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בפתח נעצרו קומנדקארים ני
 מתוכם בחלחול. מתיכון ביית-הספר ״■
 פרצו הם ׳מילואים. חיילי שמונה קפצו
 ראשון פתח המפקד בית־הספר. לחצר
 שבחצר. התלמידים קבוצת לעבר באיש

 שלאלדה, מיופה ג׳מאל אחריו. ירו פקודיו
 חלחול, שליד סעיר הכפר תושב ,18 בן

 פיו. ׳לתוך שחדר קליע, מפגיעת נהרג
 קליע מפגיעת נפצע ,17 בן עקל, ועיסה

 נפגע ,16 בן אביו־דייה, ג׳מאל בכתף.
בפניו. מקליע

 בשבוע החמישי ביום התרחש האירוע
 בית־הספד תלמידי ידו לכן קודם שעבר.
 בסמוך העובר צדדי, כביש לעבר אבנים

 נמלטו הקומנדקארים, כשהגיעו למקום.
 רדפו החיילים החצר. תוך אל המיידים
 שעמד מי בכל הבחנה ללא וירו אחריהם

פעו לבצע במטרה באש פתחו הם בחצר.
 סכנה להם שנשקפה מבלי ענישה, לת

 הפתיחה להוראות חמור ובניגוד כלשהי
באש.

בשבו הפילו זה מסוג ענישה פעולות
 238 !מתוך חללים. 15 האחרונים עיים

 עזה, וברצועת המערבית בגדה פצועים
מיריות. 162 נפגעו

 משטחים הנפגעים עד דו״ח להלן
:הפכושיס

 תושב ,18 בן ג׳רדאט, אל־רחים עבד !•
 שחדר קליע מפגיעת נהרג סעיר, הכפר

ב בכפרו, נורה הוא 'צלעותיו. בין אל
 הידיעה בעקבות שהתארגנה הפגנה מהלך

בחל בבית-הטפר שלאלדד, של מותו על
 מיריות שנתיים לפני נהרגה שאחותו חול,

 ידו הכפר תושבי דומות. בנסיבות חיילים
 היריות מן באש. השיב והצבא אבנים
 הכפר על מפגינים. שישה עוד נפצעו
 על עוצר הוטל בחלחול כללי. עוצר הוטל

 כולה והעיירה לבית־הספר, הסמוך האיזור
בהסגר. נמצאת

 ,18 בן חוסיין, אל־פתח עבד חסן י•
 בית־ שליד דהיישה הפליטים מחנה תושב
 שעבר בשבוע החמישי ביום מת לחם,

 מקליע באפריל 12ב־ ׳נפגע הוא מפצעיו.
 פיזור במהלך לבטנו, המותן דרך שחדר
 ת־ הה בעיקיבות במחנה, שהתקיימה הפגנה

ידו המחנה תושבי הר־הבית. על ׳קפה

 האחרונים השבועיים הרוגי 15 מתוך
שלפני־כן. בתקופה ׳שנהרגו ועשרות

 חוסיין* אל־פתח עבד חסן נראה במרכז למעלה הגדול בצילום
מימי לבטנו. המותן דרך שחדר מקליע שנהרג מדהיישה, 18 בן

 ג׳מאל :מעליו בדר. :מתחתיו אל־ח׳דור. עיסה עלי פרחאן : נו
 בבית־סיפרו חיילים מירי שנהרג סעיר, מכפר שלאלדה מוסה

 אל־ עיסה עומר : משמאל מתחתיו קאנוג׳. :משמאלו בחלחול.
אל־ימאני, סלאח באמצע: למטה חיילים. בידי כשהוכה שמת קוטוב,

ם 10 גי רו ה

ש ישראליים, כלי־רכב עבר אל אבנים
 לחברון, מבית־לחם המוביל בכביש עברו

 לבית־ פונה חוסיין המחנה. שוכן שלצידו
 לבית־החר ׳והועבר בבית־ג׳אללה החולים

 נפטר שם בירושלים, :צדק שערי לים
נפצעו החיילים מיריות שבועיים. כעבור

 מחמוד סנא ביניהם נוספים, אנשים תשעה
ש בקליע שנשרטה ,5 בת אל־כרים, עבד
 בת־דודתה לתפרים. ונזקקה בראשה פגע
 ,17 בת אל־כרים, עבד חייט סגא, של

 המחנה על קליע. מפגיעת בידה נפצעה
ממושך. עוצר אז הוטל

 חוסיין אל-פתח עבד ההרוג, של אביו
 מהכפר פליט הוא ,75ה־ בן אבו־סאלח,

ב גר הוא בית־ישמש. שלייד בית־עטב
 בניו מארבעת שניים .1948 מאז מחנה
 במאורעות ירדניים ליגייונרים בידי נהרגו

נהרג עתה .1970ב־ השחור״ ״ספטמבר

 ״גם צה״ל. חיילי מיריות השלישי בנו
 ״הייתי אמר, ילדים,״ עשרה לי היו אילו
 כדי איתם, יחד ואני כולם שימותו מוכן

לאדמותיהם.״ לחזור יוכלו שהפליטים
 הצעיר, חיוסיין של מותו דבר כשנודע

 הצבא בדהיישה. ההתקומסויות התחדשו
ב נפגעו. תושבים ושלושה באש פתח

 לתוך מהמפגינים כמה ברחו הפיזור מהלך
 וצילומיו עדותו פי על המקומי. המיסגד

 פרצו עטה, אל־מאגיד עבד ההימאם של
 לתוך המפגינים, אחרי שרדפו החיילים,
 לריצפה, יקודש סיפרי השליכו המיסיגד,

 המחנה על במקום. ופגעו רהיטים הפכו
 גגות על הוצבו וחיילים הסגר עתה מוטל

הבתים.
 מחאן- ,18 בן אבו־דלאל, איסמאעיל 9׳

 ,16 בן חאלאס, עבדאללה וסולימאן יונס,
 גל במהלך באפריל, 16ב־ נהרגו מעזה,

 יום באותו הרצועה. את ׳ששטף ההפגנות
ברצו שונים במקומות אנשים 15 נפצעו

עה.
 מבותרת גופה נמצאה היום למחרת ס

 מבני ׳כאחד זוהה ההרוג שכם. במבואות
ימים כמה שנעלם בשכם, מישפחת

מתנח בידי שנרצח חישד הועלה כן. לפני
לכך. עדויות נמצאו לא אך לים,
 מדהיישה, ,60 בן אבו־עליה, ראשד !•

 עיל-ידי והודח המחנה מוכתר פעם שהיה
 •ומחול־ ממחלה באפריל 14ב־ מת המימשל,

 ה־ על שהוטל העוצר מחמת כללית. שח
)82 בעמוד (המשך

7 1 ו

 בת אל־אפנדי, עזת גץוהיר קיבלהבלסת קליע
בבית־ המאושפזת טדהיישה, 18ה־

ה ללחי חדר הקליע המיזרחית. בירושלים אל־מוקאסד החולים

 מסומן הרנטגן בצילום בלסת, ונתקע הפה דרך עבר שמאלית,
 מצביעה היא משמאל בתמונה הקליע. נתקע שבו המקום בחץ

בבית־לחם. שעבר החמישי ביום נפגעה ג׳ווהיר המקום. על


