
ס • ר  לכפר נכנסו מתנחלים - 1979 מ
צעירים. שני והתו אבחנה ללא ירו חלחול,

 מקיריית״ארבע מתנחלים - 29.4.79 •
 הס חברון, כפריי מאדמות עצים מאות עקרו

רהיטים. וניפצו לבתים נכנסו גם
 מתנחלים קבוצת - 1979 יוני •

בחלחול. מכוניות 27ב־ חיבלו חמושים
נשק של גדול מיצבור - 1.4.80 •
 היהודי ברובע ישיבה של גג על התגלה —

בירושלים.
במכו הוטמנו פצצות - 2.5.80 •

 בטאם ראשי־ערים: שלושה של ניותיהם
 כרים נקטעה רגליי ושתי נפצע משכם שכעה

 נפגעה והשניה כף־דגל איבד מרמאללה לף ח
 ניצל מאל-בירה אל־־טאוויל איברהיס קשה;
והתעוור. נפצע מישמר־הגבול חייל בגט;

לבית הושלך רימון - 1.2.82 •
בחצר. המחסן נפגע בחברון. דענה מישפתת

ס • ר  מתנחלים קבוצת - 1982 מ
 בני־נאים לכפר נכנסה מקיריית־ארבע

הכפר. תושב צעיר והרגו באש פתחי
 רימון זרקו מתנחלים - 10.3.82 •

מחברון. אלמנה לבית
 על באש פתחו מתנחלים - 17.3.82 •

נפגעים. על דווח לא - בטילכרם ערבי בית
 על באש פתחו מתנחלים - 19.3.82 •

 עבדאללה את הרגו סינג׳יל, בכפר צעירים
אחרים. שגיים ופצעו סיחוויל

 ניפצו טבית־אל מתנחלים - 21.3.82 •
באל״בירה. מכוניות 30 של שמשות

 על באש פתחו מתנחלים - 21.3.82 •
ברמאללה. ערביים אוטובוסים שני

 על באש פתחו מתנחלים - 21.3.82 •
בבטין. ערביים כלי״רכב שני

 ערבי צעיר חטפו מתנחלים-23.3.82 •
סינג׳יל. מהכפר

בר מכוניות תריסרי - 26.3.82 •
מתנחלים. על-ידי חובלו מאללה

 על באש פתחו מתנחלים - 27.3.82 •
נהרג. מהכפר בחור בחלחול. מפגינים

הכפר את תקפו מתנחלים - 27.3.82 • ^
 וירו בתים במיספר רהיטים ניפצו טייבה,

באוויר.
 אל- למיסגד פרך יהודי - 11.4.82 •

 ופצע אנשים שלושה הרג באש, פתח אקצה,
עשרות.

 בצמיגים חיבלו מתנחלים - 24.4.82 •
בשכם. מכוניות 100 של

 ממחנה־ 14 בת נערה - 5.5.82 •
 אזרח על-ידי נורתה אל-עדוב הפליטים

באבנים. הותקפה שמכוניתו אחרי יהודי,
 פצצה הניחו מתנחלים - 19.10.82 •

 פורקה הפצצה בחברון. ערבי בבית-ספר
הפיצוץ. זמן לפני ספורות דקות

 באש פתחו מתנחלים - 26.10.82 •
 אנשים ופצעו 16 בן בחור הרגו בשכם,

נוספים.
 מתנחלים שהניחו פצצה - 28.10.82 •

 בן־עלי חוסיין בבית״הספר התפוצצה
 פצצות 10 אנשים. שני ופצעה בחברון
בית-הספר. בחצר התגלו נוספות

 באש פתחו מתנחלים - 10.1.83 •
 הבניין בשכם. גן על אמבולנס מתוך

נפגעו. לידו שהיה ואוטובוס
 מקיריית־ארבע מתנחלים -13.1.83 •

בחברון. עמודי״חשמל ארבעה עקרו
 על באש פתחו מתנחלים - 1.2.83 •

בחברון. בתים
אר •  עמודי״חשמל - 1983 פברו

 שש בחברון. אלמונים על-ידי נעקרו
חשמל. ללא נותרו בעיר ערביות מישפחות

 במיסגד הונחה פצצה - 26.2.83 •
פצועים. שני בחברון. קזזין

באש פתחו מתנחלים - 26.2.83 • - .4 בת ילדה והרגו בחברון י
 נורו כדורי־אקדח תישעה - 26.2.83 •

 עליה את ופצעו ג׳עברי מישפחת בית לעבר
ג׳עברי.

 חבר 419( פוקס ישראל - 28.2.83 •
 שעברה ערבית מכונית על ירה כך, תנועת

חברון. ליד אל-נקס בהתנחלות
 דיווח מחברון ג׳עברי - 28.2.83 •

 בנקודת־ נמצא הילד נעלם. שבנו למישטרה
המתנחלים קידיית־ארבע, של השמירה

אבנים. זורק כשהוא שנתפס טענו ׳־
 דיווח משכם ערבי תושב - 1.3.83 •

 אל־פארוק לבית-ספר נכנסו שמתנחלים
באוויר. וידו

•9 .3  למחנה נכנסו מתנחלים - 83.
באש. ופתחו קלנדיה הפליטים

 להיכנס ניסו מתנחלים - 10.3.83 •
אל-אקצה. למיסגד

 באש פתחו מתנחלים - 11.3.83•
.12 בן ילד ופצעו באל־בירה

 ביר״זיית אוניברסיטת - 13.3.83•
 עצרו ישראלים אזרחים ששלושה דיווחה
 והיכו הקמפוסים שני בין סטודנטים שלושה
אותם.

 על ידה מזוהה בלתי -יורה 13.3.83 •
 דורה, של לשעבר ראש־העיר של ביתו

לבית. נזקים נגרמו עמאד. מוסא מוחמד
 וצעיר מחברון 14 בן נער - 4.4.83 •

 נפצע אחד מתנחלים. על-ידי גורו משכם
בגבו. והשני בידו

 מקיריית-ארבע מתנחל - 5.4.83 •
 אל- מחנה״הפליטים ליד כשעבר באש פתח

נפצע. )18(טירחאן חאסאן מוחמד ערוב.
•3 .5  לבית- נכנסו מתנחלים - 83.

מכוניות. 40ב־ ופגעו אלה ג
 לקחה המגן' ״אגרוף קבוצת - 5.5.83 •

 מכוניות להצתת האחריות את עצמה על
בחלחול.

 1* בן יהודי בחור - 21.5.83 •
 צמיגי שחתך בחשד נעצר מקיריית-ארבע

 לדוכן נזק וגרם לערבים השייכות מכוניות
מזון.
•7  של בשוק נערך פוגרום - 6.83.

 מן אחוז 00 גרוס. אהרון רצח אחרי חברון,
נהרסו. חנויות וכמה נפגע השוק

 למיסגד נכנסו מתנחלים - 11.6.83 •
המת על בנשק ואיימו בחברון איברהמי

פללים.
 של שלד הרסו אלמונים - 26.6.83 •

קיריית-ארבע. של הגדר ליד בית
 ה־ המיכללה על התקפה - 26.6.83 •

 40ו* הרוגים שלושה בחברון. איסלאמית
פצועים.

 באש פתחו מתנחלים - 26.6.83 •
אחרת. ופצעו בתורה הרגו בשכם,

חמושים מתנחלים - 27.6.83 •
 על שמחו מפגינים על באש פתחו וחיילים

 33ו- נהרגה אשה בחברון. במיכללה הרצח
נפצעו.

 שליד מוחמאס בכפר - 31.7.83•
 תחת זית עצי טרקטורים עקרו רמאללה

 את שהתקיפו המתנחלים, של הגנתם
בעדם. למנוע שניסו הכפריים

•5.8  בית הרסו מתנחלים - 83.
בחברון.

 לביר-זיית נכנסו מתנחלים - 5.8.83 •
באוויר. וירו

 תפסו מתנחלים שלושה - 10.8.83 •
 ושדדו רמאללה, ליד בידו, הכפר מן תושב
שקלים. אלף 360 ממנו

 ערביים כלי־רכב שלושה - 15.8.83 •
ותכ כסף במחסום. נעצרו מעזה שבאו

מהם. נשדדו שיטים
 עקרו חמושים מתנחלים - 18.8.83 •

ירושלים. ליד בכפר ירקות
 בכפר ירו אלמונים - 31.8.83•

. סילוואן.
 נמצאה ממולכדת טלוויזיה - 3.9.83 •

בחברון. בך־זיאד טאריק בבית־הספר
 תקפו משילה מתנחלים - 11.9.83 •

 820 עקרו קאריות, לכפר השייכת אדמה
 דונם. 20 על לבעלות וטענו עצי-זית

 הכפרים של דונם 10 הרסו אחרים מתנחלים
עצי־זית. 1000 ועקרו ויסוף שאקאת

 צעירים מעשרה יותר - 15.9.83•
 הוכו חברון, שליד ערוב, ממחנה-הפליטים

מתנחלים. על״ידי
 בבית-הספר פרצה אש - 1.10.83•

 ורהיטים. מיסמכים ושרפה בעזה סחרה
 הגיע, לא למקום שהוזעק ישראלי מומחה
שבת. יום היה שזה מכיוון

 מחנה-הפליטים תושבי - 3.10.83•
 קציני בחיזוק שמתנחלים, דיווחו דהיישה

 לדמויות השייכים מיבנים התקיפו צהי׳ל.
אלה. בבתים אש להצית וניסו לאומיות

 שעבאגי יוסוף ערבי, צעיר - 5.10.83 •
יהודי. צעיר על־ידי למוות נדקר מסילוואן

 מ- מתנחלים ארבעה - 9.10.83•
 בלתי־חוקית בהריסה נאשמו קיריית״ארבע

בבניה. שהיה ערבי מיבנה של
 מקיריית- מתנחלים - 12.10.83•

בלי בחברון איבראהימי למיסגד פרצו ארבע

 לדת המנוגד דבר נעליהם, את להוריד
 שלושה בתוך שני מיקרה האיסלאמית.

ימים.
 מוחמד של גופתו נמצאה -15.10.83 •

 שבוע שנעלם חברון, תושב ג׳אפר, עבדול
ידועות). אינן (נסיבות קודם
 בניין תקפו מתנחלים - 27.10.83•

 זריקת על כנקמה ג׳ילזון, במחנה-הפליטים
 יומיים במשך דווחו דומות התקפות אבנים.
ובביר־זית. בג׳ילזון

 תושב אל־חאלס, מוסא - 30.10.83 •
 על־ידי הותקף בירושלים, העמיקה העיר

 לו לגרום במטרה בשכנותו הגרים יהודים
ביתם. את לעזוב מישפחתו בגי 13ול־

 עצי-זית של דונם 4000 - 2.11.83 •
 שכם. באזור מתנחלים על-ידי באש הועלו

 להגיע למכבי-האש לתת סירבו המתנחלים
לאזור.

 של שמשות ניפצו אלמונים - 6.11.83 •
 סיל- בכפר לערבים השייכות מכוניות 16

וואן.
 מקיריית-ארבע מתנחלים - 9.11.83 •

 בחברון בן־זיאד טאדק לבית״הספר פרצו
 במטר משם גורשו הם אבחנה. ללא וירו

 ששוחרר המנהל את תפסו הם אבנים.
 מוכה כשהוא המישטרה, על־ידי אחר-כך

וחבול.
 כערבים, לבושים אנשים - 21.11.83 •

 למחנה-הפליטים נכנסו מתנחלים, כנראה
תושבים. בשלושה וירו דהיישה

 את חסמו מתנחלים - 27.11.83•
 על בקבוקים וזרקו בחלחול הראשי הרחוב
הבתים. חלונות

מאוניבר שרתים שני - 30.11.83 •
 על-ידי הותקפו בשכם אל-נג׳אח סיטת

מתנחלים.
 ערבי של מושחתת גופה - 1.12.83 •

נמצאה.
 העיר־ תושב נמאן, יחיא - 2.12.83 •

 על-ידי הותקפו ואביו, בירושלים העתיקה
 ברובע אברהם בירכת מישיבת יהודים

המוסלמי.
 הם כי שטענו מתנחלים, - 3.12.83 •

 במחנה לבית-ספר פרצו הפגנה, מפזרים
 תלמידים מיספר ולקחו בלאטה הפליטים
הצבאי. למימשל

 ישראל, מתוצרת פצצה - 7.12.83•
 בכניסה נמצאה קילו, ארבעה של במישקל

בשכם. לשוק-הירקות
 באש פתחו מתנחלים - 9.12.83•

 הרגו שכם, עיריית ליד שהתאסף קהל לעבר
 אחותה את פצעו באחש, עדנאן עיישה את
אחרים. ושלושה 9ה־ בת

מכו שש הוצתו בירושלים - 9.12.83 •
ניות.

 בכניסה נמצאה פצצת-זמן - 9.12.83 •
 שבעיר יפו שער ליד הפדנציסקאנית לכנסיה

בירושלים. העתיקה
 ופורק מיטען, נמצא - 9.12.83 •

 אורתודוכסית היוונית לכנסיה בכנסיה
בירושלים.

 במינזר נמצאה פצצה - 9.12.83 •
בירושלים. לנזירות

 במיסגד פורקה פצצה - 9.12.83 •
ירושלים. שליד בית-צפפה בכפר

 במיגרש נמצאו פצצות - 9.12.83 •
 המישטרה בירושלים. היהודי ברובע החניה

 איתן השאירו פנאטיים יהודים כי מאמינה
שם.

 נמצאו פצצות־זמן שלוש - 12.12.83 •
 אחת בית-לחם. שליד חוסאן בכפר

 פאטימה של לביתה נזק וגרמה התפוצצה
שושי.

 נמצא מיטען־חבלה - 13.12.83 •
חברון. שליד בדורה לבנים בבית־הספר

 כנראה שהונחה פצצה, - 15.12.83 •
בבית-לחם. התפוצצה מתנחלים, על״ידי

 במיסגד התפוצצה פצצה - 20.12.83 •
. השייח את ופצעה בעיזריה

 בכנסיה התפוצצה פצצה - 20.12.83 •
 אל־עמוד בראס אורתודוכסית היוונית

נזירה. ופצעה בירושלים,
 במכוניות חבלה ניסיון - 21.12.83 •

הפלסטיני. המוסיאון ליד שחנו
 בבית־ספר פורקה פצצה - 26.12.83 •

שברמאללה. שאהין עזז לבנות
 תושב תקפו מתנחלים - 28.12.83 •

צאפה. אום הכפר

 בשני נמצאו פצצות שתי - 30.12.83 •
 על לקח ט־נ־ט אירגון בחברון. מיסגדים

האחריות. את עצמו
 האוונגלית הכנסיה הוצתה - 5.1.84 •

בירושלים.
 למיסגד הושלך בוער צמיג - 8.1.84 •

הבניין. את והצית בשכם דין סעד
 של חלונות ניפצו מתנחלים - 9.1.84 •

 לערבים השייכות מכוניות 15מ־ יותר
 ואושפז קשות הוכה אחד אדם ברמאללה.

בבית-החולים.
 ניפצה מתנחלים קבוצת - 10.1.84 •

 בתים ושני מכוניות שש של חלונות
ברמאללה.

 במינזר התפוצצה פצצה - 15.1.84 •
בירושלים. בעין־כרם הרוסי

 מישרדי את הצית אלמוני - 19.1.84 •
 במחנה-הסליטים המקומית ועדת-הסעד

דהיישה.
 במיסגד התפוצצה פצצה - ?2.1.84 •

ירושלים. בצפון נבי־סמואל
 מיסגד את לפוצץ ניסיון - 27.1.84 •

חומר-נפץ. קילו 29 עם בירושלים אל־אקצה
 בכוח מנעו מתנחלים - 27.1.84 •

 דונם 700 לעבד חברון באיזור מכפריים
מאדמתם.

 פייאד וואגייד של גופתו - 5.2.84 •
 אחרי שבוע בשדה. נמצאה 17 בן ראשיד
 אינן (הנסיבות שבג׳נין. מביתו שנעלם

ברורות).
 על אבנים זרקו מתנחלים - 11.2.84 •

 את שברו בדהיישה, ערביות מכוניות
 מחנה-הפליטים את ועזבו חלונותיהם,

הצבא. בחסות
 בכיכר התפוצצה פצצה - 19.2.84 •

בעזה. פלסטין
הכפר מן אזרחים - 21.2.84 •

 בפני התלוננו טולכרם, שליד באני-חוסיין
 מנתבים מתנחלים כי והמישטרה המימשל

 מאדמתם. לגרשם במטרה עליהם איימו
 למרות אדמה, דתם 164ב- פגעו המתנחלים

 עליהם האוסר בשכם בית-המישפט של צו
אלה. לאדמות להיכנס

 בממזר נזרה צרפתי נזיר - 26.2.84 •
ירושלים. בדרום ג׳והן סינט הבפטיסטי

 בית- ליד התפוצץ רימון - 4.3.84 •
בירושלים. הוספיס החולים

 נפצעו ערביים פועלים שישה - 4.3.84 •
רמאללה. באזור אוטובוס כשהוצת

 בבית-ספר נמצאה פצצה - 7.3.84 •
ברמאללה. לבנות

 בבית״ספר נמצאה פצצה - 8.3.84 •
קלגדיה. במחנה-הפליטים

 ופורקו נמצאו פצצות שלוש -10.3.84 •
ברמאללה. בבית־ספר

 לכמה נכנסו מתנחלים שני -11.3.84 •
המת בעליהן. על ואיימו בשכם חנויות
 בעלי את והזהירו ורימתים נשק נשאו נחלים

 אנשים שני להרוג מתכוונים שהם החנויות,
בשכם.

 נמצאו מיטעני-חבלה - 13.3.84 •
 מיטענים שני ברמאללה. המרכזית בכיכר
קודם. שבועיים כיכר באותה נמצאו זהים

 בכניסה נמצאו פצצות שתי -16.3.84 •
רמאללה-שכם. כביש על סינג׳יל לכפר

 בתים הציבו המתנחלים - 17.3.84 •
 בחברון, ערבית בבעלות אדמה על טרומיים

 על-ידי שהוצא ביניים מצו בהתעלמם
 לפלוש עליהם ושאסר בית-המישפט-העליון

לאדמות.
 ערבים של מכוניות 18 - 30.3.84 •

שכם. של העתיקה בעיר חובלו
 ביתו בפתח נמצאה פצצה - 1.4.84 •

 שוייכה חוסאן. בכפר יקוב מוצטפה של
יהודי. מחתרתי לתא יותר מאוחר

 ישראל מתוצרת פצצה - 6,4.84 •
 לישכת נשיא של מכוניתו את השמידה
 עלי שייח׳ המיזרח־ירושלמית, המיסחר

תאזיז.
 בשנה שהוטמנה פצצה - 9.4.84 •

 שהטמין מתנחל על-ידי פורקה שעברה
קיומה. על לשילטזנות שנודע אחדי אותה,

 ביר-זית במיכללת מרצה - 16.4.84 •
 שבועיים אחרי ברמאללה, מביתו נחטף

 זו לפרשיה (הרקע בשדות. גופתו נמצאה
 < של מעשה שזהו ודאות ואין ברוד אינו

1מתנחלים).


