
הטירוריס־ הציתו 17.3.82ב־ דהיישה: •
חברון. שליד הפליטים במחנה תחנת״דלק טים

 פצעו מתנחלים 19.3.82ב־ חברון: •
 בהפגנה שהשתתפו ערבים תושבים כמה ביריות

העתיקה. בעיר

 הציתו הטירוריסטים 19.3.82ב״ סינבל: • —
בכפר. גנרטור

 בקבוצת מתנחלים ירו 20.3.82ב־ שילה: •
 אחד נער להתנחלות. הכביש את שחסמו מפגינים

נפצעו. שניים נהרג,
הטירוריס־ הציתו 21.3.82ב־ רמאללה: •

בכפר. ערביים אוטובוסים שני טים
תין: •  הכנופיות אנשי הציתו 21.3.82ב״ בי
בכפר. פרטיות מכוניות שתי

 נער מתנחלים תפסו 23.3.82ב־ םנו״׳יל: •
עצור היה שהוא בשעה אותו והיכו הכפר מן

•יייעל־ידם.
 מתנחלים ירו 24.3.82ב־ נעים: בני •

מהם. אחד והרגו בכפר מקרית־ארבע.במפגינים
 מתנחלים ניפצו 26.3.82ב־ ראמללה: •

בעיר. בתים עשרות של שמשות
 מתוך מתנחלים ירו 27.3.82ב־ חלחול: •

 נער והרגו חברון ליד בעיירה במפגינים מכונית
.17 בן

 לבית מתנחלים פרצו 27.3.82ב־ לייבה: •
 לכל וירו רכוש השחיתו ראמללה שליד בכפר
, עבר•
 אנשי הניחו 22.4.82ב־ ירושלים: •

ליד מיכתב־אזהרה בלוויית מטען־דמה המחתרת
המוסלמית. המועצה ידר של ביתו-״

 הכנופיות אנשי חתכו 24.4.82ב־ שכם: •
בעיר. מכוניות 100 של צמיגים
 מתנחל ירה 2.5.82ב־ עין־אל־ערוב: •

בכפר. 14 בת בנערה
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 עמדו רחוב פינת בכל כעיר־רפאים. שנראתה העיר, בתוך במהירות חולפת עוצר
בבתיהם. מסוגרים היו הערביים התושבים העוצר. על ששמרו חיילים, של קבוצות״קבוצות
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ממוות. עצמן למלט בחתבוונן החצר, אל למטה, הרביעית הקומה מחלון שקפצו

 מתנחלים הניחו 19.10.82ב־ חם־ון: •
בעיר. בבית־ספר רימונים

 בן נער מתנחלים הרגו 26.10.82ב־ שכם: •
אחר. נער ופצעו בשכם, 16

 בתים לעבר מתנחל ירה 1.12.82ב־ שכם: •
בעיר. וחנויות

מאיימים 22.12.82ב־ עין־אל־ערוב: •
בביתו. הכפר מוכתר על מקריית־ארבע מתנחלים

 הכנופיות אנשי הרסו 5.1.83ב־ חברון: •
הערבית. העיריה של חשמל קו

 מקרית מתנחלים הרסו 9.1.83ב־ חברון: •
ערבי. של בית ארבע
 הטרוריסטים הרגו 10.2.83ב־ ירושלים: •

עכשיו. שלום בהפגנת גרינצווייג אמיל את
 השתוללו פורים, ערב ,26.2.83ב־ חברון: •
 בת ילדה ופצעו עבר לכל ירו הכנופיות, אנשי

ארבע.
 פוצצו בפורים, ,27.2.83ב־ חברון: •

בעיר. המיסגר ליד חבלה מטען הטירוריסטים
מתנחלים פרצו 9.3.83ב־ קלנדיה: •

 המישטרה חשפה 13.3.83 ירושלים: •
 בשר־הפנים, להתנקש הכנופיות של תוכנית

בורג. יוסף הד״ר
 אנשי חיבלו 3.5.83ב־ גיאללה: בית •

ערביים. תושבים של מכוניות 40ב־ הכנופיות
 הטרוריסטים פגעו 5.5.83ב־ חלחול: •

חברון. שליד בעיירה ערבים של מכוניות 40ב־
 הכנופיות אנשי הציתו 6.5.83ב־ ראמללה: •

העיר. תושבי ערבים של מכוניות 80
 הטרוריסטים ניפצו 9.5.83ב־ אל־בירה: •

בעיר. מכוניות שמונה של שמשות
 הכנופיות אנשי חתכו 12.5.83ב־ חברון: •

מכוניות. 10 של צמיגים
הציתו 30.6.83ב־ עין־אל־ערוב: •

במחנה־הפליטים. ערבי אוטובוס הטרוריסטים
 הכנופיות אנשי גדעו 30.6.83ב־ חברון: •

הערבית. העיריה של עמודי־חשמל חמישה
מתנחלים הציתו 7.7.83ב־ חברון: •

 הבתים לעבר וירו חברון של בשוק דוכנים
בקסבה.

 את ושיפשף מעליו חלף כשכדור בראשו נפצע שיוח׳י ]עידהנואש: נווו
 מאושפז הוא באגן־הירכיים. מכדור גם נפגע הוא !קודקודו.

במיבללה. בחינות התקיימו יום באותו לאינפוזיה. ומחובר אלה, בית״ג בבית־החולים

התושבים. על ואיימו למחנה־הפליטים
 של ניסיון נעשה 10.3.83ב־ ירושלים: •

 לעלות בגדה מישיבות וחיילים מתנחלים עשרות
להר״הבית.

 מתנחלים ירו 11.3.83ב־ אל־בירה: •
.12 בן נער ופצעו במפגינים

 מתנחלים התפרעו 11.7.83ב־ חברון: •
 מתפללים על בנישקם ואיימו המכפלה, במערת
ערביים.

 הכנופיות אנשי פרצו 26.7.83ב־ חברון: •
 ערבים שלושה הרגו האיסלאמית, למיכללה

.33 ופצעו
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