام 22) شماسنة محمد الشهيد

 يد على "إسرائيليا  " 21 وأصيب إثنين فيها قتل هنتسيف ارمون حي في طعن عملية - 12

  .غانم بالل المصاب واألسير عليان بهاء الشهيد الشهيد

 وأدت حزما جبع مفرق منطقة في العيزرية من الغزاوي معتز الشهيد نفذها طعن عملية -13

 . خطيرة صابةإ مجندة صابةإ لىإ

 8 وأصيب "إسرائيلي" حاخام فيها قتل القدس، مدينة وسط ودهس طعن عملية -14

  . جمل أبو عالء الشهيد مفذها ،"إسرائيليين"

 من( عام 20) سدر باسل المنفذ استشهاد إلى أدت العامود باب منطقة في طعن عملية -15

  الخليل



 منطقة في المنفذ واستشهاد "إسرائيلي" لشرطي القدس مدينة في طعن بمحاولة الزعم -16

 . باهر صور

 اربع الصابة وادت عقب كفر من اقنيبي الشهيد، اقنيبي حمادة حمدأ نفذها طعن عملية -17

 . جنود

 .10/11/2015 بتاريخ القدس مدينة في طفالن نفذها طعن عملية -18

 .10/11/2015 بتاريخ القدس من نمر محمد الشهيد نفذها طعن عملية -19

  .11| 23 وجيه هديل الفتاة خاللها أستشهدت قلنديا مخيم من فتاتين يد على نفذت عملية -20

  . 11| 28 المنفذ وفرار إسرائيلية إصابة إلى أدت القدس مدينة في حافلة في طعن عملية -21

 : أبرزها عملية 30 من بأكثر الخليل شاركت:  الخليل ثانيا  

 . الجندي أمجد الشهيد نفذها جات، كريات مستوطنة في "إسرائيلي" مستوطن طعن عملية -1

  .وريدات تامر الشاب يد على تكفا بيتاح مستوطنة في "إسرائيلي" مستوطن طعن عملية -2

 نجح ،"إسرائيلي" أمن ضابط إصابة إلى أدت أربع، كريات مستوطنة في طعن عملية -3

 . بسالم العملية مسرح مغادرة المنفذ

 يحيى طارق الشاب نفذها ومستوطن جندي ،2 إصابة إلى أدت العفولة، في طعن عملية -4

 .جنين قضاء العرقة من( عام 21)

 . الجعبري محمد حماده الشهيد ربعأ كريا مستوطنة من بالقرب "إسرائيلي" مستوطن طعن -5

 من( عام 20) سدر باسل المنفذ استشهاد إلى أدت العامود باب منطقة في طعن عملية -6

  : ن.  الخليل

 واستشهاد خطيرة، بجروح جندي إصابة إلى أدى مما الخليل مدينة وسط طعن عملية نتفيذ -7

 . الخليل في دورا بلدة من العواوده خليل إياد المنفذ

 .عوا بيت منطقة في 20/10/2015 بتاريخ المسالمة عدي الشهيد نفذها التي الطعن عملية -8

 . عتصيون مفترق منطقة في 20/10/2015 العملة حمزة الشهيد نفذها التي الطعن عملية -9



 .20/10/2015 في الفوار مخيم قرب مستوطن وقتل دهس عملية -10

 اصابة جنود اربع الصابة وأدت أمر بيت منطقة في شاللدة محمد نفذها دهس عملية -11

 .21/10/2015 بتاريخ. خطيرة

 مستوطن الصابة وأدت صوريف من غنيمات ومحمود الحيح مقداد نفذها طعن عملية -12

 .22/10/2015 بتاريخ

 بتاريخ جندي الصابة وادت صوريف من فتى نفذها عتصيون مفترق على طعن عملية  -13

23/10/2015. 

 الصابة وادت حاخام بزي متنكرا   الشباب احد نفذها عتصيون مفترق على طعن عملية -14

 .25/10/2015 بتاريخ مستوطن

 بتاريخ خطيرة اصابة جندي الصابة وأدت جرادات رائد الشهيد نفذها طعن عملية -16

26/10/2015. 

 بتاريخ الصهيونية بالرواية التشكيك مع الخليل في األطرش سعد الشهيد نفذها طعن عملية -17

26/10/2015. 

 مفترق على الخليل من دويك وشادي شخدم ابو الدين عز الشهيدان نفذها طعن عملية -18

 .27/10/2015 الصهيونية الرواية في التشكيك مع عتصيون

 بتاريخ االسرائيلي بالراوية التشكيك مع اسعيد محمد الشهيد نفذها طعن عملية -19

27/10/2015 

 27/10/2015 بتاريخ سدر الشهيد نفذها مزعومة طعن عملية -20

 بتاريخ اسرائيلي جندي الصابة وأدت المحتسب عمران الشهيد نفذها طعن عملية -21

29/10/2015. 

 مستوطنين اربعة الصابة وأدت 28/10/2015 بتاريخ ليفي رامي مجمع في طعن عملية -22

 .المنفذ واعتقال

 .1/11/2015 تاريخ في جنود 3 الصابة ادت عينون بيت مفرق في دهس عملية -23



 بالرواية التشكيك مع الفروخ عالء الشهيد نفذها التي الطعن عملية -24

 .1/11/2015الصهيونية

 4/11/2015 بتاريخ الخليل من اسكافي ابراهيم الشهيد نفذها دهس عملية -25

 بالراوية التشكيك مع 5/11/2015 بتاريخ الشريف طالل مالك الشهيد نفذها طعن عملية -26

 .االسرائيلية

 وأدت"  الشعرواي ثروت" المسنة الشهيدة فيها االحتالل اتهم مزعومة دهس عملية -27

 .11/2015/ 5 بتاريخ الستشهادها

 مستوطنين الصابة ادت الخليل وسط في الريش ابو حاجز منطقة على نار اطالق عملية -28

 .6/11/2015 بتاريخ

 .19/11/2015 بتاريخ اسرائيلين لمقتل ادت أبيب تل مدينة في طعن عملية -29

 10 واصابة اسرائيلين لمقتل أدت عتصيون غوش منطقة في دهس نار اطالق عملية -30

 .19/11/2015 بتاريخ

 بتاريخ اصابات الربع وادت امر بيت بلدة من الزعاقيق عمر الشهيد نفذها دهس عملية -31

24/11/2015. 

 : عمليات بخمس شاركت: هللا رام ثالثا  

 من وبمساعدة الجهاد كوادر أحد 2015_10_1 في الحلبي مهند الشهيد نفذها طعن عملية -1

 . آخرين اثنين وجرح مستوطنين مقتل الى وأدت مرعي، اإلسالمية الكتلة كوادر أحد

 .6/11/2015:  بتاريخ هللا رام من بالقرب ايل بيت منطقة على نار اطالق عملية -2

 بتاريخ مستوطن الصابة ادت هللا رام من بالقرب ليفي رامي مجمع في نفذت طعن عملية -3

6/11/2015. 

 بتاريخ مستوطنين ثالثة الصابة وأدت شاهين سليمان الشهيد نفذها دهس عملية -4

8/11/2015. 



 بتاريخ عارورة قرية من صالح محمد الشهيد نفذها التي النار اطالق عملية -5

17/11/2015. 

 22/11/2015 بتاريخ ادوميم معالي منطقة في الخصيب شادي الشهيد نفذها دهس عملية -6

 28/11/2015 بتاريخ الخصيب شادي الشهيد نفذها دهس عملية -7

 بتاريخ مادية الضرار ادت هللا رام شرق للمستوطنين سيارة على نار اطالق عملية -8

23/11/2015. 

  .الماضي الشهر هويته تعرف لم سلواد من بالقرب شاب يد على دهس عملية -9

 : وهي عمليات 8بــ شاركت جنين رابعا  

 . تكفا بتاح منطقة في العرقة قرية من يحيى طارق الشاب نفذها طعن عملية -1

 .24/10/2015 بتاريخ كميل احمد محمد الشهيد نفذها التي الطعن عملية -2

 بتاريخ(  االسرائيلية بالرواية التشكيك مع) قباطية من سباعنه قاسم نفذهاالشهيد طعن عملية -3

30/10/2015. 

 بتاريخ(  االسرائيلية بالرواية التشكيك مع) قباطية من نزال محمد الشهيد نفذها طعن عملية -4

30/10/2015. 

 بتاريخ االسرائيلية بالرواية التشكيك مع الرب ابو احمد الشهيد نفذها طعن عملية -4

1/11/2015 . 

 .10/11/2015 بتاريخ جنين من غربية صادق الشهيد نفذها طعن عملية -6

 بتاريخ جندي الصابة وادت الشوبكي محمد الشهيد نفذها الفوار مدخل على طعن عملية -8

24/11/2015. 

 بالرواية التشكيك مع)  السريسي سامر الشهيد نفذها زعترة حاجز على طعن محاولة -9

 26/11/2015بتاريخ(  الصهيونية

 



 . عمليات بخمس شاركت:  نابلس خامسا  

 . 1/10/2015 في المستوطنين من اثنين لمقتل أدت والتي ايتمار عملية -1

 .21/10/2015 نور احمد استبرق الطفلة واعتقال الصابة ادت لطعن مزعومة محاولة -2

 بتاريخ المنفذ وانسحب نابلس من بالقرب ايتمار مستوطنة من بالقرب طعن عملية -3

25/10/2015. 

 .22/11/2015 بتاريخ حوارة حاجز على طه اشرقت نفذتها طعن عملية -5

 .29/11/2015 بتاريخ نابلس مدينة من صالح بسيم الشهيد نفذها طعن عملية -6

  :لحم بيت سادسا

 بتاريخ جندي الصابة وادت لحم بيت من حمامرة حلوة األسيرة نفذتها طعن عملية -1

8/11/2015. 

  قلقيلية:  سابعا  

 بتاريخ الياس بني منطقة في خطيرة بجروح حاخام الصابة أدت قلقيلية في طعن عملية -2

8/11/2015. 

 .9/11/2015 بتاريخ قلقيلية من عويسة رشا الشهيدة نفذتها طعن عملية -3

 :شارك حيث المحتل الداخل:  ثامنا  

 .تكفا بتاح مستوطنة في الفحم ام من زيود عالء نفذها التي الطعن عملية -1

 الى ادت حيث السبع بئر من العقبي مهند الشهيد نفذها التي النار واطالق الطعن عملية -2

 . اصابات 8و واريتري مستوطن مقتل

 وادت سنان ابو قرية من المحتل الداخل من شاب نفذها نهاريا مدينة في طعن عملية -3

 .27/11/2015 بتاريخ جندي الصابة

 



 : االحتالل ضد العمليات نوع ثالثا  

 تفصيل يلى وفيما ، ودهس نار واطالق طعن بين ما عملية أكثر الماضية االيام خالل وقعت

 . نوعها وفق العمليات

 . منها 56 النار اطالق أوال  

 .1/10/2015 في نفذت والتي ايتمار عملية -1

 . نار اطالق تبعها ثم طعن الحلبي مهند عملية -2

 . والطعن النار باطالق مشتركة كانت عليان وبهاء غانم بالل عملية -3

  عوفرا مستوطنة من بالقرب نار اطالق -4

 29/10/2015 بتاريخ ايل بيت منطقة في نار اطالق -5

 6/11/2015 بتاريخ ايل بيت من بالقرب نار اطالق -6

 6/11/2015 بتاريخ عينون بيت مفرق على نار اطالق -7

 بتاريخ صالح منير محمد الشاب الستشهاد ادت ترمسعيا منطقة في نار اطالق عملية -8

10/11/2015. 

 6/11/2015 بتاريخ االبراهيمي الحرم من بالقرب نار اطالق عملية -9

 بتاريخ صالح منير محمد الشاب الستشهاد ادت ترمسعيا منطقة في نار اطالق عملية -10

10/11/2015. 

 10 واصابة اسرائيلين لمقتل أدت عتصيون غوش منطقة في وطعن نار اطالق عملية -11

 .19/11/2015 بتاريخ

 .الفلسطينية األراضي في متفرقة نار إطالق عملية 45 -12

 . منها عملية 13 الدهس عمليات ثانيا  

 20/10/2015.  العملة حمزة الشهيد يد على دهس عملية -1



..  خطيرة جراحه احدهم صهاينة جنود 4 الصابة أدت أمر بيت قرب في دهس عملية -2

21/10/2015 

 20/10/2015.  الفوار مخيم منطقة في مستوطن دهس عملية -3

 من قاسم معتز الشهيد نفذها لحم بيت من بالقرب جبع مفرق منطقة في دهس عملية -4

 21/10/2015.  خطيرة اصابة مجندة الصابة وأدت العيزرية

 بتاريخ جنود 3 الصابة وأدت الخليل في عينون بيت مفرق من بالقرب نفذت دهس عملية -5

1/11/2015 . 

 الخليل من اخر واصابة جندي لمقتل وأدت اسكافي ابراهيم الشهيد نفذها دهس عملية -6

 .4/11/2015 بتاريخ

 .11/2015/ 8 بتاريخ شاهين سليمان الشهيد نفذها دهس عملية -7

 الخصيب شادي الشهيد نفذها دهس عملية -8

 . الخصيب فادي الشهيد نفذها دهس عملية -9

 .محاولة 31 إلى باإلضافة.  منها 60 الطعن عمليات ثالثا  

 .آخرين 2 وأصيب مستوطنيين فيها وقتل حلبي مهند نفذها القديمة، البلدة في طعن عملية -1

 إلى أدت العيسوية، من علوان فادي الشهيد نفذها القديمة، البلدة محيط في طعن عملية -2

 .(اإلسرائيلية الرواية في التشكيك مع) إسرائيلي مستوطن إصابة

 مستوطن إصابة إلى أدت القديمة البلدة في دويات، شروق الفتاة نفذتها طعن عملية -3

 ."النفس عن مدافعتها جراء" إسرائيلي

 . الجندي أمجد الشهيد نفذها جات، كريات مستوطنة في إسرائيلي مستوطن طعن عملية -4

  .وريدات تامر الشاب يد على تكفا بيتاح مستوطنة في إسرائيلي مستوطن طعن عملية -5

 الشاب نفذها المستوطنيين من 2 إصابة إلى أدت بالقدس، جراح الشيخ في طعن عملية -6

  .شعفاط مخيم من خليفة أبو صبحي



 ثائر الشهيد يد على مستوطنيين 3 إصابة إلى أدت ،"أبيب تل" الربيع تل في طعن عملية -7

 . القدس من غزالة أبو

 المنفذ نجح إسرائيلي، أمن ضابط إصابة إلى أدت أربع، كريات مستوطنة في طعن عملية -8

 . بسالم العملية مسرح مغادرة

 يحيى طارق الشاب نفذها ومستوطن جندي ،2 إصابة إلى أدت العفولة، في طعن عملية -9

 .جنين قضاء العرقة من( عام 21)

 عسقالن، في واحدة الخليل، منطقة في اثنتين الغربية، الضفة شمال في عمليتين احباط تم -10

  القدس مدينة في 4

 مما المركزية، الباصات محطة في نفسها عن بالدفاع عابد إسراء الفلسينية المرأة قامت -11

 خطيرة بجروح إصابتها إلى أدى

 . الجعبري محمد حماده الشهيد اربع كريا مستوطنة من بالقرب إسرائيلي مستوطن طعن -12

 إصابته إلى أدى مما بالقدس هانافي، شموئيل مستوطنة في إسرائيلي مستوطن طعن -13

  . المنفذ واعتقال بجروح

 عقب كفر من بدران اسحاق الفلسطيني الفتى يد على العامود باب في طعن عملية تنفيذ -14

  . طفيفة بجروح مستوطنيين إصابة إلى أدى مما

 شعفاط مخيم من" سعيد محمد" الفلسطيني، يد على العامود، باب في طعن عملية تنفيذ -15

 . العملية في استشهد الذي

 اصابة إلى باالضافة الجنود من 2 فيها اصيب الخضيرة، مدينة من بالقرب طعن عملية -16

 .زيود احمد رائد عالء الحارثية سيلة من الفلسطيني يد على مستوطنين

 مرح الفتاة يد على المستوطنين من 2 إصابة إلى أدت جراح الشيخ في طعن عملية -17

 العملية عن الحديث يجعل مما دقيقة ليست اإلسرائيلية الرواية أن على التأكيد مع البكري،

 .به مشكوك



 بجراح المستوطنين من 2 إصابة إلى أدى مما زئيف، بسجات مستوطنة في طعن عملية -18

 12) مناصرة أحمد وقريبه( عام14) مناصرة حسن الشهيد يد على خطيرة، و مستوطة بين ما

 .تفنيد إلى تحتاج التي اإلسرائيلية الرواية بحسب(  عام

 يد على ومستوطن جندي وإصابة إلى أدى مما بالقدس، يافا بشارع حافلة في طعن عملية -19

  .قطنة بلدة من( عام 22) شماسنة محمد الشهيد

 يد على إسرائيليا 21 وأصيب إثنين فيها قتل هنتسيف ارمون حي في طعن عملية -20

  .غانم بالل المصاب األسير و عليان بهاء الشهيدالشهيد

 إسرائيليين، 8 وأصيب إسرائيلي حاخام فيها قتل القدس، مدينة وسط ودهس طعن عملية -21

  . جمل أبو عالء الشهيد مفذها

 . المنفذ اعتقال وتم بجروح مستوطنيين فيها أصيب رعنانا مدينة في طعن عملية -22

  . المنفذ إعتقال وتم إسرائيلي، مستوطن فيها أصيب رعنانا في طعن عملية -23

 من( عام 20) سدر باسل المنفذ استشهاد إلى أدت العامود باب منطقة في طعن عملية -24

 في خطيرة إصابة إلى أدت الغربية، بالقدس المركزية في العامود طعن عملية:  ن.  الخليل

 .الشديد الخوف حال في 14و المستوطنيين صفوف

 صور منطقة في المنفذ واستشهاد إسرائيلي لشرطي القدس مدينة في طعن بمحاولة الزعم -25

 . باهر

 خطيرة، بجروح جندي إصابة إلى أدى مما الخليل مدينة وسط طعن عملية نتفيذ -26

 . الخليل في دورا بلدة من العواوده خليل إياد المنفذ واستشهاد

 مستوطن لمقتل وادت النقب من العقبي مهند الشهيد نفذها التي النار واطالق الطعن عملية -27

 جنود ثمانية واصابة واريتري

 20/10/2015 في الخليل عوا بيت من مسالمة عدي الشهيد يد على طعن عملية -28

.  هللا رام في سنجل قرية من بالقرب حجارة اللقاء للمستوطنين سيارة تعرض -29

21/10/2015 



 احمد نور استبرق الطفلة الصابة ادت نابلس من بالقرب مزعومة لطعن مزعومة محاولة -30

 21/10/2015 بتاريخ واعتقالها عاما   14

 21/10/2015 يوم في عملية تنفيذ بحجة القدس في شاب على نار اطالق عملية -31

 جندي الصابة وادت الحيح ومقداد غنيمات محمود نفذها شيمش بيت في طعن عملية -32

 .22/10/2015 بتاريخ

 عتصيون مفرق في جندي الصابة وادت صوريف من فتى نفذها التي الطعن عملية -33

 .23/10/2015 بتاريخ

 محمد الشهيد نفذها 24/10/2015 بتاريخ الجلمة حاجز على نفذت التي الطعن عملية -34

 . كميل احمد

 .بالفرار المنفذ الذ حيث 25/10/2015 بتاريخ عتصيون مفترق من بالقرب الطعن عملية -35

 . بالفرار المنفذ والذ 25/10/2015 بتاريخ ايتمار مستوطنة من بالقرب الطعن عملية -36

 بتاريخ مستوطن الصابة ادت هللا رام من بالقرب ليفي رامي مجمع في نفذت طعن عملية -37

6/11/2015. 

 بتاريخ جندي الصابة وادت لحم بيت من حمامرة حلوة األسيرة نفذتها طعن عملية -38

8/11/2015. 

 بتاريخ الياس بني منطقة في خطيرة بجروح حاخام الصابة أدت قلقيلية في طعن عملية -39

8/11/2015. 

 9/11/2015 بتاريخ قلقيلية من عويسي رشا الشهيدة نفذتها طعن عملية -40

 .10/11/2015 بتاريخ القدس مدينة في طفالن نفذها طعن عملية -41

 .10/11/2015 بتاريخ القدس من نمر محمد الشهيد نفذها طعن عملية -42

 بتاريخ الكونتينر حاجز على جنين من غربية صادق الشهيد نفذها طعن عملية -43

10/11/2015. 



 .19/11/2015 بتاريخ مستوطنين لمقتل ادت مسالمة رائد نفذها ابيب تل في طعن عملية -44

 . مستوطن الصابة وادت 21/11/2015 بتاريخ عواد هديل الشهيدة نفذتها طعن عملية -45

 .21/11/2015 بتاريخ طه احمد الشهيد نفذها مستوطن لمقتل ادت طعن عملية -46

 .22/11/2015 بتاريخ حوارة حاجز على طه اشرقت نفذتها طعن عملية -47

 بتاريخ ادوميم معالي منطقة في الخصيب شادي الشهيد نفذها دهس عملية -48

22/11/2015. 

 .22/11/2015 بتاريخ عتصيون غوش منطقة في ثوابته عصام الشهيد نفذها طعن عملية -49

 بتاريخ جندي الصابة وادت الشوبكي محمد الشهيد نفذها الفوار مدخل على طعن عملية -50

24/11/2015. 

 بالرواية التشكيك مع)  السريسي سامر الشهيد نفذها زعترة حاجز على طعن محاولة -51

 26/11/2015بتاريخ(  الصهيونية

 ادوميم معالي منطقة في جنديين الصابة ادت الخصيب فادي الشهيد نفذها دهس عملية -52

 . ايام بخمس قبله استشهد الذي شادي الشهيد شقيق هو والشهيد27/11/2015 بتاريخ

 وادت سنان ابو قرية من المحتل الداخل من شاب نفذها نهاريا مدينة في طعن عملية -53

 .27/11/2015 بتاريخ جندي الصابة

 .29/11/2015 بتاريخ نابلس مدينة من صالح بسيم الشهيد نفذها طعن عملية -54

 الصهيوني الشأن لدراسات القدس مركز المصدر:


