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 החקירה וחצי שנה לאחר
נמשכת עוד

 מצד התנכלויות על ׳94 אפריל מאז מתלוננים שכם שליד פוריק בית תושבי
 מישהו התחיל רבין רצח לאחר שבוע איתמר. מהתנחלות שכניהם

בהם לטפל במשטרה

 בחברון המכפלה במערת הטבח אז
J) נציגי ויתר המשטרה מצהירות 

שמע פעם, אחר פעם האכיפה, רשויות
הפ לתושבים אחר דין יהיה ואילך תה

 ולמתנחלים בשטחים לשתינאים
 התלונות בתיקי עיון ואולם, היהודים.

המער בגדה פלשתינאים תושבים של
להג ״המוקר ארגון מספל שבהן בית,

 שבמקרים כך על מצביע הפרט', נת
 סיפר אלה. הכרזות מיישמים אין רבים

 מבית חנני, משפחת מבני כמה של דם
 ההר אחת את מספק שכם, שליד פוריק
לכך. כחות

ול ,59 בן חנני, מוחמר יוסף לפאיז
 פוריק, בית תושבי משפחתו, קרובי

 לאדמות הנושקים זית ומטעי אדמות
 בעבר שייכות שהיו איתמר, ההתנחלות

 אל־עווארדה הערבי לכפר רחוק הלא
 אפריל מימי באחר חנני, לדברי השכן.

 עם אדמתו את לחרוש יצא הוא ׳94
ששכר. אנשים כשמונה
 שלנו, לשטח נכנס המתנחלים ״אחר

 אוטומטי, רובה נשקו, את לעברנו כיוון
 סיפר מהמקום״, להסתלק עלינו וציווה

 הצטרפו ״למתנחל בכפרו. כשביקרנו
 והכריזו ישראל דגלי שנשאו נשים
 אבנים. בנו יירו הנשים אדמתן. שזאת
 נאלצנו נגדנו, מכוון שהיה הנשק בגלל

מהמקום״. להסתלק
 השוטר שכם. במשטרת התלונן הנני
 אחר עם דיבר התלונה את שרשם
 לח* אמר כך ואחר ההתנחלות מראשי

 לאדמתו, כשחזר לאדמתו. לשוב נני
 ולאנשיו. לו התנכלו שוב מתנחלים

 את הרתיעו לא למקום שבאו חיילים
 נמלטו שוטרים, כשבאו המתנחלים.
הנשים. רק ונותרו הגברים המתנחלים

 עברית, שיודעים מאנשינו, ״כמה
כי התלוננו המתנחלים שנשות הבינו

 גילה אתן״, להתעסק ניסינו כביכול
המ את עזבו שהשוטרים ״ברגע חנני.
לחי המתנחלים. לנו התנכלו שוב קום,

 החורשים, של שכרם את שילמתי נם
 באר יום״. באותו לעבור הצליחו שלא

 בתחנת פעמים כמה ביקר הוא יום תו
למ לחזור לו הורו השוטרים המשטרה.

לאדמתו. חרת
 לחרוש חנני יצא בבוקר למחרת

 חמוש חייל איש. 15כ- עוד עם בשטח
 ״נר לדבריו אבל עליהם, לשמור הוצב
מתנח קבוצת הרתיעה לא החייל כחות
 ואחד שוב, עלינו התנפלו הם לים.

 דם. זוב ער בני את פצע המתנחלים
נא ושוב מאנשינו, שלושה עור נפגעו
 הפצוע, בני את המקום. את לעזוב לצנו

 בבית לטיפול הבאתי ,20 בן מוחמר,
ואח חנני בשכם״. אל־רפידיה חולים

 תוחקר וחנני במשטרה התלוננו רים
אחדות. פעמים

שי ',94 יוני בסוף האירוע, בעקבות
 להגנת מהמוקד חורי באדרה ערד גרה

 המשטרה למפקד בכתב קובלנה הפרט,
 קיבל מספר שבועות כעבור בשכם.
 מפקד מקום מממלא תשובה המוקד

 כי שציין שכטר, אמן פקד רב התחנה,
 באחריות היא ביו״ש תושבים ״אבטחת

 לצבא״באמ־ לפנות המליץ הוא צה״ל״.
 לחקירת אשר האזרחי. המינהל צעות

 יישלחו לחוק ״בהתאם כתב: המשטרה
 תוצאות לגבי הודעות למתלוננים

בתלונתם״. הטיפול
המתוסכ פוריק בית תושבי בלחץ

 אדמותיהם, את לעבד שחששו לים,
 אר בתחילת הפרט, להגנת המוקד פנה

 הפעם נוספת, בקובלנה ',94 גוסט
 כעבור הביטחון. ושר הממשלה לראש

הבי למשדר הארגון פנה שוב חודשיים
ותלונות לפניות הלשכה מנהלת טחון.

 18ב- השיבה, הביטחון במשרד הציבור
סכסו של ״בנושאים כי ',94 באוקטובר

 תלונה להגיש עליכם קרקעות כי
 צורך יש שבהם ו״במקרים למשטרה״

מש לטיפול מעבר צבאית בהתערבות
 לנסיבות בהתאם צה״ל יפעל טרתי

רעתו״. שיקול פי ועל
 משפחת של ומצבה חורשים נקפו

 הזיתים מסיק בעונת השתנה. לא חנני
 מאיתמר מתנחלים כי שוב קבלו הם

 אדמתם. על לעבור להם מפריעים
למפ המוקד פנה שוב ׳95 ביולי 10ב-
 היו מה להיוודע כדי שכם, משטרת קד

 ולראש המשטרה, חקירת ממצאי
הביטחון. ושר הממשלה

ר ״המצב נכתב: החדשה בקובלנה  נ
 לא מאיתמר המתנחלים כשהיה. תר

 מסיק בתקופת הטרדותיהם את הפסיקו
באד כביש סללו הם לאחרונה הזיתים.
בע אך חנני, משפחת כני של מותיהם

 הופסקה למשטרה תלונה הגשת קבות
נז שגרמו לאחר - המתנחלים עבורת

 מהם חלק גדעו זית, עצי לעשרות קים
מש בני חנני. משפחת באדמות וחפרו

 המשטרה מאוימים. מרגישים חנני פחת
 והצבא לצבא, האחריות את העבירה

בנושא״. מטפל אינו
 נמסר ביולי, 25ב- שבועיים, כעבור
 של התלונה תיק כי שכם ממשטרת

לצי עניין מאין ״נסגר חנני משפחת
 מדובר נמסר באוגוסט 21וב- בור״,
 בחזקת לכאורה ״הינה התלונה כי צה״ל

 המתלר על ולכן פליליים״, אירועים
יש למשטרת ״לפנות המוקד ועל ננים
ש״י״. מחוז ראל,

וב למשטרה, לפנות המשיך המוקד
 בנר 11ב- משהו. השתנה שעבר חודש

 ראש של הירצחו אחרי שבוע במכר,
ני סגן הודיע הביטחון, ושר הממשלה

 במרחב המשטרה ממטה סולטן, דור צב
 משפחת בני של התלונה כי שומרון,

לה מבקש והוא לטיפולו הועברה חנני
 ״מכתב תצלום את בדחיפות אליו עביר

 הממשלה לראש שהופנה התלונה
׳״.95 במארס 10ב-

 סוללזן סנ״צ של שמכתבו ברור
 ואנשי חנני משפחת בני אצל הפיח

 הנדרש המסמך חדשות. תקוות המוקד
מחכים. והם נשלח,

 ער איתמר, התנחלות מזכירות יו״ר
 גרסת את להציג שהתבקש הר, פר

שלדב עירן, לנסים אותי הפנה אנשיו,
 באי־ שהתנחל עידן, בפרשה. מצוי ריו

מגי מתפרנס שנים, כשש לפני תמר
 עימותים שהיו אישר הוא כבשים. דול
 מבית לתושבים איתמר מתנחלי בין

לו. התנכלו הכפר שתושבי וטען פוריק
הרע חציר, שריפת של מקרים ״היו

 ערר וגניבת הכבשים של שתייה מי לת
תלונות ״הגשתי עידן. אמר כבשים״,

 ובאישור - חלקן ובעקבות במשטרה,
 - והמשטרה הביטחון משרד הצבא,
 על היו שהפגיעות בכך רכוש מס הכיר
כספי״. פיצוי וקיבלתי לאומני רקע

ער התלוננו ״פעמיים הוסיף: עידן
 הערבים להם. שהרבצתי כך על בים

 הרביץ רעולות שפניו שמישהו אמרו
 הגדול למזלי אך אני, שזה וסברו להם
 במקרה - רשמיים אישורים בידי היו

 - מהסוכנות אחר ובמקרה מהצבא אחר
 לאזור״. מחוץ הייתי הפעמים שבשתי

הזי במטעי פגיעות על שמע לא הוא
פוריק. בבית שכניו של תים

שק איתמר, התנחלות עירן, לדברי
 היהר היישובים אחד ״היא ׳,84ב- מה

 מחקלאות. שחי בשומרון היחידים דיים
 רובם בחינוך, עוסקים מהתושבים חלק

כא קיצונים בינינו ואין מפד״לניקים,
 אחד לנו היה רכו׳. חי' ׳כהנא נשי

לע לו ועזרנו משולם לרב שייך שהיה
היישוב״. את זוב

לינק אלנס תזלום:

לעבוד הצליחו לא החורשים חנני. טאיז


