
 
 
 
 
 
 
 

: مركز الميزان لحقوق اإلنسان يصدر تقريرًا ميدانيًا تفصيميًا حول

العدوان اإلسرائيمي المتصاعد عمى قطاع غزة  
 18:00 وحتى الساعة 14/11/2012 من مساء األربعاء 15:50يغطي الفترة من الساعة 

 20/11/2012من مساء الثالثاء 
 



مقدمة 
 لمتقرير الميداني المفصؿ الذي ينشره مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف حوؿ تطورات الخامسىذا ىو التحديث 

 مف 15:50وىو يغطي األحداث منذ يغطي الفترة مف الساعة . العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ عمى قطاع غزة
وقد شرعت قوات االحتالؿ . 20/11/2012 الثالثاء مف مساء 18 وحتى الساعة 14/11/2012مساء األربعاء 

بتصعيد عدوانيا عمى نحو بالغ الخطورة باغتياؿ القائد العاـ لكتائب عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة 
، حيث قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء األربعاء الموافؽ 15:50حماس عند حوالي الساعة 

، ( عاماً 52)أحمد سعيد خميؿ الجعبري، : اإلسرائيمية بصاروخ واحد، سيارة يستقميا ما تسبب في استشياد القائد
ومف نافؿ القوؿ أف قوات االحتالؿ تخطط لعدواف كيذا منذ فترة وصدرت تصريحات شديدة الميجة تيدد . ومرافقو

. بعممية واسعة في غزة وباستيداؼ المنشآت واألعياف المدنية
وتسعى قوات االحتالؿ تصوير التصعيد وكأػنو دفاع عف النفس والحقيقة أف أسباب كثيرة قد تقؼ وراء ىذا 

العدواف آخرىا الدفاع عف النفس، فاالنتخابات اإلسرائيمية عمى األبواب واالئتالؼ الحاكـ بحاجة لترميـ صورت 
وتعزيز شعبيتو، كما أف تجريب األسمحة المختمفة سواء القبة الحديدة أو طائرات االستطالع وغيرىا كاف دائمًا 

والمراقب لوسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية وتركيزىا عمى القبة الحديدة ونجاعتيا يقؼ . أحد أسباب العدواف عمى غزة
. عمى حقيقة ىذا األمر

ومف نافؿ القوؿ أف قوات االحتالؿ ترتكب انتياكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني خالؿ 
عدوانيا عمى قطاع غزة، عبر استيداؼ المدنييف واألعياف المدنية، وعدـ االكتراث لحياة المدنييف في معرض 
استيدافيا لمقاتميف أو خالؿ عمميات القتؿ خارج نطاؽ القانوف التي تنفذىا بحؽ القيادات الفمسطينية ونشطاء 

. حركات المقاومة المختمفة
وقد سبؽ لمركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف أف حذر المجتمع الدولي مف مغبة تجاىؿ التصريحات اإلسرائيمية 

المتصاعدة والتي كانت تيدد وتوعد قطاع غزة، بالرغـ مف أف العدواف اإلسرائيمي لـ يتوقؼ طواؿ الفترة الماضية 
ف اقتصر عمى عمميات محدود، إال أف المجتمع الدولي واصؿ تجاىمو لما يجري في المنطقة .  وا 

عميو يضع مركز الميزاف ىذه النشرة بيف يدي المتابعيف والميتميف مف مؤسسات دولية ووكاالت صحفية، وىي 
ويحاوؿ . تستند إلى معمومات دقيقة تستند إلى زيارات ومعاينات ميدانية قاـ بيا باحثو مركز الميزاف الميدانييف

التقرير أف األحداث حسب تسمسؿ وقوعيا الزمني وحسب المحافظة بدءًا بالشماؿ وانتياًء برفح، بالرغـ مف 
صعوبة السيطرة عمى التفاصيؿ أي إيراد أسماء الضحايا في كؿ حادث األمر الذي يحتاج لتحقيؽ وتديقي أكثر 

.  سيكوف في اإلصدارات الالحقة



: محافظة شمال قطاع غزة
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع شرقي مدرسة أبو عبيدة الجراح الثانوية لمبنيف، الكائنة 
في بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث 
الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد مف 

 .منازؿ السكاف القريبة مف المكاف
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع شماؿ مركز شيداء العطاطرة الصحي، الكائف في 
مف المواطنيف بجراح وصفتيا المصادر  (2)بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 

الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في 
نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد مف منازؿ السكاف القريبة 

. مف المكاف
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع في شارع السكة شماؿ غرب مفترؽ زمو بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة مواطف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ 

عدواف بالطفيفة، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 
. سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع جنوب مصنع المتوسط لمباطوف شرقي عزبة عبد 

ربو بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث 
الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد مف 

. منازؿ السكاف القريبة مف المكاف
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

، (المبنى الطيني)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع جنوب جياز مقر األمف والحماية 
غرب مدينة الشيخ زايد السكنية الكائنة شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 

مف المواطنيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، ولكّف صوت  (2)
االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، 

. كما أضّر بنوافذ عدد مف الشقؽ السكنية في المدينة القريبة مف المكاف
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية شمالي مدرسة الشيماء الثانوية لمبنات، الكائنة في بيت 
الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ 

. واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة تؿ الذىب في بيت الىيا بمحافظة شماؿ 



غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
. المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في شارع القصاصيب غربي مركز شرطة مخيـ جباليا 
في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع 

مف منازؿ السكاف  (3)في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 
. القريبة مف المكاف

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع غربي مقبرة بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، جاءت جوار 

صابة ( عاماً 41)رفعت محمد يوسؼ جابر : منزؿ المواطف ، ما تسبب في تضرر المنزؿ بشكؿ بالغ، وا 
التوأـ منى : ، وأبنائو( عاماً 38)ميا زكريا يوسؼ جابر : مف سكانو، ىـ رب األسرة، وزوجتو (7)

، وأحمد جياد ( عاماً 45)سوسف زكريا جابر : ، وأقاربو( أعواـ4)، والطفمة لينا ( عاماً 18)وسوسف 
ولكّف . ، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراحيـ بالمتوسطة( عاماً 22)جابر 

صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
. مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:45عند حوالي الساعة ،
- اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، شاباف كانا يستقالف دراجة نارية عمى طريؽ بيت الىيا العاـ

عصاـ محمود : مقابؿ مقر شركة توزيع الكيرباء شماؿ غزة، ما تسبب في مقتميما عمى الفور، وىما
، وكالىما مف سكاف بيت الىيا، ( عاماً 18)، ومحمد ىاني ابراىيـ كسيح ( عاماً 20)أحمد ابو المعزة 

صابة مواطنيف اثنيف بجراح وصفت المصادر الطبية في مستشفى العودة التابع التحاد لجاف العمؿ - وا 
وبّث صوت االنفجار . جراح أحدىـ بالخطيرة وحّوؿ لمعالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة- الصحي

مف  (3)الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 
 .منازؿ السكاف القريبة مف المكاف

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 18:25عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غرب منطقة السالطيف في بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 18:25عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في شارع السكة شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 

. ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 18:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في شارع المحكمة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

. مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (4)سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 



  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 18:50عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة الجمؿ شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 

دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
. مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 19:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة عباد الرحمف غرب جباليا بمحافظة شماؿ 

غزة، ما تسبب في إصابة مواطف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، 
ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

. مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 18:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة النجار في شارع غزة القديـ بجباليا في محافظة 
شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة سيدة وطفمة بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف 

بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الذي جاء قويًا الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
. مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 22:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، غرفة زراعية تعود لعائمة جابر شرؽ مركز اصالح محافظة 
شماؿ غزة، قرب مدرسة أبو عبيدة الجراح الثانوية لمبنيف في بيت الىيا، ما تسبب في إصابة مواطف 
بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الذي جاء 

. قويًا الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 23:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، منطقة خالية غرب منطقة السالطيف في بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 23:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، مزرعة في شارع مسعود في جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 23:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، مزرعة في شارع أحمد ياسيف في منطقة عباد الرحمف بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في 

مف منازؿ السكاف  (3)نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 
 .القريبة مف المكاف

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 00:05عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة الجمؿ شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 



دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 00:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة بئر النعجة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 00:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية جوار أحواض الصرؼ الصحي في بيت الىيا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس 

 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 00:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة اليوابر تقع غربي مدرسة الفاخورة في بيت الىيا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف االنفجار تسبب في انقطاع التيار الكيربائي عف 

المنطقة بكامميا لساعات، كما بّث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 00:40عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، مزرعة تعود لعائمة الجمؿ شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 

ما تسبب في إصابة مواطنيف اثنيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف 
بالطفيفة، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 00:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في شارع القصاصيب غربي نادي خدمات جباليا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس 

 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 1:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة الجمؿ وشارع المحكمة شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

مف منازؿ السكاف القريبة مف  (4)المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 
 .المكاف

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 1:35عند حوالي الساعة ،
شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ  (سابقاً )اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، محيط اإلدارة المدنية 

غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 2:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في شارع القصاصيب غربي نادي خدمات جباليا بمحافظة 



شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس 
 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 3:40عند حوالي الساعة ،
شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة،  (سابقاً )اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، محيط اإلدارة المدنية 

دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 4:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غربي مبنى السفينة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 

دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف فجر يـو الخميس الموافؽ 4:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غربي مبنى السفينة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 

دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 5:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة البراوي في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 5:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة فمفؿ تقع غربي مدينة الشيخ زايد في بيت الىيا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت مدفعية االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 7:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، ثالث قذائؼ، المنطقة الزراعية المحيطة بمقبرة 
 .الشيداء اإلسالمية شرؽ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 6:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة بئر النعجة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 6:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع قرب مدرسة أبو عبيدة الثانوية لمبنيف في بيت الىيا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 8:10عند حوالي الساعة ،

يقع شرقي مدينة  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع تدريب تابع لكتائب القساـ 



الشيخ زايد شماؿ تؿ الزعتر في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت 
االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، 

 .كما أضّر بنوافذ عدد مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 8:20عند حوالي الساعة ،

يقع شرقي مدينة  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع تدريب تابع لكتائب القساـ 
الشيخ زايد شماؿ تؿ الزعتر في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت 

االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، 
 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 8:30عند حوالي الساعة ،
يقع شرقي مدينة  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع تدريب تابع لكتائب القساـ 

الشيخ زايد شماؿ تؿ الزعتر في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت 
 .االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 9:10عند حوالي الساعة ،
شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة،  (سابقاً )اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، محيط اإلدارة المدنية 

دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 9:30عند حوالي الساعة ،
شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة،  (سابقاً )اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، محيط اإلدارة المدنية 

دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ، مزرعة قرب مدرسة أبو عبيدة الجراح الثانوية لمبنيف في بيت الىيا 

، وبّث صوت االنفجار ( أعواـ4)ممؾ ىاني سمماف : بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الطفمة
الذي جاء قويًا الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر 

 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)بنوافذ عدد 
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، مزرعة في منطقة فدعوس شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما 
بجراح وصفتيا المصادر الطبية بالطفيفة،  ( عاماً 22)اياس أبو حميدة : تسبب في إصابة المواطف

وبّث صوت االنفجار الذي جاء قويًا الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، مزرعة في منطقة فدعوس شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الذي جاء قويًا الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 



  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية قرب محطة الخزندار لمبتروؿ بجباليا في محافظة شماؿ 

غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:30عند حوالي الساعة ،
يقع شرقي مدينة الشيخ  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، موقع تدريب تابع لكتائب القساـ 

زايد شماؿ تؿ الزعتر في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة مواطف بجراح وصفتيا 
المصادر الطبية في مستشفى العودة بالطفيفة، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع 

 .في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:30عند حوالي الساعة ،

شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة،  (سابقاً )اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، محيط اإلدارة المدنية 
دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 

 .ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، مزرعة تعود لعائمة القيشاوي تقع جنوب شرؽ موقع عبد العزيز 
عائد محمود : بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة المواطف ( سابقاً 17اؿ)الرنتيسي 

، بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت ( عاماً 23)عمي 
االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ 

 .منزليف سكنييف
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة الشيماء شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما 
بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى  ( أعواـ4)عدي خالد أبو ربيع : تسبب في إصابة الطفؿ

كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الذي جاء قويًا الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:15عند حوالي الساعة ،
يقع شرقي مدينة الشيخ  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، موقع تدريب تابع لكتائب القساـ 

زايد شماؿ تؿ الزعتر في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة مواطف بجراح وصفتيا 
المصادر الطبية في مستشفى العودة بالطفيفة، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع 

 .في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، مزرعة تعود لعائمة القيشاوي تقع جنوب شرؽ موقع عبد العزيز 
بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار  ( سابقاً 17اؿ)الرنتيسي 

الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ، كما أضّر 
 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)بنوافذ عدد 



  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:25عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، مزرعة تعود لعائمة دبور تقع في شارع السكة شرؽ تؿ الزعتر بجباليا 

، ونايؼ ابراىيـ ( عاماً 21)زكريا حسف الفراـ : في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة المواطنيف
، بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، ولكّف ( عاماً 53)أبو ناموس 

صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، مزرعة تعود لعائمة القيشاوي تقع جنوب شرؽ موقع عبد العزيز 

مواطنيف مف بينيـ  (4)بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة  ( سابقاً 17اؿ)الرنتيسي 
شيور، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة حالة  (10)طفمة تبمغ مف العمر 

الطفمة بالخطيرة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .مف منازؿ السكاف القريبة مف المكاف (3)والنساء منيـ، كما أضّر بنوافذ عدد 

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:40عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ، مجموعة مف الشباف الذيف تواجدوا في شارع السكة قرب محطة 

راني : حمودة لمبتروؿ شرقي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ اثنيف منيـ، وىما
صابة ثالث بجراح ( عاماً 27)، وخالد عبد الرحمف أبو نصر ( عاماً 29)محمود عبد الرحمف حّماد  ، وا 

 .دوف وقوع أضرار. وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى العودة بالخطيرة
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 12:45عند حوالي الساعة ،

فرع شماؿ - اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع شماؿ غرب جامعة القدس المفتوحة
منشآت عامة مف بينيا  (5)شرقي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في تضرر - غزة

كما وبّث صوت االنفجار الخوؼ . بشكؿ جزئي- الجامعة ومعيد حمودة الشرعي- منشأتيف تعميميتيف
 .واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 12:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، ببصاروخ واحد، منطقة خالية قرب مسجد الحسيف في منطقة بئر النعجة بجباليا في 

محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 12:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، ببصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة قميبو شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ 

غزة، ما تسبب في إصابة شابيف تصادؼ مرورىما بالمكاف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في 
مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 13:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، ببصاروخ واحد، مزرعة جوار مسجد القطاطوة قرب مفترؽ الشيداء الستة في مخيـ 
جباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس 

 .منازؿ مجاورة (3)وأضر بالمسجد و. السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 13:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، ببصاروخ واحد، منطقة مفتوحة في حي اإلسراء غربي بيت الىيا في محافظة شماؿ 

صابة المواطف مرواف عبد : غزة، ما تسبب في تضرر مركبة كانت تمر بالمكاف بشكؿ جزئي، وا 
، بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى الشفاء ( عاماً 52)الرحمف محمد أبو القمصاف 

صابة شقيقو بجراح وصفت  ( عاماً 76)رضواف : بالخطيرة، وأعمف عف وفاتو متأثرًا بيا بعد ساعات، وا 
وتفيد التحقيقات الميدانية أف أبو القمصاف مف سكاف تؿ الزعتر، ذىب الصطحاب أخيو . بالخطيرة

 .المسف إلى منزلو األكثر أمنًا، وبعد تحركيـ قصفت الطائرات منطقة مفتوحة جوار المركبة
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 14:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، ببصاروخ واحد، منطقة خالية قرب مدرسة الحرثاني األساسية لمبنيف في مشروع 
عامر بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 14:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة البراوي في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما 
بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى  ( أعواـ6)نورىاف محمد قحماف : تسبب في إصابة الطفمة

كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 14:25عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في حي اإلسراء في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما 

مواطنيف مف بينيـ طفمة، بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ  (4)تسبب في إصابة 
عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 14:35عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في حي السالطيف في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 14:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية جوار محطة الخزندار لمبتروؿ غربي جباليا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 14:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة شعشاعة شرؽ شارع السكة في جباليا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 15:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غرب أبراج الكرامة غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 



دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .مف الشقؽ السكنية بشكؿ جزئي (5)كما أضّر بعدد . والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 15:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية قرب مسجد سعد األنصاري في منطقة المنشية في بيت 
الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 . المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 15:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة طو قرب الدوار الغربي في بيت الىيا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .مف المنازؿ السكنية بشكؿ جزئي (3)كما أضّر بعدد . سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 16:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية شماؿ أبراج الكرامة غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 . والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 15:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غرب أبراج الكرامة غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .مف الشقؽ السكنية بشكؿ جزئي (5)كما أضّر بعدد . والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في محيط اإلدارة المدنية شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 . سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة شعشاعة شرؽ شارع السكة في جباليا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة دبور شرؽ تؿ الزعتر في شارع السكة بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

سمماف : كما تسببت شظايا الصاروخ في تضرر منزؿ المواطف. المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
 .عمى عودة أبو ناموس، واندالع حريؽ في أثاثو

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة جوار مسجد القطاطوة قرب مفترؽ الشيداء الستة في مخيـ 

جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة البراوي في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 

وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة تعود لعائمة الجمؿ شرؽ مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 

بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف  (مواطنيف اثنيف)ما تسبب في إصابة 
بالطفيفة، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة في شارع أحمد ياسيف بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما 
بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة  (مواطنيف اثنيف)تسبب في إصابة 

بالطفيفة، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
 .األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، أرض خالية غربي أبراج الكرامة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 

دوف وقوع إصابات، ولكّف صوت االنفجار الذي جاء قويًا بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف 
 .ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:50عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة البراوي في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 

وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 19:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية في منطقة فدعوس شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 19:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، شاباف كانا يستقال دراجة نارية عمى مفترؽ الترنس وسط مخيـ 
جباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابتيما بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفيي 

ىذا وبّث . كماؿ عدواف والعودة بالخطيرة، كما أصيب مواطف تصادؼ مروره بالمكاف بجراح متوسطة
صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ خاصة وأف 

 .المنطقة مكتظة بالسكاف
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بأربعة صواريخ، منطقة خالية جوار مسجد البشير في تؿ الزعتر بجباليا بمحافظة 
رماح محمد جابر : مف األطفاؿ، ىما (2)مواطنيف مف بينيـ  (4)شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 



، ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي العودة ( أعواـ10)فارس : ، وشقيقيا( عاماً 12)منصور 
وكماؿ عدواف جراحيـ بالطفيفة، وبّثت أصوات االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

منازؿ  (10)سيما األطفاؿ والنساء منيـ وأحدثت حالة مف الفوضى في المنطقة، كما أضرت بعدد 
عمى حسف قدوره عفانة، المكونة مف : ما اضطر عائمة المواطف. بشكؿ بالغ (منزليف)سكنية منيا 

 .سيدات، إلى ىجر منزليـ قسريًا تحت وطأة القصؼ (5)أطفاؿ، و (6)فردًا منيـ  (14)
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة دبور في تؿ الزعتر بمحافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة عناف غرب جباليا، بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية غربي مقبرة السالطيف في بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة فمفؿ في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

 (شرطة التدخؿ وحفظ النظاـ)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، موقع الشييد عبد العزيز الرنتيسي 
، غرب جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ " سابقاً 17اؿ"

منازؿ  (5)وأضّر االنفجار بعدد . واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
 .سكنية بشكؿ جزئي

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،
شرؽ مدينة الشيخ  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، موقع تدريب يتبع كتائب القساـ 

زايد، في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 
 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية في منطقة قميبو شرؽ مدينة الشيخ زايد، في بيت 

الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية في منطقة الشيماء في بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، شماؿ غرب جامعة القدس المفتوحة قي منطقة التربية والتعميـ 
شرؽ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة جوار مسجد القطاطوة قرب مفترؽ الشيداء الستة في مخيـ 
جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، محيط اإلدارة المدنية بجباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 21:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، شماؿ غرب جامعة القدس المفتوحة قي منطقة التربية والتعميـ 
شرؽ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 21:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية في منطقة قميبو شرؽ مدينة الشيخ زايد، في بيت 
الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 22:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية عمى طريؽ صالح الديف قرب كؼ بيت حانوف 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

كما تسبب القصؼ في انقطاع التيار الكيربائي عف الخط . المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
اإلسرائيمي الواصؿ مف معبر ايرز والمغذي لممناطؽ الشرقية مف بيت الىيا وجباليا ولبيت حانوف 

 .بالكامؿ لمدة ساعات
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 22:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية تقع غرب مسجد االستقامة الكائف في شارع الواد في 
منازؿ سكنية مجاورة تقع  (3)بيت حانوف بمحافظة شماؿ غزة، ما أضّر بالمسجد بشكؿ بالغ وبعدد 

 ( عاماً 42)جماؿ عبد الكريـ محمد ناصر : شماؿ المكاف المستيدؼ، حيث تضرر منزؿ المواطف
عدي جماؿ عبد الكريـ : المجاور لممسجد مف الجية الشمالية بشكؿ بالغ، وتسبب ذلؾ في مقتؿ الطفؿ



صابة رّب األسرة، وزوجتو( عاماً 15)ناصر  : ، وأبنائو( عاماً 41" )ناصر"سموى اسماعيؿ شبات : ،  وا 
وتضرر . ( أعواـ8)، وأحمد ( عاماً 14)عبد الكريـ : ، واألطفاؿ( عاماً 21)، وحاـز ( عاماً 18)طارؽ 
ىنية : باسؿ ىاني اسماعيؿ شبات، المجاور مف الناحية الشمالية، ما تسبب في إصابة أطفالو: منزؿ

زاىر : ، كذلؾ منزؿ المواطف( أعواـ5)، ومازف ( أعواـ10)، دعاء ( عاماً 13)، شيماء ( عاماً 15)
مصطفى اسماعيؿ شبات، المقابؿ لمنزؿ ناصر مف الناحية الغربية بشكؿ بالغ، وتسبب في إصابة رب 

، منتيى ( عاماً 12)، ربا ( عاماً 13)ىيا : ، وأطفالو( عاماً 33)تماـ محمود شبات : االسرة، وزوجتو
كما . ( أعواـ3)، ومصطفى ( أعواـ5)، ضحى ( أعواـ8)، مريـ ( أعواـ10)، عبد اهلل ( عاماً 11)

فارس أحمد دياب : تطايرت شظايا االنفجار عمى منازؿ الجيراف القريبة، ما تسبب في مقتؿ الطفؿ
، ويقطف عمى الجية المقابمة لمكاف القصؼ مف الجية الجنوبية لشارع الواد، ( أعواـ8)البسيوني 

، ( عاماً 44)وائؿ محمد اسماعيؿ شبات : ، كما أصيب كؿ مف( عاماً 15)نادر : وأصيب شقيقو الطفؿ
وىـ مف سكاف  ( عاماً 35)انتصار محمد اسماعيؿ شبات : ، والسيدة( عاماً 19)وىاني ابراىيـ شبات 

المنطقة، ىذا ووصفت المصادر الطبية في مستشفى بيت حانوف جراح جميع المصابيف بالمتوسطة 
وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات االحتالؿ . والطفيفة، عدا طارؽ ناصر الذي وصفت جراحو بالخطيرة

استيدفت المكاف نفسو بعد دقائؽ وأثناء وصوؿ األطقـ الطبية وأطقـ الدفاع المدني، دوف وقوع إصابات 
ىذا وبّثت أصوات االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ . في صفوفيـ

والنساء منيـ، وتسبب القصؼ في اندالع حريؽ في مسجد االستقامة سيطرت عميو أطقـ الدفاع 
جماؿ : وبعيد القصؼ اضطرت عوائؿ. منازؿ قريبة بشكؿ جزئي (4)المدني، وأضّر القصؼ بعدد 

 .وباسؿ شبات، إلى ىجر منازليا قسريًا خوفًا عمى حياتيـ- زاىر شبات- ناصر
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 22:57عند حوالي الساعة ،

شرؽ مدينة الشيخ  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، موقع تدريب يتبع كتائب القساـ 
زايد، في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 23:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية في منطقة الشيماء في بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 23:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية في منطقة حمدوش شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، ما تسبب في إصابة شابيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف 

بالمتوسطة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 23:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة حمدوش شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:05عند حوالي الساعة ،
شرؽ مدينة الشيخ  (موقع الجدار)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، موقع تدريب يتبع كتائب القساـ 

زايد، في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 
 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:07عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة في شارع القرماف في بيت حانوف بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة قرب مسجد المتحابيف في اهلل بمنطقة الغبوف في بيت 
الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة فدعوس نياية شارع الحطبية في بيت الىيا 
بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة مواطف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ 

عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:40عند حوالي الساعة ،
 (شرطة التدخؿ وحفظ النظاـ)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع الشييد عبد العزيز الرنتيسي 

، غرب جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ " سابقاً 17اؿ"
منازؿ  (5)وأضّر االنفجار بعدد . واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

 .سكنية بشكؿ جزئي
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة في منطقة أصالف غربي بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 1:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة أبو شدؽ شرقي بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 1:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة في منطقة السالطيف غربي بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 1:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة السالطيف غربي بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 2:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة في منطقة أصالف غربي بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 3:55 وحتى الساعة 3:25عند حوالي الساعة ،

وأرض - وغربي السفينة- غربي الكرامة:  صاروخًا، مناطؽ20طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بػ
وعناف، بمحافظة شماؿ غزة، بشكؿ - وتمة التعميـ- والشيماء- وتؿ الذىب- وموقع الجدار- الجمؿ

متوالي، دوف وقوع إصابات، ولكف أصوات االنفجارات بثت حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 5:20 وحتى الساعة 4:35عند حوالي الساعة ،
أبو - والشيماء- الكرامة- الفالوجا- زمو:  صواريخ، مناطؽ8طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بػ

والسالطيف، في جباليا وبيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، بشكؿ متقطع، دوف وقوع إصابات، - شدؽ
ولكف أصوات االنفجارات بثت حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  16/11/2012 مف صباح يـو الجمعة الموافؽ 6:30 وحتى الساعة 6:00عند حوالي الساعة ،

- أبو شرخ- غربي الكرامة:  صاروخًا، مناطؽ21قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بػ
تمة التعميـ، بمحافظة شماؿ غزة، - أبو شدؽ- وموقع الجدار- أرض الجمؿ- قميبو-  القصاصيب

بشكؿ متوالي، دوف وقوع إصابات، ولكف أصوات االنفجارات بثت حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس 
 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 7:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، محيط اإلدارة المدنية وشارع المحكمة بجباليا في محافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات 16/11/2012 مف منتصؼ يـو الجمعة الموافؽ 12:00عند حوالي الساعة ،

االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، محيط أبراج الكرامة غرب جباليا في محافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات 16/11/2012 مف بعد ظير يـو الجمعة الموافؽ 12:10عند حوالي الساعة ،

غازي عبد محمد سمماف، : االحتالؿ اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، حديقة منزؿ المواطف
الكائف جنوبي الدوار الغربي في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب بإصابة عدد مف سكاف 

المنزؿ والمنازؿ المجاورة بجراح وصفت المصادر الطبية في مستشفيي العودة وكما عدواف جراح اثنيف 



 22)" سمماف"تحرير زياد محمد البحري : منيـ بالحرجة، ثـ أعمف عف وفاتيما بعد ساعات، وىما السيدة
مف األطفاؿ،  (2)مف بينيـ  (3)، وكاف عدد المصابيف ( عاماً 27)، ومحمد طالؿ سعيد سمماف (عاماً 
، منجد عماد المصري (عاـ واحد)، وجماؿ غازي سمماف ( عاماً 28)فايز شحادة أبو شدؽ : وىـ
منيا بشكؿ بالغ وبّث صوت االنفجارات  (2)منازؿ سكنية  (5)وتضرر جراء القصؼ . (عاميف)

 .الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات 16/11/2012 مف بعد ظير يـو الجمعة الموافؽ 12:25عند حوالي الساعة ،

االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، قرب أحواض الصرؼ الصحي جنوب شرؽ قرية أـ النصر 
البدوية في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس 

 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 13:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، غربي أبراج الكرامة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة حالوة في شارع غزة القديـ بجباليا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة بئر النعجة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما 
: بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وىو (طفؿ)تسبب في إصابة 

، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما ( أعواـ4)حسيف وىيب نصر 
 .األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة شماؿ شرؽ بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية في منطقة شعشاعة شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية شرؽ مسجد البشير في تؿ الزعتر بجباليا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 15:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية في منطقة شعشاعة شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في محافظة 

شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 
 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 15:50عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية قرب اإلدارة المدنية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 

وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 16:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة دبور في تؿ الزعتر بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 

منازؿ  (3)أحمد أبو الجدياف بشكؿ بالغ، وبعدد : وقوع إصابات، ولكف القصؼ أضر بمنزؿ المواطف
وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما . سكنية مجاورة بشكؿ جزئي

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 16:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، أرض خالية في منطقة قميبو شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 16:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة تعود لعائمة عمر في منطقة الجواني شماؿ بيت الىيا في 
مف المواطنيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية بالطفيفة،  (2)محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 

 .وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 16:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة غربي منطقة عباد الرحمف بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 17:45عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة فمفؿ شرقي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 17:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة المنشية في بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة أبو ميادي غرب مسجد اليدى في منطقة المسمخ 



في بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 
 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، منطقة خالية شماؿ نادي بيت الىيا الرياضي في منطقة المنشية 
في بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:45عند حوالي الساعة ،

 في حي عباد الرحمف بجباليا في محافظة 17اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة شماؿ موقع اؿ
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة تعود لعائمة فمفؿ شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بثالث صواريخ، مزرعة تقع شرؽ مدرسة أبو تماـ الثانوية لمبنات شرقي بيت الىيا 
في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:35عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة أبو شدؽ شرقي بيت الىيا في محافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:45عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، محيط اإلدارة المدنية شرؽ مخيـ جباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة الجمؿ شرؽ مخيـ جباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:57عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة دبور شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 20:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، محيط مزرعة دبور شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 20:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة غرب منطقة اليوابر غربي الفاخورة ببيت الىيا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 20:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، جبؿ الكاشؼ شرؽ اإلدارة المدنية شرؽ مخيـ جباليا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، محيط اإلدارة المدنية شرؽ مخيـ جباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غرب منطقة الشنطي بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت مدفعية االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 22:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، ثالث قذائؼ، بشكؿ متقطع، سقطت في أرض زمو 
 .جنوبي بيت حانوف بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 22:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة حمد في شارع زمو ببيت حانوف في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  استيدفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 23:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، شاب يقود دراجة نارية جوار بئر مياه يتبع وكالة الغوث قرب 
بركة أبو راشد، وسط مخيـ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابتو بجراح /مسجد الشيداء

وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالخطيرة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 
منازؿ سكنية مجاورة،  (3)وتضرر جرائو عدد . نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

 .وشاحنة كانت تتوقؼ عمى جانب الطريؽ، بشكؿ جزئي
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 2:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية جوار مدينة بيساف الترفييية غربي مدرسة أحمد 



الشقيري الثانوية لمبنيف، شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت 
وأضّر القصؼ . االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
 .، بشكؿ جزئي(المجاورة)بالمدرسة ومبنى مدرسة ذكور عزبة بيت حانوف االبتدائية واالعدادية لالجئيف 

  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 2:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة زراعية قرب مسجد البركة في منطقة الغبوف في بيت الىيا 

بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 2:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة زراعية شرقي عزبة عبد ربو شرؽ جباليا في محافظة شماؿ 

غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
 .األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 3:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة العكموؾ غربي مدينة الشيخ زايد السكنية في بيت الىيا في 

محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 4:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة قرب مدرسة أبو عبيدة الجراح الثانوية لمبنيف في بيت الىيا 
في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 4:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة شعشاعة شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 5:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غرب أبراج الكرامة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 5:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في شارع السكة جنوب شرؽ مخيـ جباليا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 6:00عند حوالي الساعة ،

، المكوف ( عاماً 59)سميماف عبد الحميد حسف صالح : اإلسرائيمي النفاثة، عدة صواريخ، منزؿ المواطف
مف طبقتيف، الكائف قرب مسجد الخمفاء الراشديف في مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، وسكانو داخمو 

سيدات، ما أسفر عف تدمير المنزؿ كميًا عمى رؤوس  (4)أطفاؿ و (6)فردًا مف بينيـ  (12)وعددىـ 



مف  (الشمالي)حيث انيار الجزء األمامي - ساكنيو، ولكف العناية اإلليية أنقذت سكانو مف الموت
ما ساىـ في نجاتيـ، حيث أصيب رّب - المنزؿ في حيف بقي الجزء الخمفي األرضي واقفًا بشكؿ جزئي

بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى العودة بالخطيرة،  ( عاماً 13)محمد : األسرة، وطفمو
، بجراح وصفتيا ( عاماً 23)، وصفاء ( عاماً 19)زكريا : ، وابنيا( عاماً 53)فايزة أحمد صالح : وزوجتو

ويفيد باحث المركز مف خالؿ معاينتو عممية . المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالمتوسطة
اإلنقاذ أف طواقـ الدفاع المدني بمساعدة مف األىالي تمكنوا مف الوصوؿ لسيدتيف وطفميف كانوا أسفؿ 

منازؿ  (10)األنقاض بعد إجالء جميع السكاف مف خالؿ حفرة في السطح، كما أضّر القصؼ بعدد 
كانتا تتوقفاف في - منازؿ تضررت بشكؿ بالغ، وبمركبتيف دمرتا بشكؿ كمي (4)سكنية مجاورة منيا 

. سيدات (7)طفاًل و (13)إصابة مف بينيـ  (33)وكانت حصيمة اإلصابات - محالت المنزؿ وأمامو
كما بّث صوت االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ 

عائالت إلى  (4)وبعيد القصؼ اضطرت . خاصة وأف القصؼ جاء لمنطقة مدنية مكتظة بالسكاف
عبد الكريـ أبو - عامر قرموط- سميماف صالح: ىجر منازليا قسريًا خوفًا عمى حياتيـ، ىي عوائؿ

 .وعبد الكريـ المدىوف- مطر
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 8:33عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع في شارع أحمد ياسيف في عباد الرحمف بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 9:05عند حوالي الساعة ،

 بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما 17اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع شماؿ موقع اؿ
مواطنيف مف بينيـ طفؿ وسيدة بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى  (3)تسبب في إصابة 

كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 10:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، مزرعة تقع في شارع عسمية الجديد شماؿ مقر الداخمية بجباليا في 

صابة : محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في تضرر منزؿ المواطف مف - مف سكانو (2)عطا سعد، وا 
بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت - بينيـ سيدة حامؿ

 .االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 10:35عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع غرب مصنع العمدة لمباطوف قرب كؼ بيت حانوف 
مف المواطنيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في  (2)في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 

مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 
 .وتضرر جراء القصؼ منزليف يعوداف لعائمة شبات التي تقطف المكاف. سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 10:55عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة تمة التعميـ شماؿ مدينة الشيخ زايد شرؽ بيت الىيا في 

مواطنيف ىـ أـ و خمسة مف أطفاليا بجراح وصفتيا  (6)محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة 



 31)إيماف صابر الرحؿ : المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالمتوسطة والطفيفة، وىـ السيدة
، محمد ( أعواـ6)، عبير ( أعواـ7)غدير : ، وأشقائو( أعواـ9)صالح إياد الرحؿ : ، وأطفاليا(عاماً 

ىذا وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف . ( شيور3)، والرضيع أشرؼ (عاماف)
وبعيد القصؼ اضطرت العائمة إلى ىجر منزليا قسريًا خوفًا . المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

 .عمى حياتيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 10:57عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية جوار موقع الجدار التابع لممقاومة في منطقة قميبو 
شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 11:06عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية، جوار موقع الجدار التابع لممقاومة في منطقة قميبو 
شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 11:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة السيفا في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 11:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، متنزه جريف الند الكائف عند مفترؽ مدينة الشيخ زايد في بيت الىيا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 11:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة عناف بجباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 11:35عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية قرب محطة الخزندار لمبتروؿ في بجباليا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 13:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية غربي منطقة السالطيف في بيت الىيا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 14:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة تعود لعائمة أبو حميمة في منطقة العطاطرة ببيت الىيا في 



بجراح وصفتيا  ( عاماً 50)ميسر سمماف أبو حميمة : محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة السيدة
المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس 

 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 14:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، منطقة خالية في محيط جبؿ الكاشؼ، في عزبة عبد ربو بجباليا 
في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 15:23عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع في شارع عسمية الجديد شماؿ مقر الداخمية بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 16:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة السيفا ببيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما 
أسفر عف إصابة طفمة بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث 

 .صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 16:10عند حوالي الساعة ،

ببيت الىيا في - الجواني- اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع نياية شارع الحطبية
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 18:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية، جوار موقع الجدار التابع لممقاومة في منطقة قميبو 
شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 18:50عند حوالي الساعة ،

 42)اسماعيؿ محمود قاسـ عدواف : اإلسرائيمي االستطالعية، خمسة صواريخ، تجاه منزؿ المواطف
منير محمد محمد : المجاور، ومنزؿ قريبو المجاور ( عاماً 54)فرج : ، األرضي، ومنزؿ أخيو(عاماً 

، ومنزليف آخريف مف منازؿ أقاربو المجاورة، وجميعيا تقع في شارع غزة ببيت حانوف ( عاماً 38)عدواف 
في محافظة شماؿ غزة، وكاف القصؼ متتاليًا وبدا كأنو تحذيريًا ما حذا بسكاف تمؾ المنازؿ والمنازؿ 

 قصفت طائرات االحتالؿ النفاثة منزؿ 19:05القريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، وعند حوالي الساعة 
منازؿ مجاورة، تضرر منيا  (10)اسماعيؿ بصاروخ واحد، أتى عميو بالكامؿ، في حيف أضّر بعدد 

دوف وقوع إصابات، ىذا وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف . منازؿ بشكؿ بالغ (5)
كما انتظرت أطقـ الدفاع المدني واإلسعاؼ عمى بعد أمتار مف . المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

 .مكاف القصؼ في انتظار انتيائو، ما عّرض حياتيـ لمخطر
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 19:35عند حوالي الساعة ،

محمد مصطفى عبد اهلل عبد ربو، األرضي، : اإلسرائيمي النفاثة، صاروخًا واحدًا، تجاه منزؿ المواطف



الكائف مقابؿ مصنع الصفدي لممواد الغذائية في شارع عزبة عبد ربو بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، ولكف صوت االنفجار . وجاء القصؼ في وقت كاف فيو المنزؿ خالي مف سكانو

 (5)كما أضّر بعدد . بث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
منيا بشكؿ بالغ، كما تضرر مصنع الصفدي، وروضة السالـ ألطفاؿ  (2)منازؿ مجاورة، تضرر 

 .الزيتوف، وصيدلية صحتي، بشكؿ جزئي نتيجة القصؼ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 21:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة دبور، الكائنة في شارع السكة شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 22:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية، تقع غرب صالة ليالينا لألفراح في مشروع عامر 
بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس 

 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 23:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة دبور، الكائنة في شارع السكة شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 23:28عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية قرب متنزه الزىراء في منطقة بئر النعجة بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 1:03عند حوالي الساعة ،

 65)درويش مصطفى حسف أبو جاللة : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخيف اثنيف، منزؿ المواطف
، المكوف مف طبقتيف، الكائف قرب مستشفى كماؿ عدواف في مشروع بيت الىيا بمحافظة شماؿ (عاماً 

. غزة، ، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
وتفيد التحقيقات الميدانية أف قوات االحتالؿ اتصمت بياتؼ خموي . وأضّر القصؼ بالمنزؿ بشكؿ جزئي

ولكنو .  مف فجر األحد نفسو1:00في المنزؿ وأبمغو بأنيـ سوؼ يقصفوف المنزؿ عند حوالي الساعة 
ولـ يقصؼ . لـ يعبأ باألمر، وبعد القصؼ اضطر إلى ترؾ المنزؿ كذلؾ الجيراف خوفًا عمى حياتيـ

حتى المحظة، عممًا بأف أسموب التحذير بالصواريخ سبؽ وأف اتبعتو قوات االحتالؿ خالؿ حممة 
استشيد بتاريخ  ( عاماً 24)عبد الرحمف : الجدير ذكره أف نجؿ مالؾ المنزؿ. الرصاص المصبوب

 . جراء قصؼ اسرائيمي، وىو مف نشطاء كتائب القساـ22/10/2012
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 1:03عند حوالي الساعة ،

يسمى موقع - اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع تدريب يتبع لكتائب القساـ في مدينة الشيخ زايد
شرؽ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع - المواء

 .شقؽ سكنية مف المدينة (10)وأضّر بعدد . في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 1:30عند حوالي الساعة ،
يسمى موقع - اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع تدريب يتبع لكتائب القساـ في مدينة الشيخ زايد

شرؽ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة مواطنيف بجراح وصفتيا المصادر - المواء
الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .شقؽ سكنية مف المدينة (10)وأضّر بعدد . المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 1:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية تقع شماؿ شرؽ مدينة الشيخ زايد ، جوار جمعية الوئاـ 
الخيرية شرؽ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة مواطف بجراح وصفتيا المصادر 
الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .وأضّر بمبنى الجمعية المكوف مف أربعة طبقات بشكؿ جزئي. المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 1:50عند حوالي الساعة ،

سعيد محمد أحمد أبو الفوؿ  المكوف مف : اإلسرائيمي االستطالعية، بثالثة صواريخ، منزؿ أبناء المرحـو
أربع طبقات، والكائف شرؽ مسجد القساـ في مشروع بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ومنازؿ جيرانو، 
بشكؿ متتالي، وبدا كأنو تحذيريًا ما حذا بسكاف تمؾ المنازؿ والمنازؿ القريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، 

 مف فجر اليـو نفسو قصفت طائرات االحتالؿ النفاثة المنزؿ بثالثة 2:00وعند حوالي الساعة 
منازؿ سكنية مالصقة بشكؿ كمي، في حيف أضّر القصؼ  (3)صواريخ، أتت عميو بالكامؿ، ودمرت 

وتسبب القصؼ في بّث . منزؿ قريب بشكؿ جزئي (20)منازؿ مجاورة بشكؿ بالغ، وتضرر  (6)بعدد 
كما تسبب في . حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

أطفاؿ وسيدتيف، ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي  (8)مف المواطنيف بجراح منيـ  (21)إصابة 
محالت تجارية  (6)ىذا وتضرر جراء القصؼ عدد . كماؿ عدواف والعودة جراحيـ بالمتوسطة والطفيفة

وتفيد التحقيقات الميدانية أف منزؿ أبو . أحدىا دمر بشكؿ كمي، كما تضرر مسجد القساـ بشكؿ جزئي
وتفيد التحقيقات . سيدات (6)أطفاؿ و (10)فردًا، مف بينيـ  (22)عائالت تضـ  (6)فوؿ تقطنو 

الميدانية أف سكاف المنزؿ تمقوا اتصااًل مف ىاتؼ خموي أبمغيـ أف المنزؿ سوؼ يقصؼ ولكنيـ اعتبروا 
وينشط أحد سكانو في سرايا . األمر مزاح واـ يعبأوا، حتى تـ قصؼ المنزؿ مف قبؿ طائرات االستطالع

 .القدس
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 2:00عند حوالي الساعة ،

الواقعة شرؽ مسجد البشير في تؿ الزعتر " التحتانية"اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة مسعود 
، ما ( عاماً 54)ابراىيـ أحمد بحري اسعيفاف : بجباليا بمحافظة شماؿ غزة، فسقط جوار منزؿ المواطف

: ، وشقيقتو( أعواـ3)تامر سالمة اسعيفاف : ، ومقتؿ حفيديو( عاماً 28)سالمة : تسبب في إصابة ابنو
، ووصقت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراح والدىـ بالطفيفة، ىذا (عاميف)جمانة 

كمازؿ مجاورة بشكؿ جزئي، وبّث صوت االنفجار  (3)وتضرر المنزؿ بشكؿ بالغ، كما تضررت 
 . الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت البوارج البحرية الحربية 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 2:00عند حوالي الساعة ،
المتمركزة في عرض البحر، شواطئ بيت الىيا وجباليا في محافظة شماؿ غزة، واستمر القصؼ لمدة 



قذيفة، سقطت جميعيا في أراضي خالية بمحاذاة الشاطئ، بّث  (40)دقيقة، حيث أطمقت قرابة اؿ (30)
 .دوف وقوع إصابات. الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 2:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية تقع قرب مسجد أحمد ياسيف في منطقة الشيماء في بيت 
الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 . المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 3:20 وحتى الساعة 2:50عند حوالي الساعة ،

:  صواريخ، سقطت في مناطؽ8طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بشكؿ متتالي وعنيؼ قرابة اؿ
وموقع كتائب القساـ قرب أحواض الصرؼ الصحي، وذلؾ في - الكسيح- الشيماء- الجواني- فدعوس

بيت الىيا، بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكف أصوات االنفجارات بثت حالة مف الخوؼ 
 .واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 3:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة الزعانيف في شارع السكة في بيت حانوف 

بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 5:00 وحتى الساعة 3:45عند حوالي الساعة ،
:  صاروخًا، سقطت في مناطؽ25طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بشكؿ متتالي وعنيؼ قرابة 

- الشيماء- الجواني- فدعوس- مزرعة الكسيح- مزرعة فمفؿ- موقع المواء- قرب جمعية الوئاـ- قميبو
في بيت الىيا، وقرب كؼ بيت حانوف، في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكف / المنشية

أصوات االنفجارات بثت حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
ولكف القصؼ تسبب في انقطاع التيار الكيربائي عف المناطؽ الشرقية مف بيت الىيا ومخيـ . منيـ

 . مف مساء األحد نفسو15:20جباليا وتؿ الزعتر، واستمر االنقطاع حتى الساعة 
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 5:05عند حوالي الساعة ،

مف مدينة الشيخ زايد السكنية  (12)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية تقع شرؽ برج رقـ 
في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس 

وتسبب القصؼ في تضرر عدة شقؽ سكنية في البرج . السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
 .جزئياً 

  قصفت 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 6:20 وحتى الساعة 5:30عند حوالي الساعة ،
:  صاروخًا، سقطت في مناطؽ20طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بشكؿ متتالي وعنيؼ قرابة 

غرب الكرامة في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع - المنشية- فدعوس- شرؽ تؿ الزعتر- قميبو
إصابات، ولكف أصوات االنفجارات بثت حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 6:20عند حوالي الساعة ،

اسماعيؿ يوسؼ غانـ، األرضي، الكائف في : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخيف، منزؿ المواطف
منطقة تؿ الذىب في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ومنازؿ جيرانو، بشكؿ متتالي، وبدا كأنو تحذيريًا 



ما حذا بسكاف المنزؿ والمنازؿ القريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، وبعد دقائؽ قصفت طائرات االحتالؿ 
. منازؿ قريبة بشكؿ جزئي (3)النفاثة المنزؿ، حيث أتى عميو بالكامؿ، في حيف أضّر القصؼ بعدد 

وتسبب القصؼ في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 15:20وأعادت قوات االحتالؿ قصؼ المنزؿ مرة ثانية عند حوالي الساعة . دوف وقوع إصابات. منيـ

 .وينشط مالؾ المنزؿ في كتائب القساـ. مف مساء اليـو نفسو
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 7:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االنفاثة، بصاروخيف، مركز شرطة مخيـ جباليا الكائف جوار مركز التمويف التابع لوكالة 
منزؿ  (20)الغوث الدولية في المخيـ، في محافظة شماؿ غزة، فدمرتو بالكامؿ، وتضرر نتيجة القصؼ 

منيا مركز التمويف وعيادة وكالة - منشآت عامة (7)سكني بشكؿ جزئي، في حيف أضّر القصؼ بعدد 
وتسبب . دوف وقوع إصابات. ومركبة بشكؿ جزئي- الغوث ومؤسستيف أىميتيف وثالثة مكاتب حزبية

 . القصؼ في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  اضطر عدد مف السكاف إلى ترؾ منازليـ والمجوء لدى أقارب يقطنوف في مناطؽ أكثر أمنًا في محافظة

شماؿ غزة، حيث ترؾ عدد مف سكاف مناطؽ عزبة عبد ربو وجبؿ الكاشؼ وحي السالـ شرقي جباليا، 
والعطاطرة والسالطيف وحي اإلسراء والغبوف شماؿ بيت الىيا، إلى الرحيؿ لدى أقارب ليـ يقطنوف 

وفي سياؽ متصؿ اضطرت عشرات . مراكز المدف، أو إلى مدينة غزة، وتقدر أعدادىـ بالعشرات
العائالت التي تقطف جوار مزارع أو أرٍض خالية تستيدفيا قوات االحتالؿ بالقصؼ إلى سموؾ الطريقة 

الشيخ - فمفؿ- البراوي- تمة التعميـ- الداعور- الجواني- الشيماء- فدعوس: نفسيا، مثؿ سكاف مناطؽ
- عسمية- دبور- شعشاعة- جبؿ الحاكـ- شارع السكة- وشرؽ تؿ الزعتر. في بيت الىيا/ قميبو- زايد

في / الزرقا- شارع غزة القديـ- شارع مسعود- منطقة الجمؿ- شارع المحكمة- محيط اإلدارة المدنية
 .فتح مراكز إيواء حتى المحظة (أنروا)ىذا ولـ تقرر وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف .  جباليا

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 7:40عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية في محيط اإلدارة المدنية بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 8:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية شماؿ مفترؽ األمف العاـ غربي جباليا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 8:40عند حوالي الساعة ،

 غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 17اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع جنوب موقع اؿ
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 9:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة دبور شرؽ تؿ الزعتر بجباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 



إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 9:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، مجموعة مف الشباف الذيف تواجدوا أماـ مدرسة ذكور 

لالجئيف، الكائنة في شارع المدارس بمخيـ جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في " ب"اإلعدادية 
منيـ بجراح وصفت المصادر الطبية في مستشفى العودة جراح أحدىـ بالخطيرة، وبّث  (4)إصابة 

 .صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 9:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة قرب مفترؽ القـر بجباليا في محافظة شماؿ غزة، تسبب في 
إصابة مواطف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت 

 .االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 10:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة غرب أبراج الكرامة غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 10:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية شماؿ أبراج الكرامة غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف بعد ظير يـو األحد الموافؽ 12:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع في منطقة بئر النعجة غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 12:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة قميبو شرؽ مدينة الشيخ زايد بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 12:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، مركبة مدنية مف نوع ميتسوبيشي صفراء الموف، كاف يستقميا 
شباف، أثناء سيرىا أماـ جمعية السالمة الخيرية قرب مفترؽ مدينة الشيخ زايد شرقي بيت الىيا في  (4)

محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابتيـ بجراح وصفت المصادر الطبية في مستشفى العودة جراح 
أحدىـ بالخطيرة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .كما دمرت المركبة كميًا، والجمعية بشكؿ جزئي. والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 13:00عند حوالي الساعة ،

 بجباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 17اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع جنوب موقع اؿ



وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 13:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة الرضيع وتقع في شارع الحطبية في بيت الىيا 

بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 13:05عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة فدعوس في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 

وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 13:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة غربي منطقة الفاخورة بجباليا محافظة شماؿ غزة، ما تسبب 
في إصابة مواطف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت 

 .االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت مدفعية االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 13:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي المتمركزة عمى الحدود الشرقية، أربعة قذائؼ، األجزاء الشرقية مف منطقة قميبو شرقي بيت 
الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّثت أصوات االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس 

 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 14:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية في منطقة الشيماء في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 16:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، شاحنة صغيرة لبيع المياه المحالة، أثناء سيرىا قرب منطقة 
جميزات أبو غنيمة في طريؽ بيت الىيا الغربية في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ مالؾ 

، وىما مف سكاف ( أعواـ10)عاشور : ، وطفمو( عاماً 42)سييؿ عاشور محمد حمادة : الشاحنة
الفالوجا بمخيـ جباليا، وأفادت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف أف الجثتيف وصمتا أشالًء 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف المواطف حمادة كاف في طريؽ . ودمرت الشاحنة كمياً . ممزقة بفعؿ القصؼ
عودتو مف شراء مياه محالة مف إحدى المحطات في بيت الىيا إلى منزلو لغرض بيعيا وممارسة عممو 

. وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ. بيذا
 .كما دمرت المركبة كميًا، والجمعية بشكؿ جزئي

  قصفت مدفعية االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 17:35عند حوالي الساعة ،
قذائؼ، سقطت في المناطؽ الحدودية شمالي  (6)اإلسرائيمي المتمركزة عمى الحدود الشرقية، حوالي 

قرية أـ النصر البدوية وأبراج حي الندى بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّثت أصوات 
 .االنفجارات الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 17:50عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف اثنيف، مزرعة عمر في منطقة الشيماء شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ 

غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
 .األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 18:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في منطقة الجواني شماؿ بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 18:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، مجموعة مف الشباف الذيف تواجدوا في منطقة حمدوش شماؿ 
 .بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 18:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة غربي منطقة التواـ بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب 

في إصابة مواطنيف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بالطفيفة، وبّث صوت 
 .االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 19:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية غربي صالة مونتانا لألفراح في التواـ غربي جباليا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 19:05عند حوالي الساعة ،

محمد فرج عبد ربو، وتقع في منطقة الجرف : اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لممواطف
بجراح  ( عاماً 13)محمود سامي عبد ربو : بجباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في إصابة الطفؿ

وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف بالطفيفة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 
منازؿ سكنية مجاورة بشكؿ  (3)كما أضّر بعدد . نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

 .جزئي
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 19:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية شرؽ موقع الجدار في قميبو شرؽ بيت الىيا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكف الحجارة والشظايا المتطايرة وصمت منازؿ السكاف المدنييف في 

وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما . تؿ الزعتر دوف وقوع أضرار
 .األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 19:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، محيط أحواض الصرؼ الصحي شرقي بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 19:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في شارع غزة القديـ بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 

وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 19:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة فمفؿ شرقي بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 

إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 19:40عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية غربي منطقة السفينة غربي جباليا بمحافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 20:12عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية جنوب غرب منطقة الغوؿ غربي جباليا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 20:25عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية جنوب قرب مستشفى الكرامة التخصصي لموالدة غربي 
جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .وأضّر القصؼ بالمستشفى بشكؿ جزئي. المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 20:36عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية قرب عيادة حجازي في منطقة التواـ غربي جباليا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

وأضّر القصؼ بمبنى العيادة وسيارة خدمات طبية كانت . المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
 .تتوقؼ أماميا، بشكؿ جزئي

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 20:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة دبور شرؽ تؿ الزعتر بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 

وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
وتسبب القصؼ في انقطاع التيار الكيربائي عف المناطؽ الشرقي لجباليا وبيت الىيا . والنساء منيـ
 .دقيقة (30)بالكامؿ لمدة 

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 21:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية جنوب قرب مسجد البركة في منطقة الغبوف في بيت 

الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 21:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية في منطقة تؿ الذىب في بيت الىيا بمحافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 21:53عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية قرب محطة الخزندار لمبتروؿ غربي جباليا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 21:57عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، أرض خالية قرب محطة الخزندار لمبتروؿ غربي جباليا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 21:55عند حوالي الساعة ،

، ( عاماً 36)جالؿ محمد صالح نصر : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، سطح منزؿ المواطف
بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما أسفر عف إصابة مالؾ " السكناجي"الكائف عمى مفترؽ أبو شرخ 

، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراح ( أعواـ6)حسيف : المنزؿ، ومقتؿ طفمو
وتفيد التحقيقات الميدانية أف االحتالؿ أطمؽ الصاروخ عمى سطح المنزؿ المكوف مف . األب بالخطيرة

عدة طبقات، أثناء تواجد األب وطفمو عمى السطح لغرض إصالح شبكة المياه، حيث أعمف عف وفاة 
وتضرر المنزؿ بشكؿ جزئي . 19/11/2012 مف فجر االثنيف الموافؽ 3:00جالؿ نصر عند الساعة 

 .جراء القصؼ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 22:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في شارع خالد جمعة في حي اإلسراء غربي بيت الىيا 
بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 22:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة غربي حي الكرامة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 22:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، جوار موقع الجدار شرؽ مدينة الشيخ زايد شرقي بيت الىيا بمحافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وتسبب القصؼ في انقطاع التيار الكيربائي عف المناطؽ الشرقية 

ىذا وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ . لممحافظة لدقائؽ
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 22:55عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخيف، منطقة مفتوحة في السالطيف غرب بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، 



وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ . دوف وقوع إصابات
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 23:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع الشرطة البحرية الكائف عمى شاطئ البحر، قرب منتجع 

الفروسية غرب بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ 
 .واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 1:17عند حوالي الساعة ،
فؤاد محمود محمد العسكري، المكوف مف خمسة : اإلسرائيمي االنفاثة، بصاروخ واحد، منزؿ المواطف

طبقات، والكائف قرب مستشفى العودة في تؿ الزعتر بجباليا في محافظة شماؿ غزة، وقد سبؽ ىذا 
القصؼ قصؼ تحذيري مف طائرات االستطالع بأربعة صواريخ متتابعة، ما حذا بسكاف المنزؿ والمنازؿ 

منازؿ سكنية  (8)المجاورة والقريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، ودمر المنزؿ بالكامؿ، كما دمرت 
أدىـ - جبر الشنباري- محمد عقؿ- محمد الزيناتي- فتحي نصر: مالصقة بشكؿ بالغ، ىي منازؿ

منازؿ  (10)في حيف أضّر القصؼ بعدد . جواد مميحة- أحمد صالح- محمد صالح- الصوري
وتسبب القصؼ في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال . مجاورة بشكؿ جزئي

أطفاؿ  (4)مف المواطنيف بجراح منيـ  (15)كما تسبب في إصابة . سيما األطفاؿ والنساء منيـ
. وسيدتيف، ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي كماؿ عدواف والعودة جراحيـ بالمتوسطة والطفيفة

-. منجرة أسفؿ المنزؿ- محالت تجارية أحدىا دمر بشكؿ كمي (4)ىذا وتضرر جراء القصؼ عدد 
 (30)فردًا، مف بينيـ  (40)عائالت تضـ  (6)وتفيد التحقيقات الميدانية أف منزؿ العسكري تقطنو 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف جيراف المنزؿ تمقوا اتصااًل مف ىاتؼ خموي أبمغيـ أف المنزؿ سوؼ . طفالً 
 .يقصؼ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 1:25عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع الجدار شرؽ مدينة الشيخ زايد شرقي بيت الىيا بمحافظة 

وبّث صوت . شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وأدى القصؼ إلى اشتعاؿ النار في الموقع لدقائؽ
 .االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 1:25عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة دبور شرؽ تؿ الزعتر في جباليا بمحافظة شماؿ غزة، دوف 

وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 1:25عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في شارع مسعود بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 

إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 1:25عند حوالي الساعة ،
 في التواـ بجباليا في محافظة شماؿ 17اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع جنوب موقع اؿ



غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
 .األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 2:15عند حوالي الساعة ،
في التواـ بجباليا  (17اؿ)اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع جنوب غرب موقع الرنتيسي 

في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 5:15عند حوالي الساعة ،
محمد أحمد عبد اليادي حمد، المكوف مف ثالث : اإلسرائيمي االنفاثة، بصاروخ واحد، منزؿ المواطف

طبقات، والكائف قرب مضخة الصرؼ الصحي في شارع السكة ببيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، 
وقد سبؽ ىذا القصؼ قصؼ تحذيري مف طائرات االستطالع بثالثة صواريخ متتابعة، ما حذا بسكاف 

 (3)المنزؿ والمنازؿ المجاورة والقريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، ودمر المنزؿ بالكامؿ، كما دمرت 
. منازؿ مجاورة بشكؿ جزئي (5)منازؿ سكنية مالصقة بشكؿ بالغ، في حيف أضّر القصؼ بعدد 

وتسبب القصؼ في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 (50)عائالت تضـ  (6)وتفيد التحقيقات الميدانية أف منزؿ حمد تقطنو . دوف وقوع إصابات. منيـ

وأفادت أطقـ اإلسعاؼ في جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني . سيدات (6)طفاًل و (30)فردًا، مف بينيـ 
باحث المركز أف االحتالؿ قصؼ المنزؿ بالطائرات النفاثة أثناء تواجد إحدى سيارات االسعاؼ عمى 

. بعد أمتار منو، ولكف العناية اإلليية أنقذت الطاقـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 5:50عند حوالي الساعة ،

، ( عاماً 51)عبد الرحمف محمد عبد الرحمف العطار : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، المزارع
أثناء تواجده أماـ منزلو الكائف قرب بئر مياه السالطيف في بيت الىيا بمحافظة شماؿ غزة، ما أسفر 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف المزارع كاف يستعد لمذىاب لبيع محصوؿ البطاطا . عف مقتمو عمى الفور
ويقـو يتحميمو عمى عربة الكارو خاصتو، - كعادتو مع كؿ صباح- خاصتو في سوؽ جباليا البمد
 .وبمجرد أف تحرؾ استيدؼ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 7:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع في شارع الزاوية جنوبي مقر جمعية اليالؿ األحمر 
الفمسطيني شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ 

كما أضّر بمبنى اليالؿ األحمر . واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
 .جزئياً 

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 10:05عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع نياية شارع الحطبية في بيت الىيا في محافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 10:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، ممعب رياضي يتبع نادي بيت شباب بيت حانوف الرياضي في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وتضرر مقر النادي ومسجد عمر بف عبد العزيز جراء 



وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ . القصؼ بشكؿ جزئي
 .والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 11:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة الزعانيف في شارع السكة ببيت حانوف في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 11:55عند حوالي الساعة ،

مصمح فرج عبد ربو، وتقع شماؿ مسجد أبو : اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لممواطف
الخير في الجرف بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ 

 .واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات 19/11/2012 مف منتصؼ يـو االثنيف الموافؽ 12:05عند حوالي الساعة ،

جمعة اسماعيؿ حسيف النجار، المكوف مف : االحتالؿ اإلسرائيمي االنفاثة، بصاروخ واحد، منزؿ المواطف
طبقتيف، والكائف في شارع غزة القديـ بجباليا في محافظة شماؿ غزة، وقد سبؽ ىذا القصؼ قصؼ 

تحذيري مف طائرات االستطالع بصاروخيف اثنيف بشكؿ متتابع، ما حذا بسكاف المنزؿ والمنازؿ 
مف المنازؿ سكنية  (2)المجاورة والقريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، ودمّر المنزؿ بالكامؿ، كما تضررت 

وتسبب القصؼ . منازؿ مجاورة بشكؿ جزئي (5)المالصقة بشكؿ بالغ، في حيف أضّر القصؼ بعدد 
وتسبب . في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

.  مف المواطنيف مف بينيـ طفميف وسيدتيف (7)القصؼ في إصابة 
  قصفت طائرات 19/11/2012 مف بعد ظير يـو االثنيف الموافؽ 12:10عند حوالي الساعة ،

االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، مناطؽ خالية غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 12:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة الزعانيف في شارع السكة ببيت حانوف في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 12:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة قرب بمدية بيت حانوف في منطقة الزيتوف ببيت حانوف في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 12:45عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية قرب عيادة حجازي في التواـ بجباليا في محافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .تضرر مبنى العيادة ومسجد عائشة المجاور بشكؿ بالغ. األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 14:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، مركبة مدنية كانت تسير عمى شارع البحر قرب مسجد طو 

صابة :بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ آخريف بجراح وصفتيا المصادر  (3)، وا 
الطبية في مستشفيي كماؿ عدواف والعودة بالخطيرة والمتوسطة، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع 

 .في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 14:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، مركبة مدنية مف نوع ىونداي رمادية الموف، كانت تسير مقابؿ 
مسجد خالد بف الوليد في شارع الصفطاوي متجية لمفترؽ الجالء الصفطاوي بجباليا في محافظة شماؿ 

، كما تزامف ( عاماً 32)حساـ فايز حمداف عبد الجواد : غزة، ما أدى إلى تدميرىا كميًا ومقتؿ سائقيا
القصؼ مع مرور مركبة مدنية مف نوع ىونداي بيضاء الموف بمحاذاة المركبة المستيدفة، ما أسفر عف 

مدير مستشفى العودة الطبي التابع التحاد - ( عاماً 57)فضؿ محمد جودة : إصابة سائقيا الطبيب
مدير مستودع - ( عاماً 35)يعقوب محمد أحمد محيسف : والطبيب صيدلي- لجاف العمؿ الصحي
وذلؾ اثناء إيابيـ مف عمميـ في المستشفى، ووصفت المصادر الطبية في - األدوية في االتحاد

. مستشفيي كماؿ عدواف والعودة جراحيما بالمتوسطة، كما أفادت بأف جثة الشييد وصمت أشالء ممزقة
منازؿ  (3)وتسبب القصؼ في تدمير مركبة الطبيب جودة بشكؿ بالغ، وتضرر محؿ تجاري وعدد 

. وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ. سكنية
وتفيد التحقيقات الميدانية أف عبد الجواد يعمؿ إداريًا في عيادة الرماؿ التابعة لوزارة الصحة، ويقطف 

 .أبراج المقوسي بمدينة غزة
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 14:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غرب الكرامة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 16:30 وحتى الساعة 15:20عند حوالي الساعة ،

قذيفة، بشكؿ  (20)قصفت مدفعية االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، حوالي 
متتالي، سقطت في المناطؽ الحدودية الكائنة شمالي بيت حانوف وقرية أـ النصر البدوية وبيت الىيا 
في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكف أصوات القذائؼ وتواصميا بّث الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 16:55عند حوالي الساعة ،

صالح فدعوس، الكائف في سكنة : اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية جوار منزؿ المواطف
. فدعوس ببيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكف القصؼ أضّر بالمنزؿ جزئياً 

 .وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

 ىاىال الىبىمبفي منطقة 17اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تعود لعائمة العبسي جنوب موقع اؿ
التواـ بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في 

 .نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 17:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في منطقة بئر النعجة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 17:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في حي اإلسراء ببيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 17:30 وحتى الساعة 17:00عند حوالي الساعة ،

قذيفة، بشكؿ  (12)قصفت مدفعية االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، حوالي 
متتالي، سقطت في المناطؽ الحدودية الكائنة شمالي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، ولكف أصوات القذائؼ وتواصميا بّث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 18:55عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي االستطالعي، بصاروخ واحد، مجموعة مف الشباف الذيف تواجدوا في مقبرة بيت حانوف في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 19:30عند حوالي الساعة ،

فؤاد حجازي، األسبستي، الكائف شماؿ مدارس أبو حسيف في : اإلسرائيمي، بصاروخيف، منزؿ المواطف
فؤاد خميؿ ابراىيـ : مف مخيـ جباليا بمحافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ رّب األسرة" 8"بموؾ 

مواطنًا مف  (21)إصابة عدد (. عاماف)، وصييب ( أعواـ4)محمد : ، وطفميو( عاماً 46)حجازي 
أطفاؿ  (4)أفراد منيـ  (7)سيدات، مف ضمنيـ سكاف المنزؿ وعددىـ  (4)أطفاؿ و (7)بينيـ 

وبقية الجرحى مف الجيراف، حيث وصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف جراح . (سيدتيف)و
: ، وطفميا( عاماً 43)آمنة محمد عمي حجازي : بينيـ ربة العائمة وىي- مف الجرحى بالخطيرة (3)

مف المنازؿ  (4)، ىذا وأسفر القصؼ عف تدمير المنزؿ كميًا، وتضرر عدد ( عاماً 20)مصطفى 
كما بّث صوت االنفجار . مف المنازؿ القريبة بشكؿ جزئي (10)السكنية المجاورة بشكؿ بالغ، وعدد 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف . الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
 مف 21:20طواقـ االسعاؼ والدفاع المدني بحثت عف مفقوديف أسفؿ أنقاض المنزؿ حتى الساعة 
الجدير ذكره . مساء اليـو نفسو، وعثر بعيد البحث عمى جثاميف ثالثة قتمى ىـ لألب حجازي والطفميف

أف قوات االحتالؿ لـ تحذر سكاف المنزؿ، وكاف يعتقد أف الصواريخ تحذيرية مف طائرة استطالع، ولكف 
 . المفاجأة كانت في تدمير المنزؿ بشكؿ كمي جراء القصؼ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 22:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في نياية شارع الحطبية ببيت الىيا في محافظة شماؿ 

غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
 .األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 22:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، موقع الجدار الواقع شرؽ مدينة الشيخ زايد ببيت الىيا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 22:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، قرب مسجد أبو حنيفة النعماف في محيط اإلدارة المدنية بجباليا في 
محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، ولكف النار اشتعمت في مكاف سقوط الصاروخ، وتمكنت أطقـ 

ىذا وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف , الدفاع المدني مف السيطرة عمى الحريؽ
 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 22:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في شارع المحكمة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 

إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 22:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية غرب صالة ليالينا لألفراح غربي جباليا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 22:45عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بثالثة صواريخ، مبنى محافظة الشماؿ الكائف قرب مفترؽ التعميـ شرؽ بيت الىيا 
في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في تدميره بشكؿ كمي، دوف وقوع إصابات، ولكف صوت االنفجارات 

وتضرر جراء القصؼ . بثت الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
ووزارة - ومبنى المحكمة الشرعية- مخازف وزارة الشئوف االجتماعية: منشآت عامة مجاورة، ىي (5)

مف  (5)ومركز شرطة مدينة الشيخ زايد، كما تضرر عدد - وجامعة القدس المفتوحة- التربية والتعميـ
 .المنازؿ السكنية القريبة

  19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 00:00 وحتى الساعة 23:10عند حوالي الساعة ،
قذيفة، بشكؿ  (35)قصفت مدفعية االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، حوالي 

متتالي، سقطت في المناطؽ الحدودية الكائنة شمالي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، ولكف أصوات القذائؼ وتواصميا بّث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 1:00 وحتى الساعة 00:00عند حوالي الساعة ،

قذيفة، بشكؿ  (35)قصفت مدفعية االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، حوالي 
متتالي، سقطت في المناطؽ الحدودية الكائنة شمالي بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، ولكف أصوات القذائؼ وتواصميا بّث الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ



  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 2:50عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، في منطقة خالية شرؽ موقع الجدار شرقي بيت الىيا في محافظة 
شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال 

 .سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 3:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة في العطاطرة ببيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 3:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، في منطقة خالية شرؽ قميبو شرقي بيت الىيا في محافظة شماؿ 
غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 

 .األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 3:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في جبؿ الكاشؼ شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 5:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، جبؿ الكاشؼ شرؽ جباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 5:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، منطقة خالية في محيط اإلدارة بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف 
وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف فجر يـو الثالثاء الموافؽ 5:25عند حوالي الساعة ،

محمد محمود محمد السمطاف، األرضي، والكائف : اإلسرائيمي االنفاثة، بصاروخ واحد، منزؿ المواطف
قرب مسجد اإليماف في السالطيف ببيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، وقد سبؽ ىذا القصؼ قصؼ 

تحذيري مف طائرات االستطالع بصاروخيف اثنيف بشكؿ متتابع قبيؿ القصؼ بعشرة دقائؽ فقط، ما حذا 
بسكاف المنزؿ والمنازؿ المجاورة والقريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، ودمّر المنزؿ بالكامؿ، كما تضررت 

منازؿ مجاورة بشكؿ  (5)مف المنازؿ السكنية المالصقة بشكؿ بالغ، في حيف أضّر القصؼ بعدد  (5)
وتسبب القصؼ في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ . جزئي

ىـ مالؾ المنزؿ وزوجتو واثنيف مف أطفالو، وذلؾ لعدـ  (4)وتسبب القصؼ في إصابة . والنساء منيـ
تمكنيـ مف االبتعاد عف المنزؿ مسافة كبيرة نظرًا لقصر الوقت بعد قصؼ طائرات االستطالع، وقد 

 . وصفت المصادر الطبية في مستشفى العودة جراحيـ بالطفيفة



  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 6:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع نياية شارع النعايمة في بيت حانوف في محافظة شماؿ 

غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما 
 .األطفاؿ والنساء منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 6:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع في شارع البنات في بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، 
دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 .والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 7:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة فمفؿ في بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 
إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 

 .منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 7:00عند حوالي الساعة ،

، أثناء تواجده ( عاماً 21)بالؿ محيسف خميؿ البراوي : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، الشاب
 . في شارع البراوي في بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتمو عمى الفور

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 8:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة الجمؿ شرؽ مخيـ جباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 

إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 8:35 عند حوالي الساعة ،
، أثناء ( عاماً 20)معروؼ " محمد نجيب"يحيى أكـر : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، الشاب

سيره قرب حاووز العطاطرة، شرؽ األمريكية شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب 
وأفادت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف أف الطفؿ وصؿ المشفى . في مقتمو عمى الفور

 . أشالًء ممزقة
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 9:15عند حوالي الساعة ،

يحيى : ، وطفمو( عاماً 40)محمد عوض : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، صياد العصافير
، أثناء تواجدىـ في مزرعة حمادة شرقي منطقة الواحة شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة ( عاماً 17)

صابة والده بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى العودة  شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ الطفؿ وا 
بالخطيرة، كما أفادت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف أف الطفؿ وصؿ المشفى أشالًء 

وتفيد التحقيقات الميدانية أف الطفؿ ووالده تعودوا عمى صيد العصافير في النتطفة التي . ممزقة
 .استيدفوا فييا في اآلونة األخيرة، وىما مف سكاف الشيخ رضواف بمدينة غزة

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 9:15عند حوالي الساعة ،
ىشاـ أحمد ىاشـ العطار، األرضي، والكائف في : اإلسرائيمي االنفاثة، بصاروخ واحد، منزؿ المواطف

العطاطرة ببيت الىيا في محافظة شماؿ غزة، وقد سبؽ ىذا القصؼ قصؼ تحذيري مف طائرات 
االستطالع بصاروخيف اثنيف بشكؿ متتابع قبيؿ القصؼ بعشرة دقائؽ فقط، ما حذا بسكاف المنزؿ 



مف  (3)والمنازؿ المجاورة والقريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، ودمّر المنزؿ بالكامؿ، كما تضررت 
. منازؿ مجاورة بشكؿ جزئي (5)المنازؿ السكنية المالصقة بشكؿ بالغ، في حيف أضّر القصؼ بعدد 

وتسبب القصؼ في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 . منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 10:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، شرؽ جبؿ الكاشؼ بجباليا في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع 

إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء 
 .منيـ

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 11:05عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي العمودية، بصاروخ واحد، مزرعة عائمة عمي الكائنة جنوب مقر جمعية اليالؿ األحمر 
الفمسطيني في عزية عبد ربو بجباليا في محافظة شماؿ غزة، ما أسفر عف تضرر الجمعية بشكؿ 

صابة أحد العامميف فييا، وىو بجراح وصفتيا المصادر  ( عاماً 28)رامي محمد عبد ربو : جزئي، وا 
 .الطبية في عيادة الجمعية بالطفيفة

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 11:30عند حوالي الساعة ،
، ( عاماً 31)عبد الرحمف مصطفى عبد الرحمف حمد : اإلسرائيمي االستطالعية، بصاروخ واحد، الشاب

. أثناء سيره قرب أبراج الكرامة غرب جباليا في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتمو عمى الفور
 . وأفادت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف أف الشاب وصؿ المشفى أشالًء ممزقة

  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 13:00عند حوالي الساعة ،
مصطفى يوسؼ العبد المطوؽ، المكوف مف ثالث : اإلسرائيمي االنفاثة، بصاروخ واحد، منزؿ المواطف

شقؽ سكنية، والكائف في شارع غزة القديـ بجباليا في محافظة شماؿ غزة، وقد  (6)طبقات، والذي يضـ 
سبؽ ىذا القصؼ قصؼ تحذيري مف طائرات االستطالع بصاروخيف اثنيف بشكؿ متتابع قبيؿ القصؼ 

بعشرة دقائؽ فقط،  سقط إحدىما عمى منزؿ والده المجاور، ما حذا بسكاف المنزؿ والمنازؿ المجاورة 
شقتيف - والقريبة بتركيا خوفًا عمى حياتيـ، ودمّرت قوات االحتالؿ خالؿ القصؼ نصؼ المنزؿ

 (3)في حيف تضرر ما بقي مف المنزؿ بشكؿ بالغ، كما تضررت - سكنيتيف في الجية الشمالية منو
منازؿ مجاورة بشكؿ  (5)مف المنازؿ السكنية المالصقة بشكؿ بالغ، في حيف أضّر القصؼ بعدد 

وأصيب جراء القصؼ مواطف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف . جزئي
بالطفيفة، وتسبب القصؼ في بّث حالة مف الخوؼ واليمع في نفوس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ 

 . والنساء منيـ
  قصفت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 13:45عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي النفاثة، بصاروخ واحد، مزرعة تقع جوار مسجد اليدى والتوحيد في منطقة الغباري بجباليا 
في محافظة شماؿ غزة، دوف وقوع إصابات، وبّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس السكاف 

 .المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  قصفت مدفعية االحتالؿ 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 15:50عند حوالي الساعة ،

قذيفة مدفعية، بشكؿ متتالي استمر  (40)اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصؿ الشرقية، بػحوالي 
 مف المساء نفسو، سقطت في مزارع ومناطؽ خالية تقع نياية شارع البنات 16:30حتى حوالي الساعة 



 29)أيمف رفيؽ محمد أبو راشد : جنوب بيت حانوف في محافظة شماؿ غزة، ما تسبب في مقتؿ الشاب
كما بّث صوت االنفجار الخوؼ واليمع في نفوس . منازؿ سكنية (5)وأضّر القصؼ بعدد . (عاماً 

 .السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ والنساء منيـ
  ألقت طائرات االحتالؿ 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 16:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي، منشورات عمى مناطؽ الغبوف وشماؿ بيت الىيا العطاطرة والسالطيف وحي اإلسراء ومدينة 
الشيخ زايد في بيت الىيا، وقرية أـ النصر البدوية، وبيت حانوف وعزبتيا، في محافظة شماؿ غزة، 

تحمؿ الصيغة التحذيرية، وتأمر المواطنيف عمى إخالء منازليـ فورًا، بؿ وتحدد ليـ طرؽ إخالء 
المناطؽ وأماكف المجوء، وبعيد انتشار المنشور بدأت عائالت بكامميا في تمؾ المناطؽ إلى سموؾ طرؽ 

التواـ والفالوجا والسكة وصالح الديف، وتتجو إلى المنطقة المحددة في المنشور بغرب طريؽ صالح 
الديف وشرؽ شارع النصر وشماؿ شارع عمر المختار وجنوب الطريؽ الواصؿ بيف شاطئ البحر وعزبة 

ومعظـ السكاف لجئوا إلى مدارس األنروا الكائنة في حي النصر - المسمى بشارع القدس- عبد ربو
وىو ما يعيد لألذىاف ما جرى خالؿ عدواف الرصاص المصبوب، وفتح وكالة الغوث . بمدينة غزة

إلى سكاف ضواحي : بالغ عسكري: "ويقوؿ المنشور. لمراكز اإليواء في مناطؽ قطاع غزة المختمفة
الشاطئ والعطاطرة وبيت الىيا وبيت حانوف، إف جيش الدفاع اإلسرائيمي ال يستيدؼ أّي منكـ، وال يريد 
إلحاؽ األذى بكـ وبأفراد عائالتكـ، ومف أجؿ سالمتكـ أنتـ مطالبوف بإخالء منازلكـ فورًا، والتحرؾ تجاه 
مركز مدينة غزة، عبر طريؽ التواـ الفالوجا والعودة السكة وصالح الديف، والتمركز في مدينة غزة بيف 

غربًا لطريؽ صالح الديف وشمااًل لشارع عمر المختار وشرقًا لطريؽ النصر وجنوبًا / الحدود التالية
وأماـ ذلؾ وتوافد المئات مف ...". لطريؽ القدس، إف ىذه مؤقتة وبنيايتيا سوؼ يعود كؿ فرد إلى داره

سكاف مناطؽ العطاطرة والسالطيف والغبوف وعزبة عبد ربو وبيت حانوف ومدينة الشيخ زايد قامت وكالة 
- مدرسة أبو حسيف: مراكز إيواء في مدارس (3)بفتح  (أنروا)غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

 . الجئ في كؿ مدرسة500 الجئ، بمعدؿ 1500مدرسة حفصة، لعدد يقدر بػ - مدرسة الفاخورة
  قصفت مدفعية االحتالؿ 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 17:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي، بقذيفة واحدة، جوار منزؿ يعود لعائمة معروؼ الكائف قرب مسجد البركة في الغبوف شماؿ 
بيت الىيا، دوف وقوع إصابات، ولكف النار اشتعمت في المنزؿ قبؿ أف تسيطر طواقـ الدفاع المدني 

 .عمى الحريؽ
  تجدد 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 21:30 حتى الساعة 19:20عند حوالي الساعة ،

قذيفة مدفعية، بشكؿ متقطع، سقطت  (60)قصؼ مدفعية االحتالؿ اإلسرائيمي، حيث أطمقت حوالي 
عند - شمالي بيت حانوف وعزبتيا وأبراج حي الندى وقرية أـ النصر البدوية وبيت الىيا، أصابت قذيفة

إحدى الشقؽ السكنية في أبراج حي الندى في بيت حانوف، أسفرت عف -  مساءً 19:40حوالي الساعة 
عند - كما سقطت قذيفة. إصابة مواطف بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدواف

جوار منازؿ السكاف القريبة مف مسجد الصديقيف نياية شارع الحطبية -  مساءً 19:55حوالي الساعة 
 .في بيت الىيا، ما أسفر عف إصابة سيدة بحالة ىمع

 
: محافظة غزة



  أف اإلخباريات ال تحصر جميع عمميات القصؼ التي نفذتيا قوات االحتالؿ في مدينة تجدر اإلشارة إلى
غزة لصعوبة حصرىا ألنيا كثيرة جدًا واستيدفت مناطؽ خالية في مجمؿ مناطؽ مدينة غزة، ولكف 

 وىي عمى النحو اإلخباريات الموجودة ركزت عمى عمميات القصؼ التي نتج عنيا أضرار أو مصابيف
 :اآلتي

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 15:50عند حوالي الساعة ،
، كانت تسير 2010اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة سيارة مف نوع كيا سيراتو رمادية الموف موديؿ 

في شارع أبو بكر الصديؽ بالقرب مف مستشفى الخدمة العامة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وقد 
، مف ( عاماً 52)أدى استيداؼ السيارة إلى استشياد قائد كتائب القساـ أحمد سعيد خميؿ الجعبري، 

سكاف حي الشجاعية بمدينة غزة والذي كاف يستقؿ السيارة باإلضافة إلى مرافقو محمد حامد صبحي 
. ، مف سكاف محافظة غزة( عاماً 28)اليمص، 

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 15:50عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة سيارة مف نوع كيا سيراتو كانت تسير بالقرب مف فندؽ األمؿ غرب 

. مدينة غزة، ىذا ولـ يؤدي االستيداؼ إلى وقوع إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 16:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة سيارة مدنية مف نوع كيا كانت تسير في شارع أحمد ياسيف في حي 
. الصبرة جنوب مدينة غزة، ولكف استطاع مف كاف داخؿ السيارة الفرار، ولـ يبمغ عف وقوع إصابات

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 16:55عند حوالي الساعة ،
، والكائف ( عاماً 30)اإلسرائيمية بثالثة صواريخ، مستيدفة منزؿ المواطف يوسؼ جالؿ صالح عرفات 

 150في جنوب شرؽ مدينة في حي الزيتوف في بيارة أبو دؼ ما أدى إلى تدمير المنزؿ البالغ مساحتو 
 ( عاماً 24)مترًا بشكؿ كمي باإلضافة إلى تدمير منزؿ آخر يعود لممواطف صالح جالؿ صالح عرفات 

 3) مترًا، وأدى القصؼ أيضًا إلى استشياد الطفمة روناف يوسؼ جالؿ فرحات 80والبالغ مساحتو 
، حيث تـ انتشاؿ جثتيا مف تحت األنقاض بعد حوالي ساعة مف لحظة القصؼ، كما أصيب في (أعواـ

، جالؿ يوسؼ ( أعواـ8)، وأخوتيا ماريا يوسؼ عرفات ( عاماً 35)الحادث والدتيا إيماف جالؿ عرفات 
. ( أعواـ7)عرفات 

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 16:55عند حوالي الساعة ،
، ( عاماً 54)اإلسرائيمية بصاروخ واحد،  مستيدفة منزؿ المواطف عمي نمر عبد الرحمف المشيراوي 

والكائف في جنوب شرؽ غزة في حي الزيتوف بالقرب مف مسجد بالؿ ابف رباح، وقد أدى القصؼ إلى 
 متر أرضي مسقوؼ بالصفيح، وجزء منو 200تدمير المنزؿ بشكؿ كمي والمبني عمى مساحة 

، وىبة عادؿ ( شيراً 11)بالباطوف، كما أدى القصؼ إلى استشياد الطفؿ عمر جياد عمي المشيراوي 
، كما أصيب في الحادث كؿ مف الطفؿ عمي جياد عمي ( عاماً 19) (الترؾ)فضؿ المشيراوي 

. ( عاماً 18)، أحمد عمي نمر المشيراوي ( أعواـ4)المشيراوي 
  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد مستيدفة موقع أبو جراد العسكري الواقع بالقرب مف مستوطنة نتساريـ في حي 
. الزيتوف جنوب شرؽ مدينة غزة، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار



  قصفت قوات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي بثالثة قذائؼ مدفعية، مستيدفة مناطؽ فارغة شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، ىذا ولـ 

. يبمغ عف وقوع إصابات
  قصفت قوات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:05عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي بقذيفتيف مدفعيتيف، تجاه مناطؽ فارغة شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، ىذا ولـ يبمغ 
. عف وقوع إصابات

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 17:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة جيبًا رمادي الموف كاف يسير بالقرب مف تقاطع الشيخ رضواف مع 

شارع الجالء شماؿ مدينة غزة، وقد أدى القصؼ إلى تدمير الجيب، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو 
. أضرار أخرى

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 19:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخيف اثنيف، مستيدفة منزؿ قائد جياز األمف الوقائي سابقًا رشيد أبو شباؾ والكائف في 

شارع تونس في حي تؿ اليوى غرب مدينة غزة، وقد أدى القصؼ إلى تدمير المنزؿ المكوف مف 
طابقيف عبارة عف فيال بشكؿ كامؿ كما أدى الحادث إلى تدمير منزليف آخريف بشكؿ كمي أيضًا 

 منزاًل، كما دمرت أربعة سيارات مدنية جراء 30باإلضافة إلى إلحاؽ أضرار جزئية فيما ال يقؿ عف 
. منيـ اثنيف في حاؿ الخطر ( مواطناً 20)القصؼ، أيضًا أصيب في الحادث 

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 19:50عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة سيارة مدنية كانت تسير في شارع الثالثيني في حي الصبرة جنوب 
مدينة غزة، ولكف نجى مف كاف في داخؿ السيارة عندما ارتطـ الصاروخ في األسفمت، ىذا ولـ يبمغ عف 

. وقوع إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 19:50عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة سيارة مدنية كانت تسير بالقرب مف مسجد عبد اهلل عزاـ في محيط 
المجمع اإلسالمي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، واستطاع مف كاف فييا الفرار، دوف التبميغ عف 

. وقوع إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 22:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة موقع تونس التابع لكتائب القساـ والواقع شرؽ حي الشجاعية شرؽ 
مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاؽ أضرار في مدرستيف بجوار المكاف المستيدفة، وىما مدرسة تونس 

. الثانوية لمبنيف، ومدرسة بيساف األساسية لمبنات
  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 23:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة لممرة الثانية موقع تونس التابع لكتائب القساـ والواقع شرؽ حي 
الشجاعية شرؽ مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاؽ أضرار في مدرستيف بجوار المكاف المستيدفة، وىما 

. مدرسة تونس الثانوية لمبنيف، ومدرسة بيساف األساسية لمبنات
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف فجر اليـو الخميس الموافؽ 01:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مستيدفة موقع بدر التابع لكتائب القساـ غرب أبراج المقوسي غرب حي 
. النصر جنوب غرب غزة، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار



  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف فجر اليـو الخميس الموافؽ 03:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد، تجاه أرض فارغة تقع إلى الشرؽ مف دوار أبو مازف مقابؿ برج مكة غرب 
مدينة غزة، وقد أدى القصؼ إلى إلحاؽ أضرار جزئية في المنازؿ المحيطة، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 

. إصابات
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف فجر اليـو الخميس الموافؽ 04:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد، تجاه أرض فارغة تقع مقابؿ المجمس التشريعي مف الناحية الجنوبية، ىذا ولـ 
. يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار

  قصفت الطائرات 15/11/2012 مف صباح اليـو الخميس الموافؽ 09:40عند حوالي الساعة ،
الحربية اإلسرائيمية بصاروخ واحد، تجاه أرض فارغة تقع إلى الشرؽ مف دوار أبو مازف مقابؿ برج مكة 
غرب مدينة غزة، وقد أدى القصؼ إلى إلحاؽ أضرار جزئية في المنازؿ المحيطة، ىذا ولـ يبمغ عف 

. وقوع إصابات، جدير ذكره أف ىذه المرة ىي الثانية التي تستيدؼ فييا ىذه األرض
  قصفت الطائرات 15/11/2012 مف صباح اليـو الخميس الموافؽ 09:50عند حوالي الساعة ،

الحربية اإلسرائيمية بصاروخ واحد، تجاه أرض فارغة تقع خمؼ محطة عالء الديف لموقود مف الناحية 
. الجنوبية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بثالثة صواريخ، أرض محاذية لعدد مف منازؿ المواطنيف مف عائمة طافش في منطقة شموؼ 
شرؽ حي الزيتوف شرؽ مدينة غزة، وقد أصاب أحد الصواريخ أحد المنازؿ في المنطقة يعود لممواطف 

وىو منزؿ مكوف مف طابؽ أرضي مسقوؼ بالصفيح مبني عمى مساحة  ( عاماً 30)خالد أحمد طافش 
 متر وقد أدى القصؼ إلى تدمير المنزؿ بصورة كمية وأصيب في الحادث الطفمة حنيف خالد أحمد 100

 مف مساء اليـو نفسو، 7:30، بجراح خطيرة توفيت عمى أثرىا عند حوالي الساعة ( أشير10)طافش 
كما تضرر في نفس الحادث منزؿ مكوف مف خمسة طبقات مف الباطوف يعود ألبناء المرحـو رفيؽ 

 تعود لممواطف سامي 1983حسف طافش باإلضافة إلى سيارة مف نوع سوبارو صفراء الموف موديؿ 
. رفيؽ حسف طافش، حيث دمرت بشكؿ كمي

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 13:20عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد، موقع بدر التابع لكتائب القساـ غرب أبراج المقوسي غرب حي النصر غرب 

مدينة غزة، ىذا وقد ألحؽ القصؼ بعض األضرار في المنازؿ المحيطة وفي أربعة مدارس حكومية 
. قريبة مف المكاف المستيدؼ

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 19:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد، الشارع المقابؿ لبركة تجميع مياه األمطار شرؽ حي الشيخ رضواف شماؿ 
شرؽ مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنيف برضوض نقال عمى أثرىا إلى مستشفى الشفاء بمدينة 

. غزة
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:20عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد، أرض فارغة في محيط كمية المجتمع جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، 
. ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار



  قصفت الزوارؽ الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 21:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بقذيفة مدفعية، مولد الكيرباء الخاص بمنزؿ رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية غرب مخيـ 

الشاطئ غرب مدينة غزة، وقد أدى القصؼ إلى تدمير المولد باإلضافة إلى جيب مف نوع نيساف كاف 
 .يتوقؼ في المنطقة، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر اليـو الجمعة الموافؽ 05:35عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد، مقر اإلدارة المدنية التابعة لوزارة الداخمية والكائنة إلى الجنوب مف حي تؿ 

 .اليوى غرب مدينة غزة، ما ادى إلى تدمير المقر بشكؿ كمي
  وصؿ مستشفى دار 16/11/2012 مف صباح اليـو الجمعة الموافؽ 08:00عند حوالي الساعة ،

مف سكاف محيط بركة الشيخ  ( عاماً 23)الشفاء بمدينة غزة، جثة الشاب كماؿ محمد مراد مقاط 
رضواف شرؽ حي الشيخ رضواف شرؽ مدينة غزة، وحسب كشؼ الطب الشرعي عميو فقد توفي مقاط 

. نتيجة سكتة قمبية جراء الخوؼ الشديد مف عمميات القصؼ اإلسرائيمية المتواصمة
  قصفت الطائرات الحربية بصاروخ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة 14:30عند حوالي الساعة ،

واحد، أرض خالية بالقرب مف مسجد حسف البنا في حي الزيتوف شرؽ مدينة غزة، وترافؽ القصؼ مع 
، وىو يقود دراجتو اليوائية بالقرب مف المكاف ( عاماً 55)مرور المواطف يونس كامؿ عبد اهلل طافش، 

 .المستيدؼ ما تسبب باستشياده
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 15:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة بالقرب مف جبؿ الريس شرؽ حي التفاح شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ 
, يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 15:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد موقع بدر التابع لكتائب القساـ غرب أبراج المقوسي غرب مدينة غزة ىذا ولـ 

, يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 16:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة بالقرب مف مبنى التفزيوف في حي تؿ اليوى غرب مدينة غزة، 
. ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 

. إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 17:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 
. إصابات أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 

. إصابات أو أضرار



  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة شرؽ حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 

. إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة شرؽ حي التفاح شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات 
. أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة شرؽ حي التفاح شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات 

. أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة شرؽ حي التفاح شرؽ مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات 
. أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة غرب حي النصر غرب مدينة غزة مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف 

. وقوع إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة في حي تؿ اليوى غرب مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 
. إصابات أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة غرب حي النصر غرب مدينة غزة ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 

. إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:35عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بخمسة صواريخ وزارة الداخمية الفمسطينية الشؽ المدني لممرة الثانية خالؿ يوميف ما أدى إلى 
مدارس تحيط بالموقع  (6)تدمير مباني الوزارة بالكامؿ، كما لحقت أضرار في المنازؿ المحيطة وفي 

. (األنروا)المستيدؼ منيا أربعة مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 22:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد مجموعة مف المواطنيف كانت تقؼ بالقرب مف مسجد القزمري خمؼ سوؽ 
البسطات في حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ما أدى إلى استشياد أحد أفراد سرايا القدس ويدعى أيمف 

. ، مف سكاف حي الشجاعية، كما أصيب آخر بجراح متوسطة( عاماً 26)رفيؽ حسف اسميـ، 
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف فجر اليـو السبت الموافؽ 03:30عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بخمسة صواريخ مقر قيادة الشرطة في مقر الجوازات غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره 
. بشكؿ كمي، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف فجر اليـو السبت الموافؽ 05:10عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بثالثة صواريخ مقر مجمس رئاسة الوزراء في شارع سعد ابف العاص غرب مدينة غزة، ما 

. أدى إلى تدميره بشكؿ كمي، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات



  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف صباح اليـو السبت الموافؽ 08:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بخمسة صواريخ ممعب فمسطيف في شارع سعد ابف العاص غرب مدينة غزة، ما أدى إلى 

. تدمير الممعب الصغي الجنوبي بشكؿ كمي، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف صباح اليـو السبت الموافؽ 10:00عند حوالي الساعة ،

، شماؿ مدينة غزة، وقد أدى القصؼ (النفؽ)اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة في شارع بورسعيد 
. إلى إصابة مواطنيف بجراح متفاوتة

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف صباح اليـو السبت الموافؽ 10:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أرض فارغة تقع بالقرب مف شارع المبابيدي غرب مدينة غزة، ىذا ولـ يبمغ 

 .عف وقوع إصابات أو أضرار
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف ظير اليـو السبت الموافؽ 12:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أحد المواطنيف أثناء تواجده بالقرب مف مصنع ستار عمى صالح الديف شرؽ 
مف سكاف حي الزيتوف شرؽ  ( عاماً 22)حي الزيتوف شرؽ مدينة غزة، ويدعى محمد محمود ياسيف 

مدينة غزة، وقد أصيب ياسيف بجراح خطيرة أستشيد عمى أثرىا بعد ساعة ونصؼ مف وقت اإلصابة، 
 مف مساء اليـو نفسو، جدير ذكره أف الشييد يتبع لسرايا القدس الجناح 13:30أي عند حوالي الساعة 

. المسمح لحركة الجياد اإلسالمي
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف مساء اليـو السبت الموافؽ 17:45عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد أحد المواطنيف الذي كاف يتواجد بالقرب مف أبراج المقوسي غرب حي النصر 
غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابتو بجراح متوسطة نقؿ عمى أثرىا إلى مستشفى الشفاء لتمقي 

. العالج
  قصفت طائرات االستطالع 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 16:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بثالثة صواريخ منزليف بجوار بعضيما يقعاف في شارع أحمد ياسيف في حي الزيتوف جنوب 
مدينة غزة، وبعدىا بخمسة دقائؽ قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية بصاروخ أحد المنزليف حيث تبيف 
أف ىذه الصواريخ التي استيدفت المنزليف في البداية كانت تحذيرية، ويعود المنزؿ المستيدؼ لممواطف 

، ما أدى إلى تدميره بشكؿ كمي، ويقطف المنزؿ عائمتيف ( عاماً 41)عبد المعطي رمضاف سعيد الحداد 
طفاًل، كما لحؽ أضرار جسيمة في المنزؿ المجاور لممستيدؼ ويعود  (14)فرد منيـ  (19)بمجموع 

 مترًا ومكوف مف ستة 160، والمنزؿ مبني عمى مساحة ( عاماً 75)لممواطف سالـ محمد العبد الحداد 
طفاًل، ىذا وقد أصيب في ىذا  (27)فرد منيـ  (40)طوابؽ ويقطف البناية سبعة عائالت بمجموع 

، كما تدمر بشكؿ كمي ( عاماً 26)المنزؿ مواطف واحد في القدـ اليمنى ويدعى خميؿ عاطؼ الحداد 
 70)جراء االستيداؼ منزؿ آخر مقابؿ لممنزؿ المستيدؼ ويعود لممواطف جميؿ أحمد محمد الحداد 

 مترًا وىو مكوف مف طابؽ أرضي مسقوؼ باإلسبستوس، ويقطف 250، والمبني عمى مساحة (عاماً 
أيضًا تدمر بشكؿ كمي مقر شركة الحداد أبناء عـ والشركة عبارة . أطفاؿ (6)فردًا منيـ  (14)المنزؿ 

عف مستودع بضائع مواد صحية يعود لعائمة الحداد والمستودع عبارة عف بركس مبني عمى مساحة 
.  ألؼ دوالر تقريباً 200 مترًا وتوجد بو بضائع تبمغ قيمتيا 850

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف مساء اليـو السبت الموافؽ 17:45عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد أحد المواطنيف الذي كاف يتواجد بالقرب مف أبراج المقوسي غرب حي النصر 



غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابتو بجراح متوسطة نقؿ عمى أثرىا إلى مستشفى الشفاء لتمقي 
. العالج

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف فجر اليـو األحد الموافؽ 12:30عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بثالثة صواريخ مقر قيادة الشرطة في مقر الجوازات التابع لمشرطة الفمسطينية غرب مدينة 
غزة، ما أدى إلى تدميره بشكؿ كمي، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع إصابات، جدير ذكره أف ىذه المرة الثانية 

.  ساعة24التي يتـ فييا استيداؼ ىذا المقر خالؿ 
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف فجر اليـو األحد الموافؽ 01:35عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد مقر قناة القدس الفضائية الكائنة في الطابؽ الحادي عشر مف برج الشوا 
وحصري في شارع الوحدة غرب مدينة غزة، وبعد خمسة دقائؽ قصفت القوات نفسيا بثالثة صواريخ 
المقر نفسو ما أدى إلى تدمير المقر بشكؿ كمي، حيث استيدفت الصواريخ قسـ المونتاج والتصوير 
واألستوديو واألرشيؼ، كما أدى القصؼ إلى إصابة سبعة مف الفنييف والمصوريف العامميف في القناة 

محمد : ، وباقي المصابيف ىـ( عاماً 20)حتى أف أحدىـ قد بترت ساقو اليمنى ويدعى خضر الزىار 
األخرس، حاـز الداعور، عمر اإلفرنجي، حسيف المدىوف، إبراىيـ لبد، كما تضررت مكاتب أخرى تقع 

. في نفس الطابؽ تعود إلى إذاعة ألواف، وشركة ناقمة لقناة المنار
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح اليـو األحد الموافؽ 06:00عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخيف مقر السرايا سابقًا وسط مدينة غزة، وقد ادى القصؼ إلى إلحاؽ أضرار في 
. المنازؿ المحيطة كما أدى إلى تدمير مقر مكوف مف طابقيف يعود لقوات األمف الوطني

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح اليـو األحد الموافؽ 06:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد سيدة مسنة كانت تطعـ طيورىا الموجودة في حاكورة خمؼ منزليا الكائف في 

سعدية محمد العايدي : شارع المنصورة في حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة ما أدى إلى استشيادىا وىي
. ( عاماً 62)ديب 

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح اليـو األحد الموافؽ 07:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد مقر قناة األقصى الكائنة في الروؼ في الطابؽ الخامس عشر مف برج 
الشروؽ في حي الرماؿ غرب مدينة غزة، وقد أدى القصؼ إلى تدمير القناة كما ألحؽ أضرارًا في 

مكاتب إعالمية أخرى تقع في الطابؽ نفسو والطابؽ الرابع عشر، وتعود المكاتب المتضررة إلى كؿ 
 ، مكتب قناة أبو ظبي، مكتب T.Vشركة فمسطيف لإلنتاج اإلعالمي، مكتب قناة مياديف، برس : مف

وقد أصيب في الحادث ستة مف الصحافييف والمصوريف والفنييف . قناة سكاي نيوز، مكتب قناة دبي
خالد ثابت، محمد الشرافي، مؤنس أبو نحؿ، : الذيف يتبعوف إلى شركة فمسطيف لإلنتاج اإلعالمي وىـ

. محمد المبيض، محمد كالي، رمزي أبو عامر
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح اليـو األحد الموافؽ 07:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بخمسة صواريخ مقر شرطة التفاح في منطقة المحطة شماؿ شرؽ مدينة غزة، وقد أدى 
طفاًل، كما أدى القصؼ إلى  (20)فردًا منيـ  (40)القصؼ إلى تدمير أربعة منازؿ بشكؿ كمي يقطنيا 

حيث انتشمت مف تحت األنقاض بعد ثالث  ( عاماً 53)استشياد المواطنة نواؿ فرج محمود عبد العاؿ 
كما لحؽ أضارا . أطفاؿ (6)أفراد منيـ  (10)ساعات مف لحظة القصؼ أيضُا أصيب في الحادث 
منزؿ : والمنازؿ المدمرة كميًا تعود إلى كؿ مف. جزئية في عشرات المنازؿ المحيطة بالمكاف المستيدؼ



 مترًا وتقطنو 450مكوف مف طابقيف عمى مساحة  ( عاماً 56)المواطف عثماف حسيف عودة عبد العاؿ 
طفاًل، وقد استشيدت في داخؿ المنزؿ نواؿ عبد العاؿ  (16)فرد منيـ  (22)ستة عائالت بمجموع 

 46)منزؿ المواطف عارؼ فاضؿ عطاهلل الجمؿ . أطفاؿ (3)أفراد منيـ  (5)وأصيب في تدمير المنزؿ 
 متر مكوف مف طابؽ أرضي مسقوؼ بالباطوف، وتقطف فيو أسرة 100، مبني عمى مساحة (عاماً 

منزؿ المواطف ماىر فاضؿ . أفراد منيـ طفؿ واحد وقد أصيب أحدىـ بجراح متوسطة (8)مكونة مف 
 متر مكوف مف طابؽ أرضي مسقوؼ بالباطوف، 100، مبني عمى مساحة ( عاماً 48)عطاهلل الجمؿ 

 (3)مواطنيف منيـ  (4)منيـ مف األطفاؿ، وقد أصيب في تدمير المنزؿ  (4)أفراد  (6)ويقطف بو 
 200، والمنزؿ مبني عمى مساحة ( عاماً 66)منزؿ المواطف عبد القادر ابراىيـ محمد الحداد . أطفاؿ

أيضًا تدمرت بشكؿ كمي شركة . أفراد (4)متر ومكوف مف طابؽ أرضي مسقوؼ بالصفيح، ويقطنو 
 متر، وىي منشأة مخصصة 1000الحرية الميكانيكية وىي عبارة عف بركس مبني عمى مساحة 

. لفحص السيارات وصالحيتيا مف أجؿ ترخيصيا
  قصفت الزوارؽ الحربية 18/11/2012 مف صباح اليـو األحد الموافؽ 11:30عند حوالي الساعة ،

ويتبع لكتائب القساـ عندما  ( عاماً 25)اإلسرائيمية بصاروخ واحد المواطف أحمد عصاـ سرحاف النحاؿ 
كاف يجمس أسفؿ معرش يقع بالقرب مف مسجد بغداد عمى شارع األسفمت مقابؿ شاطئ مخيـ الشاطئ، 

 ( أعواـ10)ما أدى إلى استشياده عمى الفور كما استشيد في الحادث الطفمة تسنيـ زىير محمد النحاؿ 
مف المارة الذيف ترافؽ أيضًا وجودىـ  (5)التي ترافؽ وجودىا ولحطة القصؼ، كما أصيب في الحادث 

. ولحظة القصؼ
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح اليـو األحد الموافؽ 11:30عند حوالي الساعة ،

، مديرة المستشفى ( عاماً 62)اإلسرائيمية بصاروخ واحد الحديقة الخمفية لمنزؿ السيدة سييمة بشارة ترزي 
األىمي بغزة، وقد أدى القصؼ إلى إلحاؽ أضارا في منزليا المكوف مف ثالثة طبقات وحديقتيا الجنوبية 

. الخمفية
  قصفت طائرات 18/11/2012 مف صباح اليـو األحد الموافؽ 11:30عند حوالي الساعة ،

، والواقع بالقرب ( عاماً 36)االستطالع اإلسرائيمية بصاروخ واحد منزؿ المواطف بياء سميـ أبو العطا 
 دقائؽ قصفت طائرة حربية 5مف سوؽ الجمعة في حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، وبعد حوالي 

والمالصؽ لمنزؿ أبو العطا  ( عاماً 65)إسرائيمية بثالثة صواريخ منزؿ المواطف رفيؽ سالـ حمس 
المستيدؼ بصاروخ االستطالع، ما أدى إلى تدمير منزؿ حمس بشكؿ كمي وىو بناية مكونة مف 

توجد أربعة محالت تجارية، محميف  (األرضي) مترًا، في الطابؽ األوؿ 250طابقيف مبني عمى مساحة 
منيما يستأجرىما كؿ مف أكـر ومحمد سميماف الدردساوي، وىي محالت لبيع المواد البالستيكية الالزمة 

لممطاعـ، ومحميف آخريف وىما محمي حمويات يستأجره كؿ مف وساـ بكروف، واآلخر يستأجره فتحي 
عمر أبو شنب، وفي الطابؽ الثاني توجد شقتيف أحدىما مستأجرة لعائمة حمس، واألخرى فارغة، حيث 
أف صاحب البناية مغترب في دولة السعودية ويستفيد مف إيجار البناية، في حيف لحقت أضرار بالغة 

 متر، 300في منزؿ المستيدؼ بياء أبو العطا، وىو منزؿ مكوف مف طابقيف مبني عمى مساحة 
وتقطنو ثالثة عائالت، عائمتيف منيـ ىما مف عائمة حمس ويستأجروف شقتييما مف عائمة أبو العطا، في 

حيف تستأجر مؤسسة تعاونية األمؿ لتشغيؿ النساء الطابؽ السفمي وىي مؤسسة تديرىا السيدة آماؿ 
كما لحقت أضرار بالغة في منزليف آخريف قريبيف مف . محمد عمي وىي مدعومة مف مؤسسة معاً 



المنزؿ المستيدؼ ويعوداف إلى كؿ مف عادؿ عايش أبو غنيمة وىو منزؿ مكوف مف ثالثة طوابؽ، 
أيضًا لحقت أضرار . واآلخر يعود لممواطف تيسير مطر يوسؼ حميد وىو مكوف مف أربعة طبقات

. جسيمة بمدرسة الشجاعية المشتركة أ وب وىي مدرسة تتبع لألونروا
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف ظير اليـو األحد الموافؽ 12:40عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمية بصاروخ واحد بوابة ميناء غزة لمصياديف عمى شاطئ بحر المدينة، ىذا ولـ يبمغ عف وقوع 
. إصابات أو أضرار

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف ظير اليـو األحد الموافؽ 13:45عند حوالي الساعة ،
مف برج الدانة في حي النصر  (األخير)اإلسرائيمية بصاروخيف شقة سكنية تقع في الطابؽ الثاني عشر 

غرب مدينة غزة، وتعود الشقة لممواطف أحمد أبو نحؿ، وكاف االخير قد اشتراىا قبؿ حوالي أربعة أياـ 
 متر مربع وقد أدى القصؼ إلى تدمير الشقة بشكؿ 100مف استيدافيا، وتبمغ مساحة الشقة تقريبًا 

كمي، كما ألحؽ القصؼ أضرارًا في الشقؽ األخرى الموجودة في البرج، وباألخص الشقتيف األخرييف 
 .المتاف تقعاف في الطابؽ نفسو، كما أصيب في الحادث ثالثة مواطنيف بجراح طفيفة

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء اليـو األحد الموافؽ 14:35عند حوالي الساعة ،
الواقع مقابؿ بنؾ  ( عاماً 52)اإلسرائيمية بصاروخ واحد منزؿ المواطف جماؿ محمود ياسيف الدلو 

 300فمسطيف في حي النصر غرب مدينة غزة، والمنزؿ مكوف مف أربعة طبقات مبني عمى مساحة 
أطفاؿ، وقد ترافؽ القصؼ مع وجود أفراد  (6)فردًا منيـ  (11)متر مربع وتقطف فيو أسرتيف بمجموع 

األسرة كاممة داخؿ المنزؿ ما عدا صاحب المنزؿ والحديث يدور عف أحد أبناءه أنو ىو اآلخر مف 
الممكف أف يكوف خارج المنزؿ أيضًا، وقد أدى القصؼ إلى استشياد كؿ مف سماح عبد الحميد الدلو 

، يوسؼ ( أعواـ6)وىي زوجة محمد ابف صاحب المنزؿ، وأبنائيا جماؿ محمد جماؿ الدلو  ( عاماً 27)
، وزوجة صاحب المنزؿ تياني (عاـ واحد)، إبراىيـ محمد جماؿ الدلو ( أعواـ4)محمد جماؿ الدلو 

، وابنة ( عاماً 73)، وأخت صاحب المنزؿ سييمة محمود ياسيف الدلو ( عاماً 52) (عابد)حسف الدلو 
،  كما استشيد اثنيف آخريف مف منزؿ مجاور ( عاماً 22)صاحب المنزؿ رنيف جماؿ محمود الدلو 

 75)، وأمنية مطر حساف المزنر ( عاماً 18)لممنزؿ المستيدؼ وىما عبد اهلل محمد رمضاف المزنر 
جدير . منيـ مف السيدات (3)منيـ مف األطفاؿ و (2)مواطنيف  (9)، كما أصيب في الحادث (عاماً 

ذكره أف ىؤالء الشيداء ىـ فعميًا مف وصؿ مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وجاري البحث حتى لحظة 
. كتابة الخبر عف باقي األسرة تحت األنقاض، بحيث تشير التوقعات إلى وجود عدد آخر

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء اليـو األحد الموافؽ 16:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمية بصاروخ واحد مقاوميف كانا يتواجداف في نياية شارع المنطار شرؽ حي الشجاعية شرؽ 

، و محمد بكر ( عاماً 24)سامي عماد صبحي الغفير : مدينة غزة، ما أدى إلى استشيادىما وىما
. ( عاماً 22)عارؼ العؼ 

  
: محافظة الوسطى

  الطائرات الحربية ، قصفت14/11/2012االربعاء الموافؽ  مف مساء يـو 17:45عند حوالي الساعة 
بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء في منطقة السوارحة في مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة، ما 



لالجئيف، ولـ يبمغ عف وجود " ج"تسبب بإلحاؽ أضرار مادية في مدرسة بنات النصيرات االعدادية 
. اصابات

  الحربية ، قصفت الطائرات14/11/2012مف مساء يـو االربعاء الموافؽ  19:15عند حوالي الساعة 
بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء شرؽ مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة، ولـ يبمغ عف وجود 

. اصابات

  الحربية ، قصفت الطائرات14/11/2012 مف مساء يـو االربعاء الموافؽ 20:30حوالي الساعة عند 
بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء غرب مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة، ولـ يبمغ عف وجود 

. اصابات

  الطائرات الحربية ، قصفت14/11/2012االربعاء الموافؽ  مف مساء يـو 20:45عند حوالي الساعة 
بصاروخ واحد، مستيدفة موقع تابع لكتائب القساـ غرب دير البمح وسط قطاع غزة، ولـ يبمغ عف وجود 

. اصابات

  الحربية ، قصفت الطائرات14/11/2012 مف مساء يـو االربعاء الموافؽ 21:00الساعة عند حوالي 
بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء غرب مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة، ما ألحؽ أضرار في عدد 

. مف منازؿ المواطنيف في محيط المكاف، ولـ يبمغ عف وجود اصابات

  الزوارؽ الحربية ، أطمقت14/11/2012الموافؽ  مف مساء يـو االربعاء 21:10عند حوالي الساعة 
عدة قذائؼ مدفعية مف عرض البحر، مستيدفة المناطؽ السكنية غرب بمدة الزوايدة وسط قطاع غزة، 

 .ولـ يبمغ عف وجود اصابات

  الطائرات الحربية ، قصفت14/11/2012الموافؽ  مف مساء يـو االربعاء 21:30عند حوالي الساعة 
بصاروخ واحد، مستيدفة منزؿ ريفي ميجور غرب مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر القصؼ عف 

، بينما كاف في أرضو ( عاماً 61)استشياد المواطف محمود حمد محمود أبو صواويف، البالغ مف العمر 
 (23)جاكميف محمد الحناجرة، : مف سكاف المنطقة مف بينيـ السيدة (5)المجاورة لمنزلو، واصابة 

عامًا، نقموا جميعًا لمستشفى شيداء األقصى في دير البمح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا 
. اصابتيـ بالمتوسطة، والحاؽ اضرار مادية في المنازؿ السكنية المجاورة

  قصفت الطائرات الحربية ،14/11/2012الموافؽ  مف مساء يـو االربعاء 22:05عند حوالي الساعة 
. بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء شرؽ مخيـ البريج وسط قطاع غزة، ولـ يبمغ عف وجود اصابات

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو االربعاء الموافؽ 22:30عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء غرب مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة، ما تسبب بإصابة 



، نقؿ إلى مستشفى شيداء األقصى في دير البمح، حيث ( عاماً 47)المواطف باسـ عودة أبو ميادي، 
. وصفت المصادر الطبية فييا اصابتو بالمتوسطة، والحاؽ اضرار مادية في المنازؿ السكنية المجاورة

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو االربعاء الموافؽ 23:00عند حوالي الساعة ،
: بثالث صواريخ، مستيدفة ارض فضاء شرؽ مخيـ البريج وسط قطاع غزة، ما تسبب بإصابة السيدة

ساعة مف اصابتيا،  (24)، التي وضعت مولودىا قبؿ ( عاماً 42)صباح محمد حسيف القريناوي، 
،  نقموا إلى مستشفى شيداء األقصى في ( عاماً 16)واصابة طفمتيا عبير عبد اهلل سميماف القريناوي، 

دير البمح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابتيـ بالمتوسطة، والحاؽ اضرار مادية في المنازؿ 
. السكنية المجاورة

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو االربعاء الموافؽ 23:15عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء عمى طريؽ صالح الديف شماؿ شرؽ مخيـ النصيرات وسط 

 .قطاع غزة، ولـ يبمغ عف وجود اصابات

 قصفت المدفعية المتمركزة  ،15/11/2012 الموافؽ الخميس يـو مف ظير 12:35 الساعة حوالي عند
 .، عدة قذائؼ سقطت في ممعب بقرية وادي السمقا، ولـ يبمغ عف إصابات(كسوفيـ)قرب حاجز 

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 يـو الخميس الموافؽ  ظير مف12:55عند حوالي الساعة ،
أسفر عف إصابة الطفؿ اإلسرائيمية بصاروخ موقع تابع لسرايا القدس يقع شماؿ غرب مخيـ النصيرات 

. ( عاماً 16)رأفت إبراىيـ أبو شاويش 

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012مف يـو الخميس الموافؽ مساء  15:40عند حوالي الساعة ،
 .اإلسرائيمية بصاروخ أرض فارغة جنوب شرؽ مخيـ البريج

 الزوارؽ البحرية  قصفت ،15/11/2012 الموافؽ الخميس مساء يـو مف 19:30 الساعة حوالي عند
 .اإلسرائيمية مقر البحرية جنوب غرب دير البمح

 الحربية الطائرات قصفت ،15/11/2012 الموافؽ الخميس مساء يـو مف 19:40 الساعة حوالي عند 
اإلسرائيمية غرفتيف في قطعة أرض بحي السوارحة جنوب النصيرات، أسفر عف تدمير الغرفتيف وتضرر 

صابة عمى عبد العزيز عبداليادي الحاج لالجئيف،" ج"مدرسة بنات النصيرات االعدادية  ، ( عاماً 60) وا 
 .برضوض

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 يـو الخميس الموافؽ  مساء مف20:35عند حوالي الساعة ،
 .رض في مخيـ المغازيأاإلسرائيمية بصاروخ قطعة 



 الحربية الطائرات قصفت ،15/11/2012 الموافؽ الخميس يـو مف مساء 20:40 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية موقع لممقاومة غرب دير البمح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 يـو الخميس الموافؽ  مساء مف20:50عند حوالي الساعة ،
في منطقة الحكر جنوب دير البمح، وأسفر عف أرض تعود لعائمة بشير اإلسرائيمية بصاروخ قطعة 

  وتضرر عدد مف المنازؿ(عاميف ونصؼ)إصابة الطفمة لما حسف الموح 

 الحربية الطائرات قصفت ،15/11/2012 الموافؽ الخميس مساء يـو مف 21:00 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، أرض في جنوب شرؽ قرية وادي السمقا

 الحربية الطائرات قصفت ،15/11/2012 الموافؽ الخميس مساء يـو مف 21:05 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية،  وادي أبو رشيد جنوب مخيـ المغازي

 الحربية الطائرات قصفت ،15/11/2012 الموافؽ الخميس مساء يـو مف 22:55 الساعة حوالي عند 
 .قطعة أرض شرؽ البريج  اإلسرائيمية،

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 يـو الخميس الموافؽ  مساء مف23:00عند حوالي الساعة ،
 . موقع تابع لممقاومة شرؽ مدينة دير البمحاإلسرائيمية

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة فجر يـو مف 1:35 الساعة حوالي عند 
اإلسرائيمية قطعة أرض تقع في مخيـ النصيرات، اسفر عف اصابة السيدة ىند عبدالرحمف سالـ أبو 

. بجروح، بينما كانت داخؿ منزليا ( عاماً 20)ميادي 

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة فجر يـو مف 2:50 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمية قطعة أرض في شماؿ شرؽ موقع مقبولة في البريج

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة صباح  مف4:00 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمية أرض خالية في مخيـ البريج

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة صباح يـو مف 5:50 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية قطعة ارض في قرية المغراقة

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة صباح يـو مف 5:50 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمية موقع تابع لكتائب القساـ  عمى طريؽ صالح الديف شرؽ قرية المغراقة



 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة صباح يـو مف 5:50 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمية قطعة ارض في مخيـ البريج

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة صباح يـو مف 5:50 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية وادي ابو رشيد جنوب المغازي

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة صباح يـو مف 5:50 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية ارض فارغة في دير البمح

 الزوارؽ البحرية  قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو مف صباح  6:00 الساعة حوالي عند
عدة قذائؼ سقطت في مبنى تابع لوزارة الزراعة يقع بالقرب مف موقع البحرية بدير البمح، كما تسبب 

. في وقوع اضرار في مبنى نقابة الصياديف

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو مف ظير 13:30 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية موقع الشرطة البحرية غرب النصيرات، القريبة مف الجسر عمى الطريؽ الساحمي

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة  مساء يـو مف 14:15 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية موقع الشرطة البحرية الواقع عمى شواطيء دير البمح

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مساء يـو مف 14:20 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، أرض زراعية قرب شركة الكيرباء شماؿ شرؽ مخيـ النصيرات

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مساء يـو مف 14:20 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، أرض زراعية قرب وادي أبو رشيد جنوب مخيـ المغازي

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مف مساء يـو 14:20 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، أرض زراعية في منطقة أبو ميادي، غرب النصيرات

 قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 15:00 الساعة حوالي عند ،
 .قطعة أرض في حي السوارحة جنوب النصيرات

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو مف مساء  16:00 الساعة حوالي عند 
القصؼ تـ بثالثة صواريخ بفارؽ . أرض في مخيـ البريج قرب مسجد عبد العزيز الرنتيسي اإلسرائيمية،

 .بسيط



 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مف مساء يـو 17:10 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، ارض زراعية في بستاف المواطف عمى المصدر

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو  مساء مف 17:10 الساعة حوالي عند 
ميا : المشاعمة، اسفر عف اصابة السيدة- والبركة- اإلسرائيمية، ارض بدير البح، بمنطقتي العكموؾ

 .( عاماً 25)عبدالرؤوؼ ابو سيؼ 

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مف مساء يـو 17:20 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، ارض في مخيـ النصيرات

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مساء يـو مف 17:20 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، أرض  في مخيـ البريج سقط خمؼ محطة أبو حجير لممحروقات

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مساء يـو مف 17:20 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية أرض في منطقة السواحرة  جنوب النصيرات

 الحربية الطائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة مساء يـو مف 19:15 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمية، شرؽ مخيـ البريج

 االحتالؿ قوات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 20:00 الساعة حوالي عند 
 عف أسفر الذي األمر المغازي، مخيـ شرؽ زراعية أرض في كانوا الشباف مف مجموعة اإلسرائيمي
صابة منيـ، أربعة استشياد : ىـ والشيداء.(عاماً 31) العمر مف البالغ جالؿ أبو جدوع محمد ماجد وا 

 مف البالغ جالؿ، أبو جدوع محمد أمجد ،(عاماً  43) العمر مف البالغ جالؿ أبو جدوع محمد أحمد
 اليميمع، سالـ حسف ،(عاماً  23) العمر مف البالغ جالؿ، أبو سميماف فرجاف زياد ،(عاماً  33) العمر
 عدد وكاف البمح، دير مدينة في األقصى شيداء مستشفى إلى نقموا حيث. (عاماً  27) العمر مف البالغ
 .ممزقة أشالء عف عبارة منيـ

 قوات طائرات قصفت ،16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 21:00 الساعة حوالي عند 
 25) العمر مف البالغ الشاعر عمي خميؿ خالد الشاب يستقميا كاف نارية دراجة اإلسرائيمي، االحتالؿ

 شيداء مستشفى مدخؿ قرب الديف صالح طريؽ عمى كاف بينما المغازي، مخيـ سكاف مف ،(عاماً 
صابة استشياده، عف أسفر الذي األمر األقصى،  .أخريف اثنيف وا 

 قوات طائرات ، قصفت16/11/2012 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 21:35 الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمي، ارض في مدينة دير البمح االحتالؿ



 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  فجر1:47 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، غرب مدينة دير البمح قطعة ارض

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  فجر1:47 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، ارض غرب النصيرات

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  فجر1:50 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، شماؿ شرؽ مخيـ النصيرات

 االحتالؿ زوراؽ قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  فجر2:28 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، قطعة ارض غرب في مخيـ النصيرات

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  فجر2:35 الساعة حوالي عند 
، مف مخيـ البريج، حيث اسقط الطائرة صاروخ عمى منزؿ (4)اإلسرائيمي، مسجد الرحمف، في بموؾ 

، والمجاور لممسجد، ثـ عاود الطيراف بقصؼ مسجد الرحمف، ( عاماً 57)شعباف محمد عمى األشقر  
تسبب في تدميره بالكامؿ، وأوقع اضرار في عدة منازؿ مجاورة، ومصنع لمصابوف يعود لممواطف فرحاف 

، (ب، د)، كما تضررت مدرستيف مجاورتيف وىف ذكور البريج االبتدائية ( عاماً 58)عواد أبو مديف 
. مف بينيـ مسعؼ ( إصابة11)كما اوقع القصؼ . ومدرسة ذكور البريج االبتدائية

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  صباح7:30 الساعة حوالي عند 
، وجماؿ فضؿ ( عاماً 46)اإلسرائيمي، بثالث صواريخ منزليف يعوداف لممواطف حسف العبد صالح حماد 

، وصاروخ ثالث في ارض زراعية، وذلؾ في حي السالـ بمدينة دير البمح، عاود ( عاماً 52)سالـ رباح 
ميرفت / الطيراف بقصؼ منزؿ حماد ما أسفر عف تدميره، وقد تسبب القصؼ في إصابة السيدة

صابة الطفمة إسالـ خالد البحيصي ( عاماً 52)عبدالرحمف صالح رباح  ، ووصفت جراح ( عاماً 16)، وا 
. وتضرر عدد مف المساكف. البحيصي بالخطيرة

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  صباح8:00  الساعة حوالي عند 
عمى عبدالحميـ المناعمة : اإلسرائيمي، في مخيـ المغازي مجموعة مف الشباف أسفر عف استشيادىـ وىـ

 .( عاماً 22)، أشرؼ حسف درويش ( عاماً 27)، أسامة موسى عبد الجواد ( عاماً 24)

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  ظير11:00الساعة  حوالي عند 
اإلسرائيمي، منزؿ غير مؤىوؿ شرؽ مخيـ البريج، أسفر عف تدميرىف ووقع أضرار في المنازؿ 

. المجاورة



 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت  مساء يـو15:00 الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، أرض فضاء في دير البمح، بجوار طريؽ صالح الديف، أسفر عف وقوع إصابات

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو مساء 15:20 الساعة حوالي عند 
، أسفر تدميره و إصابة (جحر الديؾ)اإلسرائيمي، غرفة بئر مياه لعائمة ابو ستة  في قرية وادي غزة 

 .(عاماً 40)السيدة نعمة محمد السواركة البالغة مف العمر 

 قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  مساء 16:00الساعة  حوالي عند 
. اإلسرائيمي، أرض زراعية بالقرب مف خزاف مياه البمدية في قرية المغراقة االحتالؿ

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت مساء يـو 19:50 الساعة حوالي عند 
اإلسرائيمي، مجموعة مف المواطنيف كانوا يتواجدوا في قرية وادي السمقا، أسفر عف استشياد عمى حسف 

صابة ثالثة أخريف( عاماً 25)بف سعيد البالغ مف العمر  . ، وا 

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو  مساء20:00 الساعة حوالي عند 
، أسفر عف استشياد محمد صبري (جحر الديؾ)اإلسرائيمي، مجموعة مف الشباف في قرية وادي غزة 

صابة اثنيف أخريف( عاماً 31)العويدات  . ، وا 

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت  مساء يـو20:30 الساعة حوالي عند 
اإلسرائيمي، مجموعة مف المواطنيف كانوا يتواجدوا في ديواف في أرض تعود لممواطف أحمد سالـ بف 

، وقد توافدوا لممكاف بعد ورود نبأ استشياد أحد أقارب صاحب ( عاماً 60)سعيد البالغ مف العمر 
األرض، حيث تخمؿ ذلؾ استخداميـ لميواتؼ النقالة فقامت قوات االحتالؿ بقصؼ المكاف أسفر عف 

، ىاني عبدالمجيد بريعـ البالغ مف العمر (عاماً  60) العمر مف البالغ سعيد بف سالـ استشياد أحمد
صابة . ( عاماً 31)  . أخريف بجروح وصفت اثنيف منيـ بالخطيرة6وا 

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو مساء 20:50 الساعة حوالي عند 
 .  اإلسرائيمي، أرض فضاء في مدينة دير البمح، واصابة اربعة مواطنيف

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،17/11/2012 الموافؽ السبت يـو مساء 22:40 الساعة حوالي عند 
اإلسرائيمي، شاب كاف يتواجد في منطقة أبو عريؼ بدير البمح، أسفر عف استشياده وىو تامر خالد 

 .( عاماً 26)الحمري البالغ مف العمر 

 قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو  مف فجر1:25  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، ارض فضاء في حي البركة جنوب دير البمح االحتالؿ



 االحتالؿ قوات زوارؽ قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو  فجر2:45 الساعة حوالي عند 
اإلسرائيمي المتمركزة قبالة شواطيء النصيرات، مقر البحرية الواقع بمحاذاة الجسر الساحمي، وعززت 

، حيث اختفت 5:00الزوارؽ بطائرات عمودية واستطالع، واستمر ذلؾ حتى الساعة   صباح نفس اليـو
. تمؾ الزوارؽ

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو  فجر3:00  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، قطعة أرض فضاء شرؽ مخيـ البريج

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو  صباح4:45  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، موقع لمقساـ شماؿ مخيـ النصيرات

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو  صباح8:00  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، وادي ابو رشيد في مخيـ المغازي

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد صباح يـو 8:10  الساعة حوالي عند 
 ويبعد البريج مخيـ شرؽ شماؿ يقع الذي ،( عاماً 47)اإلسرائيمي، منزؿ محمد أحمد محمد أبو خوصة 

 خوصة، أبو أحمد يوسؼ إياد الطفؿ قتؿ في القصؼ وتسبب الشرقية، الحدود عف متر (700) حوالي
صابة الفور،  عمى (ونصؼ عاـ) صابة خطيرة، بجراح (سنوات 6) صييب، شقيقو وا   سارة الطفمة وا 

 .(سنوات 5) خوصة أبو سميماف

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو صباح 8:30  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، ورشة حدادة في مخيـ المغازي

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو صباح 8:35  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، أرض فضاء شماؿ شرؽ مخيـ البريج

 قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو صباح 10:40  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، أرض في منطقة أبو زكري غرب النصيرات االحتالؿ

 قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو صباح 10:40  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، ارض في مدينة دير البمح االحتالؿ

 قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو  صباح10:46  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، ارض في منطقة ابو زكري غرب النصيرات االحتالؿ



 قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو صباح 10:50  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، أرض في منطقة ابو ميادي غرب النصيرات االحتالؿ

 قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو صباح 11:20  الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمي، ارض في منطقة ابو ميادي غرب النصيرات االحتالؿ

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو ظير 12:15  الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمي، موقع القساـ قرب الطاقة بالنصيرات

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو ظير 12:30  الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمي، ارض فضاء بدير البمح

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو ظير 12:40  الساعة حوالي عند 
 .السمقا بوادي ارض قطعة اإلسرائيمي،

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو ظير 13:10  الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمي، ارض فضاء شرؽ مدينة دير البمح

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو مساء 14:10  الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمي، مجموعة مف الشباف في مخيـ البريج، أسفر عف اصابة اربعة مف بينيـ طفميف

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو مساء 17:45  الساعة حوالي عند 
 غرؼ 4)اإلسرائيمي، منزؿ سكني يقع شرؽ قرية المصدر، يعود لعائمة أبو شحادة،  ويتكوف المنزؿ مف 

، أسفر القصؼ عف ( سيدات4 اطفاؿ و10 فرد مف بينيـ 17)، قواميا ( أسر3)، تقطنو (ومنافعيف
، يسرى حسف أبو ( عاماً 62)، تماـ عمى أبو شحادة ( عاماً 57)إصابة جبر إعبيد حسف أبو شحادة 

، أماني ( سنوات9)، شيد حسف أبو شحادة ( سنوات4)، فاطمة حسف أبو شحادة (عاميف)شحادة 
، يسرى جبر أبو شحادة (عاميف ونصؼ)، جبر عمى جبر أبو شحادة ( عاماً 20)صالح أبو شحادة 

 .كما دمر المنزؿ جراء القصؼ. ( عاماً 37)

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو مساء 17:45  الساعة حوالي عند 
اإلسرائيمي، مجموعة مف المواطنيف كانوا يسيروا بالقرب مف مسجد الرحمة في المخيـ الجديد 

، حساـ حسيف أبو ( عاماً 57)بالنصيرات، أسفر عف استشياد عطية عبد اهلل مبارؾ البالغ مف العمر 
صابة اثنيف أخريف( عاماً 37)شاويش البالغ مف العمر   .، وا 



 التابعة البحرية الزوارؽ قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو مساء 22:50  الساعة حوالي عند  
 ..دير البمح غرب اإلسرائيمي، االحتالؿ لقوات

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو مساء 23:10  الساعة حوالي عند 
. في وادي غزة ارض قطعة اإلسرائيمي،

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،18/11/2012 الموافؽ األحد يـو مساء 23:20  الساعة حوالي عند 
.  اإلسرائيمي، قطعة أرض جنوب دير البمح

 االحتالؿ قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف فجر يـو 12:05  الساعة حوالي عند 
.  اإلسرائيمي، شرؽ مقبرة  البريج

 قوات الزوراؽ الحربية قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو فجر 3:00  الساعة حوالي عند 
 .اإلسرائيمي، شماؿ غرب مخيـ النصيرات االحتالؿ

  مقر النقابة العامة لصيادي قطاع 19/11/2012 فجر اإلثنيف الموافؽ 3:00عند حوالي الساعة  ،
الشباؾ، ومعدات الصيد، وثالجة - غزة في دير البمح، بما يحتويو مف مساعدات وأدوات لمصياديف مثؿ

، أجيزة الحاسوب، وأرشيؼ الصياديف، كما تضررت أعداد كبيرة مف (2ـ18)األسماؾ البالغة مساحتيا 
مراكب الصيد التي كانت راسية في المرسى، كما دمر القصؼ غرفة تابعة لوزارة الزراعة الفمسطينية 

وسبؽ أف .  وكانت تمؾ القوات دمرت مقر البحرية القريب مف النقابة في وقت سابؽ. مجاورة لمنقابة
 مف صباح  6:00تضرر مبنى النقابة بعد أف قصفت الزوارؽ البحرية االسرائيمية عند حوالي الساعة 

، عدة قذائؼ سقطت في مبنى تابع لوزارة الزراعة يقع بالقرب مف 16/11/2012يـو الجمعة الموافؽ 
 .موقع البحرية بدير البمح، كما تسبب في وقوع أضرار في مبنى نقابة الصياديف

  اإلسرائيمي االحتالؿ طائرات قصفت، 19/11/2012 صباح اإلثنيف الموافؽ 7:30عند حوالي الساعة 
 بينما كانت تسير عمى شارع البركة بالقرب مف مفرؽ نقؿ، نصؼ (مرسيدس) نوع مف مدنية سيارة

طريؽ أبو سميـ الجديد، جنوب مدينة دير البمح، ما تسبب في مقتؿ تامر رشدي محمد بشير البالغ مف 
، رشيد عمياف ( عاماً 41)، أميف زىدي إبراىيـ بشير البالغ مف العمر -السائؽ–  ( عاماً 31)العمر 

، حيث نقموا إلى مستشفى شيداء األقصى في دير البمح ( عاماً 51)عطية أبو عمرة البالغ مف العمر 
ووفقًا لممعاينة الميدانية التي أجراىا باحثوا مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف، فإف . وأعمف عف استشيادىـ

، وكاف ركابيا (البندورة)المركبة التي تـ تدمير الجزء األمامي منيا كانت تحمؿ صناديؽ مف  الخضار 
في طريقيـ ألحد الحقوؽ الزراعية الواقعة جنوب مدينة دير البمح، بغرض تعبئتيا بصناديؽ أخرى مف 

وقد تسبب القصؼ في تضرر المركبة بشكؿ جسيـ . الخضروات وبيعيا في سوؽ فراس بمدينة غزة
 .وانقالب صناديؽ البندورة



 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو صباح 10:30  الساعة حوالي عند 
، ( عاماً 24)اإلسرائيمي، أعمف عف استشياد رمضاف أحمد رمضاف محمود البالغ مف العمر  االحتالؿ

. مف سكاف مخيـ المغازي، متأثر بجراحو، في المستشفى األوربي

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو  صباح 11:10  الساعة حوالي عند 
. ، شرؽ جسر وادي غزة(جحر الديؾ)اإلسرائيمي، ارض فضاء في قرية وادي غزة  االحتالؿ

 طائرات قوات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو  صباح 11:10  الساعة حوالي عند 
. اإلسرائيمي، شماؿ مخيـ النصيرات، بالقرب مف برج النوري االحتالؿ

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو  صباح 11:20  الساعة حوالي عند 
 .، شماؿ مخيـ النصيرات(لألونروا  )اإلسرائيمي، بالقرب مف مدراس قيد اإلنشاء تابعة  االحتالؿ

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف  مساء يـو15:20  الساعة حوالي عند 
 .ما أسفر عف استشياده ( عاماً 48)االحتالؿ، المواطف عايد صبري راضي البالغ مف العمر 

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء 15:40  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، في مخيـ المغازي ارض حجي اسفر عف وقوع اصابات

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء 15:50  الساعة حوالي عند 
 .( عاماً 24)االحتالؿ، في قرية المغراقة اسفر عف استشياد  أميف رمضاف المالحي البالغ مف العمر 

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء 16:05  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، قطعة أرض في قرية المغراقة

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف  مساء يـو16:40  الساعة حوالي عند 
االحتالؿ، قطعة أرض في وسط مخيـ النصيرات تسبب في تضرر منزؿ لعائمة طبيؿ و أسفر عف 

صابة والدتو زريفة محمود طبيؿ ( عاماً 25)استشياد محمد زيداف زايد طبيؿ البالغ مف العمر   57)، وا 
 (.باألسبستوس)، وتضرر منزليـ المسقوؼ (عاماً 

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء 18:20  الساعة حوالي عند 
 حربي أركاف ،(عاماً  25) العمر مف البالغ الحواجري محمود ابراىيـ وىما الشباف مف اثنيف االحتالؿ،
 .البريج مخيـ في استيدافيما خالؿ. (عاماً  24) العمر مف البالغ ابو كميؿ

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء 18:50  الساعة حوالي عند 
ودمرتو بالكامؿ وأخطرت بثالثة صواريخ السكاف،  ( عاماً 63)المواطف عزالديف حمداف  منزؿ االحتالؿ،



 33)كما دمر المنزؿ المجاور جراء القصؼ وىو منزؿ نياد سميماف إبراىيـ النباىيف البالغ مف العمر 
 .، (عاماً 

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء19:40  الساعة حوالي عند 
االحتالؿ، مجموعة مف المواطنيف وسط مخيـ النصيرات، اسفر عف استشياد الطفؿ اسامة وليد ابراىيـ 

واصابة  سيدة وصفية محمد حسيف . ( عاماً 55)، خميؿ ابراىيـ عبدالعزيز شحادة ( عاماً 17)شحادة 
 .يذكر أف ثالثتيـ كانوا في زيارة ألقاربيـ بالمخيـ. ( عاماً 54)شحادة 

 قوات طائرات قصفت ،19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء21:00  الساعة حوالي عند 
. االحتالؿ، شماؿ غرب البريج، منطقة ابو عيادة ارض خالية

 قوات طائرات ، قصفت19/11/2012 الموافؽ اإلثنيف يـو مساء22:20  الساعة حوالي عند 
 .(ارض ابو عطيوي)االحتالؿ، ارض في قرية وادي غزة 

 لقوات الزوارؽ البحرية قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء  فجر يـو12:10  الساعة حوالي عند 
. االحتالؿ، المنطقة الغربية مف مخيـ النصيرات بعدة قذائؼ

 االحتالؿ،   قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء فجر يـو 2:00  الساعة حوالي عند
. قطعة ارض زراعية بالقرب مف أبراج عيف جالوت بمخيـ النصيرات

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو فجر  3:35  الساعة حوالي عند 
. ارض بالقرب مف المقبرة الشرقية، في مخيـ البريج  االحتالؿ،

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو فجر  4:00  الساعة حوالي عند 
 .ارض فارغة غرب النصيرات  االحتالؿ،

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو فجر  4:05  الساعة حوالي عند 
. فارغة شماؿ غرب النصيرات ارض  االحتالؿ،

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو صباح  7:30  الساعة حوالي عند 
. ارض بالقرب مف مستشفى شيداء االقصى بدير البمح  االحتالؿ،

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  صباح 7:40  الساعة حوالي عند 
. ارض فارغة شرؽ وادي السمقا  االحتالؿ،



 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  صباح 8:00  الساعة حوالي عند 
. ارض فارغة جنوب دير البمح، بالقرب مف المطاحف  االحتالؿ،

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  صباح 8:10  الساعة حوالي عند 
. االحتالؿ، قرب دوار الشيداء، ارض الريس،  شماؿ النصيرات

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  صباح 9:00  الساعة حوالي عند 
صابة نجمو أحمد ( عاماً 30)المواطف محمود رزؽ سميماف الزىار   االحتالؿ، ، األب قتؿ (عاميف)، وا 

. في القصؼ والطفؿ عولج في عيادة المغراقة

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  صباح 9:49  الساعة حوالي عند 
. ثالث صواريخ- االحتالؿ، بيارة ابو مديف بالمغازي

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  صباح 10:00  الساعة حوالي عند 
. ووقوع اصابة. االحتالؿ، منطقة ابو عيادة شماؿ غرب البريج

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  صباح 10:20  الساعة حوالي عند 
. ارض الريس،  شماؿ النصيرات- االحتالؿ، قرب مفرؽ الشيداء

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 12:00  الساعة حوالي عند 
االحتالؿ، منزؿ غازي أبو طماعة، في حي السالـ بدير البمح،  بعد تحذيره بصاروخ، وأدي لوقوع 

 .اصابة

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 12:00  الساعة حوالي عند 
 24) بدر عبدربو االحتالؿ، مجموعة مف الشباف قرب كمية فمسطيف التقنية أسفر عف استشياد محمد

 .اخر واصابة ،(عاماً 

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 13:00  الساعة حوالي عند 
. االحتالؿ، منطقة فارغة جنوب دير البمح

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 13:09  الساعة حوالي عند 
. االحتالؿ، ارض في محيط محطة ابو جبة بقرية جحر الديؾ،  ووقوع عف اصابة

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 13:15  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، ارض فارغة شرؽ البريج



 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 13:17  الساعة حوالي عند 
. االحتالؿ، ارض ابو مزيد بالمغازي

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  مساء 13:17  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، غرب النصيرات

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  مساء 13:45  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، بيارة ابو كبريت جنوب المغازي

 المدفعية التابعة قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  مساء 14:05  الساعة حوالي عند 
 .(جحر الديؾ)االحتالؿ، مناطؽ مختمفة في قرية وادي غزة  لقوات

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 14:37  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، ارض في مخيـ المغازي

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 14:45  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، منطقة النصيرات بالقرب مف أرض قويدر

 لقوات الزوارؽ التابعة قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 14:45  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، شواطئ الوسطى

 قوات طائرات قصفت ،20/11/2012 الموافؽ الثالثاء يـو  ظير 17:20  الساعة حوالي عند 
 .االحتالؿ، قصؼ منزؿ غازي أبو طماعة لممرة الثانية بدير البمح

 
: حافظة خانيونسم

  قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، 14/11/2012 مساء يـو األربعاء 16:15عند حوالي الساعة ،
والواقع غرب " حماس"بصاروخيف اثنيف،، موقع تدريب تابع لكتائب القساـ، الجناح العسكري لحركة 

. انفجر الصاروخاف داخؿ الموقع وسببا أضرار في المكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات. خاف يونس
  قصفت طائرات االحتالؿ بصاروخ واحد، 4/11/2012 مساء يـو األربعاء 17:10عند حوالي الساعة ،

 .أرضًا خالية غرب بمدة القرارة، شماؿ غربي خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، 14/11/201 مساء يـو األربعاء 17:35عند حوالي الساعة ،

 .أرضًا خالية، في منطقة الفخاري، جنوب شرقي خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، 14/11/2012 مساء يـو األربعاء 18:15عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، دفيئات زراعية في منطقة المحررات قرب مدينة أصداء اإلعالمية غرب خاف يونس، 
. ما أدى لتدميرىا دوف إبالغ عف وقوع إصابات



  قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، 14/11/2012 مساء يـو األربعاء 20:00عند حوالي الساعة ،
في خاف يونس، " حماس"بصاروخيف اثنيف، موقع تدريب تابع لكتائب القساـ، الجناح العسكري لحركة 

انفجر الصاروخاف داخؿ الموقع وسببا أضرار في . يقع في منطقة قيزاف النجار جنوب خاف يونس
. المكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي، 14/11/2012 مساء يـو األربعاء 21:40عند حوالي الساعة ،
. بصاروخ واحد، أرضًا خالية في منطقة السكة في خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، 14/11/2012 مساء يـو األربعاء 21:50عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف،، أرضًا زراعية خالية في حي أبو ريدة، شرؽ بمدة خزاعة، دوف اإلبالغ عف وقوع 

. إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، 14/11/2012 مساء يـو األربعاء 21:55عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف،، أرضًا زراعية خالية في بمدة عبساف الكبيرة، شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف 
. وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 14/11/2012 مساء يـو األربعاء الموافؽ 22:15عند حوالي الساعة ،
االسرائيمي، بصاروخيف اثنيف،، أرضًا زراعية خالية في بمدة عبساف الكبيرة، إلى الشرؽ مف خاف يونس، 

. دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  قصفت قوات االحتالؿ االسرائيمي، بعدد 14/11/2012 مساء االربعاء 23:25عند حوالي الساعة ،

مف القذائؼ المدفعية حاووز مياه تابع لبمدية خزاعة شرؽ بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ 
 .عف وقوع إصابات

  قصفت قوات االحتالؿ االسرائيمي، بقذيفة 14/11/2012 مساء االربعاء 23:30 عند حوالي الساعة ،
. مدفعية مئذنة مسجد اليدى، شرؽ بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 5:40عند حوالي الساعة ،
ما أسفر . االسرائيمي، بصاروخيف اثنيف،، مجموعة مف المواطنيف في حي المنارة، جنوب خاف يونس

عف مقتؿ ثالثة مواطنيف اثر إصابتيـ بشظايا في أنحاء متفرقة مف الجسـ ، وتـ نقميـ إلى مستشفى 
 26)، وائؿ حيدر سعيد الغمباف، ( عاماً 29)حابس حسف عوض مسمح، : ناصر بخاف يونس وىـ

 .( عاماً 26)، ىشاـ محمد أحمد الغمباف، (عاماً 
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:25عند حوالي الساعة ،

االسرائيمي، غرفة ممحقة بمنزؿ يعود لعائمة العبادلة، يقع بالقرب مف مسجد الصحابة في بمدة القرارة، 
، ( عاماً 40)شماؿ شرقي خاف يونس، ما أسفر عف اصابة كؿ مف المواطنة أمؿ أحمد ديب عبد اهلل، 

بشظايا، وتـ نقميما الى مستشفى ناصر الطبي حيث  ( أعواـ6)وطفميا محمد جميؿ يوسؼ عبد اهلل،
 .وصفت جراحيما بالمتوسطة

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 10:30عند حوالي الساعة ،
االسرائيمي، بصاروخ واحد، حقؿ زيتوف يقع بالقرب مف مسجد الصحابة في بمدة القرارة، شماؿ شرؽ 

، (عاماف ونصؼ)خاف يونس، ما اسفر عف اصابة الطفؿ وليد محمود العبادلة، البالغ مف العمر 
نقؿ المصاب إلى مستشفى غزة . بشظايا في الرأس ومختمؼ أنحاء الجسـ، بينما كاف يميو في المكاف



األوروبي في المدينة، ووصفت المصادر الطبية حالتو بالخطيرة، حيث أدخؿ لقسـ العناية الفائقة إلى 
 . مف مساء اليـو نفسو2:10أف أعمف عف وفاتو عند الساعة 

  أطمقت مدفعية االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 11:15عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشرقية، عدة قذائؼ مدفعية تجاه االراضي الزراعية واألحياء 

. السكنية شرؽ بمدة القرارة شماؿ شرؽ خانيونس، ولـ يبمغ عف وجود اصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 ضير يـو الخميس الموافؽ 12:25عند حوالي الساعة ،

االسرائيمي، بصاروخيف اثنيف،، أرضًا زراعية خالية في بمدة القرارة، إلى الشرؽ مف خاف يونس، دوف 
 .اإلبالغ عف وقوع إصابات

  ،قصفت طائرات 15/11/2012، بعد ظير يـو الخميس الموافؽ 12:10عند حوالي الساعة ،
االحتالؿ، بصاروخ واحد، أرضًا خالية غرب جمعية الشابات المسممات في بمدة القرارة شماؿ شرؽ خاف 

 .يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مساء يـو الخميس الموافؽ 13:15عند حوالي الساعة ،

الحربية، بصاروخ واحد، دفيئة زراعية في أراضي المستوطنات سابقًا غرب قيزاف أبو رشواف جنوب 
. أسفر ذلؾ عف وقوع أضرار بالمكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات. خاف يونس

  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 14:50عند حوالي الساعة ،
االسرائيمي، ارض زراعية تقع في منطقة ابو طعيمة شرؽ بمدة عبساف الجديدة شرقي خاف يونس، ما 

، بشظايا في الرأس واالطراؼ، ( عاماً 11)اسفر عف اصابة كؿ مف الطفؿ احمد عوض ابو عمياف 
، بشظايا طفيفة في األطراؼ ووصفت المصادر الطبية ( عاماً 61)والمسف سميماف حمداف أبو عمياف،

.  حالة الطفؿ بأنيا حرجة
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مساء يـو الخميس الموافؽ 18:20عند حوالي الساعة ،

االسرائيمي، بصاروخيف اثنيف،، قطعة أرض خالية، عمى طريؽ كيسوفيـ شماؿ شرقي خاف يونس، دوف 
. اإلبالغ عف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ، 15/11/2012 مساء يـو الخميس الموافؽ 21:03عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد أرضًا خالية عمى طريؽ صالح الديف الرئيس في منطقة السطر الشرقي وسط خاف 

. يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مساء يـو الخميس الموافؽ 23:10عند حوالي الساعة ،

. الحربية، بصاروخ واحد أرضًا خالية في منطقة القرارة شماؿ شرقي خاف يونس دوف وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 23:55عند حوالي الساعة ،

الحربية، بعدة صواريخ أراضي زراعية في منطقة عبساف الكبيرة، شرؽ خاف يونس دوف اإلبالغ عف 
. وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 12:55عند حوالي الساعة ،
الحربية، بصاروخ واحد أرضًا خالية في منطقة المستوطنات سابقًا غرب منطقة قيزاف أبو رشواف، 

. جنوب غربي خاف يونس، دوف وقوع إصابات



  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 1:38عند حوالي الساعة ،
الحربية، بصاروخ واحد عمى األقؿ، ارض خالية تقع بالقرب مف موقع كتائب القساـ في منطقة ارميضة 

. جنوب شرقي خاف يونس، دوف وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 3:05عند حوالي الساعة ،

الحربية، بصاروخ واحد عمى األقؿ، ارض خالية بالقرب مف موقع كتائب القساـ في منطقة ارميضة 
. جنوب شرقي خاف يونس، دوف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 3:10عند حوالي الساعة ،
الحربية، بصاروخ واحد عمى األقؿ، أرضًا خالية بالقرب مف مقبرة بني سييال شرؽ خاف يونس، دوف 

. وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 3:45عند حوالي الساعة ،

ـ تقريبًا في منطقة السطر الشرقي بخاف 200الحربية، منزؿ مكوف مف طبقتيف مقاـ عمى مساحة 
يونس، ما اسفر عف تدميره بشكؿ كامؿ والحاؽ اضرار مادية جزئية بخمسة منازؿ مجاورة، كما اسفر 

، برضوض نقؿ عمى اثرىا الى مستشفى ( عاماً 65)القصؼ عف اصابة المواطف فضؿ محمد المحاـ 
 ناصر الطبي

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 4:05عند حوالي الساعة ،
الحربية، بصاروخ واحد عمى األقؿ، أرضًا خالية بالقرب مف الحي االماراتي غرب خاف يونس، ما اسفر 

 6)عف الحاؽ اضرار في عدد مف المنازؿ المجاورة واصابة كؿ مف الطفمة رشيدة يوسؼ المجايدة 
، بشظايا في مختمؼ انحاء الجسـ، تـ ( عاماً 25)، بشظايا في االطراؼ، عثماف سيد السميري (أعواـ

 .نقميما الى مستشفى ناصر الطبي
  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف صباح يـو الجمعة الموافؽ 6:10عند حوالي الساعة ،

الحربية، بصاروخ واحد عمى األقؿ، أرضًا خالية في منطقة الزنة شرؽ بمدة بني سييال شرؽ خاف 
. يونس، دوف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االستطالع  16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 13:25عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، تجمع لممواطنيف في منطقة السطر الغربي شماؿ خانيونس، أسفر القصؼ عف استشياد 

، واصابة شخص آخر، نقؿ إلى مستشفى ناصر في خانيونس، ( عاماً 24)الشاب اسماعيؿ قنديؿ، 
. حيث وصفت المصادر الطبية فييا حالة المصاب بالمتوسطة

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:10عند حوالي الساعة ،
. الحربية، بصاروخ واحد، ارض خالية في بمدة القرارة شرقي خاف يونس، دوف وقوع إصابات

  قصفت طائرات االحتالؿ 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 15:50عند حوالي الساعة ،
. الحربية، بصاروخ واحد، ارض خالية في بمدة خزاعة شرقي خاف يونس، دوف وقوع إصابات

  مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:45قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة 
. ، أرضًا خالية بالقرب مف مدرسة ابف النفيس في بمدة القرارة، شماؿ شرقي خاف يونس16/11/2012

 .تسبب ذلؾ بوقوع أضرار في المكاف دوف وقوع إصابات



  مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:00قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة 
تسبب ذلؾ بوقوع أضرار في . ، أرض زراعية في بمدة القرارة، شماؿ شرقي خاف يونس16/11/2012

. المكاف دوف وقوع إصابات
  مساء يـو الجمعة الموافؽ 19:35قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة 

، أرضًا خالية بالقرب حاووز المياه التابع لبمدية خزاعة، في بمدة خزاعة، شرؽ خاف 16/11/2012
 .تسبب ذلؾ بوقوع أضرار في عديد مف المنازؿ ، دوف وقوع إصابات. يونس

  17/11/2012 فجر يـو السبت الموافؽ 1:57قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة ،
أسفر القصؼ عف وقوع . بصاروخ واحد األقؿ، قطعة أرض محيط مقبرة بني سييال ،شرؽ خاف يونس

 .أضرار في المكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، 17/11/2012 فجر يـو السبت الموافؽ 3:50عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد األقؿ، قطعة أرض بالقرب مف شارع أبو لطيفة في بني سييال شرؽ خاف يونس، أسفر 
. القصؼ عف وقوع أضرار في المكاف دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات

  17/11/2012 فجر يـو السبت الموافؽ 4:40قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة ،
سقط الصاروخ في حي النجار بالبمدة، ولكنو لـ . بصاروخ واحد عمى االقؿ بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس

 . ينفجر، ولـ يبمغ عف وقوع إصابات
 صباح يـو السبت الموافؽ 6:40قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة ،

، أرضًا خالية في منطقة السناطي شرؽ عبساف الكبيرة، شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ 17/11/2012
. عف وقوع إصابات

 صباح يـو السبت الموافؽ 6:45قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة ،
، أرضًا خالية بالقرب مف مدينة اصداء االعالمية غرب خاف يونس، دوف اإلبالغ عف 17/11/2012

. وقوع إصابات
  17/11/2012، صباح يـو السبت الموافؽ 6:55أطمقت طائرة استطالع إسرائيمية عند حوالي الساعة ،

 شماؿ غربي خاف 9صاروخًا تجاه دراجة نارية كاف يستقميا اثناف مف أفراد المقاومة قرب البئر رقـ 
يونس، ما أدى إلصابتيما بجروح إلى جانب إصابة طفؿ كاف يمر في المكاف، وىو الطفؿ أحمد جواد 

. وجرى نقؿ المصابيف إلى مستشفى ناصر ووصفت حالتيـ بيف متوسطة وخطيرة. ( عاماً 13)شعت، 
  17/11/2012، صباح يـو السبت الموافؽ 9:45أطمقت طائرة استطالع إسرائيمية عند حوالي الساعة ،

صاروخًا تجاه ارض زراعية في منطقة الزنة شرؽ بمدة بني سييال شرقي محافظة خاف يونس، ما اسفر 
عف اصابة احد المواطنيف بجروح نقؿ عمى اثرىا الى مستشفى ناصر الطبي، ووصفت المصادر 

 .الطبية حالتو بالخطيرة
 صباح يـو السبت الموافؽ 10:10قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة ،

، ساحة فضاء في فرع الجامعة االسالمية الكائف في منطقة معف شرؽ خاف يونس، ما 17/11/2012
. اسفر عف وقوع اضرار مادية في المكاف، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات 

 مساء يـو السبت الموافؽ 14:40قصفت طائرات االحتالؿ الحربية، عند حوالي الساعة ،
 .، ارض خالية شرؽ بمدة بني سييال شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات17/11/2012



 ،يـو السبت الموافؽ  مساء،16:10 حوالي الساعة عندقصفت طائرات االحتالؿ الحربية 
موقع تدريب تابع لكتائب القساـ الجناح العسكري التابع لحركة حماس في منطقة ، 17/11/2012

مدنييف تصادؼ مرورىـ في  (7)معف شرؽ خاف يونس، اسفر القصؼ عف اضرار في الموقع واصابة 
المكاف مف بينيـ طفميف وسيدتيف تـ نقميـ الى مستشفى ناصر الطبي ووصفت جراىـ ما بيف متوسطة 

، مريـ ربيع ( عاماً 22)، محمد حسيف بربخ ( عاماً 57)صفية خميؿ صميح : وطفيفة والمصابوف ىـ
، جناف عصاـ ( عاماً 30)، محمد يونس معمر ( عاماً 36) ، احمد محمد كالب ( عاماً 37)مسمح 
 .( أعواـ7)محمد عصاـ عمراف  ( شيراً 11)عمراف 

 يـو السبت الموافؽ   مساء16:15 حوالي الساعة  عندقصفت طائرات االحتالؿ الحربية
بصاروخيف مزرعة دواجف تعود لممواطف كامؿ سمماف القرا، في منطقة الزنة، شرؽ  ،17/11/2012

. خاف يونس، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكاف، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  يـو السبت الموافؽ  مساء،20:50 حوالي الساعة عند،اإلسرائيميقصفت طائرات االحتالؿ 

بصاروخ اطمقتو طائرة استطالع منزؿ عائمة الشييد باسـ سالـ قديح شرؽ بمدة عبساف ، 17/11/2012
الكبيرة شرؽ خاف يونس، وكررت طائرات االستطالع التابعة لقوات االحتالؿ قصؼ المنزؿ ثالث مرات 

 قصفت طائرات االحتالؿ الحربية 21:5 دقائؽ مف االستيداؼ االوؿ، وعند حوالي الساعة 10خالؿ 
دوف اإلبالغ عف المنزؿ ما اسفر عف تدميره بشكؿ كامؿ والحاؽ اضرار بعدد مف المنازؿ المجاورة، 

 . في االرواحوقوع إصابات
  يـو السبت الموافؽ  مساء،21:10 حوالي الساعة عند،اإلسرائيميقصفت طائرات االحتالؿ 

بصاروخ اطمقتو طائرة استطالع منزؿ المواطف ناجي قديح وسط بمدة خزاعة، اسفر ، 17/11/2012
، والمواطف نضاؿ ناجي عوض ( عاماً 28)القصؼ عف اصابة كؿ مف سماىر خميؿ محمود قديح 

، (حوش المنزؿ) بشظايا في مختمؼ انحاء الجسـ، اثناء تواجدىما في ساحة المنزؿ  ( عاماً 27)قديح 
وتـ نقميما الى مستشفى ناصر الطبي، حيث اعمنت المصادر الطبية عف استشياد المواطنة سماىر 

 .متأثرة بجراحيا، بينما حوؿ المصاب االخر الى العناية المكثفة
  
 فجر يـو األحد الموافؽ 12:44 حوالي الساعة االسرائيمي عند طائرات االحتالؿ قصفت 

المواطف تجاه منزؿ اطمقتيا طائرات االستطالع، ، بفارؽ عدة دقائؽ أربعة صواريخ 18/11/2012
عالء األحمد األغا، أحد كوادر كتائب القساـ الجناح العسكري العسكري لحركة حماس، الواقع في 

وبعد أقؿ مف نصؼ ساعة قصفت طائرات  منطقة السكة بالسطر الغربي، وثالثة منازؿ مجاورة،
كامؿ منزؿ عالء األغا، ما اسفر عف تدميره بشكؿ ، بصاروخ 16االحتالؿ الحربية مف طراز اؼ 

لحاؽ دمار   بجروح  مف المنازؿ المجاورة إلى جانب إصابة المواطف المسف محمد عودة األغابعددوا 
 . متوسطة

 أربع ب، 18/11/2012 فجر يـو األحد الموافؽ 12:44 حوالي الساعة قصفت قوات االحتالؿ عند
.  أراضي خالية غرب خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصاباتصواريخ متتالية

 18/11/2012 فجر يـو األحد الموافؽ 2:29حوالي الساعة ، عند قصفت طائرات االحتالؿ الحربية ،
بصاروخ واحد عمى األقؿ، موقع كتائب القساـ، الجناح العسكري لحركة حماس، في منطقة قيزاف 

. النجار، جنوب خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات



  18/11/2012 يـو األحد الموافؽ صباح 3:00 حوالي الساعة  عندطائرات االحتالؿ الحربية،قصفت ، 
  أراضي خالية شرؽ بمدة خزاعة، وعبساف الكبيرةبثالثة غارات منفصمة وبفارؽ زمني دقائؽ معدودة،

 .  مف خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصاباتشرؽ
 بعدد مف ،18/11/2012 يـو األحد الموافؽ صباح 3:20 حوالي الساعة  عند،قصفت قوات االحتالؿ 

 . دوف وقوع إصابات، مئذنة مسجد اليدى في بمدة خزاعةالقذائؼ المدفعية 
  18/11/2012 يـو األحد الموافؽ صباح 3:40 حوالي الساعة  عندطائرات االحتالؿ الحربية،قصفت ،

. ساحة فضاء بجوار مقر بمدية خزاعة شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات
  18/11/2012 يـو األحد الموافؽ صباح 3:45 حوالي الساعة  عندطائرات االحتالؿ الحربية،قصفت ،

بصاروخ واحد، ارض خالية قرب مسجد عمار بف ياسر في عبساف الكبيرة، دوف اإلبالغ عف وقوع 
. إصابات 

  18/11/2012 صباح يـو األحد الموافؽ 3:50 حوالي الساعة  عندطائرات االحتالؿ الحربية،قصفت ،
. بصاروخ واحد، أرضًا خالية في القرارة شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات

  18/11/2012 يـو األحد الموافؽ صباح 4:40 حوالي الساعة  عندطائرات االحتالؿ الحربية،قصفت ،
 . بصاروخ أرضًا خالية في عبساف الكبيرة، شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات

  18/11/2012 صباح يـو األحد الموافؽ 6:00 حوالي الساعة  عندطائرات االحتالؿ الحربية،قصفت ،
 عبساف الكبيرة شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع شرؽ بمدة اراضي خالية ة صواريخثالثب

. إصابات
  صباح يـو األحد الموافؽ  6:28 حوالي الساعة  عند، االسرائيميطائرات االحتالؿقصفت

، محؿ بقالة يعود لممواطف أنور أبو مطمؽ، في بمدة عبساف الكبيرة شرؽ خاف يونس، 18/11/2012
لحاؽ دمار أسفر عف احتراؽ البقالةما  . ، دوف اإلبالغ عف وقوع إصاباتبالمكاف وا 

  أرضًا  واحد عمى االقؿ صباح، بصاروخ6:30 حوالي الساعة  عند، االسرائيميطائرات االحتالؿقصفت 
. عبساف الجديدة شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصاباتبمدة خالية في 

  صباح يـو األحد الموافؽ 6:45 حوالي الساعة،  عند، االسرائيميطائرات االحتالؿقصفت 
عبساف الكبيرة شرؽ خاف يونس، ما أدى إلى شرؽ بمدة ، بصاروخ أرضًا خالية في 18/11/2012

. إصابة مواطنة بجروح
  صباح يـو األحد الموافؽ 7:45 حوالي الساعة، عند، االسرائيميطائرات االحتالؿقصفت 

، أرضًا خالية في منطقة عبساف الجديدة، شرؽ خاف يونس، ما أدى إلى إصابة مواطنة 18/11/2012
. مف عائمة أبو دقة بجروح

  صباح يـو األحد الموافؽ 8:30 حوالي الساعة، عند، االسرائيميطائرات االحتالؿقصفت 
. ، أرضًا خالية في منطقة خزاعة، شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف وقوع إصابات18/11/2012

  صباح يـو األحد الموافؽ 8:50 حوالي الساعة، عند، االسرائيميطائرات االحتالؿقصفت 
بالقرب مف مستشفى غزة االوروبي جنوب مدينة خاف يونس، ما اسفر ، أرضًا خالية 18/11/2012

. عف اصابة نزالء المستشفى بحالة مف اليمع والخوؼ، والحاؽ اضرار مادية طفيفة في مبنى المستشفى
 يـو األحد الموافؽ مساء 15:00 حوالي الساعة االسرائيمي عند طائرات االحتالؿ قصفت 

، أحد كوادر المواطف محمد البريـتجاه منزؿ أطمقتو طائرات االستطالع،  وخصارب، 18/11/2012



الرميضة في بمدة بني سييال شرؽ خاف كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس، الواقع في منطقة 
 قصفت طائرات االحتالؿ الحربية مف  دقائؽ10حوالي وبعد  ،يونس، والمنزؿ مكوف مف طابؽ ارضي

لحاؽ دمار المنزؿ، ما اسفر عف تدميره بشكؿ ، 16طراز اؼ   . مف المنازؿ المجاورة بعددكامؿ وا 
 يـو الثالثاء الموافؽ مساء 16:50 حوالي الساعة ، عندقصفت طائرات االحتالؿ الحربية 

شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف شرؽ بمدة القرارة  بصاروخ واحد، أرض زراعية، ،20/11/2012
 .وقوع إصابات

 يـو الثالثاء الموافؽ مساء 17:30 حوالي الساعة ، عندقصفت طائرات االحتالؿ الحربية 
شرؽ خاف يونس، دوف اإلبالغ عف شرؽ بمدة الفخاري  بصاروخ واحد، أرض زراعية، ،20/11/2012

 .وقوع إصابات
 يـو الثالثاء الموافؽ مساء 19:05 حوالي الساعة ، عندقصفت طائرات االحتالؿ الحربية 

بالقرب مف فرع الجامعة االسالمية في منطقة معف  بصاروخ واحد، أرض زراعية، ،20/11/2012
 .، دوف اإلبالغ عف وقوع إصاباتشرؽ خاف يونس

 يـو الثالثاء الموافؽ مساء 19:05 حوالي الساعة ، عندقصفت طائرات االحتالؿ الحربية 
بالقرب مف فرع الجامعة االسالمية في منطقة معف  بصاروخ واحد، أرض زراعية، ،20/11/2012

 .، دوف اإلبالغ عف وقوع إصاباتشرؽ خاف يونس
 
: محافظة رفح

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 20:10عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، ارض فضاء في بمدة الشوكة شرؽ رفح، لـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 21:20عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
. األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 21:30عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 22:00عند حوالي الساعة ،

لبنى إياد الطفمة , بصاروخ واحد، ارض فضاء في حي تبة زارع شرؽ رفح، أسفر القصؼ عف إصابة
نقمتا إلى مستشفى أبو يوسؼ ,  عاما28), ايمان عيسى عمي أبو شعروالسيدة , ( أعواـ5), القطروس

النجار حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابتيـ بالمتوسطة، وألحاؽ أضرار مادية في عدد مف 
 .المنازؿ

  قصفت الطائرات الحربية 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 22:30عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، موقع األمف الداخمي في بمدة النصر شماؿ في رفح، والحاؽ اضرار في المركز 

. ،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح(عيادة النصر)الصحي التابع لألونروا في المنطقة 



  أطمقت قوات االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 23:00عند حوالي الساعة ،
المتمركزة عمى أبراج المراقبة واالليات الحربية، مف داخؿ حدود الفصؿ الشرقية، تجاه محيط مطار غزة 

. الدولي في بمدة الشوكة شرقي رفح، لـ يبمغ عف اصابات
  أطمقت مدفعية االحتالؿ 14/11/2012 مف مساء يـو األربعاء الموافؽ 23:15عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشرقية، عدة قذائؼ مدفعية في محيط مطار غزة الدولي 
. جنوب شرؽ بمدة الشوكة في رفح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 7:00عند حوالي الساعة ،
. بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء في حي التنور،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 7:20عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء قرب دار الفضيمة في شارع طو حسيف في رفح،  ولـ يبمغ عف 

. وجود إصابات في األرواح
  أطمقت مدفعية االحتالؿ اإلسرائيمي 15/11/2012 مف صباح يـو الموافؽ 8:00عند حوالي الساعة ،

المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشرقية، عدة قذائؼ مدفعية في محيط مطار غزة الدولي جنوب شرؽ 
. بمدة الشوكة في رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  أطمقت مدفعية االحتالؿ 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 8:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشرقية، عدة قذائؼ مدفعية قرب معبر صوفا، شماؿ شرؽ 

. بمدة الشوكة في رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 8:05عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء في حي تبة زارع شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
. األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 8:15عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء في حي تبة زارع شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف صباح يـو الخميس الموافؽ 8:30عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء في حي تبة زارع شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
. األرواح

  أطمقت مدفعية االحتالؿ 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 15:00عند حوالي الساعة ،
اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشرقية، عدة قذائؼ مدفعية قرب معبر صوفا، شماؿ شرؽ 

. بمدة الشوكة في رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 15:15عند حوالي الساعة ،

بمدة  (عيادة النصر)بصاروخ واحد، أرض فضاء قرب المركز الصحي التابع لألونروا في المنطقة 
. النصر شماؿ في رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:00عند حوالي الساعة ،
. بثالث صواريخ، مستيدؼ محيط معبر رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح



  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:10عند حوالي الساعة ،
. بصاروخ واحد، مستيدؼ محيط معبر رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:20عند حوالي الساعة ،
. بثالث صواريخ، مستيدؼ أرض فضاء غرب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:30عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء قرب دار الفضيمة في شارع طو حسيف في رفح،  ولـ يبمغ عف 

. وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:38عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض زراعية لعائمة ارميالت في حي الجنية وسط رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 
. إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 17:45عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء في منطقة أبو حالوة في بمدة الشوكة الوسطى شرقي رفح،  ولـ 

. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 18:50عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، مستيدؼ ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 
.  في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 19:05عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدؼ ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 

.  في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:35عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، مستيدؼ أرض فضاء قرب دار الفضيمة في شارع طو حسيف في رفح،  ولـ يبمغ 
. عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 20:35عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدؼ ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 

.  في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 21:10عند حوالي الساعة ،

. بثالث صواريخ، مستيدؼ حي السالـ جنوب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 21:12عند حوالي الساعة ،

بثالث صواريخ، مستيدؼ أرض فضاء قرب مدرسة العقاد في خربة العدس في رفح،  ولـ يبمغ عف 
. وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 21:13عند حوالي الساعة ،
بثالث صواريخ، مستيدؼ أرض فضاء قرب مسجد حذيفة في رفح الغربية، أسفر القصؼ عف اصابة 

،وزوجتو ( عاماً 47)، عطا محمد  عواد فوجو: أطفاؿ، وسيدة، وىـ (3)مف عائمة واحدة بينيـ  (5)
 3)، صبحي، و( أعواـ7)، محمود عطا محمد فوجو، واطفاليـ ( عاماً 29)، سامية أحمد محمد فوجو



بينما كانوا داخؿ منزليـ، نقموا بواسطة سيارات االسعاؼ                       (عاماف)، فايزة، و(أعواـ
. إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، ووصفت المصادر الطبية فييا اصابتيـ بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 21:24عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدؼ تؿ زعرب جنوب منطقة رفح الغربية  في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 

. في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 22:28عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، مستيدؼ أرض فضاء في حي الحشاش شماؿ غرب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 
. إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 15/11/2012 مف مساء يـو الخميس الموافؽ 22:36عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدؼ أرض فضاء في حي الحشاش شماؿ غرب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 

. إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:10عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء خمؼ مديرية تعميـ رفح شماؿ غرب حي الشابورة في رفح، اسفر 
، نقؿ لمستشفى ( عاماً 19)، البالغ مف العمر محمد مازن جمعة أبو مطرعف اصابة الشاب  القصؼ

. أبو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابتو بالمتوسطة
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:45عند حوالي الساعة ،

.. بصاروخيف اثنيف، مستيدفة أرض فضاء قرب معبر رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 00:45عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، مستيدفة أرض فضاء ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ شرؽ حي الشابورة في 
 .رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 4:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء قرب مطار غزة الدولي في بمدة الشوكة جنوب شرؽ رفح، ولـ 

 .يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 4:10عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء في حي مصبح في رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
 .األرواح

  قصفت طائرات االستطالع 16/11/2012 مف صباح يـو الجمعة الموافؽ 6:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدفة منزؿ محمد أبو شمالة القيادي في كتائب القساـ، والكائف في شارع االماـ 
عمى في رفح الغربية، والمنزؿ خالي مف السكاف، ما الحؽ بو أضرار جزئية بالغة، ولـ يبمغ عف وجود 

 .إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف صباح يـو الجمعة الموافؽ 6:19عند حوالي الساعة ،

بثالث صواريخ، مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 
.  في األرواح



  قصفت طائرات االستطالع 16/11/2012 مف صباح يـو الجمعة الموافؽ 6:25عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء قرب مسجد حذيفة في رفح الغربية،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 

.  في األرواح
  أطمقت مدفعية االحتالؿ 16/11/2012 مف صباح يـو الجمعة الموافؽ 9:10عند حوالي الساعة ،

اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدود الفصؿ الشرقية، عدة قذائؼ مدفعية في محيط مطار غزة الدولي 
، البالغ مف حاتم سميم موسى أبو مورجنوب شرؽ بمدة الشوكة في رفح، ما تسبب بإصابة الشاب 

، نقؿ لمستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، نتيجة إصابتو بشظايا في الرأس، ( عاماً 25)العمر، 
. وصفت المصادر الطبية اصابتو بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:15عند حوالي الساعة ،
بثالث صواريخ، مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

.  األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:25عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، مستيدفة موقع أبو جبريؿ التابع لكتائب القساـ قرب ثكنة سعد صايؿ في حي تبة 
.  زارع شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:25عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 

. في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:30عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء شرؽ معبر رفح في بمدة الشوكة شرؽ رفح، أصيب جراء القصؼ 
، نقؿ لمستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت ( عاماً 11)، عماد سمير عمي نصر: الطفؿ

. المصادر الطبية فييا اصابتو بالمتوسطة
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:30عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، مستيدفة نفؽ شرؽ مسجد االماـ عمى الشريط الحدودي مع مصر جنوبي رفح،  ولـ 
. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  أطمقت الزوارؽ الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 14:30عند حوالي الساعة ،
عدة قذائؼ مدفعية،  مستيدفة موقع البحرية قرب ميناء الصياديف عمى شاطئ بحر رفح ،  ولـ يبمغ 

عف وجود إصابات في األرواح، وألحؽ أضرار مادية في المكاف 
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 15:41عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة منزؿ محمد أبو شمالة القيادي في كتائب القساـ، والكائف في شارع االماـ 
عمى في رفح الغربية، والمنزؿ خالي مف السكاف، ما الحؽ بو أضرار جزئية بالغة، ما اسفر عف اصابة 

، شظايا في القدـ ( عاما21)، منير رياض صبري فوجو: واحد، وىـ( طفؿ)مواطنيف، بينيـ  (7)
 21)، ايياب فريد أحمد سويعد، شظايا في الرقبة، ( عاماً 36)، عالء عبد احمد دىميزاليسرى، 

، محمد خالد ، شظايا في الظير( عاماً 67)، فوزي حمد حسين دىميز، شظايا في أنحاء الجسـ، (عاماً 
، شظايا في ( عاماً 16 )، فراس ناجي حمد حجازي، شظايا في اليد اليسرى، ( عاماً 19)، دىميز حماد

،    نقموا جميعًا إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار ( عاماً 22)، خميس عادل خميس أبو حبيبالظير، 



مرة  (3)في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابتيـ بالمتوسطة، يذكر أف المنزؿ استيدؼ 
دقائؽ، وتدمير كامؿ  (5)بصواريخ مف طائرات االستطالع قبؿ تدميره بالكامؿ يفصؿ بينيا حوالي 

. منجرة اسفؿ البناية
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 16:20عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، مستيدفة موقع أبو جبريؿ التابع لكتائب القساـ قرب ثكنة سعد صايؿ في حي تبة 
.  زارع شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 16:20عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدفة أرض فضاء بجوار مسجد خميؿ الرحمف في خربة العدس شماؿ شرؽ رفح،  

.  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 16:30عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء قرب دار الفضيمة في شارع طو حسيف في رفح،  ولـ يبمغ عف 
. وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 17:29عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء بجوار مسجد خميؿ الرحمف في خربة العدس شماؿ شرؽ رفح،  

.  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 17:45عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ما تسبب بإصابة المواطف 
، نقؿ لمستشفى أبو يوسؼ النجار حيث وصفت المصادر ( عاماً 36)، سعدي جمعة رزق أبو شعر

. الطبية اصابتو بالمتوسطة
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:05عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء شماؿ شارع عوني ضيير في حي الجنية وسط رفح،  ولـ يبمغ 
. عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:05عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في حي السالـ جنوب رفح،  ما تسبب بإصابة مواطناف بينيـ 

، نقمو ( عاماً 12)، محمد كايد نبيل المعشر، ( عاماً 25)، ىاني بدوان يوسف العرجا: طفؿ، وىـ
. لمستشفى ابو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابتيـ بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:11عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة المنطقة القريبة مف األنفاؽ في بوابة صالح الديف جنوب رفح،  ولـ يبمغ عف 

. وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:14عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء في حي الحشاش شماؿ غرب  رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 
. إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:55عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء في حي تبة زارع شماؿ شرؽ مدينة  رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 

. إصابات في األرواح



  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:55عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء في حي الحشاش شماؿ غرب  رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 

. إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 18:55عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء قرب مسجد المؤمنيف شماؿ شارع عوني ضيير بحي الجنينة 
. في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مساء يـو الجمعة الموافؽ 20:20عند حوالي الساعة  ،
طائرات االستطالع بصاروخ واحد، مستيدفة سيارة كانت تسير في شارع فرعي متفرع مف شارع أبو 

: مدنييف، بينيـ طفؿ ، وىـ (3)بكر الصديؽ في حي الشابورة في رفح، فأخطأ ىدفو ما تسبب بإصابة 
 15)، ، عبد العزيز عمي عبد العزيز أبو ختمة( عاماً 12)، عدوان الطفل محمود عبد الناصر محمد

، نقمو لمستشفى ابو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت ( عاماً 40)، محمد شحذة الغوطي، (عاماً 
. المصادر الطبية فييا اصابتيـ بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:05عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:05عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء قرب مسجد المؤمنيف شماؿ شارع عوني ضيير بحي الجنينة 
. في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:05عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:13عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 
. في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:17عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:22عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
. األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 21:33عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح



  قصفت الطائرات الحربية 16/11/2012 مف مساء يـو الجمعة الموافؽ 23:55عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت طائرات االستطالع 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 00:05عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة منزؿ المواطف عمي مسعود القاضي، الكائف في منطقة الصيامات شماؿ 
غرب حي الشابورة في رفح، عبارة عف منزؿ مف الصفيح، دمرتو بالكامؿ، ما تسبب بإصابة الطفمة 

، نقمت لمستشفى النجار في رفح حيث ( أعواـ3)، البالغة مف العمر تسنيم يوسف محمد القاضي
.  وصفت المصادر الطبية فييا اصابتيا بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 00:10عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شماؿ في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات 

. في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 2:10عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة منزؿ المواطف جميؿ ابراىيـ سميـ النحاؿ، الكائف في خربة العدس في رفح، 
 (6)أفراد بينيـ  (8)، ويأوي عائمة مكونة مف (2 ـ180)والمكوف مف طابؽ واحد، وعمى مساحة 
. أطفاؿ، ىذا ولـ يبمغ عف وجود اصابات

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 3:20عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في خربة العدس في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 3:40عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
. األرواح

  أغارت 17/11/2012 مف فجر يـو السبت الموافؽ 4:30 وحتى 4:10ما بيف حوالي الساعة ،
صاروخ،  مستيدفة األنفاؽ مناطؽ مختمفة عمى  (25)غارة، أطمقت خالليا  (25)الطائرات الحربية ب

: مواطنيف، وىـ (3)طوؿ الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح،  أصيب خالؿ عمميات القصؼ 
، أصيبا في حي ( عاماً 21 )، أحمد حسن محمد عياد، ( عاماً 20 )، باسل خالد محمد أبو لبدة

، نقموا جميعًا إلى مستشفى أبو يوسؼ ( عاماً 20 )، بياء فايز حسني أبو طوالسالـ جنوب رفح، 
. النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية إصابتيـ بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 8:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في بمدة الشوكة شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت طائرات االستطالع  17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 8:35عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة مجموعة مف المواطنيف بينما كانوا متواجديف في مخيـ بدر شماؿ حي تؿ 
، واصابة ( عاماً 36)مخمص محمود عداون، السمطاف غربي رفح، أسفر القصؼ عف استشياد الشاب 

، أصيب بشظايا وحروؽ في ( عاماً 36)، حسام سمير صالح اليمص: شخصيف بينيـ طفؿ، وىـ
، نقموا جميعًا لمستشفى ابو ( أعواـ5)، مرح مجدي عبد الرحمن النممةمعظـ انحاء الجسـ، والطفمة 



يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابة الطفمة مرح بالمتوسطة، وجرى 
. تحويؿ اليمص لمستشفى غزة األوروبي، بسبب خطورة إصابتو

  قصفت طائرات االستطالع  17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 9:05عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدفة مجموعة مف المواطنيف بينما كانوا متواجديف في حي الزىور شماؿ رفح، 

محمد صالح اشتيوي ،  و( عاماً 36)، أحمد اسامة محمد األطرشأسفر القصؼ عف استشياد الشاب 
عوض حمدي حسن ، و( عاماً 23 )، عبد الرحمن سالم سمارة المصري، و( عاماً 24)، المولحي
اسماعيل : ، جميعيـ اصيبوا بشظايا في أنحاء الجسـ، واصابة شخص واحد وىو( عاماً 25)، النحال

، نقؿ لمستشفى ابو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت المصادر ( عاماً 25)، أمين حسين النحال
. الطبية فييا اصابتو بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 10:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة ارض فضاء في حي السالـ جنوبي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 11:20عند حوالي الساعة ،

طائرات االستطالع بصاروخ واحد، مستيدفة دراجة نارية كانت تسير بالقرب مف مسجد الفاروؽ في 
الطفؿ : مدنييف، بينيـ طفميف وسيدة، وىـ (7)حي الشابورة في رفح، فأخطأ ىدفو ما تسبب بإصابة 

السيدة ،  و( أعواـ5 )، محمد فؤاد ابراىيم البطنيجي، و(عامان)عدي شادي فتحي البطنيجي، 
، ( عاماً 35)، يوسف عابد داوود عبد العال، و( عاماً 64)، المسنة فايزة العبد محمد عبد العال

حامد أحمد ، و( عاماً 31)، ىيثم أحمد ابراىيم أبو شعر، و( عاماً 40)، عرفات عايش سيد النمسو
جميعيـ اصيبوا بشظايا في  ( عاـ18)، إبراىيم بسام إبراىيم البطنيجي، ( عاماً 20)، ابراىيم أبو شعر

أنحاء الجسـ،  نقمو لمستشفى ابو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابتيـ 
. بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف صباح يـو السبت الموافؽ 11:20عند حوالي الساعة ،
بصاروخيف اثنيف، مستيدفة مزرعة دواجف ، والكائنة في حي الحشاش شماؿ غرب رفح، ما تسبب 

أفراد، ما  (6)بتدميرىا بالكامؿ، وتعود ممكيتيا لممواطف كامؿ مزيد سالمة الماللحة، والمستفيد منيا 
محمود خضر محمود ، ( عاماً 31)، مصعب محمد حمدان ضيير: تسبب بإصابة ثالث مواطنيف، وىـ

، نقمو لمستشفى ابو يوسؼ النجار في ( عاماً 42)،  اسماعيل كمال اسماعيل زعرب،( عاماً 40)، شبير
رفح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا اصابتيـ بالمتوسطة، والحقت اضرار بالغة في عدد مف 

المنازؿ المجاورة 
  قصفت طائرات االستطالع 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 16:20عند حوالي الساعة ،

في حي التنور شرؽ  (شارع جورج)بصاروخ واحد، مستيدفة دراجة نارية كانت تسير في شارع المطار 
، واصابة ( عاماً 26)اسامة يوسف منصور القاضي، رفح، أسفر القصؼ عف استشياد الشاب 

عمي محمد عمي أبو ، ( عاماً 33)، محمد عبد الكريم مصطفى العرجا: مواطناف كانوا في المكاف، وىـ
، نقمو لمستشفى ابو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية فييا ( عاماً 32)، ختمة

. اصابتيـ بالمتوسطة



  قصفت طائرات االستطالع 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 20:10عند حوالي الساعة ،
، أسفر القصؼ عف (ميراج)بصاروخ واحد، مستيدفة دراجة نارية كانت تسير في مفترؽ بمدة النصر 

، نقؿ لمستشفى ناصر في خانيونس، ( عاماً 18 )، حسن سمير سالمة أبو سنجر: اصابة شاباف وىـ
، نقؿ ( عاماً 26 )، محمد محمود سرحان جودةحيث وصفت المصادر الطبية اصابتو بالخطيرة، و

.  لمستشفى النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية اصابتو بالخطيرة
  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 21:23عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء قرب مدرسة دير ياسيف الثانوية في حي الجنية برفح،  ولـ يبمغ 
. عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 21:30عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء في حي الحشاش شماؿ غرب  رفح،  ما تسبب بإصابة سبعة 

، وشقيقاتو ( أعواـ4)، الطفل ابراىيم ناصر عياد الحشاش: مواطنيف بينيـ خمسة اطفاؿ وسيدتيف، وىـ
طمعت عوض ،والطفؿ ( عاـ14)، غدير، الطفمة ( أعواـ10)، الطفمة ىديل، ( أعواـ10)، الطفمة رنين

فايزة محمد ، والسيدة ( عاماً 44)، أمنة سميمان سميم الحشاش، والسيدة ( عاـ14)، عياد الحشاش
، نقموا جميعًا إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت ( عاماً 47)، سممان الحشاش

المصادر الطبية إصابتيـ بالمتوسطة، وأسفر القصؼ عف الحاؽ أضرار مادية بثالث منازؿ سكنية في 
. المكاف

  قصفت الطائرات الحربية 17/11/2012 مف مساء يـو السبت الموافؽ 21:45عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدفة منزؿ القيادي عطية أبو نقيرة القيادي في كتائب القساـ، والكائف في حي 

الطفل ميدي محمد محمود : مدنيف، بينيـ طفالف وسيدة، وىـ (6)الشابورة في رفح، ما تسبب بإصابة 
السيدة كفاية عبد المجيد ، و( عاماً 17)،الطفمة بثينة عمر ابراىيم أبو شعر، و( عاماً 17)، أبو حميد

سميمان سممان عمي ، و( عاماً 22)، أحمد عمر سممان مشاوخ، و( عاماً 45)، ابراىيم ابو شعر
، نقموا جميعًا إلى مستشفى أبو ( عاماً 63)، حمدان محمد نصر الحسنات، و( عاماً 66)،  مشاوخ

يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية إصابتيـ بالمتوسطة، أسفر القصؼ عف تدمير 
منازؿ مجاورة كميًا، والحاؽ  (5)فرد، وتدمير  (40)عائالت ،  (5)المنزؿ المكوف مف طابقيف يأوي 

مرات بصواريخ مف طائرات  (4)أضرار جزئية بعدد مف المنازؿ المجاورة، يذكر أف المنزؿ استيدؼ 
. دقائؽ (5)االستطالع قبؿ تدميره بالكامؿ يفصؿ بينيا حوالي 

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 00:40عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة موقع كتائب القساـ شماؿ غرب حي تؿ السمطاف في رفح،  ولـ يبمغ عف 

. وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 3:10عند حوالي الساعة  ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة المحررات شماؿ غرب حي تؿ السمطاف في رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 
. إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 3:30عند حوالي الساعة  ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء في حي مصبح  شماؿ رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح



  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 3:50عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد،  مستيدفة موقع أبو عطايا التابع لمجاف المقاومة الشعبية غرب حي تؿ السمطاف في 

. رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف فجر يـو األحد الموافؽ 4:30عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، مستيدفة منزؿ ديب خميس ربيع أبو نقيره مدير الجمعية االجتماعية الخيرية، والكائف 
، نقؿ إلى ( عاماً 61)، أحمد سميمان ربيع أبو نقيرةفي حي الشابورة في رفح، ما تسبب بإصابة المسف 

مستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، حيث جرى تحويمو لمستشفى الشفاء في غزة بسبب خطورة حالتو 
الصحية، حيث اعمنت عف وفاتو الحقًا،  أسفر القصؼ عف تدمير المنزؿ المكوف مف طابقيف يأوي 

فرد، والحاؽ أضرار جزئية بعدد مف المنازؿ المجاورة، يذكر أف المنزؿ استيدؼ  (43)عائالت ،  (5)
دقائؽ، وتدمير  (5)مرة بصواريخ مف طائرات االستطالع قبؿ تدميره بالكامؿ يفصؿ بينيا حوالي  (2)

. كامؿ منجرة اسفؿ البناية
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 6:55عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء قرب مسجد عمر بف الخطاب في خربة العدس في رفح،  ولـ 
. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 7:38عند حوالي الساعة ،
بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 

. إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 7:58عند حوالي الساعة ،

بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر شرؽ بوابة صالح الديف حي البرازيؿ 
، نقؿ لمستشفى أبو يوسؼ ( عاـ31)، باسل عيسى حسني أبو طوجنوب رفح،  أصيب خالليا 

.. النجار، حيث وصفت المصادر الطبية اصابتو بالمتوسطة
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 8:43عند حوالي الساعة ،

ىناء بأربع صواريخ، مستيدؼ أرض فضاء في حي تبة زارع شرقي رفح، أصيبت خالليا السيدة  
، نقمت لمستشفى أبو يوسؼ النجار، حيث وصفت المصادر الطبية ( عاـ27)، محمد حسين بارود
. اصابتيا بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 8:45عند حوالي الساعة ،
بأربع صواريخ، مستيدؼ أرض فضاء في المواصي غرب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 9:00عند حوالي الساعة ،

بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر في حي البرازيؿ جنوب رفح،  
، نقؿ لمستشفى أبو يوسؼ النجار، ( عاـ27)، يوسف حسين محمد القطروسأصيبت خالليا السيدة  

. حيث وصفت المصادر الطبية اصابتو بالمتوسطة
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 9:15عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد،  مستيدفة أرض فضاء قرب مسجد عمر بف الخطاب في خربة العدس في رفح،  ولـ 
. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح



  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف صباح يـو األحد الموافؽ 10:20عند حوالي الساعة ،
بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر في حي السالـ جنوب رفح،  ولـ 

. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 14:47عند حوالي الساعة ،

بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر في حي البرازيؿ جنوب رفح،  ولـ 
. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 16:10عند حوالي الساعة ،
القيادي في سرايا القدس، " نجـ المصري"بصاروخ واحد، مستيدفة منزؿ القيادي أحمد ابراىيـ أحمد 

عائمة  (2)والكائف في حي مصبح في رفح، أسفر القصؼ عف تدمير المنزؿ المكوف مف طابقيف يأوي 
مرات  (3)فرد، والحاؽ أضرار جزئية بعدد مف المنازؿ المجاورة، يذكر أف المنزؿ استيدؼ  (13)، 

. دقائؽ (5)بصواريخ مف طائرات االستطالع قبؿ تدميره بالكامؿ يفصؿ بينيا حوالي 
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 18:20عند حوالي الساعة ،

بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر في حي السالـ جنوب رفح،  ولـ 
. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 21:45عند حوالي الساعة ،
بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر في حي السالـ جنوب رفح،  ولـ 

. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 22:00عند حوالي الساعة ،

بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر في شرؽ بوابة صالح الديف في حي 
. البرازيؿ جنوب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 22:25عند حوالي الساعة ،
بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر في حي البرازيؿ جنوب رفح،  ولـ 

. يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 23:05عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، منزؿ المدرس محمود عيد سالمة الحشاش، الكائف في حي الحشاش شماؿ غرب رفح، 
صبحة مياوش سالمة السيدة :  أسفر القصؼ عف اصابة ثالث مواطنيف، بينيـ طفؿ وسيدة، وىـ

الطفمة ، و( عاماً 35)، زياد محمود عيد الحشاش، زوجة مالؾ المنزؿ، ونجميا ( عاماً 55)، الحشاش
نقموا إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، حيث  ( أعواـ10)، أروى ناصر سالمة الحشاش

وصفت المصادر الطبية فييا اصابت السيدة صبحة ونجميا بالخطيرة، يذكر أف المنزؿ دمر عمى 
 .ساكنيو مف دوف سابؽ إنذار

  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 23:10عند حوالي الساعة ،
بأربع صواريخ، مستيدفة االنفاؽ عمى الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود 

. إصابات في األرواح



  قصفت الطائرات الحربية 18/11/2012 مف مساء يـو األحد الموافؽ 23:15عند حوالي الساعة ،
بأربع صواريخ، مستيدفة أرض فضاء قرب مسجد الرباط شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  قصفت طائرات االستطالع بصاروخ 18/11/2012 مف مساء األحد 23:05عند حوالي الساعة 

واحد،  مستيدفة سيارة مف نوع ىيونداي فيرنا سمفر بينما كانت مغادرة لمحطة العبادلة واألسطؿ في 
سيف الدين الشييد : حي الزىور عمى شارع عمر بف الخطاب، استشياد شابيف وأصيب ثالث، وىـ

 30)، حسام الدين ابراىيم محمد الزينيمف سرايا القدس، والشييد  ( عاماً 27)، محمود سميمان صادق
،  ( عاماً 21)، محمود سامي عبيد شعت، سائؽ مدني في مكتب سيارات اآلغا، واصابة الشاب (عاماً 

وجميعيـ مف سكاف محافظة خانيونس، نقموا إلى مستشفى النجار حيث كانت أجسادىـ محروقة، وجرى 
 .تحويؿ شعت لمستشفى غزة األوروبي في خانيونس

  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 00:05عند حوالي الساعة ،
الشاب صاروخ واحد، مستيدفة األراضي المحررات غربي حي تؿ السمطاف في رفح، ما تسبب بإصابة 

، نقؿ لمستشفى أبو يوسؼ النجار في رفح، حيث وصفت ( عاماً 25)، رجب صابر رجب أبو عودة
. المصادر الطبية اصابتو بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 1:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء في شارع اإلماـ عمي قرب الدفاع المدني شماؿ حي تؿ السمطاف 

.  في رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 2:25عند حوالي الساعة ،

بأربع صواريخ أرض فضاء في شارع اإلماـ عمي قرب الدفاع المدني شماؿ حي تؿ السمطاف في رفح، 
.  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح

  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 2:50عند حوالي الساعة ،
، ما أدى (الميناء القديـ)بصاروخ واحد، مستيدفة موقع الشرطة البحرية الكائف في ميناء الصياديف 

.  لتدميره بالكامؿ والكائف عمى شاطئ بحر رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف فجر يـو االثنيف الموافؽ 2:50عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد، عمى الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
. األرواح

  أغارت 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 7:25 وحتى 6:55ما بيف حوالي الساعة ،
صاروخ،  مستيدفة األنفاؽ في مناطؽ مختمفة  (27)غارات، أطمقت خالليا  (6)الطائرات الحربية ب

نسمة عبد عمى طوؿ الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح،  أصيب خالؿ عمميات القصؼ السيدة 
، نقمت لمستشفى النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية ( عاماً 27)، اهلل سممان أبو محسن

.  اصابتيا بالمتوسطة
  قصفت الطائرات 19/11/2012 مف صباح يـو االثنيف الموافؽ 11:25ما بيف حوالي الساعة ،

الحربية بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء في بمدة النصر شمالي رفح، ولـ يبمغ عف وجود إصابات 
. في األرواح



  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 13:25عند حوالي الساعة ،
بثالث صواريخ، عمى الشريط الحدودي مع مصر في حيي البرازيؿ والسالـ جنوبي رفح،  ولـ يبمغ عف 

. وجود إصابات في األرواح
  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 20:30عند حوالي الساعة ،

بصاروخيف اثنيف، عمى الشريط الحدودي مع مصر جنوبي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 
. األرواح

  قصفت طائرات االستطالع 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 21:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، منزؿ رمزي نصري خميس الراعي، الكائف في مخيـ بدر شماؿ حي تؿ السمطاف غربي 

، ونجا (2 ـ120)رفح، أسفر القصؼ ما تسبب بإلحاؽ أضرار جزئية بالغة في المنزؿ البالغة مساحتو 
، ( عاماً 47)سكاف المنزؿ مف موت محقؽ، واصيبت في الحادث السيدة ميا حسف عمي السميوري، 

. نقمت لمستشفى أبو يوسؼ النجار حيث وصفت المصادر الطبية اصابتيا بالمتوسطة
  قصفت الطائرات الحربية 19/11/2012 مف مساء يـو االثنيف الموافؽ 22:00عند حوالي الساعة ،

بصاروخ واحد منزؿ المواطف توفيؽ ممدوح عيد النصاصرة، الكائف في منطقة العطاطرة في بمدة النصر 
وحولت  (2ـ100)شماؿ رفح، أسفر القصؼ عف تدمير المنزؿ المسقوؼ مف الصفيح، والبالغ مساحتو 

أمتار عف األرض، وانتشمت الطواقـ الطبية مف المنزؿ شييديف أحدىـ  (4)المنزؿ لحفة تقدر بحوالي 
، ( عاماً 17)، الطفل أحمد توفيق ممدوح المناصرةالشييد : أطفاؿ، وىـ (5)، بينيـ (8)طفؿ، واصابة 

أماني ، وزوجتو ( عاماً 50)، توفيق ممدوح عيد النصاصرة: ، والمصابيف( عاماً 19)، محمدوشقيقو 
، وشقيقتو، ( عاماً 75)، زينب أحمد سالم النصاصرة،  ووالدتو المسنة ( عاماً 44)، ابراىيم النصاصرة

، وفاطمة، (عاميف)، البالغة مف العمر سما، وانجالو الطفمة ( عاماً 40)، مريم ممدوح عيد النصاصرة
، نقموا إلى مستشفيي أبو ( عاماً 15)، زينب، و( عاماً 12)، صخر، ( اعواـ10)، فضة، و( اعواـ8)

يوسؼ النجار في رفح، ومستشفى غزة األوروبي في خانيونس، حيث وصفت المصادر الطبية فييا 
. إصابتيـ بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 20/11/2012 مف فجر يـو الجمعة الموافؽ 1:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، منزؿ رائد صبحي أحمد العطار، القيادي في كتائب القساـ، والكائف في منطقة يبنا في 

مخيـ الالجئيف في محافظة رفح، أسفر القصؼ عف تدمير المنزؿ المكوف مف طابقيف، ما تسبب 
بتدميره بالكامؿ، والحاؽ أضرار بالغة في المنازؿ المجاورة، يذكر أف قوات االحتالؿ اطمقت ثالث 

صواريخ استطالع استيدفت تمؾ الصواريخ منزؿ القيادي العطار، ومنازؿ المواطف يوسؼ سع أحمد 
، بصاروخ واحد، ومنازليـ مجاورة قعدافالبنا بصاروخ واحد، ومنزؿ عوض اهلل عبد الرؤوؼ قعداف 

تمامًا، وافاد قعداف أف الصاروخ اخترؽ سطحي منزلو المكوف مف طبقتيف، وانا اتصاؿ ورده عمى ىاتفو 
الخموي، أبمغو شخص بأنو ضابط مخابرات، وأف لديو دقيقة واحدة لمغادرة منزلو، واف لديو فقط دقيقة 
واحدة، كما أبمغو بأف يخرج وعائمتو مباشرة دوف التفكير بنقؿ شيء مف منزلو، وبمجرد مغادرتو لممنزؿ 
وابتعاده عف المنزؿ، وبعد دقيقة جرى قصؼ المنزؿ وتدميره بالكامؿ، دوف التبميغ عف وجود إصابات 

.  باألرواح



  قصفت الطائرات الحربية 20/11/2012 مف صباح يـو الثالثاء الموافؽ 9:30عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدفة أرض فضاء في منطقة المواصي غرب رفح، ولـ يبمغ عف اصابات في 

. األرواح
  أطمقت مدفعية قوات 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 14:45عند حوالي الساعة ،

االحتالؿ نيراف مدفعيتيا تجاه منازؿ المواطنيف في محيط مطار غزة الدولي جنوب بمدة الشوكة شرقي 
، ما تسبب بإصابتيا ( عاماً 75)، صبحة محمد جوده أبو سنيمةرفح، ما تسبب بإصابة المسنة 

بشظايا في الفخذ األيسر، نقمت لمستشفى النجار في رفح، حيث وصفت المصادر الطبية إصابتيا 
. بالمتوسطة

  قصفت الطائرات الحربية 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 14:00عند حوالي الساعة ،
بصاروخ واحد، مستيدؼ أرض فضاء في حي تبة زارع شرقي رفح،  ولـ يبمغ عف وجود إصابات في 

. األرواح
  أطمقت مدفعية قوات 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 14:45عند حوالي الساعة ،

االحتالؿ نيراف مدفعيتيا تجاه منازؿ المواطنيف في محيط مطار غزة الدولي جنوب بمدة الشوكة شرقي 
.  رفح، ومحيط معبر صوفا شماؿ شرؽ رفح، دوف التبميغ عف وجود إصابات باألرواح

  قصفت طائرات 20/11/2012 مف مساء يـو الثالثاء الموافؽ 16:15عند حوالي الساعة ،
، بتر في القدـ، ( عاماً 28)، شوقي سميمان سممان أبو سنيمةاالستطالع بصاروخ واحد، مستيدفة 

وشظايا في معظـ أنحاء الجسـ بينما كاف يقود دراجتو النارية، في بمدة الشوكة شرقي رفح، نقؿ 
لمستشفى النجار في رفح، ومناه جرى تحويمو لمستشفى غزة األوروبي في خانيونس بسبب خطورة 

. حالتو
 

 



الخاتمة 
مركز الميزاف يؤكد أف ىجمات قوات االحتالؿ اإلسرائيمي تتسـ بالقسوة والعشوائية وعدـ االكتراث بحياة المدنييف 

سواء في عمميات االغتياؿ والتصفية الجسدية التي تطاؿ نشطاء وىـ يستقموف سيارات متحركة وسط مناطؽ 
سكنية مكتظة، أو بسقوط قذائؼ عمى منازؿ كما حدث في قصؼ منزؿ جياد المشيراوي ومقتؿ سيدة بداخمو 

صابة معظـ أفراد األسرة صابة معظـ سكانو، وقصؼ منزؿ عرفات ومقتؿ طفمتو وا  كما تسببت اليجمات في . وا 
إلحاؽ أضرار متفاوتة في مئات الشقؽ السكنية التي تحطـ زجاج نوافذىا مف شدة اليجمات التي نفذت معظميا 

.  طائرات حربية نفاثة
 

مركز الميزاف يعبر عف استنكاره الشديد لتصاعد العدواف والجرائـ اإلسرائيمية، فإنو يجدد مطالبو المتكررة لممجتمع 
الدولي بممارسة الضغط إلجبار دولة االحتالؿ عمى وقؼ عدوانيا عمى قطاع غزة، وتأميف احتراـ القانوف الدولي 

ويشدد مركز الميزاف عمى أف ما ارتكبتو قوات االحتالؿ يشير إلى تعمدىا انتياؾ قواعد القانوف . بشكؿ كامؿ
 . الدولي التي تحظر استيداؼ المدنييف وممتمكاتيـ، بما في ذلؾ ممارسة االغتياؿ خارج نطاؽ القضاء

غالؽ مشدديف منذ أكثر مف ست سنوات، تدىورت فيو  ويذّكر مركز الميزاف أف قطاع غزة يخضع لحصار وا 
مستويات الخدمات األساسية وأوضاع حقوؽ اإلنساف، والسيما قطاع الصحة الذي يعاني مف نقص مزمف في 

ىذا باإلضافة إلى وجود عشرات اآلالؼ مف الميجريف . إمدادات الدواء والمستمزمات الطبية والتجييزات وغيرىا
قسريًا ممف سبؽ وأف دمرت قوات االحتالؿ منازليـ وحاؿ استمرار الحصار دوف إعادة بناءىا، وعميو فإف العدواف 

. اإلسرائيمي الجديد سوؼ يزيد مف سوء الوضع اإلنساني الكارثي في قطاع غزة
 

كما يدعو مركز الميزاف المجنة الدولية لمصميب األحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ التدابير الكفيمة 
بضماف تزويد قطاع الصحة الفمسطيني في غزة وعمى نحو عاجؿ باإلمدادات الطبية كي يتمكف مف التعامؿ مع 

األوضاع الطارئة وخاصة وأف أعداد الجرحى في ارتفاع ما ييدد العشرات منيـ بفقداف الحياة بسبب نقص 
.  األدوية والمعدات والمستمزمات الطبية

كما يدعو برنامج الغذاء العالمي وغيره مف المؤسسات الغوثية بالعمؿ عمى ضماف تدفؽ المواد الغذائية األساسية 
لمحيمولة دوف وقوع كارثة بسبب النقص الحاد في ىذه اإلمدادات التي سعت سمطات االحتالؿ لمنع دخوليا إلى 
في أضيؽ نطاؽ بحيث تظير المعاناة في حاؿ توقؼ اإلمدادات ألياـ معدودة، خاصة وأف سمطات االحتالؿ 

.  أغمقت معابر القطاع بشكؿ كامؿ مع بدء ىجماتيا الحربية عمى القطاع
كما يشدد مركز الميزاف عمى ضرورة العمؿ عمى ضماف تزويد القطاع بالمحروقات الالزمة لضماف استمرار 
 تشغيؿ محطة توليد الطاقة، وفي الوقت نفسو ضماف إمدادات المياه وعمؿ محطات معالجة الصرؼ الصحي،

كما يدعو مركز الميزاف مؤسسات المجتمع المدني والمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف والسالـ في أنحاء العالـ كافة 
لمتحرؾ والضغط عمى حكوماتيا لمتحرؾ العاجؿ لوقؼ العدواف وضماف احتراـ معايير حقوؽ اإلنساف ومبادئ 

 .القانوف الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة
 انتيى

 
 


