
הסיבות חושף זה תחקיר האשמים. את תגלה שהמישטרה הסיכוי■□ קלושים
 ירו בהלחול, נרגם שאוטובוס אחרי לחברון,

בכלי־רכב. ופגעו ובדודי־שמש בחלונות
 מ־ מתנחלים עשרות יצאו במאי 16ב־ •

ער של ברכוש ופגעו ומחברון, קריית־ארבע
נר יהודים של שמכוניות אחרי בחברון, בים
באבנים. גמו

־ ב  פעולות־העונשין. נמשכו במאי 18•
 ניפצו בחברון, דודי־שמש לעבר ירו מתנחלים

במכוניות. וחיבלו שמשות־בתים
־ ב  מ־ מתנחלים 150כ־ יצאו במאי 25•

 ירו הסמוכה, הערבית לשכונה קריית־ארבע
 נכנסו שמשות, ניפצו מכוניות, הציתו באוויר,
חפצים. ושברו לבתים

ם ג  כי העיתונות דיווחה במאי 27ב־ •
מת עשרות כמה נכנסו מאוחרת בשעת־לילה

ופ שמשות נופצו השאר ובין לחברון, נחלים
 במרכז- במוסך שחנו מכוניות חמש של נסים

חברון.
 שישה על דיווחה שהעיתונות למרות

 במאי שונים בתאריכים שנעשו ״פוגרומים״
 תושב של תלונה הוגשה למישטרה בחברון,

 18ב־ שאירע זה מהם, לאחד בקשר רק ערבי
תלו הוגשו לא האירועים שאר לגבי במאי.

הת לא הם מישטרת־ישראל ומבחינת נות,
קיימו.
 לאתר בניסיון שנערכת חקירה שום אין

לדין. ולהעמידם העבריינים את
 לי דווח שהוגשה, היחידה התלונה לגבי

התקד שום בינתיים אין כי במישטרת־חברון,
 תרמילים, באיזור נאספו חשודים. ואין מות,

 מתוך הבאליסטית, במעבדה לזיהוי ונשלחו
 מאיזה לזהות יהיה ניתן ששם קלושה תיקווה

נורו. הם נשק
 שגם הם הסיכויים רוב אחרות: במילים

 בגלל חודשים, כמה בעוד ייסגר זה תיק
 לא עבריין — על׳׳ן ביותר: השכיחה הסיבה
נודע.

 עקב רק החקירה פתיחת של התופעה
 איתר 1982מ־ דו״ח־קרפי חדשה. אינה תלונה,

חריפה. ביקורת עליה ומתח התופעה, את
 המתרחש אחרי לעקוב נדרשה המישטרה

הש לא שדבר מתברר עתה ולחקור. בשטח,
 על האחראי גורם שום במישטרה אין תנה.

 חקירות, וייזום מהעיתונות מידע ליקוט
תלונות. הוגשו לא שלגביהם במיקרים

חקירות־
 מוות
כושלות

 מיק־ לגבי הלא־רישמיים הנתונים אלה ן*
 של מירי כתוצאה ערבים של רי־מוות 1

 להניח, מאוד סביר ואף יתכן, ישראלים(מאוד
אזר של מירי כתוצאה מיקרי־מוות עוד שיש
 תלונה הוגשה לא שעליהם ישראליים, חים

 ולכן בני־מישפחותיהם, או ההרוגים על־ידי
לסטאטיסטיקות): נכנסים לא הם

 21 על ידוע האינתיפאדה תחילת מאז
 על־ידי מקומיים תושבים הריגת של •מיקרים
 (בעזה, המערבית. בגדה ישראליים אזרחים

כאלה). מיקרים על ירוע לא בינתיים,
 על־ידי ערבים של מיקרי־הריגה שני

הירוק. הקו בתחומי התרחשו ישראלים
 ליד 22.5.89ב־ אירע הראשון המיקרה
 ישראלי ג׳י־אם־סי שמרכב שעה קריית־גת,

 הערבי, הנהג ערבי. רכב לעבר אבן הושלכה
 הוחש דורא, תושב זבדי, יונס אל־עזיז עבד

 הוקם מותו. נקבע שם ברזילי, לבית־החולים
 קריית־גת, במישטרת מיוחד צוות־חקירה

המעשה. בביצוע החשודים אותרו לא ועדיין
האחרון, ביום־שבת התרחש השני המיקרה

 לעבר נתיבות: באיזור שיבולים מושב ליד
 ג׳מאל על־ידי נהוגה מעזה, פילו מכונית

ממכו גדולה אבן הושלכה ),31(שאמק, נאצר
 מולה. שנסעה כחול, בצבע ישראלית נית

מכן. לאחר ספורות דקות נהרג הערבי הנהג
 אשקלון, ליד בצומת־הודיה, לכן, קודם יום
 חצי־ לא־מזוהה ישראלית ממכונית הושלך

נהג שבה מחאן־יונס, מכונית לעבר בלוק

 דר בראשות סתשלתית וערה של ררח *
 קרפ. ׳הורית פרקליטה

2706 הזה העולם

 פצוע הוא ).26( עבדאללה, סמי אבו־טיימה
 נמרץ לטיפול ביחידה ומאושפז אנושות

בסוחקה.
 שהתרחשו מיקרי־ההריגה 21 פירוט להלן
הכבושים: בשטחים

ח א ע׳אנם חוסיין מוחמד •רב
 באחריות .11.1.88ב־ בכפר־ביתין נהרג )17(

 פינחס נגד בתב־אישום הוגש נפת־יהודה.
. בבית־המישפט. בדיון העניין ולרשטיין.

 נהרג )27(ג׳ומעה אל־ברט עבדו •
 נפת־שומרון. באחריות .7.2.88ב־ בכפר־קדום

 ב־ בערבות שוחררו קדומים תושבי שני
 המישטרה בנתניה. שופטת על־ידי 10.2.88
 עם 1.3.89ב־ לפרקליטות התיק את העבירה
 באשמת לרין החשודים את להעמיד המלצה
הריגה.

 נהרגה )13( חסן לוטפי •ראודה
 באחריות .25.2.88ב־ בבאקה־אל־שרקייה

נפת־שומרון.
 ממבוא־דותן: תושבי שני נגד חשד הועלה

 הועבר 15.4.89ב־ בילו. וחיים ליברנט יצחק
 אותו לסגור המלצה עם לפרקליטות התיק

מחוסר־הוכחות.
 ב- נהרג )17(אבו־חוסיין אחמד •

 נפת־יהודה. באחריות .27.2.88ב־ כפר־עבוד
 מחר התיק את לסתר םלץ1ה נחטפה. הגופה

סו־הוכחות.
)12( עורדא אבו־מוחמד ראעי •

 נפת־ באחריות .27.2.88ב־ בכפר־עבוד נהרג
 התיק את לסתר םלץ1ה נחטפה. הגופה יהודה.

ת.1כח1סר־ה1מח
 נהרג )41( חמידה מוחמד חמד •

 באחריות .7.3.88ב־ במזרעה־אל־שרקייה
 את לסגור הומלץ נחטפה. הגופה נפת־יהודה.

מחוסו־הוכחזת. התיק
 במזר־ נהרג )18(חזרוג חסן ואג׳ה •

 נפת־יהו־ באחריות .8.3.88ב־ עה־אל־שרקייה
 לפרקליטות הועבר התיק נחטפה. הגופה דה.
 מחוסר־ התיק את לסתר הומלץ .21.8.88ב״

הוכחות.
 ב- נהרג )20( סוסה צאלח מוסה •

 נפת־שומרון. באחריות .6.4.88ב־ כפר־ביתא
משנה. יותר כבר בחקירה

 נפגע אלדובי, רומם במעשה, החשוד
 בבית־לוינשטיץ. ומאושפז באירוע, קשות

מוקפאת. לכן, החקירה,
אתם  )19( אל־ג׳עבד אחמד •ח

 נפת־ באחריות .6.4.88ב־ בכפר־ביתא נהרג
מוקפאת. החקירה שומרון.

 בכפר נהרג )28( עח־אד עבדאללה •
 נפת־יהודה. באחריות .4.5.88ב־ תורמוס־אייה

 שנות־ לשלוש 4.12.88ב־ נדון זאב ישראל
מאסר.
 הכפר תושב )20(חלייקה מוסטפה •

 נפת־יהודה. באחריות .3.6.88ב־ נהרג שיוח',
משנה. יותר הנמשכת בחקירה נמצא

 נהרג )18(אל־חייק מוחמד סאיב •
נמ נפת־יהודה. באחריות .12.6.88ב־ ביריחו

בחקירה. עדיין צא
ב נהרג )42( צאלח אביב קאיד •
 ב־ נפת־יהודה. באחריות .30.9.88ב־ חברון

 משה הרב ונד כתב־אישום הונש 12.4.89
לויננר.
עוצ־ בכפר נהרג )14( מאחר עדלי •

שומרון. נפת באחריות .23.3.89ב־ רין
 המלצה עם לפרקליטות, הועבר התיק
 עובדיה את הריגה באשמת לרין להעמיד

ממשואה. סולמי
 נהרג )24( עמדו פראח •עוואד

 נפת־ באחריות השנה. במרס 30ב־ בחברון
 חקירה לצורך נעצר בר־כוכבא גרשון יהודה.

בחקירה. ושוחרר.
 ב־ בחברון נהרג )16( דעכה נאדר •

 חשוד נעצר נפת־יהודה. באחריות .28.4.89
 שוחרר מקריית־ארבע. בן־לולו חיים —

 על־פי סבורה, המישטרה קצר. זמן כעבור
 התיק עצמית. הגנה היתה שזו הבדיקות,

בפרקליטות.
 ג׳נין, תושב ),42( ביר יוסח עומד •
נפת־שומרון. באחריות .17.5.89ב־ נהרג

ישרא מיכלית־דלק נהג במעשה: החשוד
 הד התיק מקריית־ביאליק. בדדויד מנשה לי,

 לדין להעמידו המלצה עם לפרקליטות עבר
גרימת־מוות. על
 מכפל־ )16( בודיה •איבתיסאם '

 נפת־ באחריות .29.5.89ב־ נהרגה חארת,
שומרון.

 בידי יש זה בשלב נמצאה. טרם הגופה
 ביניהם חשודים, הקושרות ראיות המישטרה

 בצומת־גהה, בערבים שירה סלומון, רפי את
 עדיין בכפל־חארת׳. שבוצעו לעבירות
בחקירה.

 מקורוות־בני־ )20(ערר חמים עזיז •
נפת־יהודה. באחריות .16.6.89ב־ נהרג זייד,

ותיש־ ,חשודים 11 נעצרו הראשון בשלב
 שוחררו בינתיים קצר. זמן כעבור שוחררו עה

 ברג מאיר האחרים, החשודים שני גם ממעצר
בחקירה. עדיין התיק ביגון. ואריאל
 המישטרה של הצפוני המחוז דובר מפי

 גרימת־ של נוספים מיקרים שני על לי נודע
 ישראליים, אזרחים על־ידי לערבים מוות

נפת־שומרון: בתחום
 אל־ מקנא ),10(לוטפי, מוחמר רודא •

 אין .22.2.89ב־ ביתה בחצר נהרגה שרקייה,
 התיק. את לסגור היא וההמלצה חשודים,

 היועץ של לעיונו הועבר התיק משום־מה,
ירש. איזור של המישפטי

 (ששמו, ערבי ילד נהרג 25.10.88ב־ •
ש לאחר הדובר), בידי נמצא אינו משום־מה,

 מנשה הישראלי, הנהג ישראלי. מרכב נפגע
לע הנראה, ככל ניסה, חיפה, תושב ישראלי,

 גם הוא הכביש. על שהיה עדר־כבשים קוף
 התיק את העבירה המישטרה באוויר. ירה

 לדין להעמידו המלצה עם לפרקליטות,
 ברור לא וגרימת־נזק. בנוי בשטח ירי באשמת

 נגדו להגיש המליצה לא המישטרה מדוע
הריגה. על כתב־אישום

מחבש׳□
גופות

קבורות \̂<
 הפירוט עם מיקרי־דמוות, רשימת ך*

ל התעניינות כמובן מזמינה הלאקוני, (
 אחד בכל המישטרתית החקירה אופן גבי

 בנפת לישכת־החקירות ראש מהמיקרים.
 מישטרת־ ומפקד נאותי, גואל רב־פקד יהודה,
 את לי מסרו דיין, רולנד רב״פקד חברון

הבאים: הפרטים
ברשי החמישי והמיקרה הרביעי המיקרה

 עם ,30.5.88ב־ לפרקליטות הועבר התיק מה:
״החשו מחוסר־הוכחות: אותו לסגור המלצה

 נווה־צוף,״ הישוב תושבי שלושה היו דים
 כדי ראיות היו לא לדעתנו ״אבל גואל, מספר

 נחטפו הגופות הריגה. להם לייחס
 עצמית הגנה גם פה היתה ונקברו.

הישראלים.״ של
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