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שלשובם

האשמורתכלבי
שנים12כברשעובדעמלה,בזוחמדחוקיים.בלתיבשוהיםכלביםלשסותחזרצה״ל

בבדיקה״״הנושאצה״ל:דוברואושפז.צה״ליכלבממלתעותנפצעבישראל,

לויגדעון

ליבקאלכס

TS1$$אבי*TS1$$אבי־תלליקוראים

$DN2$*אבי$DN2$,"לנואומרהואבי

אבלחביב,בחיוך

עדמשהזההחיוך

בא־ומתחלףמהרה

נקות

$TS1$באנקות$TS1$

$DN2$באנקות$DN2$.וצ־גבוכאב

ווארו

$TS1$וצווארו$TS1$

$DN2$וצווארו$DN2$29בןעמלה,מוחמרשל

לכלמצולקיםבנות,לשתיאב

צה״ליכלבשלמלפיתהאורכם

שניסהבעתבושיסושחיילים

עבו־מקוםאלכמנהגולהסתנן

דתו

$TS1$עבודתו$TS1$

$DN2$עבודתו$DN2$בתלשלוהמסתורדירתואל

אביב.

עוברשהואשנים12כבר

לאכשיפוצניק,המרכזבאזור

האחרונותבשניםנעצהפעם

אישורלעצמולהשיגהצליח

לבתושמימןלאחראבלעבורה,

שעלהאוזנייםניתוחהחירשת

ידוהשיגהלאתועפות,הון

לקבלןהכופררמיאתגםלשלם

אתיאריךשזהכדיעבר,שאצלו

שלו.העבודהאישורתוקף

עדויותולפיעמלהלדברי

הפוע־בעבר,שנאספונוספות,

לים

$TS1$הפועלים$TS1$

$DN2$הפועלים$DN2$לשלםנאלציםהפלסטינים

בחורששקלים000,2-002,2

ישיגושאלוכרישלהם,לקבלנים

נמשךזהמצבעבורה.היתרילהם

נו־ברברהנוגעותשהרשויותבלי

קפות

$TS1$נוקפות$TS1$

$DN2$נוקפות$DN2$עו־אתלהפסיקכריאצבע

שק

$TS1$עושק$TS1$

$DN2$עושק$DN2$יוצאכךהפלסטינים.הפועלים

מוציאכעמלהיוםקשהשפועל

לקבלןשוחרעלשכרומרביתאת

הנסיעה.הוצאותועל

הת־כלעולהשקלים200

גנבות

$TS1$התגנבות$TS1$

$DN2$התגנבות$DN2$שקליםומאהלישראל

הביתה,חזרההנסיעהעולה

הואהדירהשכראישור.כשאין

שלשכרולפועל,שקלים500

ליוםשקל002-052הואעמלה

ניכוישאחריאומרהואעבורה.

שק־005,1לונותריםההוצאות

לים

$TS1$שקלים$TS1$

$DN2$שקלים$DN2$,לוכראיובעבורםבחודש

בעיר,כלבחייחיהואלהסתכן.

נרדפת,כחיהניצודלעתים

החייליםבושיסוגםועכשיו

השיסוי:חוזרעורכלביהם.את

לפניעדקייםשהיהנפשענוהג

כישחשבנומשנתיים,פחות

לשטח.כנראהחזרהופסק,

בצוואר"חודרניפצעקרועים..."פצעיםנכתב:החוליםמביתהשחרורבטופסהשבוע.עמלהמוחמד

שםעלי,זינק"הכלבעמלה:מוחמד

ותפסשליהגב^לשלוהידייםאת

שלו"בשינייםבצוואראותי

עמלהנשארכללבדרך

עלובהבדירהשבוע־שבועיים

אביב,תלבררוםהעלייהברחוב

פו־שישהעורעםחולקשהוא

עלים

$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$,השבועובסופיפלסטינים

משפחתו.לחיקחוזר

ביתבעיירהמתגוררהוא

ובדרךלחברון,שממערבאולא

דרךלישראללהסתנןנהגכלל

הכפרבאזורההפרדהבגדרפתח

החליטוכשבועייםלפנירמארין.

אתלנסותמחבריוושנייםהוא

מזמןשנקרעאחרפתחדרךמזלם

באזורלתקנו,טרחלאואישבגרר

גוברין.ביתמולגלאמון,וארי

קבלניםשלמשומנתמערכת

מסיעההגדרצדימשניונהגים

הםאםלעבודתם.הפועליםאת

מעבראליוחזרולרובנתפסים,

קנםלשלםעליהםלעתיםלגרר.

ופעםשקל000,1-000,3

חורשילשלושהעמלהנירוןאחת

חוקית.בלתישהייהבעווןמאסר

אל־דוחפיםבגדההפרנסהקשיי

פי

$TS1$אלפי$TS1$

$DN2$אלפי$DN2$ולהסתנןלשובכמותוצעירים

עבורה.יששבולמקוםלילה,מרי

במאי.15בערבהיהגםכך

היהעורעמלהשלהעבודהאישור

אותוהחריםהקבלןאבלבתוקף,

השוחדרמיאתשילםשלאמכיוון

אחרת,ברירהבאיןהבא.לחודש

לישראל.להתגנבהחליטעמלה

הגרר,מבריחישלעצהפיעל

לפנותוחציששבסביבותיצאהוא

ועומר,ג׳יהארעםיחדמביתוערב

כעבוראולא.מביתלעבודהחבריו

היושבהלגררהגיעוקלהשעה

גדולים,פתחיםשניעתבאותה

קוט־מטריםלשישהשלושהבין

רם.

$TS1$.קוטרם$TS1$

$DN2$.קוטרם$DN2$רקותכמההמתינוהשלושה

החלוואזפנוי,השטחאםלראות

הפתח.לעברבמהירותלצעוד

הספיקובטרםעודלפתע,

לעב־זינקוהגרר,אתלחצות

רם

$TS1$לעברם$TS1$

$DN2$לעברם$DN2$להםשארבוחייליםכעשרה

לעברםוצעקומסתורבמקום

ויהרגובהםיירואחרתשיעצרו,

ששלושתםמספרעמלהאותם.

חזרה.להימלטוניסונבהלו

ביבושת.אומרהוא״פחדנו״,

לע־לירותהחלוהחיילים

ברם

$TS1$לעברם$TS1$

$DN2$לעברם$DN2$הגיחהולפתעגומיכדורי

עודהגדרשלהפלסטינימצדה

פניםרעוליחיילים,שלקבוצה

המ־הצעיריםבכלבים.וחמושים

בוהלים

$TS1$המבוהלים$TS1$

$DN2$המבוהלים$DN2$במנוסתםלהמשיךניסו

שיסוואזכפרם,לכיווןחזרה

כלביהם.אתהחייליםבהם

אותיתפסעלי,זינק״הכלב

עלשלוהידייםאתשםבכוח,

אותיתפסגםכךואחרשליהגב

לוהיהלאשלו.בשינייםבצוואר

עמלה.מספרהפה״,עלמחסום

האדמה,עלהפניםעם״נפלתי

כא־מת.שאניהרגשתינחנקתי.

בים,

$TS1$,כאבים$TS1$

$DN2$,כאבים$DN2$צועקואניהזמן.עלחבל

תשחררואותו,'תקחולחיילים:

הםכלום,עשולאוהםאותי',

מטרים.100רחוקיםהיו

הכלב,אתלפרוק״ניסיתי

מח־היהוהואשלובראשהחזקתי

זיק

$TS1$מחזיק$TS1$

$DN2$מחזיק$DN2$אחריחזק.יותרולוחץאותי

החייליםבאולפחותרקותשבע

שמעתיהכלב.אתממניופרקו

ולקחלהירגעלואומריםאותם

הכלבששחררעררקותשתיעור

החו־רקונשארהשליהצוואראת

לצה

$TS1$החולצה$TS1$

$DN2$החולצה$DN2$ליאמרוהחייליםשלו.בפה

שליהגבכלהחולצה.אתלהוריד

עו־השני,הבחורוכאבים.רםהיה

מר,

$TS1$,עומר$TS1$

$DN2$,עומר$DN2$וג׳יהארביראותותפסהכלב

ברגל.גומיכדורקיבל

אתפרקושהחיילים״אחרי

הידייםאתשמוהםממניהכלב

חזק,באזיקים,מאחורהשלי

עלהרגלאתשםאחרחיילחזק.

עלשכבתישעודבזמןשליהגב

בעי־לינתןאחרוחיילהאדמה,

טה

$TS1$בעיטה$TS1$

$DN2$בעיטה$DN2$.באדמהשליהפניםבצלעות

עלסמרטוטשמובי.בועטיםוהם

לג׳יפאותנולקחושלנו,העיניים

לבסיסאותנולקחוהםשלהם.

צעק:עומרבתרקומיא.שלהם

'הגבצעקתי:ואנישלי',׳היד

חייל,באכךאחרשלי'.והצוואר

עלמשחהליושםחובש,כנראה

אמבולנסבאוחצישעהואחריהגב

החו־לביתעומרואתאותיולקח

לים

$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$ג׳יהאראתבאשקלון.ברזילי

במחסוםבערך,בחצותשיחררוהם

להםאמרשהואאחריתרקומיא,

בחזה״.כאביםלושיש

לביתהוכנסוהפצועיםשני

ובי־מכוסותבעינייםהחולים

דיים

$TS1$ובידיים$TS1$

$DN2$ובידיים$DN2$.בדקוהרופאיםכבולות

לא־והורואותםחבשואותם,

שפז

$TS1$לאשפז$TS1$

$DN2$לאשפז$DN2$לכירורגיהבמחלקהאותם

הושםעמלהרם.וכליכללית

מיטההיתהלאלעומרבמיטה,

הלילה.למשךבכורסהישבוהוא

הםעליהם.שמרוחייליםשני

הביתה.לטלפןלהםהתירולא

24למשךלאשפזםהורוהרופאים

12כעבורבצהריים,אבלשעות,

החולים.מביתנלקחוהםשעות,

במ־כבולישבשהואאומרעמלה

שך

$TS1$במשך$TS1$

$DN2$במשך$DN2$מחוץספסלעלשעותכשבע

החיילעםיחדהחולים,לבית

הרכבשבאערעליו,ששמר

אומרהואלפנותם.היהשאמור

מפצעיו.עזיםמכאביםשסבל

החוליםמביתהשחרורבטופס

עיקרית:״תלונהנכתב:ברזילי

אחו־באזורנשיכותכלב...נשיכת

רי

$TS1$אחורי$TS1$

$DN2$אחורי$DN2$הצוואר...בעורףהגולגולתשל

בא־חודרניפצעקרועים...פצעים

ספקט

$TS1$באספקט$TS1$

$DN2$באספקט$DN2$הצוואר״.שלהאחורי

לתחנתנלקחוהצעיריםשני

באחתארבע.בקריתהמשטרה

שי־למשפט,זימוןקיבלובלילה

תקיים

$TS1$שיתקיים$TS1$

$DN2$שיתקיים$DN2$.אמרוהשוטריםבדצמבר

ישיגואםלהשתחרר,שיוכלו

בערבות.אחדלכלשקלאלף

כמו־בידיהם,היהלאכזהסכום

בן,

$TS1$,כמובן$TS1$

$DN2$,כמובן$DN2$בכפרלחבריהםהתקשרווהם

אלהבוקרלפנותוחציובארבע

המבוקש.הסכוםעםבאו

השוטראמרתלכו״,״יאללה,

החוליםלביתהיישרנסעווהם

אוש־שםבחברון,אל־אהלי

פז

$TS1$אושפז$TS1$

$DN2$אושפז$DN2$תחקירןיממה.לעודעמלה

שביקראבו־השהש,מוסהבצלם,

וצילםעדותואתגבהשם,אותו

פציעותיו.את

ל״הארץ״נמסרצה״למדובר

בבדיקה״.״הנושאבתגובה:

הכא־הגלידו,טרםהפצעים

בים

$TS1$הכאבים$TS1$

$DN2$הכאבים$DN2$מסתו־עמלהשככו.לאעוד

בב

$TS1$מסתובב$TS1$

$DN2$מסתובב$DN2$,שמוטה.האחתכתפוכפוף

תנוחהמוצאלאהואבלילות

לואמרוהחייליםלגופו.נאותה

גרמני.רועההיהשהכלב

כעתלמשפט.יעמודבדצמבר

פיצוייםלתבועדרךמחפשהוא

שבזמןאומרהואהכלבים.ממשםי

למקוםשובלבואינסהלאהקרוב

עורמסוגללאהואשלו.העבודה

לכלומעלפיזיתבעבורהלעבור

גדול.פחדפוחד,הוא
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