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 בית־ניר- בכביש הדרך לעיקול
 לקיבוץ הכניסה מכיוון מולה, פלוגות.

 סוברו נוסעים מכונית הגיחה גת,
 של הימני מהחלון תכלת־כסוף. בצבע

 רובה של קנה נשלף הפרטית המכונית
 לכיוון ארוך צרור נורה שממנו 16 אם־

המשאית. של תא־הנהג
 ג׳יהאן, אשתו עווידה, עיסא הנהג,

 עיסא במטח. נפצעו מונדל 4ה־ ובנו׳בן
 הנערים 40מ־ שניים גם קשה. נפצע

נפצעו. במשאית, שהיו מחברון,
 העוסק משאית, בעל הוא עווידה

 הכבושים מהשטחים פועלים בהובלת
 טייבה בכפר נולד הוא לישראל.

.1947ב־
 בכלל בכפרו, מתגורר אינו עיסא
 אשתו של מישפחתה עם סיכסוך
 הפצוע, בנו ג׳באלי. ג׳יהאן השניה,
 ילדיו מישבעת אחד הוא מונדל,
פאטמה. הראשונה מאשתו

אליב<
שוטר של

ל *  עם עווידה של הסיכסוך *
 בכפר מהלכות אשתו מישפחת̂ 
 אין אחת עובדה לגבי אך גירסות. כמה

 המשאית על היריות אחרי ויכוח:
 ונאצר פואד — חשודים שני נעצרו

 ג׳יהאן. של אחיה שני פארס־ג׳באלי,
 מעצרם הוארך שעבר השישי ביום

 ג׳באלי פארס אביהם, ימים. בשיבעה
 לבית״המישפט נסעו חכים, ואחיהם

 הארכת על הדיון התנהל שם באשקלון,
 עצרה לשם, כשהגיעו המעצר.

חכים. האח את גם המישטרה

האם
נודה
א־ש

 ולקוחותיו כרם, ראש־העין־טול כביש
 מטירה, עצמה, מטייבה מגיעים הרבים

 שער־אפרים ממושב מקלאנסווה,
בסביבה. אחרים ומישובים

 במכונית הנוסעים שני האם
 לעבר הירירות נורו שממנה הכסופה,
 בניו היו עווידה, עיסא של המשאית

ג׳באלי? פארס של
 נורה גת קיבוץ ליד הירירות צרור

 השעה לפני דקות חמש הרביעי, ביום
 זכריה שער־אפרים, ממושב שוטר .6

 האחים שלושת את שראה העיד דהרי,
 בטייבה שלהם בית־המלאכה ליד

 לא שהיא דרך בשום וחצי. 6 בשעה
 בחצי לטייבה גת מקיבוץ להביע ניתן

שעה.
 משער־ השוטר של עדותו אם

 המישפחה, של מכר שהוא אפרים,
הראשונה) אשתו (עם עווידה עיסאמושלם. שלהם שהאליבי הרי — נכונה

ל ל בג
צעידה־

 תמורת דרשו ג׳באלי בני אולם סולחה,
 אחרי לירות. מיליון שני הסולחה
_ הכסף, את השיגו עיסא של שאחיו . 
הסולחה. את לערוך יריביהם סירבו

 מהם ארבעה אחים, שמונה לעיסא
 וילדיהם נשותיהם עם מתגוררים

הזקנים. הוריהם גרים שבו הבית באותו
 מתקלף הטיח דל, די נראה הבית

 משמשות לבית וכמדרגות מהקירות,
 שיבעת זו. גבי על זו המונחות לבנים
 אחד, בחדר מתגוררים עיסא של ילדיו

לזו. זיו צמודות ומיטותיהם
 זאת, לעומת ג׳באלי, מישפחת בית

 תולים הקירות על יותר. מטופח נראה
דמוי טאפט רבוק התיקרה ועל ציורים

עז
 סיפרו גיבאלי מישפחת בני

 היתה ג׳יהאן שאחותם הזה, להעולם
 כך שנתיים, לפני לבו״דודה. מאורסת

 עווידה עיסא אותה חטף מספרים, הם
 סבורים הם לדרום. איתו אותה ולקח

 שליד יאטה בכפר התגוררו שהשניים
סיפרו, עיסא של מישפחתו בני חברון.

ה1אה נשה! )שה(גסעס
 אחים שלושה הם ופואד נאצר חכים,
 לפני שרכשו בעסק ביחד העובדים

 צמיגים לתיקון בית־מלאכה — כשנה
 פואד, מתגוררים. הם שם טייבה, בכפר
 נשוי הוא .36 בן הוא הבכור, האח

 ילדים. שני להם ויש לג־מילה
עבדו ,21זד בן חכים, ואחיו פואד

 ברימון מולכדה כשנה לפני
 גם בחברון. עווידה עיסא של משאיתו
 פואר האחים נעצרו ההוא במיקרה
 יומיים, במשך שנחקרו אחרי ונאצר.

נסגר. שלהם והתיק שוחררו
 עיסא של במותו לרצות יכול היה מי

עווידה?

ך ת ע  הראשונה. מאשתו עווידה עיסא של חלציו יוצאי די ך*17|
ואילהאם. רולה רינה, לשמאל): (מימין יושבות 1 |111/1 3

 ומוראד. מונדל נוספים: בנים שני לעיסא ורמי. עימאד יושבים:
לזו. זו צמודות ומיטותיהם זה, בחדר ישנים הילדים בל

 שחסכו ואחרי בתל־אביב, דלק בתחנת
 המישפחתי העסק את פתחו כסף די

 ,19ה־ בן נאצר, האח גם הצטרף שאליו
 שמו על והקרוי לקאראטה, מורה שהוא

המנוח. המצרי הנשיא של
 התגייסו האחים שלושת כשנעצרו

 דודים, — המישפחה בני כל
 את לתפעל כדי — וגיסים בני־דודים,

על נמצא בית־המלאכה בית־המלאכה.
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 אויביו מישפחתו, בני לדברי
 בני ג׳באלי. מישפחת בני הם היחידים

 שג׳יהאן אחרי כי סיפרו, המישפחה
 איימו עיסא, עם להתגורר עברה

 בני אותו. שירצחו בני־מישפחתה
 משוכנעים, עיסא של מישפחתו
 את שמילכדו הם ג׳באלי שהאחים
 סיפרו הם בחברון. עיסא של משאיתו
לערוך ג׳באלי למישפחת שהציעו

 שנפצע עווידה, עיסא שוכב ברחובות קפלןבבית־החולים
 משאיתו של הנהג תא על שנורו ביריות קשה

 אותו לחסל שיבואו פוחד עיסא שעבר. בשבוע גת קיבוץ ליד
חפים־מפשע. זו בפרשה שהעצורים להוכיח כדי בבית־החולים,

 גרים שהשניים זאת, לעומת
 ג׳יהאן של אחיה בקריית־מלאכי.

 מהמישפחה אותה לנדות החליטו
עיסא. עם הליכתה בעיקבות

 כל להם שאין סיפרו, בני״מישפחתה
 המידע ושלפי בעיסא, לפגוע כוונה

 למשל, רבים. אוייבים לו יש שבידיהם
 בת תימניה, צעירה לקח שעיסא סיפרו,

 — שער־אפרים ממושב מנסור, למישפחת
 ולכן ימים, כמה איתה בילה טייבה, ליד

 רדפה תימניה אותה של מישפחתה
 הסתבך שעיסא סיפרו, גם הם אחריו.

 שהרתה קלאנסווה, מהכפר צעירה עם
 עיסקה: לו הציעה ושמישפחתה לו,

 את להם שיתן או — הנערה את שישא
 אשתו את גם לדבריהם, אחותו.

 שהרתה אחרי נשא פאטמה, הראשונה,
 _ והוא מהשטחים, פועלת היתה היא לו.

 מהגדה פועלות כשהוביל אותה הכיר
בישראל. לעבודה

 בצעירה קשור נוסף דומה סיפור
ערד. ליד המתגורר משבט בדווית
 גם, סיפרו ג׳באלי מישפחת בני

 משאית, נהג עם סיכסוך היה שלעיסא
לקוחות. ממנו חטף שעיסא
 אפילו הסתכסך שהוא סיפרו, עוד

 נדקר שנתיים, לפני מאחיו. כמה עם
בבית־החולים. ואושפז חד במכשיר
 ברור אינטרס ג׳באלי מישפחת לבני
 עיסא, של המרובים אויביו על להצביע
 שלושת דימיוניים: או אמיתיים אויבים
 בחשד עצורים המישפחה של הבנים

לרצח. ניסיון של

המיקווה:
טולהה

 היום מאושפז עווידה א0י
 בבית־החולים הכירורגית ׳^במחלקה

 קשה. פצוע כשהוא ברחובות, קפלן
 בידה שנפצעה ג׳יהאן, השנייה, אשתו

כל לידו נמצאת המתנקשים, בכדורי


