חודש לאחר הפיגוע בברקן :צעדת מחאה של משפחות הנרצחים
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"להר1ס את בל הבית iw
המחבל" .מחאת המשפחות,
אתמול צילום :צביקה טישלר

משפחות הנרצחים בברקן קוראות ליד קשה נגד המחבל" :לא נקבל יותר הבטחות ,תהרסו את ביתו של
המחבל ואל תעשו חצי עבודה״ • יקיריהם של הנרצחים דורשים להקים אזור תעשייה לזכרם בשומרון
בן קימ1ן

מאות בני משפתח וחברים תגיעו את 
מול לאזור התעשייה ברקן וצעדו למ 
פעל אלון ולזידת הפיגוע בו נרצחו זיו חג׳בי
וקים לבנגרונד-יחזקאל .המשפחות קראו
לנקוט בצעדי ענישה קשים נגד המחבל.
"ראש הממשלה ושר הביטחון לא מבינים שום
דרך ,רק בקלפי .אנחנו לא מקבלים יותר הבט
חות" ,אמר רפאל ,אביה של קים .בני משפחתה
של קים כפתו את ידיהם במהלך הצעדה שאורגנה
על ידי המועצה האזורית שומרון ,כאות זיכרון
לכך שקים הייתה כפותה כאשר נרצחה .גם בנה
הפעוט של קים ,קאי ,נכח בצעדה וכשזיהה את

פניה של אימו משלט לזיכרה צעק "אמא",
בתוך כך ,אמש הוציא אלוף פיקוד מרכז נדב
פדן צו הריסה לבית בו התגורר המחבל שבי
צע את הפיגוע .הצו מתייחם לקומת המרתף
וקומת הקרקע של המבנה ,בהן התגורר המח
בל .הצו נחתם לאחר שנדחתה השגה שהגישה
משפחתו של המחבל נגד ההריסה .עם זאת,
למשפחת המחבל ניתנה שהות עד ל־ 11בנו
במבר ,טרם מימוש הצו ,לעתור לבג״ץ בנושא.
האב הוסיף לגבי הריסת בית המחבל" :אם
מתכוונים לעשות חצי עבודה ולא להרוס את כל
הבית אז שיידעו שלא עושים חצי עבודה .תדאגו
שיהיה עונש מוות זה חובה .אנחנו יוצאים למא
בק יחד עם המועצה האזורית שומרון להקים פה
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אזור תעשייה על שם קים וזיו ז״ל".
בני המשפחה טענו כי לא ייתכן שחודש
ימים מאז הפיגוע והמחבל לא נתפס וביתו לא
נהרס" .אני מרגישה שעושים מאיתנו צחוק

ומדברים על קירות .רצחו לי את הילד בדם
קר והם מתווכחים איתי על קומה והצי ולא
הורסים את הבית כולו .צריך שהבית ייהרס
וגם המשפחה תגורש" ,אומרת איריס חג׳בי,
אמו של זיו" .אנחנו לא יודעים מה קורה ,מח
פשים אותו .הייתה כאן פאשלה .חודש לפני
הפיגוע המחבל שלח פוסט ואף אחד לא ראה.
תפסו כמה סייענים אבל זה לא עזר .אם היו
עובדים כמו שצריך זיו היה חי".
יוסי דגן ,ראש המועצה האזורית שומרון,
אמר" :הגענו לכאן יחד עם המשפחות כדי להע
ביר מסר ברור .המחבל ושולחיו מהרשות הם בני
מוות .אנחנו פונים לרה״מ להקים אזור תעשייה
בשומרון על שם קים וזיו".

