
תא הטרור מאחורי הפיגועים בפריז ובבלגיה

צילומים: אי־אף־פי,  רויטרס ואי־פי

בילאל חדפי
מפגע מתאבד 
בסטאד דה פרנס

אחמד אל־ 
מוחמד 

זהות בדויה – 
מפגע מתאבד 
בסטאד דה פרנס

מוחמד אל־ 
מחמוד 

זהות בדויה, 
מפגע מתאבד  
בסטאד דה פרנס

ברהים 
עבדסלאם

מפגע מתאבד 
בבית הקפה

שאכיב 
אקרוח

מתוקפי בתי 
הקפה

אלמוני
מתוקפי בתי 
הקפה. נהרג

איסמעיל 
עומר 

מוסטפאי
מהתוקפים 

בבטקלאן. נהרג

האיש עם 
הכובע 

הניח פצצה 
בנמל התעופה. 

נמלט

סייד חאמד 
רלאם 

נאשם ברצח 
אישה צעירה 
ותכנון פיגוע

חאלב בן 
לארבי
 נהרג 

בפשיטה

מוחמד 
בלקעיד

נהרג

סמי אינמור
מהתוקפים 

בבטקלאן. נהרג

ברהים אל־ 
בקראווי

פוצץ עצמו 
בנמל התעופה

מרואן אל־ 
באלי 

נכנע

אמין שוקרי
נמלט

פואד 
מוחמד־
אגאד 

מהתוקפים 
בבטקלאן. נהרג

חליד אל־ 
בקראווי

פוצץ עצמו 
במטרו

המחבל 
הנוסף
נמלט

נג'ים אל־
עשראווי 
פוצץ עצמו 

בנמל התעופה

 איוב
 אל־חזני

ניסיון פיגוע 
ברכבת בצרפת. 

נעצר

רידא חאמה
נעצר בשובו 

מסוריה; תכנן 
פיגוע באירופה 
באולם הופעות

מהדי נמוש 
המחבל 

במוזיאון היהודי 
בבריסל. נעצר

סלאח 
עבדסלאם 

 נמלט

סופיאן 
אמראר
 נהרג 

בפשיטה

סלאח 
עבדסלאם

נמלט

 עבדלחמיד 
אבעוד 

בן 28, ממולנבק. נהרג 
בפריז, בפשיטה בסן דני

נכח ב-

בקשר עם

15.1.2015 
הפשיטה על החוליה של ורווייה

 24.05.2014
פיגוע בבריסל

11.08.2015
פיגוע שסוכל

21.08.2015
ניסיון פיגוע

22.03.2016 פיגועי בריסל

15.02.2016 
פשיטה על מקום המסתור בפורה

סלאח 
עבדסלאם

נעצר

אמין שוקרי
נעצר

עבד אברקן
נעצר

סיאן א'
נעצרה

אחמד א'
נעצר

ג'מילה א'
נעצרה

18.03.2016 הפשיטה על בית המסתור במולנבק

חסנה עיט 
בוחסן 

בת דודו של 
אבעוד, נהרגה

שאכיב 
אקרוח 

מתוקפי בתי 
הקפה. נהרג

ג'אווד בנעוד 
בעל הדירה. 

נעצר

מוחמד 
סוחאח 
מתווך בין 

בנעוד לבוחסן. 
נעצר בהמשך

 18.11.2015 פשיטה על מקום המסתור בסן דני

13.11.2015 הפיגועים בפריז

 מוחמד עמרי
 סייע לעבדסלאם

חמזה אטו
סייע לעבדסלאם

לזאז אברהימי
סייע לעבדסלאם

סמיר זאריון 
 מקורב לבילאל חדפי, 
 נעצר בנובמבר 2015 
ושוחרר בפברואר 2016

בילאל פייר דג'קה
 מקורב לבילאל חדפי, 
 נעצר בנובמבר 2015 
ושוחרר בדצמבר 2015

איוב בזראווי
מקורב לסלאח עבדסלאם, 

מואשם במעשי רצח 
והשתייכות לארגון טרור

מוחמד בקאלי
שכר דירות מסתור. עצור

עלי אל־קאדי
 סייע לעבדסלאם

עבדאללה שועא
חשוד במעורבות בפעולות טרור

 עברו בדירת המסתור בפורה

נמלטו למולנבק

נעצרו בבלגיה במסגרת חקירת פיגועי פריז

נמלט

מוחמד אבריני
  שותף ומלווה

 של סלאח עבדסלאם. נמלט

עבדאללה קורזין
 מואשם במעשי רצח 

והשתייכות לארגון טרור

זכריה ג'פאל
מקורב לאבעוד, מואשם במעשי 

רצח והשתייכות לארגון טרור


