
 תחירה בטוש בנבו־יאסיו הטגוום נעוו האם
 את ששבו הסוהו ורציחת הסחה כנעורת

מועדי? גיאבו ,ש״ח ח״נ שד נגו שד ,תאד־נ

■11x111111111 ידיווה,
ר ״׳  עבר אל ;נבהל. מחולי סלים ך

 רבות. יריות נורו שבכפר־יאסיף ביתו י
 וד״ר הבית׳ דלת את לפרוץ ניסו פורעים
 ״להיכנס :הקריאות את היטב שמע מחולי
 המלשין.״ את להרוג אותו. ולהרוג
 על היורים הם מי היטב ידע מחולי ד״ר

 בחרו מדוע ידע לא הוא אך ביתו׳ דלת
 14ב־ מלשין. בונה הוא ומדוע בו, דווקא

 כפר־יאסיף, רחובות היו השנה לאפריל
טל מחולי׳ ד״ר מתגורר שבו הערבי הכפר

 בפר- השכן, הכפר תושבי במאות אים
 הרסו שדדו, בזזו, עבר, לכל שירו גץלים,

וחיבלו.
הפור אחד של פקודה נשמעה ;לפתע

 הבית את עיזבו שלו. הבית לא ״זה : עים
 ואלה פסקו, היריות השכן.״ הבית זד, הזה.

 מחולי ד״ר של ביתו לתוך לפרוץ שניסו
מהמקום. הסתלקו
 בתוך דאוד יעקוב חביב היה זמן באותו

 מחולי. ד״ר לבית השכן הבית שלו, ביתו
 את אסף ׳31 בן דמון, בכלא סוהר דאוד,

 והנאה, הצעירה אשתו את הקשישה, אמו
 בת אריז׳ ילדיהם, שלושת ואת סאמיה
 השלוש, בן ויעקוב החמש בת הזאר השש,

 ניצב עצמו הוא החדרים. אחד תוך אל
 אם עליה, לגונן כדי מבפנים, הדלת, מול
 לעבר ירו הפורעים לביתו. לפרוץ ינסו

 לשטוף החל ודמו פצוע, נפל דאוד הדלת.
 חמושים, אנשים נפתחה, הדלת החדר. את

 לתוך נכנסו צה״ל, מדי לבושי חלקם
 מתבוסס השוכב בדאוד התבוננו הדירה,
 עלו הם מ״שפחתו. בבני נגעו לא אך בדמו,
הרהי את הרסו הבית, של השניה לקומה

והסתלקו. והחלונות הדלתות את שברו טים׳
 בהתנפלות היחידי החלל היה לא דאוד

ה הכפר על ג׳ולים, ׳תושבי הדרוזים, של
תל ברוק, עלי תחסין כפר־יאסיף. שכן׳
 בן תחסין, השני. החלל היה ,18 בן מיד

 את היום באותו חגג אבו-סנאן, הכפר
 לכפר־יאסיף בא הוא .18ה־ יום־הולדתו

 יאסיף, בפר בני מחבריו, כמה להזמין כדי
ב לערוך עמד שהוא יום־הולדת למסיבת

ב תחסין את לכדו הפורעים ערב. אותו
והרגוהו. בו ירו רחוב׳

פצו עוד היו באפריל 14ה־ במאורעות
 הפצועים וגם ■תחסין גם אולם רבים. עים

 בדרכם וניקרו ברחוב, שהיו בעת נפגעו
 שנהרג היחידי היה דאוד הפורעים. של

 יאסיף כפר מתושבי רבים ביתו. בתוך
מיק היה לא דאוד של שפותו משוכנעים

 של פציעתם או תחסין, של מותו כמו רי׳
אותו. דווקא שחיפש מי היה היתר.

שר ״חששתי  להתק
ג׳אגר״ לשיח׳

 שלושה התחילה הרצח מיקרי רשת רן
ד בשבת, לכן. קודם ימים *  באפריל, 11ז

 ד׳. ליגה ב׳מיסגרת כדורגל מישחק נערך
 .כפר הפועל קבוצת היו המתחרות הקבוצות

 המארחת הקבוצה ג׳ולים. והפועל יאסיף
 ה־ לפני המתח יאסיף. כפר הפועל היתד,

 רגיל מתח זה היה כי אם רב, היה מישחק
 שתי מתמודדות ישבו כדורגל, מיפגש של

 הליגה לראשות להעפיל המבקשות קבוצות
יותר. גבוהה לליגה ואחר־כך

 משאיות, גבי על התרכזו האוהדים רוב
 למיגרש הסמוך הכדורסל במיגרש שחנו

 משריקת כבר יאסיף. כפר של הכדורגל
 שתי אוהדי בין מריבות התחילו הפתיחה

 הפועל שאוהדי הטוענים יש הקבוצות.
 האחרים בקללות, שהתחילו, הם ג׳וליס

 הם יאסיף כפר הפועל שאוהדי טוענים
הת מיספר רקות ׳תוך בדחיפות. שהתחילו

 שפלשה האוהדים, בקרב מהומה חוללה
למיגדש. גם

 חאסן סאלח שלושה: נפגעו במהומה
 מילחם נוהל מג׳וליס, 25 בן דרוזי הינו,
 זאיד ועמאל ממולים 21 בן דרוזי הינו,

 השופט מאבו-סנאן. 21 בן מוסלמי זיידה,
ת- ^ב״ ^ונ עי צו פ ^ז ק ח ש מי ^ ^נו ל הפסי


