מס"ד

תז

שם אסיר

תאריך מעצר תאריך שחרור תקופת מאסר אישומים מרכזיים

1

 921496238גמיל טרחאן כמיס מחמד

16/8/1993

גרימת מוות בכוונה ; החזקת נשק ; ירי לעבר
99-99-0006
אנשים ; פגיעה בבטחון האיזור

2

 915527535טאלב אבו מוצטפה איסמעיל אברהים

18/5/1993

גרימת מוות בכוונה ; זריקת פצצה או מבעיר
99-99-0002
; חבירות בארגון לא מוכר ; ירי לעבר אנשים

3

 921577441מאזן ג'ראד מחמד אסמעיל

30/4/1993

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; החזקת כלי יריה ; פגיעה בבטחון האיזור

4

 914759626מאהר אבו-כרש חסין מחמד

20/4/1993

גרימת מוות בכוונה ; פגיעה בבטחון האיזור ;
99-99-0004
חבירות בארגון לא מוכר ; תקיפה

5

 921370755מחמד פאר עפיף עאשור

16/8/1993

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0002
; שרות לארגון בלתי חוקי

6

 924435902מחמד סכרן עודה מחמד

10/5/1993

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; איומים

7

 920642469נאסר פאדי יוסף מחמוד

9/6/1993

גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים ;
 99-99-0008פגיעה בבטחון האיזור ; חבירות בארגון לא
מוכר

8

 905221800אבראהים הנדי מחמד אבראהים

26/7/2006

9

 925056996אחמד פלית אברהים אחמד

27/5/1992

10

 931567135אחמד שאער סאלם חמדאן

נסיון לרצח ; פגיעה בבטחון האיזור ; קשר
18-00-0000 17/12/2019 18/12/2001
לגרימת מוות בכוונה ; זריקת פצצה או מבעיר
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25/7/2017

קשר לגרימת מוות בכוונה ; ידוי אבנים ;
11-00-0000
חבירות בארגון לא מוכר
 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

11

 900296245אחמד פגם סלימאן אחמד

31/5/2002

גרימת מוות בכוונה ; בגידה וריגול ; קשר
99-99-0005
לגרימת מוות בכוונה ; החזקת נשק

12

 931285340אחמד אבו חצירה עבדל-רחמן חסין

18/2/1986

17/3/2021

חבירות בארגון לא מוכר ; הנחת מטען חבלה
35-01-0000
; יצור חפץ נפץ או מבעיר ; ביצוע שירות

13

 410535421אחמד אבו-טאה עבדל אלכרים עלי

2/4/2002

1/4/2029

נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה ; יצור
27-00-0000
חפץ נפץ או מבעיר ; חבירות בארגון לא מוכר

14

 911442960אחמד חתו עטא כליל

10/11/1993

9/11/2018

 25-00-0000הריגה ; נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

15

 920644739איסמעיל בחית מוסא חסין

11/4/1993

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; הריגה ;
99-99-0012
חטיפה/כפיה/מאסר שווא

16

 925724841אשרף בעלוגי חסן יוסף

7/2/1991

 99-99-0003רצח

17

 901506352אשרף עודאת מחמד יונס

11/4/2003

נסיון לרצח ; ביצוע שירות ; קשר לגרימת
99-99-0001
מוות בכוונה ; סיוע לרצח

18

 903613867אכרם סעיד סלאמה עטיה

25/2/2002

24/2/2026

שהיה בלתי חוקית ; חבירות בארגון לא מוכר
24-00-0000
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

19

 952216844אכרם סלאמה עבדל רחמאן חוסין

21/4/1996

20/4/2026

חבירות בארגון לא מוכר ;
 30-00-0000נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; החזקת נשק ;
תקיפה

20

 900959677אכרם קאסם עבדאללה מחמד

3/4/2002

2/4/2029

נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ; פגיעה בבטחון
27-00-0000
האיזור ; חבירות בארגון לא מוכר

21

 800205163אנור חמאד אחמד עבד-אלחאלק

5/12/2001

4/12/2021

קשר לגרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; ירי
20-00-0000
לעבר אנשים
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22

 934334673אנואר אכרס מסלם נסרללה

16/3/1993

15/3/2018

הריגה ; תקיפה ; ביצוע שירות ; יצור חפץ
25-00-0000
נפץ או מבעיר

23

 955946926איאד אבו-חסנה מוחמד מוסטפא

15/3/1989

14/3/2019

ירי לעבר אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר ;
30-00-0000
החזקת כלי יריה ; אימונים צבאיים

24

 925209355איאד אבו-טקיה גמיל עבד סאלם

נסיון לרצח ; קשר לביצוע פשע ; חבירות
40-00-0000 26/11/2032 27/11/1992
בארגון לא מוכר

25

 900220385איאד ערעיר סאלם חסין

17/11/1993

26

 902501238איימן שווה אסעד שעבאן

9/3/1993

27

 920462751אימן פאר מוסטפה חליל

1/6/1990

28

 940238553בסים כורד מחמד שריתח

31/7/1992

29

 905460036בהאלדין חטיב צאדק עלי

נסיון לרצח  -פ.איבה ; ידוי אבנים ; קשר
24-00-0000 20/12/2025 21/12/2001
לגרימת מוות בכוונה ; זריקת פצצה או מבעיר

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה
גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0005
; פגיעה בבטחון האיזור ; החזקת כלי יריה
31/5/2025

 35-00-0000רצח
רצח ע' י פעולות איבה ; החזקת כלי יריה ;
99-99-0008
נסיון לרצח  -פ.איבה ; פגיעה בבטחון האיזור

30

 959489592תופיק אבו-נעים עבדללה סלימאן

15/5/1989

הריגה ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא ; חבירות
99-99-0001
בארגון לא מוכר ; חבלה גופנית חמורה

31

 908462070תייסיר ברדיני סלאם מנסור

29/11/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; החזקת נשק ;
99-99-0001
חבירות בארגון לא מוכר ; זריקת רימון

32

 925732695טאהר כורד מחמוד ג'מיל

8/8/1988
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7/2/2019

רצח ע' י פעולות איבה ; זריקת פצצה ; קשר
30-06-0000
לביצוע פשע ; יצור חפץ נפץ או מבעיר

33

 900187147גלאל לוח כאמל חלף

11/9/1994

 99-99-0001רצח

34

 939340949ג'לאל צקר לוטפי עבד נבי

8/4/1992

גרימת מוות בכוונה ; שרות לארגון בלתי חוקי
99-99-0004
; נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

35

 912901287גמאל רקייק עמאר מחמד

23/12/1989

36

 939195947גמיל באז אסמעיל עבדל-קאדר

20/7/1991

6/4/2025

 35-03-0015רצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; הסתה

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח  -פ.איבה

37

 909906828ג'האד אבו גבן ג'מיל מחמוד

9/8/1988

8/2/2019

 30-06-0000גרימת מוות בכוונה ; קשר לביצוע פשע

38

 950162487חאתם אסמעיל אברהים ע'רחמן

20/8/1995

19/8/2015

החזקת כלי יריה ; אימונים צבאיים ; שרות
20-00-0000
לארגון בלתי חוקי ; קשר לביצוע פשע

39

 954971057חאזם עאידי עלי סאלם

28/10/1991

40

 929720266חאפז דבל מחמוד עבד

20/9/1990

41

 932350952חוסאם אבו אלגדיאן סלימאן פאיד

9/2/1988

גרימת מוות בכוונה ; יצור חפץ נפץ או מבעיר
99-99-0004
; נסיון לרצח ; פגיעה בבטחון האיזור
19/9/2015

 25-00-0000הריגה
שהיה בלתי חוקית ; רצח ; תקיפת עובד
30-00-0000
ציבור בתפקיד

42

 906252291חסן מקדמה אחמד חאלד

19/5/1989

18/5/2019

הריגה ; ביצוע שירות ; חבירות בארגון לא
30-00-0000
מוכר ; הנחת מטען חבלה

43

 908976244חסן פיאד אסמעיל גאסר

27/3/2003

26/3/2030

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; קשר
27-00-0000
לגרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים
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44

 914284740חסן נופל מחמוד עבדלרחים

9/8/1988

45

 922263678חמדי זויד אמין מחמד

11/5/1993

גרימת מוות בכוונה ; פגיעה בבטחון האיזור ;
99-99-0001
תקיפה ; החזקת כלי יריה

46

 929433001כאלד מגיר סלאח ג'אבר

13/8/1992

גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים ;
99-99-0003
חבירות

47

 924883259חאלד ג'עידי מטואע מסלם

24/12/1986

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; רצח ;
99-99-0002
זריקת רימון

48

 966359994חליל אבו-עלבה מחמד מחמד

14/2/2001

 99-99-0008רצח ע' י פעולות איבה ; חבלה גופנית חמורה

49

 935344770ראיד חלאק אחמד סלים

30/5/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; החזקת כלי יריה ;
99-99-0002
נסיון לרצח ; ירי לעבר אנשים

50

 962070603ראיד אבו לבדה עומר עבד חמיד

16/3/2001

שהיה בלתי חוקית ; חבלה גופנית חמורה ;
99-99-0001
רצח ; זיוף מסמכים והפצתם

51

 902357029ראפת ערוקי עלי מחמד

19/5/1993

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; הסתה

52

 931180160רווחי מושתהה ג'מאל עבדל ג'אני

13/2/1988

רצח ע' י פעולות איבה ; אימונים צבאיים ;
99-99-0004
הריגה ; הסתה

53

 933788630זוהיר ששניה סלאח אניס

22/9/1990

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

54

 906688387סאמי קטשאן ח'אלד סלימאן

13/2/2003
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8/8/2018

רצח ; הסתה ; חבירות בארגון לא מוכר ;
30-00-0000
הסדר הציבורי  -אחר

12/2/2023

 20-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

55

 801145251סעיד סכיק מוחמד עאשור

11/3/1993

גרימת מוות בכוונה ; ביצוע שירות ; נסיון
99-99-0003
לרצח ; פגיעה בבטחון האיזור

56

 912866159סלים כיאל עלי,אברהים אברהים

30/5/1983

גרימת מוות בכוונה ; חבירות ; נסיון לרצח ;
99-99-0001
מגע עם ארגון עוין

57

 910748268שעבאן חסונה סלים אלעבד

7/10/1990

58

 909758435עאטף מצרי סלימאן דאוד

11/3/1993

גרימת מוות בכוונה ; החזקת נשק ; נסיון
99-99-0005
לרצח ; פגיעה בבטחון האיזור

59

 926808841מחמד שראתחה יוסף חסן

9/5/1989

נסיון לרצח  -פ.איבה ; ביצוע שירות ; קשר
99-99-0003
לביצוע פשע ; חבירות

60

 951205491ע-רחמאן שהאב רביע עבדל רחמאן

5/9/1989

61

 907299838ע-רחמן קיק פדל ע-רחמן

62

 976089474עבדל עזיז מצרי מחמד עבדל עזיז

2/4/1993

63

 957491905עליאן זר עבד אלכרים סלאמה

2/5/2003

64

 945750131עמאדדין זוערוב עטא קאסם

11/4/1993

65

 920465036עמאד אבו-ריאן עלי עבדללה

21/3/1991

6/10/2027

4/9/2024

 35-00-0000רצח
רצח ע' י פעולות איבה ; מתן מקלט ; חבירות
99-99-0001
; החזקת נשק

18/12/1986
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 37-00-0000רצח ע' י פעולות איבה ; קשר לביצוע פשע

גרימת מוות בכוונה ; זריקת רימון ; פגיעה
99-99-0003
בבטחון האיזור ; הסתה
1/5/2023

 20-00-0000נסיון לרצח ; קשר לביצוע פשע ; חבירות
גרימת מוות בכוונה ; תקיפה ;
 99-99-0001חטיפה/כפיה/מאסר שווא ; נשיאת/החזקת
מטעני חבלה

20/9/2032

נסיון לרצח  -פ.איבה ; פעילות חבלנית עוינת
41-06-0000
; חבירות בארגון לא מוכר

66

 410169791עומר שורבגי מחמד אחמד

15/7/2003

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; קשר
99-99-0001
לגרימת מוות בכוונה

67

 919480988עומר גול מחמוד ג'אבר

13/10/1987

גרימת מוות בכוונה ; נשק/תחמושת/חומרי-
99-99-0003
נפץ ; נסיון לרצח ; אימונים צבאיים

68

 905931069עוידה קולב מחמד סלימאן

31/5/1989

 99-99-0001רצח ; תקיפה למעט עובד ציבור

69

 959067794עיד מצלח עבדללה עבד האדי

13/2/1992

 99-99-0001חבירות ; גרימת מוות בכוונה

70

 945773547פואד עמרין מחמד עבד האדי

24/5/1992

 99-99-0001רצח

71

 900922642פאהד זקזוק סובחי מסעד

30/9/1992

גרימת מוות בכוונה ; זריקת רימון ; ירי לעבר
99-99-0001
אנשים ; זריקת פצצה או מבעיר

72

 912274867כמאל אבו-נעים עבדללה סלימאן

18/2/1992

גרימת מוות בכוונה ; תקיפת עובד ציבור
 99-99-0001בתפקיד ; ביצוע שירות ; חבירות בארגון לא
מוכר

73

 900172909מאזן עאדל נחאל מחמד מחמד

7/6/1992

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0004
; נסיון לרצח ; זריקת פצצה או מבעיר

74

 907805493מאהר זקוט כמיס עבדל מועטי

29/10/1993

 99-99-0003גרימת מוות בכוונה ; חבירות ; הסתה

75

 955891254מג'די חמאד אחמד מחמד

26/12/1991

גרימת מוות בכוונה ; החזקת כלי יריה ; נסיון
99-99-0006
לרצח ; הסתה

76

 900528340מוחמד דיראוי אברהים עלי

1/3/2001
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28/2/2031

נסיון לרצח ; נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ;
30-00-0000
החזקת כלי יריה ; אימונים צבאיים

77

 976368860מחמד אבו-עאיש גומעאן גומעה

30/7/1992

רצח ע' י פעולות איבה ; תקיפה למעט עובד
 99-99-0004ציבור ; פגיעה בבטחון האיזור ; חבירות
בארגון לא מוכר

78

 035655554מחמד אבו-חודה סלמה חמאד

6/3/1976

 27-08-0000גרימת מוות בכוונה ; הסדר הציבורי  -אחר

79

 900651779מחמד אבו-ג'מאוס סלמאן מרזוק

23/4/2002

80

 911276970מחמד זקוט עבדל -רחמן מוחמד

21/3/1989

 99-99-0001רצח ; נסיון לרצח  -פ.איבה

81

 974486136מחמד דוחאן ע-פתאח חסן

11/4/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; החזקת כלי יריה ;
99-99-0003
נסיון לרצח  -פ.איבה ; ירי לעבר אנשים

82

 910799410מחמד אבו עטאיה ע-כרים צלאח

30/7/1992

רצח ; פגיעה בבטחון האיזור ; נסיון לרצח ;
99-99-0016
ירי לעבר אנשים

83

 930921663מחמד חסנה עבד מחמד

4/3/1986

84

 928336346מחמד חרז עלי מחמד

30/7/1992

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; חבירות
99-99-0008
בארגון לא מוכר

85

 925731226מחמד אבו חצירה מחמד סעיד

29/10/1993

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; פגיעה
99-99-0003
בבטחון האיזור ; הריגה

86

 974797979מחמד חסאן מחמד שחדה

13/10/1987

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0003
לרצח ; החזקת כלי יריה

87

 936189117מחמד עותמאן מוסטפה עלי

27/6/1996

רצח ע' י פעולות איבה ; ביצוע שירות ; נסיון
99-99-0002
לרצח  -פ.איבה ; מתן מקלט
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24/6/2029

3/3/2016

נסיון לרצח  -פ.איבה ; גניבה שמוש ברכב
 27-08-0000ללא רשות ; נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ;
גניבות אחרות

הנחת מטען חבלה ; החזקת פצצה ; חבירות
30-00-0000
בארגון לא מוכר

88

 900952946מרואן זרד מוחמד מוסטפא

2/10/1993

גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים ;
99-99-0001
הריגה ; נסיון לרצח

89

 921898938מוסטפה רמדאן עלי חסין

31/12/1992

גרימת מוות בכוונה ; תקיפה והכשלת שוטר ;
99-99-0003
נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

90

 901651075מוצטפא עפאנה גאזי מוצטפא

13/8/2001

91

 971660386מונצר דאהשן שעבן חליל

26/1/1994

92

 903696037מוסא בדאווי נזיר רבחי

1/5/2002

93

 935326256נאסר אדוידר ג'אזי מחמד

20/1/1992

גרימת מוות בכוונה ; פגיעה בבטחון האיזור ;
99-99-0011
חבירות בארגון לא מוכר

94

 971372834נאפז חרז אחמד טאלב

25/11/1985

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; החזקת כלי יריה

95

 929280741נביל אבו-עוכל מדירס מוחמד

1/6/2000

96

 927696799ואיל אבו-פנונה מכין עבדללה

12/12/1989

12/8/2026

נסיון לרצח ; החזקת נשק ; קשר לביצוע פשע
25-00-0000
; יצור פצצה
נסיון לרצח ; תקיפה ; ירי לעבר אנשים ;
99-99-0003
גרימת מוות בכוונה

30/4/2028

31/5/2021

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות ; קשר
26-00-0000
לגרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען חבלה

יצור חפץ נפץ או מבעיר ; חבירות בארגון לא
 21-00-0000מוכר ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא ; קשר
לביצוע פשע
רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות ; הסתה ;
99-99-0003
ביצוע שירות

97

 931442461יאסר חווג'ה מחמוד מחמד

8/7/1988

 99-99-0001נסיון לרצח ; חבלה גופנית חמורה

98

 955266978יחיא סנואר אברהים חסן

21/1/1988

הריגה ; אימונים בנשק ; פעילות חבלנית
99-99-0004
עוינת ; הסתה
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99

 957325954ע אלהאד גנים סלמאן ראפת

6/7/1989

 99-99-0016רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה

100

 911996486מוחמד אבו-גלאלה מוסטפה עבד ראזק

11/3/1991

 99-99-0004רצח

101

 900824129עלי עמודי אחמד עלי

24/2/1994

גרימת מוות בכוונה ; ביצוע שירות ; נסיון
99-99-0003
לרצח ; מתן מקלט

102

 916950587מהואש נעימאת קאדי סלאמה

7/9/2007

103

 902545557מעין אחמד מאלק מחמד

4/6/2004

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0010
; קשר לגרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

104

 800234759פריד קייסי מחמד מחמד

3/1/1994

 99-99-0001רצח ע' י פעולות איבה ; סיוע לרצח

105

 906550629מריד אכרס סאלם מנצור

106

 900265661מחמד כרסוע חמד חסין

14/5/2002

107

 903698579מחמוד רייס שאקר מחמוד

18/2/2003

17/2/2025

108

 800014995מראד אבו-רכאב עבדללה אסמעיל

20/3/2003

19/3/2030

109

 905461307אכרם צעידי זכי מחמד

27/6/2003

26/6/2023

6/9/2018

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ;
11-00-0000
החזקת כלי יריה ; קשר לביצוע פשע

זריקת פצצה או מבעיר ; חבירות ; ירי לעבר
20-00-0000 19/11/2021 20/11/2001
אנשים ; יצור חפץ נפץ או מבעיר
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קשר לגרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים
24-06-0000 13/11/2026
; נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר
נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; קשר
 22-00-0000לגרימת מוות בכוונה ; נשק/תחמושת/חומרי-
נפץ
נסיון לרצח  -פ.איבה ; פגיעה בבטחון האיזור
 ; 27-00-0000קשר לגרימת מוות בכוונה ;
נשק/תחמושת/חומרי-נפץ
נסיון לרצח ; זריקת פצצה ; עבירות בטחון
20-00-0000
המדינה

110

 926690421מחמד קאסם סלים מחמד

10/6/2004

111

 924921406ראאד דראביה מוחמד גמאל רזק

21/4/2002

112

 917175242אסעד אבו-סלאח פהמי סאלח

19/3/2008

113

 900760620מונס עקאד אחמד חוסיין

21/6/2002

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; קשר
99-99-0001
לגרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים

114

 957120173סאלם אבו-שאב חסן כליל

20/4/1993

 99-99-0001רצח ; קשר לביצוע פשע ; שוד

115

 929557825עבדל חלים עבדללה מחמוד חסן

5/12/1990

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

116

 905330502עמאד לוח מוצטפא חמיס

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ;
19-00-0000 27/12/2022 28/12/2003
החזקת נשק ; נשק/תחמושת/חומרי-נפץ

117

 931300537גאזי נמס ג'ומעה מחמד

30/11/1985

118

 800862443מחמד נאעוק סחלה ע אלטיף מוחמד

19/1/2008

119

 902427046נאסר נמלה עאמר מחמד

22/11/1990

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

120

 900243544האני אבו-סיתה מוחמד סלמאן

21/1/1994

 99-99-0001רצח ; קשר לביצוע פשע
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9/6/2029

נסיון לרצח ; חבירות ; קשר לגרימת מוות
25-00-0000
בכוונה ; אימונים צבאיים
שהיה בלתי חוקית ; חבירות בארגון לא מוכר
 ; 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; נשק/תחמושת/חומרי-
נפץ

18/3/2033

פעילות חבלנית עוינת ; אימונים צבאיים ;
25-00-0000
נסיון לרצח ; קשר לביצוע פשע

גרימת מוות בכוונה ; החזקת כלי יריה ;
99-99-0001
חבירות בארגון לא מוכר ; ביצוע שירות
18/1/2027

 19-00-0000חבירות בארגון לא מוכר ; אימונים צבאיים

עצור עד תום רצח ; אימונים צבאיים ; נסיון לרצח ; קשר
21/12/2011
ההליכים לביצוע פשע

121

 900675844מחמד צופי סלאמה עביד

122

 926941840טלעת מערוף מצטפא חסן מערוף

26/4/2008

123

 903688299איהאב קנן האשם מוחמד

3/7/2002

נסיון לרצח ; שרות לארגון בלתי חוקי ; קשר
 99-99-0005לגרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא
מוכר

124

 916067176כמיס עאקל זכי עבדל האדי

11/6/1992

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0021
; נסיון לרצח ; זריקת פצצה או מבעיר

125

 903541852ראמי מצרי זכי אברהים

6/11/2006

126

 900318247זיאד סלמי סלים סלאם

1/3/1993

 99-99-0002רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה

127

 933782609נזאר דהליז חדר מחמד

13/6/2002

נסיון לרצח ; סיוע לרצח ; קשר לגרימת מוות
99-99-0001
בכוונה ; נסיון לשידול לרצח

128

 955619044שריף זיאדה חסין רשיד

5/10/2005

רצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; נסיון לרצח ;
99-99-0002
קשר לביצוע פשע

25/4/2025

5/11/2046

נסיון לרצח ; מגע עם ארגון עוין ; קשר לביצוע
17-00-0000
פשע ; נשק/תחמושת/חומרי-נפץ

 40-00-0000גרימת מוות בכוונה

129

 913747747זהאר עיאדה סולמאן סאלם

7/1/1990

6/1/2019

 19-00-0000רצח

130

 903170256יאסר יוסף טלאל עלי

27/3/2006

26/3/2031

סיוע לרצח ; ירי לעבר אנשים ; חבירות
25-00-0000
בארגון לא מוכר

131

 411033715עלי מוגרבי יוסף אחמד

27/5/2002
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רצח ע' י פעולות איבה ; זריקת פצצה או
99-99-0002
מבעיר ; נסיון לרצח  -פ.איבה ; החזקת נשק

132

 907243802מעמר גוואדרה מורשד פאיז

27/11/2003

133

 950291070חוסאם ברארי יוסף מוצטפא

2/7/2003

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים

134

 910633403נדאל עבד אלחק צובחי

25/6/2003

 99-99-0001נסיון לרצח ; ידוי אבנים

135

 905554218ואאל ג'לבוש כאמל אחמד

12/10/2002

פעילות חבלנית עוינת ; שוד ; נסיון לרצח -
99-99-0001
פ.איבה ; ירי לעבר אנשים

136

 907930556אחמד חמד טאלב חדר

18/3/2002

137

 908032212צפואן עויוי מוחמד יוסרי ראתב

30/4/2002

גרימת מוות בכוונה ; חבירות ; נסיון לרצח ;
99-99-0002
החזקת פצצה

138

 909705626מואיד עבדל-סמד עבדל-רחים אסעד

14/6/1987

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; החזקת נשק

139

 989466529אברהים ג'אבר פאדל נאגי

9/1/1982

זריקת רימון ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0001
שרות לארגון בלתי חוקי

140

 900370107אחסאן מדינה עלי מוחמד

23/8/2001

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0001
לרצח ; החזקת כלי יריה

141

 976972596אסמעיל מסאלמה ע-האדי עבד רבו

גרימת מוות ברשלנות ת.ד ;
 27-00-0000 13/12/2026 14/12/1999נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; נסיון לרצח ;
חטיפה/כפיה/מאסר שווא

142

 943282699אשרף ואוי גאזי מחמוד

11/9/1993
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 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר

17/3/2031

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
29-00-0000
מוכר

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0002
; נסיון לרצח ; החזקת נשק

143

 996600375אקרם מנצור עבדל-עזיז סעיד

2/8/1979

144

 901412700נזאר תמימי סמיר מחמוד

9/11/1993

145

 932165293ג'האד בני-ג'ומעה מחמד עבד אלהאדי

14/2/1991

146

 951400449חסן סלאמה עלי נימר

8/8/1982

147

 027653864יאסר דאוד תייסיר מחמד

1/8/2014

 35-00-0000רצח ע' י פעולות איבה
גרימת מוות בכוונה ; החזקת נשק ; חבירות
99-99-0001
בארגון לא מוכר ; נסיון לרצח

13/2/2016

גרימת מוות בכוונה ; הצתה ; חבירות בארגון
25-00-0000
לא מוכר ; זריקת בקבוקי תבערה
חבירות בארגון לא מוכר ; זריקת פצצה ;
99-99-0001
אימונים צבאיים ; יצור פצצה

נסיון לרצח  -פ.איבה ; קשר לגרימת מוות
 60-00-0000 12/10/2051 13/10/1991בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר ; החזקת
כלי יריה

148

 999565161סאמר מחרום עסאם סאלם

1/12/1986

 99-99-0001רצח

149

 903567964סאלח חריז מחמד יוסף

22/8/1986

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; אימונים צבאיים ; נסיון לרצח

150

 939251377עאמר קואסמה אחמד מחמד

22/1/1988

רצח ע' י פעולות איבה ; החזקת נשק ; נסיון
99-99-0001
לרצח ; ירי לעבר אנשים

151

 940508948עבדל-רחמאן אבו-עסאף ,כמיל עומר סאדק

29/4/1992

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0002
; ירי לעבר אנשים ; אימונים צבאיים

152

 991152257ע' לטיף שקיר אסמעיל אברהים

23/7/1986

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

153

 935812636עותמאן מוצלח עלי חמדאן

15/10/1982

הנחת מטען חבלה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; זריקת רימון
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154

 993957034עמאד חסין-עלי ע' רחים ע' חאפז

חבירות בארגון לא מוכר ;
30-00-0000 20/11/2022 21/11/1992
נשק/תחמושת/חומרי-נפץ

155

 959261751פכרי ברעותי עספור עבדללה

23/6/1978

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
 ; 99-99-0001קשר לביצוע פשע ; נשיאת/החזקת מטעני
חבלה

156

 988822557פהים אברהים רמדאן סרחאן

20/6/1989

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר

157

 905009742מחמד ברכאת נאיף מחמד

30/1/2000

158

 993161744מחמוד ג'ראדת סעיד אחמד

17/10/1989

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

159

 936593961נאיף שואמרה חסין מחמד

14/3/1995

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; הנחת
99-99-0001
מטען חבלה ; חבירות בארגון לא מוכר

160

 851806349חאלד מחאמרה מוסא עיד שחאדה

27/7/2006

גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים ;
99-99-0001
חבירות בארגון לא מוכר

161

 040990442אסמעיל חגאזי עבדללה מוסא

16/10/2007

 99-99-0001רצח

29/1/2025

הנחת מטען חבלה ; חבירות בארגון לא מוכר
 ; 25-00-0000נשיאת/החזקת מטעני חבלה ; אימונים
צבאיים

162

 081001950דאוד שאויש חליל דאוד

31/12/2000

30/3/2025

נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ; חבירות
24-03-0000
בארגון לא מוכר ; החזקת כלי יריה

163

 907485627שאדי עודה זאיד צלאח

2/7/2002

1/7/2025

נסיון לרצח ; החזקת פצצה ; הנחת מטען
23-00-0000
חבלה ; קשר לביצוע פשע

164

 901144642אשרף אבו אלרוב חליל חסין

27/3/2002

26/3/2037

 35-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר
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 29-00-0000 23/10/2032 24/10/2003נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

165

 904102134איאד אבו פנון עטא אחמד

166

 907718563רביע שבלי סמיר ראגח

31/5/2005

167

 080310162עלי מסלמאני בדר רג'אב

28/4/1986

ירי לעבר אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0001
החזקת נשק ; תקיפת עובד ציבור בתפקיד

168

 959227240אחמד תמימי יוסף מחמוד

11/11/1993

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; החזקת כלי יריה

169

 921859807אברהים דאוד אסעד אברהים

3/7/2003

גרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען חבלה ;
99-99-0001
קשר לגרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים

170

 080652019אברהים משעל עבד אחמד

28/3/1990

גרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען חבלה ;
30-00-0000
חבירות בארגון לא מוכר ; החזקת נשק

171

 410450720אברהים אבו-חגלה עבד אלקאדר מחמוד

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
24-00-0000 30/12/2026 31/12/2002
מוכר ; ידוי אבנים ; שרות לארגון בלתי חוקי

172

 080614175חאלד מוחסין אחמד דאוד

30/4/1986

30/5/2032

 27-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

ירי לעבר אנשים ; החזקת כלי יריה ; חבירות
99-99-0001
בארגון לא מוכר ; אימונים צבאיים

173

 037274735סאמר מחמד טארק אחמד

11/4/2002

10/4/2028

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ;
26-00-0000
אימונים צבאיים ; נשק/תחמושת/חומרי-נפץ

174

 980901391עארף פאחורי חאלד יונס

24/4/2002

23/4/2030

 28-00-0000נסיון לרצח ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא

175

 968045971מוצטפה אל-בדראנה כאמל יוסף

13/2/2003

12/2/2033

נסיון לרצח  -פ.איבה ; ידוי אבנים ;
 30-00-0000נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; קשר לגרימת
מוות בכוונה
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גרימת מוות בכוונה ; חבירות ; זריקת רימון ;
99-99-0002
ירי לעבר אנשים

176

 939625646צפוות אלגבור גבריל גבר

8/10/2002

177

 935476127אחמד חסאן חסן אחמד

 30-00-0000 21/11/2022 22/11/1992הנחת מטען חבלה ; חבירות

178

 932121148תאופיק עבדללה אברהים מחמד

8/3/1986

 99-99-0001רצח ע' י פעולות איבה

179

 905000303חמזה אבו-ערקוב חסין חסן

16/8/2002

גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים ; נסיון
99-99-0002
לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

180

 906797006מוחמד עווד עיסא מוחמד

17/11/2002

 99-99-0001נסיון לרצח ; אימונים צבאיים

181

 900050329מהדי עאצי שוכרי חליל

סיוע לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה ;
20-00-0000 12/12/2022 13/12/2002
הנחת מטען חבלה

182

 023495039עדנאן מראג'ה מחמד עטא

20/6/1990

19/6/2035

רצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; קשר לביצוע
45-00-0000
פשע ; חבלה גופנית חמורה

183

 851849646פאהד אלקצראוי פואז מוחלץ

2/1/2003

1/1/2018

קשר לגרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון
 15-00-0000לא מוכר ; יצור חפץ נפץ או מבעיר ; החזקת
פצצה

184

 410076806מחמוד דמרה עווד תאופיק

5/9/2006

4/9/2021

קשר לגרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון
15-00-0000
לא מוכר ; ירי לעבר אנשים ; ידוי אבנים

185

 908356314מוסטפה קרעוש מחמוד מוסא

10/3/1986

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

186

 901140749האני ג'אבר רסמי ע'רחים

22/11/1993

שהיה בלתי חוקית ; זריקת בקבוקי תבערה ;
99-99-0002
גרימת מוות בכוונה ; זריקת רימון
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רצח ע' י פעולות איבה ; תקיפה למעט עובד
 99-99-0001ציבור ; חבירות בארגון לא מוכר ; אימונים
צבאיים

187

 942975632סלמאן אבו-עיד אחמד חסן

13/5/2003

188

 992900852לוטפי דראביע מחמד חסן

 25-00-0000 28/12/2018 29/12/1993הריגה ; נסיון לרצח

189

 969484070איימן אלשראונה איסמעיל סלאמה

10/5/2002

9/5/2040

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; יצור
38-00-0000
פצצה ; מתן מקלט

190

 908108467ברכה טאהא ראגח עבד אלמחסן

13/8/2004

12/8/2036

 32-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

191

 853311900מחמד אל-חאג' ,סאלח אחמד מחמד

12/6/1994

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; עבירות כלפי המשפט

192

 850771700מועאד אבו רמוז סעיד יעקוב

13/8/2004

12/8/2022

נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה ;
18-00-0000
חבירות בארגון לא מוכר

193

 410563720יאסר צלאח מחמד מחמוד

29/9/2005

28/9/2012

 07-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

194

 964511505אברהים שלאש עבדל עזיז שלש

23/9/1995

גרימת מוות בכוונה ; קשר לביצוע פשע ;
99-99-0002
החזקת נשק ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא

195

 949545784אברהים מצרי יוסף ע-חלים

23/9/1995

רצח ע' י פעולות איבה ; פגיעה בבטחון
 99-99-0002האיזור ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא ; חבירות
בארגון לא מוכר

196

 920633468אחמד עוואדה חליל מוחמד

גרימת מוות בכוונה ; מתן מקלט ; נסיון לרצח
23-00-0000 13/12/2022 14/12/1999
; החזקת כלי יריה

197

 937602860אחמד שוכרי חסין מחמוד

9/9/1989

Page 18

8/9/2039

רצח ע' י פעולות איבה ; חבלה גופנית חמורה
50-00-0000
; תקיפה למעט עובד ציבור

198

 907548689אימן אבו דאוד יוסף אחמד

28/7/2004

27/7/2040

נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ; חבירות
36-00-0000
בארגון לא מוכר

199

 907059935חסן ג'ודה עבדל-כרים חאמד

9/8/2002

8/8/2017

ירי לעבר אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר ;
15-00-0000
ביצוע שירות

200

 946055183חסן ג'פרי יוסף מחמוד

3/2/1990

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; הנחת מטען חבלה ; זריקת פצצה או מבעיר

201

 954127957חאלד גידאן מחמד גידאן

25/8/1995

גרימת מוות בכוונה ; תקיפה ; החזקת כלי
99-99-0002
יריה ; מתן מקלט

202

 990741043רסמי מחריק צאלח מוחמד

14/9/1994

203

 901707356זכריא אל-גסראוי מחמד פלאח

25/2/1996

204

 933160269סלימאן דאר אבו טיור נאיף חסן

2/9/1991

205

 945540177טאהא שחשיר עאדל סעאדה

1/12/1992

206

 911501617עאמר אלרגבי רבאח מוחמד

13/8/2004

207

 953146958עאיד חליל מחמוד מחמד

16/10/1989

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; עבירה נגד סדר ציבורי

208

 991202276עבדאללה אבו-שלבק גו'דה אחמד

14/2/1991

החזקת פצצה ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0001
אימונים צבאיים ; הנחת מטען חבלה
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13/9/2014

ירי לעבר אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר ;
20-00-0000
אימונים צבאיים ; הנחת מטען חבלה
 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

1/9/2016

 25-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר
גרימת מוות בכוונה ; ידוי אבנים ; יצור חפץ
99-99-0001
נפץ או מבעיר ; זריקת פצצה

12/8/2034

נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ; חבירות
30-00-0000
בארגון לא מוכר

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; הסדר הציבורי  -אחר

209

 933258485עבד מונעם טעמי עותמאן מחמד

28/10/1989

210

 993827187מואיד גלאד סעאדה סאלח

הריגה ; חבירות ; נסיון לרצח ; חבלה גופנית
19-00-0000 26/11/2013 27/11/1994
חמורה

211

 934215633מג'די עגולי עטיה סלימאן

16/10/1989

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
99-99-0001
מוכר ; עבירה נגד סדר ציבורי

212

 932161854מחמד בשאראת עארף מוחמד

22/9/1992

חבירות ; ירי לעבר אנשים ; החזקת כלי יריה
99-99-0001
; אימונים צבאיים

213

 996290904מנסור שמאסנה יוסף חסן

24/3/1996

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; עבירה נגד סדר ציבורי

214

 959266958נאאל ברגותי סאלח עבדללה

4/4/1978

גרימת מוות בכוונה ; קשר לביצוע פשע ;
 99-99-0001חבירות בארגון לא מוכר ; נשיאת/החזקת
מטעני חבלה

215

 957590292והיב אבו-אלרוב עבדאללה חליל

30/11/1994

 99-99-0001רצח

216

 954117750יאסר חג'אזי ע' קאדר אברהים

2/11/1990

הנחת מטען חבלה ; אימונים צבאיים ; יצור
99-99-0001
פצצה ; חבירות בארגון לא מוכר

217

 912067733יוסרי גולאני אברהים יוסרי

16/7/2003

218

 982732596בסאם אלנתשה נעים אסחאק

30/12/1999

219

 975759960עבאס שבאנה עבדאללה ע' ודוד

27/12/1992
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15/7/2028

 25-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר
גרימת מוות בכוונה ; ידוי אבנים ; מתן מקלט
99-99-0001
; החזקת כלי יריה

18/6/2016

 23-05-0023רצח ע' י פעולות איבה ; קשר לביצוע פשע

25/9/2016

נסיון לרצח ; נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ;
22-00-0000
אימונים צבאיים ; יצור חפץ נפץ או מבעיר

220

 853553626זאהר חטאטבה וגיה עאיש

26/9/1994

221

 905578076זיאד עואד חסן חליל

גרימת מוות בכוונה ; חטיפה/כפיה/מאסר
27-00-0000 14/12/2026 15/12/1999
שווא ; חבירות ; החזקת כלי יריה

222

 992044735מחמוד סויטי מוחמד אסמעיל

10/1/2000

223

 976856427זוהיר סכאפי חירי האשם

נסיון לרצח ; החזקת כלי יריה ; החזקת נשק
22-00-0000 16/12/2022 17/12/2000
; פגיעה בבטחון האיזור

224

 023359045רג'ב טחאן מוחמד שחאדה

29/10/1998

9/1/2015

גרימת מוות ; מתן מקלט ; חבירות בארגון לא
15-00-0000
מוכר ; הסתה

 99-99-0001רצח ; קשר לביצוע פשע ; ידוי אבנים

225

 904534575עמאד מוסא יאסר עטא

23/5/1998

22/1/2023

ירי לעבר אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר ;
24-08-0000
אימונים צבאיים ; קשר לביצוע פשע

226

 930623194סלימאן אבו-סיף סאלם חמדאן

14/9/1994

13/9/2014

נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה ;
20-00-0000
חבירות בארגון לא מוכר ; מתן מקלט

227

 914083324פראס אבו-שחידם וליד אחמד

6/11/2001

5/3/2015

ביצוע שירות ; קשר לגרימת מוות בכוונה ;
13-04-0000
החזקת פצצה

228

 922364104עאמר מקבל עבד אלרחמאן אחמד

17/4/2003

16/4/2024

 21-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

229

 080699564עצאם ג'נדל צאלח עלי

30/4/1986

חבירות בארגון לא מוכר ; ירי לעבר אנשים ;
99-99-0001
החזקת כלי יריה

230

 975796442לואי נופל ראג'ח אחמד

25/5/2001

נסיון לרצח  -פ.איבה ; הנחת מטען חבלה ;
99-99-0001
גרימת מוות ברשלנות ת.ד ; ירי לעבר אנשים
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231

 080274574נאסר עבד-רבו מוסא אחמד

9/2/1988

רצח ; הנחת מטען חבלה ; חבירות בארגון
37-08-0010 18/10/2025
לא מוכר

232

 906842414חדר ראדי סלימאן מחמוד

27/3/2003

26/3/2023

נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ; ירי לעבר
20-00-0000
אנשים ; החזקת נשק

233

 948359260עבד אלרחים אבראהים עבד אללטיף עבד אלרחים

22/3/2004

21/3/2024

 20-00-0000חבלה גופנית חמורה ; בטחון המדינה  -אחר

234

 023271075אחמד עמירה רבאח אחמד

25/10/1988

28/6/2026

רצח ; קשר לביצוע פשע ; חבירות בארגון לא
37-08-0004
מוכר

235

 080382435גמאל אבו-סאלח חמאד חסן

20/8/1990

236

 963036033עבדאל-רחמאן צלאח חסן עבד אלפתאח

25/6/2002

237

 080236185עלאדין בזיאן אחמד ראדה

20/4/1986

ירי לעבר אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0001
אימונים צבאיים ; החזקת כלי יריה

238

 950577668מועמר אלגעברי רשאד מוחמד

20/6/2003

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

239

 902824242נאיף רדואן יוסף אברהים

23/9/1995

גרימת מוות בכוונה ; נשיאת/החזקת מטעני
99-99-0002
חבלה ; חבירות בארגון לא מוכר ; מתן מקלט

240

 979423860נדאל זלום ע' ראזק עזאת

3/5/1989

רצח ; קשר לביצוע פשע ; נסיון לרצח ;
99-99-0002
תקיפת עובד ציבור בתפקיד

241

 904738549יעקב זיד עדנאן אסמאעיל

2/3/2000

Page 22

רצח ; קשר לביצוע פשע ; עבירות כלפי
99-99-0001
המשפט
24/6/2027

1/3/2016

 25-00-0000נסיון לרצח  -פ.איבה

הנחת מטען חבלה ; חבירות בארגון לא מוכר
16-00-0000
; אימונים צבאיים ; יצור חפץ נפץ או מבעיר

5/6/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה
99-99-0003
; חטיפה/כפיה/מאסר שווא
החזקת נשק ; חבירות בארגון לא מוכר ; מתן
99-99-0001
מקלט ; ביצוע שירות

242

 027657444מאג'ד אבו-קאטיש חסן ראגב

243

 080728868גי'האד יגמור מוחמד שאקר

14/10/1994

244

 984251678סלאמה מרעי עזיז מוחמד

1/4/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; שרות לארגון בלתי
 99-99-0001חוקי ; נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון
לא מוכר

245

 945154391נדאל סורכגי גואד טאהר

6/2/2002

 99-99-0001נסיון לרצח  -פ.איבה

246

 081062721אימן אבו-כליל מוחמד עבדל-רחים

12/8/1994

גרימת מוות ברשלנות ת.ד ; ירי לעבר אנשים
99-99-0003
; זריקת פצצה ; אימונים צבאיים

247

 906458229רבחי בשאראת סלימאן מחמוד

11/9/2003

קשר לגרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון
 99-99-0001לא מוכר ; ירי לעבר אנשים ; נסיון לרצח -
פ.איבה

248

 910681253מוחמד ג'ראר נאגח מוחמד

23/6/2002

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
99-99-0001
מוכר ; תקיפה למעט עובד ציבור ; יצור פצצה

249

 982066292סאלם אלצרצור רג'ב מחמוד

19/10/1998

רצח ע' י פעולות איבה ; אימונים צבאיים ;
99-99-0003
נסיון לרצח  -פ.איבה ; זריקת פצצה או מבעיר

250

 958266462אחמד חנני אבו-סעוד עבדל-רזק

23/5/1987

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

251

 907369250טארק רגבי זיאד יוסף

3/9/2003

252

 961725132טלאל שרים אברהים עבדל רחמאן

2/10/2024

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
21-01-0000
מוכר ; יצור פצצה ; קשר לגרימת מוות בכוונה

רצח ע' י פעולות איבה ; החזקת כלי יריה ;
 22-00-0000 25/12/2024 26/12/2002נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
מוכר

Page 23

253

 919087296כמאל שלבי מוחמד חליל

5/6/2003

254

 985416981מוסא דודין מחמד סאלם

20/12/1992

 99-99-0001רצח ע' י פעולות איבה

255

 904273463הארון נאצר אלדין מנסור יעקוב

15/12/1992

רצח ע' י פעולות איבה ; נשיאת/החזקת
 99-99-0001מטעני חבלה ; מגע עם ארגון עוין ; אימונים
צבאיים

256

 080748023מחמוד עטון מחמד אחמד

3/6/1993

 99-99-0003רצח ; נסיון לרצח ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא

257

 925158651וליד עקל זכריה עבד האדי

20/1/1992

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
 99-99-0016מוכר ; גרימת מוות בכוונה ; שרות לארגון
בלתי חוקי

258

 028323632מרואן אבו-רמילה מחמד איוב

30/9/1993

 99-99-0001רצח ; נסיון לרצח ; קשר לביצוע פשע

259

 025800145תייסיר סלימאן חמדאן מוחמד

28/9/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; שוד בנסיבות
99-99-0001
חמורות ; נסיון לרצח ; קשר לביצוע פשע

260

 028388247פהד שלודי סברי ברהאן

28/9/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; שוד ; נסיון לרצח -
99-99-0001
פ.איבה ; נשק/תחמושת/חומרי-נפץ

261

 026159798עסאם קדמני טלעת אחמד

12/8/1994

ירי לעבר אנשים ; החזקת כלי יריה ; חבירות
99-99-0001
בארגון לא מוכר ; אימונים צבאיים

262

 950800375מעתסם מוקדי צברי מסלח

3/11/1994

גרימת מוות בכוונה ; פגיעה בבטחון האיזור ;
99-99-0001
החזקת נשק ; מתן מקלט

263

 028191492מוסא עקארי מחמד דאוד

25/7/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה
99-99-0003
; חטיפה/כפיה/מאסר שווא
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4/6/2028

נסיון לרצח ; יצור פצצה ; חבירות בארגון לא
25-00-0000
מוכר

264

 028391910מחמד,אימן ראזם נזמי עבדל גליל

27/3/1996

זריקת פצצה או מבעיר ; חבירות בארגון לא
 99-99-0002מוכר ; אימונים צבאיים ; שרות לארגון בלתי
חוקי

265

 080344187האני ג'אבר בדאווי סעיד

3/9/1985

 27-00-0000גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

266

 029846821רביע זע'ל סלאמה מחמד

9/10/1998

8/10/2025

הנחת מטען חבלה ; חבירות בארגון לא מוכר
27-00-0000
; אימונים צבאיים ; חבלה גופנית חמורה

267

 942411257מוחמד מלאח בסאם יוסף

13/3/2002

12/3/2024

ירי לעבר אנשים ; יצור פצצה ; הנחת מטען
22-00-0000
חבלה ; זריקת פצצה או מבעיר

268

 080109648חאזם עסילה מוחמד סברי

21/10/1986

269

 937845485חוסאם בדראן עאטף עלי

18/4/2002

270

 981135254אברהים שמאסנה סלים מחמוד

29/12/1993

271

 904121555זאהר ג'ברין עלי מוסא

1/4/1993

272

 904262011נמר דרוזה אבראהים נמר

29/5/2003

273

 985286053עבד-אלחכים חניני עזיז עבד אלכרים

28/4/1993

גרימת מוות בכוונה ; נשיאת/החזקת מטעני
99-99-0001
חבלה ; הריגה ; קשר לביצוע פשע

274

 927784306עצאם ג'ראר מוחמד,נאגח אחמד

22/6/2002

נסיון לרצח ; שרות לארגון בלתי חוקי ; יצור
99-99-0001
פצצה ; חבירות בארגון לא מוכר
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חבירות ; אימונים צבאיים ; החזקת פצצה ;
17-08-0000
הנחת מטען חבלה
חבירות בארגון לא מוכר ; ביצוע שירות ; ידוי
17-08-0000 17/12/2019
אבנים
 99-99-0003רצח ; קשר לביצוע פשע
רצח ע' י פעולות איבה ; תקיפה ; נסיון לרצח -
99-99-0001
פ.איבה ; חבירות בארגון לא מוכר
28/5/2028

 25-00-0000גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח  -פ.איבה

275

 942509381מגדי עמרו מוחמד אחמד

10/3/2003

רצח ע' י פעולות איבה ; פעילות חבלנית
99-99-0019
עוינת ; נסיון לרצח  -פ.איבה ; מתן מקלט

276

 905167375מוחמד דגלס ואיל מוחמד

4/9/2001

גרימת מוות בכוונה ; קשר לגרימת מוות
 99-99-0015בכוונה ; ביצוע שירות ; חבירות בארגון לא
מוכר

277

 941397424סעיד בדארנה מחמד יוסף

16/4/1994

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
99-99-0001
מוכר ; הריגה ; אימונים צבאיים

278

 901527358נצר יתאימה סאמי עבדל ראזק

10/4/2002

גרימת מוות בכוונה ; החזקת כלי יריה ; נסיון
99-99-0029
לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

279

 924631484היאשם חג'אזי עבדל קאדר אברהים

20/12/2003

 99-99-0010גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

280

 906448105וליד אנגאץ עבדלעזיז עבדלהאדי

9/9/2002

גרימת מוות ברשלנות ; פעילות חבלנית
 99-99-0036עוינת ; נסיון לרצח  -פ.איבה ; הנחת מטען
חבלה

281

 900416090נזאר רמדאן מוחמד תייסיר

20/10/1998

גרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען חבלה ;
99-99-0002
קשר לביצוע פשע ; אימונים צבאיים

282

 941600157חסן זיד יוסף חסן

29/4/2003

283

 980315766חמודה צאלח סעיד עבד אל רחים

30/7/2000

29/7/2022

284

 904275567אימן עמרו עבד אל מגיד טאלב

2/8/2003

1/8/2025

סיוע לרצח ; ביצוע שירות ; חבירות בארגון
22-00-0000
לא מוכר ; החזקת כלי יריה

285

 904195666בלאל אבו-עמר אברהים סלים

5/9/2002

4/9/2022

 20-00-0000קשר לגרימת מוות בכוונה
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גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
 ; 99-99-0001נסיון לרצח  -פ.איבה ; נשק/תחמושת/חומרי-
נפץ
קשר לגרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון
 22-00-0000לא מוכר ; ירי לעבר אנשים ; הנחת מטען
חבלה

286

 950328179חאלד טאהא ראגח עבד אלמחסן

30/8/2004

287

 924502693חאלד צאלח יוסף ע' רחמן

28/8/1992

29/8/2020

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ;
 16-00-0000השלכת בקבוק תבערה  -בטחון ; ידוי אבנים-
לאומני
גרימת מוות בכוונה ; החזקת כלי יריה ;
99-99-0003
אימונים צבאיים ; חבירות

288

 907420012עבד אלראוף אנגאץ מחמוד עבד אל ראוף

10/10/2003

9/10/2032

ירי לעבר אנשים ; החזקת נשק ; אימונים
29-00-0000
צבאיים ; נסיון לרצח

289

 905667820מחמוד קואסמה עלי חסן

26/10/2004

25/4/2025

 20-06-0000נסיון לרצח ; ירי לעבר אנשים ; חבירות

290

 903922888מחמוד מרדאוי מוסטפה צאלח

28/8/1992

291

 905667549מהדי שהור עומר מוחמד

23/5/2002

22/5/2023

292

 080636194זכריה נגי'ב לוטפי עבד

14/10/1994

10/7/2017

פעילות חבלנית עוינת ; חבירות בארגון לא
22-08-0027
מוכר ; מתן מקלט ; אי תשלום קנס

293

 907224802אחמד ג'ואד עיד דיב

1/7/2002

30/6/2022

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
20-00-0000
מוכר

294

 908183163בלאל בשארת חליל חמד

1/6/2002

31/5/2022

קשר לגרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון
20-00-0000
לא מוכר

295

 904596301חמאדללה עלי פאיק חסן

5/9/2002

4/9/2022

 20-00-0000נסיון לרצח  -פ.איבה

296

 950233643סאלם טבנג'ה רשיד ראגב

23/1/2003

22/1/2023

נסיון לרצח ; יצור חפץ נפץ או מבעיר ; זריקת
20-00-0000
פצצה ; ירי לעבר אנשים
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גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
 ; 99-99-0003אימונים צבאיים ; נשיאת/החזקת מטעני
חבלה
נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ;
 21-00-0000נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; חבירות בארגון
לא מוכר

297

 904562584סאהר אשתיה נביל מוחמד

14/5/2001

13/5/2021

ירי לעבר אנשים ; הנחת מטען חבלה ;
20-00-0000
חבירות בארגון לא מוכר

298

 907127237עאמר מברוכ אחמד מוחמד

19/4/2003

18/4/2023

 20-00-0000נסיון לרצח  -פ.איבה

299

 906485024מחמד רמדאן סלים מחמוד

5/3/2002

4/3/2022

 20-00-0000נסיון לרצח  -פ.איבה ; פגיעה בבטחון האיזור

300

 989630686יחיא דעאמסה אברהים ע/חאפז

7/8/2002

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0002
לרצח ; יצור חפץ נפץ או מבעיר

301

 906269816אכרם אלנמורה מחמוד טלב

14/12/2001

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח  -פ.איבה ; ידוי אבנים

302

 900703323אמיר סואלמה סאבר שריף

28/4/2003

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0006
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

303

 939964045עלאא קפישה מוחמד פיאד

14/7/2004

13/7/2034

 30-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

304

 947501177נימר מחמד סודקי נמר

18/7/2006

17/7/2041

נסיון לרצח ; ביצוע שירות ;
 35-00-0000נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; חבירות בארגון
לא מוכר

305

 901397067אניס אלנמורה מחמוד טלב

16/7/2001

306

 904191756שאדי יאסין יאסין מחמוד

9/3/2002

307

 938152188מוחמד זייד עבדל רחמאן רדואן

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0002
; נסיון לרצח ; ידוי אבנים
8/3/2034

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
 32-00-0000מוכר ; קשר לגרימת מוות בכוונה ; החזקת
נשק

נסיון לרצח ; ביצוע שירות ; קשר לגרימת
35-00-0000 24/11/2037 25/11/2002
מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
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308

 975758244דאהר קבהא רבחי מחמד

22/4/1994

21/4/2024

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
30-00-0000
מוכר

309

 906437421מוחמד בלוט עבדל לטיף אחמד

22/9/2003

21/9/2025

נסיון לרצח  -פ.איבה ; זריקת בקבוקי תבערה
22-00-0000
; ידוי אבנים-לאומני ; אימונים צבאיים

310

 905674396מורד אל רגוב עווד יונס

10/5/2002

9/5/2040

נסיון לרצח ; יצור פצצה ; החזקת נשק ;
38-00-0000
אימונים צבאיים

311

 907546352אדריס רגבי אחמד מחמד

11/3/2003

10/3/2033

נסיון לרצח  -פ.איבה ; אימונים צבאיים ;
30-00-0000
חבירות בארגון לא מוכר

312

 941478232איאד בשארת מחמד סלימאן

11/4/2002

10/4/2027

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; זריקת
25-00-0000
פצצה או מבעיר ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא

313

 905607586בלאל זראע אסמאעיל מחמד

16/2/2004

נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ; קשר לגרימת
99-99-0001
מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר

314

 914121553חודיפה גאנם רשיד מחמד

9/2/2004

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

315

 1178199אחמד חאמד נאגר מוסטפא סאלח

 99-99-0007רצח ; חבירות בארגון לא מוכר

20/12/2003

316

 965950207חמזה זאיד נאיף חסן

22/1/1986

317

 906844980סאלם דויב עלי אברהים

24/5/2002

 35-00-0000נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

318

 994545598סאלח אדין עוודה טאלב גאבר

14/4/1993

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; ירי לעבר אנשים
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21/1/2026

 40-00-0000רצח ע' י פעולות איבה

319

 906456140עבד אללה זיתאוי מחמד מחמוד

23/8/2001

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; החזקת כלי יריה

320

 936717750עטא פלנה מחמוד ע-רחמן

28/11/1992

רצח ע' י פעולות איבה ; מתן מקלט ;
 99-99-0001נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; חבירות בארגון
לא מוכר

321

 964145189עטיה אבו עצב חסן סרחאן

17/8/1994

גרימת מוות בכוונה ; החזקת נשק ; נסיון
99-99-0002
לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

322

 942409913פרסאן חליפה מחמוד עבדאללה

17/4/2003

16/4/2027

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות ; קשר
24-00-0000
לגרימת מוות בכוונה ; החזקת כלי יריה

323

 906163746כמאל שעבלו סאמי מוצטפא

13/3/2003

12/3/2028

 25-00-0000גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

324

 947175857מאמון סתות אסמעיל סלאמה

17/4/2003

16/4/2028

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
25-00-0000
מוכר

325

 999817711מונתצר מטאוע רבחי חמדאן

25/6/2003

24/6/2033

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבירות בארגון לא
 30-00-0000מוכר ; קשר לגרימת מוות בכוונה ; החזקת
פצצה

326

 990245045מנצור ריאן עאטף חדר

6/7/1994

 99-99-0001רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה

327

 969484807וליד אבו נצאר אברהים מחמד

21/9/1993

רצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; נסיון לרצח ;
99-99-0001
ידוי אבנים

328

 970380382עלי סעיד סעיד אחמד

16/4/2002

329

 851806950באסל הימוני האשם עבד אלפתח

 23-00-0000 15/10/2027 16/10/2004נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר
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נסיון לרצח ; הנחת מטען חבלה ; קשר
25-06-0000 15/10/2027
לגרימת מוות בכוונה ; יצור פצצה

330

 026292565בסאם אבו-סנינה אברהים עבד אלקאדר

2/8/2000

רצח ע' י פעולות איבה ; קשר לביצוע פשע ;
99-99-0001
עבירות כלפי המשפט

331

 906487848מוחמד אבו-עווד אחמד אסמעיל

7/4/2003

6/4/2028

קשר לגרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען
 25-00-0000חבלה ; ירי לעבר אנשים ; יצור חפץ נפץ או
מבעיר

332

 946598638כפאח אלעארדה גמיל צאדק

19/8/1999

18/5/2024

קשר לגרימת מוות בכוונה ; עבירות כלפי
24-09-0000
המשפט ; ירי לעבר אנשים ; אימונים בנשק

333

 907666994חסין רביע אליאס חסין

30/5/2001

29/5/2029

נסיון לרצח ; יצור חפץ נפץ או מבעיר ; קשר
28-00-0000
לביצוע פשע ; פגיעה בבטחון האיזור

334

 911669281רמזי אלעוק אברהים מוחמד

24/3/2003

23/3/2033

נסיון לרצח  -פ.איבה ; ירי לעבר אנשים ;
30-00-0000
חבירות

335

 080807431ריאד עסילה זכריא חליל

3/8/2000

336

 904864154נאהד אל-פאחורי עבד אלראוף עבד אלמנעם

6/6/2002

337

 904760048אשרף אבו מרחיה ע' קאדר תאופיק

28/5/2002

338

 080740293עבד אלעזיז עמרו מוחמד

27/9/2004

רצח ; עבירות כלפי המשפט ; קשר לביצוע
99-99-0001
פשע ; חבירות בארגון לא מוכר
5/6/2024

קשר לביצוע פשע ; חבירות בארגון לא מוכר ;
22-00-0000
אימונים צבאיים ; ביצוע שירות

נסיון לרצח ; ביצוע שירות ;
23-06-0000 27/11/2025
נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; אימונים צבאיים
רצח ; נסיון לרצח  -פ.איבה ; בטחון המדינה -
99-99-0004
אחר

339

 910691724אמגד אבו-ערקוב אחמד מוחמד

9/10/2002

8/10/2027

סיוע לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; נסיון
25-00-0000
לרצח ; ביצוע שירות

340

 955171764מחמוד דחבור אבראהים מוחמד

4/11/2002

3/11/2026

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; ירי
24-00-0000
לעבר אנשים ; החזקת כלי יריה
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341

 905550513סמיר צואפטה פיצל אחמד

נסיון לרצח  -פ.איבה ; ביצוע שירות ; חבירות
30-00-0000 17/12/2032 18/12/2002
בארגון לא מוכר

342

 907547111אבראהים דאר מוסא מחמד יונס

14/9/2004

13/9/2021

קשר לגרימת מוות בכוונה ; ביצוע שירות ;
17-00-0000
ידוי אבנים ; חבירות בארגון לא מוכר

343

 905658209נאדר אבו-תורכי רדואן עבדל חכים

10/11/2002

9/11/2017

קשר לגרימת מוות בכוונה ; ידוי אבנים ;
15-00-0000
הנחת מטען חבלה ; חבירות בארגון לא מוכר

344

 929182202עמאד מצרי חאמד אחמד

5/3/1991

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

345

 035775055לואי עודה מחמד אחמד

6/4/2002

5/4/2030

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ;
28-00-0000
החזקת נשק ; אימונים צבאיים

346

 081050932מחמד חמאדה אברהים מוסה

15/8/1997

14/8/2030

אימונים צבאיים ; חבירות ;
 33-00-0000נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; הנחת מטען
חבלה

347

 930590237טלאל אבו קבש יוסף אחמד

25/6/1985

24/6/2020

 35-00-0000רצח ; תקיפה למעט עובד ציבור

348

 950917633לואי כרנז יונס שעבאן

23/4/2004

22/4/2034

רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח ;
30-00-0000
נשק/תחמושת/חומרי-נפץ

349

 942249368אשרף חנני חאלד חוסין

17/7/2006

16/7/2033

קשר לגרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ;
27-00-0000
הנחת מטען חבלה

350

 905037545כמאל עווד עבדל רחמאן עארף

13/2/2001

12/2/2020

קשר לביצוע פשע ; ביצוע שירות ; חבירות
19-00-0000
בארגון לא מוכר ; הנחת מטען חבלה

351

 988346268אחמד תקרורי גבריל עותמאן

31/10/1988
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גרימת מוות בכוונה ; זריקת פצצה או מבעיר
 ; 99-99-0001חבירות בארגון לא מוכר ; יצור חפץ נפץ או
מבעיר

352

 914080379לואי קפישה נאפז אסמעיל

30/4/2002

353

 992871145איאד אל עביאת מוסא סאלם

11/2/2003

29/4/2021

הנחת מטען חבלה ; שוד ; ירי לעבר אנשים ;
19-00-0000
הנחת מטען חבלה
גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים ;
21-00-0000
נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; החזקת כלי יריה

354

 925058380אימן קפישה מוחמד פיאד

5/4/1997

4/4/2032

חבירות בארגון לא מוכר ; ירי לעבר אנשים ;
35-00-0000
הנחת מטען חבלה

355

 939381380שאדי בלאונה טלעת עואד

25/6/2003

24/6/2025

חבירות בארגון לא מוכר ; קשר לגרימת מוות
 22-00-0000בכוונה ; יצור חפץ נפץ או מבעיר ; ירי לעבר
אנשים

356

 911615599עבד אלעזיז צאלחה יוסף מוצטפה

16/6/2001

גרימת מוות בכוונה ; ידוי אבנים ; ידוי אבנים-
99-99-0001
לאומני

357

 999666209עלאא בדווי חאלד אברהים

28/2/2003

27/2/2028

גרימת מוות בכוונה ; התקהלות או התאגדות
 ; 25-00-0000קשר לגרימת מוות בכוונה ; פגיעה בבטחון
האיזור

358

 904080215ואאיל ערפה סלימאן עלי

21/1/2002

20/1/2022

נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה ;
20-00-0000
חבירות בארגון לא מוכר

359

 946045622פואז נאצר מחמוד עלי

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
36-00-0000 20/10/2039 21/10/2003
; נסיון לרצח ; פגיעה בבטחון האיזור

360

 903791713קריס בנדק עאדל אסחק

6/2/2003

גרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען חבלה ;
99-99-0004
נסיון לרצח ; ירי לעבר אנשים

361

 907142640עומר אבו-סנינה חמדאן אחמד

25/6/2002

רצח ע' י פעולות איבה ;
 99-99-0002נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; נסיון לרצח -
פ.איבה ; קשר לביצוע פשע

362

 942305772נדאל דרא חמאד עבד אלרחים מוחמד

4/6/2004
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3/6/2036

קשר לגרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון
32-00-0000
לא מוכר ; מתן מקלט ; ביצוע שירות

רצח ע' י פעולות איבה ; זריקת רימון ; נסיון
99-99-0002
לרצח  -פ.איבה ; זריקת פצצה

363

 977670405מוסטפא מסלימאני מחמוד מחמד

11/1/2001

364

 910676519כפאח נואהדה אחמד אמין

21/3/2006

365

 915128680אמין אלטלול יוסף אסמעיל

13/1/1999

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
 99-99-0001מוכר ; נסיון לרצח  -פ.איבה ; קשר לביצוע
פשע

366

 937286730עבדאללה אבו-סיף אחמד מחמוד

9/5/2003

גרימת מוות בכוונה ; פגיעה בבטחון האיזור ;
99-99-0002
נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

367

 906419841טארק אבו מרים מוחמד עבד אללטיף

4/7/2002

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
99-99-0001
מוכר ; מתן מקלט

368

 907546428עלאא רגבי חמדי חאמד

13/8/2004

369

 912060290מצעב השלמון אסמאעיל מוחמש

9/9/2004

גרימת מוות ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0017
עבירות בטחון המדינה

370

 910569573מואיד קואסמה סלימאן מוחמד

28/2/2008

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

371

 912063138נדאל אבו שחידם אכרם ראגב

28/2/2008

גרימת מוות בכוונה ; ידוי אבנים ; נסיון לרצח
99-99-0001
; חבירות בארגון לא מוכר

372

 988396685נסר שקיראת חמידאן עלי

22/3/1993

373

 027581495מאזן עלוי מוסטפא יוסף

 40-00-0000 19/10/2031 20/10/1991רצח
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20/3/2034

12/8/2049

21/3/2075

 28-00-0000נסיון לרצח  -פ.איבה

נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר ;
45-00-0000
אימונים צבאיים ; ביצוע שירות

נסיון לרצח  -פ.איבה ; חבלה גופנית חמורה ;
82-00-0000
פעילות חבלנית עוינת

374

 968055376הלאל אברהים מוחמד אחמד

24/9/1987

375

 904604832ניהאד אבו-קשק עיסאם שריף

5/8/2001

גרימת מוות בכוונה ; גרימת נזק לרכוש בזדון
99-99-0001
; נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

376

 940837586אברהים גנדיה עבד אלרחמאן מוחמד

18/1/2003

גרימת מוות בכוונה ; ביצוע שירות ; קשר
99-99-0012
לגרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

377

 904658317איימן שחשיר חאתם עפיף

3/5/2002

גרימת מוות בכוונה ; יצור חפץ נפץ או מבעיר
99-99-0016
; נסיון לרצח  -פ.איבה ; החזקת כלי יריה

378

 904193398גבריל גבריל אסמעיל גבריל

12/12/2002

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
99-99-0002
מוכר ; יצור חפץ נפץ או מבעיר ; נסיון לרצח

379

 907722342גואד אלסבאענה תיסיר חסן

22/8/2002

חבירות בארגון לא מוכר ; קשר לביצוע פשע ;
99-99-0001
גרימת מוות ; יצור פצצה

380

 850985359סעיד שלאלדה אברהים מוחמד

28/9/2005

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0004
; ביצוע שירות

381

 904580016סעיד בשאראת מוחמד סעיד

3/6/2002

גרימת מוות בכוונה ; ביצוע שירות ; נסיון
99-99-0004
לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

382

 941627903שכיב אלעויוי באהר שכיב

12/1/2006

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0008
לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

383

 852059658עלי קאדי מחמד עלי

25/9/2005

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

384

 907509533עלי עצאפרה מוחמד עלי

29/10/2002

גרימת מוות בכוונה ; שרות לארגון בלתי חוקי
99-99-0004
; נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר
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23/9/2032

רצח ע' י פעולות איבה ; חבלה גופנית חמורה
45-00-0000
; גניבות אחרות

385

 940505456באסם נזאל מחמד עקאב

16/9/1992

 99-99-0001רצח ; נסיון לרצח

386

 904652419עומר עצידה אחמד איוב

10/4/2002

רצח ע' י פעולות איבה ; אימונים צבאיים ;
99-99-0001
נסיון לרצח  -פ.איבה ; קשר לביצוע פשע

387

 907421838פאדי אלגועבה מוחמד אבראהים

7/3/2003

גרימת מוות בכוונה ; בגידה וריגול ; נסיון
99-99-0018
לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

388

 914086251פאדי דויך מוחמד גמאל סאלם

14/6/2002

רצח ; אימונים צבאיים ; נסיון לרצח ; קשר
99-99-0005
לגרימת מוות בכוונה

389

 921867099זידאן זידאן מחמד נימר

8/5/2002

 99-99-0001נסיון לרצח  -פ.איבה ; הנחת מטען חבלה

390

 904742467מאזן פוקהה מוחמד סלומאן

5/8/2002

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0009
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

391

 907481204מוחמד אלגולאני אסחאק עלי

20/1/2006

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0005
לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

392

 920239969מוחמד עווד סאלם מוחמד

4/5/2005

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; קשר
99-99-0001
לגרימת מוות בכוונה

393

 906214945מחמוד חאגבי אברהים מחמד

20/9/2002

רצח ע' י פעולות איבה ; בטחון המדינה -
 99-99-0001אחר ; פעילות חבלנית עוינת ; קשר לגרימת
מוות בכוונה

394

 949591556מחמוד סעד גצוב

20/12/2003

 99-99-0007גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

395

 906313275מעאד אבו שרח ואאל טלב

11/3/2003

גרימת מוות ברשלנות ת.ד ; מתן מקלט ;
99-99-0019
נסיון לרצח  -פ.איבה ; אימונים צבאיים
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396

 907406565מוסא וזוז אבראהים פהד

20/1/2006

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0008
לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

397

 980272066עאמר אבו-סרחאן סעיד סאלח

5/11/1990

 99-99-0003רצח ; נסיון לרצח ; תקיפה למעט עובד ציבור

398

 997121371אחמד דירייה עאיד מוחמד

13/5/2002

נסיון לרצח ; ביצוע שירות ; חבירות בארגון
99-99-0001
לא מוכר ; אימונים צבאיים

399

 906334495זייד כילאני ערסאן חאפז

1/3/2001

רצח ; בטחון המדינה  -אחר ; נסיון לרצח ;
99-99-0001
חבלה גופנית חמורה

400

 912352440ע' ראוף אל-שלבי אמין עבדללה

15/9/1995

גרימת מוות בכוונה ; ביצוע שירות ; פגיעה
99-99-0001
בבטחון האיזור ; חבירות בארגון לא מוכר

401

 900128281פראס פידי פוזי סלים

25/11/2002

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; קשר
99-99-0005
לגרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

402

 902920230פרח חאמד אחמד עבד אל מגיד

20/12/2003

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
99-99-0007
מוכר ; אימונים צבאיים

403

 970438396מחמד אלטקאטקה מוסא מחמד

21/9/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; אימונים צבאיים ;
99-99-0001
נסיון לרצח ; חבירות בארגון לא מוכר

404

 900100553מחמוד סריה עבדללה עבד אלרחמאן

30/1/1996

גרימת מוות בכוונה ; חבירות ; יצור חפץ נפץ
99-99-0001
או מבעיר ; קשר לביצוע פשע

405

 907927362נאיל סכל סעדי ע'פתאח

15/4/2003

נסיון לרצח ; ירי לעבר אנשים ; חבירות
99-99-0001
בארגון לא מוכר ; הנחת מטען חבלה

406

 901409995יאסר חמאד חסן מוחמד

26/12/2003

קשר לגרימת מוות בכוונה ; רצח ע' י פעולות
99-99-0006
איבה
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407

 984784827איאד חזראן דיאב אחמד

3/10/1991

רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח ; החזקת
99-99-0001
נשק

408

 900132473טארק עז-אלדין אברהים מוחמד

19/6/2002

נסיון לרצח  -פ.איבה ; קשר לביצוע פשע ; ירי
99-99-0001
לעבר אנשים ; ביצוע שירות

409

 026280057מחמוד אדריס טלב מחמד

29/10/1998

 99-99-0001רצח ; קשר לביצוע פשע ; אימונים צבאיים

410

 945063279נסרי אלזיר יוסף חליל

19/4/2002

נסיון לרצח  -פ.איבה ; החזקת כלי יריה ; ירי
24-00-0000
לעבר אנשים ; אימונים צבאיים

411

 984141275ראתב אגרב עבדללה זידאן

11/10/1991

 99-99-0002רצח ; נסיון לרצח ; חבלה גופנית חמורה

412

 026400093יוסף חאלס מוסא מחמוד

19/8/1991

 00-00-0001רצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; הצתה

413

 955825476ערפאת אלנתשה סאלם אברהים

29/8/1994

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה

414

 080186190סאמר אבו-סיר אברהים דהוד

22/1/1988

ירי לעבר אנשים ; החזקת נשק ; חבירות
99-99-0001
בארגון לא מוכר

415

 023236920שעיב אבו-סנינה סאלח תאופיק

25/10/1998

רצח ; החזקת כלי יריה ; נשיאת/החזקת
99-99-0001
מטעני חבלה

416

 080622939טארק חליסי דאוד מוסטפא

16/10/1986

החזקת כלי יריה ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0001
אימונים צבאיים ; ביצוע שירות

417

 080237555עבד-אלנאסר חליסי דאוד מוסטפא

16/10/1986

החזקת פצצה ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0001
אימונים צבאיים ; ביצוע שירות

Page 38

418

 080459555פואד ראזים קאסם ערפאת

30/1/1981

 99-99-0001רצח ; החזקת נשק ; נסיון לרצח ; שוד

419

 080478647אברהים עליאן חוסין חסן

19/10/1986

הנחת מטען חבלה ; אימונים צבאיים ; זריקת
99-99-0001
רימון ; חבירות בארגון לא מוכר

420

 080378177כאלד טהה מוחמד שפיק

18/1/1988

ירי לעבר אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר ;
99-99-0009
החזקת נשק

421

 933538209גאסר ברגותי אסמעיל מוסא

20/12/2003

 99-99-0009גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח

422

 979469566חאלד עומר עבד אלמעז זן אלדין

20/12/2003

 99-99-0008גרימת מוות בכוונה

423

 901183137רביע חמידה חדר מוחמד

20/12/2003

גרימת מוות בכוונה ; נשק/תחמושת/חומרי-
99-99-0005
נפץ ; נסיון לרצח ; אימונים צבאיים

424

 904571643רגאאי אלכרכי סעיד סלימאן

12/12/2000

נסיון לרצח ; החזקת כלי יריה ; החזקת נשק
99-99-0002
; אימונים צבאיים

425

 900722158דראר אל-חרוב מוחמד עבדללה

6/5/2002

נסיון לרצח ; אימונים צבאיים ; יצור חפץ נפץ
99-99-0001
או מבעיר ; החזקת כלי יריה

426

 900092552טארק חסאין אחמד ע/אלכרים

3/11/2003

גרימת מוות בכוונה ; ירי לעבר אנשים ; נסיון
99-99-0001
לרצח  -פ.איבה ; קשר לגרימת מוות בכוונה

427

 904120086עבד אלרחמאן עלי אחמד חאפד

17/8/2001

רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה
99-99-0001
; חבירות

428

 992530758עבדאללה עראר נאצר מחמוד

24/1/2006

גרימת מוות בכוונה ; החזקת נשק ; חבירות
99-99-0001
בארגון לא מוכר ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא
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429

 975757147עבדל רחמאן ג'נימאת איסמעיל עבדל רחמאן

13/11/1997

ירי לעבר אנשים ; החזקת נשק ; אימונים
99-99-0005
צבאיים ; שרות לארגון בלתי חוקי

430

 900025578עצמת מטוואע עבדל עזיז עומר

29/4/2002

גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח ; החזקת
99-99-0002
נשק ; אימונים צבאיים

431

 902593235עווד סלאימה זיאד עווד

17/12/1993

רצח ע' י פעולות איבה ; חבירות בארגון לא
99-99-0001
מוכר ; נסיון לרצח ; זריקת בקבוקי תבערה

432

 996825550מאג'ד ג'ועבה מחמד יונס

16/4/1995

גרימת מוות בכוונה ; מתן מקלט ; ירי לעבר
99-99-0001
אנשים ; חבירות בארגון לא מוכר

433

 944401983מגדי נעסאן מוחמד עבד אללה

10/12/2003

 99-99-0007גרימת מוות בכוונה

434

 965078173מוחמד מסאלמה בדווי חליל

29/8/2002

קשר לגרימת מוות בכוונה ; שרות לארגון
 99-99-0004בלתי חוקי ; גרימת מוות ברשלנות ת.ד ; ידוי
אבנים

435

 930220264מוחמד אלכרם טאהר מחמוד

7/12/2001

גרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען חבלה ;
99-99-0015
נסיון לרצח  -פ.איבה ; אימונים צבאיים

436

 905169835חוילד רמדאן אסמאיל עבדל ג'ליל

20/10/1998

 99-99-0001גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר

437

 975649401נאסר נזאל עבדל-פתח עבדללה

26/12/2002

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0002
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

438

 964452411עלאם כעבי אחמד אסעד

28/4/2003

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0009
; נסיון לרצח ; קשר לגרימת מוות בכוונה

439

 851126854נימר חמידה ראקי גמעה

20/12/2003

 99-99-0006גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
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440

 916633498היתם רדואן סיף מוצטאפה

20/12/2003

רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה
99-99-0005
; חבירות בארגון לא מוכר

441

 905133682ואאל געברי כאמל יעקוב

12/12/2000

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0002
לרצח ; החזקת כלי יריה

442

 988367165יאסין רביע מוחמד סלימאן

22/12/2003

גרימת מוות בכוונה ; אימונים צבאיים ; נסיון
99-99-0002
לרצח ; ירי לעבר אנשים

443

 901054742יוסף אבו עאדי דיב חאמד

8/12/2005

גרימת מוות בכוונה ; חבירות בארגון לא מוכר
99-99-0001
; נסיון לרצח ; אימונים צבאיים

444

 975707951יוסף אלכרם טאהר מחמוד

7/12/2001

רצח ע' י פעולות איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה
99-99-0015
; החזקת נשק

445

 021450960סאמי יונס חאלד סאלמה

5/1/1983

446

 059446799עלי עמריה עבדאללה סאלם

447

 059497321מוחמד ג'ברין אחמד מחמד

6/10/1988

448

 052545340מחמד זיאדה מנצור עבדללה

10/9/1987

4/1/2023

רצח ; חבירות בארגון לא מוכר ; פעילות
40-00-0000
חבלנית עוינת

הנחת מטען חבלה ; יצור חפץ נפץ או מבעיר
40-00-0000 23/11/2028 24/11/1988
; זריקת רימון ; חבירות בארגון לא מוכר
ירי לעבר אנשים ; חבלה גופנית חמורה ;
30-00-0011 16/10/2018
החזקת נשק ; קשר לביצוע פשע
החזקת נשק ; זריקת רימון ; חבירות בארגון
40-00-0000
לא מוכר

449

 055777320מוכלס בורגיל אחמד מחמד

11/9/1987

10/9/2027

זריקת רימון ; החזקת נשק ; חבירות בארגון
40-00-0000
לא מוכר

450

 040753261ויאם עמאשה מחמוד סלמאן

17/4/2005

16/4/2025

 20-00-0000בגידה וריגול ; חטיפה/כפיה/מאסר שווא
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451

 949603575רנדה אל שחאתית מחמד יוסף

6/1/2009

5/3/2013

תקיפת חייל ; סכינים ופגיונות  -נשיאה וייצור
04-02-0000
; נסיון לרצח

452

 411615552עביר עמרו עיסא עאסף

20/2/2001

19/5/2016

נסיון לרצח  -פ.איבה ; סכינים ופגיונות -
15-03-0000
נשיאה וייצור ; תקיפת עובד ציבור בתפקיד

453

 904198223אימאן עשה גזאוי מחמד חסן

3/8/2001

16/9/2014

עבירות בטחון המדינה ; עבירות כלפי
 13-00-0045המשפט ; נסיון לרצח ; תקיפת עובד ציבור
בתפקיד

454

 999495161אמל גומעה פאיז מחמוד

10/5/2004

9/5/2015

קשר לגרימת מוות בכוונה ; הנחת מטען
11-00-0000
חבלה

455

 800677858מרים טאראבין סאלם סלמאן

24/1/2005

27/3/2013

שהיה בלתי חוקית ; ביטול שחרור על תנאי ;
 08-02-0004נסיון לרצח  -פ.איבה ; סכינים ופגיונות -
נשיאה וייצור

456

 907336200עביר עודה מחמוד חסן

9/7/2009

8/1/2012

 02-06-0000נסיון לרצח

457

 941141137פאתן אלסעדי בסאם שפאעי

8/5/2008

7/5/2012

 04-00-0000קשר לגרימת מוות בכוונה ; מתן מקלט

458

 800331902ופאא בס סמיר אברהים

20/6/2005

19/6/2017

 12-00-0000נסיון לרצח  -פ.איבה

459

 911622991לנאן אבו גולמי יוסף מוסא

10/7/2010

24/1/2012

460

 852474386סנאבל בריק נאבג לא יודעת

22/9/2008

21/1/2012

 03-04-0000פעילות חבלנית עוינת ; חבלה גופנית חמורה

461

 950343368פתנה אבו עיש מוצטפא חליל

21/7/2006

20/7/2021

 15-00-0000שהיה בלתי חוקית ; נסיון לרצח
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עצורה
מנהלית

עבירות בטחון המדינה

462

 950338095עאיישה אלעביאת מחמד אחמד

13/8/2009

 03-04-0000 12/12/2012קשר לביצוע פשע ; אי תשלום קנס

463

 943525485חנאן עלי אחמד עלי

11/10/2010

10/4/2013

 02-06-0000חבלה גופנית חמורה

464

 941513731נסרין אבו זינה עאטף חסן

18/8/2009

8/9/2012

נשק/תחמושת/חומרי-נפץ ; קשר לביצוע פשע
02-10-0083
; אי תשלום קנס

465

 850804311סומוד כראג'ה יאסר חסן

קשר לגרימת מוות בכוונה ; סכינים ופגיונות -
20-00-0000 12/11/2011 26/10/2009
נשיאה וייצור

466

אירינה פולישצ'יוק ניקולאי

467

 086008869אבתסאם עיסאווי עבד פאיז

23/5/2002

22/5/2022

 20-00-0000קשר לגרימת מוות בכוונה

 15-00-0000 23/10/2016 24/10/2001נסיון לרצח

468

 081021198סנאא שחאדה מוחמד חוסין

24/5/2002

עבירות בטחון המדינה ; רצח ע' י פעולות
99-99-0001
איבה ; נסיון לרצח  -פ.איבה

469

 903946960קאהרה אלסעדי סעיד עלי

8/5/2002

גרימת מוות בכוונה ; החזקת נשק ; החזקת
99-99-0001
פצצה

470

 904075819דועא ג'יוסי זיאד גמיל

7/6/2002

 99-99-0003גרימת מוות בכוונה ; נסיון לרצח  -פ.איבה

471

 938487428רימא דראגמה רואד חוסין

28/7/2004

27/7/2029

 25-00-0000קשר לגרימת מוות בכוונה

472

 905453940לטיפה טנגי מוחמד מחמוד

8/12/2003

7/12/2028

 25-00-0000נסיון לרצח  -פ.איבה
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473

אחלם תמימי עארף אחמד

474

 081042962אמנה מונה גוואד עלי

475

 913998928עליאא געברי מוחמד יחיא גאדאללה

14/9/2001

רצח ע' י פעולות איבה ; תקיפה והכשלת
99-99-0016
שוטר ; תקיפת עובד ציבור בתפקיד

20/1/2001

גרימת מוות בכוונה ; זריקת בקבוקי תבערה ;
99-99-0001
תקיפת עובד ציבור בתפקיד
5/11/2011

476

 906789102ראמיה אבו סמרה מגנם ראתב חסן

16/12/2010

15/6/2012

477

 907224851הנא שלבי יחיא צאבר

14/9/2009

10/10/2011
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עצורה
מנהלית

עבירות בטחון המדינה

תקיפת שוטרים ; סכינים ופגיונות  -נשיאה
01-06-0000
וייצור
עצורה
מנהלית

בטחון המדינה  -אחר ; ידוי אבנים

