
נהרס שכן בית ; 18 בקו מתאבד של משפחתו בית פוצץ
סוקול סמי מאת

 שלשום פוצצו צה״ל כוחות
 של משפחתו כית את בצהריים

 את שפוצץ שרנובי, כרים ראאר
 ראשון ביום 18 בקו אוטובוס

 בורקא, נכפר נמצא הבית שעבר.
לשכם. מצפון

עתי בשלוש היום ירון בג״ץ
 משפחת בית הריסת נגר - רות

 א־שריף, ארין מוחי המבוקש
בפי המתאבדים משפחות ובית

 גן. וברמת אשכול ברמות גועים
 ועורך צמל לאה הרין עורכת

 הפרט״, להגנת ״המוקר של הרין
 כוונתן על הודיעו חורי, באדירה
 עתירות שלוש עוד היום להגיש
אחרים. בתים הריסת נגד לבג״ץ,

נפץ חומר ק״ג 25

שרנובי משפחת בבית בפיצוץ
הנפץ חומר ק״ג 25 באמצעות -
 וניזר שכן בית גם כליל נהרס -

 בעל אחרים. בתים שני עור קו
 חג׳ה, תוופיק ג׳מאל השכן, הבית

 אמר: ילדים, לשבעה אב ,53 בן
 לנו אמרו לבית באו ״החיילים

וה־ החלונות את ולהשאיר לצאת

בתיהן הריסת נגר חמאם, מחבלי של משפחות שלוש שהגישו בעתירות היום ירון בג״ץ

 שלא הבטיחו הם פתוחים. דלתות
 שום הוצאתי לא לבית. נזק יהיה
 נהרס הכל עכשיו מהבית. דבר

 תושבים הצדק?״. איפה בפנים.
 הריסות על בזעם הגיבו בכפר

 חיילי על אבנים ויירו הבתים
המפגי בכפר. מג״ב ואנשי צה״ל

נפגעים. ללא פוזרו נים
 האזרחי המינהל של נציגים

והבטי בורקא, לכפר אתמול באו
השכ הבתים בעלי את לפצות חו

בפיצוץ. שנגרמו נזקים על נים

לשכם נמלטה המשפחה

 נאטם שרנובי משפחת בית
המשפ בני שעבר. שני ביום כבר
וא אחיו ועשרה אמו ובהם חה,

 בבית. היו לא שרנובי, של חיותיו
שיעצ מחשש לשכם, נמלטו הם
במ האב נעצר גם שני ביום רו.

 משום בנתניה, עבודתו קום
 חוקי לא באופן בישראל ששהה

 עוצר הוטל למחרת סגר. בעת
 דובר הודעת לפי הכפר. על

להודעה עד יימשך הוא צה״ל,

חרשה.
 בשכם פלשתינאים מקורות

 ושלוש מאחיו ששלושה אמרו,
 ששהו שרנובי, של מאחיותיו

הפ כמחנה משפחה קרובי אצל
 ביום נעצרו בעיר, עסכר ליטים
 המשטרה ידי על שעבר שלישי

שוח יותר ומאוחר הפלשתינית,
ררו.

 יוגשו עתירות עור
לבג״ץ היום

התאפש שרנובי בית הריסת
 שבני משום שלשום כבר רה

 לא מהבית, שנעדרו המשפחה,
 עליו השיגו ולא הריסה צו קיבלו
 אילן המרכז, פיקור אלוף לפני
 משפחות חמש זאת, לעומת בירן.

 ההריסה צו על השיגו אחרות
 הרין עורכת באמצעות שקיבלו,

 פי־ ואלוף בירן האלוף צמל. לאה
 את רחו ארר, שמואל העורף, קור

עתי הגישו והמשפחות ההשגות,
לבג״ץ. רות

נגד בעתירות בג״ץ ירון היום

 משפחות: שלוש של ההריסה צווי
 א־רין מוחי המבוקש משפחת
שהע ירושלים, ממזרח א־שריף,

הפי לביצוע הנפץ תיק את ביר
 21ב- אשכול ברמות גוע

 סו־ של משפחתו ׳;95 באוגוסט
חב שליר מרהרייה ג׳בארין פיאן
 כקו באוטכוס עצמו שפוצץ רון,
 משפחת אשכול; ברמות 26

 באזור קריות בכפר לביב אנואר
ההתאב פיגוע את שביצע שכם,
'.95 ביולי 24ב- גן כרמת דות

 לבג״ץ היום תגיש צמל עו״ר
 אבו־וררה משפחת בשם עתירה
שב אל־פוואר, הפליטים ממחנה

בי p 18ב עצמו פוצץ מג׳רי נם
 השנה. בפברואר 25ב- רושלים

לה כוונתה על הוריעה גם צמל
 בית הריסת נגר עתירה מחר גיש

 עייאש, יחיא ״המהנדס״, משפחת
רפאת. בכפר

 מ״המוקד חורי, בארירה עו״ד
 לבג״ץ תגיש הפרט״, להגנת

 כתיהן הריסות נגר עתירות, שתי
 סרחנה, איברהים משפחת של

אל־פוואר, הפליטים ממחנה

 25ב- באשקלון עצמו שפוצץ
 אל־ עבר ומשפחת בפברואר,

 אל־כירה, מחירבת רורין, מג׳יר
 ג׳בא־ סופיאן את שגייס החשור

דין•
האלוף שהגיש בתצהיר

 לעתירת בתשובה ארר, שמואל
 לבג״ץ, א*שריף המבוקש אבי

 נהרגו '93 אפריל מאז כי נאמר
 החמאם בפיגועי אדם בני 153

 נטען עור האיסלאמי. והג׳האר
 שליח הוא שא־שריף כתצהיר,

 חיה פצצה ששיגר מרצחים ארגון
 וכי ולהרס, לפציעה להרג, וגרם
״חובה האירועים חומרת לאור

 מהתקופה ממנהגנו לשנות עלינו
 ולפעול האלה לימים שקדמה
 הר־ לשם גם הרין, חומרת במלוא
 רע חורשי פאנאטים של תעתם
המבוקש״. של מסוגו

 כי בעתירה כותבת צמל עו״ד
 ,שי־ הארוכה ההיסטוריה למרות
 הוי לא בתים, ואטימות הריסות

זה. אמצעי של יעילותו חה


