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FUTUROS 
ROUBADOS

O ASSASSINATO DE CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E JOVENS ISRAELENSES



Em 15 de maio de 1974, três terroristas palestinos armados com 
granadas e fuzis de assalto invadiram uma escola em Ma’alot. 
Eles fizeram 102 estudantes do Ensino Médio reféns. Vinte e dois 
alunos foram assassinados e 50, feridos. Milhares de israelenses 
traumatizados e angustiados compareceram aos funerais.

Mas os estudantes mortos no massacre de Ma’alot não são os únicos 
jovens israelenses vítimas do terrorismo palestino. Terroristas tiveram 
como alvo e assassinaram indiscriminadamente jovens judeus da 
década de 1920 até hoje. Quando terroristas do Fatah atiraram e 
mataram George Khoury, um árabe-cristão, em 19 de março de 
2004, eles emitiram um pedido de desculpas, explicando que eles 
confundiram Khoury com um judeu israelense. Líderes palestinos 
não emitiram pedidos de desculpas pelo assassinato de crianças judias, 
nem por causar a morte de crianças palestinas. A seguir, estão apenas 
algumas das crianças vítimas do terrorismo palestino.

Jovens judeus vítimas da violência palestina: 1921-2011
Terroristas palestinos têm como alvo jovens israelenses e locais onde eles se reúnem,  
de discotecas a restaurantes e ônibus públicos. 

• Maio de 1921:  Motins organizados contra judeus e bairros judeus: 47 judeus mortos, 
216 feridos.• August 23-24,1929: Hebron massacre: Arab rioters massacred and wiped 
out the a 

• 23-24 de agosto de 1929: Massacre de Hebron: desordeiros árabes massacraram 
e exterminaram a antiga comunidade judaica de Hebron. Eles mataram 67 judeus, 
incluindo 22 alunos da yeshiva e três crianças com menos de cinco anos. Menachem 
Segal, de dois anos, teve a cabeça arrancada. Um policial britânico relatou atirar em 
um desordeiro árabe que cortava a cabeça de uma criança judia com uma espada.

• 29 de agosto de 1929: Massacre de Safed (ou Tzfat): multidões árabes invadiram 
orfanatos judeus, quebrando as cabeças das crianças e cortando suas mãos.

• 2 de outubro de 1938: Árabes palestinos atacaram judeus em Tibérias (ou Tiberíades), 
massacrando 21 judeus, incluindo 10 crianças. Os filhos de Leimer, com idades de oito, 10 
e 12 anos, foram esfaqueados e depois queimados até a morte. 

TERRORISMO CONTRA CRIANÇAS



• 7 de junho de 1953: Um ataque terrorista no sul de Jerusalém matou uma criança.

•  13 de outubro de 1953: Uma granada foi lançada em uma casa em Tirat Yehuda, matando 
uma mãe e seus dois filhos. 

• 11 de abril de 1956: Terroristas palestinos invadiram uma escola religiosa em uma 
vila fora de Tel Aviv,  com quase 50 meninos. Os assassinos abriram fogo. Três crianças 
morreram e três ficaram gravemente feridas. Outras pularam pelas janelas.

• 8 de maio de 1970: Massacre do ônibus escolar de Avivim: Terroristas (FDLP) 
patrulharam a rota de um ônibus escolar de Avivim e o emboscaram com bazucas. Nove 
crianças morreram e 25 ficaram feridas. Algumas tiveram sequelas físicas pelo resto da 
vida.

• 11 de abril de 1974: Terroristas palestinos entraram em um prédio residencial em Kiryat 
Shmona, matando todos os 18 residentes, incluindo nove crianças.•

 16 de maio de 1974: Terroristas palestinos entraram em um prédio residencial em Ma’alot, 
onde mataram um casal e seu filho de quatro anos. Depois,  entraram no prédio escolar em 
que um grande grupo de alunos do 11º ano passava a noite depois de um passeio escolar. 
Eles fizeram os alunos reféns. Quando seus pedidos de resgate não foram atendidos, 
assassinaram 21 estudantes. A Frente Democrática pela Libertação da Palestina (FDLP) 
ganhou o crédito. Em Beirute, seus líderes homenagearam os agressores como nobres 
mártires no funeral. 

• 11 de março de 1978: Massacre da Coastal Road - 12 crianças mortas                               
(uma com um tiro na cabeça).

• 6 de abril de 1994: Um ônibus foi atacado 
por um carro carregado de bombas. Três 
adolescentes de 13, 16 e 17 anos foram mortos.
 
• 4 de março de 1996: Ataque suicida no 
Dizengoff Center: em Tel Aviv. Treze civis 
foram mortos, incluindo dois de 13 anos e
dois de 15 anos. 

• 14 de maio de 1996: Terroristas dispararam contra estudantes em um ponto de carona 
perto de Beit El, matando um estudante de 17 anos. 

• 4 de setembro de 1997: Três atentados suicidas consecutivos na calçada Ben Yehuda em 
Jerusalém. Cinco pessoas foram mortas, incluindo três jovens adolescentes de 14 anos.

• Segunda Intifada – setembro de 2000 a maio de 2002: 57,7% das mortes foram de 
crianças menores de 15 anos. 

• 26 de março de 2001: Shalhevet Pass, um bebê de 10 meses em seu carrinho 
foi alvo do atirador Mahmoud Mahmed Mahmoud Amrou (Tanzim Milícia),  a 
quem Mahmoud Abbas enalteceu como um mártir em 2002.

 

Duas das crianças 
mortas no massacre 
da Coastal Road: 
Yitzchak Ankwa, 10, 
e Liat Gal-On, 
seis anos.



• 8 de maio de 2001: Koby Mandell, 13, e Yosef Ishran, 14, foram amarrados, esfaqueados e 
espancados até a morte com pedras. Seus rostos estavam irreconhecíveis quando seus corpos 
foram encontrados em uma caverna.

• 7 de janeiro de 2001: Shafir Rahum, 16, foi atraído para a Cisjordânia por um encontro 
marcado pela internet. A mulher o levou a um local específico, onde três homens armados 
palestinos atiraram nele 15 vezes. 

• 1 ° de junho de 2001: Atentado suicida do Hamas no Dolphinarium, uma boate popular de 
Tel Aviv. Vinte e um jovens foram mortos. Treze deles tinham entre 14 e 17 anos.

• 11 de junho de 2001: Yehuda Shoham, de cinco meses, foi morto quando terroristas jogaram 
uma pedra no carro da família. 

• 9 de agosto de 2001: Atentado suicida na popular Pizza Sbarro de 
Jerusalém. Quinze israelenses foram mortos, incluindo um de 8 anos, 
um de 4 anos, um de 2 anos.

• 26 de julho de 2001: Ronen Landau, de 17 anos, de Givat Ze’ev, foi 
baleado e morto quando estava voltando para sua casa uma noite. 

• 4 de novembro de 2001: Um adolescente de 16 e um de 14 anos foram mortos quando 
um terrorista palestino abriu fogo com uma submetralhadora em uma estação de ônibus em 
Jerusalém. 

• 17 de janeiro de 2002: Ataque com um rifle de assalto M-16 em um banquete de Bat 
Mitzvah em Hadera. Sete civis israelenses foram mortos, 30 feridos, vários deles gravemente. 

• 6 de fevereiro de 2002: Yael Ohana, de 11 anos, e sua mãe foram assassinadas na casa delas 
quando um terrorista armado, vestido com uniforme do Exército de Israel, infiltrou-se em sua 
comunidade. Fatah e Hamas assumiram a responsabilidade.

• 2 de março de 2002: Um homem-bomba se explodiu entre um grupo de mulheres e suas 
crianças que se reuniram em um Bar Mitzvah em Jerusalém. Onze israelenses foram mortos, 
incluindo sete crianças e bebês. As Brigadas dos Mártires de al-Aqsa do Fatah assumiram a 
responsabilidade.

• 9 de março de 2002: Onze jovens adultos foram mortos e 50 feridos quando um homem-
bomba se explodiu no superlotado Moment Café em Jerusalém.

• 9 de março de 2002: Um bebê, Avia Malka, e uma mulher foram mortos e 50 pessoas ficaram 
feridas quando dois palestinos abriram fogo e jogaram granadas em carros e pedestres na cidade 
costeira de Netanya na noite de sábado, perto do calçadão e dos hotéis da cidade. As Brigadas 
dos Mártires de Al-Aqsa do Fatah assumiram a responsabilidade.

• 27 de março de 2002: Trinta pessoas foram mortas e 140 feridas quando um homem-bomba 
se explodiu durante um jantar de Pessach no Park Hotel em Netanya. 

• 29 de março de 2002: Um homem-bomba se detonou em um mercado de Jerusalém, 
matando Rachel Levy, de 17 anos de idade, e um guarda de segurança israelense. As Brigadas 
dos Mártires de Al-Aqsa do Fatah assumiram a responsabilidade. 

	  Carrinhos de bebê deixados 
para trás após o bombardeio.  



 
 

• 31 de março de 2002: Dezesseis pessoas foram mortas, incluindo cinco adolescentes, 
quando um homem-bomba se explodiu no Restaurante Matza de Haifa. O Hamas assumiu a 
responsabilidade.

• 27 de abril de 2002: Um ataque terrorista em Adura. Katya Greenberg e Daniel Shefi, 
de cinco anos, foram assassinados, sete outros ficaram feridos. Dois homens foram mortos 
lutando contra os dois terroristas que estavam vestidos como soldados israelenses, Arik 
Beker e Yaakov Katz. 

• 27 de maio de 2002: Atentado suicida em uma sorveteria do lado de fora de um shopping 
lotado de famílias. Um bebê de 14 meses e sua avó morreram. 

• 28 de maio de 2002: Terroristas dispararam fuzis de assalto semi-automáticos em uma 
quadra de basquete, com alunos do Ensino Médio, em Itamar, matando dois jovens de 17 
anos e um de 14.

• 18 de junho de 2002: Um homem-bomba detonou-se em um ônibus cheio de estudantes.  
Dezenove pessoas morreram e 74 ficaram feridas. O Hamas assumiu a responsabilidade.

• 20 de junho de 2002: Um terrorista entrou na casa de Shabo, em Itamar, e matou a tiros 
uma mãe e seus três filhos, de 16, 12 e 5 anos, além de ferir gravemente seu filho de 13 anos 
e sua filha de 10 anos. A FPLP e as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa do Fatah assumiram a 
responsabilidade.• November 10, 2002: Ohayon murders in Kibbutz Metzer:  
  Four-year-old and five-year-old Matan and Noam and their mother   
• 31 de julho de 2002: Um terrorista se explodiu em uma lanchonete lotada no campus da 
Universidade Hebraica. Nove pessoas morreram e 85 ficaram feridas. O Hamas assumiu a 
responsabilidade.

• 10 de novembro de 2002. Assassinatos de Ohayon no Kibutz Metzer: 
Matan e Noam, de quatro e cinco anos, e sua mãe foram baleados a 
sangue frio por terroristas que entraram em sua casa. As Brigadas de 
Mártires de Al-Aqsa assumiram a responsabilidade.

• 21 de novembro de 2002: Um homem-bomba se detonou em um ônibus de Jerusalém da 
empresa Egged transportando muitas crianças em idade escolar. Onze pessoas foram mortas, 
incluindo quatro crianças, entre 8 e 16 anos.

5 de março de 2003: Um ônibus de Haifa foi explodido por um homem-bomba. Nove das 
17 pessoas mortas tinham idades entre 12 e 17. O Hamas assumiu a responsabilidade.

• 9 de setembro de 2003: Atentado suicida contra o popular Café Hillel em Jerusalém.Sete 
pessoas foram mortas e 50 feridas. 

• 19 de agosto de 2003: Um homem-bomba em um ônibus de Jerusalém 
matou 23 pessoas. Oito delas tinham até 16 anos, incluindo Shmuel 
Taubenfeld, de três meses. Quarenta dos mais de 100 feridos eram crianças. 
O Hamas assumiu a responsabilidade.

• 26 de setembro de 2003: Shaked Avraham, de sete meses, e um amigo da família 
foram baleados por um terrorista que entrou em sua casa em Negohot. A Jihad Islâmica 
reivindicou responsabilidade.

	  



• 4 de outubro de 2003: Um homem-bomba no Restaurante Maxim’s em Haifa. 
Quatro crianças com idades estavam entre as 21 vítimas fatais, incluindo Noya 
Zer-Aviv, com 1 ano de idade . A Jihad Islâmica assumiu a responsabilidade.

• 2 de maio de 2004: Tali Hatuel, 34 anos, estava grávida quando ela e suas filhas Hila, 11, 
Hadar, 9, Roni, 7, e Merav, 2, foram mortas por dois palestinos terroristas que atiraram nelas 
em seu carro em Gaza. Fatah e a Jihad Islâmica reivindicaram responsabilidade conjunta pelo 
ataque.

• 28 de junho de 2004: Afik Zahavi, de 4 anos, foi morto quando um foguete Qassam 
atingiu sua creche em Sderot. 

•29 de setembro de 2004: Yuval Abebeh, 4 anos, e Dorit Benisian, 2, de Sderot, estavam 
brincando fora de suas casas quando foram mortos por um foguete Qassam disparado de 
Gaza. O Hamas assumiu a responsabilidade. 

• 15 de janeiro de 2005: Ayala-Haya Abukasis, 17 anos, de Sderot, morreu quando um 
foguete Qassam caiu perto dela, e estilhaços penetraram em seu cerebelo, causando morte 
cerebral. Ela foi atingida enquanto protegia seu irmão mais novo, que estava levemente 
ferido. 

• 25 de fevereiro de 2005: Um homem-bomba detonou-se no popular Stage Club de Tel 
Aviv, matando cinco pessoas e ferindo 50. A Jihad Islâmica assumiu a responsabilidade. • 

• 24 de junho de 2005: Um adolescente de 16 e outro de 17 anos foram mortos em um 
tiroteio terrorista em ponto de carona ao sul de Hebron. A Jihad Islâmica e as Brigadas dos 
Mártires de Al-Aqsa do Fatah assumiram a responsabilidade pelo ataque.

• 12 de julho de 2005: Duas meninas de 16 anos foram mortas e cerca de 90 pessoas ficaram 
feridas quando um homem-bomba se detonou em um shopping center em Netanya. A Jihad 
islâmica reivindicou responsabilidade.

• 3 de setembro de 2007: Os terroristas cronometraram uma bateria de foguetes para atingir 
os pais que estavam levando seus filhos a escola. A Jihad Islâmica Palestina afirmou que os 
foguetes foram um “presente” para as crianças israelenses no primeiro dia do ano letivo. 

• 6 de fevereiro de 2008: O Hamas disparou um foguete contra um playground no Kibutz 
Beeri, ferindo uma criança de dois anos e uma menina de 12.   

• 9 de fevereiro de 2008: O Hamas disparou uma bateria de foguetes na 
cidade de Sderot. Osher Twito, de 8 anos, ficou gravemente ferido. Uma 
de suas pernas teve que ser amputada.

• 7 de fevereiro de 2008: Um foguete do Hamas atingiu o estacionamento 
do Sapir College, perto de Sderot. Uma pessoa foi morta. 

• 27 de fevereiro de 2008: O Hamas disparou 42 foguetes contra Israel. 
Um atingiu o Sapir College, matando um estudante.

• 3 de março de 2008: O Hamas disparou um foguete do tipo Grad contra um playground 
de Ashkelon, errando por pouco uma creche para crianças menores de três anos.

foram mortos. 	  



• 6 de março de 2008: Um terrorista armado com 
um fuzil de assalto Kalashnikov  se infiltrou na 
biblioteca da yeshiva (escola religiosa) Mercaz 
Harav, em  Jerusalém, e abriu fogo. Oito alunos, 
com idades entre 15 e 17, foram mortos.

• 14 de maio de 2008: Um foguete do Hamas atingiu um prédio em Ashkelon que abrigava 
uma clínica de saúde infantil.

• 2 de abril de 2009: Shlomo Nativ, de 13 anos, foi morto por um terrorista que carregava 
um machado em Gush Etzion.

•11 de março de 2011: Dois terroristas 
armados com facas entraram na casa 
dos Fogel, enquanto a família dormia, e 
massacraram os pais, as crianças de 11 e 4 
anos e um bebê de três meses.

• 7 de abril de 2011: Terroristas de Gaza dispararam um míssil anti-tanque em um ônibus 
escolar no sul de Israel. O motorista ficou ferido e um estudante de 16 anos morreu.

A lista anterior não é completa, mas uma amostra aleatória 
de crianças e adolescentes israelenses que tiveram suas vidas 

interrompidas por terroristas palestinos.

Líderes palestinos também assassinam adolescentes e 
crianças palestinas
Crianças e adolescentes palestinos são encorajados a 
participar da violência. Grupos terroristas palestinos 
armazenam arsenais militares entre 
a população civil, arriscando vidas. Pior, doutrinam 
crianças e jovens a assassinar israelenses e glorificam 
terroristas e suicidas como mártires. 

É ensinado às crianças que “o muçulmano ama a morte e 
o martírio mais do que a vida”, de acordo com  
o Mufti palestino Ikrimeh Sabri, nomeado mufti  
de Jerusalém pela Autoridade Palestina. Em outubro de 
2001, ele afirmou: “Não há dúvida de que uma criança 
[mártir] indica que a nova geração continuará a missão com determinação. 
Quanto mais jovem o mártir, mais eu o respeito”. 

Hussam Abdo, um jovem de 16 anos com deficiência mental, estava armado com um cinto 
cinto de explosivos, quando soldados do Exército de Israel o pararam no posto de controle 
de Huwara, em 24 de março de 2004. Hussam relatou que foi recrutado pelas Brigadas de 
Mártires de Al-Aqsa do Fatah, que o pagaram100 NIS (shekels) e prometeram a ele que teria 
72 virgens depois que completasse a missão suicida.

Hussam Abdo, um jovem de 16 anos com 
deficiência mental, foi recrutado e pago 
pelas Brigadas de Mártires de Al-Aqsa do 
Fatah, em 2004, para cumprir uma missão 
suicida. Felizmente o Exército de Israel 
impediu o adolescente de se explodir.
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