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דבר פתח
בישראל. והמדינה החברה של בהיסטוריה ומשולבת שזורה ישראל, משטרת של ההיסטוריה
של בתולדותיה השתקפו שחלפו, העשורים במהלך שארעו חשובות ופרשיות בולטים אירועים
משטרת נאלצה הראשון, מיומה ובהתפתחותה. באופיה רישומם את והותירו ישראל משטרת
של האמיתיים לצרכיה ומענה חיפוש תוך בפניה שהוצבו קשים אתגרים עם להתמודד ישראל

בהתהוותה. המדינה של והשונות הרבות הבעיות עם והתמודדות הישראלית החברה

חשובים דרך וציוני בולטים אירועים לקורא מביאים אנו כרכים בשני לאור היוצא זה, ספר בדפי
אירועים אותם הצגנו ימנו. ועד ה'וסדה למן ישראל משטרת של קיומה במהלך שהתרחשו

הלאומיציבורי. בהיבט והן המשטרתי בהיבט הן הקולקטיבי בזיכרון שנחרטו

קשים. בלבטים לוותה הנושאים בחירת מתודולוגיות. בעיות במספר לוותה הספר כתיבת
מודעים אנו אירועים. של וגדולה ארוכה רשימה לצמצם ונאלצנו מהשתרע קצרה היריעה
היו מאתנו מי ושלדעת ביטוי לידי באו שלא מעטים לא אירועים שקיימים כן, אם לעובדה,

להופיע. צריכים

בקשיים ולוו קלים היו לא חקירה, ותיקי תעודות מסמכים, הכולל החומר ומיון איסוף שלבי
תיקי המדינה, מארכיון ומסמכים תעודות כגון חשובים מקורות על הסתמכנו בכתיבה ניכרים.
רלוונטית היסטורית ספרות התקופה, בת יומית עיתונות מ"י, של שנתיים דו"חות חקירה,
שונות, מסיבות נשתמרו לא חשובים חקירה כתיקי מהמקורות, חלק לצערנו, ברם ומאמרים.

הפרטים. דליית על שהקשה דבר

ומיוחדים. כבולטים נראו המסד בשנות אך שגרתיים, הינם כיום שלכאורה אירועים הובאו בספר
דהיינו הנכונה, הזמן בפרופורצית האירוע חשיבות את בחשבון לקחנו היסטורית בראיה כן, אם

בתקופתו. ככזה שנראה האירוע בחשיבות

למען מסוימת, בשנה שאירעו כאלה האנושי בזיכרון נחרטו ספציפיים אירועים אם שאף נדגיש
על שנפרסו נושאים ישנם הפרשה. החלה בה בשנה הספר בדפי אותם הבאנו ההיסטורי הדיוק

במיוחד. בלט שהנושא שנים אותן להדגיש אלא, יכולנו, לא הדברים ומטבע רבות שנים פני

של קיומה שנות במרוצת שאירעו והארגוניים המבניים השינויים את לשרטט בא אעו הספר
במג"ב המחוזות בפריסת הארגוני, במבנה "שינויים בספרנו מופיע זה נושא ישראל. משטרת

."19941948 ובמשא"ז,

המופיעים לאירועים והארותיהם הערותיהם על ישראל משטרת של הבכירים למפקדים תודתנו
לאיכותו. תרמו שבהת"חסותם בספר

שימוש משום בו יהא בולטים, נבחרים אירועים של כרונולוגי רצף בחובו האוצר שהספר בטוחני
במדינתנו. המגוונים פעולתו ותחומי מתפקודו פרקים ללמוד המעוניעים החיל לשוטרי

בברכה,

ניצבמשנה הוד, אלי
היסטוריה יחידת ר'
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1974

המשמר והקמת ישראל משטרת על פנים לביטחון האחריות הטלת
האזרחי

והחברתית הבטחונית במציאות שהבשיל ישראלי דגם הינו (משא"ז) האזרחי המשמר
ההתנדבותיים הארגונים של בהסטוריה דופן יוצא פרק מהווה והקמתו בארץ המיוחדת
פעילותו בהיקף בארץ. הגדול המתנדבים אירגון הוא הוקם, מאז ישראל. במדינת
בעולם כלשהי במשטרה ורע אח זה לאירגון שאין לומר ניתן בו, החברים ובסמכויות

המערבי.

ובנהריה), שמונה קרית (מעלות, הארץ בצפון אזרחים בהתארגנות המשא"ז של ראשיתו
בצפון חמורים חבלניים פיגועים של שורה בעקבות שכונותיהם על להגן ביקשו אשר
ביוזמה לשמירה, המתנדבים ראשוני יצאו במעלות), הפיגוע (ליל ה15.5.74 בליל הארץ.

בצפון. אחרים וישובים נהריה בצפת, המשטרה, תחנות סיוע ובאמצעות מקומית
האחריות חלוקת את הממשלה הגדירה מעלות) פיגוע (בעניין חורב" "ועדת דו"ח בעקבות
בשעת ישראל, למשטרת צה"ל בין מפניה, ובהתגוננות העוינת החבלנית בפעילות בלחימה
תהיה ישראל משטרת כי הממשלה, סיכמה 1974 אפריל בחודש חירום. ובשעת רגיעה

הביטחוני. העול מן בחלק היא גם תישא ובכך הפנים לביטחון אחראית

כאירגון אזרחי, משמר הקמת בדבר החלטה ישראל ממשלת פירסמה 1974 יולי בחודש
מפני אזרחים התגוננות לארגן הוטל עליו ישראל, משטרת ליד שיפעל התנדבותי לאומי,
שמירה שיגרת קיום ע"י זאת המדינה. של השונים המגורים באיזורי חבלנית פעילות
סיורים כוננות, כיתות מפקדה, הכוללת: פיגועים למניעת רחבה בטחונית תשתית ואירגון

מפקדים. ופיקוח הדרכה אימונים, מערכת על כולם הנשענים ורגליים ממונעים חמושים,

קיום פיגועים, מניעת לשם רחבה בטחונית תשתית קיום יעדים: מספר נקבעו למשא''ז
מתן ע"י הציבור של העמידה כח חיזוק הצורך, במקרה מתנדב אדם כח של גדול מאגר
התושבים של העצמי בטחונם הגברת הצורך, בשעת להתגונן לאזרחים ויכולת כלים

ביטחון. בנושאי ותודעתם עירנותם והגדלת
הקשרים האזרחי, המשמר באירגון המקומית הרשות תפקידי הם מה גם קבעה ההחלטה
משמר של להפעלתו קווים הותוו קצר זמן תוך התיאום. וסדרי המוניציפאליים הגופים עם
המשמר היה אמור ככלל, הארץ. רחבי בכל מתנדבים ונקלטו פיקודי סגל הוקם אזרחי,
פי על שיגויסו אנשים גם ייכללו במסגרתו כי סוכם אולם מתנדב, גוף להיות האזרחי

החוק.
תמורות חייב זה מערכות שידוד המשטרה. של מחדש התארגנותה את חייבה ההחלטה
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במישור ואף והמינהלי המבצעי במישור  העבודה מישורי בכל והערכה חשיבה בדפוסי
אנשים עם היתר, בין בצוותא, לעבוד להסתגל המשטרה אנשי את חייב הוא האישי.

לעבוד. היו רגילים שעמם מאלה שונים

ישמרו עצמם שהאזרחים היה האזרחי המשמר של ייסודו מאחורי שעמד הבסיסי הרעיון
אפשרויות לסכל הוטל המתנדבים על טרור. ופיגועי התקפות מפני מגוריהם שכונות על
חשודים, חפצים לגלות חשודים, ואנשים חשוד רכב לגבי הערנות את להגביר פיגועים,
החלוקה את חפף האזרחי המשמר אירגון למשטרה. כך על ולהודיע לבודדם
הוקם האזרחי, המשמר מטה ישראל. משטרת של והמרחבים המחוזות של הטריטוריאלית
המחוזות מפקדי ליד מונו האזרחי המשמר של בכירים וקצינים בירושלים הארצי במטה

המרחבים. ומפקדי

מתנדבי נוספו עליהם אזרחים. אלף כ60 האזרחי למשמר התנדבו להקמתו שנה בתום
את התיכוניים. הספר בבתי הגבוהות מהכיתות תלמידים ו6,000 העובדת ההתיישבות
ומעובדים ממתנדבים המורכב מפקדים סגל הפעיל הארץ בכל האזרחי המשמר מערך

בשכר.

מפקדות המקומיות, הרשויות עם פעולה בשיתוף נעשה והפעלתו האזרחי המשמר אירגון
המשטרה, עם בשיתוף נרחבות הסברה פעולות ערכו המקומיות הרשויות וצה"ל. הג"א
התנדבו ופרנסיהן העיריות מראשי רבים למשא"ז. מתנדבים של גיוסם את שהגביר דבר
לרשות הועמדו הג"א של מילואים קציני כ500 לתושבים. דוגמה לשמש כדי ראשונים
בהתיישבות ובהפעלתם. המתנדבים באירגון וסייעו מחזורים, בחמישה האזרחי המשמר
המשמר לאירגון גם אחראי שהיה הגבול, משמר ידי על המתנדבים הופעלו העובדת

מיעוטים. ביישובי האזרחי

רכב, לספק שלו, הלוגיסטי המערך את לארגן נועד האזרחי למשמר שהוקדש התקציב
משטרת ולציודם. המתנדבים לחימוש הוקדש רב מאמץ אחר. וציוד נשק מבנים, קשר,
האזרחי. המשמר צויד שבהם ,"^11" מסוג אמריקאיים רובים של רב מספר רכשה ישראל

מיוחדת. היערכות הם גם דרשו והכשרתו ניסויו זה, רב נשק קליטת

להתאים צורך היה בנשק. בשימוש המתנדבים להדרכת הוקדשה רבה לב תשומת
בערים נוספים מטווחים האפשר ככל מהר ולבנות החדשים לצרכים קיימים מטווחים
המשמר אנשי של ולחובותיהם לסמכויותיהם הנוגע בכל גם ניתנה הדרכה הגדולות.

המשמר. איש לתפקידי הנוגעים אחרים ובנושאים החוק פי על האזרחי

הוראות כגון: שונות, הנחיות ובו כיס פנקס להם ניתן כן מינוי. תעודות קיבלו המתנדבים
על או בכליו חיפוש הוראות חבלה, מטען גילוי בעת לנהוג כיצד בנשק, לשימוש ביטחון
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באש. פתיחה בדבר מפורטות הוראות וכן בכוח לשימוש הזכות עומדת מתי חשוד, של גופו

בהצלחה לפעול האזרחי המשמר החל רבים אלתורים ותוך ראשונים קשיים למרות
ביותר, מהירה ההתארגנות הייתה הצפוני במחוז הקמתו. עם מייד בארץ רבים במקומות
שנת לסיום עד עויינת. חבלנית פעילות ובמניעת היישובים על בהגנה השתלבו והמתנדבים

הארץ. רחבי בכל שכונתיים הפעלה בסיסי כ300 הוקמו 1974

הפלילית. העבריינות במניעת גם אלא הביטחוני, במישור רק לא ניכרה המתנדבים פעילות

אותם. ועצרו ובגנבים, בפורצים לעת מעת האזרחי המשמר אנשי נתקלו סיוריהם בשעת
מגוריהם. במקומות העבריינות שיעור לירידת סייעו בכך

ניצב ירושלים, מרחב ומפקד קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש נפגשו 1974 ביוני ב25
למשמר ההתנדבות את להגביר כדי לנקוט שיש בצעדים ודנו ברייטנפלד, היינץ משנה
תטפל ואשר ציבור, מאישי שתורכב ביטחון, ועדת להקים החליטו הם בעיר. האזרחי

האזרחי. המשמר של השוטפת בפעילותו
כ הופעלו מהם העיר, מתושבי 700 נרשמו בירושלים האזרחי למשמר בהרשמה הוחל מאז
ראויה להפעלה מתנדבים 3,000 לפחות דרושים כי ציין ברייטנפלד משנה ניצב בלבד. 300

ירושלים. העיר של המינימאליים הביטחון צרכי על שתענה

הסיבות אחת כי היה, נראה שכונות. ועדי באמצעות מעתה לפעול היה המשטרה בכוונת
לכן נשק. ניתן לא שלמתנדבים הייתה, להתנדבות נרחבת היענות הייתה שלא לכך
המתנדבים, בין ולחלקם צ'כים", ו"רובים "עוזים" נשק, כלי לגייס המשטרה החליטה

משטרה. קציני ידי על שיוכשרו

רוזוליו, שאול רבניצב הכללי, המפקח קרא נצרתעילית, בעיריית ביקורו בעת ביוני, ב27
השלטון לנציגי קרא המפכ"ל האזרחי. למשמר עממית התנדבות של ציבורית להתעוררות
התושבים לגיוס בדחיפות ולפעול ביישוביהם ביטחון ועדות במהירות להקים המקומי
האזרחי המשמר פעולת את תיאר המשטרה מפכ"ל המשטרה. בפיקוד האזרחי למשמר
לאנשי היה אילו לדעתו, הקרוב. בעתיד המשמר מאנשי שתידרש לפעולה כמודל בנהריה
שהיה בנשק משימתם. במילוי יותר מצליחים היו משוכלל, נשק בנהריה האזרחי המשמר
כוחות בוא עד עממית כמיליציה עליהם המוטל התפקיד את מילאו הם בידיהם מצוי
מעשי. באופן כבר מיושם והוא נלמד, במעלות האסון לקח כי מסר המפכ"ל הביטחון.
הוא אמר, ולפיכך, המשטרה, על נוסף כבד לחץ הביאו אמר, בגליל, האחרונים האירועים
כי תקווה, המפכ"ל הביע דבריו בהמשך השוטרים. של בשכרם הטבה לבקש עומד
להופכה צורך יהיה ולא הצרכים על תענה האזרחי המשמר של ההתנדבותית המסגרת

לחובה.
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אמר אביב, רמת בשכונת מתנדבים 450 של השבעתם טקס בעת 1974 בנובמבר ב27
כ15 יש אביב תל באזור האזרחי במשמר כי עופר, דוד ניצב אביב, תל משטרת מפקד

ומעלה. אלף 50 עד להגדלתו מצפים חודשים ותוך חברים, אלף

פעולת של המקומיהשכונתי האופי את הדגיש אביב תל באזור האזרחי המשמר מפקד
אזור המגורים. אזור סביב הוא פעולתו לכל הבסיס הרי ארצי, גוף שזהו "אף המשמר.
שמירה", כל ללא להישאר עלול עצמית לשמירה מתנדבים מקרבו להוציא יודע שלא
נשק מחסן מגורים, אזור לכל מקומי מטה יוקם ההתארגנות בהמשך כי אמר, כן הצהיר.
נשק כלי המשמר לרשות הועמדו כי הטעים הוא עצמה. השכונה מתוך פיקוד וסגל מקומי
להצטרף. נקרא ומעלה, 17 מגיל ואישה גבר אדם, וכל המשימות לביצוע מספקת במידה

בסמכויות האזרחי למשמר המצטרפים את הנחה מרקוס, יגאל ניצב סגן דן, מרחב מפקד
ללא לירות אין כי הודגש האזרחי. המשמר מתנדבי בידי שניתנו הנשק בכלי ובשימוש
כן לפגוע. מנת על במטרה לירות מותר ממשית, חיים סכנת קיימת כאשר רק אלא צורך,
גם שרשאי מיוחד, כשוטר לפעול האזרחי במשמר חבר כל של המלאות הסמכויות הובהרו

פליליים. ועבריינים חשודים לעצור

המשטרה של משאלתה מעודדים. היו זו בשנה הציבור מצד והעירנות הפעולה שיתוף
והביטחון הסדר לשמירת הנוגע בכל יותר גדולה מעורבות יגלה בכללו הציבור כי הייתה,
כלל לטובת עליה, המוטלות הקשות המשימות במילוי למשטרה ויסייע הציבורי,

בישראל. האזרחית האוכלוסיה
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הימ"מ הקמת
יחידה אחדים חודשים בתוך להקים עקרונית החלטה פורסמה 1973 באוקטובר ב5
מתוחכמות פשיעה בתופעות ללחום יהיה שתפקידה הגבול, משמר של מיוחדת מבצעית
כדוגמת ומתוחכם משוכלל בציוד מצוידת להיות הייתה אמורה היחידה אנשים. ובחטיפת

באירופה. שהוקמו מיוחדות מבצעיות יחידות
מיקוח פיגועי של להתרחשותם קודם עוד במשטרה התגבשה כזו יחידה להקים ההחלטה
ביעילות לטפל יכולים אינם הקיימים המשטרתיים הכוחות כי שחשפו כאלה, במימדים

אלה. כגון באירועים

הישראלים הספורטאים 11 רצח לאחר זה בכיוון לפעול התחילו כולו בעולם
את לחלץ הגרמני הכוח של החמור הכישלון בעקבות ב1972, מינכן באולימפיאדת
להקים יש מורכבות ביטחון בבעיות לטפל מנת שעל הגרמנים, הבינו אז או הספורטאים.

הגרמני. הגבול משמר על היחידה פיתוח את הטילו הם מיוחדת. יחידה

בטרור, ללוחמה מיוחדת יחידה להיות שעליה התפיסה פי על הוקמה הגרמנית היחידה
לרמה אנשיה את יביא מתאים שאימון הייתה הסברה משימות. של צרה בגזרה העוסקת
היחידה מיקוח. באירוע ההצלחה סיכויי את להעלות שתאפשר מאוד, גבוהה מקצועית
מיומנות עם וחדישים מתוחכמים אמצעים ושילבה המקצועית מהבחינה הצטיינה הגרמנית
לוי, חיים מג"ב, מפקד הצלחתה. סוד היה הללו המרכיבים כל שילוב לוחמים. של אישית

ישראל. במשטרת דומה יחידה להקים החליט שובו ועם זו, ביחידה ביקר

קציני פיקוד תחת הגבול, משמר משורות מתנדבים כמאה ימנו היחידה שאנשי הוחלט
מעולה. גופני כושר ובעלי צעירים אנשים על היה הדגש הגבול. משמר

ובמהירות, בדייקנות נשק תפעול בחבלה, מגוונת למיומנות נדרש כזו יחידה מאנשי אחד כל
בחובשות. בסיסי וידע קשר ציוד תפעול ממסוקים, לפעול יכולת בגז, בשימוש ידע

מגוון, לחימה ובציוד במסוקים מהירות, במכוניות מצוידת להיות צריכה כזו יחידה
היקף. רחב פעולה טווח לאנשיה שיאפשר

כדלקמן: הוגדרו היחידה תפקידי
הגבול. משמר פעילות בתחום חריגים במצבים בטיפול אבטחה תגבור א.

ושימוש כוח בהפעלת מיומנות המחייבים ציבורי, סדר באירועי בטיפול למשטרה סיוע ב.
המדינה. תחומי בכל פתוח או בנוי בשטח חם בנשק

שישמשו אנשים חטיפת של שתופעות מאחר כי אמר לוי, חיים ניצב הגבול, משמר מפקד
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פח"ע אירועי
את ישראל משטרת על להטיל החליטה והממשלה וכאמור, החריפו, הפנים ביטחון בעיות
רבץ שכבר הכבד הנטל כל עם המשטרה, את הכריח הדבר זה. לנושא הכוללת האחריות
חדשות. עדיפויות וקביעת חדשות מסגרות קליטת למען מיידית לעשייה להתארגן עליה,

ניתנה במדינה הפנים ביטחון לנושא תכליתית. לדו המשטרה הפכה המציאות מכורח
אחרים. חשובים תפקידים חשבון על ברירה ובלית לעתים במעלה, ראשונה עדיפות

מהם. אחדים להלן בארץ. מחבלים פיגועי מספר היו ב1974

הגבעות על הגבול משמר יחידת דלקה בבוקר 6:20 מהשעה החל 1974 באפריל ב11 א.
מחסומים הציבו מג"ב אנשי מחבלים. חולית בעקבות שמונה קרית שבאזור
כדי תוך בדרך. המחבלים שהציבו נפץ מטעני על יעלו לא שאזרחים כדי בכבישים,
דלקו מג"ב ושוטרי קלעה, לכפר מדרומית שמונה לקרית המחבלים הגיעו מנוסתם
את וטיהרו אותם, כיתרו והשוטרים הספר בית בבניין התמקמו המחבלים אחריהם.
מספר באכזריות רצחו שם מגורים לבית עברו המחבלים כי התברר כך אחר המקום.
דיירים לעבר וירו בו עברו המחבלים כי וגילה, לבניין חדר הגבול משמר כוח דיירים.
בו. עליונה בדירה והתמקמו סמוך, לבניין המחבלים עברו משם דירות. במספר ששהו
אחד נפצע ממנה תופת באש נתקלה למקום משטרה ניידת הגיעה 7:30 בשעה
התפתח והצבא. הגבול משמר של נוספת תגבורת הגיעה מכן לאחר מיד השוטרים.
בו החדר קיר את שהרסו מטענים הפעילו השוטרים .11:30 לשעה עד שנמשך קרב
היו המחבלים בידי החוליה. אנשי שלושת את והרגו המחבלים, חוליית התמקמה

וכידונים. מטענים מרעומים, קלצ'ניקוב", "רובי שלושה

הביטחון, שר במקום ששהו בעת שנערכה תושבים, של סוערת להפגנה גרם האירוע
טלפונים נשק, רוצים אנו לערבים! "מוות צעקו המפגינים בכירים. וקצינים דיין, משה

התושבים". לכל ביטחון וחדרי

ושני אב משפחה, נמצאה הדירות באחת ל18. הגיע הדמים טבח קרבנות מספר
שלהם. הבוקר ארוחת כדי תוך ונהרגו שנורו ילדים,

קרית תושבי הממשלה. כנציג הלל, שלמה המשטרה, שר השתתף הנפגעים בהלוויית
הותקפו שוטרים שני דרך. השוטרים לו פינו רב ובקושי העלמין בבית הקיפוהו שמונה
בצפת, החולים לבית הועברו הם ההלוויה. בעת שהיו זעם התפרצויות כדי תוך ונפצעו

ושוחררו. טיפול, קיבלו

דקות ירושלים לב אל מכוונות טעונות קטיושות שלוש נתגלו 1974 במאי ב15 ב.
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מוכבר, בג'בל מוצבות היו הקטיושות ממשגריהן. להישלח שעמדו לפני ספורות
ערבי ידי על נתגלו הן האו"ם. משקיפי מטה ששימש הנציב'/ "ארמון בניין שבקירבת
ביטחון אנשי בלוויית למקום הגיעה וזו המשטרה, את הזעיק האיש במקום. שעבר
ירושלים, לעבר שיגורם נמנע ובכך ספורות, שניות תוך פורקו הקטיושות וחבלנים.
מלון לעבר מכוונת הייתה מהן אחת קילומטרים. שמונה היה הקטיושות וטווח היות
פמלייתו. ואנשי קיסינג'ר, הנרי הד"ר האמריקאי, החוץ שר אז שכנו בו דוד", "המלך

קאפוצ'י. הילריון הארכיבישוף ידי על ארצה הוברחו הקטיושות
להשתלט מחבלים חוליית הצליחה בשיאו ,1974 במאי ב15 אירע נוסף חמור פיגוע ג.
ערובה. כבני מורים ובארבעה תלמידים במאה ולהחזיק במעלות הספר בית על
המחבלים במעלות. הספר בבית ולנו טיול, במסגרת מצפת באו והמורים התלמידים
ומתן משא ניהול תוך בישראל הכלואים מחבריהם עשרים לשחרור תביעה העלו

הישראליים. הנציגים עם נוקשה
בית לבניין פריצה בתכנון והחלו למעלות, צה"ל המיוחדת היחידה אנשי הגיעו בינתיים
את לשחרר מנת על הכול לעשות שיש היו מלכתחילה וההוראות המגמה הספר.
שר נכחו במקום בכך. ירגישו שהמחבלים בלא נעשו לפריצה ההכנות התלמידים.
לפרוץ יש כי הייתה ההחלטה הצפון. פיקוד ואלוף הרמטכ"ל המשטרה, שר הביטחון,
בתי לשירות הטרוריסטים. שהציבו האולטימטום מועד שיפוג לפני קלה שעה לבניין
המחבלים. שלושת דרשו שחרורם שאת האסירים את לרכז הוראה ניתנה הסוהר

הלכודים. הערובה בני את לשחרר כדי הספר בית למבנה צה"ל כוחות פרצו לבסוף

נהרג. לבניין שפרצו החיילים אחד נפשות. שלוש בת משפחה וכן נרצחו תלמידים 16

תשעה היו הפצועים בין חיילים. ושני תלמידים 68 בהם שבעים, היה הפצועים מספר
השנייה מהקומה שקפץ בעת נפגע מהתלמידים חלק כקשה. הוגדר שמצבם תלמידים,

הספר. בית בניין של

בראשות פלסטין" לשחרור הדמוקרטית ה"חזית חברי היו המחבלים שלושת
בצרורות בתלמידים פגעו לכן קודם צ.ה.ל. כוחות פריצת במהלך נהרגו חוואתמה,
נמצאו במקום כקילוגרם. של במשקל נפץ חומר מטען ובפיצוץ קלצ'ניקוב" מ"רובה

קילוגרמים. 7.1 של כולל במשקל מטענים שישה עוד

טענות ההורים העלו התלמידים הורי עם הלל שלמה המשטרה שר שקיים בפגישה
יציאת את שהתירו על הביטחון, וגורמי החינוך מוסדות ספרם, בית הנהלת נגד קשות

לטיול. מצפת הספר בית תלמידי
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לעריכת ועדה במאי ב16 מינה רוזוליו, שאול ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח
המשטרה. רישיון הטעונים מאורגנים טיולים רישוי נוהלי של מפורט תחקיר

נהריה. שבמרכז 19 בלפור ברחוב לבית מחבלים פרצו לילה, בשעת ,1974 ביוני ב25 ד.

לכניסה פרצו המחבלים כניסות. בשתי דירות ותשע קומות שלוש היו המגורים בבית
הדיירים הגג. ועד התחתונה בקומה החל המדרגות, חדר את באש וריססו השנייה,
על הדלתות פתיחת את למנוע כדי בית ובחפצי ברהיטים מבפנים הדלתות את חסמו

המחבלים. ידי

עם הפעולה הסתיימה 3:30 לשעה וסמוך הבניין, על הביטחון כוחות הסתערו ב2:40
עובדה גומי. סירת נמצאה שהותקף מהבית הרחק לא הים, שפת על המחבלים. חיסול

הים. דרך לנהריה הגיעו המחבלים כי סבירה להנחה הביאה זו

כן כמו מרימונים. מרוסקות נמצאו גופותיהם ואישה. חייל וילדה, ילד היו ההרוגים בין
אזרחים. ושני חיילים שני נפצעו

לכך, בנוסף רימון. או חבלה מטען ידי על כנראה קשה ניזוק ג' בקומה המדרגות חדר
רהיטים של רב והרס הדירות בתוך וכן הכניסה בדלתות כדורים של רבות פגיעות היו
בקומת המדרגות בחדר שני הגג, על אחד נמצאו ההרוגים המחבלים שלושת וחפצים.

הכניסה. מול והשלישי הקרקע
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בישראל ניקסון ריצירד ארה"ב נשיא ב>קור
הראשון האמריקאי הנשיא ניקסון, ריצ'רד של פניו את ישראל קידמה 1974 ביוני ב16
שלא ממלכתית, פנים לקבלת ערוך היה גוריון" "בן התעופה נמל בישראל. לביקור שבא
ממלכתי לביקור הברית ארצות נשיא של בואו לקראת המדינה. קום מאז דוגמתה הייתה
היו הצוות חברי האורח. הנשיא עם השיחות את שינהל עבודה, צוות הממשלה מינתה
פרס. שמעון הביטחון, ושר אלון, יגאל הממשלה, ראש סגן רבין; יצחק הממשלה, ראש

רבינוביץ. יהושע האוצר, שר הצטרף כלכליים בעניינים

התעופה נמל משטרת התעופה. שבנמל החניה במגרשי רכב כלי חניית אסרה המשטרה
ביום כי הודיעה בהן במקום, שחנו הרכב כלי שמשות על הודעות קודם יומיים הדביקה
לתנועה נסגר הנמל .16:00 שעה עד 5:00 משעה במקום לחנות יהיה אסור האורח הגעת

הנמל. את הנשיא עזיבת ועד 13:30 מהשעה החל אווירית

בעת ותנועה סדר ביטחון, תפקידי לביצוע הכוללת האחריות הוטלה ישראל משטרת על
"מבצע כונה המבצע .1974 ביוני ה17 עד מה16 בארץ, הברית ארצות נשיא של ביקורו
"מבצע של הבולטים המאפיינים אחד האמריקאי. הלאומי שבסמל הנשר שם על נשר"
המשטרה לרשות הביקור. ימי שני ובמהלך התכנון, בשלב הדחוס, הזמנים לוח היה נשר''
מפקדה, הוקמה ההתראה מתן עם מיד המסובך. המבצע לתכנון בלבד ימים שישה עמדו
המערך את וערכה למשטרה, מחוץ גורמים עם פעולות תיאמה הפעולה, תכנית את שקבעה

הלוגיסטי.

תבורי, חיים ניצב הדרומי, המחוז מפקד את מינה רוזוליו שאול רבניצב הכללי, המפקח
בעקבות אורן. דוד תתניצב נתמנה המטה וראש המבצע מפקד כסגן המבצע. כמפקד
מאיר ניצב האירגון, אגף ראש הוציא הדרומי המחוז על למבצע הישירה האחריות הטלת
תיגבור כוחות הקצאת לגבי האחריות, של הפנימית החלוקה לגבי הנחיות נוביק,
קצין לתפקיד מונה מימרן ניצב סגן אחרים. וגורמים צה"ל עם לתיאומם ובנוגע ומשאבים
את למפקדה שיגר הארצי המטה הכללי; הביטחון ולשירות החוץ למשרד וקישור מבצעים
עם ותיאום הכוחות לציוות אחראי  בליימן ניצב תת הבאים: הבכירים הקצינים
משרד עם ומתאם בכיר תנועה קצין  תורג'מן ניצב סגן צה"ל; וכוחות האבטחה
קצין קורצוייל ניצב סגן לעיתונות; קישור וקצין דובר  בשמי ניצב סגן התחבורה;
נציג  יעקבי ניצב וסגן והלינה הכלכלה הקשר, התחבורה, נושא על וממונה בכיר מנהלה
מראשי אחד כל פעל העבודה הליכי את לפשט מנת על המבצע. במפקדת האירגון אגף
הארצי. במטה מחלקה כראש לו שניתנו הסמכויות סמך על למפקדה ששוגרו המחלקות

הגבול משמר של שוטף ביטחון מפקדת  משנה מפקדות ארבע הוקמו למפקדה נוסף
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בן התעופה בנמל השוטף הביטחון על אחראית שהייתה לוין, ניצב תת של בראשותו
מפקדת יגל, ניצב סגן בראשות גוריון בן התעופה נמל אזור מפקד ובירושלים, בלוד גוריון,
ניצב תת בראשות ירושלים אזור ומפקדת קראוס ניצב סגן בראשות המרכז אזור

ברייטנפלד.

המחוז תוגבר המבצע לצורך חיילים. 1,800 מהם אנשים; 4,200 השתתפו נשר" ב"מבצע
אביב תל ממחוז הארצי, מהמטה בשפרעם, הארצי הספר מבית משטרה באנשי הדרומי
גויסו אנשיו ממחצית שלמעלה הדרומי, המחוז על היה הנטל עיקר הצפוני. המחוז ומן

למבצע.

בתיאום הצורך בשל הרחבה, פריסתם בשל קשה בעיה היוו הכוחות על והבקרה השליטה
תקרית של במקרה לאלתורים נכונים להיות הצורך בשל וכן הזמנים לוח של מדויק
האורחים, של הזמנים בלוח תכופים שינויים של במקרים וגם בתנועה תקלה או ביטחונית

פמליות. לשלוש לעתים שהתפצלו

"המלך מלון של השלישית בקומה פיקוד חוליית  האחד בסיסים: שני קיימה המפקדה
היו במלון הפיקוד בחוליית הדרומי. המחוז במטה ורישום דיווח בקרה, חדר  והשני דוד",
צה"ל, הגבול, ומשמר ישראל משטרת  במבצע שעסקו העיקריים הגורמים מיוצגים
הכוחות על והבקרה השליטה הממשלתית. העיתונות ולשכת הביטחון שירות החוץ, משרד
לרשות עמד מהם שאחד מסוקים, שני ובעזרת מסועפת קשר מערכת באמצעות נעשו
של הקשר מערכת ניידת. פיקוד כחוליית שימש והשני התנועה על לפיקוח המפקדות
230 כלל הרכב צי נישאים. קשר מכשירי וכמאה מכוניות ממאה למעלה כללה המבצע

פרשים. ו24 אופנועים עשרה קטנועים, חמישים מכוניות,

ולליווי האורחים, שוכנו שבו דוד", "המלך מלון לאבטחת הוקדשה מיוחדת לב תשומת
אופנועים חמישה של טקסי בליווי התבטא בליווי המשטרה של חלקה לשיירה. הצמוד
ידי על אובטח כולו האזור ותנועה. ביטחון מבחינת הציר לאבטחת ומאסף חלוץ ובליווי

הגבול. משמר

המשטרה, מכוחות שנדרש "המאמץ באמרו: נשר'' "מבצע את סיכם תבורי חיים ניצב
ולא קשים ובתנאים רב במתח רבות שעות לעבוד נדרשו האנשים גדול, היה וצה"ל מג"ב
ידי על לשבח צוינו העיתונות ולגורמי לאזרחים ולסייע לעזור ונכונותם אדיבותם רגילים.

כולם".

הכללי, המפקח המתח. פג המסלול מעל הברית ארצות נשיא של מטוסו התרומם בו ברגע
הקלה; בהרגשת המסלול את עזבו שליווהו הבכירים והקצינים רוזליו, שאול ניצב רב

ובהצלחה. בשלום עבר נשר" "מבצע
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ב(צי(( >ה1שע פרשת
המדינה פרקליטות לידיעת ומעקב, קפדנית בדיקה לאחר העבירו ישראל בנק אנשי
ידי על פליליות עברות לביצוע חשד עלה מהן ישראלבריטניה", "ארץ בנק לגבי עובדות

ומנהליו. זה בנק
באנגליה, בנק אותו של בת לחברת או באנגליה לבנק נתן ישראלבריטניה" "ארץ בנק
מיליון 20 של כולל בסכום ערבויות ישראלבריטניה", "ארץ בנק עם הקשור תאגיד שהיו
לחברת או בנק לאותו תאגידים של חובותיהם לכיסוי ניתנו הערבויות שטרלינג. לירות
של המניות בבעלי הם אף קשורים היו ערבויות ניתנו שלזכותם התאגידים באנגליה. הבת
"ארץ בנק ידי על שהועברו בדיווחים הופיעו לא הערבויות ישראלבריטניה". "ארץ בנק
מטבע על המפקח אישור ללא אלה ערבויות של הוצאתן ישראל. לבנק ישראלבריטניה"
הקצה מן הבנק של מאזנו את ושינתה 1941 (כספים) ההגנה תקנות על עבירה היוותה חוץ
לירות מיליון 20 של בסך בהתחייבויות לשאת הבנק בכוח היה לא שכן הקצה, אל
לחוק א' 9 סעיף לפי עבירה משום היה הבנק מספרי הערבויות של בהעלמתן שטרלינג.
מאזנים בהגשת תשכ"ג1963. ועושק) סחיטה מרמה, (עברות עונשין דיני לתיקון
2 סעיף לפי עבירה משום היה אלה ערבויות העלמת תוך חשבון רואה ידי על מאושרים

זה. לחוק
להתחייבויות בנוסף בו במצב הבנק עסקי וניהול הספרים מן הערבויות של העלמתן
חמור חשד לעורר כדי בה היה שטרלינג לירות מיליון 20 של התחייבות מצויה הרשומות

.1941 הבנקאות לפקודת (א') ב' 14 סעיף לפי עבירה של
בתאריך בחקירה. לפתוח נתבקשה ישראל משטרת שנאסף והחומר הממצאים לאור
בןציון, יהושע נגד אביב בתל המחוזי המשפט לבית האישום כתב הוגש 1975 באוגוסט 8

ישראלבריטניה''. "ארץ בנק של הכללי המנהל שהיה מי
מנכסי או מכספי דולר מיליון 42 של סכום בןציוןגנב כי היתר בין צוין האישום בכתב
כוזבים. ורישומים עסקות תחבולות, באמצעות ויליאמס משפחת לרשות והעבירם הבנק

מועצת לאישור להביאן מבלי עשה הללו העסקות כל את כי בןציון את האשימה המדינה
לנדי, להרי למעט בבנק, כלשהו גורם לידי תוכנן את להביא ומבלי הבנק של המנהלים

הנאשם. של וגיסו בלונדון הבת חברת ומנהל המנהלים מועצת ראש יושב
הכיל והוא קירש, מיכאל הדין עורך ירושלים, מחוז פרקליט חתום היה האישום כתב על
ביודעין מעשה  השאר בין היו בןציון הואשם לפיהן החוק הוראות אישום. סעיפי 11

מנהל ידי על גניבה במסמכים, כוזב רישום בהתחייבויותיו, לעמוד הבנק ביכולת שפגע
מחמירות. בנסיבות במירמה דבר וקבלת

ל"י. מיליון 25 של וקנס מאסר שנות ל12 דינו מגזר 1975 בדצמבר 23 בתאריך
מאסר. שנות שלוש הכל לסך כפועל המאסר יתרת הומרה 1977 בספטמבר ב7
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הלר רחל רצח
על שרכב שעה קיסריה", "פיתוח חברת שומר מצא ,9:00 בשעה ,1974 באוקטובר ב24
הייתה הגופה קיסריה. באזור ושיט" ל"קיט המוליך הכביש לצד צעירה גופת סוסו,

צווארה. סביב בחזקה כרוך היה לבן ושרוך לרגלה אחד סנדל רק עירומה,

מציאתה. יום בבוקר 4:00 לשעה סמוך אירע שהמוות קבע הגופה את שבדק רופא
ניצב סגן בראשות חוקרים, שישה ובו הרצח, לפענוח מיוחד חקירה צוות הקימה המשטרה

חדד. חנא

לכל מברק החקירה צוות שלח באבוכביר הפתולוגי למכון הגופה להעברת במקביל
של תיאורה את ההולמת צעירה, היעדרות על הודעה נתקבלה אם לברר כדי היחידות

הנרצחת.

ביכונסקי יורם בשם 21 בן גן רמת תושב להתבהר. הזיהוי תמונת החלה 18:00 בשעה רק
בת חיילת הלר, רחל חברתו של היעדרותה על והודיע בחיפה המשטרה בתחנת התייצב
החיילים, איסוף לנקודת אותה ליווה באוקטובר, 23 בערב, רביעי ביום כי סיפר הוא .19

בחיפה, רוטנברג" ל"בית בא הצהריים אחרי למחרת אביב. תל בצפון הרכבת תחנת שליד
לא הוא אך בה להשתתף שעמדה להצגה לאספה כדי החיילות, במעון התגוררה שם

בוודאות. הגופה תמונת את זיהו הלר רחל של לחדר וחברתה ביכונסקי בחדרה. מצאה
מאוד התרשם הוא אז. עד שנאספו והעדויות הדו"חות את בחן החקירה צוות ראש
זה שקט רב. נפשי שקט ובעל נבון כצעיר לו שנתגלה ביכונסקי, יורם עם שקיים מהשיחה
כפי הגופה תצלום את לביכונסקי החוקר הציג כאשר הנסיבות; לנוכח החוקר את התמיה
את בחן והוא ביכונסקי, של בעיניו משהו והאדיש השקט המבע נשתנה לא שנמצאה,
שמא או ברזל, בעצבי ניחן ביכונסקי אם התלבט חדד מקצוע. איש של בקפדנות התמונה

מה. דבר מסתיר הוא

עובדות. מעלים הוא כי חשד שעוררו רבות, סתירות נתגלו ביכונסקי יורם של בעדותו
אותו שקשרה ישירה, ראיה כל החוקרים בידי הייתה ולא נסיבתיות, היו לגביו החשדות
שאול המפכ"ל אך ביכונסקי, של יותר ישירה וחקירה מעצר הצדיקו החשדות לרצח.
זקוקים שהחוקרים בטענה כך על מלהורות נמנעו שור אריה החקירות אגף וראש רוזוליו
שהייתה כפי כך, כל גבוהה נכות בדרגת מלחמה פצוע לעצור כדי יותר מוצקות לראיות

לביכונסקי.

רחל רצח לפרשת דמיון נקודות למצוא כדי ישנים רצח בתיקי חדד התעמק ארוכים ימים
מרצונה אותה והוליך הכירה, הלר רחל את רצח אשר האיש כי בלבו ספק היה לא הלר.
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אגף מראש ביקש סתום, למבוי הגיעה החקירה כי חדד כשהרגיש חייה. נקפדו בו למקום
אברהם רבפקד מונה 1974 בדצמבר ב11 לחקירה. חדש צוות ראש למנות החקירות

החדש. הצוות לראש חיפה, במרחב החקירות לשכת ראש שהיה צמרת,

ב למעצר הובא אף אשר ביכונסקי, יורם על החשד נפל שוב ידיו על החקירה ניהול במשך
אישום, כתב להגשת מספיקות ראיות לאסוף הצליח לא החקירה צוות אך בדצמבר. 26

ביכונסקי. את לשחרר והחליט
שני של פעילותם את שיעריך תחקיר, צוות להקים החקירות אגף ראש החליט זה בשלב
הבאים; בנושאים המלצות והצעת מסקנות הסקת לקחים, הפקת "לשם החקירה צוותי
תשאול אחרים, ומומחים החוקרים רמת הכוחות, סדר פירוט החקירה, ותכנון אירגון
בבתי המשטרה אנשי והופעת ציבור יחסי מדעיים, ועזרים עזר באמצעי שימוש ומודיעין,

מרקוס. שאול ניצב סגן עמד התחקיר צוות בראש המשפט".
פורטו בו התחקיר, דו"ח את החקירות אגף לראש מרקוס הגיש 1975 בפברואר ב27
אחרים. מקצועיים גורמים לבין ביניהם השילוב ומידת אירגונם דרך הצוותים, פעולות
בו מהמקום בחקירה להמשיך השני החקירה צוות של בנטייתו התמקדה הביקורת עיקר
ביכונסקי נגד החשדות בחקירת להתרכז כלומר עבודתו, את הראשון החקירה צוות סיים
צוות הקמת על הומלץ הדו"ח בסיכום אחרים. כיוונים במקביל ולפתח להמשיך בלי בלבד
לבחון מנת על ולהעריכו קיים חקירה חומר לסנן הייתה אמורה הראשונה משימתו חדש.
איש החדש לצוות לצרף גם הומלץ זאת. מצדיק שהחומר במידה חדשים, כיוונים
מדעיים. גורמים עם קבוע בקשר ויעמוד לצוות מדעי יועץ שישמש פלילי, לזיהוי מהמחלקה
שאול ניצב סגן בראשות פעולתו את השלישי החקירה צוות התחיל 1975 באפריל ב3
בו. החוקרים והרכב הקמתו עצם על כבד איפול תחת החלה הצוות של עבודתו מרקוס.
של שקול מהלך לשבש היה שעלול התקשורת, בכלי נוסף שדים מחול מפני חשש היה
השאר בין המשטרה, ביוזמת פרסום האפשר ככל למנוע הייתה ההחלטה החקירה. עבודת

החקירה. על הידיעה לעצם השותפים במספר חד צמצום ידי על

ניסה הצוות הקודמים. הצוותים שני בחקירת עלה ששמם חשודים, בדק החקירה צוות
בכלל, אם שלו, הקשר ועל מהם ואחד אחד כל של והמינית הפלילית התנהגותו על לעמוד

לו. וסמוך הרצח ביום תנועותיו את ולשחזר הנרצחת, עם

ממש של הוכחה לגיבוש עד אך שנאספו. ראיות בשל ברנס עמוס על נפל מרקוס של חשדו
עמוס לגבי נסיבתיות או ישירות ראיות מרקוס ניצב סגן בידי היו לא רב. מרחק היה

ברנס.

עצמו ברנס בחקירת תהיה האמת לחקר להגיע יוכל בה היחידה הדרך כי סבר מרקוס
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במעשים כחשוד ברנס של מעצרו את המשפט מבית לבקש החליט לכן במעצר. נתון בעודו
מגונה. מעשה על נגדו תלונה כל הייתה לא שלמעשה אף על מגונים,

בחשד מעצר פקודת נגדו והוצאה שופט, בפני ברנס עמוס הובא 1975 באפריל ב14
מגונים. מעשים לביצוע

שוחזר באפריל, ב18 בלבד, יומיים וכעבור הרצח בביצוע והודה ברנס נשבר באפריל ב16
וידיאו. במסרטת והונצח האירוע

מאחר רק להודות הסכים שברנס הודעה, ברנס עמוס של דינו עורך מסר באפריל ב21
בו. לעמוד יכל שלא ופסיכולוגי פיסי לחץ עליו והפעילו מעיניו, שינה הדירו הצוות שחוקרי
מהעיתונות לו ידועים היו האירוע פרטי כי השיב הרצח על פרטים ידע כיצד לשאלה
רם נחמן הדין עורך הראשון. החקירה צוות ידי על הראשונה בחקירתו שלמד ומהפרטים
בפני שקר שבועת להישבע אלבז פקד עם אחת יד עשה מרקוס שאול ניצב סגן כי טען
לבקשת ביסוס כל אין כי ידע, מרקוס ששאול בעוד ברנס, הובא בפניו השלום, שופט
החקירה צוות כי הדין, עורך טען כן כמו מגונים. מעשים בביצוע כחשוד הנאשם של המעצר
ביומן רישום לגבי המינוי כתב הוראות אחר מילא לא כאשר ביושר שלא נהג המיוחד

וניהולו. המבצעים

לאחר ברנס, עמוס על עולם מאסר בחיפה המחוזי המשפט בית גזר 1976 בינואר ב11
חף הוא כי טען ברנס ברם, הלר. רחל החיילת של תחילה בכוונה ברצח אשם אותו שמצא

העליון. המשפט לבית וערער מפשע,

של הדין פסק על ברנס עמוס של ערעורו את העליון המשפט בית דחה 1976 ביולי ב6
המחוזי. המשפט בית

מנת על חוזר משפט לקיום ספור אין בקשות והגיש ברנס, שקט לא הסוהר בבית גם
חפותו. את להוכיח

לאחר מעצרו. מיום מאסר שנות ל12 עונשו את המדינה נשיא קצב 1983 ביוני ב19
ב23 שוחרר ברנס ועמוס המאסר, שנות שמונה נסתיימו המאסר מתקופת שליש הורדת

.1983 ביוני
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קאפ1צ'> הילריון הארכיבישוף פרשת
הילריון הארכיבישוף על מאסר שנות 12 בירושלים המשפט בית גזר 1974 בדצמבר ב9
בעבור שירות ביצוע זר, סוכן עם מגע קיום של בעבירות אותו שהרשיע לאחר קאפוצ'י,

חוקית. רשות ללא נשק ונשיאת אסורה התאגדות
שהעונשים קבע המשפט בית אולם מאסר, שנות 59 היה קאפוצ'י על שהוטל הכולל העונש
אלה מבין ביותר הגבוה המאסר עונש את ירצה קאפוצ'י כי החליטו ולפיכך חופפים, יהיו

זר. סוכן עם מגע קיום בגין מאסר שנות 12  עליו שהוטלו

היווניתקאתולית הכנסייה של הפטריארכלי לנציג קאפוצ'י ההגמון מונה ב1965
נהג הוא ולוד. רמלה יפו ירושלים, מזרח ושומרון, יהודה על חלש תפקידו בתוקף בירושלים.
והיה ישראל, שלטונות נגד בירושלים מוסלמים דת אנשי שהפיצו עצומה כל על לחתום

נאצר. מצרים נשיא של מותו ביום וההפגנות השביתות ממארגני

ביטחון, באנשי לפה מפה מלא הדיונים אולם היה במשפטו הדין פסק הקראת בעת
הוותיקן, של נציגו האדום, הצלב נציג גם במקום היו הנאשם. של ובמקורביו בעיתונאים

שונות. נוצריות עדות של ונציגים ירושלים של המופתי
המעשים את וסקרה הדין פסק את קראה פורת, בן מריס השופטת המשפט, בית נשיאת

לנאשם: התביעה שייחסה

קאפוצ'י קיים בלבנון, התכופים ביקוריו במהלך ,1974 לאוגוסט אפריל חודש "בין
שכנעוהו הפעמים באחת ה"פתח". מאירגון מפתח אנשי שני עם מגע שונות בהזדמנויות
חבלה. וחומרי נשק שהכילו מזוודות שלוש לירושלים הפרטית במכוניתו להעביר השניים

היו במזוודות חנינא. בית בשכונת ספר בבית למסתור הביא המלאות המזוודות את
משגרים. כולל "קטיושה", וטילי מקלעים תת יד, רימוני שעונים, חבלה, לבני עשרות

בדפנות שהוסתרו ונשק, חבלה חומרי לירושלים מבירות העביר 1974 וביולי 1974 במאי
סער רובי אקדחים, במכוניתו ונתגלו נתפס, באוגוסט ב8 שביצע בהעברה מכוניתו.
נפץ חומר ק"ג וכ170 פלסטי נפץ חומר ק"ג 31 נפצים, 400 מחסניות, "קלצ'ניקוב",

ל"אצבעות". שחולק פלסטי
לאירגון יועד האמל"ח כי התביעה הוכיחה במשפטו חוקריו. עם פעולה שיתף קאפוצ'י
מאסר. שנות ל12 נידון כך, בגין ישראל. ברחבי טרור פיגועי יבצע שזה בכדי ה"פתח",
בני חטפו בהן בפעולות השאר בין שחרורו, על המחבלים אירגוני עמלו מאסרו מאז

ערובה.
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ה>ם בנמל* סדר משליט מג''ב
היה תפקידן ישראל. של הים בנמלי הגבול משמר פלוגות להציב הוחלט 1975 בפברואר
בנמל אשדוד. בנמל הפקרות שררה תקופה אותה הנמלים. את ולאבטח הסדר על לשמור
עד מחו"ל. פרטי הון של רבים מיליונים הושקעו שבהקמתם פרטיים, מסופים שני פעלו
הניב והמסוף שגשגו, העסקים תקינה. בצורה מהם באחד העבודה התנהלה 1974 סוף
שחששו והמחסנאים, התפעול ועובדי בייבוא, מיתון חל 1974 אחרי אך גדולים. רווחים
הסוורים של הפעיל בסיועם הפרטי. למסוף להתנכל החליטו בהכנסותיהם, מירידה
כל והפרו האוניות סוכני של המסירה בהוראות זילזלו הם מכולות. ופיצלו פירקו החזקים,

לירות. מיליוני של הפסדים הצטברו במסופים ונוהל. חוק

משפחה לדעת הנמל. עובדי כולם אחים, חמישה ובה פרץ, משפחת עמדה העובדים בראש
מנהיג היה פרץ, יהושע האחים, אחד וההנהלה. האחרים העובדים על חתתה את הטילה זו
שהתעמת מיליטנטי, כאדם ידוע היה הוא  הנמל פועלי של הוועד ראש ויושב העובדים

וההסתדרות. הממשלה נציגי ועם הנמל שלטונות עם קשות
שוטריה ועל ואילת, אשדוד בנמלי הגבול משמר של ב' פלוגה הוצבה 1975 באפריל ב14

ביותר. שכיחה לתופעה שהפכו והפריצות הגניבות את למנוע הוטל
בפגישה רוזוליו, שאול המשטרה, של הכללי המפקח הודיע לנמלים מג"ב כניסת לאחר יום
לאבטח נועדה הארץ בנמלי הגבול משמר יחידות הצבת כי אשדוד, בנמל הוועדים נציגי עם
עבודה. בסכסוכי להתערב המשטרה של מטיפולה אין וכי בהם, הרכוש על ולשמור אותם

לנמל יוקצה היחידה מאנשי חלק עצמאית. במסגרת תפעל מג"ב יחידת כי ציין המפכ"ל
הגבול משמר הקים לנמל כניסתו לקראת באשדוד. היחידה לקציני כפוף ויהיה אילת,

קבע. מבני לרשותם שהועמדו עד במחנה התגוררו השוטרים בסמוך. אוהלים מחנה

החלו כך אחר אך אשדוד, נמל אנשי לבין מג"ב אנשי בין טובים יחסים שררו תחילה
כי הסביר זכריה, יוסף הפלוגה, מפקד סגן הורעו. והיחסים ומתחים, עלבונות להצטבר
אנשי נהגו בהם ,0.3 מקלעי עם ג'יפים בשטח שיופעלו לכך התנגדות הייתה הנמל לאנשי
את מג"ב אנשי הסירו זאת בעקבות לחם. ובבית בחברון בסיורים להשתמש מג"ב פלוגת
מארבים. טמנו אף פעם ומדי הגלים, משובר ובתצפיות בסיורים המשיכו אך המקלעים,
העובדים ריכוז. מחנה של תחושה אצלם יוצרים והסיורים התאורה הגדרות, כי טענו בנמל
כלי את ובעיקר אותם בודקים שהשוטרים בכך בהם אמון. וחוסר בכבודם פגיעה ראו
כי טענו העובדים אך ההדורים, את ליישר ניסו הגבול משמר קציני מהנמל. ביציאה רכבם,

עלבונות. ומשמיעים דלתות טורקים בחוצפה, אליהם מדברים השוטרים
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בין מהנמל, ביציאה הביקורות בעת תקריות ויותר יותר אירעו אחדים שבועות במשך
הגבול. משמר אנשי לבין הוועדים, פעילי ובעיקר הנמל, עובדי

השוטרים אחד כאשר לנמל, הגיעו מג"ב שחיילי לאחר כחודשיים קרה גדול פיצוץ
פועלי של הוועד ראש ויושב העובדים מנהיג פרץ, יהושע את עצר הראשי בשער החדשים

הנמל.

נעלב פרץ הכירו. לא כי זיהוי, תעודת ממנו וביקש הראשי הנמל בשער עצרו הצעיר השוטר
קצין קשים. דברים הוחלפו המעורבים בין נבדק. הנמל מנהל שגם פי על אף מאוד
הדרומי המחוז מפקד גם דמים. בשפיכות פרץ איים ואז למקום, הגיע מג"ב של המבצעים
הפגיעה בגלל הנמל את לסגור איים פרץ לנמל. הגיע איבצן, אריה ניצב המשטרה, של
הנמל; את לסגור הצליחו אכן קצר זמן ובתוך היטב, מאורגנים היו הנמל עובדי בכבודו.
יהושע של הוראתו פי על אחדות, שעות למשך 1975 ביולי ב9 נחסמו אשדוד נמל שערי

פרץ.

של הכללי המפקח עם והמשטרה, האוצר שרי עם התייעץ יעקבי, גד התחבורה, שר
רמז. אהרון הנמלים, רשות מנכ"ל ועם התחבורה משרד של המשפטי היועץ עם המשטרה,
נערכה במשטרה בנמל. הסדר להחזרת התערבותה את וביקש למשטרה פנה רמז
התערבות את למנוע מנת על אך בכוח. הנמל את לפתוח הייתה והכוונה התייעצות,

וחצי. שעות חמש כעבור הנמל שערי את פרץ פתח המשטרה

נוף עקיבא הכנסת חבר יתרה. בחומרה לאירוע התייחסו הכנסת וחברי הממשלה שרי
בגין פרץ יהושע נגד פרטית פלילית קובלנה קדמי, יעקב החקירות, אגף לראש הגיש
הגבול משמר אנשי נכנסו מאז כי טען פרץ הרבים. ברשות מטרד ויצירת ציבורי נזק גרימת
כמו הנמל עובדי אל מתנהגים מג"ב, אנשי  הם העובדים, ידי על בכבוד והתקבלו לנמל
מנהל הגיש ב10.7.75, התקרית, למחרת קשה. וביד באכזריות  השטחים תושבי אל
שר של הוראה פי על פרץ יהושע נגד למשטרה פלילית קובלנה גזית, יצחק אשדוד, נמל
בנמל לעובדים שהורה בכך הציבורי והסדר החוק את שהפר על יעקבי, גד התחבורה,
ולראות הקובלנה את לבטל התחבורה משר ביקשו הנמל עובדי השערים. את לחסום
את יגביר התלונה ביטול אי לטענתם, המשטרה. את בו לערב שאין עבודה סכסוך בפרשה
פרץ, יהושע כנגד הציבורית הביקורת המצב. להידרדרות יביא והדבר בנמל התסיסה
הייתה להזדהות, ממנו שבקשו לאחר הנמל את והשבית מראהו פי על אותו שיזהו שדרש
הנמלים, רשות ומנהל גזית, יצחק הנמל, מנהל על גם פסחה לא היא אך מאוד. חריפה

זה. למצב להגיעו עד פרץ את ורוממו שגידלו רמז, אהרון

פחות לא אך במקומה, הייתה הפרשה את לחקור התחבורה שר דרישת כי נטען בעיתונות
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פרץ, יהושע של החריגה התנהגותו רק הייתה לא השאלה בנמל; סדר להשליט היה חשוב
הכלל ענייני שמירת על שהופקדו האנשים וכשירות באשדוד בנמל המשטר אופי גס אלא

בעיתונות. נטען הציבור, לשלום סכנה היוותה פרץ יהושע התנהגות כן. לעשות

את ודחתה פרץ של מעשהו את בה גינתה לישיבה, התכנסה הנמלים רשות מועצת
הרשות, מנכ"ל של בפעולותיהם מסויגת בלתי תמיכה הביעה היא בתקיפות. דרישותיו
פעולותיהם על הגבול ולמשמר למשטרה והוקרה גזית, יצחק הנמל, ומנהל רמז, אהרון
לנמלים והיוצאים הנכנסים בדיקת לרבות הטוב, והסדר הרכוש הביטחון, על לשמירה
המקרה. נסיבות בחקירת בדחיפות לפתוח למשטרה הורה לממשלה המשפטי היועץ בארץ.
העובדתי החומר הוא בתיק הטיפול המשך לגבי שיכריע היחיד שהשיקול אמר הוא
המרכז, מרחב משטרת מפקד קראוס, דוד משנה ניצב המשטרה. ידי על ויוגש שייאסף
ראש סגן עמד הצוות בראש פרץ. נגד פלילית בקובלנה לחקור כדי חקירה צוות מינה
עובדי בקשת את דחה יעקבי גד השר אהרון. בן יוסף רפ"ק כמרחב, החקירות לשכת
להתערב יכול אינו כי בטענה שנפתחה, החקירה את להפסיק מנת על להתערב הנמל

משפטיים. בהליכים
על פרץ יהושע את החקירה, צוות ראש אהרון, בן יוסף פקד רב חקר 1975 ביולי ב15
וזה לממשלה, המשפטי ליועץ שיגיע מנת על התיק את העביר ביולי ב17 בפרשה. חלקו

בנמל. אחרים ועובדים פרץ יהושע את לדין להעמיד מקום יש אם סופית יכריע

פלילית; עבירה על פרץ יהושע את לדין להעמיד המשפטי היועץ החליט 1975 ביולי ב20
המשפטי היועץ החלטת על הידיעה הנמל. את לחסום הוראה מתן ידי על החוק הפרת
רמז אהרון הנמלים, רשות מנכ"ל דברי גם בנמל. התפעול עובדי בקרב רבה תסיסה גרמה
הפשע את לבלום יכולה הנמלים רשות הייתה לא לנמלים המשטרה באה שלולא כך, על

העובדים. את מאד הרגיזו בהם המאורגן
הוא פרץ. יהושע נגד אישום כתב באשדוד השלום משפט לבית הוגש 1975 באוגוסט ב3
את לסגור לפועלים הוראה שנתן בכך לציבור נזק גרימת אישום: סעיפי בשלושה הואשם

התעבורה. לתקנות בניגוד כדין, שלא בדרך ושימוש לרבים מיפגע גרימת הנמל, שערי

ב21 קנס. לירות ו5,000 בפועל מאסר חודשיים פרץ יהושע על גזר באשדוד השלום שופט
השלום משפט לבית בקשה פרץ, של פרקליטו רון, אורי דין עורך הגיש 1975 באוקטובר
על ערעור להגיש עומד שהוא בכך בקשתו את נימק הוא הקנס. תשלום מועד את לדחות

מהסביר. למעלה הוא בו שיזכה הסיכוי ולדעתו הדין, גזר
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בירושלים השוטף הביטחון לשמירת * מחט"ב הקמת
התפוצצו, חבלה מטעני בירושלים. בעיקר פוו"ע, באירועי מרובה שנה הייתה 1975 שנת

יותר: הקשים האירועים אזכור להלן ונפצעו. נדקרו רבים אורח ועוברי

יהודה. מחנה שוק ליד יפו ברחוב התפוצץ חבלה מטען
.4 בקו באוטובוס התפוצץ "בזוקה" מסוג פגז

העיר. במרכז אלסקה" "קפה ליד התגלה חבלה מטען
מטען והתגלה "אגד", בחניון 9 בקו באוטובוס התפוצץ מטען

.25 בקו באוטובוס
הנביא. שמואל ברחוב התפוצצו מטענים שני

מטודלה. בנימין ברחוב חונה למכונית מתחת התפוצץ מטען
העיר. לעבר נורו "קטיושה" טילי שני

.62 חברון בדרך פיגוע

באוטובוס שהתגלה לאחר ישראל, שבטי ברחוב התפוצץ מטען
.11 בקו

ציון. בכיכר התפוצץ תופת מקרר
"אייל". מלון ליד שמאי ברחוב התפוצצה תופת מכונית

וגן. בית בשכונת באוטובוס התפוצץ מטען
נאוה". "קפה ליד פיגוע

לאומי הבין מעמדה נוכח ועדין מורכב עניין ומתמיד מאז הייתה ירושלים העיר אבטחת
ובעולם. בארץ בה, שאירעה תקרית כל הדהדה שבגללו העיר, של והדתי

ממשלת קיבלה 1975 בנובמבר שב16 לכך בעיר הפיגועים ריבוי הביא זו בשנה אבל
המליץ הלל שלמה המשטרה שר בירושלים. הביטחון אמצעי את להגביר החלטה ישראל
השר הצעת את גם בנוסף קיבלה הממשלה הגבול. משמר של קבועים כוחות בעיר להציב

ושומרון. יהודה ערביי על בעיקר וממנה, לירושלים המעבר את להכביד

ניצב המרחב מפקד הפעלתו. וצורת לירושלים 4 מחט"ב הכנסת בנושא מטה דיוני נערכו
וסדר ביטחון לנושאי מג"ב כוחות את להפעיל הייתה הכוונה כי הדגיש קראוס דוד משנה
יפעלו לא בלעדיו המרחב; של אחיד פיקוד יהיה שלא לדבריו היה אפשר אי ולכן ציבורי,

ביעילות. הכוחות

 בינואר ב5

 בפברואר ב2

 בפברואר ב3

 בפברואר ב4

 בפברואר ב14

 במרס ב31

 במאי ב3

 במאי ב4

 במאי ב29

 ביולי ב4

 באוקטובר ב27

 בנובמבר ב12

 בנובמבר ב13
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את הקימה אלבלדס, חיים סנ"צ המחט"ב, מפקד סגן בפיקוד ,1 מחט"ב ממפקדת חלק
כללה: בעיר מג"ב פעילות פלוגות. שלוש בסיוע בירושלים 4 מחט"ב מפקדת

הנעשה אחר שוטף לעיקוב מיועדים שהיו רגלית, בפעילות משולבים ממונעים, סיורים א.
בשטח. הכוחות על הדוק ופיקוח אפשריים לאירועים ההגעה מהירות הגברת בשטח,

פתאומיות. והן שגרתיות הן  רכב בדיקות כ.

לפיגוע. רגישים במקומות קבועות תצפיות ג.

המזרחית. בעיר פתע ובדיקות סריקות ד.

העיר. במערב העובדים ערבים פועלים של פתע בדיקות ה.

מרחוק. ירי מפני ירושלים אבטחת ו.

בשטח. הפועלים הגורמים שאר עם תיאום מערכת יצירת ז.

מיוחדות. למשימות הימ"מ הפעלת ח.

המודיעין. נושא הגברת ט.

האזרחים. עירנות הגברת י.

סדר גדל הציבורי, והסדר הפח"ע אירועי וריבוי ה"אינתיפדה" פרוץ עם ,1987 בדצמבר
נוספים תקנים נקבעו יותר ומאוחר סיפוחים, באמצעות הכוח הוגדל תחילה הכוחות.
למפקדת 4 מחט"ב את להפוך הוחלט ה"אינתיפדה" אירועי החמרת עם נוספות. לפלוגות

ירושלים. שוטף) (ביטחון בט"ש

ברורה הייתה לא משימתית אחריות לבין טריטוריאלית אחריות בין החלוקה אך
ירושלים. בט"ש מפקדת להקמת ארגון פקודת 1987 באוגוסט ב5 פורסמה ולכן לחלוטין,
תהיה המפקדה כי נקבע ירושלים. לבט"ש מג"ב מפקדת אחריות הוגדרה זו בפקודה

פלוגות. שש בירושלים יהיו וכי מג"ב למטה וארגונית ירושלים למרחב מבצעית כפופה

ירושלים מחוז הקמת על המליצה ,1990 משנת הרהבית אירועי את שבדקה חפץ", "ועדת
הכותל לאבטחת השאר, בין שייועדו, נוספות, פלוגות בשתי בעיר מג"ב כוחות הגדלת ועל

הוועדה. המלצות את ליישם החליטה המשטרה והרהבית.

החלו זו בתקופה פלוגות. שמונה ירושלים מג"ב במפקדת היו ,19931991 השנים בין
יוזמים כוחות ליצור מנת על ירושלים מג"ב מבנה את לשנות שנועדו רעיונות לבדוק
מג"כ של המסתערבים יחידת הוקמה ב1.1.93 הקיים. הכוחות סדר מתוך ניידים וכוחות
נוספה ירושלים למחוז נוספים תקנים קבלת עם שצומצמו; תקנים חשבון על ירושלים
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מתוך 4 סמ"ג יחידת הוקמה ב1.3.94, האחרון, ובשלב ,3 סמ"ג יחידת 1993 שנת במהלך
לסיוע וחלק עצמה בעיר לסיוע הועברו היחידה מאנשי חלק לשניים. שחולקה אחרת פלוגה

הקדושים. במקומות

שפעלה חיב"ה ופלוגת למשטרה, חובה שוטרי לגיוס החוק שונה 1996 העבודה בשנת
ירושלים. מג"ב למפקדת הכפופה סיור שוטרות לפלוגת הפכה בירושלים
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אילתאשקלון הנפט צינור קו שובתי עם המשטרה התמודדות
שהיא העובדה את לנצל ישראל מדינת על כי למסקנה, המדינה קברניטי הגיעו 1956 בשנת
גולמי. נפט שיוביל בצינור החופים שני בין ולקשור התיכון והים יםסוף לחופי שוכנת
16 בקוטר צינור בהנחת הוחל 1957 ובשנת דהרוטשילד, אדמונד הברון אז נרתם לנושא
ברכה ראה רוטשילד דה הברון וגם הנפט, צינור מהנחת רצון שבעת הייתה הממשלה אינץ'.

בארץ. הנפט בעסקי בעמלו

את להרחיב הרעיון עלה סואץ, תעלת נחסמה כאשר הימים, ששת מלחמת תום לאחר
ידי על ובוצע "תה"ל" ידי על שתוכנן מהיר, במבצע אינץ'. 42 לקוטר הנפט צינור

נאים. רווחים והכניס יפה עלה המבצע החדש. הצינור הונח  "מקורות"

ירד הנפט מחירי ועליית הכיפורים יום מלחמת בעקבות ימים. האריך לא השגשוג אולם
לפני עוד הוזמנה שבנייתן מכליות, ארצה הגיעו זו בתקופה דווקא לנפט. הביקוש
בוצר, אברהם (מיל') האלוף החל ,1974 במרס עת, באותה וגדל. הלך והצי  המלחמה

הנפט. צינור קו חברת בניהול עשיר, צבאי ותק שמאחוריו

1974 בשנת נפט. טונות מיליון 25 הנפט צינור הוביל 1973 בשנת קודרת; נראתה התחזית
50 יועברו כי ,1975 לשנת התחזית כי ברור היה טונות. מיליון 27 והועברו זעיר, גידול חל
לצריכה טון מיליון שמונה עד שבעה נועדו החזויה הכמות מתוך תתממש. לא טון, מיליון
החל זה רקע על והצטמצם. הלך קוהצינור חברת של היצוא שהיקף כך המקומית,
התחלקו אשקלון בנמל והעובדים. העבודה בעיות את יסודיות ביתר לבחון בוצר אברהם
לחבר יש שאותו בצינור, מטפלים ול36 סירות מפעילי ל30 הים במחלקת העובדים
העבודה בשגרת מצב תמונת תיאר בוצר אברהם צוללנים. היו מתוכם שישה למכליות.
עליה. לנוח ויושבים למכלית הצינור את מחברים לעבודה, העובדים מופיעים בה בנמל,
מאומה כמעט עושים העובדים אין טען, כך שעות, כ26 נמשך האנייה מכלי שמילוי מכיוון
ההיעדרויות, את לצמצם העבודה, את לייעל בוצר ניסה כאשר אולם, זמן. פרק אותו בכל
כלפיו קמה במשמרות, שעות שמונה של רגיל עבודה ליום לעבור העובדים את לשכנע

חזקה. התנגדות

עובדי ועם ההסתדרות עם והוסכם בחברה, העבודה צומצמה דלק בהובלת השפל עקב
זו, החלטה בעקבות יפוטרו. במקום הים ממחלקת עובדים 18 כי באשקלון הנפט מעגן
מנכ"ל מוקדמת. אזהרה בלא בשביתה הים מחלקת עובדי 66 פתחו ,1975 במרס ב20
מאות של לנזק תגרום שהשביתה מכך הזהיר (קצא''א), אילתאשקלון הנפט צינור קו
תעסוקתם את יסכן הים עובדי של שביתתם המשך כי הדגיש הוא יום. בכל דולרים אלפי
על להודיע צורך יהיה בו מצב ליצור עלול השביתה המשך החברה. עובדי 360 כל של
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שהשובתים הסתבר כאשר החריף באשקלון הנפט בנמל הסכסוך בכלל. הנפט נמל סגירת
הדירוגיים הימאים שאיגוד טוענים אלא אשקלון, פועלי מועצת חסות את מבקשים אינם
מקצועי לאיגוד במחלקה הנמלים על הממונה הודיעו כך כדי תוך אותם. המייצג הגוף הוא

חוקית. אינה השביתה כי אשקלון פועלי ומזכיר בהסתדרות הפועל בוועד

צו  גולדברג מנחם שבע, בבאר לעבודה האזורי ביתהדין שופט הוציא במרס ב23
הנמל. הנהלת הוראות לפי העבודות את לבצע הנפט בנמל השובתים הנתבים את המחייב
הים. מחלקת עובדי באמצעות שלא אניות להשיט לא להם הורה הים קציני איגוד אך
התייצבו שלא המשמרות עובדי לכל פיטורין הודעת שלחה קצא"א הנהלת במקביל

לעבודה.

השתלטו בזמן בו בוצר. אברהם של ללשכתו הים מחלקת עובדי עשרה פרצו במרס ב24
עם לדבר דרשו המתפרצים ים. ללב בהן והפליגו סירות ארבע על זו ממחלקה עובדים
זאת מנעו לטלפן, ניסה כאשר להסתדרות. אותם והפנה סירב הוא אך בוצר, המנכ"ל

המתפרצים. עשרת את שעצרה המשטרה, את הזעיקה מזכירתו ממנו;

מכשיר באמצעות לסכסוך. קץ לשים הסירות ארבע על שהשתלטו העובדים ניסו בינתיים
על שייוצגו בתנאי עובדים, 18 בפיטורי להכיר מוכנים שהם הודיעו ברשותם שהיה הקשר
שהחברה ביקשו כן בו). הכירה לא שההסתדרות (איגוד הדירוגיים הימאים איגוד ידי
נדחתה, השובתים דרישת במשטרה. נגדם שהגישה גבול, הסגת על התלונה את תבטל
משמר ספינת בתוכן. השובתים 19 ועל הסירות על להשתלט לנסות המשיכה והמשטרה
שני נפלו עליהן להשתלט השוטרים וכשניסו השובתים, סירות לקרבת הגיעה משטרתית
מנוסים. ימאים היו ויושביהן ומהירות, קלות היו השובתים סירות לים. משטרה קציני
ארבעה לאחר הימאים. וחבריהם משפחותיהם בני באמצעות אספקה קיבלו השובתים

הסירות. ארבע על הסדר ליל את גם לערוך השובתים התכוונו הים בלב ימים

ברגע השובתים את לעצור כדי הכן במצב גדול כוח עצמו אשדוד בנמל החזיקה המשטרה
לחוף. שיחזרו

ולנציגי ההסתדרות של המרכזת לוועדה משותפת סוערת ישיבה לאחר במרס, ב31
מחלקת עובדי החליטו שעות, כשמונה לסירוגין שנמשכה באשקלון, הנפט בנמל השובתים

לעבודה. לחזור באשקלון הים

בנמל הפיטורים נושא את ביסודיות שתבדוק מיוחדת ועדה תמנה ההסתדרות כי הוחלט
שנמשכה כללית, לאספה הים מחלקת עובדי 66 כל התכנסו הבוקר בשעות אשקלון.
המשטרה התערבות הפועלים. בין סוערים וויכוחים דיווחים כללה האספה כשעתיים.

באשדוד. גם העובדים ועדי בקרב התמרמרות עוררה העבודה בסכסוך
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את למעשה אימצה אושפיז, נפתלי של בראשותו ההסתדרות, שמינתה המיוחדת הוועדה
הים, ממחלקת עובדים 18 פיטורי לגבי בשעתו שניתנו אשקלון, פועלי מועצת מסקנות
שבו 1975 במאי ב19 ובאילת. באשקלון הנפט נמלי של מחודש לשיתוק גרמה ובכך
בשם לקבלן שייכות שהיו סירות, ארבע על והשתלטו אשקלון בנמל הים מחלקת עובדי
כי הודיע בוצר, אברהם קצא"א, מנהל לנמל. המגיעות לאניות שירותים שנתן לרר, יונה
רשות. ללא שנטלו הסירות את העובדים מידי להוציא מנת על למשטרה תפנה ההנהלה
עמן יפליגו השובתים מידי הסירות את להוציא המשטרה שתנסה ברגע כי היה החשש
כחודש הקודמת, השביתה בעת שהיה כפי מידיהם, להוציאן שבעתיים יקשה ואז ים ללב

לכן. קודם
בניהול קצא"א הנהלת את האשימו הנמל עובדי אילת. בנמל גם שביתה פרצה בינתיים
אם ברור היה לא במשק. למקובל ומעבר מעל שהיו שכר, הטבות של שורה וביקשו כושל

מתוכנן. היה הנמלים, בשני בזמן בו השביתות, עיתוי
ימים למשך לאשקלון, העבירה ישראל ומשטרת בסכסוך, החרפה חלה 1975 במאי ב27
המשטרה בנקודת שהוקם המיוחד במטה התרכזו הם הדרום. אזור מכל כוחות אחדים,
לא למשטרה איבצן. אריה ניצב הדרומי, המחוז מפקד נתמנה הכוח למפקד הנפט. בנמל
ירדו מהם שחלק עד להמתין אלא השובתים, אחר ים בלב במרדף לפתוח כוונה כל הייתה

לעוצרם. ואז  לחוף

מהם. שבעה לעצור והצליחה הים חוף על לשובתים המשטרה ארבה ביום בו ואכן,
משום היתר בין פלילית, גבול להסגת בחשד באשקלון המשטרה לתחנת הובאו השבעה

לכך. כשנדרשו מהן לרדת וסירבו להם, שייכות היו שלא הסירות, על ששהו

ולהביאם בנמל העובדים ועד חברי ארבעת את לאתר כדי ברציפות פעל נוסף משטרה כוח
המשפט. לבית

אם יושבת אשדוד נמל גם כי הודיע פרץ, יהושע אשדוד, נמל פועלי מועצת ראש יושב
העובדים. מבין אחד תעצור או הנפט בנמל העבודה בסכסוך המשטרה תתערב

שהיו הסירות ארבע על ים בלב מצור המשטרה הטילה תקדים, ללא במבצע במאי, ב29
מכל במיוחד שגויסו שוטרים מאות באשקלון. הנפט נמל של הים מחלקת שובתי בשליטת
ועד מעזה החוף רצועת כל את כיתרו החופים ומשמר הגבול משמר אנשי הארץ, חלקי
עם ערב, לפנות במאי ב30 מלמעלה. השובתים תנועת על פיקח משטרתי מטוס אשדוד.
היבשתיים במתקנים הפעילות חודשה באילת, הנפט בנמל מכלית של וקשירתה כניסתה
אבו שדה כתפוקת פגיעה הפעילות חידוש מנע נפט, נתיבי מנכ"ל דברי לפי קצא"א. של

רודס.
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את ללכוד מנת על מדמיע בגז שימוש מתכננת שהמשטרה שמועות פשטו באשקלון
המשטרה תשתמש שאם מסר באשקלון קצא"א מתקני ועד ים. בלב הסירות מחזיקי
על מלהגיב נמנעו באשקלון המשטרה קציני מיד. הקו כל יושבת הסירות, מחזיקי נגד בכוח

השמועות.
איננה המשטרה כי הדגיש בו ההסתדרות, מזכיר אל מכתב שלח הלל שלמה המשטרה, שר
הגילויים אחד המשפט. בתי של צווים לבצע מחובתה אך עבודה, בסכסוכי מתערבת
את הממלאה ישראל, משטרת כלפי התקדים חסרת האלימות היה בעיניו ביותר החמורים
כי הדגיש השר המשפט. בית להוראת ובהתאם החוק במסגרת לחובתה בהתאם תפקידה
הוא תפקידם. מילוי בעת השוטרים של חייהם לסכן כדי בה היה השובתים של התנהגותם
השוטרים של שדמם מישהו יחשוב שלא כדי אמצעים נקיטת תדרוש המשטרה כי הבטיח
השוטרים נהגו אז עד כי ציין השר זרוע. בעלי של לחסדיהם נתונים ושיהיו הפקר הוא
לפגוע תתיר לא שהמשטרה ברור אולם דמים, לשפיכות להביא לא כדי בהתאפקות

משטרתי. ברכב או בציוד לא וגם תפקידם מילוי בעת בשוטרים

מעשרים יותר וללכידת השובתים סירות ארבע לתפיסת מבצע המשטרה תכננה בינתיים
יעצו ימיות לפעולות מומחים מתאים. ציוד מחוסר בקשיים לקתה היא אך יושביהן,
השובתים סירות בנפש. אבדות לגרום לא מנת על הסירות את מלתפוס להימנע למשטרה

בעולם. מסוגן והחדישות מהחזקות היו
נזיקין תביעת להגיש קצא"א הנהלת תכננה השביתה, בימי לחברה שנגרמו הנזקים עקב
באבו הנפט שבארות נתעוררה סכנה הים. מחלקת עובדי נגד לירות, במיליוני שתסתכם
אפשרות הייתה ולא מלאים, היו קצא"א של הנפט מכלי שכל מאחר ייסתמו, רודס

הבארות. מן נפט לשאוב
לעבודה ישובו לפיה פשרה, הצעת לקבל מוכנים הם כי בים השובתים הודיעו ביוני ב1
את מחדש בפניה להעלות להם שיאפשרו בתנאי ההסתדרות, מרות קבלת תוך תקינה
השובתים את תחקור שהמשטרה ושלאחר הפרטי הקבלן של העסקתו על השגותיהם
סירב אי'בצן אריה ניצב הדרומי המחוז מפקד בערבות. אותם תשחרר היא ים, בלב

השובתים. את בערבות לשחרר להתחייב
שופט באוגוסט, ל17 אז נדחה אך קצא"א, נאשמי 59 של משפטם נפתח 1975 ביולי ב1

יומיים. במשך הפסקה ללא הדיון את שיקיים הודיע נדיב צבי השלום

והשופט ומאי, מרס בחודשים השביתות, בשתי שעשו מעשים על הורשעו שובתים 52
הוטל כן, כמו שנים. שלוש של תקופה למשך חודשים לשלושה תנאי על מאסר עליהם הטיל
כפרו שובתים ארבעה תמורתם. מאסר ימי מאה או אחד, לכל ל"י אלף של קנס עליהם

זוכה. מהם אחד נמשך. ומשפטם האשמות, בכל
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מגעים ביניהן ניהלו והסנגוריה שהתביעה התברר העובדים 52 של בעניינם המשפטי בדיון
ההאשמה, מסעיפי חלק על ויתר המשטרתי התובע ההליכים. לקיצור הסכם להשגת

קל. עונש עליהם הוטל זאת ובעקבות הסעיפים ביתר הודו קצא"א ונתבעי
שר ידי על ונתבקש העסקה מן הופתע ברק, אהרן פרופסור לממשלה, המשפטי היועץ
התובע כי הסביר המשטרה דובר בה. הקשורות העובדות את לברר צדוק חיים המשפטים
הנאשמים על שהוטל העונש כי טען אך הארצי, במטה החקירות אגף ראש עם התייעץ לא
הים ליורדי ההרשעה קשה במיוחד פלילי. אופי בעלת הינה שההרשעה מאחר קל, אינו
ההרתאה; ומטרת הענישה מטרת את סיפק העונש כי סברו במשטרה הנאשמים. שבין
לקחים יופקו כי ציין הדובר ענייני. לנזק גרס ולא פורמלי היה האישום סעיפי על והוויתור

זו. בפרשה שאירעו כפי ומבוכה, הבנה אי למנוע מנת על העתיד לגבי

של לפיטוריהם להסכים הים מחלקת עובדי ועד לבסוף נאלץ מאבק חודשי שבעה לאחר
עובדים. 18
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בנתניה ''בראור"ף' במועדון רצח
במועדון והתפוצץ צה"ל, מתוצרת הגנה רימון הוטל לחצות, סמוך ,1975 בפברואר ב5
ו26 אנשים שישה נהרגו מכך כתוצאה בנתניה. הרצל ברחוב אוריין", "בר הסטודנטים

נפצעו.

לקבל שביקשה כנופיה, חברי ידי על סחיטה לניסיונות בהמשך כנראה; בוצע הרצח
ומועדונים דיסקוטקים מסעדות, מבעלי  (פרוטקשן), הגנה, דמי  וכספים שירותים

מזל. למשחקי

שבוצעו אלימות מעשי בשרשרת חוליה היה אוריין", "בר בדיסקוטק שהתפוצץ הרימון
לשיטה מאוד דומות פעולה בשיטות רימונים הוטלו השאר בין להטלתו. שקדמו בחודשיים
נפגעו הקודמים, המקרים לכל בניגוד זו, שבפעם אלא לדיסקוטק, הרימון נזרק בה

הרכוש. בעל רק ולא במועדון, מבקרים

אלא עוינת, חבלנית פעילות זו הייתה לא כי המשטרה לאנשי התברר הרצח ביצוע מצורת
במרתף ממוקם שהיה המועדון, לתוך הוטל הרימון מנתניה. עבריינים כנופיית של פעילותה

כול. לעיני גלוי שהיה בתקרה, אוורור פתח דרך הבניין,

הצוות אנשים. משלושים יותר ובו (צח"מ), מיוחד חקירה צוות הוקם הרצח בעקבות
בירושלים, הארצי במטה החקירות ממחלקת מרקוס, שאול ניצב סגן עמד שבראשו
לזיהוי המחלקה ניידת המשטרה. בניין ליד בנתניה, "אוהל" אולם מחדרי בכמה התמקם
המשטרה, של הכללי המפקח במקום. קבע דרך ונמצאה הצוות, לרשות הועמדה פלילי
ולא בדיסקוטק, הרצח בפענוח רק לעסוק החקירה לצוות הורה רוזוליו שאול רבניצב

לרצח. שקדמה בתקופה בנתניה שאירעו סוג מאותו האלימות גילויי כל לחשיפת לפעול

שסייע בשעה המשטרה ידי על נעצר ,24 בן עזרא אברהם לפיצוץ, בקשר החשודים אחד
הפיצוץ. לאחר קצר זמן מהמועדון, וההרוגים הפצועים בפינוי

החקירה צוות ידי על נחקרו בנתניה, בריונים כנופיות כחברי מוכרים שהיו צעירים, 16

בדיסקוטק. הרצח נסיבות לבירור שהוקם המיוחד,

הודאה מסר החשוד הרימון. בזריקת עזרא אברהם הודה כאשר בא בחקירה המפנה
בעזרת עזרא את לשבור הצליחו החוקרים כי נראה הרימון. לזריקת בקשר בכתב
להבין כדי המכשיר מפעיל של בהסבריו הסתייעו הם האמת. במכונת הבדיקה תוצאות
של המחשבה קו את להבין לחוקרים סייע פסיכולוג הנבדק. של המחשידות תגובותיו את

עזרא. אברהם של בחקירתו גם ועזר בדיסקוטק, הרצח בביצוע החשודים
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ה9 ביום לכתוב החשוד שביקש מכתב, גם היה החשוד נגד שנאסף הראיות בחומר
את כתב עזרא השכולות. המשפחות בכאב והשתתף צערו את הביע ובו בבוקר, בפברואר

למשפחות. למסרו המשטרה את וביקש מיזמתו, המכתב
הבוקר בשעות בפברואר ב10 החשוד ידי על שוחזרה לדיסקוטק הרימון זריקת
שהסביר בעת עזרא, א' את והקליט הסריט פלילי לזיהוי מהמחלקה צוות המוקדמות.
הודה המשפט בבית הקודם. בשבוע שלישי יום חצות לקראת תנועותיו היו מה לחוקרים

.26 של ולפציעתם שישה של למותם שגרם במעשה עזרא אברהם
והיה משטרה, קציני שני ידי על מלווה בנתניה השלום משפט לבית הובא עזרא אברהם
במהירות זה התמלא המשפט לבית החשוד של הבאתו בגין מהם. לאחד באזיקים כבול

ובצלמים. בעיתונאים
המיוחד, הצוות בראש שעמד הארצי, במטה החקירות ממחלקת מרקוס, שאול ניצב סגן
בכוונה ברצח כחשוד ימים ל15 עזרא אברהם את לעצור סגלסון א' מהשופט ביקש
וכי "רעש" לעשות רק אלא לרצוח, כוונה לו הייתה לא כי לשופט אמר החשוד תחילה.

באיש. לפגוע ולא אחד אף להרוג היה לא בכוונתו
אינו הנאשם כי בתלאביב המחוזי המשפט בבית נקבע 1976 בפברואר 11 בתאריך
רפואי טיפול קבלת לשם אושפז והוא סובל הוא ממנה נפש מחלת בגין לדין לעמוד מסוגל

במחלתו.
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האמריקאי החוץ שר  קיסינג'ר הנרי ביקור
מזכיר מקסיקו, נשיא של ביקוריהם ישראל משטרת את העסיקו 1975 שנת במשך
ד"ר הברית, ארצות של המדינה מזכיר ובמיוחד כנסייה אישי גרמניה, של החוץ שר האו''ם,
הושקעו המדינה מזכיר של מביקוריו באחד השנה. במשך לסירוגין שבא קיסינג'ר, הנרי

ירושלים. מרחב שוטרי על נפל אלה בביקורים הנטל עיקר עבודה. ימי 15,134

החלטות של בצילם ועמדו מדינית מבחינה בעייתיים היו קיסינג'ר ד"ר של ביקוריו
קשה במחלוקת השנויים בנושאים כרוכות שהיו ישראל בממשלת להתקבל היו שאמורות
החוץ שר של ביקוריו לקראת מדיניים דיונים קיימה הממשלה הישראלי. בציבור
הסכמים, לחתום סמכויות היו קיסינג'ר עם ומתן המשא את שניהל לצוות האמריקאי.
להוביל יכולות השיחות כי למסקנה הגיע רבין, יצחק הממשלה, שראש מאחר

שתוצע. המצרית לתמורה בהתאם להתפתחויות

ארצי מידה בקנה הפגנות לקיים כוונה על רבות מודיעיניות ידיעות הגיעו למשטרה
של כוונות על פרסומים היו מצרים. עם ההסדר לקראת המדיניות נגד גדולים ובהיקפים
כגון ו"חשאיות", "מפתיעות" "מתוחכמות", שגרתיות,", בלתי "פעולות לבצע שונים גופים
רכב כלי העמדת הכבישים, על שמן שפיכת ידי על התנועה ושיבוש תנועה עורקי חסימת
הכביש, על וילדים נשים של שכיבה כבישים,: על חצץ ערמות שפיכת סואנים, במרכזים
לכבול תכניות על נודע עוד הכביש. על אדם המוני והימצאות לפינוי התנגדות גילוי תוך
להטריד הימין חברי מטעם פניות היו בעיתונות שונים. לעצמים ברזל בשרשרות מפגינים
אישית לפגוע כוונה על ידיעות גם התקבלו השרים. ואת הממשלה ראש את טלפונית

קיסינג'ר. בד"ר

קיסינג'ר, ד"ר של בואו בעקבות הסדר והפרות האירועים תחילת עם בפברואר, ב10
מינקובסקי. ראובן משנה ניצב של בפיקודו מיוחד חקירה צוות הוקם

החוץ שר של שהותם זמן במשך קיסינג'ר". ל"מבצע כולה נרתמה ירושלים מרחב משטרת
של ביטחונו על ולילה, יום בהתמדה, ירושלים שוטרי שמרו בארץ ואשתו האמריקאי

אחרים. ביטחון גורמי עם בשיתוף המדינה, מזכיר

פיקוד חוליות הוקמו לה ובנוסף דוד", "המלך במלון שוכנה המרכזית הפיקוד חוליית
גוריון. בן שם על התעופה ובנמל המרכז מרחב במטה ירושלים, מרחב במטה

בו דוד", "המלך ולמלון הממשלה ראש לבית להתקרב הסדר למפירי אפשרה לא המשטרה
של לביתו סולם בעזרת לפרוץ ניסו אנשים כעשרים האמריקאי. המדינה מזכיר התארח

העתיקה. בעיר אלון, יגאל החוץ, שר
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המחוז רחבי מכל משטרה אנשי ידי על שתוגברו הגבול, ומשמר ירושלים מרחב שוטרי
בה. קיסינג'ר ד"ר של שהותו בעת בבירה הביטחון ועל הסדר על גם שמרו הדרומי,

הממשלה בניין באזור המשטרה שהציבה למחסומים זו בשנה התרגלו ירושלים תושבי
ד"ר של שיירתו מעבר בעת תנועה בהגבלות ניסיון למודי נעשו הם דוד". "המלך ומלון

בכבישים. קיסינג'ר

להם סופק במבצע. שהמשתתפו השוטרים של לרווחתם המשטרה הקדישה רבה מחשבה
נוח. במלון שוכנו והם הנדרש, כל

ההזדמנויות ובאחת קיסינג'ר, הנרי של מעיניו נעלמה לא המשטרה אנשי של מסירותם
אותו. המלווים השוטרים ידי את בחום לחץ
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אב>ב בתל ''סבו>" מלון א>רוע
בישראל. הספר יישובי לרשימת אביב תל את צירפה מדם ועקובה קצרה לילית דרמה
"סבוי", מלון על השתלטה הים, מכיוון אביב בתל הטיילת לאזור חדרה מחבלים חוליית

קטל. לשדה האזור את הפכה שהוכרעה ועד

מול אל אביב, תל לחוף עזר מנוע עם גומי סירת הגיעה ,23:00 בשעה ,1975 במרס ב5
מדי ולבושים שונים חבלה ובחומרי בנשק מזוינים מחבלים שמונה ממנה ירדו גאולה. רחוב

הסירה. התפוצצה שעה של זמן פרק ותוך סירתם את מילכדו הם צה"ל. של זית

הם דרך. להם לפלס כדי סמואל, הרברט ברחוב ושבים בעוברים ירו המחבלים שמונת
התמקמו הקבלה, פקיד את רצחו אביב, בתל 5 גאולה שברחוב ''סבוי", מלון על השתלטו
המחבלים ג'. שבקומה בחדר ריכזו אותם ערובה, בני תשעה אספו המלון, קומות בשלוש
המדרגות בחדר הערובה, בני בחדר וסוללות לשעונים מחוברים נפץ חומרי הניחו
ומתן במשא לחצות קרוב פתחו כמתורגמנית ששימשה ערובה בת באמצעות ובמסדרונות.
לשחרר תבעו הקרובות, השעות עשר למשך אולטימטיביות דרישות והציגו כוחותינו, עם
אחרת, צרפת, שגריר עם לדמשק לטוס כדי מטוס עבורם ולהכין בישראל עצורים מחבלים

המלון. את יפוצצו כי איימו
המלון בית של השלישית הקומה מן שקפצה אישה, של בעדותה נעזרו הביטחון כוחות
שראתה לספר ידעה ובתחקיר המשטרה חוקרי עם שוחחה התאוששותה לאחר ונפצעה.
כלי על מדויקים פרטים למסור ידעה לא אך ויורים, במרוצתם חולפים מחבלים שלושה

שבידיהם. הנשק
למלון כוחותינו פרצו במרס, ה6 בוקר לפנות האולטימטום, תום לפני ספורות דקות

כיוונים. מארבעה

גג על עלו המרכזית היחידה אנשי המלון. את הקיפו וצה"ל הגבול משמר משטרה, כוחות
ולאחר הבניין, של השלישית בקומה ששהו המחבלים עם אש חילופי וניהלו הסמוך, הבית
התמקמו צה"ל של צלפים במקביל יריות. פעם מדי והחליפו האחרונה, לקומה עלו מכן

החלונות. מאחד יריות חילופי וניהלו הדירות, באחת
מחיילי ושלושה הקבלה פקיד ערובה, בני שבעה מהמחבלים, שבעה נהרגו הפריצה במהלך
ולרכוש. לבניין רב נזק ונגרם אנשים, 15 נפצעו כן כמו למלון. מחוץ ששהה מהכח צה"ל
סיפר תפיסתו על ג'. שבקומה האמבטיה בחדר מסתתר נתגלה בחיים שנותר אחד מחבל
ארבעה עם יחד במלון היה כי סיפר הוא טיומקין. משה משנה ניצב הירקון, מרחב מפקד
ברגלו, הדיקט את דחף הוא החדרים. לאחד פתח מסתיר דיקט לוח גילה לפתע אנשים.
ירה והמחבל המסדרון, לקיר נצמד טיומקין ה"קלאצניקוב". עם המחבל את גילה ואז
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בדרכו נקרה המלון מן וביציאה לנוס החל הוא באיש. פגע לא אך עבר, לכל יריות צרור
להפעילו הצליח לא אך ה"קלאצניקוב", את אליו כיוון המחבל המשטרה. מקציני אחד
המשמר במפקד ונתקל לברוח, המשיך המחסניות, שתי את זרק הוא מעצור. בגלל
ומיד ביד שנשכו לאחר המחבל, ברח ממנו גם אותו. לעצור שניסה כהן, מולה ניצב האזרחי,

לרחוב. הכניסה על ששמרו שוטרים, ידי על מקום בקרבת נעצר כן אחרי

יצחק הממשלה, ראש של לבואו המלון ליד בכירים משטרה קציני המתינו שעה באותה
המלון עבר אל לצאת היה ואמור המשטרה, מתחנות באחת כבר היה הממשלה ראש רבין.
ראש של בואו את למנוע הוראה מיד ניתנה השמיני, המחבל נתגלה כאשר רגע. בכל

נתפס. שהמחבל לאחר רק הגיע והוא הממשלה,
אביב. תל חופי מול הרוצחים את שהנחיתה האם ספינת נלכדה ומהיר מדויק במבצע
מחופי ולהתרחק לחמוק שניסתה המפרשית, את והים האוויר חילות איתרו משולב במצוד

ישראל.

בין סורים. צבא באנשי כך לשם ונעזרו מרובה, הכנה עבודת זה בפיגוע השקיעו המחבלים
אותיות קריאת ולימוד חבלה אימוני מודל, על אימונים צוללנים, קורס עברו השאר

ישראל. בשטח התמצאות לצורך עבריות

הן מצרים, היה לפיגוע היציאה בסיס כי שייתפסו, במקרה למסור, תודרכו החוליה אנשי
יזמות כלפי עמדתה רקע על מצרים את להפליל כדי והן לבנון, הפללת את למנוע כדי
ממסמכי וחלק הגומי סירת על רישומים המדיני. ומתן המשא במהלך ולפגוע קיסינג'ר,

בפרשה. מצרים של חלקה על להצביע הם אף נועדו החוליה

.1973 באפריל בבירות צה"ל פעולת על נקמה בפיגוע ראו המחבלים

עשרים אזרחים. ושמונה חיילים שלושה של חייהם את כאמור גבה "סבוי" במלון הפיגוע
אזרחים. ו11 חיילים תשעה  בו נפצעו איש
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בירושלים ציון בכיכר "תופת" מקרר
נפץ חומר בדפנותיו שהכיל ממולכד, מקרר התפוצץ בצהריים, שישי יום ,1975 ביולי ב4
אנשים 13 של למותם גרמה התופת מקרר התפוצצות קילוגרמים. כחמישה במשקל

.64 של ולפציעתם

ההתפוצצות בשעת הייתה סמוך, מלון בבית עובדת ידי על שהוזעקה משטרה, ניידת
ברחוב. שניצב המקרר את לבדוק בדרכה

בהם ולטפל הנפגעים כל את לקלוט הצליחו והם חירום, מצב הוכרז בבירה החולים בבתי
במהירות.

12 של חקירה צוות ירושלים במשטרת הורכב נמשכות וההצלה החילוץ פעולות בעוד
המשטרה כוחות חשודים. ובמעצר עדויות בגביית מיד החל הצוות החוקרים. מטובי
נוספים. חבלה מטעני הונחו שלא לוודא כדי הסביבה את בדקו הפיגוע למקום שהגיעו
חזני. מיכאל השר של הלווייתו על בפיקוח שעה באותה עסוק היה המשטרה מכוחות חלק
ירו ביטחון ואנשי שלומציון, רחוב מכיוון ערבית מכונית נמלטה הפיצוץ לאחר שעה כחצי
במשטרת נחקר ונהגה המכונית, נעצרה יותר מאוחר אקדח. יריות מספר גלגליה לעבר
וירו העיר במרכז ביעף חלפו ערבים מחבלים כאילו שמועות גל עוררה זו תקרית ירושלים.

עבר. לכל

שישי ביום בבתיהם. הסתגרו הערבים ותושביה ירושלים, במזרח מתיחות עורר הפיגוע
עימותים למנוע הופנו משטרה וכוחות ערבים בתושבים לפגוע אחדים ניסיונות היו ובשבת
להכות ניסו יעקב ונווה מוסררה בשכונות יהודים תושבים לערבים. יהודים בין אלימים
נעצרו יהודים חשודים מספר כך ובגין מכוניותיהם שמשות את ולנפץ ערבים אורח עוברי
מוסררה, בשכונת צעירים תושבים של התקהלויות היו השבת במהלך המשטרה. ידי על
סככת להצית ניסו השאר בין בערבים. ולנקום העתיקה העיר לעבר לצעוד שביקשו
משמר ואנשי שוטרים חיילים, ערבים. תושבים באבנים ולרגום שכם שער ליד אבטיחים

ההתנכלות. ניסיונות את ובלמו השכונה, מבואות את חסמו הגבול
ציון בכיכר הפיצוץ מעשה את בחריפות יום באותו גינה קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש
למעשה תשובתנו אנשים. של מירבי במספר לפגוע הזדון כוונות על מעיד הפיצוץ "ביצוע

אמר. ירושלים", של ואחדותה שלמותה ביצור המשך להיות חייבת הנבלה

מבצעי אחר נרחבים חיפושים ושומרון וביהודה ירושלים במזרח נערכו הבאים בימים
מכוניות, עשרות נראו ושומרון יהודה בערי משטרה תחנות ליד ציון. בכיכר הפיצוץ
באזורי במחסומים שהוצבו הגבול ומשמר הצבא אנשי למאות לחקירה. נעצרו שבעליהן
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עדי שחזור פי על שהורכבו קלסתרונים, שלושה ניתנו ירושלים ובמזרח ושומרון יהודה
אדם שכרו הפיגוע מבצעי כי הייתה, הפיצוץ חוקרי ידי על שנבדקו הגרסאות אחת ראייה.
ממאות החבלה. מטעני את בו שהניחו לאחר יפו, לרחוב המקרר העברת לשם נוסף

כלבד. עשרה שבת במוצאי נותרו המשטרה ידי על שנחקרו הערבים העצורים
מוגבלת, הייתה אך אחדים, ימים לאחר נפתחה ו"דמיה" "אלנבי" בגשרי מירדן התנועה
נתפסו לא המאמצים, כל למרות ברם, ביותר. מדוקדקות בדיקות עברו מירדן והבאים

האירוע. לאחר החוליה חברי
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צור מיכאל פרשת
כספים כי לישראל", "החברה של המנהלים מועצת לידיעת הובא 1974 ספטמבר בשלהי
מערכת ידי על כדין שלא נגזלו דולר, מיליון 8.5 על העולה כולל בסכום לחברה, השייכים
ותוכנן טיבן את המעלים באופן ואחרים צור מיכאל ידי על שתוכננה עסקות, של סבוכה

המנהלים. ממועצת

מיכאל של הוראותיו לפי "1.0.7. 1^7££ 0115011 ,"57ע*ו7 112ס\,י\ ב הופקדו אלה כספים
לא ודוזי תאגיד אותו ידוע, שהיה ככל החברה. של כללי כמנהל עת באותה כיהן אשר צור,
בשליטתו היה התאגיד רב. זמן מזה כזה במצב והיה בהתחייבויותיו, לעמוד מסוגל היה
לישראל". "החברה של המנהלים אחד רוזנבאום, טיבור ד"ר של העקיפה או הישירה
בעקבות הפיקדונות הוחזרו. לא הם אולם הכספים, את להשיב בכתב נדרש התאגיד

החברה. של המנהלים מועצת של אישורה או הסכמתה ידיעתה, ללא הופקדו הגזל

כי צור מיכאל הודה ,1974 בספטמבר החברה, של המנהלים מועצת של מיוחדת בישיבה
הבלתי להעברה האחריות מלוא את עצמו על נוטל הוא וכי הוראותיו, לפי נעשו הפיקדונות

החברה. כספי של מוסמכת

הוראותיו, פי על שנעשו "צים" חברת מכספי הפקדות על צור מיכאל סיפר ישיבה באותה
בעלת הייתה לישראל" "החברה הוודוזי. בתאגיד דולר מיליון 11.5 על העולה בשיעור
המנהלים מועצת ראש כיושב כיהן צור מיכאל ישראל. מדינת עם בשותפות ב"צים" מניות
מיד "צים". של כללי כמנהל גם כיהן ההפקדות רוב נעשו בה התקופה ובמשך "צים", של

לישראל''. ה"חברה של כללי כמנהל מתפקידו צור מיכאל שוחרר הישיבה לאחר

מיליון לחמישה המתקרב בשיעור גירעון גילה 1973 בדצמבר הוודוזי התאגיד של מאזנו
כיהן בהן החברות מכספי דולר מיליון מעשרים למעלה צור מיכאל העביר זה לתאגיד דולר.
למשקיעים, נזק גרמו הנאמנות חובת של והנמשכות השיטתיות הפרותיו נאמנות. בתפקיד
נזקים גם גרמו ההפרות המדינה. לכלכלת לסייע מנת על בישראל כספים שהשקיעו

אלה. בחברות נכבדה משקיעה שהייתה למדינה,

נחקר 1974 בנובמבר ב26 בחקירה. ישראל משטרת פתחה לישראל" "החברה לבקשת
בערב מאוחרת שעה עד אביב בתל המשטרה של הארצי המטה חוקרי ידי על צור מיכאל
מטבע, לעבירות ובקשר שווא בטענות כספים והוצאת מרמה במעשי לחשדות בקשר
של הדו"חות סמך על רוזנבאום טיבור ד"ר של הוודוזיות בחברות להפקדות הקשורות

במשטרה. שהתקבלו המוסדות,

צוות בראש רבה. בסודיות החקירות אנשי ידי על נשמרה לחקירה להזמינו ההחלטה
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השתתפו בחקירה זיגל. בנימין ניצב סגן עמד ו"צים" לישראל" "החברה בעניין החקירה
שור, אריה ניצב הארצי, במטה החקירות אגף ראש סרור. ורס"ר פייט נורמן פקד רב גם

החקירה. מהלך על אישית פיקח
שיש כמעשים צור מיכאל של מעשיו את הגדיר שמגר, מאיר לממשלה, המשפטי היועץ
1974 בנובמבר שנכתבה דעתו, בחוות באמון. מעילה ושל ומירמה תחבולה של חשד בהם
ציין הממשלתיות, החברות רשות ולמנהל המדינה לפרקליט יעקובי, גד התחבורה, לשר
פנה האפשריים הפליליים ההיבטים בגלל לכאורה. פליליות שהן עבירות המשפטי היועץ
להליכים מקום יש אם לבדוק אחדים ימים תוך החלה וזו ישראל, למשטרת שמגר
בתיאום הצורך על לממשלה המשפטי היועץ עמד כן כמו השונות. בעבירות משפטיים
שכל כך ערך, לניירות והרשות האוצר במשרד חוץ מטבע אגף עם המשטרה של החקירה

במשטרה. ירוכז החומר

זיגל, בנימין ניצב סגן החקירה, צוות ראש הודיע החקירה, במהלך ,1975 בפברואר ב24
בפברואר ב26 שעות. ל48 מחבוש פקודת נגדו והוצאה עצור הוא כי צור מיכאל לנחקר
ההונאה מחלקת ראש מעצרו. להארכת אביב בתל השלום משפט לבית צור מיכאל הובא
הוא נוספים. ימים ב15 צור של מעצרו את להאריך המשפט בבית ביקש הארצי במטה
לו תהיה שלא וכדי יסודית חקירה לנהל כדי דרוש המעצר כי המשפט לבית הסביר
שמיכאל חשש גם היה בחקירה. המעורבים אחרים אנשים עם גרסאות לתאם אפשרות

בעבר. כבר שעשה כפי עדים, על וישפיע הארץ מן להימלט ינסה צור

לישראל" ה"חברה מכספי רבים כסף סכומי הפקיד צור מיכאל כי ציין זיגל ניצב סגן
לישראל" "החברה שקיבלו ההיתר לתנאי בניגוד בחו"ל, בחברות חוץ במטבע ו"צים"
יחד גנב שהחשוד חשד קיים כי טען, זיגל בנימין האוצר. במשרד חוץ מטבע מאגף ו"ציס"

לישראל". מ"החברה דולר אלף 404 של סכום אחרים עם

מיכאל אולם אחדים, חודשים במשך נוהלה הסבוכה החקירה כי אמר, המשטרה כוח בא
שנתגלו חדשות עבירות היו לדבריו, המציאות. מחויב מעצרו כי שהתברר עד נעצר לא צור
הצורך הועלה האחרונות וההתפתחויות החקירה ריכוז נוכח לכן. קודם אחדים ימים רק

במעצר.

סכומי בחו"ל לחשבונות העביר שהחשוד משוכנעים החוקרים כי ציין, זיגל בנימין ניצב סגן
היא אין אך הכספים, על ידה לשים רוצה המשטרה כי הדגיש הוא חוץ. במטבע עתק

נמצאים. הם היכן יודעת

והאריך המשטרה, לבקשת נענה שטיינברג, חיים אביב, בתל השלום משפט בית שופט
נוספים. ימים בעשרה צור של מעצרו את
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נגדו שהוגש האישום בכתב בחשבון ונלקחו צור מיכאל כנגד במשטרה נפתחו תיקים 11

לקיחת ציבור, עובד ידי על גניבה של בעבירות הואשם אלה בתיקים .1975 באפריל ב8
באמון מעילה תאגיד, במסמכי כוזב רישום במרמה, דבר קבלת ציבור, עובד ידי על שוחד

לאוצר. הצעתו ואי כחוק שלא חוץ מטבע קבלת ציבור, עובד ידי על

הרכב בפני אביב בתל המחוזי המשפט בבית האישום כתב הוקרא 1975 במאי ב9
בהתאם. והורשע האישום בכתב בכתוב הודה הנאשם קנת. מ' בראשות

בתל המחוזי המשפט בית מאסר. שנות ל15 צור מיכאל של דינו נגזר 1975 במאי ב23
של במצב אחד אדם הועמד לפיה השיטה, יציר היה צור מיכאל כי הדין בגזר קבע אביב
מסחרית מדיניות של בעניינים מכריע החלטה כוח בעל היה הוא מינהלי. וכוח שליטה
כדי עקיפה תרגילי לנצל היה יכול כך שייצג. מהחברות אחת בכל התחייבויות וקבלת
רק זה היה מתגלים, היו אם או להתגלות, יוכלו שהדברים בלי לעצמו, הנאה טובת להפיק
הישראליות החברות אמינות את ערער הנאשם כי למסקנה הגיעו השופטים במקרה.
מגיעה החוק יד כי ידעו שכולם הראוי מן בכוח. משקיעים בלב האמון ואת חוץ בארצות
מעילה רצופה הייתה ודרכו סרח, צור מיכאל אמרו. כראוי, אותם ומענישה מועלים אל

הופקד. שעליהן מהחברות אחת בכל באימון
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השוטרים נשות מאבק
הן כי מסרו בה עיתונאים, מסיבת ישראל משטרת שוטרי נשות ערכו 1976 ביוני ב21
למען בכנסת להפגין כדי לירושלים ילדיהן עם הקיץ חופשת בתקופת לעלות מתכוונות
הנשים, אמרו לצעדן, תוצאות יהיו לא אם בצה"ל. הנהוג לשכר בעליהן שכר השוואת
ולטפל התחנות את לנטוש הבעלים את לאלץ כדי ימים שלושה למשך מבתיהן תצאנה
נורית לשוטרים. וריאלי הוגן שכר למען אלה צעדים נוקטות הן כי מסרו, הן בילדים.
טענות של ארוכה רשימה הציגה השוטרים, נשות של הפעולה ועד ראש יושבת שפירא,
הזעום מהשכר להתקיים אפשרות חוסר ועל השוטרים כלפי הוגן בלתי יחס על קשות
אפילו מוכן אינו המשטרה משרד כי טענה השוטרים נשות השמיעו כן כמו משתכרים. שהם
מאחר זאת, משימה עצמן על נטלו כי הסבירו הנשים טענותיהן. את ולשמוע איתן לדבר

כלשהי. בתנועה להתארגן או לשבות לשוטרים אסור החוק פי שעל
והוא לכן, קודם רב זמן עוד המשטרה של הבכיר הפיקוד את הטריד השוטרים שכר נושא
בעולם, אחרים במקומות המצב את ובדק שונות, הצעות העלה בנושא, שונים דיונים ערך

עובדים. ועד ידי על מאורגנים כן השוטרים בהם
מקצועיים איגודים או וולונטריות אגודות קיימות בעולם המשטרות במרבית כי התברר
שכר, בנושאי משפיעים והם המקומיות, לרשויות או המדינה לרשויות שקשורים אחרים,

השוטרים. של עבודה ושעות עבודה תנאי
מקצועות בעלי ולעומת בעולם עמיתיהם לעומת בפיגור שנמצאו הרגישו ישראל שוטרי

בארץ. אחרים
כאובים בנושאים לצורכיהם היענות וחוסר איתם הידברות חוסר על הייתה טענתם עיקר
הסביבתיים; העבודה תנאי מועדים; חופשות, שעות,  ההעסקה תנאי הפרק; על שעמדו
מפקדים בין ויחסים ביחידות הניהול צורכי העבודה; לביצוע לרשותם שעומדים אמצעים

לפקודים.

במסגרת הפיקוד, מצד לטיפול זוכים אלה נושאים אם אפילו כי הסבירו השוטרים
מסודרת בצורה השוטרים לידיעת מגיע בהם הטיפול והיקף אופן אין האפשרויות,
השוטרים בטיפול. מעורבים היו שלא מפני הישג, של הרגשה אין לשוטרים וממוסדת.
משפחותיהם ובני הם העלו התקשורת אמצעי ובאמצעות מייצגת, נציגות וחזרו דרשו

שונות. שאלות

רשף. ויואל שמולביץ חיים אופק, דוד השוטרים ידי על מקצועי איגוד הוקם ב1978
במשטרת ששירתו השוטרים אלף 14 מכלל שוטרים כ300 לאיגוד הצטרפו 1978 בדצמבר
כי מסרו, האיגוד יוזמי ל"י. אלף 100 בסך תרומות זו תקופה עד אסף האיגוד ישראל.
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שאם באומרם השוטרים את עודדו הם האגודות. רשם מטעם עותומנית כאגודה נרשמו
משוטרים באיגוד נתקבלו רבים עידוד מכתבי למענו. וייאבקו יקומו באיגוד תומכים הם

בסוד. זהותם את לשמור שביקשו בכירים וקצינים

ניתן לא כי נקבע בו המשטרה, פיקוד נגד בבג"צ השוטרים איגוד זכה 1979 באפריל
התנגדו המקצועי האיגוד יוזמי חקיקה. באמצעות אלא בפעולתם המתאגדים את להגביל
ואת השוטר של מצבו את לשפר שיש הסכימו שהכול מאחר כי טענו הם כזאת. לחקיקה
דרישות על יענה השביתה, זכות ביטול של במגבלות שוטרים איגוד עבודתו, תנאי

קולקטיבית. ובהגנה עצמי בייצוג רצונם את ויספק השוטרים

שלושים כבר קיים שהיה המנגנון כי השוטרים איגוד חברי בקרב ברורה תחושה הייתה
איגוד עצמו. את הוכיח לא לשוטר, שדואג הוא המשטרה של הבכיר הפיקוד פיו על שנה,
שנחקרו לשוטרים כושל; המשטרה ארגון בתוך האדם כוח ניהול כי עוד טען השוטרים
תלונתם; להגשת מתאימים ערוצים ואין זכויות אין הולמת בלתי בהתנהגות והואשמו
המשטרה פיקוד של מספקת דאגה ואין לשוטר, הפיקוד שבין במגעים אישי יחס חסר

השוטר. לרווחת

מודרניזציה עם להתמודד המתאימים בכלים מצויד היה לא המשטרה פיקוד לטענתם,
בארצות המערבית, באירופה בעולם, הנאורות שבמדינות למרות זאת מתקדם. ואיגוד
אחת ובאף שוטרים, של מקצועיים איגודים קיימים היו ובאוסטרליה, בקנדה הברית,
הביאו האיגודים הוא, נהפוך המשמעת. או המשטרתית ההיררכיה נפגעה לא אלה ממדינות
הוא איגוד של כוחו האדם. כוח ולהשבחת לרפורמות המשטרה, בעבודת יתר ליעילות
פני על אותם להעלות שוטרים, המטרידות ובעיות פגמים על להצביע ביכולתו בעיקר
ושכרו. שלו שירותו תנאי לגבי השוטר דרישות את להעלות וכן מפניהם ולהתריע השטח

בו תשל"ט1979, (6 (מס' המשטרה פקודת לתיקון חוק בכנסת נתקבל 1979 ביולי ב30
שמשטרת הגישה את קיבלו רבים שוטרים ואמנם, שוטרים. איגוד הקמת על נאסר
הנזקקים עובדים אינם ושהשוטרים המונח, של המקובל במובן מעביד איננה ישראל
לפעול יכול שאינו גוף הינה המשטרה שלהם. האינטרסים את לקדם כדי מקצועי לאיגוד

משמעת. של קפדני קיום שיבטיח היררכי במבנה מאורגן יהיה כן אס אלא יעיל, באופן

שוטרים מאות שיבשו ,1979 ביולי ב31 בכנסת החוק קבלת למחרת ביום זאת, בכל
ירושלים, של הראשיים ברחובות התנועה את כשעתיים במשך אזרחי ובלבוש במדים
שיבשו ההפגנה במהלך השוטרים. איגוד הקמת על האוסרת הכנסת החלטת נגד במחאה
בין הקשר את ההפגנה למשך ניתקו ולמעשה האלחוט קווי כל את גם ירושלים שוטרי

המשטרה. ניידות לבין המוקד
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תוך כך עשו אחרים, ממקומות לבירה שהגיעו ואלה הירושלמים המפגינים, השוטרים כל
רשות. ללא חופשה נטילת

יוסף ד"ר הפנים, שר של ביתו לעבר המפגינים יצאו הכנסת ברחבת קצרה עצרת לאחר
לאורך צעדו הם הכנסת. לרחבת הוגבל ההפגנה שרישיון פי על אף רחביה, בשכונת בורג,
מחשש כוח, מלהפעיל נמנע ירושלים משטרת מפקד התנועה. את וחסמו רופין, כביש

לפקודתו. יצייתו לא ירושלים ששוטרי

הסבירו שם ציון, כיכר לעבר יצאו וילדיהם, שוטרים, נשות שוטרות, גם ובהם המפגינים,
באותו חוקית בלתי הפגנה בעצמם פיזרו כן לפני יומיים כי רמקול באמצעות לאזרחים
נאלצו ולכן השוטרים, אמרו פרי, נשאו לא השונים לגורמים לפנות ניסיונותיהם כל מקום.

השוטרים. מאות של מפיהם "התקווה" בשירת הסתיימה ההפגנה להפגין.
למה האחריות את ייחס הוא השוטרים. הפגנת את רבה בחומרה ראה המשטרה פיקוד
בכירים משטרה קציני ממורמרים. שוטרים של קטנה לקבוצה "מרד", קצינים בפי שכונה
רוחם. על העולה ככל הבירה ברחובות שעשו הסדר, מפרי השוטרים מול אונים חסרי נותרו
ובוהו תוהו למנוע כדי האיגוד ראשי נגד בתקיפות לפעול יש כי הדעה, רווחה הפיקוד בקרב
לאתר כדי הטלוויזיה ובצילומי עיתונות בצלמי להיעזר התכוון המשטרה פיקוד במשטרה.
להשעות התכוון הפיקוד לדין. ולהעמידם חוקית הבלתי בהפגנה שהשתתפו השוטרים את

מהשירות. מיד לפטרם יורשעו, ואם למשפטם; עד מהמשטרה ההפגנה משתתפי את

מסוימים שחוגים חושש הוא כי בורג, יוסף הפנים, שר אמר השוטרים הפגנת על בהגיבו
להשוות הצליח הקודמת בשנה כי ציין, בורג השר ההפגנה. את יזמו פוליטי אינטרס בעלי
כן כמו תוקנו. בשכר מסוימים עיוותים וכי בצה"ל, לשכר השוטרים שכר את עקרוני באופן
משפט של במקרים וכי משפחותיהם, ובני שוטרים עבור קבילות קצין נקבע כי ציין
תוקם. השוטרים רווחת למען ציבורית מועצה גם ערעור. זכות לשוטרים תינתן משמעתי

עם הסכם על האיגוד מראשי חלק חתמו, אביביפו תל פועלי מועצת מזכיר של בתיווכו
ייצוג להעניק אמורה הייתה כינונה על שהוסכם הציבורית המועצה המשטרה. שר
של סמכותה הכללי. והציבור הפנים משרד אנשי ההסתדרות, נציגי של לצדם לשוטרים
תנאי של שיפורים ולמען במשטרה האנוש יחסי תיקון למען לפעול הייתה זו מועצה

מכן. לאחר השנים במרוצת וטופל בוצע שאכן נושא השירות,
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גן ברמת ברקל>ס בבנק הכספות שוד
בחדר (שישישבת), בינואר, ל31 ה30 בין שבוצעה פריצה נתגלתה 1976 בפברואר ב1
התגלתה הפריצה גן. ברמת 54 ז'בוטינסקי ברחוב "ברקליסדיסקונט", בנק של הכספות
בתוכו ובהיותם חלון דרך לבנק חדרו הפורצים לבנק. העובדים שהגיעו לאחר קלה שעה
הכספות, 250 כל את פיצחו הם הכספות. מרתף לקיר סמוך קטן חבלה מטען הפעילו
הכספות שוד זה היה ל''י. מיליון ב200 שנאמד בסכום ותכשיטים כספים מתוכן ונטלו
הייתה לדין ולהביאם מבצעיו עם להתמודד כדי בישראל. אז עד ביותר והמתוחכם הגדול
 הם בנשקם הפושעים את ולהכות שגרתיות בלתי יזמות לגלות המשטרה חייבת

מפתיעים. מהלכים ונקיטת מקצוענות

מהלכה. על מוחלט איפול והטילה בחקירה פתחה לבנק שהוזעקה המשטרה

ב30 נעצרו הגנבה, בפרשת המתכנן המוח היו המשטרה חוקרי לדעת אשר חשודים, שני
אלכסנדר  החשודים אביב. בתל השלום משפט בית בצו ימים לעשרה 1976 באוגוסט
לוח בירושלים הקבר מכנסיית כשגנבו בעבר התפרסמו יהושע, התאום ואחיו ויינגרטן
סם ובהחזקת לפריצה בסיוע שנחשד פיין, יצחק ימים לשבעה נעצר עמם יחד קדוש. כסף

מסוכן.

ויינגרטן האחים כי המשפט, בבית סיפר קורנבלאו, שמואל מפקח המשטרה, קצין
בשעת נעזרו בהם קשר, מכשירי שני אצלם נתפסו הפריצה. של הישיר בתכנון השתתפו
בתוך בחוץ שחיכה שותף אצל והשני הבנק, בתוך ששהו האנשים בידי היה אחד הפריצה.
רום, משה דין עורך ויינגרטן, האחים של סנגורם חבלה. חומרי אצלם נמצאו כן מכונית.
טען המשטרה קצין אך ילדים. למשחקי שנועדו צעצועים רק היו הקשר שמכשירי טען
האדם בין יעיל לקשר אפשרות הוכיחה גן ברמת הבנק בשטח המכשירים שבדיקת

הכספות. בחדר הנמצא לזה בחוץ הממתין

אביב, שבתל חיפה בדרך התאומים, של אחותם בדירת גם חיפוש נערך באוגוסט ב29
הריתוך מכשיר כי המשפט בבית עוד סיפר המשטרה קצין ריתוך. מכשיר שם נתגלה
ברחבי והופצו מהכספות שהוצאו הזהב תכשיטי להתכת שימש האחות בדירת שנתפס

שונים. ומטילים מטבעות לזייף ניתן בעזרתן גלופות, גם נמצאו דירה באותה הארץ.

ויינגרטן יהושע עם נפגש אפשטיין אפשטיין. יוסף היה לפרשה נשתרבב ששמו נוסף אדם
סותרות עדויות מתן בגין מאסר עונש אז ריצה ויינגרטן .1970 בשנת "מעשיהו" בכלא
אפשטיין יוסף כי סברו במשטרה הונאה. על מאסר עונש ריצה ואפשטיין מרמה ועבירות
לגבי התחתון העולם אנשי מבין אחדים של כספי יועץ לפריצה שקדמה בשנה שימש
ידע ודוזיות, חברות עם קשריו ובתוקף לשעבר בנק כמנהל שחור. הון כספי השקעות
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בצורה סמויים בחשבונות ברוו"ל כספים להשקיע היכן לקוחותיו את להדריך אפשטיין
חוקית. בצורה פיקטיביות חברות דרך ארצה מהכספים חלק להחזיר שתאפשר

שהביאו ביטחון", "מלווה תעודות גם השאר, בין אפשטיין, קיבל ייעוצו עבור טרחה כשכר
דיסקונט". "בנק מכספות נגנבו אלה תעודות כי דעתו על העלה לא עצמו הוא למעצרו.

בית את ישכנע אמר, באמצעותו, חסוי, מידע המשפט בית לפני הציג המשטרה קצין
הכספות. מתוך שנגנבו כבר ושהוכח שנתפסו החוב לאגרות קשר לחשודים שיש המשפט
אפשטיין יוסף שעשה קרקע לרכישת חוזה המשפט לבית הציג גם קורנבלאו המפקח

ל"י. אלף 250 בסך ערבות על עבורו חתמו ויינגרטן ושהאחים
לפרשה, אותו הקושר חומר נמצא המשטרתי, התובע טען פיין, יצחק השלישי, החשוד אצל
כי טען, פיין יצחק של סנגורו בליסטית. לבדיקה נשלחו שנמצאו והכדורים האקדח וכי

מפשע. חף הוא וכי האחים, אחד עם שהיה בעת במקרה נעצר מרשו
הוכחות שום בידם היו לא 1976 ספטמבר עד בחקירתם. בקשיים נתקלו המשטרה חוקרי

לפרשה. שנעצרו החשודים את הקושרות

אמר הפורצים, זהות בפענוח שעסק מיוחד חקירה צוות בראש שעמד חגג, יצחק פקד
יעשה הפורצים שאחד לרגע המשטרה המתינה הפריצה, מאז החודשים שמונת שבמשך
ולפצח ללכדו החוקרים יוכלו אז או השדודות, החוב מאגרות לפדות וינסה מוטעה, מהלך
את לשכנע יצליחו אם שרק למסקנה, הגיעו המשטרה חוקרי הכספות. שוד תעלומת את
את קיבל ממי להם ולגלות הפחד מחסום על להתגבר פעולה, עמם לשתף אפשטיין יוסף
אותו תאשים פעולה, ישתף לא אפשטיין אם הפורצים. זהות את לחשוף יוכלו התעודות,

תיחשף. לא הפורצים של האמיתית זהותם אך גנוב, רכוש בהחזקת המשטרה

מוסמכת לראיה להגיע במטרה מדינה עד להיות אפשטיין ליוסף להציע שקלו החוקרים
ברזל, בעצבי שניחן אפשטיין יוסף אבל הפריצה. תעלומת של סופי לפענוח שתביא כלשהי,

המשטרה. עם פעולה שיתף ולא מעצרו, מרגע נמוך פרופיל על שמר

המשפט, בית של שצו כיוון הארץ, את לצאת לו להציע יכלו לא אף המשטרה חוקרי
המניות מבעלי שהיה אפשטיין, יוסף על הכריז "פויכטוונגר", בנק התמוטטות אחרי שניתן
מן יציאתו את המשפט בית אסר הנושים דרישת ובעקבות רגל; כפושט בבנק, העיקריים

הארץ.

הפקיד "דיסקונט", בנק מכספות נגנבו כי ושנתברר שפדה, האגרות סכומי שאת מכיוון
האפשריים המאמצים מירב את לעשות המשטרה חוקרי החליטו בנו, בחשבון אפשטיין
לעבירה. שותף נעשה ובכך חוקיים, הבלתי אביו עסקי על ידע אביאל, שהבן, להוכיח
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עמם, פעולה אפשטיין ישתף בפרשה, בנו של שמו עירוב את למנוע כדי כי קיוו החוקרים
ביותר. לו חשובה אפשטיין של משפחתו כי שידעו מכיוון

מאנשי ידידיו בשל צרורה לצרה נקלע כי אפשטיין יוסף את לשכנע החוקרים ניסו בנוסף
גנובות. באגרות הייעוץ מדמי חלק לו ששילמו התחתון, העולם

משום דרכם, בתחילת נמצאים המשטרה חוקרי היו מתבצעת, זו תכנית הייתה אילו גם
לעדות שתצורף נוספת, חותכת ראיה  סיוע מצריכה עבירה לדבר שותף של שעדותו
אפשטיין של מעצרו שדבר וכיוון נוספת, ראיה כל למשטרה הייתה לא זה בשלב השותף.
הכספות, פורצי כי במשטרה הניחו נעצר, בטרם ממושך עיכוב אחריו התנהל ולא מיד, נודע
נשארו כך מקרבתם. מפליל חפץ כל לסלק דאגו זהותם, את כנראה ידע שאפשטיין

בדין. להפלילם לאפשרות מחוץ בפרשה החשודים
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הראשוף' האדמה "יום
בין וההתנגשויות המהומות קציר היו עצורים, ומאתיים פצועים 69 הרוגים, שישה
האדמה", ב"יום שביתה במהלך הביטחון, כוחות לבין בגליל, הערבי במגזר תושבים

.1976 במרס ב30 בגליל, הפקעת^אדמות על במחאה שנערכה
וכלכליים, חברתיים שינוי תהליכי הערבית בחברה הבשילו השבעים שנות במהלך
טענות ישראל ערביי בקרב ועוררו היהודי ליישוב הערבי היישוב בין הפער את שהעמיקו
החקלאית, העבודה ומיכון חדישות חקלאיות שיטות פיתוח על^אף ואפליה. קיפוח על
הבעלות בבעיית גם נכרכה החקלאות שאלת מפיגור. לסבול החקלאות^הע!רבית המשיכה
הפקיעה לא השבעים, שנות אמצע ועד השישים שנות ראשית מאז הקרקעות; על
קרקעות להפקיע כוונתה על נודע 1975 בקיץ אך ערבית, בבעלות קרקעות הממשלה
את והקימה מיידית לפעולה נחלצה הישראלית), הקומוניסטית (המפלגה רק"ח בגליל.
של מחאתם בהבאת המוביל הכוח שנעשה הערביות", האדמות על להגנה הארצי" ה"וועד

ציבורי. ביטוי לידי ישראל ערביי
ה"וועד החליטה דונם, אלף 20 של שטח להפקיע להחלטה פומבי הממשלה משנתנה
יום שיהיה ,1976 במרס ב30 האדמה" "יום את לקיים האדמות", על להגנה הארצי"
של והאפליה ההפקעה כוונות כנגד ישראל מדינת של הערביים באזורים ומחאה שביתה

הממשלה.
הממשלה ידי על שנעשו הנרחבות, ההפקעות זיכרון מחדש התעורר הערבי בציבור
ערביי בין היחסים מאוד התהדקו רק"ח, של הגלוי בעידודה החמישים. שנות בראשית

ושומרון. יהודה בשטחי החיים הערבים לבין ישראל
ברזל מוטות אבנים, זרקו כבישים, חסמו הגליל, שבאיזור הערביים התושבים זה, רקע על

שנעו. הביטחון כוחות על דליק, חומר עם ובקבוקים
שר עמד יום אותו במשך .1976 במרס ה30 לקראת מתוגברים בכוחות נערכה המשטרה
פי על הממשלה. ראש עם רצוף טלפוני בקשר בסמכותו, היה בעניין שהטיפול המשטרה,
הביטחון שר צבא. כוחות גם לרשותה להעמיד לצה''ל הביטחון שר הורה המשטרה בקשת
לגבי בהתייעצויות חלק נטל ולא ושומרון, ביהודה המתרחש אחר במעקב עסוק היה
אך בשביתה, להתערב לא  שיגרתיות היו למשטרה שניתנו ההנחיות בגליל. המהומות
זה היה לשוטרים שהועבר באש הפתיחה נוהל גם הציבורי. הסדר את בתוקף להבטיח
יורים חיים, סכנת של במקרה הוראה; ללא באש יזומה פתיחה אין במשטרה; המקובל
שהוכפפו צה"ל יחידות גם התוקף. לעבר יורים אחר, מוצא אין אם ורק אזהרה, יריות
ליזום לא במשטרה, כמקובל באש הפתיחה נוהל את לקיים הוראה קיבלו למשטרה

עליונים. פיקודיים מדרגים אישור קבלת ללא יריות
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מיוחדת הנחיה הייתה לא אך נחזתה, חמורות להתפרעויות יתפתחו שההפגנות האפשרות
קשוחה. מדיניות לנקוט

כי עלה האדמה, ביום הערבים התושבים ששת של הריגתם בעקבות שנערכו מבדיקות
להם הייתה לא כי העידו בכך מעורבים שהיו החיילים מהם. ארבעה הרגו צבאיות יחידות
משטרתית; מפעולה כתוצאה נהרג אחד אדם חייהם. את להציל כדי לירות אלא ברירה
להיחלץ כדי באש לפתוח נאלצו בה שהיו והשוטרים טירה, בכפר ניידת הפכו מתפרעים

חיים. בעודם מהמקום
רק"ח, היה בישראל הערבי במגזר הרוחות את שהתסיס הגורם הביטחון, גורמי לדעת

אש"ף. תומכי לבין רק"ח אנשי בין פעולה שיתוף היה לא ככלל, אש"ף. ולא
אלא רק"ח אנשי עמדו לא שבראשם בכפרים דווקא אירעו ביותר האלימות התקריות
שותפה רק"ח הייתה בהם ביישובים ואילו לשביתה; שהתנגדו מקומיות מועצות ראשי
הקשורים בכפרים, קיצוניים שחוגים היה לכך ההסבר סדר. הפרות אירעו לא בקואליציה
בכל הכללית. לשביתה שהתנגדו מועצות ראשי נגד האלימה הפעולה את ניווטו ברק"ח,
בחלק ההתפרעויות את יזקוף שאש"ף האפשרות את בחשבון הביטחון כוחות לקחו זאת

לזכותו. הערבי במגזר מהכפרים
הטלת דרשו ואף המשטרה התערבות את ביקשו הערבים בכפרים המועצות מראשי רבים
המועד לפני שעות שלוש בערב, העוצר הוסר ועראבה דירחנא סכנין, בכפרים עוצר.
הסדר על לשמור התחייבו והנכבדים המקומיות המועצות שראשי משום לכך, שנקבע

והרגיעה.
הרוחות. את להתסיס הצליחה לא ושם היות חרוץ כישלון רק"ח נחלה ושומרון ביהודה
"הקו בתחומי העבודה למקומות להופיע כלל בדרך העדיפו ושומרון מיהודה הפועלים
בירושלים, האדמה. ביום כרגיל מהם 800/0 עבדו התעסוקה שירות נתוני פי ועל הירוק",
לפתיחת להביא הצליחו הביטחון כוחות אך מסחר, שביתות נערכו ובשומרון ביהודה

רבות. חנויות

במהלכו. הנפגעים ובכמות בחומרתו דופן יוצא אירוע היה הראשון, האדמה יום לסיכום,
וטירה. סכנין עראבה, חנא, דיר וביניהם. מוקדים במספר פרצו האדמה ביום המהומות

המפגינים ההתפרעויות, מוקדי שבכל עולה, חם בנשק השימוש לגבי דקדקנית מבדיקה
וגרם אלים באופן תקף זה המון קר. בנשק מזוייניס בהיותם הביטחון, כוחות את תקפו

רב. רכוש השחתת תוך הביטחון, כוחות אנשי 16 של לפציעתם
נסיון קדם לירי חיים. בסכנת היו בירי שפתחו הביטחון כוחות שאנשי בעליל, היה נראה
כוחות של הירי לכן, בתוהו. עלו שכולם אלימים לא באמצעים שימוש תוך להידברות,
דין. פי על המציאות כורח והיה וצה"ל, המשטרה באנשי אבדות מנע במתפרעים, הביטחון
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פח"ע אירועי
על ירושלים משטרת במוקד הודעה התקבלה ,21:25 לשעה סמוך ,1976 באפריל ב28 א)
בית ליד שטראוס, לרחוב הסמוך ברית, בני ברחוב חשודה צבע פחית הימצאות
וקבע הקופסה את בדק החבלן צה"ל. חבלן ובה המקום אל יצאה ניידת .22 מספר
ירושלים, משטרת חבלן את המקום אל להזעיק הוחלט אז נפץ. בחומר מדובר כי
אל הגיעו 21:45 בשעה בודד. והאזור מדייריו, הבית את השוטרים פינו ובמקביל
מזרחי, שמואל פקד  המשטרה קציני שני וכן לוי אלברט המשטרה חבלו המקום
מהמטען. מטר כ25 של במרחק עמדו הם שיף. שמואל ופקד הסיור, יחידת מפקד
המטען התפוצץ אז אך בפירוק, והחל וקסדה מגן משקפי מגן, חזיית לבש החבלן

ברורות. לא מסיבות
אנשי שלושה נפצעו כן כמו גופו. חלקי בכל קשה נפצע המשטרה, חבלן לוי, אלברט

מרסיס. קשה באורח נפגע שיף פקד ביטחון.
החולים. בבית יותר מאוחר נפטרו לוי אלברט ומפקח שיף שמואל פקד

הבזק ונורת שעון ממצבר, הורכב והוא גרם; 250 היה החבלה מטען של משקלו
הפרה התפוצצותו הפיצוץ. עצמת להגברת מסמרים גם בו והיו להצתה, שגרמה
חוליות מספר לחשוף הביטחון זרועות שהצליחו לאחר בירושלים, ששרר יחסי שקט
הביטחון ושירותי המשטרה כאלה. לבצע התכוונו או בעיר פיגועים שביצעו חבלה

המקרה. לחקירת מיוחד צוות הקימו

רכז לתפקיד ,28.2.1958 ב ישראל במשטרת הגבול למשמר התגייס שיף שמואל פקד
מסוים בשלב שונים. פיקוד בתפקידי ושימש קצינים קורס סיים הוא שוטף. ביטחון

במותו. היה 46 בן מתקנים. כקצין ושימש ירושלים למרחב עבר

לחבלה הוסמך הוא .28.10.1966 ב ישראל למשטרת התגייס לוי אלברט מפקח
כמותו. היה 31 בן ירושלים. בנפת משטרה כחבלן ושירת

אנשים ושבעה גוריון בן התעופה בנמל 22 בת ביטחון עובדת נהרגה 1976 במאי כ25 ב}

נפץ. מזוודות עמו שהביא הולנדי, דרכון נושא מילר, הוגו התייר גם נהרג נפצעו.

נפץ. חומרי הכילו מהן ששתיים מזוודות, בשלוש מצוייד מווינה יצא מילר הוגו התייר
היו המזוודות בלבד. השלישית במזוודה בחיפוש הביטחון אנשי הסתפקו בווינה
כוונת הנפץ. חומרי את להפעיל נועדה המכסה שפתיחת כזו בצורה ממולכדות
אנשי ידי על הנפץ חומרי יתגלו וכאשר אם מיידי, לפיצוץ לגרוס הייתה המחבלים

חיפוש. בעת המכס
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בנמל הנכנסים הנוסעים באולם למסוע האוסטרי המטוס נוסעי מזוודות כשהגיעו
באותה המשמרת על האחראי הביטחון איש של חשדם התעורר גוריון, בן התעופה
עמו שהייתה היד מזוודת עם הזמינוהו הם הנוסעים. באחד הביטחון עובדת ושל עת
את בעצמו לפתוח התבקש מילר, הוגו הנוסע, תוכנה. את לבדוק כדי הביטחון לחדר
מההתפוצצות להתפוצצותה. שגרס דבר אותה, פתח היסס, לא הוא המזוודה.
הנתיבות, בית בכל נשמעו ההתפוצצות הדי הביטחון. ועובדת הוא נהרגו האדירה

לו. שמסביב ולמבנים לרכוש נזקים ונגרמו נופצו, רבות זגוגיות
הכללים פי על לפעול החלו ומשטרה ביטחון אנשי הנוסעים, באולם המכס עובדי
משטרה וכוחות אמבולנסים למקום הגיעו קצר זמן תוך חירום. במקרי הנהוגים

החולים. לבתי הנפגעים את ופינו וצבא

נמצאות אם לגלות כדי הנתיבות בית בתוך בחיפושים הביטחון אנשי פתחו כן כמו
המטען נפץ. חומר שהכיל נוסף מטען התגלה שעה רבע כעבור נוספות. נפץ מזוודות

כלשהוא. נזק שייגרם מבלי המשטרה חבלן אותו פוצץ שם ביטחון, לבור הועבר
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התקווה בשכונת מהומות
אביב. בתל שהתרחשו התפרעויות של משורה המשטרה הופתעה 1976 מאי חודש באמצע
ה24 התפרעויות לקראת מראש המשטרה התארגנה קודמות, בהתפרעויות כמו שלא
משמר ידי ועל בשפרעם לשוטרים הספר בית חניכי ידי על תוגבר המשטרה כוח במאי.
ומסוק משוריינות מכוניות המשטרתי הכוח לרשות הועמדו כן שוטרים. כ300 וכלל הגבול,

המבצע. כדי תוך השטח את שסקר משטרתי,

התקווה. בשכונת חוקי לא מבנה להריסת משפט בית צו היה הצפויות להתפרעויות הרקע
שחסמה תעלה חפרו המתנגדים להריסה. שהתנגדו קבוצות התארגנו המשטרה מול אל
ריכזו הסמוכים הבתים גגות על מים. אותה ומילאו להריסה, המיועד למבנה הגישה את
על נתפסו הבניין שבסביבת הסמטאות גם ואבנים. תבערה בקבוקי ההתנגדות מארגני
את לחסום המשטרה שהספיקה לפני הבוקר, של מוקדמות בשעות כבר המתפרעים ידי

למקום. המעברים
המשטרה של הערכה לפי המתפרעים. במספר הייתה לא זה ביום ההתפרעויות חומרת
הייתה החומרה הקודמות. ההתפרעויות במאורעות מאשר אנשים פחות בהן השתתפו
עם המאבק במהלך ההריסה. מתנגדי השתמשו בהם ובאמצעים ההתפרעויות בארגון
רבים, תבערה בקבוקי נזרקו כן אחד. רימון לפחות המתפרעים ידי על נזרק המשטרה
שמועות היו במקום. שהייתה החשמל" "חברת של מכונית להצתת גרם מהם ואחד
אך לאזור, מעל שסייר המשטרה, מסוק לכיוון אוטומטי מנשק צרור ירו שהמתפרעים

אלה. שמועות אישרה לא המשטרה
אך העירייה, בשירות דחפור המקום לעבר התקדם בהריסה, לפתוח האות שניתן לאחר
שנחפרה המים תעלת בגלל להריסה המיועד לבניין להגיע יכול אינו הדחפור כי התברר
תוך פטישים, עם פועלים קבוצת לבניין לשלוח הוחלט במקום התייעצות אחרי סביבו.
ורימון אבנים תבערה, בקבוקי לעברה הועפו הקבוצה התקדמות עם עליהם. שמירה מתן

במקום. ולבהלה לפציעה שגרם יד,

מתפרעים קבוצת ידי על נחטפו טלוויזיה צלמי שני כי ידיעה, למשטרה הגיעה שעה באותה
אולטימטום, למשטרה העבירו המתפרעים הסמוכים. הבתים באחד ציודם על ונכלאו
להורג. הערובה בני יוצאו להריסה, המיועד למקום יתקרבו והמשטרה העירייה אנשי שאם

הערובה. בני לשחרור נערכה והמשטרה הופסקה, למקום והשוטרים הפועלים התקדמות
ותחת מדמיע בגז שימוש תוך המשטרה ידי על "נכבש" הטלוויזיה אנשי הוחזקו שבו הבית
אחד נפצע זה מבצע כדי תוך הסמוכים. מהגגות תבערה ובקבוקי אבנים של כבד ברד

בעינו. אבן מפגיעת הערובה מבני

67



אירועים ספר

התחילו בפטישים מצוידים ופועלים רבים שוטרים ידי על הוקף להריסה, המיועד הבניין
הוצא שהראשון לאחר העירייה, של שני דחפור למקום להגיע הצליח יותר מאוחר בהריסה.

פעולה. מכלל

בכך. להסתפק החליטו העירייה ואנשי נהרס, להריסה המיועדים השניים מתוך אחד קיר
ההתפרעויות לחידוש מחשש בשכונה מוגבר משטרתי כוח נשאר נרגעו, שהרוחות פי על אף

הערב. בשעות

אנשים שישה תקדים. ללא כחמורות המשטרה ידי על הוגדרו במאי ה24 התפרעויות
נחבלו. אחרים ורבים נפצעו,

דמוי בארגון מאורגנים אלמנטים עומדים ההתפרעויות שמאחורי טען אביב תל העיר ראש
ומצד חוקית; בלתי ולבנייה ציבורי שטח לתפיסת חסות נותנים הם אחד, מצד "מאפיה".
זו. בצורה שנבנו מקומות פינוי בעבור הפיצויים דמי מסחיטת מיליונים מרוויחים הס שני,

מחוז מפקד  בשכונה המשטרה פעולת על שפיקדו הבכירים המשטרה קציני גם
לפי כי טענו קומפורט, רחמים משנה ניצב יפו, מרחב ומפקד עופר, דוד ניצב אביב, תל
יד הייתה אלא ספונטניות, התקווה בשכונת ההתפרעויות היו לא המשטרה בידי הידיעות
גוף ההתפרעויות מאחורי עמד כאילו המשטרה קציני הכחישו זה, עם לקיומן. מכוונת

כלשהו. פוליטי

כי אמר הוא הכנסת. במת מעל הלל, שלמה המשטרה, שר לאירועים התייחס יום אותו
לנסות ידו לאל שיש מי כל אל דבריו את הפנה המשטרה שר ומזיקה. מדאיגה התופעה
וגם מבקרים הם אס גם כועסים, הם אם שגם האנשים, של ללבם התבונה את להחזיר
המדינה של מבחינתה רשאים הם ואין יכולים הם אין צודקים, שהם חושבים הס אם
עומדים אנחנו כי טען, השר המקובלות. ובנורמות הדמוקרטיה באושיות ולפגוע יד לתת

מעצורים. כל ללא יד הרמת של וחמורות מדאיגות תופעות בפני

על כי וציין במקום, שהיו עיתונאים כמה עם שיחה עופר דוד ניצב קיים המבצע תום אחרי
של הקטן המספר וכי רוח, קור על לשמור המשטרה הצליחה ההתפרעויות חומרת אף
משמר כולל השוטרים, ובעיקר המפקדים, של עליונה להתאפקות תודות היה הנפגעים
מפורשת, הוראה קיבלו במבצע שהשתתפו המשטרה אנשי כל כי מסר, עופר ניצב הגבול.
ראשי על ממכות להימנע הוראה ניתנה כן בו. להשתמש ולא חם נשק לשאת שלא

קשות. לפציעות לגרוס לא כדי המתפרעים
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בישראל הפשיעה בנושא בוכנר מיכאל ועדת דו"ח
ובפעילות בפשיעה בארץ החברה של בהתעניינותה מתמיד יותר אופיינה 1977 שנת
מחודשת לבחינה והביאה רבים, אתגרים המשטרה בפני הציבה ההתעניינות המשטרה.
החלה ישראל שמשטרת הוברר בדיעבד המשטרה. של הארגוניות המערכות של ומדוקדקת

מחדש. אירגון של מעמיק בתהליך הציבורית הסערה טרם עוד

הפשע תופעת לבדיקת צוות תבורי חיים רבניצב המשטרה, מפכ"ל מינה באוגוסט ב7
ראובן משנה ניצב הוועדה; ראש כיושב מונה בוכנר מיכאל משנה ניצב בישראל.
הצוות כרכז מונה כספי יהושע משנה ניצב החקירות, בנושא הצוות חבר מונה מינקובסקי
האיסוף על והופקד הצוות כחבר מונה נחמיאס יעקב ניצב סגן כללי; מודיעין בתחום

מודיעיני. מחקר לתחום הצוות כחבר מונה נרקיס שמואל ופקד המבצעי,

הבאים: הנושאים את לבחון הוטל הצוות על

בישראל". מאורגן "פשע בציבור הקרויה התופעה של האופי קווי *

אחרת. פשיעה של האופי קווי *

המאורגן. הפשע תופעת של התהוותה תהליך *

בחו"ל. ישראלים עבריינים כולל העבריינים, של הפעולה ותחומי שיטות *

הפשיעה. סוגי כל של לפעולה והתשתית המימון מקורות *

הוא הצוות. ראש החלטת לפי לה מחוצה אנשים וכן משטרה איש כל לראיין הותר לצוות
המטה של במאגר שהצטבר התחתון העולם מנהיגי על רב מודיעיני חומר בידיו ריכז
הצוות בהם. חשודים של פעולות ועל פשעים על תיקים מאות וכלל המשטרה, של הארצי

למפכ"ל. והמלצותיו מסקנותיו את ולהגיש שבועיים תוך עבודתו את לסיים נתבקש

של הפנים ועדת דנה תמיר, יוסף ח"כ של היום לסדר הצעה בעקבות ,1977 באוגוסט ב9
רב הכללי, והמפקח בורג, יוסף ד"ר והמשטרה, הפנים שר הפשיעה. בהתגברות הכנסת
חקירה ועדת לכונן בהצעה דנה הפנים ועדת הוועדה. לפני הופיעו תבורי, חיים ניצב
עד נדחתה ההחלטה אולם בישראל, המאורגן הפשע נושא את שתחקור פרלמנטרית,

בוכנר. משנה ניצב בראשות המשטרתי הצוות דו"ח השלמת לאחר

על: הצוות הסתמך הדו''ח הכנת לצורך

במחוז הצפוני, במחוז הארצי, במטה המידע במאגרי פלילי ובחומר מודיעיני בחומר עיון (1

הדרומי. ובמחוז אביב תל
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בכירים. משטרה מפקדי עס ראיונות (2

המכס. מנהל וסגן הכנסה מס נציב לממשלה, המשפטי היועץ עם ראיונות (3

בישראל. הגדולים הסוהר בתי מפקדי עם ראיונות (4

מאורגן. לפשע המתייחסת זרה ספרות (5

בישראל. לפשע הנוגעים ישראלית, עיתונות קטעי (6

נתונים עיבוד מחלקת ידי על לצוות שסופקו מיוחדים, ועיבודים סטטיסטיים נתונים (7

הצוות. ודרישות בקשות לפי הארצי, במטה אוטומטי

על בחו"ל, שונות משטרות ידי על דרישתו פי על לצוות שסופקו וסקירות נתונים 8

בחו"ל. ישראלים עבריינים של פעילותם אודות

שונים. עמדה וניירות מודיעין סקירות וכן ישראל משטרת של רשמיים פרסומים (9

ממשלה. מוסדות של רשמיים פרסומים (10

הצוות. חברי של אישי ידע (11

מעמיק עיון המתוחכם, המקצועי הפשע את מחדש הגדירה בוכנר ועדת שהגישה גדו"ח
מאפיינים מספר על מצביע הדו"ח בארץ. מאורגן פשע של אלמנטים יש כי מראה כדו"ח
מנהיגות התארגנות, של קיומה מקום: בכל מאורגן פשע למסגרות משותפים עיקריים
רשויות עם קשריס וקיום חוקיים בלתי באמצעים כלכלי רווח להשיג במטרה והיררכיה

והפחדה. איומים שיחוד, ידי על שנוצרו השלטוני, והממסד החוק
מספר נע מהן אחת שבכל פשע, קבוצות עשרות כמה בישראל קיימות כי עוד נאמר בדו"ח
עבירות, ביצוע לשם קצר זמן לפרק או הוק אד התחברו רובן לעשרה. שישה בין החברים

יותר. ממושך זמן לאורך פועלות אחדות פשיעה קבוצות רכוש. עבירות בעיקר

שליטה מערכת ומקיים רבות פשע קבוצות על השולט פשע, של ארגוןעל בישראל אין
הברית). בארצות הפשע סינדיקט (דוגמת פשיעה, של מסוים סוג על (מונופול) בלעדית
מעמדן, פי על התחתון העולם אנשי ידי על נמדדות בדו"ח, נכתב בישראל, הפשע קבוצות
והדרך שלהן, הקשרים מערכת לרשותן, העומד ההון התחתון, בעולם והשפעה מכוח הנובע

בפשע. שמקורם כספים חוקיים בעסקים משקיעות הן בה

והרשויות המשפט המשטרה, מערכות אל מאורגנות חדירות הוועדה ידי על נתגלו לא
השונות. והציבוריות הממלכתיות

המאורגן, הפשע לבלימת לנקוט שיש פעולות סדרת על המליצה המשטרתית הוועדה
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האמצעים ושיפור האדם כוח הגדלת הכספיים, המשאבים של ניכרת הגדלה לרבות
המשטרה. של לרשותה העומדים הטכניים

יבוצעו הפשיעה, היקף להערכת בסיס שישמשו הוועדה, המלצות שבעקבות ברור היה
לתפקידים מנהליות מיחידות שוטרים העברת לרבות ובארגונה, המשטרה במבנה שינויים

הגובר. הפשיעה בגל במאבק המאמץ מלוא את לרכז במגמה מבצעיים,
בהקמת מצדד שהוא בורג, יוסף ד"ר והמשטרה, הפנים שר הודיע 1977 בספטמבר ב4
כדי והפעולות המאמצים את שירכזו הפנים, ושר המשפטים שר האוצר, משר שיורכב צוות
ממלכתית חקירה ועדת הקמת לפני עוד בפשע. הלוחמה של האפקטיביות את להגביר
הוא כי אמר השר והכרחי. חשוב המשרדים שלושת בין הפעולות תיאום כי בורג, ד"ר סבר
מתוך שופט, בראשות ממלכתית חקירה ועדת אישור על הממשלה בפני להמליץ נוטה
כי פרלמנטרית, לוועדה שיזרום מזה יותר משמעותי יהיה כזו לוועדה שיזרום שהמידע הנחה
חקירה בוועדת מעוניין אינו כי אמר השר סמכותית. ויותר פוליטית פחות תהיה היא

הפשע. בנושא ידונו ולא המפלגות ראשי יתנגחו בה פרלמנטרית,
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ידלץ אשר פרשת
המחוזי המשפט בבית הרי, שרה ואחותו ידלין אשר של משפטם נפתח 1977 בינואר ב17
עתו בן הדסה המחוזית השופטת בפני נערך הדיון שוחד. קבלת של בהאשמות אביב בתל
ומרדכי תוסיהכהן יוסף הסנגוריס, חולים. בבית מאושפז שהיה הנאשם, של בהיעדרו
כתב סעיפי בכל לכפור החליט ידלין אשר הנאשמים. של בשמם בהאשמות כפרו שורר,
הוא וכי ציבורי מוסד היא חולים" ש"קופת הטכניות, בעובדות גם זה ובכלל האישום,

הקופה. נכסי של ומכירה לרכישה אחראי חולים, קופת מרכז ראש כיושב

אוסטרובסקיכהן, ויקטוריה דין עורכת אביב, תל מחוז פרקליטת הופיעה התביעה מטעם
בפרשה. שחקרו משטרה אנשי שני וכן זייטל ואברהם שכטר סברין הדין עורכי ועמה
של כולל בסכום שוחד קבלת אישום: סעיפי בשמונה ידלין אשר את האשימה התביעה
אליו שהופנו העסקות בכל גושן דין עורך של הטרחה משכר 0/ם15 קבלת וכן ל"י, אלף 280

של כולל טרחה שכר גושן חיים קיבל 19761973 בשנים כי נטען עוד ידלין. אשר ידי על
אלף 100 לידלין הפריש מזה חולים". "קופת של מקרקעין עסקות 17 בעד ל"י אלף 666

ארליכמן. חוה למתווכת ידלין בין בקשרים עסקו הנוספים אישום סעיפי חמישה ל"י.
"קופת של מקרקעין עסקות ארבע ארליכמן אל הפנה שידלין נאמר, אלה בסעיפים
באחת כי מואשם הוא כמתווכת. שקיבלה העמלה מדמי חלק ממנה וקיבל חולים",
אחיה בשם הוסוותה ושהעסקה חולים, קופת של נכס ברכישת בפועל השתתף העסקות
חוה של בשמה ים בבת דירה ומכר קנה כי ידלין אשר הואשם כן ארליכמן. חוה של

שבח". "מס מתשלום כך ידי על והתחמק ארליכמן,
של וקנס מאסר שנות חמש אביב בתל המחוזי המשפט בית הטיל 1977 בפברואר ב22
ראש יושב ושימש ישראל" "בנק נגיד להיות מיועד שהיה ידלין, אשר על ל"י מיליון רבע
שוחד קבלת על פרשיות. בשתי אותו דנה עתו בן הדסה השופטת חולים". "קופת מרכז
דירתו בגין שבח מס לשלטונות הכוזבת ההצהרה ועל גושן חיים דין ומעורך ארליכמן מחוה

ים. בבת

מאחר שוחד, עבירת על בחוק הקבוע העונש מלוא את עליו הטילה לא כי ציינה השופטת
למצב שהגיע העובדה בשל וכן ומייגע, ארוך משפט מנע ובכך באישומים הודה שהנאשם

חדשה. חיים בדרך לבחור ייאלץ בו
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פ>גה בואש הירואץ תפיסת
ארבעה נגד אישום כתב אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגש 1977 במרס ב13
מנש), (המכונה בניה מנשה היו הארבעה לישראל. מתאילנד הירואין בהברחת נאשמים
בפרשת נוספים חשודים שני כי נקבע פינה. מראש והבה ויוסף איריס ואשתו הרשקו מרינל
עדי יהיו והבה, תמר ואשתו והבה) יוסף הנאשם של (אחיו והבה משה ההירואין, הברחת

אישום. כתב יוגש לא נגדם מדינה,
להביא והבה משה עם קשר הנאשמים קשרו 1977 ינואר בסוף כי נאמר האישום בכתב
יסעו והבה ויוסף הרשקו מרינל בניה, מנשה כי היה ביניהם הסיכום מתאילנד. הירואין
לשם שיצאו והבה, ותמי משה ידי על לישראל אותו ויבריחו הירואין לקנות כדי לתאילנד

לפניהם.

אחריהם. ועקבה שובם על ידעה המשטרה בפברואר. ב27 ארצה חזרו הבלדרים שני
אחד  כסוחרים החשודים שני וביניהם יום, באותו כן גם חזרו נוספים צעירים שלושה
בתחום כחשודים השניים את הכירה המשטרה ימינו. ליד והשני הרשת לראש שנחשב

רבות. שנים משך המשטרה ידי על נתפס לא הרשת לראש שנחשב מי הפריצות.

מרגע המשטרה אנשי אחריהם עקבו התעופה, לנמל כסוחרים החשודים שני כשהגיעו
חיפוש ערכו השוטרים, אותם עצרו במונית, בנוסעם אביב, לתל בדרך מהמטוס. ירידתם

כבלדריס. החשודים הצעירים שני גם נעצרו במקביל נמצא. לא דבר אך במזוודותיהם,

בפברואר ב28 הסם נתפס לעבירה, השותפים אחד של פעולה ושיתוף מחקירה כתוצאה
בתוך באדמה קבור מים, ברכת ליד פתוח בשדה פינה בראש ג'עונה בוואדי בחצות 1977

טלק. קופסת ובתוך סיגרים קופסת
"התג מסוג הירואין בישראל שנתפס הראשונה הפעם זו הייתה המשטרה, חוקרי לדברי
לתפיסה שקדמה בשנה קוקאין. ם/200 לעומת הירואין ם/800 של לתכולה שמגיע ,4 קונג"
החליטו הסוחרים כי הייתה המשטרה הערכת .3 מסוג הירואין מאירופה לארץ הובא
בה באמסטרדם, מאשר נמוך במחיר הירואין להשיג כדי הרחוק במזרח מזלם את לנסות

בסם. זמני מחסור שרר

שנה. במשך לארץ ההירואין יבוא מהיקף אחוזים כעשרה היווה שנתפס הקילוגרם חצי
בשימוש הייתה גדולה סכנה לנרקומנים. שיימכר לאחר ל''י מיליון כ5 הוערך שוויו
חשש והיה ,3 בסוג השימוש מקובל היה שבארץ מאחר ,4 מסוג קונג" "התג בהירואין
חזק החדש שהסם לדעת מבלי לה, רגילים שהיו סם כמות באותה ישתמשו שהנרקומנים

למוות. לגרום עלול בו וששימוש שניים, פי
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שנות ל9 אביב בתל המחוזי המשפט בבית הרשקו מרינל נידון 1977 באוקטובר ב5
הקלה  חנינה קיבל 1983 ביולי 25 בתאריך שנים. שלוש למשך תנאי על ושנה מאסר

תנאי. על למאסר הומרו בפועל מאסר חדשי שלשה בעונש;

1982 בדצמבר וב21 שנים לשלוש תנאי על מאסר ושנה מאסר שנות ל9 נידון בניה מנשה
תנאי. על למאסר מאסר חדשי שלשה הומרו

לשלוש 1977 בדצמבר ב9 שהומרו מאסר שנות ל4 1977 במאי ב3 נידון והבה יוסף
שנים. לשלוש תנאי על מאסר חדשים ושבעה שנים

זוכתה.  הרשקו איריס
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אב>ב בתל התחתון" "העולם עבי"ני פעילות
אתרים. בכיכר "פיקוקס" הלילה מועדון מבעלי אחד בראשו נפצע 1977 ביוני ה28 בבוקר
והיווה לכן, קודם אחדים חודשים נפתח בעיר, המפוארים המועדונים אחד "פיקוקס",
כפנחס פלילי, עבר בעלי אנשים היו המקום בעלי בין לילה. חיי של פעילות מוקד
קצר זמן חשוד שהיה אפללו, ודוד סמים, עסקי רקע על למשטרה מוכר שהיה גולדשטיין,
למפעל בפריצה שנגנבו ל"י, וחצי במיליון ותכשיטים יהלומים רכישת בפרשת לכן קודם

בירושלים. "צורף"

הלילה מועדון של בעליו אבוזמיל, חביב בו הופיע המועדון פתיחת לאחר קצר זמן
עסקי רקע על למשטרה ומוכר פלילי עבר בעל היה הוא גם הירקון. ברחוב "בלואפ"
פגעה, ה"פיקוקס'י שפתיחת משום חסות, כדמי שבועי תשלום לקבל דרש הוא סמים.
נוהג אינו שלהם הלקוחות חוג כי לאבוזמיל הסבירו "פיקוקס" בעלי בעסקיו. לטענתו,

ביניהם. תחרות שום שאין ומכאן "בלואפ" במועדון לבקר

ממועדון חסות דמי לגביית קשור היה אבוזמיל שחביב כך על ידיעות היו תקופה באותה
"בלו הלילה במועדון חיפוש המשטרה ערכה לכך קודם כשנה שנשרף. "טיפניס" הלילה
מחוץ חבילה נזרקה החיפוש במהלך במקום. סמים על מידע בעקבות אבוזמיל של אפ"
נמצאו ובתוכה נתגלתה, מיוחדת ותאורה האש מכבי של גבהים מנוף בעזרת ורק למועדון,
של לביקורו מספקת חשיבות "פיקוקס" בעלי ייחסו לא כן פי על אף אקדחים. מספר

בבעליו. הפגיעה באה ובעקבותיה במועדונם, אבוזמיל
למשטרה תלונה להגיש וסירב התחתון, העולם למסורת נאמן נשאר גולדשטיין פנחס

ממנו. הסחיטה ניסיון ועל פציעתו על ולהודיע
בעולם מרכזיות דמויות בין האיזון את לערער גם איימה אביב בתל הכנופיות מלחמת

העיר. של התחתון
את לחשוף ניסו הם משטרה. אנשי נגד גם כוונה התחתון העולם אנשי של פעילותם
לחדרו מיקרופון והחדירו תקדים חסר צעד נקטו ואף ויעדיה, שיטותיה המשטרה, פעולות
את לשמוע הצליחו כך יפה. יעקב פקד רב המרכזית, ביחידה תשאול מדור ראש של

המשטרה. עבודת של המרכזיים הצמתים באחד המתרחש

במה ידע לא שבתחילה הבלשים, אחד ידי על ,1977 יולי בסוף באקראי נתגלה המיקרופון
המחוז מטה בניין של הראשונה בקומה ממוקם היה יפה פקד רב של חדרו המדובר.
הניחו אלמונים כי גרסו והחוקרים החלון, על הונח המיקרופון אביב. בתל מוצקין בשדרות
להגיע שניסה אדם של צעדים סימני נמצאו הקיר על הבניין. של החיצוני הקיר מכיוון אותו
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משדר מונח היה שם למטה, מהחלון שירד דק לחוט קשור היה הזעיר המיקרופון לחלון.
למרחק. האותות את ושידר המיקרופון, מן הקליטה את שהגביר יותר, גדול

המרכזית ביחידה והמורכבות הכבדות בפרשיות החשודים נחקרו יפה פקד רב של בחדרו
קווי המדור, של המדיניות נקבעה שם תשאול. מדור לחוקרי התדריכים התבצעו ובו
עם פעולה לשיתוף אחר או זה נאשם להביא שנועדו המיוחדות, והשיטות החקירה

המשטרה.

והמפקדים במקום הנוכחים הקצין. של בחדרו רבה מהומה התחוללה המיקרופון כשנתגלה
את להשאיר החליטו ולבסוף המצב, חומרת את הבינו הדבר בסוד שהוכנסו הספורים
למקום יחזרו המיקרופון את שהניחו שאלה בתקווה תצפית, ולהציב במקומו המיקרופון
גילוי. לשום הביאה לא התצפית אך ללכדם. יהיה אפשר ואז הסוללות, את להחליף כדי

הבעיות אחת מקוות. תוצאות לכלל הביא לא שלמעשה הנושא לחקירת צוות הוקם
על לימד המיקרופון גילוי שהופעל. הציוד בנושא הטכני הידע חוסר הייתה במשטרה

התחתון. בעולם רבים ותחכום התקדמות
הפשע נושא את שבדקו בוכנר", "ועדת חברי גם החליטו המיקרופון גילוי בעקבות
לשיחות להאזין התחתון העולם לניסיונות הקשור בכל יותר זהירים להיות המאורגן,

שלהם. הטלפון
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ב>שראל סאדאת אנואר מצר>ם נש>א
במסגרת הגיע הוא בישראל. סאדאת אנואר מצרים נשיא נחת 1977 בנובמבר ב19
הטקס, שר היו שבה גדולה, פמליה ואיתו גוריון, בן שם על התעופה לנמל ממלכתי ביקור
בטקס התקבל סאדאת ראלי. בוטרוס ד"ר החדש, המצרי החוץ ושר הצבאי שלישו
תבל. קצווי מכל שנתקבצו עיתונאים, וכאלף ישראל מדינת ראשי ידי על מפואר ממלכתי
נפגש צה"ל, משמר סקר סאדאת הנשיא העמים. שני המנוני את ניגנה צה"ל תזמורת
היו כן לפני קצר זמן רק אשר אנשים, של ידיהם ולחץ ישראלים, אישים עם לראשונה

אויביו.

האבטחה למערך שער". "מבצע בקוד ישראל במשטרת כונה סאדאת הנשיא ביקור
אחת מחלקה צורפה הכללי, הביטחון שירות באחריות שהיה המצרי, הנשיא של האישי

ניר. צפריר של בפיקודו הימ"מ של

על אחראית והייתה ופמלייתו, האורח באבטחת הביטחון לשירות סייעה ישראל משטרת
לאבטח נערכה המשטרה והחניה. התנועה והסדרת הציבורי הסדר הציבור, ביטחון שמירת
גדול, מבצע היה שער" "מבצע ועזיבתם. שהייתם הגעתם, בעת פמלייתו ואת האורח את
לא ביותר. קצר היה והעיבוד התכנון בשלב המשטרה לרשות שעמד הזמן וקשה. מורכב
הנשיא, יבקר בהם אתרים הצירים,  הביקור לתכנית הקשור בכל מעודכן מידע היה
ואלתורים חפוז תכנון חייב הזמן קוצר זמנים. ולוחות והעיתונאים המבקרים מספרי
הזמן לחץ גרם שני, מצד מפקדים. של במינויים אף ולעתים והפיקוח המטה בעבודת
כל מצד רב זמן מזה אליהם רגילה הייתה לא שהמשטרה פעולה, ולשיתוף לסיוע לנכונות
בלוח רבים שינויים היו הביצוע בשלבי ובעקיפין. במישרין במבצע שהשתתפו הגורמים
אירוע. בכל מהירה והתארגנות גמישות דרש והדבר המורכבים, הרבים ובאירועים הזמנים
הביקור. הכנת לצורך מצרים נשיא של החלוץ פמליית הגיעה בנובמבר, ה18 שישי, ביום
ביטחון אנשי מצרים, נשיא לשכת מראש מורכבת הייתה והיא איש, כשישים היו בפמליה

ועיתונאים.

יום עד בארץ ושהה ,19:30 בשעה ,1977 בנובמבר ה19 שבת, במוצאי הגיע מצרים נשיא
"המלך במלון ופמלייתו האורח התאכסנו בארץ הביקור זמן בכל .1977 בנובמבר ה21 שני
מאות עם אקצה" ''אל במסגד סאדאת הנשיא התפלל בבוקר בנובמבר ב20 דוד".
הממשלה ראש עם יחד ביקר מכן לאחר ומשומרון. מיהודה ירושלים, ממזרח מוסלמים
קולק. טדי העיר ראש בהדרכת העתיקה, בעיר הקבר" וב''כנסיית ושם" ב"יד בגין מנחם
מנחם ישראל, ממשלת וראש סאדאת, אנואר מצרים, נשיא דברים נשאו ישראל, בכנסת

דבריהם. אחרי בדריכות עקבו העולם בכל צופים מיליוני כשעשרות בגין,

79



אירועים ספר

הביקור נגד להפגין המזרחית בירושלים ספר בתי תלמידי כוונת על ידיעות היו במשטרה
לגבי התראות קיבלו הביטחון כוחות המסחר. את גם להשבית ושומרון ביהודה וכוונות
וביניהם האפשריים, הסוגים מכל פיגועים לביצוע מאמץ יעשו החבלה שארגוני האפשרות

מיקוח. ופיגועי הים דרך חדירות גס

את קיבל הערבי" ה"רחוב כי וציינו הערבי, במגזר הרוח הלכי אחרי עקבו במשטרה
בקרב הורגשה זאת עם הביקור. לנוכח שמחה הורגשה התושבים ובקרב בשקט, הביקור

בישראל. הכרה שהיווה הביקור, לעצם התנגדות הקיצוניים החוגים כל

התיכון הספר בית בגילאי הצעירים מן חלק כי אם חיוביות, תגובות נשמעו הגליל באזור
ופרופיל שתיקה על לרוב שמרו רק"ח חוגי בגידה. מעשה  אותו והגדירו הביקור את גינו
מקרב מועטים התנגדות בגילויי שלוו חיוביות, תגובות היו המרכז מרחב באזור נמוך.
ובדרך חיוביות, תגובות היו ירושלים במזרח אוהדות. תגובות היו חיפה באזור קיצונים.
הערבים המשכילים בקרב שקט. שרר ובשומרון ביהודה עזה, ברצועת שקט. שם שרר כלל
החשש גם התלווה אך הערביישראלי, הסכסוך לפתרון יביא הביקור כי הדעה רווחה

זווית. לקרן הפלסטינית הבעיה מדחיקת
להיערכות בנוסף בישראל; שהיו ביותר המורכבים האבטחה ממבצעי אחד זה היה
מרחב בכל הייעודיים תפקידיה את לקיים להמשיך המשטרה נדרשה והמורכבת המיוחדת

אחריותה.

לגיוס המהירה בהתארגנותה ביטוי לידי באה שער" ב"מבצע המשטרה של יכולתה
לכוחות, בלוגיסטיקה ושב''כ, צה''ל כגון הגורמים, שאר של והן שלה הן הכוחות ותגבור
מוניציפליים), וגורמים שב''כ צה''ל, (משטרה, השונות הארגוניות המסגרות בין בתיאומים
שחלו. אימת כל הרצופים לשינויים ההיערכות ובהתאמת ובביצועה, המדיניות בקביעת

רבה, בהצלחה עבר המבצע בה. שחלו הרבים השינויים חרף כלשונה בוצעה הביקור תכנית
אמצעי של חיוביות ובתגובות הפנים ושר הממשלה ראש בהערכת המשטרה את וזיכה

בכללותו. והציבור התקשורת
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בישראל מאורגן" "פשע  שימרון אתוץ דו"ח
מן, יצחק לנקין, אליהו הרמלין, יוסף את ישראל ממשלת מינתה 1977 בספטמבר ב25
הוועדה ראש כיושב בישראל. הפשע נושא לבירור לוועדה שימרון וארווין סלע מתתיהו
בישראל, העבריינית הפעילות את לבדוק היה הוועדה של תפקידה שימרון. ארווין התמנה
דרכי והאלימה, החמורה הפשיעה את ובעיקר זו, פעילות של וממדיה מגמותיה את
הממלכתית ההיערכות את לבדוק מנדט הוועדה קיבלה כן כמו ומאפייניה. התארגנותה
לחשיפתה, הדרכים את והאלימה, החמורה בפשיעה ובמיוחד לסוגיה, בעבריינות למאבק
וייעול חיזוק לארגון, האפשרות את וכן לדין, הנאשמים של הבאתם ולהבטחת למניעתה

ביניהם. והתיאום ובאכיפתו החוק בהשלטת המטפלים והמנגנונים הגופים

הנוגעים הגורמים ידי על לה שהוגשו תזכירים על השאר בין בעבודתה התבססה הוועדה
הוועדה מליאת בפני להופיע התזכירים כותבי הוזמנו הצורך, ובמידת בקשתה פי על בדבר.

משנה. ועדות או
והיערכותה המשטרה של לתפקודה בקשר עמדה נייר הוועדה בפני הציגה ישראל משטרת

משימותיה. למילוי
נכללו הממשלה. לראש המסכם הדו"ח את הממונה הוועדה הגישה 1978 בפברואר ב15
הסוהר. בתי לשירות שמונה מהן ישראל, למשטרת התייחסו מתוכן 66 המלצות: 127 בו

המשטרה פעולות של הביצוע ושיטות לעקרונות הן התייחסו למשטרה שנגעו ההמלצות
התחנה. ועד הארצי המטה מרמת המשטרה, יחידות של מחדש לארגונן והן

הקיימות לאלו כמעט זהות בישראל הפשיעה להתגברות הסיבות כי ציינו הוועדה חברי
לה; מיוחדים נוספים, עבריינות גורמי קיימים בישראל אך המערב. בארצות השפע בחברת
הביטחון  המדינה קברניטי של מעייניהם בראש נושאים שני עמדו המדינה הקמת מאז
שתוצאותיו תהליך, עברו החמישים שנות בראשית שהגיעו העלייה גלי העלייה. וקליטת
שהביאו המנהגים והתרופפות הפטריארכלית המסגרת שבירת המסורת, ערכי ביטול היו
לערכי הצעיר הדור בקרב ניכור נוצר זה, מתהליך כתוצאה השונות. מהגלויות העולים עמם
מזיגה תוך וחינוך מוסר ערכי להקנות השכילה לא החינוך מערכת גם והמשפחה. המסורת
הביא זה תהליך מוצאם. בארצות העולים בקרב מוטבעים שהיו החיוביים אלו עם
הדור בקרב בעיקר לעבריינות, גורם היווה מקרים בהרבה אשר ערכים, חוסר של למשבר

הצעיר.

בציבור רב עניין עורר והמלצותיו, מסקנותיו ממצאיו, על שימרון, ועדת דו"ח של פרסומו
לו הגורמים ועל החברתי המצב על בבירור הצביע הדו"ח רבות. תגובות וגרר הישראלי,

המצב. של לתיקונו ואפשרויות דרכים על וגם
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הסדר שמירת ועל החוק אכיפת על האמונה ישראל, משטרת נמצאה הדברים, מטבע
אחרונה חוליה מהווה היא הפשיעה שבתופעת פי על אף הדו"ח, של במרכזו החיים, ואיכות
שימרון ועדת דו"ח מהמלצות חלק התופעה. של הממשיים בגילוייה לטפל הנקראת זו 
בנייר לוועדה שהוצגו כפי עצמו, המשטרה פיקוד של המלצותיו גם היו המשטרה בנושאי
את בחן המשטרה פיקוד יישום. בתהליך כבר נמצאו מהן כמה לה. שהוגש העבודה
כך המשטרה, עבודת וארגון שיפור לידי להביא המתמדת כוונתו מתוך בכללותן ההמלצות

בפניה. העומדים האתגרים מול להתייצב שתוכל

המטפלים הגורמים וכי ישראל", נוסח מאורגן "פשע קיים אכן בארץ כי קבעה הוועדה
לכך. בהתאם להתארגן חייבים בארץ בפשיעה

בפי צמרתו. את המהווים פושעים, עשרים סביב מתמקד המאורגן הפשע כי קבע הדו"ח
הוועדה הערכת המשטרה". להתעניינות חשיבות רבי "מוקדים אלה פושעים כונו הוועדה

בשנה. לירות מיליארד שמונה עד חמישה של סכום לגלגל הצליחה זו קבוצה כי הייתה
בפבתאר ב22 בכנסת, בורג, יוסף הפנים, שר הודיע שימרון ועדת דו"ח פרסום בעקבות
יושב יהיה הפנים שר בפעולתה. מיד שתתחיל החוק, לאכיפת שרים ועדת הקמת על ,1978
את הפנים שר הביע הזדמנות באותה המשפטים. ושר האוצר שר יהיו וחבריה שלה, הראש

המשטרה. ובצמרת תבורי חיים הכללי במפקח תמיכתו

לתיקון לפעול המשטרה על וכי מלהיבה, לא תמונה מצייר שימרון ועדת דו"ח כי אמר השר
כבר התקבלו למשטרה, הנוגעות ההמלצות מתוך כי אמר עוד לה. הנוגע בתחום המצב
מקצינים המורכבת ועדה המלצות. מארבעים יותר שהם שלישים, משני למעלה לביצוע

האחרות. בהמלצות תדון בכירים

ומשום והיגיון, הגינות חסרי רבים פרסומים בגלל התקשורת אמצעי את תקף הפנים שר
המשטרה פיקוד כנגד זדוני מסע בניהול כדבריו, תפקידם, עיקר את רואים מהם שכמה
מנסה עת אותה המשטרה. של דרכה על מקל שאינו דבר אליו, עוינת קהל דעת וביצירת

ועשייה. שורות ליכוד מופת, מנהיגות, להציג הפנים, שר לדברי המשטרה,
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למשטרה הצבא בין החוף רצועת אבטחת על האחריות חלוקת
ישראל ממשלת הטילה אחריו, שבא חורב, ועדת ודו"וו במעלות הפיגוע בעקבות ב1974,
בלחימה האחריות חלוקת את והגדירה הפנים, לביטחון האחריות את המשטרה על
אז התקבלה חירום. ובשעת רגיעה בעת למשטרה צה''ל בין העוינת החבלנית בפעילות
בטרור, למלחמה הממשלה ראש יועץ שהיה זאבי, רחבעם במילואים האלוף של המלצתו
לתוך מהם קילומטרים ועשרה הגבולות לאורך בטרור ללוחמה אחראי יהיה צה"ל כי
השטחים כל על האחריות את קיבלה מג''ב, כולל המשטרה, זאת, לעומת המדינה. שטח
שחיל היה הנוהג החופים. לאורך נעשתה לא כזו חלוקה המדינה. של האחרים הפנימיים
הפנימיים. והשטחים החופים לביטחון אחראית המשטרה ואילו הים, על ומגן מפטרל הים
החופים לאבטחת האחריות העברת על הוחלט ב1975, "סבוי'' מלון תקרית בעקבות
שונים, גלגולים עברה ישראל משטרת ידי על החופים אבטחת אולם ישראל. למשטרת
שלאורך ומהעובדה זו למטרה ומתואמים מיוחדים ואמצעים אדם כוח מהיעדר שנבעו
בשליטת היו שלא ביטחוניות, ומובלעות לרכב עבירים בלתי מקומות היו החופים

המשטרה.

ובהפעלת בתיאום חמורות תקלות ובעקבות להלן) (ראה החוף בכביש האירוע אחרי
דעת על עקרונית,1 החלטה התקבלה בסוגיה. מחודש דיון נערך המחבלים, נגד הכוחות
לאורך האחריות לחלוקת דומה בעתיד תהיה החופים לאורך שהחלוקה והמשטרה, צה"ל
השטח עומק החופים; אבטחת על אחראי יהיה צה"ל כלומר, היבשתיים. הגבולות
מעשרה פחות היבשתיים, בגבולות הנהוג מהעומק פחות יהיה צה"ל שבאחריות
החופים, לאורך תצפית נקודות בהקמת צה''ל המשיך זו החלטה בעקבות קילומטרים.
באימונים, שהיו ויחידות הג"א את והפעיל מרחביות, ליחידות החופים אזורי את חילק

החופים. לאורך קבועים בפטרולים

הופעלו ומאז משותפות, קבע בפקודות נקבעו לצה"ל ישראל משטרת בין התיאום סדרי
הסכמת נדרשה המתואמות בפקודות שינוי לכל בשטח. שצצו הקשיים חרף למעשה הלכה
הרי ביניהם, להסכמה יגיעו לא אלה שני שאם נקבע והרמטכ"ל. המפכ"ל  המפקדים
האחריות ביטוי לידי באה ובהם נערכו, משותפים תרגולים שתקבע. זו היא הממשלה

זו. אחריות במסגרת משימותיה בביצוע למשטרה הצה"לי והסיוע המשטרתית
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החוף כביש אירוע
ב1975 ישראל משטרת על הוטלה מהים, מחבלים חדירת של אחדים אירועים בעקבות
שקמה נחל ועד בצפון אכזיב מנחל פנימה, המים מקו החופים לאבטחת הישירה האחריות

הים. לתוך מערבה החוף מקו הביטחון על הופקד צה"ל בדרום.
המשימה. לביצוע אדם כוח תוספת כל שקיבלה בלא ישראל משטרת על הוטלה זו משימה
פוטרלו החוף מרצועת וחלקים החוף, לאורך דרכים הוכשרו לא תקציביות מגבלות בגלל
גרמו המשובשות הדרכים לא. בכלל או ממונעים תצפית סיורי אווירי, סיור ידי על רק
או צומצמו וסיורים במוסך, הרכב שהה מהזמן גדול וחלק המפטרל, לרכב גדול לבלאי

מתאים. שאינו חלופי ברכב יצאו
בגזרות כאשר הארץ, איזורי בכל מחבלים נגד התקפיות פעולות ביצוע על הופקד צה"ל

עימה. ובתיאום הזמנתה פי על תבוצע שהפעילות הוחלט ישראל, משטרת שבאחריות
חוליית שבקרבה המחבלים, של האם אניית צור מנמל יצאה 1978 במרס ה8 בבוקר
אביב, תל בחוף לנחות הייתה החוליה כוונת אחת. מחבלת ובהם מחבלים, 13 בת "פתח"
מחבלים חמישה בשחרור שחרורם את ולהתנות ערובה בני ללכוד מלון, בית על להשתלט

בישראל. כלואים
לעוזבה המחבלים אמורים בו למקום האס אניית הגיעה ערביים, בין בשעות במרס, ב9
התכנית אמנם מזרח. לכיוון להפליג החובל רב ידי על תודרכו לרדת, כוונתם ובטרם

ביותר. חמור פיגוע הולידה הנסיבות השתלשלות אך השתבשה, הזו המקורית
לעברה. לנוע והחלו בחדרה הכח תחנת בארובת החוליה חברי הבחינו במרס ה11 בשבת,
ושני מהחוף מטרים כ150 של במרחק הסירות אחת התהפכה החוף, גלי של בעטים

טבעו. בחרטומה שישבו מחבלים
מעגן של הדגים ברכות ליד מיכאל. מעגן בחוף החוליה מאנשי 11 נחתו לערך, 14:30 בשעה
מפיה שלמדו לאחר טבע. חובבת צלמת ישבה בה במכונית המחבלים הבחינו מיכאל
 חיפהת''א כביש אל ברגל ונעו ביריות, רצחוה הימצאם, מקום על ראשונים פרטים

החוף". "כביש

"אגד" חברי נוסעים, 62 ובו "אגד" אוטובוס המרכזי, במסלול חלף לערך, 16:35 בשעה
לעבר באש פתחו המחבלים הארץ. במרכז מטיול לחיפה דרכם שעשו משפחותיהם, ובני
הירי לאחר נעצר האוטובוס נוספים. נוסעים ומספר הנהג של לפציעתו וגרמו האוטובוס
המטיילים 50 את קיבצו המחבלים להימלט. הצליח מנוסעיו כשחלק הכביש בשולי

אביב. תל לכיוון דרומה, עימם נעים והחלו הנותרים

על ירי כדי תוך המחבלים השתלטו 16:55 לשעה סמוך נסיעה של אחדות דקות לאחר
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לאוטובוס נוסעיו 30 את והעבירו מהם לחמוק שניסה 901 קו "אגד", של נוסף אוטובוס
כשבמהלך דרומה, המשיך חטופים נוסעים 80 עתה שהכיל האוטובוס שבידיהם. החטוף

בדרכם. שנקרו חולפים רכב כלי לעבר המחבלים ירו הנסיעה
מעגן קיבוץ משומר הטלפון, באמצעות יעקב זכרון למשטרת הגיעה הראשונה הידיעה
וזאת הקיבוץ בקרבת שאירעה קטלנית דרכים תאונת על דובר בה אשל, אהרן מיכאל,
כל היה לא ההודעה בנוסח במקום. שחלפו מנוסעים שקיבל ברורים בלתי דיווחים פי על
בוחני ושלחה אלו, במקרים כמקובל פעלה יעקב זכרון תחנת עוינת. חבלנית לפעילות רמז

חבלנית. בפעולה המדובר כי התברר להם האירוע, למקום תנועה
לאחר מיכאל, מעגן קיבוץ שומר מאותו חדרה, למשטרת היא אף הגיעה השנייה ההודעה
הסמוך החוף בכביש היורה מחבלים לחוליית והתייחסה צפון מכיוון שנורו יריות ששמע

ושבים. העוברים על אבחנה ללא לקיבוצו
למשטרת ,16.45 בשעה המשטרה, של לשעבר הכללי המפקח קופל, פנחס משהגיע רק
החלו חבלנית, פעילות בו מתנהלת שלדעתו ממקום מגיע שהוא ואמר פצועה, ואיתו חדרה
נשים, שלוש ידי על נעצר הוא עדותו פי על אחר. בכיוון לנוע המשטרתית הפעילות גלגלי
כחייל לו נראה שלא מנשקו, שירה באדם הבחין מהרכב ברדתו פצועה. היתה מהן כשאחת
תחנת לעבר במהירות ונסע הנשים שלוש את למכוניתו העלה קופל פנחס ישראלי.

המשטרה.

התקרית ממקום ראשונים פצועים אחדות דקות כעבור להגיע לכשהחלו גברה, הפעילות
על שהצטבר המידע על הגורמים, לכל מיד דיווחה המשטרה והפצועים. היריות על שדיווחו
מחסומים. הפעלת על הורה השרון מרחב מטה להתבהר החלה שהתמונה לאחר ידה.
האירועים, על הקשר במכשירי ושמעו ובתחנה בשטח שהיו ושוטרים, סיור אנשי קצינים,
הקורה על לראשונה דווח תבורי חיים רנ"צ המשטרה, מפכ"ל האירוע. למקום לנוע החלו

האירועים. לתמונת להכנס הארצי המטה החל ואילך זה ומרגע 16:55 בשעה

פוסק בלתי ירי תוך דרומה, בנסיעתו המשיך חטופים, נוסעים 80 עתה שהכיל האוטובוס
חולפים. רכב כלי לעבר

ניידת לשם הגיעה בזמן ובו קיסריה, מחלף פני על האוטובוס חלף לערך, 17:00 בשעה
סיפק היה בטרם לעברה, ירי תוך פניה על חלף האוטובוס אך לחסמו, במטרה משטרה
אולגה, גבעת בצומת נוסף מחסום הציבה המשטרה למחסום. להתארגן השוטרים בידי

קושי. ללא לעברו הצליח החטוף האוטובוס אך
לעבר מתוכו יורים כשהמחבלים (צפון), נתניה צומת פני על האוטובוס חלף לערך, ב17:15
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וליד נמשך, האוטובוס אחרי המשטרתי המרדף מהם. אחדים ופוצעים שוטרים מחסום
חלף דקות, כחמש כעבור נוספים. משטרה כוחות אליו הצטרפו חבצלתהשרון, הישוב
הצמוד, המשטרתי במרדף שהבחינו המחבלים נתניהדרום. במחלף החטוף האוטובוס

יד. רימוני להשליך החלו ואף עבר לכל הירי את הגבירו עצבנות, סימני לגלות החלו

משטרתי מחסום עקף רשפון, היישוב בקרבת החטוף האוטובוס חלף לערך, 17:30 בשעה
ת"א. מחוז של האחריות לתחום למעשה, ונכנס, נוסף

טיומקין, משה ניצב דאז, תלאביב, מחוז מפקד קיבל ערב, לפנות 17=00 השעה לאחר
נע מחבלים עם אוטובוס לפיה המחוז, ממוקד טלפונית הודעה בכפרסבא, בביתו ששהה
לאוטובוס לאפשר לא חדמשמעית הוראה נתן הוא תלאביב. לאיזור נתניה מכיוון
גדול אסון להמיט עלולה כזו וכניסה היות אוכלוסין, צפופת עיר לת"א, להיכנס החטוף

במימדיו.

מחסום הוצב בו כפרשמריהו, לצומת החטוף האוטובוס הגיע לערך, 17:30 בשעה
זה מחסום גם עקפו המחבלים הכביש. לרוחב שהועמד משטרתי רכב באמצעות משטרתי
השוטרים של מהירי המחסום. באיזור ששהו שוטרים שני שפצע ירי עבר, לכל ירי תוך

המחבלים. אחד נפגע
שם הרצליה. בצומת נוסף משטרתי מחסום החטוף האוטובוס חלף מכן, לאחר קצר זמן
דן. ממרחב לחבלה הספר בית חניכי ידי על ושאוייש הכביש לרוחב שהוצב מחסום נעקף

בקדמתו. שניצב במחבל ופגעו האוטובוס לעבר ירו המשטרה חבלני
לעצרו במטרה האוטובוס, לעבר הירי את המשטרה כוחות הגבירו ואילך הרצליה מצומת
ג'יפ גבי על מותקן שהיה ממקלע ירי גם כלל המוגבר, הירי לתלאביב. כניסתו את ולמנוע
17:38 בשעה האוטובוס של המוחלטת לעצירתו לבסוף שהביא ירי י"ג), (פלוגה מג"ב
גלילות. צומת  קלאב" ה"קאונטרי לצומת מצפון מטר כ500 הדלק, תחנת מול לערך
נפתחה דיו קרוב בטווח שהיה ורק לעברם, להתקדם לאוטובוס אפשרו שהשוטרים יצויין

המוחלטת. לעצירתו שהביא, דבר הגלגלים, לאיזור בעיקר עזה אש לעברו

העצירה לאחר מייד הקדמית. הדלת את זית, שלמה הנהג, פתח האוטובוס עצירת עם
עבר. לכל רימונים ומשליכים קל, מנשק אש יורים שהם תוך החוצה, מחבלים מספר קפצו
עצירת למקום סמוכים שהיו בשיחים בעיקר מחסה לתפוס ניסו המחבלים יתר

החטוף. האוטובוס
חילוצם על הקרב החל זה בשלב האחרון. לשלבו האירוע את הביאה האוטובוס עצירת
נטלו זה בקרב ממנו. שחמקו המחבלים אחרי וסריקות האוטובוס, מתוך הערובה בני של

ועוד. צה''ל ימ"מ מג"ב, משטרה, כוחות
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האוטובוס על המחבלים השתלטות על ההודעה את קיבל חפץ, אסף דאז, הימ"מ מפקד
האירוע למקום ברכבו הגיע עצמו והוא להתארגן, היחידה לאנשי מיד הורה הוא בביתו.
לעבר וירו באזור השיחים בין שהתחבאו מחבלים, לאתר לנסות והחל לפניהם, רב זמן

האזרחים.

לבין בינו האש מחילופי מהם. כמה לחסל והצליח המחבלים, עם לקרב נכנס מסוים בשלב
חולים. לבית ופונה בכתפו, נפצע המחבלים

את הפכה הימ"מ והתערבות חפץ אסף של שההסתערות הייתה הערובה בני תחושת
הנוסעים את לשחרר הביטחון כוחות של הניסיונות כל היו התערבותם עד פיה. על הקערה

יעילים. בלתי

של והיחלצות חילוץ ניסיונות כדי תוך המחבלים, לבין הביטחון כוחות בין האש בתקרית
עלה והוא התפוצצויות, מספר באוטובוס אירעו ומסביבתו, האוטובוס מתוך הערובה בני

באש.

המחבלים, ידי על החטוף האוטובוס לעצירת שהביא קלאב", ה"קאנטרי באזור הקרב
חלוקת לכך תרמה השאר בין בשטח. הפועלים הכוחות בין מספיק תיאום ללא התנהל

הכוחות. בין התיאום ועל המרדף על הקשתה שונים למרחבים הארץ

המשמר אנשי של רבות קבוצות למקום להגיע החלו ואילך, 18:00 משעה האירוע, בתום
החלו במקביל מוחלטת. אנדרלמוסיה במקום ונוצרה קבע, צבא ואנשי שוטרים האזרחי,
שמשימותיהם ישראל, משטרת ושל צה"ל של בכירים מפקדים גם בשטח להתרכז
אפשריים וניצולים מחבלים אחר לסריקות התארגנות סדר, השלטת היו הראשונות
אלה, משימות מילוי על היא אף הקשתה להשתרר שהחלה החשכה הסביבה. ואבטחת

מהירה. התארגנות ומנעה

אביב, תל מחוז מפקד טיומקין, ניצב היה בשטח הפיקוד את לידיו שנטל הראשון המפקד
ההוראות האירוע. באיזור שהיה הבודד" "המבנה בקרבת מאולתר פיקוד חדר שהקים
מגן של אמבולנסים הזעקת עוקפים, בכבישים התנועה הסדרת בתחום היו ידיו על שניתנו

נפלים. ואיתור חבלנים סריקות וגופות, נפגעים פינוי אדום, דוד

לאנשי הודיע האלוף במקום. הצפון פיקוד אלוף של מסוקו נחת בערך 18:15 בשעה
ישראל, משטרת של הכללי המפקח בשטח. הפעילות על פיקוד נוטל הוא כי המשטרה
כין גזרות חלוקת תוך המשטרה, בידי ישאר שהפיקוד ותבע התנגד, מכן, לאחר שהגיע

העירוני. בשטח שתפעל ישראל, משטרת ובין הפתוח, בשטח שיפעל צה"ל,

שלאחר וביום בלילה בשטח. נמצאים עדיין מחבלים מספר כי חשש נותר הפיגוע בתום
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פעולה שיתוף תוך מיותרת, אזרחית תנועה למנוע במטרה נרחבות סריקות נערכו הפיגוע
ניצב מג"ב, ומפקד טיומקין ניצב אביב, תל מחוז מפקד לבין המרכז פיקוד מטה ראש בין
משהוברר במרס, ה12 יום בשלהי אביב. לתל נתניה שבין האזור על עוצר הוטל בר. צבי

הסריקות. והופסקו העוצר הוסר בשטח, נוספים מחבלים שאין ספק לכל מעל
אחרים. ציבוריים ובמקומות הים חוף לאורך הקולנוע בבתי גם הוצבו משטרה כוחות
מרחב במטה לחקירה נלקחו והם מיעוטים, בני של רבים מעצרים ביצעה המשטרה

לפיגוע. קשר להם היה ואם זהותם את לברר כדי הירקון
13 מתוך הגופות. זוהו מחבלים, אחר הסריקות לפעילות במקביל במרס, ה12 במהלך
מספר כעבור לחוף נפלטו (גופותיהם בים שניים טבעו המקורית, שבחוליה המחבלים
בידי נתפסו ושניים לאוטובוס, מחוץ נהרגו ארבעה באוטובוס, נשרפו חמישה ימים),

כוחותינו.

פצועים. ו71 וחייל, שוטר ובהם הרוגים, 35 היה אבדותינו סיכום
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יישובים פינוי נגד הכנסת בניין ליד הפגנות
וקציני שוטרי מרבי. כוחות גיוס שחייבו גדולים, מבצעים ב110 המשטרה פעלה זו בשנה
שעות רוב פני על לעתים שהתמשך ורצוף, אינטנסיבי למאמץ נדרשו ישראל משטרת

האדם. בכוח החמור המחסור על חיפו במטרה ודבקותם המקצועית מיומנותם היממה.
עם השלום תהליך היה אלו להפגנות המאיץ השנה. במשך התרבו פוליטי רקע על ההפגנות
פריצת שהיווה בישראל, היסטורי לביקור מצרים נשיא הגיע 1977 בנובמבר ב19 מצרים.
התכנסה 1978 בספטמבר ב5 ישראלמצרים. ביחסי הישראלי בציבור פסיכולוגית דרך
דיוויד בקמפ לדיונים הראשונים הימים בחמשת וושינגטון. ליד בקמפדיוויד, פסגה ועידת
היישובים של עתידם שאלת הייתה הסכם להשגת הראשית הנגף אבן תוצאות. הושגו לא
זו הסכמה אלה. יישובים לפנות להסכים ישראל נאלצה דבר של בסופו בסיני. הישראלים
בשעת ,1978 בספטבר ב17 למצרים ישראל בין לשלום המסגרת הסכם לחתימת הובילה

הבינלאומי. הגבול עד תחול מצרים של ריבונותה כי קבע ההסכם מאוחרת. לילה
שונים. ציבור מחלקי מחאות וגרר לעובדה עכשיו היה היישובים פינוי

יום לאותו שנועדה הפגנה לקראת הכנסת ברחבת שוטרים מאות הוצבו בספטמבר ב27
את יחסמו המפגינים כי נאמר ההפגנה לפני למשטרה שהגיעו בידיעות יישובים. פינוי נגד
לצורך ותרנגולות. פרות עמם ויביאו ובטרקטורים במשאיות הכנסת במבואות הצמתים
על ידיעות אך גרר, ומכוניות מים תותח מסוק, המשטרה גייסה בהפגנה הסדר שמירת

התבדו. הצפויות המהומות

מיישובי מקצרין, ימית, מחבל הראשונים המפגינים להגיע החלו בבוקר 08:00 לשעה סמוך
הם מפגינים. כ1,500 הכנסת ברחבת היו ההפגנה של בשיאה ומאופייה. הירדן בקעת
חנן אדומים. במעלה כן לפני שהותקן ימית", חבל ליישובי היזכור "עמוד את עמם הביאו
הוא המתיישבים. את תחייב לא הכנסת החלטת כי הכריז אמונים, גוש מראשי פורת,
להחלטה 'אין היתר בין ייאמר בו הארץ, בכל המוני החתמה במבצע פותח הוא כי הודיע
כי הודיע פורת חנן תוקף'. בכל לביצועה נתנגד מוסרי, תוקף כל בישראל יישובים לעקור

היישובים. להגנת להיקרא כהתחיבות כמוה זו חתימה
שחורים. וסרטים ישראל דגל הונפו ומעליה במה הותקנה הכנסת שמול הדשא רחבת על
במקום. משפחתיים פיקניקים ילדיהם עם ביחד רבים מפגינים ערכו הדברים תום עם
משנת מינכן" "הסכם (לאיזכור שחורות מטריות בידיהם החזיקו המפגינים מילדי אחדים

הכנסת. משכן שמול הדשא על ורקדו ושרו אנגליה) ממשלת ראש צ'מברליין, של 1938

בןגל, יצחק הכנסת קצין של בפיקודו הכנסת, משמר מאנשי מאה ניצבו המפגינים מול
הפגנות. לפיזור מכוניות היתר בין שאיישו גבול, משמר ואנשי שוטרים ומאות
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התפתחו השוטרים. שרשרת את לפרוץ ניסו ומפגינים הרוחות, התלהטו הערב בשעות
ללא נהדפו אולם הכנסת, שערי לעבר לפרוץ פעם מדי הצליחו מפגינים וכמה ידיים תגרות
אמונים גוש מאנשי מפגינים עשרות כמה הכנסת ליד נותרו חצות לקראת ברם, קושי.

רפיח. בפתחת והיישובים
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סיני נאות ופינוי ישראלמצרים שלום הסכם חת>מת
ההסכם חתימת במסגרת למצרים. ישראל בין השלום הסכם נחתם 1979 במרס ב26

מצרים. לריבונות סיני האי חצי את להחזיר ישראל על היה

לרבות ימית, בחבל אחרים ויישובים סיני נאות מתושבי כמאה התבצרו במאי ב22
של בצו שנקבע מועד במאי, ב25 המצרים לידי להימסר שנועד הירק, בגן ונשים, ילדים
וממשלתיים, ביטחוניים גורמים הגיעו הפינוי תאריך עיתוי בדבר להחלטה עריש. אל מושל
לשהייה לדבריהם, התכוננו, המתבצרים התושבים השלום. הסכם בביצוע שעסקו
תפיסת תוך שם; לקיומם הדרוש וכל מים מזון, לעצמם הכ|נו כך משום במקום. ממושכת
על להקשות כדי הקבע. לנקודת שעברה לפני סיני, !נחל היאחזות את ששימשו חדרים

ובטרקטורים. מים בתעלות בחביות, בגדרות, השטח את הקיפו פינויים

כמה וכללה להילחם, צריכים אנו  ''אצ''ל'' לעצמה קראה במקום ששהתה הקבוצה
ואם להתפנות, בכוונתם שאין משמעית, חד הודיעו סיני נאות חברי אמונים". "גוש מאנשי
כי משמעית, חד להם הובהר ובמקלות. באבנים יתגוננו ואף בכוח, יתנגדו בכוח, פינוי יהיה

חוקי. הינו עריש אל מושל ידי על שהוצא הפינוי צו

לרבות הארץ, מרחבי אזרחים גם הירק לגן הלילה בשעות באו למתיישבים כתגבורת
כנסת. חברי

מתיישבי אצל תמיר, שמואל המשפטים, ושר ויצמן, עזר הביטחון, שר ביקרו במאי ב23
פינוים על להורות תיאלץ שהממשלה בלי להתפנות, לשכנעם וניסו ימית, וחבל סיני נאות
שנכשלו אחרי התקבלה, הירק בגן השרים ביקורי על ההחלטה צה"ל. חיילי בידי בכוח

מרצון. להתפנות המתיישבים את לשכנע הדרום פיקוד אלוף ניסיונות

המתיישבים מאות את לפנות במטרה בדרום צה"ל חיילי של מתוגבר כוח רוכז יום באותו
ושר הביטחון שר בין שהושג ההסכם את לכבד מסרבים שהם שהתברר לאחר ואוהדיהם,

המתיישבים. וועד לבין המשפטים
חביות בוערים, לפידים החיילים על המתיישבים השליכו בה אלימה, התפרעות לאחר

.14:00 לשעה סמוך במאי ב24 הירק מגן פונו חס, בנשק איימו ואף הדברה, וחומרי

לבין בינו שהושג סיכום ובעקבות במקום, יבקר הממשלה ראש שסגן דרשו המתיישבים
הירק. גן את לפנות הסכימו ימית חבל יישובי ועד

הכנת לצורך עריש אל בתחנת מצרים ממשטרת נציג התייצב 1979 במאי 15 בתאריך
כדי בא המצרי הנציג מצרים. לשלטונות עריש באל המשטרה תחנת של מסודרת מסירה

מפורטים. צבאיים מסמכים ולקבל המקומיים השוטרים ואת האזור את להכיר
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והכין החדש, למפקד צמוד היה בוריה, על הערבית בשפה ששלט הישראלי, התחנה מפקד
המיועד. בתאריך מסודרת למסירה התחנה את

ציוד המבנה, נמסרו המצרים. השלטונות לידי עריש אל תחנת הועברה 1979 במאי ב26
מקומיים. שוטרים 26 וכן וכתובים מוצגים להשאירו, שהומלץ

סיני. נאות תחנת חדשה, תחנה הוקמה מצרים לשלטונות עריש אל תחנת העברת עם

גם נערכה התחנה הקודמת. התחנה של במשימותיה היו סיני נאות תחנת של משימותיה
גבול ובמעברי בנמלי הנהוגים ובנחלים תיירים במעבר טיפול ביניהם חדשות, למשימות

ישראלים.
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סמ>ם סוכנים הפעלת  דרום" "נתיבי פרשת
המשטרה חשאיים. כסוכנים סמויים משטרה אנשי בישראל לראשונה הופעלו ב1976

מבוקרות. סמים עסקות לביצוע המשטרה עם פעולה ששיתפו עבריינים גם הפעילה
שהשתלם כספי, יהושע משנה ניצב ידי על 1974 בשנת ארצה הובאה זו פעולה שיטת

(^.£.ס). בסמים ללחימה הפדראלית בסוכנות בנושא
העולם בקרב נשתלו הם חשאיים. כסוכנים שוטרים עשרה הופעלו וחצי כשנה במשך
המבצע מטרת לכן. קודם שסומנו מסוחרים סמים של מבוקרות קניות וערכו התחתון
במסחר לפגוע במשטרה התכוונו בכך לדין. ולהביאם הסוחרים כנגד ראיות לאסוף הייתה

בישראל. הפשע עולם התבסס עליו ביותר הרווחי העיסוק שהיה מסוכנים, בסמים
פעילות היקף של מדויקת מצב תמונת נתנה למבצע שקדמה המודיעינית הפעילות

והפצה. סחר ושיטות מכירה אזורי ולאתר לזהותם ואפשרה השונות ברמות הסוחרים
"נתיבי במבצע לשיאה הפעילות הגיעה המוקדמות, הבוקר בשעות ,1979 בדצמבר ב9
ניצב תת וסגנו, איבצן, אריה ניצב הדרומי, המחוז מפקד עמדו המבצע בראש דרום".
אישית השניים פיקחו הדרומי, המחוז במטה שהוקמה המיוחדת מהמפקדה כספי. יהושע

פלד. רפי פקד רב ריכז והמבצעית המודיעינית הפעילות את הגדול. המבצע על
בעת אילת, ועד תקווה מפתח הדרומי, המחוז ברחבי יישובים בעשרים התבצע המבצע
חיפוש חוליות ל35 חולקו הם שוטרים. ממאתיים למעלה חלק בו ולקחו אחת ובעונה
סמים לגלות שאולפו כלבים גם אזרחיות. זיהוי תוויות בעלי רכב כלי ב45 וצוידו ומעצר,
את כזה כלב הוביל למשל, דגן בבית ממש. של לתוצאות והביאו החיפוש לצוותי הצטרפו
אלפי מאות היה בשוק שערכן חשיש סוליות שמונה נמצאו בו מסתור, מקום אל הבלשים
ולאו סמים, בסחר חשודים ללכוד הייתה הדרום" "נתיבי מבצע שמטרת פי על אף לירות.
סמים. של מבוטלות לא כמויות על גם ידם להניח השוטרים הצליחו סמים, לתפוס דווקא
שלוש שנגנבו מורפיום, בקבוקי ו24 חשיש ק"ג 11 וברשותם חשודים שני נלכדו בירושלים

"הדסה". החולים מבית לכן קודם שנים
התיקים העצורים. עשרות לקליטת מיוחדים חדרים הוכנו הארץ ברחבי המשטרה במטות
בסחר חשודים כמאתיים מראש. הוכנו וחצי כשנה במשך נגדם שנאספו ראיות הכוללים

היום. במשך נעצרו בסמים
הסחר את חיסל לא הוא אמנם, וביעדיו. בהיקפו בארץ מסוגו ראשון מבצע זה היה
תקופה למשך ופגע הסוחרים על קשה מכה הנחית אך הדרומי, המחוז באזור בסמים
והסוחרים, המפיצים של ביטחונם את עירער גם המבצע באזור. הסם בזמינות מסוימת

וההפצה. הסחר על והקשה והמוכרים הקונים כלפי חשדנותם את העלה
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של אחרת פלילית פעילות על מידע איסוף גם אפשרה הסמים בתחום הסוכנים פעילות
הצלחת את רכוש. עבירות על פליליים תיקים ונפתחו גנוב רכוש גם נתפס וכך העבריינים,
אנשי בקרב חודשים במשך שפעלו המשטרה, סוכני לזכות בעיקר לזקוף יש המבצע

התחתון. העולם

סיום עם עיתונאים במסיבת אמר כספי, יהושע תתניצב הדרומי, המחוז מפקד סגן
הרקק". "דגי ולא הסמים עסקי של הבוסים נעצרו שהפעם המבצע

במהרה בסמים. הסחר נגד ישראל משטרת בפעילות חדש עידן פתח דרום" "נתיבי מבצע
סוחרי לכידת לצורך סמויים בסוכנים השימוש שיטת את המשטרה מחוזות יתר העתיקו
של התמודדותה בדרך למהפכה הביאה זו שיטה הכנסת הסחר. של שונות ברמות סמים

בסמים. בסחר ישראל משטרת

ביותר ברור באופן מוכיחים שנה מדי שנפתחו התיקים מספר לגבי הסטטיסטיים הנתונים
תיקים נפתחו דרום", "נתיבי מבצע אחרי שנה ,1980 שנת עד המשטרה; הצלחת ממדי את
שנפתחו התיקים מספר עלה זו בשנה אך המדינה בכל בסמים סחר על בודדים פליליים

סמים. בסחר תיקים 3,030 נרשמו 1989 ובשנת ל1,190 זה בנושא
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"סתר" מבצע
אסירים חמישה רמלה סוהר מבית נמלטו ל21:00, 20:30 השעות בין 1979 בינואר ב8
מאסר לתקופות השפוטים נוספים אסירים ושלושה רצח, באשמת עולם למאסר שפוטים
אורי דנינו, משה מכורש, מאיר בוזגלו, גבריאל קיש, יצחק היו: הבורחים שמונת ממושכות.
סלומון עמד הקבוצה בראש סולטן. מחמד ונעים סולטן, מחמוד ג'מאל אבו, סלומון מזרחי,
להכין נדרש בקבוצה אסיר כל שביצע. כפול רצח בגין עולם מאסרי לשני שנשפט אבו,
ישראל מגבולות לצאת היתה האסירים כוונת מזויף. דרכון הכנת לצורך נכבד, כסף סכום

הניתן. ככל מהר
הפינות באחת שניצבה המצלמה כיוון את שינו הם היטב. הבריחה את תכננו האסירים
ימים שלושה ניסרו הם בנוסף האסירים. תנועות אחר לעקוב שמטרתה האוכל, חדר של
לשעה סמוך הערב, ארוחת בתום האוכל. חלוקת אשנב של הסורגים את הבריחה קודם
את ניסרו לתקרה, טיפסו האוכל, חלוקת אשנב דרך האגף מטבח אל נכנסו לערך, 20:30
לעבר פנו גומי, צינור באמצעות ירדו משם המבנה. גג על ועלו והסורגים האוורור פתחי
ירושלים הישן לכביש בהגיעם רמלה. העיר לעבר ונמלטו מנעוליו את שברו הדרומי, השער

ונמלטו. הנהג את הורידו אקדח, באיומי מונית על השתלטו תלאביב
את ויתאם שינחה ארצי צוות תבורי, חיים ניצב רב המשטרה, מפכ"ל מינה היום למחרת
המחוז מפקד סגן כספי, יהושע תתניצב מונה הצוות כראש הבורחים. ללכידת הפעולות
האמירה: בסיס על "סוגר", הכינוי למבצע ניתן כספי תנ"צ של הצעתו פי על הדרומי.
המרתף בקומת התמקם "סוגר" מטה יוחזרו". סוגר מאחורי ואל נמלטו סוגר "מאחורי

היו הארצי הצוות משתתפי שאר בירושלים. הארצי המטה של

צוות ראש ג. גולן. ט' סנ"צ  המטה ראש סגן ב. כספי. יהושע תנ"צ  המטה ראש א.
נציג ה. איששלום. א' סנ"צ  החקירות צוות ראש ד. סימסולו. א' סנ"צ  המודיעין
המחוז נציג ז. פרידמן. ג' רפ"ק תלאביב מחוז נציג ו. רוזן. סנ"צ  הצפוני המחוז
 מג"ב נציג ט. קנדלר. א' סנ"צ  המנהלה אגף נציג ח. שרנצל. י' פקד  הדרומי
גונדר סגן  שב"ס נציג יא. ברעם. מ' סנ"צ  האזרחי המשמר נציג י. מאור. מ' רפ"ק

לנדאו. א' רפ"ק  הפסיכולוגים צוות ראש יב. אזיאל. א'

כדלקמן. היו שנקבעו כפי הארצי "סוגר" מטה תפקידי
ומהציבור; המשטרה מיחידות המודיעיני המידע ריכוז א.

המשטרה; ליחידות והפצתו עיבודו הנכנס, המידע הערכת ב.
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וחקירתית; מבצעית לפעילות והנחייתם המחוזות בין תיאום ג.

אחרים; וגורמים שב"ס מטה עם ותיאום קשר ד.

לצורך; בהתאם ולמרחבים, למחוזות ואמצעים מסוקים כוחות, הקצאת ה.

המשטרה. דובר באמצעות הפרסום תיאום ו.

המודיעיניות, הפעילויות את שריכז מחוזי, "סוגר" כרכז בכיר קצין מונה מחוז מטה בכל
מונו כן עמו. ובתיאום הארצי "סוגר" מטה ראש הנחיית פי על והחקירתיות המבצעיות

המשטרה. ובנפות במרחבים "סוגר" רכזי

בשישה שהתמקדו משימתיים צוותים שישה היתר, בין הופעלו, המבצע במסגרת
וסריקה. חיפוש מארב, תצפית, מודיעין, בפעולות הסתייעות תוך מהבורחים,

ראשוניות משטרה פעולות
סמכויות הענקת על החליט הבריחה, למחרת שהתכנס המשטרה של הפיקוד סגל *

שלדי, כמערך עבודה ארצי, כוננות מצב הכרזת "סוגר": מטה לראש נרחבות ביצוע
ארצית מחסומים תכנית והפעלת המשטרה של הספר בבתי הלימודים הפסקת

ביממה. שעות 24 למשך מורחבת

סריקות בוצעו להגיע; עלולים הנמלטים היו אליהם מקומות ליד מארבים הוצבו *

ברשימות הוכללו הבורחים שמות חשודים; ובתים חורשות בשדות, וחיפושים
הועמד והימ"מ הערים בשכונות משא"ז מתנדבי הופעלו הארץ; מן ליציאה האסורים

גבוה. כוננות במצב

משטרה אנשי 2,240 המבצע במסגרת ישראל משטרת הפעילה בינואר ל21 ה11 בין *

הארץ. ברחבי מחסומים 41 הוצבו יום מדי משא"ז; אנשי מאות וכן ביממה
הארץ. רחבי בכל מודיעין מקורות הופעלו *

למי פרס על והוכרז האישיים, ופרטיהם הבורחים תמונות עם מיוחד חוזר פורסם *

מהנמלטים. אחד בתפיסת שיעזור

גמלטיפ לגידת

ונעים סולטן מחמוד ג'מאל מהנמלטים, שניים במונית נעצרו ,03:15 בשעה בינואר, ב13
קלקיליה. לכיוון סבא מכפר ביציאה משטרה במחסום סולטן, מחמד
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ידי על שסופק מידע בעקבות ,03:00 בשעה "סוגר", מבצע של ה37 ביום בפברואר, ב14
אורי דנינו, משה נוספים נמלטים שלושה נעצרו אביב, תל מחוז של המרכזית היחידה
ברחוב שהו בה לדירה פרץ חפץ אסף נצ"מ של בפיקודו הימ"מ מכורש. ומאיר מזרחי
משה הנמלט והאסיר מג"ב שוטר קל באורח נפצעו היריות בחילופי ים. בבת 23 חרמון

דנינו.

על מידע אביב תל מחוז של המרכזית היחידה קיבלה המבצע, של ה65 ביום במרס, ב15
התחנה באזור שפירא, ברחוב מסתור בדירת קיש ויצחק אבו סלומון של הימצאותם
הנמלטים האסירים שני נלכדו הימ"מ של מהירה בפריצה אביב. בתל הישנה המרכזית

"עוזי". ותתמקלע אקדחים שני וברשותם
במחוזות ושלוחותיו המבצע מטה פוזרו הנמלטים שמונת מתוך שבעה לכידת לאחר
לאיתור נמרצת בפעילות המשיך אביב תל מחוז רק לפעילותו. ה67 ביום ובמרחבים,

האחרון. הנמלט
של עיקשת ועיקוב מודיעין פעילות ובעקבות הבריחה מאז ה137 ביום במאי, ב25
בכניסה במונית בהיותו בוזגלו, גבריאל גם נעצר אביב, תל מחוז של המרכזית היחידה

לחיפה.

פלילי, אופי בעל ממדים ורב מורכב במבצע גדול כוח הופעל בה הראשונה הפעם זו הייתה
ופרסומית חקירתית מבצעית, המודיעינית, הפעילות ארציות. סמכויות בעל ממטה שנוהל
מבית להימלט שהסיכוי העבריינים לאוכלוסיות הוכיחה הבורחים לכידת פירות. הניבה

ישראל. במדינת גדול לא הוא רב זמן במשך חופשי ולהישאר הסוהר

ישראל. למשטרת רבה יוקרה הביאה ברמלה הסוהר מבית הבורחים תפיסת
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בירושלים ענק הפגנות
השחורים" "הפנתרים של אחת גדולות. הפגנות שתי בירושלים נערכו 1979 בנובמבר

עכשיו". ''שלום ''של והשנייה

"האוהלים", מנהיגי של לקריאתם ירושלים מתושבי אלפים נענו 1979 בנובמבר ב20
ארוכות שעות ובמשך הממשלה, של הכלכליים הצעדים נגד להפגין ורק"ח "הפנתרים"

העיר. ברחבי אזורים חמישה חסמו

לחסום השכונות ארגוני כוונת בדבר ידיעות ירושלים במשטרת התקבלו בוקר באותו
בעזרת ירושלים שוטרי ניסו בקירוב שעות חמש במשך בעיר. החיים את ולשבש כבישים
ב11 סדר הפרות על להשתלט הגבול, משמר של המיוחדת היחידה ובתוכן תגבורות,
מג''ב, ואנשי שוטרים 250 השתתפו ההפגנות בפיזור העיר. ברחבי הפגנות מוקדי

לשני. אחד פורענות מאזור לדלג התקשו לא והשוטרים

גרימת תוך לתוכו, ופרצו בנק של שמשותיו את "גונן" בשכונת מפגינים ניפצו ,16:00 בשעה
שבמבואות הדלק בתחנת גם זעמם את כילו נערים לירות. ברבבות שהסתכם נזק
לבית הראשי הכביש חסימת את גם שכללו נוספות הפגנות לשורת ניתן האות השכונה.

"הדסה". החולים

של שמשותיהן את ניפצו הם הלאום. דגל את מפגינים הציתו הנביא" "שמואל בשכונת
ניידת באש העלו הפורענות, אזור את לחצות שניסו פרטיים רכב וכלי משטרה מכוניות

אחרת. ניידת והפכו משטרה

בגז השוטרים השתמשו שם "פת", שכונת בצומת היו ביותר האלימות ההתפרעויות
אל ונמלטו אבנים בהם שיידו צעירים אחר דלקו שוטרים ההמון. מידי להיחלץ כדי מדמיע
נוספים. אבנים ממטרי השוטרים לעבר הוטחו ומהגגות מהמרפסות הבתים. מבואות

מזה. הגבול משמר ואנשי ושוטרים מזה, ונשים ילדים נפגעו הקרבות במהלך

וסעדיה (חד"ש) ביטון צ'רלי הכנסת חבר של בהנהגתם המפגינים פעלו "מוסררה" בשכונת
את האשימו ובעיקר וההתייקרות, הממשלה בגנות סיסמאות קראו הם (של"י). מרציאנו
את חסמו המפגינים לשכונות. במקום להתנחלויות כספים בהקצאת החדש האוצר שר
בקשותיהם על אבנים במטר והשיבו כבדות, ובאבנים בחביות בוערים, בצמיגים התנועה

להתפזר. השוטרים של

צמיגים והבעירו ירושלים שבמרכז מנורה", ב"כיכר התנועה את חסמו מפגינים כמאה
ראש לבית להגיע שניסו צעירים בכוח השוטרים פיזרו 21:00 לשעה סמוך במקום.
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פקקי נתהוו הראשיים התנועה עורקי ובכל העיר מרכז באזור רחביה. בשכונת הממשלה
למסלולם. החיים שבו 22.00 לשעה סמוך ורק ארוכים, תנועה

חולים. בבתי ואושפזו ההפגנות פיזור במהלך מאבנים נפצעו הגבול משמר שוטרי חמישה
לטיפול ונלקח בפניו שפגעה מאבן הוא אף נפצע איבצן, אריה ניצב הדרומי, המחוז מפקד
סדר להשליט ניסו המשטרה שכוחות שעה ונפגעו נעצרו מפגינים עשרות חולים. בבית

לעברם. שהסתער ההמון את ולהדוף

הסמוכה בכיכר עכשיו" "שלום תנועת אנשי כ5,000 הפגינו ,1979 בנובמבר 24 בשבת,
כניעת ונגד ושומרון יהודה בשטחי הממשלה מדיניות נגד הממשלה ראש של לביתו
למשך הממשלה ראש לבית הגישה את למעשה חסמו המפגינים אמונים". ל"גוש הממשלה
קבורה, ארון הוצב שבמרכזו ענקי, מעגל ויצרו אש אבוקות בידיהם נשאו הם וחצי. כשעה
גדולים כוחות לירות". מיליארד 150 קבורים כאן השלום, הסכם קבור "כאן נכתב ועליו
קיים זמן שאותו הממשלה ראש של לביתו המפגינים של דרכם את חסמו המשטרה של
הממשלה, קריית לעבר במרוכז המפגינים צעדו יותר מאוחר שבת. כמדי בביתו, תנ"ך כנס
יותר". חשוב השלום התפטר! "בגין, בנוסח סיסמאות וקראו הממשלה בגנות כרזות נשאו

הממשלה. ישיבת מועד ראשון, יום עד הממשלה בקריית נשאר מהם קומץ
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"תירוש"  רב'שנתית תכמת הכנת
מבצעי, ארגוני, פיתוח ובצדה טכנולוגית התעצמות במשטרה חלה 1987 עד 1980 בשנים
תכנון  א עיקריים: נושאים שלושה על דגש במשטרה שמו זו בתקופה ומנהלי. לוגיסטי
ככוחות האזרחי והמשמר הגבול משמר הפעלת  ג שירותי, לסגנון חתירה  ב רבשנתי,

הפנים. לביטחון בנוסף משטרתיות בפעילויות בהדרגה המשולבים תכליתיים, רב

שפיר. הרצל ניצב רב המשטרה, של החדש הכללי המפקח לתפקידו נכנס 1980 בינואר ב1
ופריסת תפעול לארגון, שנתית רב תכנית הכנת על הורה לתפקיד כניסתו אם מיד
עליהן יסוד, הנחות של ומשימותיה, המשטרה יעדי של כוללת ראייה מתוך המשטרה
וניתוחה בעבר המשטרה פעילות בחינת של התכנית, בתקופת המשטרה עבודת תושתת
על כמותיים, מדדים ושל משטרה אירועי של סטטיסטיקה פי על בעתיד לפעילות וצפי
הרבשנתית התכנית מתוך ולאמצעים. אדם לכוח מהימנים תקנים להכין ניתן פיהם

שנתיות. עבודה תכניות ולעבד לגזור יהיה אפשר

הדרכה תכניות וניהול, ארגון סדרי עבודה, שיטות להתפתחות בסיס לשמש נועדה התכנית
ביצועה תקופת במשך אותה ולעדכן לשפר לשכלל, שאפשר כך ונבנתה אדם, כוח והכשרת

בשטח. ניסיון וצבירת לימוד ומתוך היסוד, בנתוני והתפתחות שינויים סמך על

והשם הארצי, המטה ברמת שרוכזה המשטרה, כלל של צוות בעבודת גובשה התכנית
את לאפשר כדי בעיקר יחסית, קצר בזמן נעשתה העבודה תירוש". "תכנית היה לה שניתן

.'81'80 בשנת עוד ביצועה תחילת
במשמר במחוזות, ופיקודי, מקצועי בחתך פנימיים דיונים היחידות ערכו  א' בשלב
הנחיות פי על הרמות, בכל הארצי המטה ובאגפי האזרחי במשמר הגבול,

הכללי. המפקח

תכניות המטה ואגפי האזרחי המשמר הגבול, משמר המחוזות, גיבשו  ב' בשלב
הפיקוד. סגל בפני אותן והציגו ופיקודיות, מקצועיות ועמדות

בסיס על אב תכנית גיבוש לצורך מסכמים דיונים הארצי המטה ערך  ג' בשלב
היחידתיות. וההצעות הדיונים וסיכומי לדיון המצעים

שיטתי באורח ונוהליה פעילותה דפוסי לבדיקת הדעת את המשטרה נתנה תירוש בתכנית
מרכזיים; חשיבה תחומי בשלושה מאמץ ונעשה ומעמיק

התנהגות עקרונות בבדיקת התכנית הכנת כדי תוך עסקו זה בתחום  מופשטת חשיבה
ברמה הכרחית והייתה ומקיפה, שיטתית הייתה זה בתחום החשיבה קיימים. משטרתית

והאופרטיבית. האיסטרטגית
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והוחלט המוסכמות, עם השלמה על התבססה לא זו תכנית  ביקורתית חשיבה
וקפדני. יסודי באופן העבר תוכניות את יבדקו שמשתתפיה

לכן קודם יושמו שלא חדשים, רעיונות הועלו התכנית הכנת כדי תוך  יוצרת חשיבה
המשטרה. במסגרת

אתית מורשת שיקבע משטרתי, חשיבה צוות להקים הייתה התכנית קברניטי כוונת
השוטר. להתנהגות בסיסי דפוס תהווה אשר למשטרה,

היו: התכנית של העיקריים יעדיה

בכל הטריטוריאלית" ו"האחריות הפיקוד" "אחידות עקרון יקוים  הארגון בתחום א.
המפקד של ולפיקודו לאחריותו נתונה במרחב הפעילות כל ככלל, הרמות.
ומשמר האזרחי המשמר הפעלת תנועה, סיור, חקירות, גם ובתוכה הטריטוריאלי,
מומחה וכל מקצועי כוח של ישיר שמפקד לכך בסתירה עמדה לא זו סמכות הגבול.
הסמכויות כלפי מקצועית אחריות מתוך תפקידו את ויבצע יפקד מקצועי

הטריטוריאלי. למפקד ובכפוף המקצועיות

קטעים של תשתית על הסיור הפעלת תאורגן  והביטחון השיטור בתחום ב.
וניהול לארגון כולל, ממוכן לדיווח בסיס ישמש זה ארגון המדינה. רחבי בכל ואזורים,

בעתיד. מצב ולהערכת שוטפים מבצעים

מדווחת) לא (פשיעה החשיפה בתחום החקירה מאמץ יוגבר  החקירות בתחום ג.

והונאות. חסות דמי סחיטת גנוב, רכוש סמים, בנושאי

מעל וברמה באיכות אדם כוח לגייס מאמץ ייעשה  האדם כוח בתחום ד.

יגיעו ישראל שלמשטרת הייתה השאיפה במשטרה. מקובלים שהיו לסטנדרטים
החריגה. האוכלוסייה עם להתמודד שתוכל כדי ביותר, הטובים

ומבצעיות תפעוליות ארגוניות, יסוד הנחות כללה 19841980 לשנים הרבשנתית התכנית
.19791975 השנים מן סטטיסטיים נתונים בסיס על

רבשנתית עבודה תכנית שבהצגת בראשוניות היתה "תירוש" תכנית של ייחודה
ל1965 רבשנתית עבודה לתכנית מתווה גובש 1965 בשנת גם (אמנם ישראל למשטרת
והתחזיות הדרישות אופרטיבית). עבודה תכנית לכלל הגיעו לא הדברים אך ,1969
וחד כמותי באופן הצרכים הגדרת ועל ומוגדרת מלאה מצב תמונת על התבססו בתכנית
בעצם לעתיד. ובהצעות העכשווי המצב בניתוח השתתפו והמגזרים הדרגים כל משמעי.
אותם של נכון עיבוד על מדויקים, נתונים על להתבססות המערכת של חינוך היה התכנית
התכנית של נוסף ייחוד ודיון. ויכוח של במבחן עבודה ועל המשמעויות הסקת על נתונים,
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על מלהתבסס נמנעו המתכננים כלומר, אפס, בסיס על לתכנון שלה היסוד הנחת היה
מחדש. נבנית המשטרה כאילו ופעלו הקיימים, והמשאבים התפעול הפריסה,

לא מהן חלק ישראל. משטרת ידי על מומשו "תירוש" בתכנית שהותוו המשימות מרבית
מהמשימות חלק היסוד. ותנאי בנתוני שינוי ובגלל תקציביים מאילוצים כתוצאה בוצעו,
בסדרי משינוי כתוצאה או לקחים הפקת בעקבות התכנית תקופת במהלך שונו
לקראת השנתיות. העבודה תכניות ממנה נגזרו האב תכנית תקופת במרוצת העדיפויות.
נוספת רבשנתית עבודה תכנית של טיוטה הוכנה תירוש תכנית של מימושה תקופת תום

"רשת". תכנית שנקראה ,19911985 לשנים
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ק ברמת בבורסה יהלומים שוד
ומנחם יוסף היהלומנים ישבו ,13:00 לשעה סמוך שישי, יום ,1980 באפריל ב18
בבניין ה13 בקומה במשרדם שוורצברג, משה היהלומים מתווך עם יחד הרשקוכיץ
התמחו הבורסה, חברי בקרב מהוותיקים היהלומנים, שני גן. ברמת היהלומים בורסת

לב. בצורת דהיינו, המקובלת, העגולה מהצורה שונה בצורה יהלומים בליטוש
הרשקוביץ היהלומן למשרד. הכניסה דלת פעמון צלצול נשמע השלושה בין השיחה במהלך
הנוכחים את שאל הוא .28 כבן ושחרחר, גבוה צעיר, בחור נכנס ולמשרד הדלת, את פתח
לדון ושבו בשלילה, השיבו היהלומנים שני יהלומים. ממנו לקנות מעוניינים הם אס

בעניניהם.
הדלת פתיחת עם אותה. פתח שוורצברג ומשה בדלת, צלצול נשמע שוב קצר זמן כעבור
לזוז לא הנוכחים לשלושת הורה הוא יד. וברימון באקדח חמוש פנים רעול צעיר פנימה פרץ

בידו. שאחז הרימון את ויפוצץ ביריות יחסלם אחרת לעזרה, לצעוק ולא ממקומם
את כפת הוא ומגולגל. ארוך חבל בגדיו מתוך ושלף לקיר, להיצמד להם הורה הצעיר
כפת הוא ואילו רגליו, את בעצמו לקשור היהלומים למתווך הורה כך ואחר היהלומנים,
יד רימון לשולחן קשר כי והזהירם ברטיות, השלושה של פיותיהם את אטם אז ידיו. את
שהיו היהלומים חבילות את נטל האיש הרימון. יתפוצץ ממקומם יזוזו אס וכי ממולכד,
הדלת את פתח המתווך, של תיקו מתוך יהלומים חבילות נטל כך אחר השולחן, על מונחות

לירות. מיליוני בעשרות נאמד שנשדדו, היהלומים של ערכם ונעלם.
של בגדיו השודד. של הפנים כיסוי במקצת הוסט היהלומנים, בכפיתת השודד שעסק שעה
יותר, מאוחר לשלושה. מוכר נשמע קולו וגם מוכרים המשרד בעל ליהלומן נראו השודד
לשוד קודם קצר זמן שנכנס האדם היה שהשודד למסקנה הגיעו הפרשה, את כששיחזרו

יהלומים. להם והציע למשרדם,
דקות שתי ובתוך מכבליהם להשתחרר הנשדדים שלושת ניסו השודד שהסתלק לאחר
הוזעקו ביטחון וקציני נצרתו, תשתחרר לבל היד ברימון אחז המתווך בידיהם. הדבר עלה
היציאה פתחי כל את וסגרו כללית, אזעקה על הכריזו הביטחון אנשי למקום. מיד

מהבורסה.

במהירות הגיעו הרוש, בן אלי משנה ניצב המרחב, מפקד בראשות דן, מרחב משטרת אנשי
מתווכים, יהלומנים,  איש כ5,000 עת באותה שהו במקום לסורקו. החלו ומיד לבניין,
משטרה, אנשי ידי על זוהו זה אחר בזה ביסודיות. שנבדקו ועובדים קניינים אזרחים,
עד נמשך האנשים זיהוי שנשדדו. היהלומנים ושני המתווך הבורסה, של הביטחון קציני
במשך הוצאו משם הבניין, מן ביציאה בחדרון עמד הנשדד המשרד בעל .18:00 לשעה
הבחינו לזיהוי שעמדו האזרחים של האחרונה בקבוצה בבורסה. ששהו האנשים כל שעות

אותם. ששדד כמי זיהו שאותו באדם והמתווך היהלומנים
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בניין של ה12 בקומה אחר, יהלומן אצל יום באותו שעבד טאפטים, קבלן זה היה
והציע המשרד בדלת שצלצל האיש היה זה שלדעתם אמרו שנשדדו היהלומנים הבורסה.
תווי לבושו, את הכירו לטענתם, פנים. רעול שהיה האדם אותו וזה יהלומים, להם למכור

קולו. את וזיהו גופו, ומבנה פניו
ביסודיות סרקה המשטרה היהלומים. נמצאו לא החשוד של גופו על שנערכו בחיפושים
המשטרה ערכה בשבת גס נמצאו. לא והיהלומים האקדח אך ,22:00 לשעה עד הבניין את
איים בו האקדח, או השדודים היהלומים התגלו לא הפעם גם אך בבניין, יסודיות בדיקות
הגדול השוד שלל כי הנחה, מתוך נעשו בבניין המדוקדקות הסריקות היהלומנים. על השודד
אדם בידי מקצועי בביצוע המדובר כי למסקנה הגיעו המשטרה אנשי בתחומיו. הוסתר
ולהסתירו היקר, השלל את תחילה לאסוף כיצד בדיוק שידע היהלומים, בענף המתמצא
שוורצברג המתווך יגיע לפיו במידע, גם מצויד היה שהשודד ייתכן כי סברו עוד כראוי.

אחדים. יהלומנים של סחורה ובתיקו הרשקוביץ, היהלומן של למשרדו
שלל יתגלה ולא השוד יפוענח לא שאם אמר, שניצר, משה דאז, היהלומים בורסת נשיא
היהלומים ענף עלול כן כמו הישראלי. היהלומים מרכז של המוניטין להיפגע עלול היהלומים,
כספיות בהוצאות הסוחרים על שיכביד דבר הביטוח, תנאי את להחמיר להידרש בישראל
הידיעות העולמיים. התקשורת אמצעי את השוד העסיק בערב שישי ביום כבר ניכרות.
האמריקאיות, הטלוויזיה רשתות של החדשות מהדורות בראש פעמים כמה שודרו

אירופה. מערב של השידור ובתחנות ב"בי.בי.סי"
מאות הושקעו בהם בנייניה, שני על הבורסה של הביטחון מתקני למרות בוצע השוד
הוקדש הבורסה בנייני של השוטפת האחזקה מתקציב אחוז שישים לירות. מיליוני
כן כמו עליו. ושמרו המקום את סרקו ביטחון אנשי כשעשרות ולביטחון מיגוון לאמצעי
שלבורסת העובדה בשל והחיצוני. הפנימי השטח את שסרק אלקטרוני ציוד הופעל
הביטחון סידורי על לפקח המשטרה התבקשה לא לפיכך עסק, רישיון היה לא היהלומים
לבניין הנכנסים של גופם על חיפושים לערוך נהגו לא יום אותו שעד יצויין כן כמו במקום.
היו הכניסה משער מוזמן. הוא מי אל מדווח היה להיכנס מבקש כל כי היה, הנוהג הבורסה.
מזוהה היה אליו, מוזמן הכניסה בשער העומד כי אישר הלה ואם יהלומן, לאותו מתקשרים
תג קיבל והנכנס הכניסה, באולם נשארת היתה המבקר של הזיהוי תעודת לבנין. ונכנס
ומתווכים יהלומנים התג. את מחזיר המבקר היה ביציאתו בלבד. היום לאותו מיוחד
בעלי על להקל כדי וזאת הממושך התהליך את לעבור מבלי לבניין נכנסים היו מוכרים

עובדיהם. ועל במקום העסקים
להצטייד הבורסה את לחייב אביב תל מחוז משטרת מפקד המליץ היהלומים שוד לאחר

בה. המתרחש על פיקוח למשטרה שיהיה כדי מתאים, ברישיון
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ובשומרון ביהתה עמם ראש> מכוניות פיצוץ
לאומית". להכוונה "הוועדה ושומרון יהודה באזור פעלה 1980 שנת של הראשונה במחצית
ראש טוויל, ואברהים רמאללה עיריית ראש ח'לף כרים שכם, עיריית ראש שקעה, בסאם

הוועדה. חברי עם נמנו אלבירה עיריית

בסאם שכם, עיריית ראש ביקשו ,8:00 השעה לפני אחדות דקות ,1980 ביוני ה2 בבוקר
ב שעה, באותה בערך מכוניותיהם. את להתניע ח'לף כרים רמאללה עיריית וראש שקעה,
ובגן ברמאללה ח'לף כרים של ביתו ליד המכוניות? משתי התפוצצויות נשמעו וב7:50 7:45

בשכם. שקעה בסאם של ביתו

מן קשה נפצעו ושומרון, ביהודה הלאומית" ההכוונה "ועדת חברי הערים, ראשי שני
נשארו ח'לף כריס של ורגליו הפיצוץ, בעת כבר נקטעו שקעה בסאם של רגליו הפיצוצים.

רגלו. כף את לקטוע יש כי הוברר החולים, בבית הטיפול בעת כך, אחר אולם שלמות,

ערים ראשי של המכוניות בדיקת על הצבאי הממשל הורה הפיצוצים דבר היוודע עם
בו המוסך את אלבירה משטרת חבלן בדק זו במסגרת ושומרון. ביהודה אחרים ואישים
הדלת את להרים החבלן ניסה כאשר אלבירה. עיריית ראש של המכונית נמצאה
הועבר החבלן בעיניו. ופגע בראשו, אותו שפצע נפץ, מטען הופעל המוסך, של החוסמת
"הדסה" החולים לבית הוטס ראשוני טיפול ואחרי ברמאללה, הממשלתי החולים לבית

יהודיים). מתיישבים 6 נהרגו זה (באירוע קשה במצב בירושלים

לרצח השלושים ביום בוצעו ומתוכננות, מתואמות היו כי נראה אשר החבלה, פעולות
.1980 מאי חודש בתחילת בחברון, הדסה" ב"בית

חומרי מטמיני כי ברור היה המשטרה של הראשונית בחקירה שהצטברו הסימנים כל לפי
היה ברור המקרים מניתוח ראשונה. מדרגה מקצוע בעלי היו הערים ראשי במכוניות הנפץ
ציוד אותר אחד במקרה לפחות ובמלכוד. בחבלה מקצועי ניסיון בעלי באנשים מדובר כי
ידי על שבוצעו פגיעה למעשי באשר חקירות נערכו זה למקרה קודם עוד צה"ל. של תקני

סתום. למבוי הגיעו אלה במקרים החקירות כל היטב. מאורגנות קבוצות

ניסיונות את וביצעה למקום, ממקום עברה אחת חוליה כי סברו בכירים משטרה חוקרי
של במכוניתו נפץ חומר בהנחת החלה היא וחברון. אלבירה רמאללה, בשכם, ההתנקשות
של במכוניתו נפץ חומר מטעני והניחה לרמאללה עברה בשכם, ביתו בגן שקעה בסאם
לסברת אלבירה. עיריית ראש של מכוניתו נמצאה שבו למוסך, עברה ומשם ח'לף, כרים

בחברון. לשוק בכניסה נפץ חומר מטען בהנחת החוליה סיימה החוקרים
במכוניותיהם שהוטמן הנפץ שחומר השערה העלו במשטרה פלילי לזיהוי המחלקה חוקרי
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הועלתה, זו השערה בארץ. מקובל שאינו שגרתי, בלתי מסוג הינו העריס ראשי שלושת של
הנפץ חומר שרידי את לזהות הצליחו לא נפץ חומרי לזיהוי המשוכללים שהמכשירים לאחר
בקלות לזהות מסוגלים היו הארצי במטה שבמעבדה בעוד הפיצוץ, ממקומות שנאספו
האפשרות, גם נבדקה הביטחון. ולכוחות למשטרה מוכרים שהיו מסוגים נפץ חומרי יחסית

צה"ל. בשימוש נפץ חומרי של סוגים ממספר הורכבו שהמטענים
מה זמן כבר יהודים. ביצעו הפיגוע פעולות שאת היה המשטרה בחקירת העיקרי הכיוון

מחתרתית. בצורה מתארגנות יהודיות קיצוניות שקבוצות סימנים, אובחנו לכן קודם

ביום נערכה הדסה" ב"בית הרצח על תגובה אודות על אחת הידברות לפחות כי התברר,
לאומית" להכוונה "הוועדה בחברי לפגוע תכנית השבעה. ביום המאוחר ולכל ההלווייה,
שבועיים. עד ימים עשרה מקץ הפרק על עמדה במכוניותיהם מטענים הנחת של בדרך
בקרית נפגשו הנאשמים מן אחדים אנשים. ארבעה עסקו הכוללת התכנית של בקידומה
העריס בראשי ההתנקשות בנושא החקירה אך לוינגר. הרב של בתו חתונת לרגל ארבע

ארבע. בקרית דווקא התרכזה ולא שונים, לכיוונים הסתעפה ושומרון ביהודה
אנשים, לקבוצת העריס ראשי במכוניות החבלה מטעני שלושת הנחת את ייחסה התביעה
חברי קשרו התביעה לטענת היהודית". המחתרת "ארגון הכינוי את לימים שקיבלה
כוונה מתוך ושומרון יהודה באזור לאומית" להכוונה "הוועדה בראשי לפגוע קשר הארגון
חלק רק היוותה הערים ראשי של במכוניותיהם החבלה מטעני הנחת למותם. לגרוס
האזרחי המנהל עובדי שני של לעזרתם הארגון נזקק הזה החלק של למימושו מהתכנית.

ושומרון. יהודה באזור

ראשי של ולתנועותיהם למעניהם למכוניותיהם, הנוגע בכל למידע נזקקו הפיגועים מתכנני
מטרתה, ואת תכניתם את ידע זה ציבור עובד האזרחי. המנהל לעובד פנו כך לשם הערים;

להם. נחוץ שהיה המידע את הפיגועים למתכנני מסר כמימושה לסייע רצון ומתוך
עלולה וכי המטען, את לפרק יוזמן צה"ל שחבלן אפשרות תיתכן כי שיערו המתכננים
וביקשו תכניתם, את המנהל לעובד גילו ולכן למנוע ביקשו זו סכנה לחייו. סכנה להיווצר
הציבור עובד השטח. לבדיקת ייקרא וכאשר אם צה"ל, חבלן את סכנה ממקום להרחיק

שני. ציבור עובד בלבד, לחברו לידיעתו שהגיע הדברים תוכן את מסר

השני הציבור עובד נשלח וח'לף שקעה של במכוניותיהם הפיצוצים לאחר מראש, כמצופה
הציבור עובד אך טוויל. אצל גם חבלה מטען הוטמן אס לבדוק המשטרה חבלן עם
החבלן של הקשה לפציעתו וגרם התפוצץ זה מטען גס המטען. קיום על הודיע ולא החשה,

.26 בן הדרוזית, העדה בן חירבאווי,
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אחת עבירה אמונים; ובהפרת תפקידו של לרעה בניצול הואשם הראשון הציבור עובד
הטמנת תכנית על למפקדיו דיווח אי  והשנייה למתכננים, הדרוש המידע מסירת עניינה
הערים. ראשי לרצח בניסיון עצמו ששיתף בכך הואשם כן כמו לטוויל. שיועד החבלה מטען

המידע את הממונים מן שהעלים בכך אמונים, בהפרת הוא אף הואשם השני הציבור עובד
פשע. מניעת ובאי חירבאווי לחבלן חמורה חבלה בגרימת ואף הראשון, העובד מן שקיבל

זה). בכרך 214212 עמ' (ר' 1984 בשנת נעצרו היהודית המחתרת חברי
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ירדן אורון הילד חטיפת פרשת
החטיפה פרשת מסביון. ה8 בן ירדן אורון הילד נחטף ,18:00 לשעה סמוך ,1980 ביוני ב8
הפשע בעולם הדופן ויוצאות החמורות לאחת היום עד נחשבת אחריו, שבא והרצח
ילדים חוטפים אין לפיו כלל, בדרך ונשמר, אז עד קיים שהיה טאבו ששברה בישראל,

כספי. כופר עבורם לקבל כדי בישראל

קבועה עבודה ללא ובת, לבן ואב נשוי בנתניה, שהתגורר חובב, צייר גור, צבי היה החוטף
ליד ירדן אורון הילד את חטף אלה, מקשיים להיחלץ במטרה כספיים. לקשיים שנקלע
אורון את והכניס החטיפה, בעת צה"ל מדי לבוש היה גור צבי בסביון. המסחרי המרכז
לשעה סמוך החטיפה, בוצעה שבו ערב באותו ''פולקסוואגןחיפושית". מסוג למכונית
להם ואמר ההורים את הרגיע הוא שבה מהחוטף, הראשונה הטלפון שיחת הגיעה ,19.30
שיחות מספר נוהלו ערב אותו במשך לחשוש. ממה להם ואין היטב אוכל בריא, הילד כי
שני בסך כופר דמי לקבלת הדרישה את האחרון העלה בו לחוטף, המשפחה בין נוספות

ל"י! מיליון

קדמי פיקוד חדר שהקימה למשטרה, עליה דיווחו הם החטיפה, על להורים שנודע מהרגע
לסביון. סמוך מסובים בתחנת שהתמקמה מיוחדת מבצעית ומיפקדה המשפחה, בדירת
כל את עשו וטכנולוגיה, פסיכולוגיה מודיעין, חקירות, מומחי בכירים, משטרה קציני
הוחלט בתחילה הביתה. בשלום ירדן אורון את ולהחזיר התעלומה את לפענח המאמצים
להכנסת לגרום עלול החטיפה פרסום  א סיבות: משתי החטיפה דבר את לפרסם לא
זרים אנשים של למעורבותם לגרום יכול הפרסום  ב בילד; לפגיעה ואולי ללחץ, החוטף
ללא וליל יומם המדינה את ''הפכו" וחוקרים בלשים מאות ההורים. עם ומתן במשא
פיקח שפיר, הרצל דאז, והמפכ"ל עליונה עדיפות ניתנה החוטף גילוי למבצע הפסקה.
מאחורי העומד המוח שהחוטף, הערכה, התגבשה החוקרים בקרב המבצע. על אישי באופן

לכידתו. את שבעתיים תקשה זו הערכה התחתון. העולם עם נמנה אינו הפרשה,

ללא לבדו, במכוניתו לצאת ירדן, עמוס לאב, החוטף הורה הערב, בשעות ,1980 ביוני ב10
כדי בשרון, עידנים מושב ליד סבא פתחתקוהכפר לכביש הכופר דמי עם שוטרים, ליווי
מועד, מבעוד הכינה, המשטרה כך, לשם תמורתו. הילד את ולקבל הכסף את למסור
הכסף, שקית בתוך נייד, אלקטרוני שידור מכשיר הוכנס בנוסף מסומנים. כסף שטרות
עמוס החוטף. אחרי לעקוב יהיה שניתן כדי השוטרים, בידי שהיה למקלט אותות ששידר
באיזור משטרה, כוחות של וסמוי גדול מערך נפרס שברקע ,23.00 בשעה לדרך יצא ירדן
עם מכתב למצוא ירדן עמוס אמור היה שם ועידנים, נוהנאמן היישובים ליד השרון
למקום הגיע האב הכביש. בצד "איקס" סומן שעליה חבית בתוך פעולה להמשך הוראות
סמוי משטרתי צוות המקום. את ועזב במכתב, שנדרש כפי הכסף, את והשאיר המיועד
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לבוש בגבר הבחין הצוות לילה. ראיית מכשיר באמצעות הנעשה אחר הזמן כל עקב
נוה הישוב לעבר מהמקום להמלט ומיהר הכסף עם השקית את שלקח כהים, בבגדים
של מעצרו תוצאות. ללא אך החשוד, אחר נרחב במצוד החלה המשטרה הסמוך. נאמן
ברחובות "הפועלים" בנק בסניף התגלתה זה בתאריך .1980 ביוני ב27 רק אירע החשוד
כי נתגלה בירור לאחר הבנק. עובדי של חשדם את שעוררה ל"י, 11,500 בסך הפקדה
של חטיפתו בעקבות ככופר ששולמו השטרות למספרי זהים שהופקדו השטרות מספרי
קשר כל הכחיש אך באינטנסיביות, ימים מספר במשך ונחקר נעצר המפקיד ירדן. אורון
לאחר ימים כ3 רק האחרונים. בשבועות מעלליו על סותרות גירסאות ומסר לחטיפה,
את הוביל הוא ירדן. אורון של ורציחתו בחטיפתו גור צבי הודה ,1980 ביוני ב30 מכן,
הגופה נתניה. בדרום גולדמינץ" "בית באיזור הגופה, את קבר בו למקום החוקרים
קודם חטיפתו, לאחר קצר זמן בחניקה נרצח ירדן אורון כי שקבע הפתולוגי למכון הועברה
להשתמש נאלץ לא גור צבי כי עלה והשיחזור החקירה במהלך החוטף. עם העיסקה ביצוע
מיוחדת להרפתקה נכנס כי האמין והילד אורון, את פיתה הוא החטיפה. בתחילת בכוח
לרתקו הצליח בתחילה מזון. מצרכי ואף ספר לאורון קנה גור צבי בדרכם, במינה.
פעם מידי רגוע. לא והיה לביתו לחזור הילד ביקש הזמן שנקף ככל אך ובציוריו, בסיפוריו
לא לטענתו נפשי. ללחץ להיכנס לו שגרס דבר לעברו, מסתכלים שאנשים החוטף ראה
ומת. נחנק וכך פיו את החוטף סתם לצעוק הילד כשהחל אלא הילד, את לרצוח התכוון
נרצח הילד כי היה החקירה וכיוון החשוד, של זו גירסא לקבל נטו לא המשטרה חוקרי
ידי על נבחר נאמן נוה איזור כי עוד, הוברר מהחקירה החוטף. את לזהות יוכל שלא בכדי
עם שקשרה אש, רחל  חברתו התגוררה ששם כיוון הכסף, למסירת כמקום גור צבי
הסתר, גור מאשתו. גירושין בהליכי נמצא הוא כי לה שסיפר לאחר ידידות קשרי החשוד
היתה ירדן אורון הילד שגופת בעוד הכופר, כספי קבלת בליל חברתו של לביתה מתחת

מכוניתו. בתוך עת אותה בכל

ארבעה שהכיל גור צבי נגד אישום כתב הוגש ,1980 ביולי ב9 החקירה, השלמת לאחר
למרות לחטיפה. וניסיון ואיומים סחיטה רצח, בסכנת להעמיד כדי חטיפה רצח, סעיפים:
את ביתהמשפט מצא מעשיו, על החרטה הבעת וחרף לרצוח, התכוון שלא החשוד גירסת
הפעילה המשטרה כי לציין ראוי נקצב. שעונשו מבלי עולם מאסר עליו וגזר אשם גור צבי
צה"ל, משמרהגבול, אנשי שוטרים, כ7,000 ירדן, אורון הילד אחרי החיפושים במהלך

ומתנדבים. הימ"מ המשמרהאזרחי,
כופר למטרות בישראל אדם לחטיפת הסיכויים כי הדעה רווחה המשטרה בצמרת ככלל,
המדינה של המצומצמים מימדיה כי ההנחה מתוך יצא זו, בדעה שדבק מי קלושים. הינס
בפני סגורים היבשה גבולות כן, על יתר הסחטנות; חטיפות נגע למניעת הערובה הם
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חוסר שכנה? לארץ שללם את ובקלות במהירות להעביר יכולים אינם והס כופר, מקבלי
של סיכוייהם את מראש מקטינים חשודים לטיפוסים הציבור ועירונות מיסתור במקומות
אורון של מהמקרה וכלקח כמוטעות, עתה נתגלו אלה ומסקנות דעות שכאלה. חוטפים

זה. מסוג פשיעה לסוג גס ולהבא מכאן נערכה המשטרה ירדן,
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כהן ועזר אוריון עמוס  הכפול הרצח
בחולות כהן ועזר אוריון עמוס של גופותיהם נתגלו ערב, לפנות שישי יום ,1980 ביולי ב25
אדם רגל וראה במקום, שעבר בדואי שומר ידי על נתגלו הגופות באשדוד. הכוח תחנת ליד
בחול. טמונים השניים גופות את מצאה וזו למשטרה, הודיע הוא החול. מתוך מבצבצת
נמצא השנייה הגופה ועל אוריון, עמוס שם על אישיים מסמכים נמצאו הגופות אחת ליד
בתוך תחובות שהיו הגופות על כהן. עזר השם של תיבות ראשי חרוטים היו עליו צמיד,

כדורים. פגיעת סימני נמצאו גדול שק

דב ה"ברינקס", איש ברצח לכן קודם שנים תשע הורשע אוריון, עמוס הנרצחים, אחד
שהיה וחדשים, שונים ממצאים נתגלו רצח אותו פרשת של שנייה שבחקירה לאחר לבנה.
שנת של העצמאות יום בערב המדינה נשיא הפחית הפרשה, על חדש אור לשפוך כדי בהם
טען בכלא שהותו זמן כל לבנה. רצח בגין אוריון עמוס על שנגזר העולם מאסר את 1971
האמיתי" "הרוצח את למצוא כוונתו על הודיע כששוחרר מפשע. חף הוא כי אוריון עמוס

עמו. בקשריו המשיך הכלא מן שחרורו ועם כהן, עזר עם התיידד בכלא לבנה. של

משטרתי. למעקב נתון אוריון עמוס היה הכפול הרצח לפני לערב ועד מהכלא שוחרר מאז
שלושה במשך עדים היו הארצי המטה של חמורים פשעים לחקירות המחלק בלשי
"גומדי". המכונה אהרוני, ורחמים אושרי טוביה עם אוריון עמוס שקיים לפגישות חודשים
אוריון בישראל. המאורגן לפשע נקשר ששמה הכרם", "חבורת אנשי היו ואחרוני אושרי
עם הפגישות לידידיו. כך על סיפר ואף בעקבותיו, העת כל נמצאים המשטרה שבלשי ידע
היטב מוכרים שהיו שלהם, הקבועים המפגש במקומות התנהלו הכרס'' ''חבורת אנשי
איבדו הרצח בליל אך למות, מוכן הוא כי כתב אוריון עמוס שהשאיר במכתבים למשטרה.
הגופות גילוי עם ברורה. לא מסיבה כהן ועזר אוריון של עקבותיהם את המשטרה חוקרי

אהרוני. ורחמים אושרי טוביה על ברצח החשד מיד נפל

בתל "ברינקס" חברת מרתפי את לשדוד אוריון ניסה כאשר כי גילו המשטרה חוקרי
ובזמן משפטו בעת ואחרים. אושרי טוביה של שליחם היה לכן, קודם שנים תשע אביב
דרש שחרורו לאחר אושרי. טוביה עס מגעים אוריון קיים המאסר עונש את שריצה
בפרשה. ואחרים אותו סיבך שלא כך ועל המאסר, שנות על כספי פיצוי אושרי מטוביה

מוגזם. אושרי טוביה לדעת היה שדרש הפיצוי

איומים תחת הכרס" "חבורת מאנשי כספים סחט אוריון עמוס כי סברו, המשטרה חוקרי
של במפעלו לבקר הרבה אוריון עמוס ה"ברינקס". איש לרצח שלהם הקשר את שיגלה

הרצח. ביום גס עשה וכך אושרי, טוביה

"בר הבשר במפעל פלילי לזיהוי המחלקה אנשי ביקרו הגופות גילוי לאחר מספר ימים

118



1980

מסוג דם כתמי שם גילו הם אהרוני. ולרחמים אושרי לטוביה שייך שהיה ים, בבת בקר"
שם לחו"ל, הגופות גילוי לאחר יצא עצמו אושרי כהן. ועזר אוריון עמוס של לאלה זהה

צמוד. מעקב אחריו התנהל

נרצחו אוריון ועמוס כהן שעזר כך על המצביעות לכאורה, ראיות אז היו המשטרה בידי
עובדים מספר כי סבורים היו המשטרה חוקרי אושרי. טוביה של הבשר במפעל באכזריות

בגופות. ובהתעללות ברצח השתתפו בקר" מ"בר
הסתירה אך הרצח, בוצע בו הנשק, את המשטרה גילתה הרצח לאחר ימים כשלושה
לארץ חזר אושרי וטוביה המשטרה ידי על הנשק מגילוי חששו לרצח השותפים זו. עובדה
לטפל מעודד ומאבנר דנוך מישראל ביקש אהרוני רחמים הנשק. להעלמת לדאוג מנת על
המשטרה כי גילו אז רק משם. לסלקו כדי הנשק קבורת למקום יצאו והשניים בכך,

אותם. הקדימה
מלון ומנהל אושרי טוביה בירושלים נעצרו ,1980 בספטמבר ה6 בוקר, לפנות בשבת
לרצוח כדי השנים חברו המשטרה חוקרי גירסת לפי לוי. (מימון) שמעון בירושלים "שלום"
עמוס של בהשתקתו הרצון היה אושרי טוביה של המניע כהן. ועזר אוריון עמוס את
מהכלא שחרורו שעם כהן, עזר מצד סחיטה וניסיונות לאיומים נתון היה לוי מימון אוריון.

למשטרה. שמסר עדות על לוי במימון לנקום ניסה
החשודים אחד עם להסכם במפתיע המדינה ופרקליטות המשטרה הגיעו 1980 בספטמבר
מעודד, אהרוני. ורחמים אושרי טוביה נגד מדינה עד שישמש מעודד, אבנר הרצח, בפרשת
בחולות והטמנתן במשאיתו הגופות בהובלת כחשוד נעצר אושרי, טוביה של אחותו בן

אשדוד.

אושרי טוביה כי יספר בה גירסא, ימסור מעודד אבנר כי וקיווי האמינו המשטרה חוקרי
לאחר אך בחולות. ולהטמינן המפעל מן הגופות את להעביר ממנו שביקש זה הוא
את הקושרים הפרטים את מסתיר הוא וכי שלמה, איננה מעודד של עדותו כי שהתברר
חזרה בה הראשונה הפעם זו הייתה ההסכם. בוטל לרצח, אושרי וטוביה אהרוני רחמים

מדינה. עד עם חתום מהסכם המדינה בה
הוא גם שהיה ערוסי, רמי עם הסכם לחתום המשטרה חוקרי הצליחו יותר מאוחר בשלב
הרצח. במשפט מדינה כעד ערוסי ישמש לפיו כהן, ועזר אוריון עמוס ברצח במעורבות חשוד

כלל ידע ולא ים, בבת בקר'' ב''בר באקראי שהה הרצח בעת כי ערוסי, רמי אמר בעדותו
רחמים זמן באותו שהו בו לחדר, נכנס אושרי טוביה את ראה לפתע להתרחש. העומד על
מתתמקלע. כנראה יריות, ערוסי רמי שמע קצר זמן לאחר כהן. ועזר אוריון עמוס אהרוני,

הנרצחים. גוויות את ראה ואז קרה, מה לברר לחדר נכנס הוא
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סמך על השלישית בפעם מעצר להארכת אושרי טוביה הובא 1980 באוקטובר ב5
הכינה אביב תל מחוז פרקליטות בחוק. שנדרש כפי לממשלה, המשפטי היועץ בקשת
עד אושרי טוביה של מעצרו את לבקש שתוכל מנת על האישום, כתב את שבוע באותו
לסייע בבקשה העולם למשטרות המשטרה פנתה "האינטרפול" באמצעות ההליכים. תום

הכפול. ברצח חשוד הוא גם שהיה אהרוני, רחמים של באיתורו לה

הכפול", "הרצח בפרשת אישום כתב אביב תל מחוז פרקליט הגיש 1980 באוקטבור ב9
ואבנר 45 בן דנוך ישראל ,44 בן אושרי טוביה כהן. ועזר אוריון עמוס מותם את מצאו בו
ברצח השתתף אהרוני רחמים גס כי נאמר האישום בכתב ברצח. הואשמו 45 בן מעודד

עצמו.

אחיו שהוא אהרוני, יצחק לוי, שמעון אנשים: ארבעה נאשמו מעשה לאחר לרצח בסיוע
בכיר סגן רודה, אמנון ידי על הוכן האישום כתב דנוך. ושרה כהן משה אהרוני, רחמים של

אביב. תל מחוז לפרקליט ראשון
טוביה אותו תכננו הרצח, ביצוע לפני כחודש יוני, בחודש כבר כי נטען האישום ככתב
"בר במפעל יבוצע הרצח כי סיכמו הם אהרוני. ורחמים מעודד אבנר דנוך, ישראל אושרי,
בפועל. הרצח את לבצע ואחרוני אושרי עמדו התכנית לפי ים. בבת היוצקים ברחוב בקר"
לטוביה נתן מעודד אחרים. וחפצים הנשק הגוויות, את לסלק עצמו על קיבל מעודד אבנר
הנשק כי בדק אושרי וטוביה וכדורים, מחסניות קול, משתיק עם "עוזי" מקלע תת אושרי

לפעולה. ומוכן תקין
התביעה, לטענת כהן. ועזר אוריון עמוס למפעל הגיעו ,17:00 לשעה סמוך ביולי, ב23
מיד כי טען המחוז פרקליט ערוסי. ורמי אהרוני רחמים אושרי, טוביה במקום נמצאו
ורחמים אושרי טוביה החלו אז לעברם. כדורים 13 אושרי טוביה ירה וכהן אוריון כשנכנסו
סכין, אהרוני רחמים לקח כך אחר אוריון. עמוס של בראשו כהים בחפצים לחבוט אהרוני
השניים כהן. עזר של השמאלית רגלו את וקטע אוריון, עמוס של בגרונו עמוק חתך וחתך

מיד. נפטרו

בשני הגוויות את ערוסי רמי עם יחד אהרוני ורחמים אושרי טוביה ארזו התביעה לטענת
ואז זו, למטרה שהוכנו יוטה, בשקי הגוויות את כיסו הם מראש. שהכינו פלסטיק מכלי
מכונית אותה על "ברבקר". מפעל של מסחרית "פולקסווגן" מכונית על אותן הטעינו
שנפגע טלפון של ותקע אקדחים שני תתמקלע, שהכיל ניילון, שק ובתוכה חבית, הניחו
מאחד חור היה שבריפודו משרדי, וכיסא כדורים תרמילי 11 צירפו לחבילה מכדור.

הרצח. במהלך שנורו הכדורים
נסעו אהרוני ורחמים אושרי טוביה ואילו עשרת, למושב נהג ערוסי רמי כי טען התובע

בגדיהם. את להעלים כדי דנוך ישראל של לביתו
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גדרה יד על לפרדס ונסעו חפירה, בכלי מעודד ואבנר ערוסי רמי הצטיידו התביעה לטענת
אשדוד. נמל ליד חולות לאזור נסעו ולכן קשה, הייתה המלאכה הגוויות. את לקבור כדי
את והשליך הכיסא, את לקח מעודד אבנר בחול. אותם וכיסו הנרצחים, שני את קברו הם

עשרת. במושב מגוריו ממקום הרחק לא לחוד הכיסא ואת לחוד הריפוד
הדם סימני את שניקה אהרוני, יצחק המפעל מנהל את שם ומצא למפעל, חזר ערוסי רמי
צבע אף ראיות להעלים וכדי הכדורים סימני את להעלים כדי הקירות את לסתום ודאג
מנהל את ושיתף במעשיו, אהרוני יצחק המשיך למחרת המפעל. קירות את מחדש

טפטים. יחד הדביקו השניים הרשטוק. קופל החשבונות,
של רגלו אצבעות כי לו התברר ואז הקבורה, מקום אל מעודד אבנר חזר יומיים כעבור
הם הדבר. על לו וסיפר אושרי, לטוביה נסע מעודד החול. מן מבצבצות הנרצחים אחד

יותר. יעילה בצורה הגופות את לכסות כדי טרקטור להזמין החליטו
רחמים ובשביל בשבילו להשיג וביקש לוי מימון עם אושרי טוביה התקשר בינתיים
עבורם הזמין הוא הרצח. על לוי מימון ידע התביעה לטענת לחו"ל. טיסה כרטיסי אהרוני
יהיה שלא כדי הכרטיסים, תאריכי את לזייף נסיעות, סוכנת שלו, ידידה ושידל כרטיסים,
רחמים אולם הכפול. הרצח עם הארץ מן השניים של החפוזה יציאתם את לקשר אפשר
בכרטיסי הרצח, אחרי ימים שלושה ביולי, ב26 הארץ את עזבו אושרי וטוביה אהרוני

אחרים. טיסה

לטפטים דאג הוא הרצח. עקבות את לטשטש אהרוני יצחק המשיך התביעה לטענת
הוגשה מכן לאחר יריות. של עקבות להעלים כדי קיר להריסת דאג כך ואחר החדשים,
ההריסות את להסביר נועד הדבר פריצה. במפעל אירעה כאילו למשטרה תלונה

במקום. והתיקונים
איש דנוך ישראל שימש בחו"ל, אהרוני ורחמים אושרי טוביה כשהיו כי טענה, גם התביעה
הרצח. חקירת התקדמות על מידע להם ומסר עימם טלפוני בקשר עמד הוא שלהם. הקשר
קצב 1987 בינואר ב6 רצח. בגין עולם למאסר אושרי טוביה נידון 1981 במרס ב15

שנים. שלושים על והעמידן המאסר, שנות את המדינה נשיא
כמשטרות הסתייעות תוך בעולם, רבות במדינות חיפושים נערכו אהרוני רחמים אחרי

עמן. דיפלומטיים קשרים לישראל שאין כאלה היו המדינות בין זרות.
רחמים של אשתו כי איטליה למשטרת ישראל משטרת הודיעה 1981 באוגוסט ב2ג
ישראל משטרת לרומא. על" "אל בטיסת הארץ את עוזבים מילדיהם ושלושה אהרוני
כלשהו במקום תיפגש המשפחה שכל ברור היה כי הנוסעים, אחרי מעקב ביקשה

באירופה.
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בו למלון אותה שהוביל ישראלי, קשר איש אהרוני משפחת פגשה ברומא התעופה בנמל
השוטרים, את אהרוני ראה כאשר אחריהם. עקבו רומא משטרת שוטרי אהרוני. התאכסן
אצבעותיו טביעות פי על זוהה אך ברזילאי, דרכון נשא אהרוני נלכד. אך להימלט, ניסה

הבינלאומית. המעצר בהודעת המופיעות
עס החלו להסגרתו המשפטיים ההליכים לישראל. אהרוני רחמים הוסגר 1982 במרס ב14
במשך הסגרה. כבר עליו הכריזו האיטלקיים שהשלטונות לאחר ונסתיימו ברומא, מעצרו

אפשרית. דרך בכל לישראל הסגרתו את למנוע אהרוני ניסה הזה הזמן כל
כהן. ועזר אוריון עמוס רצח על אישום כתב נגדו הוגש לארץ החזרתו עם

שנות ל12 אביב בתל המחוזי המשפט בבית אהרוני רחמים נידון 1983 במרס ב20
פשע. מעשה לאחר וסיוע ראיות השמדת לפשע, קשר מוות, גרימת בגין מאסר

ב עולם. למאסר נידון 1986 במרס וב5 נתקבל, בעניינו עליון משפט לבית המדינה ערעור
שנים. 26 על והעמידן המאסר, שנות את המדינה נשיא קצב 1988 ביולי 19
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ושומרון יהודה בשטחי פנים לביטחון מג'יב היערכות
ביקורות ערכה חדשות, מבצעיות פקודות ישראל משטרת פרסמה 1981 שנת במהלך
המשטרה משימות פנים. בטחון בנושאי צה"ל עם הפעולה שיתוף את והידקה ביחידות
לתחומי בהתאם ושב"כ) (צה"ל במדינה אחרים ביטחון גורמי עם ובתיאום בשילוב בוצעו
וקבע, חובה שירות אנשי על המבוסס הגבול, משמר אל מהגופים. אחד כל של האחריות
ובאירועים ביטחון באירועי לטיפול מיומן מבצעי, כוח כאל להתיחס החלטה הייתה

ממלכתיים.
האחריות קבלת לקראת להתארגן הגבול משמר יחידות החלו 1981 ספטמבר בחודש
בעיקר צה"ל, יחידות בידי זו אחריות הופקדה 1967 מאז ושומרון, ביהודה הפנים לביטחון

הגבול. משמר של בהיקפו מצומצם בכוח רק שהסתייעו מילואים, יחידות

וחברון לחם בית הערים על אחריות וקיבלה ושומרון, ליהודה מהצפון פלוגה הועברה עתה
אנשי פני על אחדים יתרונות היו הגבול משמר לאנשי והביטחון. השיטור בתחום
מכיוון ושומרון; יהודה בשטחי קצרות שירות לתקופות שנקראו צה"ל, של המילואים
היה נוסף יתרון הערים. סמטאות ואת. תנאיו את היטב הכירו בשטח, קבע דרך ששהו
את ומכירים ערבית אוכלוסייה עם במגע מורגלים ערבית, דוברי הם מגב משוטרי שרבים

זו. אוכלוסיה מנהגי
נוסף תקציב בהעברת כרוכה הייתה ושומרון יהודה לשטחי הגבול משמר פלוגות העתקת
משמר מילואים. ימי מאות לצה"ל הנראה ככל חסך החדש וההסדר ישראל, למשטרת
בתקנים קיצוץ חשבון על דהיינו, פנימית התייעלות ידי על המבצעי כוחו את הגדיל הגבול
במדיניות שרון אריאל הביטחון שר שהציע מהשינוי חלק היווה החדש ההסדר מנהלתיים.
במסגרתו האזרחי. מהממשל הצבאי הממשל הפרדת גס כלל השינוי ושומרון. ביהודה
שישבה מג"ב, פלוגת עזה. לרצועת הגבול משמר פלוגות להעביר האפשרות גם נבחנה
רמת ואת הצפוני המחוז את לתגבר והחלה הגבול, בקו פעילותה את סיימה לבנון, בגבול

הגולן.
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(ילק"מ) קהילהמשטרה לקשרי היחידה הקמת
המדינה של ובגיבושה בהתפתחותה שזורה בארץ הקהילהמשטרה יחסי התפתחות
בארץ האוכלוסיה היתה המשטרה, וחיל המדינה הוקמו בה בתקופה היווסדה. משחר
פעילות ישובים. של מועט במספר גיאוגרפית מבחינה ומרוכזת בהיקפה מצומצמת
בתוכן השכונות את שהכירו מקוף, שוטרי על מבוססת הייתה ובערים בישובים המשטרה
באותם העבריינית הפעילות היבטיה. כל על שלה החברתית המורכבות ואת שירתו הם
תושבי ורוב מועטים, היו התושבים של החומריים הצרכים אינטנסיבית; הייתה לא זמנים

נכסים. עתירי היו לא המדינה
שכמה על נטלה המשטרה מאסיבית. עלייה קליטת תקופת החלה החמישים שנות בסוף
המשטרתית הפעילות עניפה. קהילתית בפעילות מעורבת והיתה זה בתחום רבות משימות
עולים במחנות שהוקמו מאולתרות בכיתות העברית השפה בהוראת היתר בין התבטאה

החדשים. לעולים ונפשי חומרי ובסיוע ספר ובבתי

הקהילה. לבין המשטרה בין נתק להיווצר החל השבעים שנות סוף ועד השישים משנות
והגיב רבה, במהירות מקום לכל אמנם הגיע הוא הממונע. הסייר החליף השכונה שוטר את
ונבע והעמיק, הלך הנתק מהאזרח. וניתוק ריחוק יצרה השיטה אך ויעיל, מהיר באופן
וצרכיה וגדלה הלכה שהאוכלוסייה ומהעובדה המהירה הטכנולוגיתמדעית מההתפתחות
הלכו האזרחים של האישיים וצורכיהם הוגשם, כבר המדינה הקמת של האידיאל השתנו.

מעייניהם. בראש שעמדו הם והם וגדלו,
המשטרה, של שכמה על שרבצו הרבות המטלות עומס בין התאמה הייתה לא זו בתקופה
משימותיה לביצוע לרשותה שעמדו הדל האנושי והמשאב המועטים האמצעים לבין

השונות.

לפעול שיש חדמשמעית למסקנה המשטרה של הבכיר הפיקוד הגיע ה80, שנות בראשית
התברר, לציבור. השירות את ולשפר לאזרח המשטרה בין הקשר את לחדש כדי במהירות
נותן בין אמצעי הבלתי ולקשר האנושי לגורם עדיין זקוקים הממוכנות המערכות שבעידן

ללקוחותיו. השירות

קהילה לקשרי היחידה הארצי, במטה הכללי המפקח בלשכת הוקמה 1981 בשנת
למשטרה לסייע במטרה משטרתית כלל מקצועית מטה כיחידת הופעלה היחידה משטרה.

והאזרח. הקהילה עם הקשר בנושא בעיקר השונים ותפקידיה משימותיה את למלא

זיקתה את לאבד מבלי האזרחי, למשמר ארגונית מבחינה היחידה הוכפפה 1983 בשנת
החקירתי. והמגזר המבצעי המגזר כגון המשטרה, של אחרים במגזרים לפעילות
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פעולה שיתוף תוך מניעה, פעילות ופיתוח תכנון ליוזמה, דגש לתת מנת על הוקמה היחידה
לצמצום לתרום במגמה בקהילה, הפועלים וההתנדבותיים הארגונים ועם הציבור עם

בקהילה. החיים איכות ולהעלאת הפרט ביטחון להגברת הפשע,
ידי: על לקהילה המשטרה בין היחסים ולטיפוח לשיפור לפעול הייתה היחידה מטרת

ועבריינות, עבירות למניעת הציבור מודעות הגברת  משותפים אינטרסים הבלטת א.
ציבורי, וסדר ביטחון בנושאי

הנוגעים האינטרסים על שמירה תוך לקהילה, המשטרה בין החיכוך מקורות צמצום ב.
הציבור. לשלום

וייעול שיפור ידי על משימותיה, את למלא המשטרה של ביכולתה הציבור אמון טיפוח ג.

השונים. המשטרה מגזרי שמספקים השירות

עצמו. בעיני השוטר ותדמית הציבור בעיני המשטרה תדמית העלאת ד.

פעילות ייזום ידי על פעולה לשיתוף הנכונות וטיפוח המשטרה עם הזדהות יצירת ה.
לקהילה. המשטרה בין משותפת

הבאות: בפעולות התמקדו היחידה עיסוקי
באמצעות המשטרה, בעבודת הקשור בכל הציבור לכלל וייעוץ הסברה במתן א.
משטרתיות ביחידות אזרחים ביקורי ארגונים, עם קשר הארץ, רחבי בכל הרצאות

עבירות. למניעת הנוגע בכל ופרסומי הסברתי חומר והפצת
יהוו כי יחסית גבוה סיכוי שיש אוכלוסיות בסיכון, לאוכלוסיות והתייחסות בפנייה ב.

ובודדים. נכים קשישים, נוער, כמו. עבירה, קרבן

במטה מקצועיות יחידות עם פעולה בשיתוף נעשתה זה עיסוק בתחום היחידה פעילות
קהילתיים ציבוריים, מוסדות כמו משטרתיים, חוץ גורמים ועם השטח ויחידות הארצי

והתנדבותיים.

הרשויות עם מתואמים הימים קהילהמשטרה. ימי בקיום גם מתבטאת היחידה פעילות
בשכונות העובדת, ההתיישבות במגזר הכפרי, במגזר ביישובים ומאורגנים המקומיות,
המשטרה אחרים. ציבור ובמגזרי ומתנ"סים, ספר בתי כמו חינוך במוסדות העירוניות,
ואמצעים תצוגות השאר בין הכוללת תערוכה ומעמידה פעולות של רב מכלול בהם מציגה
האזרחי, המשמר התנועה, הסיור, הקשר, החבלה, בתחומי פעילויותיה ממיגוון מבצעיים

המשטרה. וכלבי הגבול משמר

127



אירועים ספר

הפיזי ביטחונם ולהגברת להדרכה המיועדות תכניות מפעילה היחידה  בקשישים טיפול
העירונית, הרשות בסיוע נעשית הפעילות ובסביבתם. בביתם הקשישים של והנפשי

הלאומי. והביטוח הרווחה משרד "ברוקדייל", מכון התנדבות, לשירותי המרכז

העבירה בקרבן הטיפול דרך על דגש היחידה שמה המשטרה, מדיניות פי על  לקרבן סיוע
רשויות דרך מתמסד הסיוע מתן יחסית. גבוהה סיכון בדרגת הנמצאת ובאוכלוסייה

בקהילה. הפועלות שונות וסוכנויות המשטרה המדינה,
בין וכוללות עצמן בשטח ביחידות מבוצעות קהילהמשטרה לקשרי היחידה מפעולות חלק

השאר.

מפקד עם להיפגש הזדמנות ניתנת לתושבים המקומית; המשטרה למפקד פתוחה דלת
משותפת, לפעילות רעיונות השירות, לשיפור הצעות להעלות מנת על המקומית התחנה

ובירורים. תלונות

אצלה לבקר הציבור את מסוים ביום מזמינה המשטרה יחידת משטרה, ביחידת פתוח יום
המגוונות. פעילויותיה הכרת לצורך

המשטרה למפקדי האזרח בין אמצעי ובלתי ישיר קשר מאפשר לציבור פתוח טלפון קו
הרמות. בכל

משטרה נקודת מעין המהווה משטרה, ניידת מוצבת שונות בשכונות  שכונתית ניידת
המשטרה. לעבודת הקשור בכל וייעוץ הסברה לקבל השכונה אזרחי יכולים בניידת ניידת.

כל את מציגה היא בהן תערוכות, עורכת קהילהמשטרה לקשרי היחידה  תערוכות
מיום המשטרתית ההיסטוריה הצגת תוך השונות, ופעילויותיה ישראל משטרת מגזרי

החיל. הקמת
לשיטור "היחידה והוקמה קהילהמשטרה, לקשרי היחידה מתכונת שונתה 1995 בינואר
ומשא"ז, קהילה אגף הוקם 1.1.1999 בתאריך המפכ"ל. ללשכת ישירות הכפופה קהילתי"

היש"ק. יחידת את כתוכו הכולל

128



1981

אבוחצירה אהרן פרשת
הדתות שר דודנו, אודות פלילי מידע אבוחצירה ברוך האסיר העביר 1979 בנובמבר
הידיעות זיגל. בנימין (יאח"ה), הונאה לחקירת הארצית היחידה לראש אבוחצירה, אהרון
הדברים לכאורה. מעורב אבוחצירה אהרון היה בהם שוחד, קבלת של מקרים לשני נגעו
שמות בהם ופורטו רמלה, העיר ראש אכוחצירה אהרון שימש בה לתקופה התייחסו

ששולמו. הכסף וסכומי בפרשה המעורבים
לאמינה. נחשבת לא בראיות, נתמכת אינה אם בעונשו, הקלה המבקש אסיר של עדותו

שנמסר. המידע לבדיקת סמויה מודיעינית חקירה על היחידה ראש הורה לכן,
כבר הניבו שמסר הידיעות אך שמסר, מהאינפורמציה אבוחצירה ברוך בו חזר זמן לאחר

נוספות. ידיעות

שבוצעו לכאורה שחיתות מעשי סביב החשדות התמקדו החקירה של ראשון בשלב
עצמו, הדתות במשרד לגעת הידיעות תחלנה אם כי לחוקרים ברור היה רמלה. בעיריית

עוזו. במלוא הציבורי הגעש הר יתפרץ

בחלוקת סדרים אי על (יאח"ה) הונאה לחקירת הארצית ליחידה זרמו רבות ידיעות
יחזקאל החקירות, אגף ראש ואת זיגל, בנימין ראשה, את ושכנעו לישיבות, הקצבות
המסמכים טיב על ומפורט ברור מידע היה בידיהם הדתות. במשרד חיפוש לערוך קרתי,
בדקה הארצי במטה ההונאה חקירות מחלקת המדויק. מיקומם ועל במשרד המצויים
ל''ליכוד הגיעו ולכוללים לישיבות במקורם שיועדו ומענקים הקצבות לפיהם חשדות,
של המסועפת החקירה במפד"ל. אבוחצירה אהרון הדתות שר של סיעתו  ותמורה"
לכחמישים ומענקים הקצבות העברת של שונות פרשיות כשלושים הקיפה המשטרה

שונים. וכוללים ישיבות
כדי ליאח"ה. וסייע מדינה כעד שימש גוטליב, ישראל ברק, בני העיר ראש מקום ממלא
חוקרי נוסף; מדינה עד לגייס היחידה ראש ביקש בגוטליב מוסרית תמיכה לתמוך

"ספינקא". ישיבת מנהל פרוכטר, צבי את לגייס הצליחו המשטרה
מדינה עדי להשיג להם ושהפריעה בה, נתקלו המשטרה שחוקרי הראשונה הנגף אבן
הודיעו 1980 בספטמבר ב10 הראשיים. הרבנים שפרסמו הלכה פסק הייתה נוספים,
מדובר שכן מדינה, עד של השיטה את פוסלת "ההלכה גורן: ושלמה יוסף עובדיה הרבנים
עורר זה הלכה פסק לעדות". פסול הוא ולכן לפשע, שותף והיה גנב כיחש, ששיקר, באדם
"חוות הלשון. כזו הודעה פרסמה הדין עורכי לשכת משפטנים. בקרב חריפות תגובות
הוא המדינה עד מוסד המשפט. בבתי ההליכים תקינות את לסכן עלולה הרבנים של הדעת
''עדי הסביר: קרתי, יחזקאל ניצב דאז, החקירות אגף ראש משפט". לעשיית חיוני מכשיר
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משאירים אינם עבריינים בארץ. הפשע של הגובר לתחכום שמתלווה תופעה הם מדינה
עיניים, בארבע הנעשות כאלה, בעסקות אחרות. פיזיות ראיות או חתומים חוזים סימנים,
שני בין שוחד במקרה כמו כאלה, במקרים  עדים להם שאין אנשים, של דברתם על
לווייתן בידך יש כאשר לדין. להביא מהם מי את להחליט אלא ברירה לך אין אנשים,

הלווייתן". את ללכוד מעדיף אני ונמושה,

החברתי, הפער בנושא הייתה הונאה לחקירת הארצית היחידה נגד שנפתחה נוספת חזית
היחידה חוקרי נגד ציבורי מסע תכננו ציבור אנשי כי היה נראה רגיש. נפץ בחומר הטעון
כזה מסוג חקירה קיום דבר לפרסם צריך היה לא למשל, הפנים, שר לדעת וראשיה.
לממשלה המשפטי היועץ של ופנייה התקשורת בכלי הציבורי הלחץ אך בחירות. בשנת
בממשלת שר המדינה בתולדות לראשונה התייצב 1980 באוקטובר ב5 שלהם. את עשו
אך משטרתי, חוץ במתקן להיחקר הדתות שר דרש בתחילה במשטרה. לחקירה ישראל
תיערך החקירה כי הסכימו הם התנגדו. הונאה לחקירת היחידה וראש החקירות אגף ראש
האווירה. את מעט לרכך כדי החקירות אגף ראש של במשרדו בירושלים, הארצי במטה

להסיר הכנסת מוועדת זמיר, יצחק לממשלה, המשפטי היועץ ביקש 1980 דצמבר בתחילת
ועדת החליטה 1981 במאי ב2 רק אבוחצירה. אהרון הדתות, שר של חסינותו את
של במשפטו הדיונים מכן. לאחר קצר זמן הוגש האישום וכתב החסינות הסרת על הכנסת

הבחירות. לאחר ,1981 ביוני רק החלו אבוחצירה

של התקציבים הגדלת באשמת היה אבוחצירה אהרון נגד שהוגש הראשון האישום כתב
החזר תמורת תימן", יהדות ו"מורשת "ויז'ניץ" "ספינקא", למוסדות הדתות משרד
בפרקליטות הספק. מחמת אבוחצירה זוכה זו בפרשייה הדתות. לשר כשוחד כספים
היו לא הפרקליטים לדעת רמלה. בעיריית הפרשיות על אישום כתב להגיש לא הוחלט

בדיך. להרשעתו שיביאו מספיקות ראיות המשטרה בידי

מסמכים, בהררי וטיפולם הונאה לחקירות הארצית היחידה חוקרי של עקשנותם בזכות
אבוחצירה. יצחק קרן על מידע במשטרה נחשף הפנים, במשרד החוקרים שאספו

היו המוצהרות מטרותיה ז"ל. אבוחצירה יצחק שם על ב1973 הוקמה זו ציבורית קרן
באחת וארוך. קצר לטווח ריבית, ללא סוציאליים לעניינים בהלוואות לחברים לסייע
בורג, יוסף הפנים, לשר רמלה, העיר וראש הקרן ראש יושב אבוחצירה, אהרון של הפניות
ישיבה ותלמידי לסטודנטים והלוואות מלגות לחלוקת כספי מענק אבוחצירה ביקש
היו הקרן מהלוואות העיקריים הנהנים המשטרה, חשד לפי המזרח. מעדות נזקקים
מפלגה וחברי משפחה וקרובי הקרן, גזבר שהיה גבאי, משה עצמו, אבוחצירה

במפד"ל. להם מהמקורבים
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שימוש נעשה הפנים שר שהעניק ציבור שבכספי ייתכן איך כגון: שאלות מספר עלו כן כמו
לברר החוקרים כשניסו הכספים?. הוצאת על ופיקוח ביקורת מנגנון אין והאם פרוע
גורמים היו זאת לעומת הפנים. שר לבין החוקרים בין רב מתח נוצר אלו, שאלות ולבדוק
בורג, לבורג. גם נגעה ולא אבוחצירה, כנגד רק נערכה שהחקירה על שכעסו פוליטיים
שרמז המשטרה, של הבכיר הפיקוד כלפי חציו את שלח המשטרה, תיק על אחראי שהיה

בחקירה. הצורך על

59 מבין כי אוסטרובסקיכהן השופטת קבעה 1982 באפריל ב1 שפורסם הדין בפסק
חברים הס כי הרוב העידו מהקרן והמענקים ההלוואות כמקבלי המופיעים השמות

הנאשם. של מסיעתו רבים ביניהם הארץ, ברחבי המפד"ל של שונים ופעילים

בכספי אבוחצירה אהרון שעשה הפרטי לשימוש הדין בפסק נכבד פרק הקדישה השופטת
הפרטיים". כספיו עם לו "התערבבו שלדבריו הקרן,

פעלו שבה "בשיטה כי הדין בפסק וקבעה הנאשמים, את הרשיעה אוסטרובסקיכהן
ניחן לא העם, נבחר העיר, ראש אבוחצירה, אהרון לגנב; שקראה פירצה הייתה הקרנות

בשיטה". הפרצות את לנצל לא כדי הדרושה היושר במידת
הפרסומים עקב הנאשמים על שעבר הרב בסבל השופטת התחשבה הדין גזר במתן
מנהל בידי גניבה עבירות בשל תנאי על מאסר חודשי 51 חצירה לאבו ופסקה הרבים,

שקל. 7,500 בסך וקנס אמונים, והפרת

שלושה עליו והטיל עונשו, את החמיר וזה העליון, המשפט לבית ערער אבוחצירה אהרון
תנאי. על מאסר, חודשים ותשעה בפועל מאסר חודשי

היבטים בעלות בחקירות המשטרה של למעורבותה דוגמה הייתה אבוחצירה פרשת
שתוייקו מידיעות להתפתח היכולה לחקירה דוגמא היוותה היא זו. בתקופה פוליטיים
בורג, יוסף הפנים, שר בין במחלוקת שנויה הייתה שחקירתו אפרסק", "תיק באותו

שפיר. הרצל הכללי, למפקח

ידיעות, מסמכי מאות שהכיל מודיעיני חומר המכיל לתיק מתייחס אפרסק" ''תיק השם
השאר בין עסק החומר הונאה. לחקירות הארצית מהיחידה מודיעין קציני עלידי שנאספו
מקומיות, רשויות דרך שונים ומוסדות קרנות לגופים, הפנים ממשרד כספים בהעברת
הגיע היחידה, קציני לידי שהובא המידע המפד"ל. בכירים באישים נגע מהידיעות כשחלק
ומוסדות אישים אודות ידיעות כלל המידע אנונימיים. ממקורות ובחלקו מגוונים ממקורות
הנהנים ולמוסדות המקומיות לרשויות משתייכים ואינם הפנים למשרד קשורים שאינם

שונים. פוליטיים אישים בינהם מהקצבות,

131



אירועים ספר

היו לא מהידיעות וחלק מאחר זהירה, בצורה נעשתה בתיק, המידע מכלול בדיקת
בגין משל דרך ואמיתי. מבוסס חומר גם היה מצוי שיאסף בחומר ברם, כנדרש. מבוססות
כמו במועצתו. כספיים איסדרים עקב לדין גניתקוה מועצת ראש הועמד בתיק, החומר
פעילות דאז, שרהפנים של עוזרו יעקובוביץ, אפי של פעילותו על מידע התיק כלל כן,
דרך למפד"ל כספים להזרמת חשד שהעלה מידע בתיק נמצא כן חוקית. כבלתי שנחשדה
חשד בגדר נשארו והדברים דיים, מבוסים היו לא האחרונים החשדות שני הרצליה. עירית

גרידא.

לתיק והכניס צילם מהם וחלק מסמכים באותם עיין שפיר, הרצל רנ"צ הכללי המפקח
בשם זה תיק על לשכתו. בכספת אותו ושמר "אפרסק" הצופן שם את עליו שרשם מיוחד

שפיר. הרצל רנ"צ המפכ''ל, של פיטוריו לאחר רק היחידה לקציני נודע זה

האפשרות לגבי השוטרים בקרב נעימות לא תחושות היו 1980 שנת סוף לקראת
לבין בינו היחסים החרפת בעקבות מתפקידו להתפטר ייאלץ שפיר הרצל הכללי שהמפקח
הרצל את להעמיד החלטה והתגבשה הלכה בורג יוסף השר אצל הפנים. משרד צמרת

מהתפקיד. להתפטר או השר מרות את לקבל הברירה בפני שפיר

מבחינה ומחדליה המשטרה למעשי אחראי המשטרה על הממונה השר כי ברור היה
כדי להתערב, גם מסוימים ובמקרים המתרחש על דיווח לקבל זכאי הוא ולכן פרלמנטרית,
הסמכות בין מפריד דק גבול לאחריות. להיתבע עלול הוא שעליהם מצבים, ייווצרו שלא
או פוליטיות למטרות קבילה בלתי התערבות לבין קבילות חוקיות למטרות להתערב
שני מצד אך אפקטיבי, פיקוח כל עליו שאין באופן לפעול יכול אינו הכללי המפקח אחרות.

לרעה. בסמכויותיו ישתמש לא עליו הממונה שהשר כך על לעמוד וחייב זכאי הוא
ראש של בקשתו את ודחה הכללי, המפקח את הפנים שר הדיח 1980 בדצמבר ב31
הקרובה. הממשלה לישיבת יובא שהעניין עד הטפכ"ל, של פיטוריו את לעכב הממשלה

השר. ידי על הכללי המפקח פיטורי את בהבנה קיבל לא הרחב הציבור

פרקליט לממשלה, המשפטי היועץ ידי על נבדק אפרסק" "תיק באותו שנמצא החומר
אריה רבניצב החדש הכללי המפקח עם יחד לממשלה, המשפטי ליועץ והמשנה המדינה
פרופסור לממשלה, המשפטי היועץ החליט הבדיקה בסיכום נוספים. משטרה וקציני איבצן
מחשידות ידיעות כמה לחקור למשטרה להורות 1981 באפריל 16 בתאריך זמיר, יצחק

אפרסק". כ"תיק הכלולות

לשלוש תוכנו מבחינת מתחלק אפרסק" ב"תיק החומר כי הדגיש, זמיר יצחק פרופסור
ממשרד כספים הקצבת מסוימים; ציבור לאישי פסולים מעשים ייחוס עיקריות: קבוצות
ממשרד כספים והקצבת שיפוטן לתחום שמחוץ גופים בעבור המקומיות לרשויות הפנים
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צינור שמשמשים או קיימים, אינם כי שנמסר גופים בעבור המקומיות לרשויות הפנים
כחוק. שלא אחרים או פרטיים לצרכים הכספים להעברת

אפרסק", ב"תיק הידיעות מהות כי עלה הפנים לשר זמיר יצחק פרופסור ששיגר ממכתב
אינן המקור של הנמוכה ומהימנותו מסוימים, ציבור לאישי פסולים מעשים המייחסות

המשטרה. מצד נוספת פעולה מצדיקות
היועץ החליט המידות בטוהר או התקין במנהל פגיעה של חשד התעורר בהם נושאים

המדינה. מבקר של ולטיפולו לעיונו להעביר

כי זמיר, פרופסור המליץ עבירה, למעשה כלשהו חשד מהן עלה שלכאורה הידיעות, לגבי
שיקולים פי על כלל, בדרך מודיעיני חומר כלפי נוהגת שהיא כפי בהן, תנהג המשטרה

מקצועיים.
ב"תיק המשטרתי הטיפול הושפע בפועל אם השאלה את באריכות בחן זמיר פרופסור
המפכ"ל, של טענתו בעקבות נערכה הבדיקה פוליטי. אופי בעלת מהתערבות אפרסק"
עד בתיק הכלול החומר בדיקת את לדחות ממנו ביקש הפנים שר כי שפיר, הרצל רנ"צ
שחוקרי לכך ראיה שום מצא לא כי הדגיש המשפטי היועץ אך לכנסת. הבחירות לאחר
שפיר הרצל מהמפכ"ל הנחיה או הוראה קיבלו אפרסק" "תיק על המופקדים המשטרה

זה. בחומר הרגיל הטיפול מן אחרת בדרך לסטות או לעכב להימנע, באמצעותו, או

אינו ציבוריים לגופים הממשלה משרדי ידי על ההקצבות נושא כי קבע זמיר פרופסור
המוענקים גדולים, כסף בסכומי מדובר מנהליות. הוראות או תקנות חוק, ידי על מוסדר
שיבהיר צוות או ועדה למנות "רצוי כי קבע הוא הארץ. רחבי בכל גופים של רב למספר
יעילה פעולה בין הנכון האיזון את למצוא במגמה זה, בעניין הקיים המשפטי המצב את
השר מצד פעולותיה על והביקורת הפיקוח לבין תפקידה, במילוי המשטרה של ותקינה

הכנסת". מצד גם ובאמצעותו
המצטיינת חדשה, בגישה המשטרה לנושאי שניגש כמי ידוע שפיר הרצל היה במשטרה
לכהן לו התאפשר לו כי תחושה במשטרה הייתה נמרצת. ובתקיפות טווח ארוכת בראייה
שידעה הטובים המפכ"לים כאחד אותה מסיים היה בתפקיד, לשמה ראויה קדנציה
העזה חדשנות, יזמה, המשטרה ממנגנון הפיקה שפיר הרצל של גישתו ישראל. משטרת

גבוהה. ברמה למקצועיות נוסף והחלטיות,
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רביע אבו חמאד הכנסת חבר רצח
"הולילנד", מלון ליד רביע, אבו חמאד שיך הכנסת חבר נרצח בערב, ,1981 בינואר ב12

בירושלים.

מעבר גם כולו. הבדואי בציבור כפגיעה הבדואי הכנסת חבר רצח נתקבל הבדואים בקרב
האבלה. המשפחה את לנחם בדואים שבטי נציגי האבל בתקופת הגיעו המזרחי הירדן

לרחבת זה הגיע וכאשר במארב, רביע לאבו המתין הרוצח כי הניחו המשטרה חוקרי
שוטרים קצר. מטווח לעברו ירה בירושלים, שהותו בעת להתאכסן נהג בו למלון, הכניסה
בעל אזרחי ג'יפ לאתר בניסיון הארץ רחבי בכל מחסומים הציבו הגבול משמר ואנשי
אריה ניצב רב המשטרה, מפכ"ל מהמקום. ונמלט רביע באבו ירה שנהגו פלסטיק, דלתות
ראש עוזר בראשות הרצח, לחקירת מיוחד ארצי חקירה צוות ערב באותו מינה איבצן,

לוי. ארמונד משנה ניצב מיוחדים, לתפקידים החקירות אגף

עליו מאיימים פוליטיים יריבים כי הרצחו, קודם רביע אבו סיפר רבות עדויות לפי
באחרונה.

מועדי, ג'עבר שיך לבין רביע אבו חמאד השיך בין משפט התנהל לכן קודם אחדים חודשים
מטעם בכנסת מקומו את ולפנות ביניהם, רוטציה הסכם לקיים רביע מאבו שתבע
במשפט, הפסיד מועדי ג'עבר השיך ה"מערך". עם הקשורה המאוחדת", הערבית "הרשימה
עם מכן. לאחר החריפה השניים בין שהיריבות אפשרות מכלל הוציאו לא המשטרה וחוקרי

בכנסת. מקומו את לתפוס מועדי היה אמור רביע אבו של מותו

רביע אבו בין הפוליטית היריבות רקע על היה שהרצח הסברה סביב התרכזה החקירה
מקומו על ויתר לא מועדי שג'עבר העובדה ירקא. מהכפר הדרוזי השיך של תומכיו לבין

בארץ. לדרוזים הבדואים בין המתיחות את הגבירה בכנסת

נקמת צפויה כי היה שברור מפני זה, מקרה בחקירת המשטרה בפני עמדו גדולים קשיים
לנקמה. אפשרית מטרה דרוזי בכל ראו הבדואים הצעירים בקרב ורבים דם,

ילווה בך גבריאל המדינה פרקליט כי הוחלט הרצח, סביב הרבה הציבורית הרגישות בשל
בכירים וקצינים איבצן, אריה המשטרה, של הכללי המפקח מקרוב. המשטרה חקירת את
על הבדואים בקרב הרוחות להרגעת לפעול מהם וביקשו רבים, ציבור אנשי עם שוחחו

הדרוזית. העדה נגד נקם מעשי למנוע מנת

החקירה צוות המדינה. קום מאז שנרצח הראשון הכנסת חבר היה רביע אבו חמאד שיך
הנרצח של מקומו את שירש מועדי, ג'עבר את גם חקר הירצחו פרשת את שחקר המיוחד
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מחסינות שנהנה כיוון מועדי, את לעצור יכלה לא בכך, המשטרה רצתה לו גם בכנסת.
פרלמנטרית.

כי המשטרה פרסמה 1981 בינואר ב25 חשודים. שישה המשטרה עצרה הרצח בליל עוד
מועדי. הכנסת חבר של בניו שלושת הם רביע אבו הכנסת חבר ברצח החשודים

לאזור ירושלים, לכיוון ירכא מהכפר האחים שלושת יצאו הרצח ביום כי טענה המשטרה
להגיע אבורביע שיך אמור מתי ובירר לכנסת, התקשר האחים אחד "הולילנד". מלון

למלון.

ובחסות המלון, של החניה לרחבת הסמוכה בחורשה נסעו בו הג'יפ את הסתירו האחים
סייף הבנים, אחד ניגש לרחבה, רביע אבו הכנסת חבר הגיע כאשר מארב. הציבו החשכה
שני אקדח. כדורי 65 קצר מטווח בו וירה הבדואי, הכנסת חבר של "הפג'ו" למכונית מעדי,

המיידי. למותו וגרמו רביע, אבו כנסת חבר של וצווארו ראשו את פילחו כדורים

ג'עבר הכנסת חבר של בניו שני מעדי, והאייל סייף את מג"ב אנשי עצרו כך אחר שעתיים
מפשע. חפים הם כי וטענו פעולה, שיתפו לא האחים ג'נין. שבמבואות במחסום מועדי,

ואת הכלא) מפקד סגן היה הבכור (האח שכם בכלא הסוהרים את חקרו המשטרה חוקרי
יצאו שהשניים לוודא כדי המיעוטים, ביחידת סגן בדרגת ששירת מועדי, סייף של חבריו
ולאחר שריפה, אבק שרידי נמצאו מועדי סייף של ידיו על הרצח. בליל מיחידותיהם
ייפגעו. שאחיו רוצה אינו כי ואמר בבכי פרץ פלילי, לזיהוי במעבדה זה ממצא בפניו שהציגו
על ידע לא כלל אביו כי טען שמסר בעדות הרצח. את ושחזר הודאה, על חתם מועדי סייף
הממצאים פי על אולם רביע, אבו לרצח האחריות את עצמו על נטל הוא הרצח. תכנית
גם תחילה בכוונה ברצח להאשים היה המשטרה בכוונת היה החקירה במהלך שנאספו
האחים שלושת נגד המדינה פרקליטות ידי על אישום כתב הוכן לבסוף אחיו. שני את

מועדי.

אגף ראש קרא רביע, אבו חמאד שיך ברצח החשודים של שמותיהם פרסום בעקבות
נגד נקם מפעולות להימנע הבדואים המדינה לאזרחי קרתי, יחזקאל ניצב החקירות,

דרוזים. אזרחים

נידון סייף בירושלים. המחוזי המשפט בבית הדין פסק ניתן 1982 בינואר 17 בתאריך
שנות ל11 נקבע נענשו המדינה נשיא ידי על ענשו הוקל 1985 בפברואר וב5 עולם למאסר

מאסר.

מאסר שנות וארבע לעשרים ענשו הוקצב 1985 בפברואר ב5 עולם. למאסר נידון האייל
מאסר. שנות ל15 מאסרו את העמידו 1988 באפריל וב17
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שנות לשלוש נקבע וענשו 1984 בינואר ב3 ערעור הגיש הוא עולם. למאסר נידון דייש
מאסר.

בבית בהיותם העצורים את לאבטח הייתה המשפט במהלך המשטרה של משימתה
לקחו במשטרה המעצר. לבית ובחזרתם בו בשהותם המשפט, לבית בדרכם המעצר,
ובחזרה. המשפט לבית במעבר מועדי משפחת בבני לפגוע ינסו שבדואים ייתכן כי בחשבון,
שימלאו התקשורת, אמצעי של רבים נציגים ידי על המשפט של נרחב סיקור גם צפוי היה
בית כותלי בתוך הציבורי הסדר על לשמור היה המשטרה ותפקיד המשפט, אולם את

לו. ומחוצה המשפט
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ניצן רומ רמלה, בכלא המעצר בית מנהל רצח
מביתו רמלה, בכלא המעצר בית מפקד ניצן, רוני יצא 7:25 בשעה 1981 בדצמבר ב13
מטרים מאות כמה נסע הוא הסוהר. בתי שירות של ה"רנו" למכונית ונכנס ראשון, שבגני
את וחסמה פנים, רעולי שני ובה מכונית, מולו הגיחה לצומת, ובהגיעו לוין; רחוב לצומת עד
"אני ואמר: לניצן פנה הוא "עוזי". מקלע תת אחז ובידו ירד ברכב מהנוסעים אחד דרכו.
ואל רכושי, כל את קח לדבר, מה על "יש לו השיב ניצן החשבון". את איתך לחסל רוצה
בניצן ירה ומיד שלך", החיים את לקחת "באנו לו: השיב הפנים רעול אך אותי", תהרוג
רצח זה היה במכוניתם. השניים נמלטו הרצח לאחר קצר. מטווח כדורים מעשרים יותר

עבריינים. בין גם מקובל ולא ומזעזע, אכזרי
הסמוך היסודי הספר בבית ו' מכיתה תלמידים שני עמדו הרצח ממקום קצר במרחק
את ששמעה התלמידה, הכביש. בחציית הנמוכות מהכיתות לתלמידים ועזרו לצומת,
ופניו מוצק גוף בעל היה הרוצח כי סיפרה הרצח, את וראתה השניים בין הדברים חילופי

צבאית. חולצה לבש ברכב שהמתין חברו לבן. גרב בכובע רעולים היו
מפקד את ביותר קצר מטווח "עוזי", תתמקלע כדורי ב22 שחיסל הפנים רעול האלמוני
חוק גם מעשה באותו חיסל ניצן, רוני ברמלה, בתיהסוהר שרות של המרכזי ביתהמעצר
חוק בישראל, החוק אכיפת גורמי לבין התחתון העולם בין קיים שהיה כתוב בלתי
ובגלל, רקע, על חוק אנשי רוצחים שאין  רבות שנים במשך כבר יותר או פחות שנשמר

הרשמי. תפקידם מילוי
בעיקר האחרונות, בשנים היו כבר ופרקליטים סוהרים שופטים, שוטרים, להפחיד נסיונות
מטעני נועדו המקרים, של המכריע ברובם דירותיהם. ליד חומרנפץ מטעני פיצוץ עלידי
"המאפייה", בנוסח מגורים ובאיזור היום לאור קר בדם הרצח לחיסול. ולא להפחדה הנפץ

אדומות. נורות הדליק ביתהמעצר, מפקד של

נשבר. הפחד מחסום כי הוברר בתדהמה, שהוכו המשפטית, והמערכת המשטרה לראשי
והם המשטרה אנשי את הדאיג לחסלם מנת על החוק באנשי יפגעו שעבריינים החשש
איתם וימוצה נוקשה טיפול ויקבלו במהירות, האכזריים הרוצחים יימצאו אם רק כי ידעו
העדין האיזון במערכת ההדרדרות את שיבלום הדבר זה האחרים, את להרתיע כדי הדין,

החוק. לאנשי העבריינים בין שביחסים
עובדה ניצן רוני של רוצחיו עקבות על עלתה לא עדיין המשטרה הרצח לאחר חדשיים
מילוט דרך להם הכינו מדוייקים, ובתיאום בתכנון פעלו הרוצחים החוקרים. את שהדאיגה

המשטרה. את להטעות כדי הרצח, לאחר אחדות דקות מכוניות החליפו הנראה וככל
הם ברזל. עצבי בעלי מקצועיים עבריינים היו שהרוצחים המשטרה לחוקרי ברור היה
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הטנדר השתמשו. שבו ה"טרנזיט" מטנדר אפשרית ראייה כל והעלימו פרט לכל דאגו
בצרורות הכדורים 22 לרצח. ששימש הנשק ללא וכמובן אצבעות טביעות ללא נמצא
החלטתם נחישות על העידו ספורים, סנטימטרים של מטווח ניצן רוני אל שנורו קצרים,

סיכוי. לו להשאיר ולא ניצן את לחסל הרוצחים של

שכנראה זעם, בחמת יוקדת ששנאתו רוצח על גם מעידים שנורו מאוד הרבים הכדורים
של ממרחק בירייה אדם ולרצוח היות ביתהמעצר, מפקד עם מאוד ארוך חשבון לו היה
שלמה מחסנית קורבנו לעבר רוקן שהרוצח אלא בודדים; כדורים מספיקים סנטימטרים,
את העבירו הנקם ותאות שהשנאה ברור היה מההדק. אצבעו להסיר מבלי כדורים של

דעתו. על הרוצח
שהפעיל הקשה היד מדיניות על רמלה, כלא של המעצר בבית ואסירים עצירים של עדויות
פרשת את החוקר החוקרים צוות את הובילה  שליליות תופעות נגד במלחמתו ניצן רוני

חדש. חקירה לכיוון ניצן רוני רצח
עציר של אישית מעויינות כתוצאה נרצח לא ניצן כי הסברה, התחזקה החוקרים בקרב
לשים כדי עצירים בידי ובוצע תוכנן הרצח כי אפשרות היתה לדעתם, מסויים. מקרה בגין
של תמונה הצטיירה לשעבר, ואסירים עצירים של עדויות מתוך נקט. שבהם לשיטות קץ
היו אלה בצד והתעללות. השפלה לסף הדברים הגיעו עצירים לדברי ניצן. שהנהיג קשה יד
נשבעו אחת לא כי ידיעות, הגיעו לחוקרים למענם. פועלו ואת ניצן רוני את ששיבחו גם
מלנצל נמנעו כי שהעידו עצירים היו בהם. התעמר שלדעתם כיוון ניצן ברוני לנקום עצירים
למנוע הכלא בית סוהרי ניסו שבאמצעות בשובם, חוקן טיפול לעבור שלא כדי חופשות

לכלא. סמים הברחת

 חשודים למיין היה עליהם החוקרים. עבודת את מאוד סירבל חקירה של זה חדש כיוון
היה צריך וממושכת. מפרכת חקירה היא כזו חקירה מאוד. ארוכה רשימה מתוך בכוח,
במשך לגביו שנאסף ומודיעין הפלילי, תיקו עברו, את חשוד, כל של האליבי את לבדוק
החוקרים נעזרו כך לשם להזמינו. או הרצח את לבצע ואפשרותו אישיותו השנים,
קיבלו גם וכך בפוליגראף חקירה ידי על החשודים את וסיננו (גלאיהשקר) בפוליגראף

הרוצח. אינו אם גם הרצח על משהו יודע החשוד אם רמז

של איומים על אפשרי, מידע כל לשאוב החוקרים ניסו בביתהמעצר הסוהרים מסגל גם
הזה בנושא התבטאויות ועל מהם שקלטו מידע על ניצן, רוני כלפי בעבר ואסירים עצירים

חשיבות. להם ייחסו ולא בעבר אולי ששמעו
עצירים של בגופם שבוצעו חוקנים על כנקמה נרצח ניצן שרוני היתה המרכזית ההשערה
השונאים את לניצן הקימו החוקנים כי בכך ספק היה לא סמים. בהם לחפש כדי ואסירים

ביותר. והמסוכנים הגדולים
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עצורים של בגופם חוקנים עשיית המסדיר נוהל, בתיהסוהר בשרות נקבע 1979 ביולי
לפי בוצעה החוקן בדיקת סמים. גופם בתוך נושאים הם כי לחשד ממשי יסוד יש כאשר
אם גם רפואיות, הנחיות ולפי בדיסקרטיות ביתהמעצר, מפקד באישור הזה, הנוהל
חוקן בדיקות עברו ואסירים עצירים של רבות עשרות לחוקן. מרצונו להסכים סרב העצור
האלה מקובלות הלא השיטות את שהנהיג הוא ניצן רוני התנגדותם. אף ועל כורחם בעל
שהקטנת אמונה מתוך בתיהסוהר שרות נציבות עלידי לאישורן ולחץ סמים, לחיפוש

בו. החיים איכות את תעלה בביתהמעצר בסמים השימוש
בראשון דירתו לדלת ניצן, רוני של בחייו להתנקש נסיון 1979 ביולי נעשה הזה הרקע על
גילה נס בדרך הדלת. פיתחת עם להתפוצץ מיועד שהיה ממולכד, רסס רימון הוצמד לציון
בשרות אדומה נורה נדלקה אז כבר התפוצצותו. את ומנע הרימון, את האחרון ברגע ניצן

לרוצחו. שמוכנים שונאים יש ניצן לרוני כי ברור והיה ובמשטרה, בתיהסוהר
ופוגע משפיל מעליב, הוא החוקן כי שטענו עצירים ארבעה של לבג"צ עתירה בעקבות
הסמים חיפוש את להפסיק ויש חוקי בלתי הוא החוקן כי בג"צ קבע ובכבודם, בצינעתם

זו. שיטה עלידי עצירים של בגופם
את בתיהסוהר. שבשירות והמוכשרים הצעירים הקצינים אחד היה ניצן רוני רבכלאי
עליו ופיקד בבנייתו הוחל מאז ליווה רמלה, כלא חומות בין השוכן המרכזי, ביתהמעצר
הסוהר. בתי שירות של ל"פנינה" המעצר בית את הפך הוא .1978 שנת בסוף שנחנך, מאז
שהתבטא לעצירים ואנושי טוב יחס עם יחד קפדנית, משמעת המעצר בבית הנהיג ניצן,
שהנהיג העבודה סדרי ותפקודם. התנהגותם פי על שונות, וזכויות בהטבות השאר בין
בעלי אלימים עצירים לו נטרו שני מצד אך העצירים, בין במתחים לרגיעה אמנם הביאו
גם אחרים. כלא בבתי יותר גדול פעולה לחופש רגילים והיו היות טינה, פלילי עבר

אויבים. לו הקימה בביתהמעצר הסמים בנגע ניצן של מלחמתו
שהנהיג במדיניות המשיך והוא ידיו, את הרפה לא 1979 ביולי בחייו ההתנקשות נסיון

המעצר. בבית

.1981 בדצמבר ב13 נרצח כאשר במותו היה 33 בן
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בירושלים חרדים בהפגנות המשטרה טיפול
במטרה ירושלים משטרת פעלה ,1978 אוקטובר מאז שבתות, ממאה למעלה במשך
רמות לשכונת המוביל הכביש ליד חרדים של הפגנות במהלך הציבורי הסדר על לשמור
ביטוי קיבלו הדברים בכביש. החולפות במכוניות אבנים לידות בקרבם סדר ממפרי ולמנוע

כולו. בעולם חרדים של הזדהות להפגנות גרמו ואף חוץ, ובעיתונות המקומית בעיתונות

וחוזרים חרדים כ500 של עצרת התקיימה ,19:00 בשעה שני, יום ,1981 בינואר ב25
"עצרת נקראה העצרת הבוכרים. בשכונת "עמל" ספר בית כותלי בין בתשובה
התנהלו בו הבוכרים, בשכונת שכונתי מועדון לפתיחת התנגדו החרדים התעוררות".
20:30 בשעה באיזור. השקט על לשמור במטרה משטרה כוח נכח ובמקום בידור, פעולות
חבטו החרדים הסמוך. החילוני במועדון המדריכים כאחד זיהו אותו צעיר, האברכים תקפו
ואבנים בקבוקים לעברם הושלכו ואז למקום, חשו השוטרים לעזרה. צעק וזה בצעיר,
של לדירתו לחדור וניסו הבוכרים שכונת בסמטאות לצעוד החלו העצרת משתתפי כבדות.
באוויר אזהרה יריות ירה לחייו, להתנכל שמנסים מחשש וזה, המקום, מתושבי אחד

ונמלטו. אקדחו, את חטפו האיש, על התנפלו החרדים ברישיון. החזיק אותו מאקדח
הבעירו צמיגים, הציתו החרדים לשכונה. הגיע וקסדות באלות מצויד גדול משטרה כוח
ההמון פוזר לבסוף הגבול. משמר ואנשי השוטרים עשרות לעבר אבנים ויידו אשפה, עגלות
הסיור יחידת מפקד גם מאבנים. שוטרים שלושה נפגעו כך כדי תוך בכוח. המשתולל
המשטרה המפגינים פיזור במהלך בחזהו. גדולה מאבן נפגע ירושלים מרחב במשטרת

ובאלות. מדמיע גז בפצצות הסתייעה

הסדר על לשמור במטרה חרדים. כ10,000 רמות כביש באזור הפגינו 1981 במרס ב14
השעות בין  520  שוטרים של שיא מספר במקום המשטרה הציבה הציבורי

.21:0012:00

"תולדות ישיבת בחורי רובם המפגינים, החלו "שאבעס" קריאות של ארוכה שעה לאחר
שנסעו המכוניות על הסתערו הם המריבה. כביש את העוקף הקטע לעבר לנהור אהרון'',

רמות. שכונת את לנתק ואיימו שעה, אותה שם

ושימוש המפגינים עם עיקש מאבק תוך דרכם, את חסמו קסדות חובשי שוטרים עשרות
על צבעוניים מים סילוני התיזו והשוטרים מים, מכלית למקום הביאה המשטרה בכח.
ניצבו עצמותיהם, לשד עד כבר שהורטבו חרדים, כמה הגבעות. אל חזרה שברחו המפגינים
לבנה הטיח הצעירים המפגינים אחד "שאבעס". לזעוק והמשיכו המיס, תותחי מול כחומה

מוח. לזעזוע לו וגרם קצינים קורס חניך של בפניו
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של משמר הוצב להם בסמוך חילונים. סקרנים כאלף במחזה צפו ממול הגבעות על
מישראל טלוויזיה וצוותי צלמים עשרות החרדים. עם תגרות שיתפתחו מחשש שוטרים,
להם חילקו ההפגנה לפני רב. באיפוק השוטרים נהגו כלל בדרך במקום. נכחו העולם ומן
בשמירה שבת מדי עוסקים אנו 1978 אוקטובר "מאז השאר: בין נאמר בו עלון, מפקדיהם
אתה עבודה. ימי אלפים מעשרת יותר בכך הושקעו בכביש. הנפש וחיי הציבורי הסדר על
ולהישמע ונאצות, קללות התגרויות, על להגיב ולא ומבין, מנומס אדיב, להיות מתבקש
דמים שפיכות של אפשרות למנוע מנת על כי הסבירו המשטרה קציני מפקדיך". להוראות
במיוחד שנסלל העוקף, לכביש הופנו והמכוניות ההפגנה, במהלך לתנועה רמות כביש נחסם

בשבתות. נסיעה לצורך
יידו קרתא" "נטורי מאנשי מאה רמות; בכביש האירועים חודשו 1981 ביוני 6 בתאריך
נפצעו שוטרים שני המריבה. בכביש הסדר על ששמר משטרה, כוח לעבר ובלוקים אבנים

הצופים. בהר "הדסה" חולים לבית והועברו
סמוך אילן, בר לרחוב שנקלעה מכונית על חרדים מפגינים הסתערו 17:00 לשעה סמוך
היא זכוכית. מרסיסי קל נפצעה והנהגת המכונית, שמשת את ניפצו הם "אפיריון". לאולם

אדום". דוד "מגן בתחנת לטיפול והועברה המשטרה, ידי על חולצה
השבת, מכיכר רחוק לא "מיטשל", קולנוע במבואות חרדים התקהלו 19:00 לשעה סמוך
באבנים, הותקף למקום שהגיע משטרה קצין מוקדמת. כרטיסים מכירת למנוע בניסיון

נפגעה. נהג בה והניידת
וכמה "אגד" אוטובוס שערים, מאה בשכונת משם, רחוק לא הותקף שעה באותה

נופצו. משימשותיו

קודם הופרעו שלא לאזורים והתרחב הלך השבת לשמירת החרדים הקיצונים של מאבקם
על לעבור נאלצו ונהגים אשפה, בעגלות רחובות נחסמו למשל, ברוך", "מקור בשכונת לכן;

התנועה. לכיוון בניגוד ולנסוע החוק
ב6 דוד". ב"עיר הארכיאולוגיות החפירות היה החרדים התפרעויות ממוקדי אחד
ב"עיר החפירות מאתר פעילותם את החרדים העתיקו הצהריים, משעות ,1981 באוגוסט
ולאחר הרחוב, את חסמו הם ישראל. שבטי ברחוב החינוך משרד למבואות דוד"
שבטי לצומת הסמוכים הבתים ומרפסות גגות על טיפסו עליהם, הסתערו שהשוטרים
של מטחים הגבול משמר ושוטרי השוטרים לעבר המטירו משם שערים. במאה ישראל
בקריאות לווו ההתנגשויות נפצעו. הכוח על שפיקדו משטרה קציני שני ובקבוקים. אבנים

החרדים. בצעירים לפגוע וניסה הוא, אף התפרע חילוני ירושלמי נוער נאצית". "משטרה

גז רימוני השלכת תוך המתפרעים, אחרי הגבול משמר שוטרי דלקו משעה יותר במשך
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לקראת בכוננות נשאר גדול משטרה וכוח שותקה שערים מאה בשכונת התנועה מדמיע.
הלילה.

מי ועמם החפירות, באתר קיצונים של קבוצה הופיעה באוגוסט, ה7 בבוקר למחרת,
לקברים. כמומחה ידם על שהוגדר

בטענה היגיון שום אין כי לשכנעם, לשווא ניסה שילה, יגאל הארכיאולוג החפירות, מנהל
משטרה כוח ואמוראים. תנאים קברי או הביניים מימי קברים מצויים דוד לעיר שמתחת

דתיים. מתנדבים של קבוצה גם חלק נטלה בה החפירה, עבודות את אבטח
הארכיאולוגיה מצב של שנתי דו"ח הכנת לשם אונס"קו נציג בירושלים שהה עת אותה
האלימות, בתופעות התעניין הוא ישראל. שלטון תחת העיר במזרח והארכיטקטורה
הפנימיות המתיחויות את תנצל אונס"קו כי חשש והיה דוד", ב"עיר החפירות את המלוות

הבינלאומית. בזירה ישראל את לנגח כדי

את לבטל 1981 בספטמבר ב4 לצדק הגבוה המשפט בית החליט משפטיים דיונים אחרי
ב6 חודשו החפירות החפירות. את להפסיק המר, זבולון והתרבות, החינוך שר הוראת
הפגנה לערוך בכוונתם כי החרדית, העדה ראשי הודיעו בתגובה, .6:30 בשעה בספטמבר
כי הזהיר, החרדית העדה מראשי אחד יום. באותו עוד החפירות נגד משתתפים רבת
במקביל עבודה. שום לבצע יאפשרו ולא דוד", ב"עיר האתר את בגופם יחסמו המפגינים
של מיוחד גיוס בה נערך לא סדר. הפרת של ניסיון כל לסכל ערוכה הייתה המשטרה
החפירות את לחדש לארכיאולוגים לאפשר במגמה גבוהה כוננות רמת הייתה אך כוחות,

בג"צ. החלטת ברוח

דוד". ב"עיר החופרים על הגבול ומשמר המשטרה כוחות חיפו 1981 בספטמבר ב7
בגדיהם על ענדו הם חרדים. מפגינים כמאתיים החפירות לאתר הגיעו הצהריים בשעות
מפי נאומים ושמעו תהילים, פרקי קראו המפגינים שקים. חגרו וחלקם צהוב, טלאי
מהחרדים מנעו ובמגינים, באלות מצוידים שהיו הגבול, ומשמר המשטרה כוחות מנהיגיהם.
ממנהיגי אחד בשקט. המפגינים התפזרו קלה שעה לאחר החפירות. שטח אל להתקרב
והעניק החופרים, על המוקדמות הבוקר משעות השקיף הירש, משה הרב החרדית, העדה
הסדר הפרת של מקרה לכל נערכה מצידה המשטרה זרים. טלוויזיה לשדרי ריאיונות
זמן פרק לאורך נמשכה החרדית המחאה ובאמת, ממושך. לזמן החפירות באתר הציבורי
נוכח הציבורי הסדר לשמירת מתוגברים כוחות להקצות המשטרה את וחייבה ארוך

אלו. הפגנות
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המשטרה והיערכות ימית פיגיי
לכך שקדמו בחודשים מסיני. האחרון הנסיגה שלב של שעתו הגיעה 1982 אפריל כחודש
יסכימו לא כי הודיעו מהם רבים אך השטח, מן שיפונו המתישבים עם כספי הסדר הושג

בכח. לפנותם תנסה שהמדינה האפשרות לקראת ונערכו החופשי, מרצונם לצאת

ימית. בחבל להשתקע כדי הארץ מכל משפחות כ115 של תגבורת הגיעה 1981 בדצמבר
אוכלוסיית גן. פרי למושב נכנסו משפחות ו15 בימית ריקות לדירות פלשו משפחות כמאה
של ארוכה בשיירה לעיר נכנסו המשפחות עשרות נפש. בכ350 יום תוך גדלה ימית

המשטרה. ידי על שכוונה משאיות,

על מופקדת המשטרה הייתה לפיה הפרדה, קיימת הייתה הימים ששת מלחמת מאז
בשטחים אלה נושאים על מופקד היה וצה"ל הירוק", ה"קו בגבול והסדר החוק שמירת
פי על המשטרה כוחות הופעלו ימית פינוי מועד משהתקרב אך הירוק". ל"קו שמעבר
אריה ניצב רב המשטרה, של הכללי והמפקח בגין, מנחם הממשלה, ראש של הוראתם
צה"ל. של ודרישות הנחיות פי על באזור, הצבא מחסומי את ניכר באורח ותגברו איבצן,
היו הסדר והשלטת השיטור ופעולות משלה, עצמאית פעילות באזור קיימה לא המשטרה

ולצה"ל. לה משותפות
ישראל בין ולנורמליזציה מסיני הפינוי להשלמת ההסכם נחתם 1982 בינואר ב19
ב17 צה"ל. מחסומי את בכוח לסלק ימית אנשי לכל קראו הנסיגה מתנגדי למצרים.
צה"ל של גדול כוח נמצא ובשטח המחסומים, שליד הכוחות תוגברו 1982 בפברואר
משאיות המחסומים לאורך הוצבו יום באותו הערב בשעות הפגנות. לפיזור ציוד שברשותו
היה שבסמכותו אחראי, קצין ובה מפקדה, הייתה מחסום לכל התיל. גדרות בצד כבדות
היה, ניתן לא אך חיונית. בו שהייתם אם או האזור תושבי הם אם לאנשים, כניסה להתיר
אוכלוסייה של ברגישויות להתחשב צורך היה הרמטית. בצורה העיר את לסגור כמובן,
הביתה, שחוזרים מילואים חיילי אורחים,  למשל משלה: שוטפים צרכים בעלת

וכד'. ונכנסים שיוצאים סטודנטים
ארז. חיים היה הדרום פיקוד אלוף ביבי; אריה ניצב סגן היה זו בתקופה עזה נפת מפקד
ניצב וסגן הצבאי הצד על ארז אלוף  הפינוי שלבי על אחראים היו אלה מפקדים שני

המשטרתי. הצד על ביבי
וכל מהיר, לשיפוט צבאי משפט בית הוקם ברפיח כי החבל לתושבי הודיע הפיקוד אלוף
מאסר להיות עלולה שתוצאתו מהיר, לשיפוט יובא הצבא להוראות יציית שלא אדם

בפועל.
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תחושתם את שסימל צהוב, טלאי חזם על או שרוולם על ענדו ימית חבל מתושבי רבים
המתרחש. לגבי

האזור. בני כמחציתם שוטרים, כאלף מנה ביבי אריה ניצב סגן של בפיקודו המשטרה כוח

התושבים. עם בשיחות רבות שעות והשקיעו בפינוי, שעסקו מהחיילים מבוגרים היו הם
הגבול. משמר יחידות של תגבורת כולל הארץ, חלקי מכל הגיעו הנוספים השוטרים 500

סבירים ותנאים לינה מקומות אנשים של גדולה כה לכמות לארגן לוגיסטי קושי היה
אלו. לקשיים הולם פתרון נמצא אך שוטף, לתפקוד

המבצע, בתקופת בהם שייתקלו הנעימויות ולאי לקשיים מודע הפיקוד כי ידעו השוטרים
אלא הפיזי, במובן רק לא האפשר ככל עליהם להקל מנת על הצעדים כל מראש ושננקטו
מהשטח מסוימים בחלקים אליהם. להיקלע עשויים שהם הקשים האנושיים במצבים גם
תפקידה מעצם אך הפינוי. החלטת עם להשלים מיאנו שכאמור, תושבים נמצאו המפונה
ומאידך מחד, הפינוי במלאכת לצה"ל לסייע ישראל משטרת על הוטל מבצעת כרשות
כי לשוטרים ברור היה הפינוי מבצע תחילת עם מכך. המשתמע כל על החוק, את לאכוף

מצרים. עם שנחתם השלום מחוזה מתחייבת השלמתו
 חפ"קים קדמיים פיקוד חדרי שלושה המשטרה הקימה הסופי הפינוי מועד לקראת
בפינוי אותם מלערב להימנע הייתה המשטרה כוונת ימית. תושבי שוטרים שובצו בהם

הטובים. חבריהם

רימון על לשוטרים סיפרו להתפנות המסרבים מבין רבים מורכב. מבצע היה הבתים פינוי
תוך שעות,ארוכות במשך עמם שוחחו השוטרים בידיהם. מחזיקים שהם חם נשק על או

פסיכולוגים. גם השוטרים אל הצטרפו רבים ובבתים ברזל, של סבלנות הפגנת
על שם הועפו עבר מכל האיקסים. רחוב היה לפינוי במיוחד הקשים המקומות אחד
מהגגות. שמן צבע עליהם שפכו גם מסוים בשלב ואבנים. ברזלים והשוטרים החיילים
תוך הבא ליעד לעבור הוראה לשוטרים ניתנה מרצון פינוי בו התאפשר שלא מקום בכל
נשק, ללא הלכו התושבים את פיזית שפינו והחיילים השוטרים הקשה. הגרעין בידוד כדי

חיילים. ידי על אובטחו אבל
בו הבונקר, היו דמים לשפיכות להגיע עלולים שהדברים חשש היה בהם מוקדים שני
שנכנסו הסטודנטים עם הנגבי צחי התבצר שעליה והאנדרטה, כהנא, של אנשיו התבצרו

לפינוי. קודם ספורים ימים לאזור
עם ברימונים והחזיקו בקונצרטינות למקלט הפתחים כל את גידרו כהנא אנשי חמשת
חד הבטיח עמו בפגישה מחו"ל. כהנא הרב את הזעיק הפיקוד צוות פתוחות. נצרות
הוכנס לפיכך הבונקר. מתוך האנשים כל את להוציא ידאג פנימה, יוכנס שאם משמעית,
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בעזרת לצאת. וסירב בפנים, לאנשים הצטרף עמו, הסיכום את הפר אך לבונקר, הרב
האנשים. את הוציאו דבר של ובסופו הבונקר, קירות את השוטרים שברו קומפרסורים

תרד ואז יאזל, האנדרטה בראש שהתמקמה החבורה של המזון שמלאי קיוו השוטרים
הורדה דבר של ובסופו כדבעי, ומצוידת מאורגנת הייתה שהחבורה הסתבר אך בעצמה.

ענקיים. מנופים באמצעות מהאנדרטה
חמושים, חיילים ובהם צה"ל של ומשאית אוטובוס הגיעו הצהריים בשעות במרס ב25
בגופם מהם מנעו הנסיגה לעצירת התנועה מאנשי צעירים לימית. להיכנס וביקשו
מתושבי שמונה נגד במשטרה תלונות להגיש נאלץ וצה"ל עימות נוצר במקום מלהיכנס.

ימית.

השער אל העיר דרך והגיעו ימית, של הנוסף הסגור השער דרך פרצו גדולים צבא כוחות
החסום. הראשי

על הועלו בכוח, פונו אולם למחסומים, עצמם קשרו הנסיגה עצירת מתומכי אחדים
בפינוי. וסייעה מים התיזה כיבוי מכונית בנוסף למעצר. והועברו אוטובוסים,

האפשריים. הנפש כוחות כל מיצוי שדרש ומורכב, מיוחד מבצע היו שלמה ומרחב ימית פינוי
המשטרה. של והשגרתית המבצעית הפעילות בתקופתו גם נמשכה זאת, למרות
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הגליל" "שלום במלחמת המשטרה היערכות
ארגוני ביצעו ,1981 ביולי ב24 הצפון, בגבול האש הפסקת הסכם לתוקפו נכנס מאז
מחוץ וגם ועזה שומרון יהודה, המדינה, גבולות לאורך טרור פעולות 248 המחבלים

.264 של ולפציעתם אנשים 26 של למותם גרמו אלה פעולות הארץ. לגבולות
ישראל שגריר של בחייו טרוריסטים התנקשו מאוחרת לילה בשעת 1982 ביוני ב3
הוא בלונדון. "דורצ'סטר" במלון דיפלומטית מסעודה בצאתו ארגוב, שלמה בבריטניה,

קשה. באורח ונפצע בראשו נורה
הגליל הגליל, אצבע יישובי על מאסיבי בירי המחבלים פתחו ערב לפנות 1982 ביוני ב4
מאות נורו נהריה, ועד ממטולה בצפון, אזרחיים יישובים 23 על חדאד. ומובלעת המערבי
15 של ולפציעתם ואזרח צה"ל חייל של למותם שגרמו ופגזים, קטיושה טיולי פצצות,
בשדות. רבות דלקות והציתו החשמל ברשת פגעו לרכוש, ניכרים נזקים הסבו אנשים,
הצפון, בגבול התשה מלחמת למנוע בדעתה איתנה הממשלה כי הדגישו מוסמכים גורמים
בטלה האש והפסקת ,1981 יולי להסכם תוקף עוד אין המחבלים פעולת שלנוכח והבהירו

ומבוטלת.
הוחלט: ובה המניין מן שלא ממשלה ישיבת שבת במוצאי התקיימה 1982 ביוני ב5

של האש מטווח הגליל יישובי כל את להוציא המשימה את צה"ל על להטיל א.
בלבנון. המרוכזים המחבלים

את יתקוף הוא אס אלא הסורי, הצבא את לתקוף אין זו החלטה ביצוע בעת ב.

כוחותינו.
שמירה תוך העצמאית, לבנון עם שלום חוזה לחתימת לשאוף מוסיפה ישראל מדינת ג.

הגליל". שלום "מבצע כונה המבצע הטריטוריאלית. שלמותה על
לבנון. לתוך ונעו הגבול את צה"ל כוחות חצו היום, לצהרי סמוך למחרת,

סדר הפרות של לאפשרות וכן עוינות חבלה לפעילויות לאפשרות נערכה ישראל משטרת
שמדינה לאפשרות המשטרה נערכה כן כמו הגולן. ברמת הדרוזים ובכפרי הערבי במיגזר

לבנון. בדרום המחבלים לארגוני צה"ל בין בעימות תתערב שלישית

וקשר מז"פ חבלה, של הסיוע יחידות הצפוני. המחוז ועל מג"ב על הוטלו המטלות עיקר
בכוננות. הועמדו

עזר בכוחות וכן הנדרשים האמצעים בכל להג"א מלא סיוע למתן היערכות הייתה כן כמו
סדר של מההיבט אובטח בחיפה "רמב"ם" החולים בית יופגז. הצפון שאזור לאפשרות

שוטף. וביטחון ציבורי
על ולשמור גויסו שבעליהן לדירות התפרצויות למנוע כדי מלא באופן גם נערכה המשטרה
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מלאה היערכות הייתה כן כמו אחרים. יישוב ובמקומות בערים שנותר המגויסים, רכוש
התנועה. בתחום

המחוז רב. אדם כוח העסקת שחייב דבר חיילים, בגיוס לצה"ל לסייע נדרש הגליל מרחב
למניעת ובסיורים הנקרה בראש השבויים במכלאת הגבול, במעברי לצה"ל סייע הצפוני

ושלל. הברחות
הוכרז לא שכן רבים, אתגרים בפני האזרחי המשמר את העמידה הגליל" "שלום מלחמת
מילואים לשירות גיוסם המשטרה. בידי נשארה הפנים לביטחון והאחריות הג"א, משטר
במשך המצב. על הקשה אך המתנדבים ואלפי האזרחי המשמר סגל מאנשי שליש של

מגוונים. בתחומים לאוכלוסייה בסיוע לאות ללא האזרחי המשמר אנשי פעלו המלחמה
כוחות ללבנון נכנסו ובצידון, בצור המערבית, בגזרה צה"ל של המלחמתי למאמץ כסיוע
ובמארבים, במחסומים וממונעים, רגליים בסיורים להשתלב כדי ,1982 ביוני ב16 מג"ב
לזרועות סיוע לתת וכדי השטח של מתמדת סריקה ידי על מחבלים חוליות לאתר כדי

שונים. ביטחוניים מתחמים הבטחת תוך הביטחון,
בסבב הפלוגות התחלפו ואירועיה המלחמה במהלך וז'. כי פלוגות ללבנון נכנסו בתחילה
מתוך מקצועיים במרכיבים תוגברו החיל פלוגות .1985 בשנת מלבנון ליציאה עד חילי, כלל
הפעילות סדנא. ואנשי רופאים  הארצי ומהמטה וחבלנים, חובשים גששים,  החיל
הכוחות על שפיקדה צידון, בגזרת מפקדה של להקמתה הוליכה בשטח מג"ב של הרבה

באזור.
לפעילותו הראשון ובחודש מחבלים, של באיתורם התרכזה בלבנון מג"ב של פעילותו עיקר
החיל על היה בנוסף מחבלים. 1,500 של למעצרם צה"ל בעזרת החיל כוחות הביאו
בשטח, לפעול שחדלו הלבנוניים, הממשלתיים השלטון מוסדות את מקיפאונם להוציא
שני ארעו בלבנון ומג"ב צה"ל כוחות שהיית במהלך רגילה. פעילות לשגרת ולהחזירם

זה). בכרך 156154 עמודים (ראה צור. אסונות
עיקר ואיטיים. כבדים רכב כלי של בעיקר התנועה, נפח מאוד גדל המלחמה סיום עם
הרכב של רק לא היה התנועה בנפחי הגידול הצפוני. המחוז כבישי באזור היה המעמסה
שירותים שנתנו האזרחיים ומהגופים הפרטי האזרחי מהמיגזר רכב של גם אלא הצבאי

הארץ. בצפון רבים
הסכנה מול היערכות חייבה הארץ רחבי לכל המלחמה מן השב הכבד הרכב תנועת הזרמת
שלאחר התקופות כי נראה שהצטבר קודם מניסיון הדרכים. בתאונות צפוי לגידול
נסיבות תרמו בעבר התנועה. בחוקי ובזלזול התפרקות באווירת מאופיינות מלחמות
לקדם בכדי מושכלת בצורה המשטרה נערכה עתה לכן התאונות. במספר לגידול כאלה

השעה. צרכי על שתענה כוחות בפריסת למכה תרופה ולהקדים הרעה פני את
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גן ברמת אור" "קרן התכשיטים במפעל מזוין שוד
אור" "קרן התכשיטים במפעל אדם, נרצח שבמהלכו אלים, שוד בוצע 1982 בינואר ב14

גן. ברמת

לבן פרווה מעיל לבושה כשהיא המפעל, לחנות הכניסה בפעמון אישה צלצלה 1730 בשעה
פנים רעולי ארבעה פרצו ולחנות הדלת את פתח השומר, אותה כשראה וכובע. ומרשים
אך אקדחו, את לשלוף ניסה לשעבר, משטרה איש השומר, וב"עוזי". באקדחים מזוינים
יותר מאוחר ונפטר השטיח, על התמוטט הוא צרור. לעברו נורה להגיב הספיק בטרם עוד

החולים. בבית

 שוד "זה  התצוגה באולם עת אותה שהיו העובדים חמשת לעבר צעק השודדים אחד
לזוז!". לא

תכשיטים ואספו התצוגה, תיבות את ניפצו האולם, פני על השודדים התפרסו במהירות
משתי אחת את לפתוח העובדים אחד אולץ נשק איומי תחת שק. לתוך ויהלומים
נמלטו והארבעה אחדות, דקות נמשך השוד תוכנה. את רוקנו והשודדים במקום, הכספות

להם. שהמתינה במכונית מהמקום
קשה. מהם אחד השוד, במהלך נפצעו המפעל מעובדי שלושה

הופעלה לא אך במפעל, מותקנת הייתה למשטרה ישירות המחוברת אזעקה מערכת
השוד. במהלך

ניצב אביב, תל מחוז מפקד של בפיקודו גדולים כוחות למקום ושיגרה הוזעקה, המשטרה
ואקדחו בדמו, מתבוסס השטיח על שרוע השומר את מצאו השוטרים תורג'מן. אברהם
השודדים, מידי שנשמטו ויהלומים תכשיטים גם פזורים היו האולם רצפת על לצדו. מוטל

כדורים. ותרמילי זכוכית שברי
חשודה מכונית ניסתה שאול קרית ליד דן. גוש ברחבי מחסומים הציבה המשטרה
לא במכונית נעצרו. יושביה וארבעת המשטרה אותה לכדה קצר מרדף ולאחר להימלט,

נחקרו. הם אך לשוד, הארבעה את לקשור כדי בו שהיה אחר ממצא או נשק נמצא
ויעקב אביטן שהרצל סברה הועלתה שלו, הביצוע ושיטת השוד של האלים אופיו בגלל
בו שהנשק התברר העבירה בזירת שנמצאו הקליעים מבדיקת בו. מעורבים היו שמש
אחדים חודשים לציון בראשון "טוטו'' תחנת בשוד גם בשימוש היה השודדים השתמשו
ויכלו אביטן, להרצל קשורים שהיו אנשים, שני אל הגיעו המשטרה חוקרי לכן. קודם
היה האנשים אחד אור". "קרן במפעל השוד ועל ה''טוטו'' בתחנת השוד על מידע למסור
בכרך 139137 עמודים (ראה אביטן, והרצל שמש יעקב עם יחד ניצן רוני ברצח גם שותף

זה).
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אביב בתל עכשיו'' "שלום הפגנות
"שלום אנשי שארגנו בהפגנה אנשים אלף כמאה השתתפו שבת, מוצאי ,1982 ביולי ב3
על להכריז לממשלה קריאות הושמעו בהפגנה אביב. בתל ישראל מלכי בכיכר עכשיו"
הביטחון שר של להתפטרותו הדוברים קראו עוד מדיני. ומתן במשא ולפתוח אש הפסקת

שרון. אריאל
המיוחדת והיחידה הגבול משמר אנשי שוטרים, מאות הופקדו בהפגנה הסדר שמירת על
שהזדהו אנשים של קטנות קבוצות נראו בקהל יחסי. בשקט עברה והיא בטרור, ללוחמה
להתגרות שניסו אנשים 13 בממשלה. תמיכה סיסמאות והשמיעו ה''ליכוד", כתומכי

המקום. מן סולקו האחרים המשטרה; ידי על נעצרו במפגינים
מספר אומדן את לאשר בה, הקיים לנוהל בהתאם עקרוני, באורח סירבה ישראל משטרת
היה לא איש אלף כ100 זו בהפגנה השתתפו כאילו להודעה לפיכך בהפגנה, המשתתפים

משטרתי. אישור
ה"עבודה" מפלגת ארגנו שבת, במוצאי שוב ,1982 בספטמבר ב25 חודשיים, לאחר
אחד פה קראו משתתפיה אביב. בתל ישראל מלכי בכיכר נוספת הפגנה עכשיו" ו"שלוס
תבעו כן כמו ושתילה. בסברה הטבח לבדיקת שיפוטית ממלכתית חקירה ועדת להקים

הממשלה. והתפטרות מלבנון צה"ל יציאת את
הגדולות כאחת העצרת את הגדיר תורג'מן, אברהם ניצב אביב, תל מחוז משטרת מפקד
הרווחת ההערכה בה. המשתתפים מספר את להעריך רצה לא הוא אך העיר, שידעה ביותר
הארץ קצות מכל הגיעו המפגינים איש. אלף מ400 למעלה בה השתתפו כי היתה
אפס עד הסמוכים הרחובות ואת הכיכר את ומילאו העצרת, תחילת לפני שעתייםשלוש
שלא וקיצוניות, אישיות כרזות גם היו ביניהן וסיסמאות, כרזות מאות נשאו הס מקום.

העצרת. מארגני דעת על
ועיתונאים טלוויזיה צוותי עשרות וריתקה התפרעויות, וכלי יחסי בשקט עברה ההפגנה

המחאה. עצרת לכיסוי במיוחד לישראל הגיעו טלוויזיה צוותי 14 זרים.

ממשלת בעד בקריאות במפגינים שהתגרו צעירים עשרים המשטרה עצרה ההפגנה במהלך
בגין.
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מצן רונ> מתצח* שמש, יעקב אחר המצוד
כי חשוד שהיה ים, מבת שמש יעקב של ללכידתו נרחב מצוד ערכה ישראל משטרת
אור" "קרן התכשיטים חנות ובשוד ניצן, רוני ברמלה, המעצר בית מנהל ברצח השתתף

החנות. שומר נרצח שבמהלכו גן, ברמת
ב21 בצרפת נעצר כנופיה, ובהנהגת הרצח מעשי בשני כשותפו חשוד שהיה אביטן, הרצל
כתבי להגיש כדי ראיות די היו המשטרה בידי לישראל. שיוסגר מנת על 1982 בפברואר

השניים. נגד אישום

בדבר ידיעות המשטרה בדקה היתר בין נמלט. עציר של בסטטוס היה שמש יעקב
שיגלו מנת על והאוויר הים נמלי למשטרות התראה העבירה היא הסתתר. בהם מקומות

הארץ. מן שמש של בריחתו את למנוע כדי ערנות
פשעים, לחקירות הארצית היחידה איש ספיר, אברהם פקד הבחין 1982 בפברואר ב7
שישבו ארבע, כבת ובילדה נשים בשתי בגבר, בגבעתיים, המשטרה בתחנת שעבד
הסתמיים ההסברים גס וכך חשדו, את עוררה התנהגותם המשטרה. תחנת במסדרון
הם כי והבחין אחריהם, עקב ספיר פקד משם. סולקו ולכן במקום, לנוכחותם שנתנו
ברכב, היושבים את עצר הקצין לתחנה. סמוך שחנתה טרנזיט'', "פורד למכונית נכנסים
וגילו לחקירה, נלקחו מהמבוגרים שניים קטלני. רעל שהכיל קטן, בקבוק בו וגילה
18 בת הנשים, שאחת הייתה תכניתם לתחנה. לבואם האמיתית הסיבה את לחוקרים
התה לקומקום רעל לשלשל יוכלו ובאמצעותו לעצורים, התה מגיש את תפתה וחצי,
בתחנה ששהו לאחר לכן, קודם כחודש למדו והגשתו התה הכנת נוהל על לעצורים. המוגש
לחצר יד רימון להשליך התכוונו ההרעלה לאחר בה. הקבועים העבודה נהלי על ועמדו
התכוננו הנחקרים כמורעלים. מהטיפול השוטרים דעת את להסיח כדי המשטרה תחנת
היא מצליחה, תכניתם הייתה אילו אך ניצן, רוני רצח בפרשת מדינה עד למוות להרעיל
בפרשה מדינה עד גם ביניהם אחדים, עצורים של למותם לוודאי קרוב גורמת הייתה

מורעלים. היו התחנה משוטרי כמה שגם ייתכן אחרת.
אחד בחקירת המיוחלת לתפנית הביא הנחקרים, שני דרך השוטרים הגיעו אליו נוסף מידע
ניצן. רוני כרמלה, המעצר בית מנהל רצח  המדינה בתולדות ביותר החמורים הפשעים
והשוד הרצח מבצעי עקבות על השוטרים עלו כן כמו .(1981 בשנת 5 מספר אירוע (ראה
כנופיה ביצעה ואחרים אלה פשעים כי התברר גן. ברמת "קרןאור" התכשיטים בחנות
היו בה הבולטות הדמויות שתי שונים. בהרכבים זמן לאורך פעלה החשד, לפי אשר אחת,

שמש. ויעקב אביטן הרצל
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משטרת את לתקוף הייתה הכוונה היא. גם נכשלה המדינה עד את לחסל קודמת תכנית
מזוין בשוד השתתף זה מדינה עד העד. את ולרצוח חזיתית בהתקפה חם בנשק גבעתיים
את שמש. יעקב ביניהם למעשה, שותפיו כנגד להעיד והסכים ,1981 ביוני ים בבת בדירה
שברח מאז אך רב, זמן זה ניצן רוני ברצח במעורבות כחשוד המשטרה חיפשה האחרון
ההרעלה. את לבצע החשודים את הוא שלח החשד, לפי לאתרו. הצליחה לא ממעצר
המכונית נגנבה בו למקום סמוך באשדוד, התגוררו שנעצרו הנשים ושתי הגבר כי העובדה
זכה והוא הסכם עמו שנחתם לאחר החשד. את הגבירה ניצן, רוני רוצחי את ששימשה
חלק בביתו תפסו ערב באותו עוד לו. הידוע את העצור הגבר סיפר בחסינות,
בשוד, שמש יעקב של חלקו זה היה החשד, לפי אור". ''קרן במפעל שנגנבו מהתכשיטים
הגנובים. מהתכשיטים ניכר חלק נמצא לא עדיין זה בשלב החשוד. אצל למשמרת שהופקד
השתמשו בו נשק כלי מאותו נורו אור" "קרן במפעל השומר את שרצחו ה"עוזי" קליעי
זו שוד בפרשת לציון. בראשון "ספורטוטו" סוכנות נשדדה כאשר לכן, קודם כשנה שודדים
סיפר הוא נגדו. שהצטבר הראיות חומר את שראה לאחר בחקירה שנשבר חשוד, נעצר
כי סיפר עוד ניצן. רוני את שרצחו לאחר אביטן, ולהרצל שמש ליעקב סייע כיצד לחוקריו
היורה כי חשדו המשטרה חוקרי אור". "קרן למפעל שחדרו השודדים ארבעת בין היה

אביטן. הרצל היה אלה רצח פרשיות בשתי
המעצר בבית העצורים לרצון בניגוד שנעשה חוקן, כי לשוטרים התברר הסקירה במהלך
אביטן ניצן. רוני לרצח אביטן הרצל של המניע היה סמים הברחות לחשוף במטרה ברמלה,
בכך ראה הוא לרצונו. בניגוד חוקנים בוצעו בגופו וגם המעצר, בבית מה תקופת שהה
יעקב נפגע. שכבודו כמנהיג עצמו בעיני שנתפס משום היתר בין נסלחת, בלתי השפלה

נקמתו. את להגשים לו סייע שמש

למאסר נידון 1984 ביולי ב22 ארצה. והוסגר בצרפת, שמש יעקב נעצר 1983 במרס ב22
למאסר נידון ,1984 ביוני שב22 אביטן, הרצל את צרפת הסגירה 1982 ביולי ב21 עולם.

עולם.
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ו4.11.83 12.11.82  צור אסונות שני
בצור ומוקמו הגבול, משמר של פלוגות שתי ללבנון הוכנסו הגליל" "שלום מבצע במסגרת
קיני באיתור שוטף, ביטחון בפעילות בלבנון, צה"ל במערך השתלבו היחידות ובצידון.

שונות. בגזרות וסדר חוק בהשלטת ובסיוע מחבלים
שמונה בן הבניין בצור. הצבאי הממשל את ששימש הבניין קרס 1982 בנובמבר ב11

מקומיים. ותושבים שוטרים חיילים להריסותיו מתחת לכד הקומות

הרבים, הפצועים לקליטת הוכנו המיון חדרי כוננות. הוכרזה הארץ בצפון החולים כבתי
צוותים הוטסו במקביל הפצועים. את לקלוט כדי המסוקים למנחתי יצאו ואמבולנסים

לצור. הרפואה חיל של מיוחדים

ההריסות, בפינוי עסקו האירוע למקום שהובאו אחר כבד מכני וציוד צה"ל של מנופים
שעות כל במשך במקום לפעול התכוננו ההצלה צוותי תחתיהן. ניצולים לגלות בניסיון
להריסות. מתחת נפגעים בחילוץ צה"ל של גדולים כוחות המשיכו היום למחרת גם הלילה.
במקום העבודה בוצעה זה, על זה מונחים שהיו הענקיים, הבטון גושי בפינוי הקשיים בשל

בחיים. ושעודם להריסות מתחת שנלכדו במי ופגיעה ממפולות חשש היה באיטיות.
הגבול, משמר צה"ל, כוחות את שימש הלבנוני, החוף כביש על שמוקם הממשל בניין
של הסיוע ויחידת באזור היחידות אחת מפקדת הצבאי, הממשל הצבאית, המשטרה
לישראל כניסה אשרות שביקשו מקומיים, תושבים עשרות יום יום התרכזו במקום צה"ל.

במעצר. הנתונים קרוביהם שלום את לוודא באו או

ומתקני הגבול משמר ומגורי ממשרדי חלק ממוקמים היו הבניין של העליונות בקומות
בשיתוף חשודים שהיו ביטחוניים, אסירים הוחזקו הקומות ובאחת הצבאית המשטרה

המחבלים. עם פעולה

מהבניין. שחולצו בפצועים טיפל ורופאים כירורגים וצוות במקום, הוקם שדה חולים בית
מקומיים. ורופאים האדום מהצלב מיוניפי"ל, רופאים גם סייעו הפצועים בטיפול

מתחת חיים אותות ולשמוע לאתר ניסו באמצעותו למקום, הובא מיוחד אלקטרוני ציוד
הכבדים. הבטון לגושי

ושירות הגבול משמר צה"ל, אנשי רובם הרוגים, ל75 הגיע צור באסון הקרבנות מספר
ששהו מקומיים, ערבים היו מההרוגים 14 מאנשיו. 32 שכל הגבול משמר הכללי. הביטחון
הבניין. התמוטטות בעת נפצעו הביטחון כוחות מאנשי 28 שהתמוטט. בעת בבניין במעצר

הקרבנות. מספר מבחינת המדינה קום מאז ביותר הגדול היה בצור האסון
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הוחנתה תופת שמכונית אחת, גרסאות: מספר היו המבנה וקריסת לפיצוץ הסיבות על
לתוך תופת במכונית חדר מתאבד שמחבל שנייה, לפיצוץ; שגרמה והיא לבניין, סמוך
בעקבות נגרם כשהפיצוץ והרביעית במקום הוטמן נפץ חומר שמטען שלישית, הבניין;

גז. דליפת

על כי סיפרו בו. הגרועים הביטחון סידורי על קבלו בצור הממשל בבניין ששהו אנשים
צבאית משטרה איש רק שמרו לרוב, חיילים הומה שהיה הקומות, שמונה בעל הבניין
בשעות למדי. שגרתית הייתה לבניין בכניסה הבדיקה בשער. שהוצבו הגבול, משמר ואיש
גברו כך יותר, רב זמן במקום הישראלים ששהו ככל אך מתוגברת, השמירה הייתה הלילה

ביותר. עוינת בסביבה שנמצאו אף על החיילים, של העצמי והביטחון השאננות
בצורה נבנה שהתמוטט הבניין כי התברר ההתפוצצות שלאחר בבדיקה שעלו הפרטים מן
מחוץ שהיו הגז מכלי וחזקים. עמוקים היו לא הבניין יסודות באזור. הבתים כרוב רעועה
גז מכלי שלמים. נמצאו הפיצוץ, את הגבירו או התפוצצו כי תחילה חשבו ואשר לבניין,
קרס הבניין כי הייתה כן אם ההערכה וריקים. הרוסים הבניין בתוך נמצאו נוספים
חבלה מומחי סברו בתחילה תומכים. עמודים שני או עמוד של התמוטטותו בעקבות
חישוב מתוך הללו העמודים אחד ליד הונח רב לא בגודל נפץ חומר שמטען משטרתיים,
שהוקמה "זורע'' ועדת דו"ח ברם, כולו. הבניין קרס העמוד התמוטטות ולאחר מקצועי
לפיצוץ שגרמה גז בדליפת לקריסה הקולר את תלה המבנה, קריסת סיבות את לחקור

שלאחריו. הכבד ולאסון העז

לפעילות שבה והפלוגה מתנדבים שוטרים ידי על מחדש מולאו הגבול משמר שורות
העיר. של הדרומים במבואותיה שמוקם צור, בעיר שוטפת

בצור. הגבול משמר בבסיס תופת מכונית התפוצצה ,1983 בנובמבר ב4 מכן, לאחר שנה

שהתמוטט. הממשל בניין את להחליף נועד בצור הגבול משמר של זה מחנה

יחידות של מחנה מול מצוי והיה ספר, בית בעבר שימשו היחידות התמקמו בו המבנה
השער לפני מעט מטרים. כמאה היה שאורכה קצרה, עפר דרך הובילה המחנה אל יוניפי'יל.

הרפואה. חיל של יחידה שכנה בהם אוהלים, לעבר צפונה פנייה הייתה

נכנסת מכונית נהג כל לחייב אמורות שהיו כבדות, בטון קוביות הונחו למבנה בכניסה
במפקדת פיצוץ בעקבות הונחו הקוביות מהירותה. את ניכר באופן ולהאט זג, בזיג לנסוע
מתאבדים. ידי על תופת מכונית להפעלת אפשרות כנגד ההיערכות ובמסגרת ה"מארינס"
חוזק לא אך שרשרת, בקשירת שנסגר רגיל, ברזל שער היה הבטון לקוביות מעבר

כשער. רגיל בחבל הסתפקו הסמוך חר"פ במחנה במנעול.
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אישי, בנשק חמוש לשער, מימין הש"ג בביתן אחד  שומרים שלושה ניצבו הכניסה מול
מסוג במקלע חמוש והשלישי במקלע, חמוש (חר"פ), הרפואה חיל של הש"ג בביתן השני

המטבח. את ששימשה המכולה, גג על חול שקי בעמדת "מאג"

דרך אל החוף מכביש "שברולט" טנדר פנה ו' יום בבוקר 6:00 השעה לאחר דקות כמה
פתחו והשניים להיזהר לחברו וקרא אותו, זיהה המכולה גג על השומר למחנה. הכניסה
הטנדר, לעבר במקלע הוא אף ירה חר"פ בשער הזקיף במהירות. שנסע הטנדר לעבר באש
עוד בנסיעה המשיכה המכונית המחנה. שער את רבה בעוצמה ופרץ נעצר, לא זה אך
עצורים גם הוחזקו שבו הממשל, בניין מקיר מטרים כחמישה ונעצרה מטר כעשרים

לחקירה. מקומיים
כדורים של צרורות לירות המכולה גג שעל השומר המשיך המכונית של תנועתה זמן כל
הערכות פי על שבתוכה. הנפץ חומר התפוצץ המכונית שנעצרה אחרי שניות כמה לעברה.
נהרסו הפיצוץ מן כתוצאה ק"ג. ל550 450 בין במכונית הנפץ חומר כמות הייתה שונות,
ההדף ומן הגבול משמר יחידת שכנה בו מהבניין שלישים וכשני הממשל מבנה לחלוטין
כן בו. שהיו (ריקים) ניידים מבנים שני וקרסו הרפואה, חיל במחנה האוהלים הועפו שנוצר

המחנה. בחצר שהיה קטן וצריף הזקיפים עמדות נהרסו

פצצות יד, רימוני קלה, תחמושת של נוספים פיצוצים שרשרת באה הראשון הפיצוץ לאחר
מחסן כל היה לא במקום המזל למרבה החיילים. של מציודם בזוקה ופצצות מרגמה
לכביש. מעבר יוניפי"ל ולמחנה הסמוך המגורים לבניין לנזק גס גרמו הפיצוצים תחמושת.

מג"ב. חיילי עשרה נהרגו מהפיצוץ כתוצאה
הכניסה בשערי בלבנון. צה"ל בסיסי בכל חדשים ביטחון אמצעי ננקטו הפיגוע בעקבות
ודחפורים הדרך, לרוחב הוצבו וזחלמי"ם נגמ"שים כבדים. רכב כלי הוצבו צה"ל למחנות
שערי את הרחיק צ.ה.ל. הגישה. דרכי לצדי תעלות והעמקת עפר סוללות בהגבהת עסקו
ביטחון אמצעי עצמה. הגישה דרך תוך אל רכב מעבר על ואסר הכניסה, מכבישי המחנות
האטת שיחייב כך המכשולים, מערך את שיפר וצה"ל הראשיות, בדרכים ננקטו נוספים

הראשיות. הדרכים שלצדי המשלטים ליד הנסיעה מהירות

שבה החדשה במתכונתה והפלוגה שנספו, חבריהם במקום באו מתנדבים מג"כ שוטרי
צור. בעיר מחודשת לפעילות
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בהרהבית גודמן אלן פרשת
הרהבית רחבת לאזור ,38 בן גודמן אלן הגיע ,09.00 לשעה סמוך ,11.4.82 ראשון ביום
הר של שחרור בכך ולהפגין בו להחזיק "עומר", למסגד לחדור הייתה תכניתו בירושלים.
בדרכו שיעמוד מי כל להרוג היה בכוונתו בו". המחזיקים הערבים מ"הכובשים הבית

כדורים. 29 ובה במחסנית טעון ,"16\1" ברוס"ר מזוין היה כך ולשם תכניתו, לביצוע

שעה אותה עואנימה. שער הקרוי הרהבית, רחבת של הצפונימערבי לשער נכנס גודמן
ירה רמילה, לאבו התקרב גודמן רמילה. אבו ריאד  הווקף מטעם שומר זה בשער שמר
שם המסגד, רחבת לתוך המשיך כך אחר קשה. באורח ופצעו מנשקו כדורים שלושה בו
דרכו בהמשך קשה. ופצעו כדורים שלושה לעברו גם וירה חמאד, מוחמד בשוטר נתקל
ופצעו. ג'ונדי ווליד בשוטר ירה המג'לס, לשער עואנימה שער בין בהיותו המסגד, ליעדו,
בקבוצת הבחין שם "עומר", למסגד המובילות במדרגות ועלה בדרכו המשיך גודמן
ששמע ימני, סלאח מוחמד חג' הווקף, של נוסף שומר ביריות. עליה ופתח נוספים שוטרים
אותו לסגור מנת על אליו מחוץ אל ויצא המסגד מפתחות את נטל מבחוץ, היריות את
הוא כדורים. ארבעה לעברו ירה השער סגירת את ממנו למנוע וכדי בו, הבחין גודמן מבחוץ.
אין מוחמד  נוסף שומר ברגלו נפצע אלה מיריות כתוצאה והרגו. ובבטנו בחזהו בו פגע
פתח לכיוון הפנים עם ירי, בעמדת עצמו ומיקם למסגד נכנס שגודמן הזמן זה קוטיני.
למסגד. להיכנס שינסה מי כל להרתיע כדי אבחנה ללא אחדות יריות ירה משם המסגד.
ואת עצמו את ומסר גודמן נכנע המסגד, לתוך פרץ משטרה שכוח ולאחר הכדורים, כשאזלו

לשוטרים. נשקו

ובחפצים בבקבוקים באבנים, מצוידים זועמים, ערבים מאות התקהלו הירי בעקבות
לפזר כדי באוויר ירו מג"ב אנשי שפטים. בו ולעשות גודמן את לתפוס וניסו שונים,

אחדים. אנשים ונפצעו צעיר נהרג זאת ובעקבות המתפרעים, את ולהרחיק
את וקיבל האירוע בעת שנתית בחופשה שהיה כספי, יהושע ניצב הדרומי המחוז מפקד
ירושלים, מרחב שמפקד לו הוברר למקום. קצר זמן תוך הגיע בביתו, אודותיו על ההודעה
ניצב תגבורות. ומזעיק הרהבית שעל המשטרה בנקודת נמצא קומפורט, רחמים תתניצב
הגבול משמר קצין המחוז, של האג"מ בקצין מלווה המסגד לתוך ופרץ היסס לא כספי
העיקרית הבעיה אולם בעיות, כל ללא נעצר גודמן שוטרים. שני ועוד זריהן משה סגןניצב
בו ויפגעו שפטים בו יעשו הזועמים המוסלמים שהמוני מבלי המסגד מתוך לחלצו הייתה
ופתח המסגד של צדדית דלת פרץ מעילו, בדש גודמן את תפס כספי ניצב ובשוטרים.
כשעזבו למסגד. עמו שפרצו המשטרה באנשי מלווה המוגרבים, שער לעבר מהירה בריצה
סכינים במקלות, מזוינים ונרגזים, משולהבים מוסלמים מאות אחריהם רצו המסגד את
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זריהן ניצב סגן אך בידו, שאחז בסכין בגבו כספי את לדקור ניסה ערבי צעיר ואבנים.
את וסיכל ופצעו, ברגלו הצעיר לעבר ירה לדקור המנסה הצעיר את וראה מאחוריו שרץ

הדרומי, המחוז מפקד של בחייו ההתנקשות

הרוסים. במגרש ירושלים משטרת לתחנת והובא מהרהבית חולץ גודמן אלן

בהיותו להתבודדות. נטייה עם שקט ילד היה הוא הברית. בארצות ב1944 נולד גודמן
עלידי ונעצר קליבלנד, באוניברסיטת פלילי באירוע באשמתו שלא מעורב היה סטודנט
זאת בעקבות נקמה. רעיונות בו וקיננו וכועס, מושפל הרגיש שנתיים במשך המשטרה.
את לעזוב החליט מכן לאחר האוניברסיטאי. החולים בבית טיפול שנה חצי במשך קיבל
אצל עבד מה זמן במשך ילדים. חשוכי שהיו הדוד, ואשת דודו עם לגור ועבר הלימודים
הברית ארצות בצבא משירות מלא פטור גודמן קיבל 1966 בשנת דין. עורך שהיה הדוד,
בישראל. וגס בעולם נדודים בחיי החל החולים מבית שחרורו לאחר נפשיות. בעיות בגלל

בכביש הרצח ערבים. וביניהם יהודים, שאינם מי כלפי וקנאה שנאה בו קיננו שנים במשך
נקמה. תכניות בו מתגבשות והחלו שנאתו, את יותר עוד מיקד 1978 במרס החוף

הטירונות. באימוני והחל לצה"ל גויס ב28.3.82 ישראלי. לאזרח גודמן הפך 1981 במרס
נשק להשיג  לצה"ל בגיוסו מטרתו עיקר את וכן במכוון הסתיר הפסיכיאטרי עברו את
מאימוני חופשה בעת ,11.4.82 ביום גיוסו, לאחר שבועיים כראוי. לתפעלו וללמוד

הרהבית. על להשתלט וניסה בצבא שקיבל הנשק את נטל הטירונות,

וניסיון רצח בגין גודמן נגד אישום כתב ירושלים מחוז פרקליטות הגישה 1982 במאי
בפלילים אחראי אינו שהנאשם הייתה, במשפטו ההגנה של העיקרית הטענה לרצח.
מסכיזופרניה שנבע ברכיבוש, שאינו דחף מתוך אותו שעשה משום שביצע, למעשה
כוונת הייתה לא לנאשם כי ההגנה טענה לחילופין, הנאשם. סבל ממנה פראנואידית,
יפריעו שלא כדי מדרכו", אותם "לסלק רק התכוון האנשים, לעבר ירה כאשר וכי קטילה

הרהבית. כיבוש שהייתה מטרתו, בביצוע לו

התנאי גבולית. אישיות מהפרעת אלא נפש, ממחלת סובל אינו שהנאשם סברה התביעה
נפש. מחלת של קיומה הוא פלילית מאחריות אדם לפטור ההכרחי

נפש, חולה אינו גודמן שאלן וקבעו הנאשם את בדקו והסנגוריה התביעה מטעם מומחים
עוד טענו הס גבולית". אישיות "הפרעת המכונה קשה, אישיות מהפרעת סובל אלא
ברכיבוש, שאינו דחף זה בדחף ראו לא אבל וכפייתי, פנימי דחף מתוך אמנם נבע שמעשהו
מסוגל הוא וכי עשה אשר את ומבין למעשיו אחראי הוא כי קבעו לכן נפש. ממחלת הנובע

בדין. ולעמוד אותם להבין המשפט, הליכי אחר לעקוב
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סעיף לפי רצח של אחת בעבירה בירושלים המחוזי המשפט בבית גודמן הואשם ב7.4.83
העונשין. לחוק ,(1) 305 סעיף לפי לרצח ניסיון של עבירות ובארבע העונשין לחוק (2) 300

מאסר. שנות לארבעים ונדון בדין הורשע הוא

נדחתה. ובקשתו הרצוג, חיים המדינה, לנשיא חנינה בקשת גודמן אלן הגיש 27.12.85 ביום
בעונשו שנית הקל 9.7.92 ביום מאסר. שנות ל33 וקצבו בעונשו הנשיא הקל ב22.9.88

מאסר. שנות ל31 וקצבו
בית קביעת פי על מישראל. וגורש מהכלא גודמן אלן שוחרר ,1997 אוקטובר חודש במהלך

המוקדם. לכל שנים שמונה לאחר רק לישראל לשוב יוכל הוא המשפט
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ב"אלעל" הפגנות
אודות ועל עתידה אודות על דיונים "אלעל" בחברת התנהלו אחדות שנים משך
תעופה כחברת לתפקד לה איפשר שלא על", "אל של מצבה בשל זאת לפרקה, האפשרות
פירוק כי ברור היה מתחרות. זרות תעופה חברות של ברמה שירותים המספקת רווחית,
רבות בעיות כרוכות היו על" "אל בפירוק ביותר. ומסובך מורכב צעד הוא תעופה חברת
בדרך וביבוא ביצוא המטוסים, בצי הטיפול דרך החברה, עובדי 6,200 בפיטורי החל 
בקשרים וכלה שנים, במשך מרובים מאמצים לאחר שהושגו הטייסים, ובזכויות האוויר

בעקיפין. "אלעל" דרך פרנסתם את מצאו עובדיהם שאלפי ספקים, מאות עם
"אל תפסיק שנה באותה באוגוסט ב7 החל כי החלטה הממשלה קיבלה 1982 במאי ב2
בנמל העובדים ועדי של המשותף הפעולה מטה החליט זאת בעקבות בשבתות. לטוס על"
בשבתות "אלעל" טיסות להפסקת הממשלה החלטת ביצוע עם כי גוריון בן התעופה

ואליה. מישראל בשבתות האזרחית התעופה כל תשותק
החברה טיסות הפסקת נגד כוח הפגנת "אלעל" עובדי קיימו כך אחר ימים שישה
הנתיבות. בית ליד "אלעל" מעובדי מאות התפרסו בבוקר מוקדם ובמועדים. בשבתות
בכניסה המשטרה מחסום ליד ניצבה קשר, במכשירי מצוידת שהייתה העובדים, של חוליה
נמל לשטח נכנסים חרדים בנוסעים שהבחינה פעם בכל בקשר ודיווחה התעופה לנמל
בצעקות להם הבהירו והעובדים "שאבאס", בקריאות נתקבלו אלו נוסעים התעופה.
מנוסעים מנעו הם חול. בימי גם טיסות יהיו לא בשבתות, לטוס "אלעל" תוכל לא שאם
את והשוו גנאי בקריאות הגיבו החרדים הנוסעים למסוף. להגיע קפוטות לובשי חרדים
ממנה וכתוצאה התכתשות, לידי גם הגיעו הדברים בשיקגו. לניאונאצים "אלעל'' עובדי

לטיפול. ונזקקה אחת אישה התעלפה
יחידת גס הניצים. בין להפריד וניסתה למקום הוזעקה גוריון בן התעופה נמל משטרת
מים סילוני באמצעות הפגנות לפיזור מיוחדת ומכונית הפגנות לפיזור יחידה הגבול, משמר
אינה שההפגנה ברמקול הכריז קראוס, דוד ניצב הכללי, המפקד סגן למקום. הוזעקו
סמוך מאליה תתפזר ההפגנה כי הסבירו העובדים להתפזר. "אלעל" מעובדי ותבע חוקית

החברה. במתקני העבודה התחלת לשעת

משנה ניצב התעופה, נמל משטרת ומפקד אמיר, גבריאל ניצב המרכז, מחוז משטרת מפקד
חוקיות, לא מהפגנות בעתיד להימנע "אלעל" עובדי ועד מחברי ביקשו מרכוס, אברהם

הסדר. על לשמירה שברשותה האמצעים כל את תנקוט המשטרה כי להם והודיעו
ועדת החליטה 1982 אוגוסט בסוף אך לתוקפה, נכנסה טרם בשבתות הטיסות הפסקת
"אלעל" טיסות הפסקת בדבר הממשלה החלטת את לאשר הכנסת של הכספים
תכנן העובדים ועד "אלעל". עובדי בקרב סוערת תגובה עורר ההחלטה אישור בשבתות.
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כי התעופה שדות רשות עובדי ועד הודיע כן כמו חול. בימי גם התעופה נמל השבתת את
הראשונה בשבת כולו הנמל את ישביתו ולכן שבת" של "גוי להיות מוכנים אינם עובדיו

בספטמבר. ב4 "אלעל", טיסות להפסקת
בני עם יחד "אלעל" עובדי מ4,000 למעלה הפגינו באוקטובר, ב6 מכן, לאחר כחודש
החברה. ופירוק העובדים פיטורי תכנית נגד התעופה שבנמל החברה במשרדי משפחותיהם
איימו זו בתקופה ההנהלה. כוונות נגד אופרטיבי במאבק למעשה, העובדים, פתחו בכך
וכאשר אס במטוסים, פגיעה לרבות ובציוד, ברכוש בפגיעה בחברה קיצוניים עובדים
ועל החברה מתקני על השמירה הוגברה אלה איומים נוכח "אלעל". פירוק על יוחלט
השוטרים בהם. פגיעה של אפשרות לכל תכנית הכינה והמשטרה המקורקעים, המטוסים
"אל עובדי יפעלו וכאשר אם החוק, את ולאכוף הציבורי הסדר על לשמור הוראות קיבלו

לו. בניגוד על"

אביב, בתל "דן" במלון "אלעל" של המנהלים מועצת התכנסה בערב באוקטובר ב'18
המלון. את הקיפו גדולים משטרה כוחות בחברה. חדש עבודה להסכם נוסחה לגבש כדי
של האישי בפיקודו אזרחי, בלבוש ובלשים הגבול משמר אנשי שוטרים, של רבות עשרות
המלון, בתוך מיוחד פיקוד מטה שהקים תורג'מן, אברהם ניצב אביב, תל מחוז מפקד
במשך למלון. מלהיכנס "אלעל" עובדי מעשרות למנוע ניסו השוטרים המקום. את אבטחו
את סרקו חבלנים במקום. פצצה הטמנת על קריאות שתי "דן" במלון התקבלו הערב
הגגות מאחד זכוכית בקבוקי המלון לעבר הושלכו לחצות סמוך דבר. מצאו לא אך המלון,

איש. עצרו לא אולם הזורקים, את לאתר ניסו משטרה כוחות בסביבה.
החברה בניין אל משפחותיהם בני עם יחד "אלעל" עובדי הגיעו באוקטובר ב'26
נציג של בואו עד בבניין מתבצרים הם כי והודיעו מזון במצרכי מצוידים היו הם בנתב"ג.
פעולות וחידוש העבודה הסכם על ומתן המשא תחילת על להודיע הממשלה מטעם מוסמך
בנמל החברה בניין על מצור על" "אל עובדי מאות הטילו אחדות שעות במשך החברה.
המטוסים, ברחבת צמיגים הבעירו ההנהלה, חברי של רכבם בכלי חיבלו הם התעופה.
עליהם איימו עיתונאים, היכו שעות, כשבע במשך במשרדו אדם כוח אגף ראש את כלאו

מטען. וטיסות חכורות טיסות לרבות החברה, פעילות כל את והשביתו
"מעוף" זרות. לחברות השירותים מתן את עצמה על לקבל נתבקשה "מעוף" חברת
אל הנוסעים את להסיע כדי הגיעו והאוטובוסים "אגד" של אוטובוסים הזמינה
את ומנעו המטוסים רחבת אל יצאו ''אלעל" לעובדי הדבר כשנודע ומהם. המטוסים
הגבול, ומשמר משטרה כוחות לטרמינל. מהאוטובוסים מחו''ל שהגיעו הנוסעים יציאת
משנה ניצב התעופה, נמל משטרת מפקד של בראשותו באלות, ומצוידים קסדות חבושי
המפגינים ניסו אחדות פעמים סירבו. הם אך להתפנות, מהעובדים ביקשו מרכוס, אברהם
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מתוצאות אותם והזהירה מהם זאת מנעה המשטרה אך האוטובוסים, אחד את להפוך
את שיחסמו באופן אותם ולהציב מטוסים להתניע גם ניסו העובדים מעשיהם.
המשטרה כוחות ידיים. תגרות התפתחו הגבול משמר לשוטרי העובדים בין המסלולים.
מחשש המסלולים. על שניצבו ומשפחותיהם, המפגינים העובדים אלפי מול לפעול התקשו
רק אש. כיבוי ומכוניות אמבולנסים למקום הוזעקו בנפש, ולפגיעות מטוסים להתלקחות
ישראל ההסתדרות, מזכ"ל מקום ממלא של לפנייתו ''אלעל" ועדי נענו חצות לאחר

לבתיהם. ולשוב בנתב"ג המסלולים את לפנות קיסר,
פגיעה מהווה "אלעל" עובדי התנהגות כי אמר איבצן, אריה ניצב רב הכללי, המפקח
תינוקות עם לרחוב יורדים אנשים כאשר כי ציין הוא במדינה. החוק באכיפת קשה
ברם, אלות. עליהם להניף ישראל משטרת תמהר לא יד, בעגלות קטנים וילדים בידיהם
רואה הוא כי הדגיש המפכ"ל החוק. מפרי עם הדין את תמצה המשטרה כי לדעת יש

החוק. על לעבור כדי קטנים בילדים השימוש את רבה בחומרה
ראש יושב של ביתו מול להפגנה "אלעל" חברת עובדי כ700 הגיעו 1982 בנובמבר ב29
ואנשי שוטרים של מתוגבר כוח קידם פניהם את פרל. נחמן החברה של המנהלים מועצת
בגדרות. פרל של לביתו הגישה את חסמה המשטרה באלות. מצויד שהיה הגבול, משמר
להתפזר, למתקהלים ברמקול קרא תורג'מן, אברהם ניצב אביב, תל מחוז משטרת מפקד
את לעזוב המפגינים סירבו המשטרה, אנשי לדברי חוקית. בלתי הינה והפגנתם היות
להרחיקם והחלו המפגינים על הסתערו השוטרים בכוח. לפזרם הוחלט ואז המקום,
המשטרה, לדברי נפצעו. מהם ושמים החברה מעובדי עשרה נעצרו הפיזור במהלך מהמקום.
מגן של אמבולנסים אנשיה. על אבנים השליכו המשטרה בגנות קריאות המפגינים קראו
שוטרים. ושני החברה מעובדי שניים  פצועים ארבעה ופינו למקום הגיעו אדום דוד

חקירתם. לשם כביר באבו המעצר לבית הובאו העצורים המפגינים
מועצת ראש יושב של משרדיו מול החברה עובדי הפגינו בנובמבר, ב30 מכן, לאחר יום
מופרז ושימוש כדבריהם, קשה", "יד נגד טענות העלו הם גן. ברמת פרל, נחמן המנהלים,

נפצע. ואחד נעצרו אנשים 16 המשטרה. מצד בכוח
תורג'מן. אברהם ניצב אביב, תל מחוז משטרת מפקד עם נפגשו ופרקליטס העובדים נציגי
הפגנה כל וכי בחברה בכירים של בתיהם מול יותר יפגינו לא העובדים כי סוכם במפגש
ביקשו העובדים ובאישורה. המשטרה עם בתיאום תהיה אביב תל מחוז ברחבי שיערכו
מול הפגינו החברה מעובדי מאות כביר. באבו המעצר בבתי העצורים חבריהם שחרור את
את לשחרר יהיה שאפשר מנת על החקירה את להחיש הורה תורג'מן וניצב המעצר, בית

העצורים.

ב"אלעל". ההסכם לגבי להבנה והטייסים ההסתדרות הגיעו 1982 בדצמבר 30 בתאריך
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גרינצוו"ג אמיל רצח
ברישיון הפגנה אמונים" "גוש אנשי קיימו 19:0016:00 בשעות ,1983 בפברואר ב10
הקשור בכל שרון אריאל הביטחון ובשר בממשלה בתמיכה הממשלה ראש בניין ברחבת
"שלום של מחאה תהלוכת נערכה יום באותו ושתילה. סברה ולאירועי לבנון למלחמת
ברישיון בהפגנה היא גם ונסתיימה בןיהודה מרחוב ב17:30 יצאה התהלוכה עכשיו".
הממשלה פעולות את גינו עכשיו" "שלום מפגיני .20:40 בשעה הממשלה ראש בניין ברחבת

בלבנון.

מפקד של הישיר בפיקודו גדול משטרה כוח במקום הסדר על שמר ההפגנות זמן בכל
הדרומי, המחוז מפקד ההפגנות ברחבת נוכח כן קומפורט. רחמים תתניצב ירושלים מרחב

כספי. יהושע ניצב

לעבר רימון נזרק ושוטרים, מפגינים כחמישים במקום נותרו כאשר ,20:50 בשעה
עכשיו" "שלום ממפגיני ,33 בן גרינצווייג, אמיל נהרג מהתפוצצותו כתוצאה המתקהלים.

משטרה. אנשי שלושה ביניהם נפצעו, ועשרה

אחדות דקות בתוך עבר. לכל נסו והמפגינים מהומה, במקום השתררה העז הפיצוץ לאחר
מרחב מפקד הפצועים. את לפנות והחלו ואמבולנסים כיבוי מכוניות משטרה, ניידות הגיעו
והתחלת הסדר אבטחת הפצועים, פינוי פעולות על פיקדו הדרומי המחוז ומפקד ירושלים

החקירה.
לוי, משה אלוף הרמטכ"ל, סגן איבצן; אריה המשטרה, של הכללי המפקח הגיעו לאזור
ביסודיות סורק החל הגבול משמר של כוח הגבול. וממשמר מהמשטרה בכירים וקצינים
המעבדה של ומומחים חבלנים המפגינים. של עמידתם מקום שמאחורי הוורדים", ''גן את
חוקרי העלו פיהם על לבדיקה. והעבירום הפשע בזירת שונים ממצאים אספו פלילי לזיהוי

הרימון. משליך של מיקומו לגבי שונות השערות המשטרה

להפגנות המיועד אזור ישראל, בנק לבניין הממשלה ראש בניין בין שוכנת הפיצוץ זירת
זאת בחורשה נמוכה. גדר מוקפת ברושים חורשת מצויה להם ממזרח ולהתקהלויות.

הרימון. מן המימצאים מירב נמצאו
בראש ישירות. לו כפוף שהיה מיוחד חקירה צוות מינה כספי, יהושע ניצב המחוז, מפקד
צורף הצח"מ ראש כסגן מחוזי. אח"ק קצין שהיה מאיר, ברוך משנה ניצב עמד הצח"מ
פעילות כל את לרכז היה שתפקידו במחוז, מודיעין ענף ראש פלד, רפי ניצב סגן לצוות

הצח"מ. של המודיעין

הרימון משליך אם ידעו לא החוקרים בחקירה. דרך פריצת כל חלה לא הראשונים בימים

165



אירועים ספר

על שהסתמך החקירה, צוות נוספים. אנשים עמו שהיו או לבדו ופעל המעשה את תכנן
קשר להם שהיה שייתכן סברו שהחוקרים אנשים, של שמות רשימת הכין מודיעיני, מידע
דיין. מפורטות היו לא הן אך ראייה, עדי שמסרו עדויות המשטרה חוקרי בידי היו לרצח.

המקרה. בשעת במקום הנוכחים של הרב מספרם הייתה בחקירה לקשיים הסיבות אחת
כך כי שיער לא מאנשיה שאיש משום ההפגנה, מהלך את צילמו לא המשטרה אנשי
"שלום הפגנת את שסיקרו וטלוויזיה, עיתונות לצלמי פנו המשטרה חוקרי תסתיים.
מי שניתן, כמה עד לברר, כדי שצילמו, והתמונות הסרטים את מהם לקבל וביקשו עכשיו",
צוותי מצילומי שהורכב בסרט הרימון. הטלת את גם הצלמים אחד קלט ואם במקום נכח
התהלוכה מסלול כל לאורך גרינצווייג לאמיל שנצמד צעיר נראה השונים הטלוויזיה
הולך אני שלך, האחרון היום זה בעיניים, לי "תסתכל המילים: על וחזר ירושלים, ברחובות

אותך". לחסל

שהרימון התברר העבירה בזירת שביקרו והחבלניס פלילי לזיהוי המחלקה ממצאי פי על
זביל נמצאו הוורדים" "גן שליד בחורשה .208 מסדרה 13 מספר צה"לי רימון היה שנזרק
שליפף שחור פלסטי וסרט רימון של נצרה ,1979 ייצור משנת ,13 מספר צה"לי רימון של

הרימון. את

המז"פ החקירות, המודיעין, בתחום רבה עבודה הושקעה גרינצוויג אמיל רצח בחקירת
נבדקו היתר בין האשמים. את למצוא למאמצים הוא אף הצטרף שב"כ והחבלה.
רוח. וחולי פח''ע אנשי ימניות, קיצוניות קבוצות אנשי היו הרימון שזורקי אפשרויות
זורקי את לגלות הצלחתה חוסר בשל ישראל משטרת על וגפרית" "אש שפכה העיתונות

הרימון.

כסוכן שנגלוף עמוס בשם עבריין ירושלים מרחב של המודיעין לשכת הפעילה 1983 ביוני
עם בתיאום המשטרה הסכימה עבודתו תמורת וסמים. רכוש עברייני לגילוי משטרתי
סכום לו ולשלם סמים בענייני נגדו שהתנהל פלילי תיק לסגור ירושלים מחוז פרקליטות
שהעיד לאחר הארץ, את לעזוב שנגלוף עמד 13.1.1984 ב הארץ. את לצאת לו שיאפשר
עזרא סמ"ר למפעילו, שנגלוף פנה לכן קודם יום שהסגיר. עבריינים נגד שונים במשפטים
בשם מחייל ,13 מספר רימונים שני ביניהם שונים, לחימה אמצעי שקנה לו וסיפר עובדיה,
שילם אברושמי אברושמי. יונה ששמו ממכריו לאחד מכר הרימונים אחד את שםטוב. דוד
כי התעורר שנגלוף של וחשדו הממשלה, ראש בניין ברחבת הרימון נזרק בו ערב באותו לו
לצעיר מכר הסוג מאותו שני שרימון סיפר מעמד באותו הרימון. את שזרק הוא אברושמי
תיק ראה  אברושמי של הדין בהכרעת מוזכרים הנ"ל השמות (כל תורג'מן אבי בשם

בירושלים). המחוזי המשפט בית של 60/84 פלילי
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הרימון, הסתירו. איפה לחוקרים הראה ואף הרימון בקניית והודה נעצר תורג'מן אבי
קרטון. זביל של שאריות בתוך נמצא מנופו על מלופף שחור בידוד וסרט ,13 מספר
לבין האירוע באזור שנמצאו הבידוד וסרט הרימון שרידי בין מלאה התאמה נתגלתה
ובמכירתם לחימה אמצעי בגניבת והודה נעצר שםטוב החייל גם תורג'מן. שהסגיר הרימון

לשנגלוף.

שב"כ חוקרי ידי על ונחקר ,14.1.1984 בתאריך אברושמי יונה נעצר זה מידע בעקבות
להשיג וניסו הרימון בזריקת מעורבותו על רמז למצוא ניסו החוקרים ימים. מספר במשך
מעורפלות היו החשוד של אמירותיו רצח. על ולא הריגה על דיבר אברושמי אך הרשעה
החקירה את המשטרה. לחקירת הועבר השב"כ חוקרי ממנו נואשו כאשר ברורות. ולא
הדרומי. המחוז של החקירות ענף ראש טל, שמעון ניצב וסגן מאיר ברוך משנה ניצב ניהלו
שיטת זו הייתה נסתרת. בצורה והוקלטו וידאו במצלמת החקירה שלבי כל צולמו הפעם
בפני גם ישראל. למשטרת הגיע עתה זה שאך המתקדם הטכנולוגי בעידן חדשה עבודה

הריגה. על רק אלא רצח על להישפט מוכן שאינו החשוד טען המשטרה חוקרי

בורג, יוסף ד"ר הפנים, שר כינס הרצח, לאחר ושבוע חודשים 11 ,20.1.1984 בתאריך
הדרומי; המחוז מפקד כספי, יהושע ניצב איבצן; אריה רבניצב המשטרה מפכ"ל בנוכחות
סנ"צ וסגנו הצח"מ ראש מאיר, ברוך נצ"מ ירושלים; מרחב מפקד קומפורט, רחמים תנ"צ
מסיבת גרינצווייג. אמיל של רוצחו גילוי על הודיע בה עיתונאים, מסיבת פלד, רפי
היא אף הפכה כבודה, את למשטרה ולהחזיר משטרתי הישג להציג שנועדה זו, עיתונאים
"הבומבסטי", המעמד את תקפו הם העיתונאים. מצד אמון וחוסר ביקורת של לבימה
ברצח כחשוד אברושמי של מעצרו הרצח. חקירת את להציג המשטרה בחרה בו כדבריהם,

משפטו. תקופת כל במשך העיתונות מצד אמון בחוסר לווה גרינצווייג
אמיל ברצח בירושלים המחוזי המשפט בית ידי על אברושמי יונה הורשע ב13.1.1985

עולם. למאסר ונידון גרינצווייג

נשיא אל במכתב פנה 1990 בתחילת ורק לחפותו, אברושמי טען ארוכה תקופה במשך
ב הממשלה ראש בניין ברחבת הרימון את שזרק זה שהוא והודה חנינה ביקש בו המדינה

.10.2.1983

ל27 אברושמי יונה של עונשו את לקצוב המדינה נשיא החליט 1995 בפברואר ב22
בשנת מהכלא ישוחרר טובה, התנהגות בשל מאסרו מתקופת שליש יופחת אם שנים.

.2001
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להרהבית חמושים יהודים קבוצת חדירת סיכול
על להרהבית. לחדור יהודים קבוצת של ניסיון הביטחון זרועות סיכלו 1983 במרס ב10
תוך ראוותנית, התנחלות הרהבית חומות בין להקים הקבוצה חברי התכוונו החשד, פי

השטח. "כיבוש"

את להוציא בדרכם שהיו שעה להרהבית, סמוך בירושלים, העתיקה בעיר נעצרו הם
הפועל. אל תכניתם

מחברי חלק הארץ. ברחבי שונים יישוב ממקומות שנאספו צעירים, 45 היו בקבוצה
מחברי רבים ה"הסדר". ישיבות במסגרת בצה"ל סדיר בשירות חיילים היו הקבוצה
פעולתם מועד לפני קלה שעה נפגשו הם צה"לי. נשק מעצרם בעת נשאו הקבוצה
לחדור הייתה כשכוונתם להרהבית סמוך עד הגיעו הלילה כל במשך בירושלים. המתוכננת
החדירה לביצוע שנועד רב, ציוד נתפס העצורים ברשות ראשון. אור לקראת הרהבית אל

פעולתם. ולאבטחת

מן אחדים אחר ובילוש מעקב פעולות הביטחון זרועות ערכו למעצרים, שקדמו בימים
ויתרו אך עצמה, הפעולה לסיכול הרהבית סביב נערכו במקביל הפעולה. לתכנון השותפים
לפני אחדות שעות חבריה את ועצרו מעשה, בשעת הקבוצה את ללכוד האפשרות על
להר להגיע שעמדו מוסלמים, מתפללים לבין בינם התנגשות מחשש המתוכננת הפעולה

.3;00 לשעה סמוך הבית

והיחידה הגבול משמר אנשי המרחב, משטרת של מתוגברים כוחות ביצעו המעצרים את
מרחב ומפקד איבצן, אריה הכללי, המפקח פיקדו המבצע על בטרור. ללוחמה המיוחדת

קומפורט. רחמים ניצב תת ירושלים,

הפעולה: חשיפת על פרטים הממשלה בישיבת בורג יוסף ד"ר הפנים שר מסר במרס ב13

ערוכים היו הביטחון וכוחות המעשה, בדבר מוקדמות ידיעות היו המשטרה לחוקרי
בארכיאולוג השוטרים נעזרו בחקירתם בלילה. חמישי ביום העתיקה בעיר גדולים בכוחות
להר לפרוץ עלולים כי חשדו שדרכו מעבר, או מנהרה למציאת דב, בן מאיר הרהבית, של

הבית.

לאדמה מתחת נקישות אקצה אל במסגד השומר שמע ,23:00 לשעה סמוך חמישי, ביום
מחברי כמה של החדירה ניסיון שזהו החשד, ונחקר המשטרה, את הזעיק הוא המסגד. ליד
ככוח לשמש חמושים צעירים ארבעה נועדו השוטרים, חשד לפי הרהכית. לשטח הקבוצה
משטרתית תצפית הבחינה מה זמן כעבור הרהבית. של הדרומי בצד נעצרו הם החלוץ.
של רבה שהיה מי אריאל, ישראל הרב של לביתו שהגיעו צעירים, כשלושים של בקבוצה
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הצעירים. את ועצרו האזור, את הקיפו משטרה כוחות העתיקה. בעיר היהודי ברובע ימית,
ללא מנשקם התפרקו והחשודים המעצרים, לביצוע בכוח להשתמש צורך היה לא
נעצרו הם אך המעצרים מבצע במהלך במכונית להימלט ניסו מהחשודים חמישה התנגדות.
ולא ואשקלון, אביב תל בירושלים, מעצר בבתי הוחזקו החשודים קצר. מרדף לאחר

החוקרים. עם פעולה שיתפו
חשיפת בעקבות ובשומרון ביהודה בירושלים אפשריות סדר להפרות נערכה המשטרה

הרהבית. על ההשתלטות ניסיון
וביקשו ערבים, נכבדים עם בכירים משטרה קציני נפגשו בבוקר, שישי ביום למחרת,
שישי. יום במשך באזור מתוגברים בכוחות נערכה המשטרה הסדר. לשמירת לפעול

מיוחדים. אירועים ללא עברה והיא אנשים, כ4,000 השתתפו הרהבית על בתפילה

כי והבטיחו להרהבית לפרוץ הניסיון את המשפטים ושר הפנים שר גינו האירוע לאחר
לסדר רבות הצעות הוגשו בכנסת במקום. הנהוגים ההסדרים על לשמור תמשיך הממשלה

למתנחלים. הנשק חלוקת סדרי בדיקת בענין היום
מיידית ההיערכות על דגש הושם קיצונים של פעילות על וההודעות האירוע בעקבות
כל יוכפפו שאליה בהרהבית, ממונה מפקדה הקמת על הוחלט הרהבית. לאבטחת

הגבול. ומשמר כחולה משטרה  במקום הפועלים הכוחות
בהרהבית. פגיעה כל למנוע המשטרה של הנחישות את הוכיחה הביטחון כוחות פעילות
הפרת כל כי והודיעו שקט, על לשמור כאחד והערבי היהודי לציבור קראו המשטרה ראשי

ובנחישות. במהירות תטופל סדר

169



אירועים ספר

בירושלים 18 בקו באוטובוס פח''ע אירוע
התפוצץ צהריים בשעת 1983 בדצמבר ב6 כאשר נפצעו וחמישים נהרגו אנשים ארבעה
מאזור שנסע ,18 מספר באוטובוס קילוגרמים שניםשלושה במשקל עצמה רב מטען

בירושלים. יובל קרית לשכונת הקטמונים
כעבור נוף. הרצליפה שדרות שבצומת ברמזור אדום באור האוטובוס עצר 12:50 בשעה
היה כך אחר שנתגלה והמחזה עשן, כוסה האוטובוס עז. נפץ קול נשמע אחדות שניות
לחלקים מפורקים כשהם מטר, כ110 של למרחק הועפו ודפנותיו האוטובוס גג מחריד;
מסביב, לעזרה; זועקים פצועים עשרות שכבו הקרובה ובסביבתו הרכב רצפת על קטנים.
בתיה חלונות קטועים. אדם אברי פזורים היו מטרים, עשרות כמה עוד של ברדיוס
ההדף. מעצמת נופצו מטרים, כ150 מהמקום המרוחקים נוף, יפה שכונת של החיצוניים
 "אגד" של נוסף אוטובוס יותר קל באופן נפגע הפיצוץ אירע שבו האוטובוס מאחורי

יחסית. קלה בצורה כי אם רבים, נוסעים נפצעו בו גם .21 קו

לבית הפצועים את להעביר דקות תוך החלו במקום שחלפו ומוניות פרטיים רכב כלי
מיהרו החולים מבית אמבולנסים מטרים. כ250 מהמקום המרוחק צדק", "שערי החולים
מעורקי אחד הרצל, שדרות את סגרו הגבול ומשמר משטרה וכוחות לשטח, להגיע
גדר הפריעה הנפגעים לפינוי רכב. כלי של תנועה לכל ירושלים, של הראשיים התחבורה
כמה אחורנית לנסוע נאלצו הפצועים פונו שבהם הרכב כלי השדרה; חלקי שני בין ביטחון

אותה. לעקוף כדי מטרים מאות

על יחדיו פיקחו אשר המרכז, פיקוד ואלוף ירושלים משטרת מפקד הגיעו האירוע למקום
לאסוף כדי למקום הם אף הגיעו בצה"ל חללים לזיהוי היחידה אנשי ההצלה. פעולות
שהיו וחפצים, ביגוד חלקי וכן בשטח, מפוזרים שהיו גופות, חלקי ניילון שקיות לתוך
גורר, לרכב האוטובוס נרתם שעתיים כעבור והפצועים. ההרוגים בזיהוי לעזור עשויים

הסמוך. ''אגד" למוסך והועבר

לאחד מתחת האוטובוס במרכז הונח המטען כי התברר הפיגוע של ראשונית מחקירה
רבים, במסמרים עטוף היה המטען האחורי. בחלקו שהיו בנוסעים, בעיקר ופגע הספסלים,

הקטל. עוצמת את שהגבירו

חשוד. חפץ כל בו מצא ולא גונן מחניון שיצא קודם הרכב את שבדק סיפר האוטובוס נהג
כה. עד אותרו לא החוליה חברי הנמרצת, החקירה למרות
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בחיפה כץ דני הנער רצח
שבשכונת מביתו כץ דני הנער יצא בקירוב, 17:30 בשעה ,1983 בדצמבר ה8 חמישי, ביום
אמור היה חברו מבית שכונה. באותה שגר חברו לבית בחיפה הכרמל הר על "דניה"
מהרחוב. בשמו וקרא חברו, לבית הגיע דני טניס. לשחק כדי חיפה לאוניברסיטת להגיע
עצמו הוא אך טלוויזיה, בתכנית עת אותה שצפה לבנה, שקוראים שמעה החבר של אמו
חשיבות החבר אם לכך ייחסה לא הקריאות, משנפסקו מבחוץ. לו קוראים כי שמע לא

דני. נעלם ומאז
קבלת עם מיד היעדרותו. על למשטרה הוריו הודיעו הביתה, כץ דני חזר משלא בערב,

בסביבה. בסריקות המשטרה פתחה ההודעה
שהסתייעו ומתנדבים, אזרחים ומאות גששים האזרחי, המשמר משטרה, של גדולים כוחות
המחרת יום במשך הנער אחרי חיפשו אזרחי, ובמטוס משטרתי במסוק גישוש, בכלבי

הכרמל. בוואדיות
הילד של תצלומו את הכרמל בחורשות המטיילים לאלפי משטרה אנשי הציגו בשבת

אחריו. בחיפושים סיועם את וביקשו תיאורו, ואת הנעדר
הכפרים אחד תושב צאן, רועה מצא הצהריים, לפני 10:00 בשעה ,1983 בדצמבר ב11
התחתון, המערבי שבגליל סכנין באזור במערה כץ דני הילד של גופתו את המערבי, בגליל
בסכנין, הקרובה המשטרה לתחנת מיהר הוא הגשם. מפני להסתתר כדי הרועה נכנס אליה
הצפוני במחוז הקצינים בכירי למקום הגיעו לערך 11:00 בשעה משטרה. אנשי והזעיק
עת באותה שביקר איבצן, אריה ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח וכן הגליל ובמרחב

בשפרעם. הארצי הספר בכית

אכזרי. אלימות מעשה בה שבוצע מאחר הגופה, בזיהוי התקשו החוקרים
עתיר חקירות קצין גנור, דב פקד רב בראשות מיוחד חקירה צוות הוקם הגופה גילוי עם
חמורים פשעים לחקירת היחידה אנשי בהם אנשים, 25 מנה המיוחד החקירה צוות ניסיון.

הארצי. במטה

כי אמר, שדה, מאיר משנה ניצב הגליל, מרחב מפקד החקירה. על איפול הטילה המשטרה
באזור והן חיפה באזור הן תתמקד ושהחקירה הרצח, לחקירת עליונה עדיפות תינתן

המערבי. הגליל
באזור הם אף שאירעו המשטרה, בחקירת נוספים למקרים הצטרף כץ דני הנער רצח
בשעות 1982 יוני בחודש נעלמה כרמון, דפנה חיפאית, צעירה לו; שקדמו וחצי בשנה הכרמל
ברחוב ביתה לכיוון בכרמל שמשון ברחוב חברה הורי מבית כשיצאה המוקדמות, הערב
גופתה כרמון. דפנה נעלמה הבתים שני בין בדרכה בלבד. מטרים מאות כמה מרחק מוריה,
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אירועים ספר

אורן. בית קיבוץ ליד הכרמל ביערות שבועות מספר כעבור נתגלתה
חזרה ובדרכה בחיפה, חולים בבית סבתה את לבקר הגיעה מנתניה דובי אורלי החיילת

נעדרת. בגדר הייתה ומאז נעלמה,
הנער כשיצא לו ארב מין סוטה מיני. רקע על לכן קודם שנתיים נרצח נולמן ישראל הנער
קרבנו את גרר הוא אותו. וחטף שבחיפה, שאנן בנווה יזרעאליה בשכונת ביתו ליד לריצה
מכן לאחר מה זמן רבה. באכזריות הרגו מכן ולאחר זממו, את בו ביצע שם סמוך, לוואדי

עולם. למאסר ונידון הרוצח נלכד
של ההארחה מבית מסתוריות בנסיבות נעלם כץ דני של הרצח לפני חודשים שלושה

קפלן. ד"ר הירושלמי, הילדים רופא אורן בית קיבוץ
רגיל בלתי מאמץ נעשה הציבור, את שהסעירו דומים, רצח מקרי של הרב המספר רקע על

האפשר. ככל מהר לתוצאות להגיע
כי הניחו המשטרה חוקרי מהאזור. מיעוטים בני עשרות ימים 116 במשך חקר הצוות
חברו, לבית דני נכנס לא ידועה, לא ומסיבה לקריאתו, ענה לא כץ דני של שהחבר לאחר

לאוניברסיטה. טרמפ לו שהציעו מכונית נוסעי ידי על ונאסף המקום, את עזב אלא
סכנין. הכפר מתושבי אחד של מעצרו עם ,1984 מרס חודש באמצע חל בחקירה המפנה
עיתונאים מפגש ערן, יצחק ניצב הצפוני, המחוז מפקד זימן 1984 במרס 25 בתאריך
בעכו השלום משפט לבית תפנה המשטרה כי נמסר זה במפגש החקירה. צוות בהשתתפות
במהלך פרטים עליהם נמסרו אשר החשודים, חמשת שמות על האיפול את להסיר כדי
שלושה כץ. דני הנער רצח בביצוע ישירות מעורבים שהיו בכך נחשדו החמישה המפגש.
השניים דניה. בשכונת בסופרמרקט מצרכים בחלוקת שעסקו סכנין, תושבי היו מהם
בעבודות והועסקו דניה, משכונת רחוק לא הכרמל במורדות שגרו בדואים, היו האחרים

שכונה. באותה ושמירה בניין
החשודים חמשת את להאשים כדי והוכחות ראיות הצוות חוקרי בידי היו החקירה בסיום
של עונשם את בחיפה המחוזי המשפט בית גזר 1985 באוקטובר 14 בתאריך ברצח.

כדלהלן: הנאשמים,
חפפו. העונשים חטיפה על מאסר שנות ו27 עולם למאסר נידון סביחי איברהים עאטף

חפפו. העונשים  חטיפה על מאסר שנות ו27 עולם למאסר נידון כוזלי מזייד אחמד
חפפו. העונשים חטיפה. על מאסר שנות ו27 עולם למאסר נידון ג'נאמי מחמד עלי

חפפו. העונשים  חטיפה על מאסר שנות ו27 עולם למאסר נידון ג'נאמי חסיין סמיר
חוזר משפט לערוך ברק, אהרון השופט העליון, ביהמ'יש נשיא החליט 16.2.99 בתאריך
המשפט. לאחר שנתגלה לכאורה, חדש חקירה חומר בגין כץ דני ברצח הנאשמים לחמשת
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בירושלים קטיושות משגרי גילוי משמאל: בנהריה. פיגוע מימין; ,ע1'י>^ *£* \\:■

הראשון המשא"ז ראש כהן מולה מימין, בתמונה האזרחי. המשמר הקמת 1
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המשפט לבית מובל קאפוציי הארכיבישוף

ארצות נשיא נגד הפגנות משמאל: למעלה
ניכסון ריצרד הברית,

בארץ ניכסון הנשיא ביקור מימין:
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למאסר נידון צור מיכאל
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 קצא"א נגד הפגנות למעלה:
אילתאשקלון (הנפט) צינור קו

הים בנמל סדר עושה מג"ב
אשדוד
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בנתב"ג נפץ מזוודת פיצוץ
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בכנסת נואם סאדאת אנואר מצרים נשיא

בגין מנחם הממשלה ראש עם סאדאת אנואר מצרים נשיא
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בגדה, ערים ראשי של מכוניות פיצוץ
היהודית המחתרת ידי על

נשות מאבק
שוטרים

ירדן אורון הילד של חטיפתו
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יוסף הפנים שר
המפכ"ל בורג,
שפיר הרצל
מז"פ וראש
הארצי במטה

המשטרה של הכללי המפקח לכהונת מונה שפיר הרצל אלוף
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משטרה קהילה לקשרי היחידה הקמת

■ י! ומלוא עילם יזריע*ע
בחסו הארכיאולוגים

ארכיאולוגיות חפירות נגד חרדים הפגנות
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ולמטה: משמאל
עכשיו שלום הפגנות

על  אל הפגנות
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^"* י יי קני

הראשון צור אסון

השני, צור אסון
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בירושלים ,18 קו אגד באוטובוס פיגוע
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הראשון האדמה 01♦

טירה וב הי ביותר החמורות ההתנגשויות
_ בג'לג1ול^יבלילנסבאה. קאסם, בכפר

£0ח5 אל כאוב
הפיע£; שני "ם. אל 6, ב:י יני■?£// נלגוליי. ק,סם.
=* פקתולייה מורנב; "..".,, ; מי*""* ובים המזרחי. הקרון

יימ ,11י שי ^ ן ו"_ רגטיים שוו פתיח שק11
ל ננ י.לי> ה3ססו1. ידי <, .. לעיזייי*£? םויסי. קסר"
הק נק7,י כ,.,ל יצ)! [^יעי, ב.1'.0. חייי= לעצור כדי נ"ט
י. והחחנייה לענייה ר,מ;קיגית ! קיות.

גסיייי. :הלה | יי""י הי'35" ט קאסם נכ0ר
 ין.דול.£ ן.,םו>0 וחבר. ב קי בנן התקהלו והליקויים,
ומי גיבי. *ל בק _ *זלי י "ייי0_?. כאלף המקינית _,הגוו9*י. "..^.ף. ■ ,, אחינ לאוטנטת. קריאות יראץ

יאי! ב .^י, ^ר, "0^, י, *,"*■*■* 7% "ו^רי. *י" מנ"רנקא1י,י""^ייי" ^"*
היא נח ,8^", מר "■"■" ;* המפגינים ח00 ננילג^ליה

מי*ל: 'מי קל החוננזת ^.סקי! 1 ט"לי,יי, שעני 17 אוטט ז,,רי0. ." יי  ינ1 נן אבנים. במטר נם
כוחות את באבניט הכ0ר
הי*ננה. את לסזר קב*
ג גויקיס הביטחון סח1ת
הסיתו פסייבה מ*"התושבים תושגיט האחווניט
"^י ולהחיע. לשנות

הזדהתה הגדה
השביתה עם

הג_ י כרגיל. 61עיי
י ל,י ג,", כ15ט =לי=

י"^י ולהחיע המיילשנות מנ"וץ אש''ף תומכי
נט שוניט לכפיים בלילה
י0 התזשנים. את הסית
יביס"ו כוהות מחממי
לילי הפוכז"ם בבישיט

" 7יי יהלדזל ג*:
ירו., ,.,,, יה" .£ £;;; ^ךץ. י*

י'ייו מי:,1"..י:1ג:י_לליי בהלוייי אי ^"^"י"י
1עטו.י גיסשל

נ0געו, ו12 נהרג אי'י אלט ו 1ע
ו10 קירי. כסר תיטבי בני "■טיסני
אתל נהתיעיתאלימת ^כיט.
.פייה. מועצת מסחי ליד 1*יננוגר טחנה ת" 1" הר.י?י

3יט "ל ליי קאפ5 1<1
; מסי י.קתו מרחב. תבימשסית
דתק^תן היתה הנוקי נשעית גי
יטיוו. הכ פתישבי חלק קל נתלה
ימי"י1 י*ש הט"י משח* ליד
הניעו וכאשר הקסוי. את התיק
ה_ מו"י^ל נרנטו לקום שזסתט
הפשט של םטנית ד1יו* כפהשיטפ"ינים ניווקה. שניה ומכונית רה
אז האבנים. ם!ויעת נס1עי א!' ריס
יהםיי הגמל פשטי ה"לי לל*י">£££ אילם יתותאזהח..
ג לייייי" המשיכו הפםגיניט שכן

ו אחר שנויי ביויות בסיסו*, ניט
א"ים.הטהח"ןל! שלישה נ"עי כר
יט""ייי פ"יי. 8י.6מ71*ם

.^■גייי"* 'יי."
ל6ני בסעית היתד. קלנטיאד. בכ0י
.£**" של התגודדות ך.עהריימ
היק גא"יי העיגיים הכ8רי0 בכל
*מיניטיץב2 יהיעחי פחוםיט במשל!פו. נ6גח * :8ת"ו לא זחמיות

1 נ* ה60י סבתי הל? השביתה. יום
£?" איל" הביקי. בשעות ל*^*ןתחי הווועליט ייב אחיכל.
י="יייט ■ גרמו ו*"בר. שמ1לנ8יולעמדה. אגל של לאו8ונו8 נ"!

דג0י. לתוד רנ^ה בגפי71, גס ביום ארעו. התפרעויות

^לל^"""ח**^ י יי. =ל)|,. הלים ה,".מזכינת ימ"0. שליקר. י*.,ניי י ; . ^." י1י" היטל ,==.■

**.. ייי .5 "'ייד י"1.5' ;■.";* ^"ץ התנגשו" <>הי
1 ^יוי..י לתוהפץ מירים לניו ■ יידו^1■ אטים י**1'6"'1
ן ט"",',. ג0 הכיט"י;, כוח" נר
."". י"י" ביו התנגשות ה

! גוונרון
,י בה. התני" "נת=י^"י

! העיר"י".^ והמנגו" חר הן6 ת

1, 071700/ ■.".
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הע1לם פעילות * ב>שראל מצי>0 נש>א ב*ק1י  שעי מבצע
פ>נה בראש התאץ תפיסת * התחתץ

ים המ"ה מתנה מפ?ד
המ/ו0

ם , הנייי"בצע^ער_71^_ס_יכ

5=
תנועה̂; צירי אבטחת

בהתאם מתטומימ """ """ יכיינת
יי' עיייבו]. חבלנית פעולות "ניעת

חי;ים. לשעת כחאדם עתירת ■ימו*

בסקר המשטףי. לכיתות חמות אייי"ת אספ^ ים' הייס"והערב^"י

יייית י^"^:ין
ד=0ה משמת ■ . ^ <?נ:?.^. "יי1י* י'י^"

^ך:^ לגבות יי*ייי יייייי* 

הערכית

1.1

1.0

2.0

בטיפי 10 הכטהת
טהוקמו הבסיסים
_ מב"ץ תיגכור
כלכלת בכביטה.
מסוקים הנחתת

ראטונ" עזרת אט,

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

י_^ מטא"ר הפעלת 1ג2

2.12

^ לגבות ניסיון בעקבות  כנופיות מלחמת
§ "פיקוקס" הלילה מועדון מבעלי חסות דמי
=?!_;... .,,.. . .

מסיב. אר בראשו. נפ*4 הבעלים ♦אחד אבוזמיל חביב בתקיפה החשוד נגד
דינו" <י..יחרוץ 1 ( 1 11 1 וו

יי יי ?"* "ו^ק!"^ה ל^"^י"ל^י" ~ יל: .* .*

למשטרי מ^קיייז החדיר התחתון ל1^^!^^!י^^^^'העול; והאזין 11
ילנ£ "*""""2 לק^^^ררשלרז^מדורת^או^. יליז, ^ ." 'י' "לי ".■י

קל מיי0 ס"בני ניצוני יייז""זעלייגי ל"ייי ל"ע ייי,,", י? לחיס קיי הי. "מיי"עיי י" היד. טס למכה, מותלון
ש? הקליטה ית קהגניו יחי גזזל

(הס1ףנע0וו2,סיי6)

"""" י" ייי "י0 'י ה9י*ו*(.
י^ יי" "לס "'יי יי^^"יו
.1 ביהידה תיק1>ל כ17י "ק ;"

המשטרה. לת
ל^ ני*י ""לי "מי""קי"ין ניהל* ""ז""" ג^""
מ0יי( קזניס ננ*גיט "ייי. ;"8
"* ייי ק"" האנש*" את ל0חד

ילנגיז' *גי 1.0
הטי6סןעי^ו"י^י התח"ח, ה"לם "קי

חסי מעי נקטי וקייה. קותה
גיקי"ת התי'יי יט טייר.קדי6: י"'8 של לחייי י?משדי המיני" ניהידי. תישאול
נ הטתח'ש "* לשטע .ד.גליז'י 194



בישראל המאורגן הפשע נ1כנר: ועדת * >דלץ אשר פרשו*

ומתוחכם בישראל^ימקצועי הפשע
המאורגן של_הפשע כ^לל^נטים המצב תיאור
י ^:^" נ_"י; ימי י"יי. ו*י:.י1 .1,. ..,, ,",.* י".. נ"1'"" "י נ7:י.

■"*"" י*"" ל יי! נ^יגיט יז'קינ0 ר>::זד> ~"ו
יי יי* יי"ייג! ה0ל:י מיי"ינה".10ת =£י"6 ="ז "ים"
"ו"? י;*!ג<י^י^ גי*" נ?1ג 5ד>1י. י=י;ו.סכני זני.1* קייי. 2ה"ית יזי"י"י 0"י י.1ני"ו. ר
י" י**סיים >י ר.1נינ1י נון
גחו. י*גחי סנגייט יי3גג*ני6 יס יייניז קיי. 'יי,יז. ייי ייי מי ה;עי.^

תת1'>גיז. ד.עי>0
ג,1

ייי7" יל;"י ...■■פ ,.
*~ " ""יי " "גוי"לבי^'"יגגיל:
ייי£ י.11'תי1 נ61 [1
י5 י^י* יג" ייי^עי' די67
*: נייח! ייי 15 ■■£
יי3 "י "**. 'יי^י נ5> יי.

5 י*" י1* ";< ו.ל:יםי;■3ו7> נ^6. ט1 <;.<
~= י1" י.0: 1י. וימו י~1." יי ייייייג >ינ6 הייי^"■.ס ו^*' 66: ה6*ח ווזי

מ6. ייינ;1ו יי1'י."ז י*י^ "י.""ניג לייו י~י.
ל2 ייי "" *י יי~ותניני* ""ט י~:'1 8י. י3^ס1> "י1:* 1ו1ני^י נ11*>
ר.^ ד: נ^7* י""!^>י^77זת יי0 ני.ג^: יי=ילינ;> טי ל11 ו.7לי6

דג..
יי1 יי י."כ נל1>.1ו
י1* י^" ;" נ*י ^1

■:?%.%** י*" יי1 _ "יי* 1י**י החיקי*  . ■" ני" וז1 יר*

י^~ קיקי"י ד^ק ,^ גי י^ף""ל"לייי> ייז: ק\8 >5ל"8"ניייז"י^?2י£^ני
."■. לקי^ נכג* "טד\< ** ""■ (1139 י^ *1.

י"י "יי :2=?1"*^ קי5^8?55י5 קסייט קיי6 ג ווו*י^ *<

מי"יי יםו ^*1!ו יי.
■ ■**" ני1י קי* 7£י1קס ,13" ייס >יס י* ^"*נחו. >י" 110 הגן 1.י6

גס. מיייח *ל ♦■*■:.,

י יי.י" 'יג": י.ב1נ וחין

מגוי* >נו1ו01 ג1 ," ,,

נ""אייינטץ
?  נומי ועיי! נ"ח
יי5*^*,." 0יו :ד':ו.

"י?^,^? ??."יי" יי0"^ גלי"ל ו,ל
ט* יייז 01תמ'16. זתי
"* *""* יי* נוי" "ליס^יייירטייי98

מרץ. ""נ נתי"י !ן

3י^רניייזל^,יך4תי
המיונים העברת עניין  י .■.■' !■* השיפסת

כשוייל^בב^שלא^ייי' מגישן שקיבל

" ;ס7י ■ ■

ליי ני?ו י"ביזןז. ל""
!..יי נ ;,י ... הוי" יגנה.

, .ז...י "■ו^."^ בני, "=<יס
ו !; יי<זי11 "רו רה 1ל בנ>ייץ11ז י ב, .י., יתי11%. .ב*

■" """■■■ "."."י0
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שימתן 1עדת דז''ח * הננסת *נץ ליד ישובים פ*נ1> נגד הפגנ1ת
^ החזף כביש אריע* * המארגן הפשע על
מתיישבים 1500 מול הוצבו שוטרים ?8ה3גינומאות לח'ושושח' ניסו ".".""נינים .י י י_ שהפגינוי'*.
בכנסת הנגלפעוצ?נבים עצומ על הוחתמו

ד. ני1 אמר רי1ע!ן; ..""
ן;:= יעי ".,",, ז. ^"יי^ יי:" ר.י?ף =י ניקיאי
העצי5י. על ר.:"1" בנל ליג1עה
"י10 *ת לי"= חיתם בכל יימיי
'יית< יי" נס* (גייל ".ד£ש~ם יתיכה גי הייע. ית £נז*
ייי7" לי" לא כחיוב ■נג"ר, " .".. ""7 כחיוב נגור.

פצועים דייגים'70 111
המחבלים בהתקפת :"=

■■* הגניל. מי ואגקי 0
ני": י£ ל6זיי למניית היתר בין
י טי*?; ע. לב קלגי. דיו
*ת יז6 ג'כיי תי,ו' נס!*, י"ל "'יי. 3הה1>כ0 השלה ?"
ד"ע י1" ■ ייי להישגי לו ■^■א

ימי בקול קאל נר
גי5"*"; עטי1>;5י שדד, ה'נ
מק:סי!י ומגינים כקיב יכ גז
!* יש* ק"י לנימה דביהסעל

ייי "י ■.■" *"כם. מלם
*טיי" אמית, מניניי.0 ■י*

* קי* ה "בי קי1י ^גנ0
יי?" טוי*יי >!>ו1 ייי"ג ויוגי בוו

ני1.י *<*. *ו ו1"1יני6.
לכנ!יז. לקנה ו^ו *י1

י^י1,י_ני יה ס1י1 "נן
י יי ייזיי התי. יבז י1'תק;הזי;ד.ו!גייס, נלי:גע ב;א.. פיתזז
נ י'יי^6 י*1' גניעית ק"5קו

נייי8לי8 "יאיי" 5ו8י כאי.
י'כ ליי נותרו הציר. ל;יז1.1
כ1!נ מסגיניס ע1י!ת כגה נסת
ב0ת והיקלביס אלינם טג קי
ד.תלה6י העיג נקעית ר6ח. הה
ו*פנינימ כא?י הריחות, כע6
ייי" טרקית את לםרוץ ניסו

ייייט תינחת והיטג^'י ."וי6 8זי הצליז'י ט:י:ים נ2ד.
*יל0 הנבסת, קעלי ל1בר ""י3£^5.■רוץ ק" **< ו.?*
י10" ני >*י .תייוש יפת, ה^בל י^ני. 'ל בשוי. *די0=.

* הקיייי1 *גי*ו על חת6> קיט
י'6י"; ל'ניי עילי. ^ונגדי"
יי" יכנו" ?0יל י.יק<1 רהב.? "יעי ישי"י "י ייעלי. נפה קר,
גק כ1<11י סירת ח11 קחוינ;. 113
הננ0!7 התית ג> הכיי, הריי*ומונט .^נ^"^^ר? _._ .

 ■■ ■"  הנרז, גיאפונים הס""קגס.ח ו1י" ו"ב 0<
י קי י:ייי יייקמי חט 1ג:6י1
נ0 יטוינ ו.!6נני6 אל יציוי 16!<

תקבל המאורגן בפשע הלחימה
המשטרה בפעולות בוהה עדיפותג

1 1 1

י<לג*. 0

^0>^ה

41
*^י> יי, ייי^י /

יייליכנ"י"י

./^י...^   יתיג"י כ ויי

המאורגן
פושעים

 "*  י: נייגי י.:=יי

ניז'גלי15 "<"*.., 8ז6י נ**
הגקיד.*עיכת?תהל?יוויו
לילייר יייייגיט מ11גז לנח

תינ^ת חטיי ה"0 ניצב נ
י;י יי גנוק1 יקי£" קיק*
ייי יייי ווג.יי ד,];ם

י' י"" וייזייוי יי

הפשע שימתן: דו''ח
20 ביב מתמקיס

ו ■,

.1^"  "ו^: ■? ^ : יי   "י ן"^..?"."^" ."? ". יצית י. , .,.,■;." 1: ■  " ..■:; י" ,... ני" זי ני.1>ל "אייג; ,.,:,,

ם<ח\ר
......;=  ":■■:.: י אל:5.;::.:י"ד י;; :^*_^ :■" לגלגל י,

א;י.1יףי5עלי<. ■'"; על .,".^ גס1?;י;ימ"י..0.._ י"^ןה8דלי!עם
. .. 7, _.■ אל;."= ;.....,."   . ;כ.
1; "   יי ": י~.. ".י כילל"ג :;.; !

11, ..א,) י"=.^. י.,ילימ גס 5ז~קע= ?ד,
כ ייי"ייי טגיי עך .
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ב1רת>0 אס*ר*0 8 תפ>סת ס1גי: מבצע

מור_י ש
מסא"ר/צוות'קוגר"

ח'ל"ט בטכיז >, .0 ,
יל 79 בינואר ' 9
*0090 0103/..

"""י0 8 ""■!  "סוגי" ",
§ , ?.. ימלל! מכלא ■ייחל

. . '^ 1656 י אינ "יק ז: ממוכי

0ליל^י '    "",,"
,וי>;.זו,ו."נל"ייי"ייי טיי*""יי' 0 נה י''ה  הא0ידי" "'"נוסי יי"""" *..""..,",

י1 ו ע י
'ידיעי1). ('"ח א' נס" ואה 3יווט

בנלי"ילה"יייילליי0 ".יי ". ^לולתוס
ה 0 י

נ8עולי1ו_ה?יי1: ;.>ע=1י? .יי. ,11ה ר.

והי"י "<"■" "".". =ל ה,יע וכוז <(

""י1' לייייי" יח""י חיד* "קר" ",.*,.,."*נ. .^... ג.
<יהי"י ייי" הסוהר בחי =יית .:<' ,..י י.
'יייי כהי." ל"יזי" יסמ כי"י" הקצאת י

ילציניי "^ י'" ל = ל "."י" הכנ" .,

הכהוז. שנההוט היי'ג ריכוז א>

מוייגיז מ?ויוח י.0.על1 ב.
הכוללת: גבצ'גית פעילות ג#

.?

.3

.4

_ן

.5

ה_0_

.5

.7

.8
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*רדן אורון ה>לד רצח * כהן ועזר אור>ון עמוס הכפול: הרצח

ירדן אורון של גופתו נמצאה
צ 'י ה א

 ניצבטינןליו: * הגיפה :ל.ברה ק2 נת:יה, לזילות אג ההילוייכ אי: היבל העילי החשיד
* כללכללר. היל". טיכר החעיד * לח;!ף כספהכיפר לסיר" לפי עיך אחה"צ. כיי;; (<

.£*==■ <; .. 7  י יא .י :■: .:;.. ■  ו
■;* 7 . " .. ..[;., _ , .,. . .. . .....
'■ .:"1 1.. .. =..■.
י ?::: :.ך1:י. ל..

~םי" £ 7. ,ך,י.£ ■:. ■: ■  :  

 ל :■. י11. *: : י^* :"כא ,;■ והל נ*.
" _ל,; י: י2".א.י. "..,"■.". .א' ";■= א". !>:*:

■ ■< י .: ,. *:י*. ... ". : .": :

■, .. ..... "_..; י..".  ך."א" .■ .:..7 ? : .אב: :^ ": ב" 
._ .^.'^ ... .. :. .. ,. ::ר 1י: י= :;י ע, ■ . ךאנ ■■":_■ .י. ;.:

*: י י.:י£. 'וי" £■: 
■ י.1; :: :.: . ■.■ך. .:
= : * ד: .*: = . 17

:; .£*:

קי1ל1"":1:...:.>:.:""י "  י/:..י;.::~
' .*.  : נ'ניד " :■*
ל?י* 7 ^.■::י:יד
.*!( ;:=■ **. .י ק . ב

בקשר חשודים הכרם חבורת אנשי
וכהן אוריון של לפרשתהרצח

רחמים את יר לעצ מתכוונת מםהמשטרה אהרגניבשדבומחו"ל

ייייי יייי ב:י י? :^י ""י^=■ י:"כהו "ך1 נ"*":""^?"^.ב!. כחיד "י ^.י*
ביוו""י/""^ז""""גייע^" "יי כ:יי י^,"^
ל": "לי י:,=י.קבדי,..:"י יי עיבייה יייע ^.'■י5

בא י^י. ,,* .*.. י7~ י<ןי <. £* *' ■ .. ל"***

.■■" י ="יי " ע=יג"==. יי י11" י""1 ע),ז. .:

^י'^ג?111"י;ייי " ?." " ,*:7ק::8 ^;
/  ;,;^ ■",;" ג: ך".,::
ד.;.5.,. גי"=. "יי~ " " ..י:...:. *"..ל י? "."*■ : .■..■/ו. י**^. "וון , ^ ..■■ ■■■  1
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טיפול * רביע אבי חמאד ח"כ רצח * חצייה אבו אהרון פרשו*
בירושלים חרדים בהפגנות המשטרה

.13/81 יי.

""י"י.",""
"," יי"■" ""י .""",."",,. .,, י ביי1י כפגיעו; י"ייאים

לני* ." הנסי" נבי
גהי י* הקי" י"ייז הנסי* נני

גיליניג א. השוט כבי

יי.11אל ני: י פד

ד ג נ

אבוי*י* ?'"'■ נז <"י.י7 ,2
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ליפתא" "חבורת
שמעל החומה בקטע הרהבית לשטח אלמונים שני חדרו לחצות, סמוך ,1984 בינואר ב26

שונים. מסוגים תיקים גבם ועל בידיהם המצוידים הרחמים, שער

דרוס. לכיוון ומתקדמים מהחומה יורדים בשניים הבחינו באזור שהיו הווקף שומרי שני
השוטף והגשם החשכה מפאת אך הדמויות, אחר לרדוף וניסו בצעקות, פתחו השומרים
משטרה של סיור כוחות המוגרבים. שער לכיוון נמלטים ונראו לחמוק, האלמונים הצליחו
ארבעה ובהם גב תרמילי קצר זמן כעבור גילו הווקף, אנשי ידי על למקום שהוזעקו ומג"ב,

נוספים. ופריטים השהיה פתיל מרעומים, רסס, רימון להפעלה, מוכנים חבלה מטעני

שהו ומצה"ל ממג"ב בכירים וקצינים קומפורט, רחמים ניצב תת ירושלים, משטרת מפקד
והחיפושים. הסריקות על ופיקחו הלילה כל במקום

לחשוף כוחה במלוא תפעל ישראל משטרת כי אמר בורג יוסף ד"ר והמשטרה, הפנים שר
זהותו ותהא רבים, בפעולת מדובר אם ובין יחיד במעשה מדובר אם בין זה, נפשע מעשה

תהא. אשר זהותם או

אמורה זו יחידה הרהבית. על לשמירה מיוחדת משטרתית יחידה הוקמה לכן קודם שנה
בשטח הפועלים הכוחות כלל על בירושלים, הגבול משמר יחידת עם בשיתוף לפקד, הייתה
כל פעלה בפועל, כך. לצורך שהוכנו פקודות פי על מיוחד אירוע ובעת שגרה בעת הרהבית

עצמאי. באופן בשטח יחידה
ברחבת מטרים עשרות כמה של לעומק לחדור הצליחו הפיגוע את לבצע שניסו האלמונים
רק ולא הרהבית, רחבת בלב נמצאו נפץ חומרי אלאקצה. מסגד לקרבת והגיעו ההר,
והציוד הנפץ חומרי כמות לפי לרחבה. האלמונים חדרו ממנה הנקודה הרחמים, לשער סמוך
שתי מאשר יותר מעורבים היו הפיגוע בניסיון כי החוקרים סברו מפוזרים, שנמצאו הרב,

הווקף. שומרי הבחינו בהן הדמויות,

הבאים: הפריטים העבירה בזירת נמצאו האירוע בליל
ופתילי נפצים טן, אצבעות מרעומים, רימונים, מלבנות שהורכבו חבלה מטעני ארבעה א.

השהיה?
ותיק "§1108£ "נסים כתוב היה עליו צבאי, גב תרמיל ביניהם שונים, תרמילים שבעה ב.

"סמסונייט"; מסוג נשיאה
טחב; וריח צבעוניים פסים עם מטבח מגבת ג.

בשפופרת השמיים" "כנסיית  כאבים לשיכוך סינית, ומשחה נוזלי אופטלגין בקבוק ד.

אדומה;
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אירועים ספר

צרפת, "סיבל" תוצרת אזרחית פלנל חולצת ה.

עבודה; כפפות זוגות ושלושה ס"מ שלושים באורך חיתוך וסכין חיתוך צבת ו.

ואומים; בברגים ומחוזק חלקים משישה מורכב עץ סולם ז.

''המצייד"; תוצרת כהות כחולות גשם שכמיות שתי ח.

ועוד. גפן צמר גז, מצת גפרורים, מימיות, בתי חגורות, ט.
להתחקות וניסתה בזירה, שנמצאו הפריטים בעקבות יסודית חקירה ניהלה המשטרה

לקונים. באמצעותם ולהגיע והמשווקים המייצרים המפעלים אחר

לצורך שהוכנה המחשב, בתכנת נעזרו החוקרת הצבאית והמשטרה הביטחון זרועות
באו ממנה הסדרה בקביעת התרכזו הראשונים והמאמצים גרינצוויג, אמיל רצח חקירת

הרימונים.

"ט.נ.ט" שכונה הארגון השתמש בה מהסדרה היו במקום שהושארו הרימונים כי התברר
באזור ומוסלמים נוצרים דת במוסדות לכן קודם רב לא זמן שביצע הפיגוע כניסיונות

ירושלים.

ברכבת הברית מארצות ארצה והובאו מיוחד, מסוג היו בשטח שנמצאו המרעומים
הונפקו שלהן היחידות מספר .1973 בשנת הכיפורים יום מלחמת של בעיצומה האווירית

החשודים. זהות לגבי רמז היה ובכך ביותר, קטן היה זה מסוג מרעומים

להר ההתפרצות בניסיון שהשתתפו הישיבה מתלמידי רבים גם חקרו הביטחון זרועות
.1983 במרס הבית

במערות נעצרו הבוקר בשעות 1984 במרס 5 בתאריך מאומצת, מודיעינית עבודה לאחר
מסרו יותר ומאוחר במעשה, הודו הראשונית בחקירתם העליון. ועוזי לימא יהודה ליפתא
מחולון, שניהם סרור, ואליהו ברדה שמעון שותפיהם, שמות את ציינו בה מפורטת, עדות

המעשה. את שיחזרו החשודים שני במערות. עמם שהתגוררו

בתשובה חוזרים היו בהרהבית, הפיגוע ניסיון את ביצעה החשד שלפי הקבוצה, חברי
והרבו לבנות, גלימות גופם על ללבוש נהגו הם בסמים. בסחר גם ועסקו פלילי, עבר בעלי
פינות נחצבו בירושלים, בליפתא התגוררו שבו הנטוש, במבנה ולהתפלל. בתנ"ך לקרוא
תמונות שם היו מבלבלת. והייתה החוקרים את הפתיעה בו שהתגלתה התפאורה תפילה.
פסוקים איתן, ורפאל בגין מנחם דברי של נבחרים עיתונות קטעי לצד קולנוע כוכבי של
התהלכו החשודים לבנות. וגלימות חצובות תפילה פינות החדשה, ומהברית מהתנ"ך
"משיח" עצמו כינה מהם אחד חמורים. על רכבו מהם כשאחדים השמש, לכיוון ופניהם
"בני עצמם שכינו החבורה, אנשי הידוע. המתבודד פרקש נחמן עם מיודד היה ואחר
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או פחד מתוך לא החוקרים עם פעולה שיתפו הם בצבא. מימיהם שירתו לא יהודה",
במעשיהם, התגאו הם דתית. שליחות ביצעו כי הכרה, מתוך אלא ברירה, אין של תחושה
מאחוריהם עמד לא כי טענו הקבוצה חברי ומסגדים. כנסיות בהריסת הצורך על ודיברו
תומכים של ומימון בסמים מסחר שהרוויחו מכסף קנו החבלה חומרי ואת פוליטי, גוף שום

מקומיים.

אף ואולי הוגיו יוזמיו, לבין הפיגוע ניסיון מבצעי בין בחקירתם הפרידו המשטרה חוקרי
קיצונות ישראליות מקבוצות החל  האפשרויות מגוון כל את בדקו זה בעניין מממניו.

הברית. בארצות ישראל עוינות או אוהדות נוצריות קבוצות ועד

ביפו, נעצר החשוד הפיגוע. ניסיון בגין נוסף חשוד החוקרים ידי על נעצר במרס 8 בתאריך
הר לאזור הרבים החבלה חומרי להובלת שימש החשד שלפי מיניבוס, הוחרם עמו ויחד
אנשי של ביתם ליד אחדות פעמים המיניבוס את ראו ליפתא תושבי הבית.

לחו"ל. 1984 בינואר ב31 נמלט הפיגוע בניסיון בהשתתפות נוסף חשוד הקבוצה.

סמואל, בנבי במסגד נוסף, פיגוע ביצעו כי יהודה", "בני קבוצת חברי הודו יום באותו
לכן. קודם ימים חודש

הרחמים שער אזור אל הגיעו החשודים ארבעת כי עלה, בהרהבית האירוע מחקירת
תוך אל חדרו שניים הרב. והציוד הרבים החבלה חומרי את מעליו ופרקו השכור, במיניבוס
והאדם החומה, למרגלות חיכה נוסף אדם החבלה. מחומרי חלק עמם ונשאו הרחבה

לחומה. הצמוד המוסלמי הקברות בית למרגלות בכביש הרכב בתוך המתין הרביעי

אביבי תל עבריין ברדה, שמעון היה בהרהבית הפיגוע תכנון בפרשת העיקרי החשוד
ובכלי חבלה בחוטרי השימוש תורת את יהודה" ל"בני שהורה זה הוא למשטרה. המוכר
המסייעים אחד חמוש. הוא כי חשש קייס והיה אלים, כאיש ידוע היה ברדה נשק.
של העצום המגוון את לקבוצה ושסיפק ביפו ומחנאות נשק לכלי חנות בעל היה לקבוצה,

ברשותה. שנמצא הנשק כלי

רב של בפיקודו משטרה מאנשי ברובו הורכב הפרשה את שפענח המיוחד החקירה צוות
הצבאית והמשטרה הכללי הביטחון שירות אנשי את גם כלל הצוות פחימה. עמרם פקד

החוקרת.

המשפט לבית אישום כתב ירושלים מחוז פרקליטות הגישה 1984 באפריל 4 בתאריך
הר על במסגדים לחבל שניסתה הקושרים, חבורת כי נאמר האישום בכתב בעיר. המחוזי

הסלע. כיפת מסגד של המוזהבת כיפתו את לפוצץ התכוונה הבית,

שנות שמונה בירושלים המחוזי המשפט בבית ברדה שמעון על נגזרו 1985 בספטמבר ב18
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מודיעיני מידע בעקבות ,1989 ביולי ב18 ממאסרו. נמלט מה זמן כעבור ברם, מאסר.
משטרתי כוח נערך בירושלים, הנביא שמואל ברחוב בדירה נמצא ברדה כי נתברר
ניסיון שבמהלך לאפשרות להתכונן כדי המבצע לחפ"ק הוזעק ומתן משא צוות ללכידתו.
ברדה שמעון ערובה. בני ולקיחת התבצרות של סיטואציה תיווצר ברדה של הלכידה

וסמים. רימון כדורים, אקדח, נמצאו כשברשותו נתפס

בהרהבית הפיגוע לניסיון כי המשטרה לחוקרי ברור היה כאשר החקירה, במהלך
היקף רחבת הסלמה מתפתחת היתה הפיגוע, ניסיון הצליח אילו כי אמרו יהודים, אחראים
והתייחסות בהרהבית יסודית בהיערכות הצורך על הצביעו משטרה קציני באיזורנו.
ולהקדיש מיוחד אבטחה כוח להקים הציעו הם לאומית. ברמה אבטחה מתקן כאל אליו

ההר. על לשמירה מיוחדים אמצעים
נשלחו לימא, ויהודה העליון עוזי הבית, הר מסגדי פיצוץ בתכנון ברדה שמעון של שותפיו
התבוננות לצורך לאשפוז בירושלים, המחוזי המשפט בבית דיונים מספר לאחר
במוסד ממושך לאשפוז נשלחו למעשיהם, אחראים כבלתי שהוכרזו לאחר פסיכיאטרית.
סרור אליהו ברדה, שמעון של השלישי השותף שנים. של מספר לאחר שוחררו ממנו סגור,

לחו"ל. נמלט
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300 קו פרשת
אוטובוס אביב בתל המרכזית מהתחנה יצא ,18:15 בשעה ,1984 באפריל 12 בתאריך
נוסעים, לאסוף האוטובוס כשעצר אשדוד, בצומת אשקלון. לכיוון 300 בקו "אגד"
התנהל באוטובוס דרומה. ולנסוע להמשיך הנהג את ואילצו מחבלים, עליו השתלטו
אחת צעקה אשקלון בצומת נפצע. הנוסעים ואחד לנוסעים, המחבלים בין עז מאבק
מן לרדת לה אפשרו הם בהיריון. היא כי עליה, שירחמו מהמחבלים וביקשה הנוסעות,
המחבלים עם האוטובוס המשיך בינתיים עזרה. להזעיק רצה רדתה ולאחר האוטובוס

עזה. רצועת לכיוון בנסיעתו

ופוצץ מדוקרנים, הוכן המחסום עזה. בעיר ראשון מחסום להציב הספיקו הביטחון כוחות
מחסומים שלושה פני על ועבר מהירה, בנסיעה המשיך זה אך האוטובוס, גלגלי את
רכב, בכלי הכביש את לחסום שלא הוראה ניתנה האוטובוס מהירות בגלל נוספים.
צדו על נוטה האוטובוס נעצר לבסוף רבים. לנפגעים תגרום בהם שהתנגשות מחשש

לעזה. דרומית בלאח, אל דיר בצומת הכביש בצד בתעלה
במקביל, עבר. מכל כיתרוהו נסיעתו, מהלך בכל האוטובוס אחר שדלקו צה"ל, חיילי
כיתור עם מקום. בקרבת ונחתו במסוקים, הגיעו הם נוספים. כוחות למקום הוזעקו

החוטפים. עם ומתן משא החל האוטובוס
לרשותם שיעמידו תבעו הם דרישותיהם: את עימו ושיגרו הנהג, את שחררו המחבלים
פי על ותבעו צה"ל, שלטונות לבין בינם שיתווכו זרים שגרירים הזעקת דרשו מטוס,

כלואים. מחבלים עשרות של שחרורם את מראש בידם מוכנה שהייתה רשימה

הערובה. בני את ושחררו לאוטובוס צ.ה.ל של עלית כוחות פרצו ודברים, דין לאחר
גבר, של ידיו כשתי אוחזים ישראלים ביטחון אנשי נראו האירוע מן עיתונות בצילומי
הוא פצוע. לא אך נפחד, נראה האיש המקום. מן אותו ומובילים החוטפים, כאחד שנראה

באזיקים. כבול עצמו, בכוחות הלך

שניים מיד; נהרגו מהמחבלים שניים רק כי דיווחו באירוע שנכחו וכתבים עיתונות צלמי
שנשבו. לאחר יותר, מאוחר נהרגו

פעולת במהלך נהרגו שלא המחבלים שני כי טענו הביטחון במשרד רשמיים גורמים
עצמו. האירוע בעת מפציעתם כתוצאה יותר מאוחר מתו החילוץ,

שני של מותם נסיבות את לחקור כדי חקירה ועדת הוקמה ציבורי לחץ בעקבות
הוועדה זורע. מאיר (במיל.) האלוף עמד הוועדה בראש מהאוטובוס. שהורדו המחבלים
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שקיבלו מכות בעקבות מתו וכי בחיים, בעודם מהאוטובוס הורדו המחבלים כי קבעה
המעשה. את ביצע מי קבעה לא הוועדה בראשיהם.

הועברו ממצאיה בעניין. לחקור המשטרה החלה זורע ועדת מסקנות פרסום לאחר
בנושא כתבה פרסום לאחר רק רבים. חודשים שם מצויים והיו המדינה, לפרקליטות
תסתיים החקירה כי המשפטים במשרד גורמים הודיעו מרדכי, יצחק אלוף תת חקירת
נשלטות בצה"ל המתנהלות שחקירות מכך נבע בחקירה העיכוב כי טענו הם קצר. זמן תוך
עדים ולשמוע להזמין רשאי נאשם כי הקובעות הצבאי, השיפוט חוק הוראות ידי על
הנחקרים אחד לחובתו. שהעיד עד כל שכנגד חקירה לחקור לו ומאפשרות להגנתו,
גרם ובכך זו, בזכות שימוש לעשות ביקש המשפטים, משרד הסביר בפרשה, הראשיים

החקירה. להתמשכות

פרשת את שחקר המדינה, בפרקליטות החקירה צוות הגיע אליה העיקרית, המסקנה
בסיס כל שאין הייתה עצמה, הפעולה במהלך נהרגו שלא 300 קו חוטפי שני של מותם
מספר של בדיקותיהם ממצאי מרדכי. יצחק אלוף תת נגד הריגה או רצח של לאישומים
זוכה ובכך מרדכי אלוף בתת לכאורה שדבק הכתם הסרת את אפשרו ידועים פתולוגים
ניתנו המחבלים של למותם שגרמו המכות כי קבעו הפתולוגים אשמה. מכל דבר של בסופו
רבים מקרים מוכרים כי הבהירו, הרופאים עליו. ההשתלטות במהלך האוטובוס, בתוך
היה אלה במקרים המוות דם. לשטף שגרמה מכה, אדם קיבל בהם הרפואית, בהיסטוריה
העובדה כי טענו הם המכה. קבלת לאחר יותר או שעה חצי התרחש אך נמנע, בלתי
שלמעשה, משוס מטעה, דבר לכל בריאים ונראו לחקירה מהאוטובוס הובלו שהשניים

נמנע. בלתי כאמור זה בשלב מותם היה רפואית, מבחינה

חשוד השב"כ ראש כי ''אי.בי.סי"' האמריקאית הטלוויזיה רשת מסרה 1986 במאי
.300 בקו "אגד" אוטובוס חטיפת אירועי בחקירת ראיות בהסתרת

ראש נגד בחקירה לפתוח למשטרה הורה זמיר, יצחק פרופסור לממשלה, המשפטי היועץ
השב"כ.

זמיר, פרופסור לידי חומר בשב"כ ששירתו אנשים שלושה מסרו לכן קודם אחדים חודשים
ברם, לכן. קודם כשנתיים השב"כ ראש שביצע חמורות עבירות על לכאורה שהצביע
החסויים הגופים אחד של ומסמכיו סודותיו לתוך לחדור ששו לא וחוקריה המשטרה

במדינה. ביותר

החקירה צוות ידי על בפרשה מהמעורבים עדויות גביית החלה 1986 אוגוסט באמצע
את כלל הצוות קראוס. דוד ניצב רב הכללי, המפקח בראשות השב"כ, בפרשת המשטרתי
וילק, יהודה משנה ניצב החקירות, אגף ראש עוזר בתפקיד שכיהן בנאי, זכריה ניצב תת
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שעבדה משפטנית קדם, שולה ניצב וסגן איילון, מרחב כמפקד שכיהן בהשכלתו, משפטן
המשטרה. במשרד

הגורמים, מכל לחקירה הרלוונטי והחומר הניירת כל את החוקרים אספו הכנה כעבודת
והכינו הרב, החומר את ניתחו הצוות חברי בנושא. כבר שעסקו החקירה ועדות לרבות

לחקירה. מוזמנים ורשימת פעולה תכנית

אנשים עשרות אחדים. שבועות באינטנסיביות תימשך החקירה כי העריך הכללי המפקח
על ההשתלטות בזמן בשטח שהיו הביטחון, זרועות מכל תפקידים בעלי לרבות נחקרו,
את זה ובכלל בשטח, האירועים השתלשלות את גם חקרו המשטרה חוקרי המחבלים.
מסירת חקירה, הליכי לשיבוש החשדות את בדקו החוקרים המחבלים. של מותם נסיבות

חקירה. ועדות והטעיית כוזבות עדויות

במישור בכירים תפקידים ממלאי אילו הוחלט המרכזיים העדים חקירת בעקבות
מאוחר לשלב נדחתה חקירתם אך עדויות, מהם לגבות הוחלט ייחקרו. המיניסטריאלי

המשטרה. של הכללי המפקח ידי על אישי באופן ונעשתה יותר,

ראש מקום שממלא למסקנה, המשטרתי החקירה צוות הגיע 1986 ספטמבר באמצע
המשפט, הליכי ולשיבוש הראיות לבידוי ידו נתן לא שמיר, יצחק החוץ, ושר הממשלה
אנשי כל את חקר המשטרתי החקירה צוות .300 קו בפרשת השב"כ אנשי ידי על שבוצעו
חנינה שקיבלו שב"כ אנשי 11 בכללם הראיות, בידוי בפרשת מעורבים שהיו השב"כ,
לממשלה, המשפטי היועץ בפני שהתלוננו השב"כ אנשי שלושת את וכן המדינה, מנשיא
החדש, המשפטי היועץ לידי הועבר החומר משפט. הליכי שיבוש על זמיר, יצחק פרופסור
אלה נגד משפטיים צעדים לנקוט או התיק את לסגור אם שיכריע כדי חריש, יוסף
ליועץ החקירה צוות בין שהתנהלו בדיונים חנינה. קיבלו שלא בפרשה מהמעורבים

חסוי. יישאר החקירה חומר שמרבית הוחלט המשפטי
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היהודית" "המחתרת חשיפת
חבלה מטעני לנטרל כשהצליחו כבד, אסון הביטחון כוחות מנעו ,1984 באפריל 17 בתאריך

יהודי. מחתרת ארגון בידי ערבים באוטובוסים שהוטמנו גדולים

של אוטובוסים בארבעה הוטמנו קילוגרמים ארבעה עד שניים במשקל החבלה מטעני
ירושלים. ממזרח ג'וליאני מחמד בבעלות ירושליםקלנדיה, בקו האוטובוסים חברת
הפליטים שממחנה מפני זו בחברה בחרו המטען מטמיני כי הייתה, החוקרים הערכת

ישראלים. רכב כלי על תקיפה פעולות פעם לא נערכו בקלנדיה

אליו קילוגרמים, כשלושה של במשקל ראשי מטען הכילו באוטובוסים שנתגלו המטענים
על האוטובוסים למנוע מתחת הונח הראשי המטען יותר. קטנים מטענים ושני שעון חוברו
שעוני האוטובוס. צדי ואל הקדמי החלק אל חוברו המשניים המטענים האחורי. צירו
מהשעה החל להתפוצץ להתחיל אמורים והיו אחרת, לשעה אוטובוס בכל כוונו ההפעלה

ממולכדים. חבלה מטעני 12 נמצאו הכול בסך .05.30

4:30 בשעה כבר המתרחש. על המידע את הביטחון לכוחות מסר בפעולה שהשתתף סוכן
במגרש ולא שונים, במקומות חנו האוטובוסים המטענים. נטרול פעולת החלה בוקר לפנות

אחד. חניה

ביהודה מיישובים חשודים לעצור הביטחון כוחות החלו והבדיקה הנטרול פעולת לאחר
היו המשטרה בידי שכן הירדן, בעמק הדתיים הקיבוצים וכאחד הגולן ברמת ושומרון,
הכול בסך במשימתם. המטענים מניחי את ששימשו פרטיים רכב כלי של הרישוי מספרי

אנשים. 15 נעצרו

אוטובוסים בקו דווקא לפגוע בחרו כי החוקרים באוזני טענו המטענים בהנחת החשודים
מתכנני ערבים. נוסעים רק ומסיע לירושלים מחוץ היוצא קו שזהו משום לקלנדיה, הנוסע

העומס. לשעות הפיצוץ זמן את וכיוונו בקו, האוטובוסים נסיעת זמני את ידעו הפיגוע

המעשה את לראות צריך היה רגילה. פלילית חקירה הייתה לא זה במקרה החקירה
בארגון "חברות לעצורים ייחסו המשטרה של המעצר פקודות פוליטי. רקע על הפלילי
שנעצרה אמר ימית, העיר לפינוי המתנגדים בראש שעמד אריאל, ישראל הרב עוין".

ושומרון. ביהודה ההתיישבות של והסלתה" "השמנה

מסוגלים, הביטחון כוחות כי הוכיחה ומניעתה האוטובוסים מלכוד פעולת של גילויה
כוחות את בירך הממשלה ראש יהודים. הם מתכנניהן כאשר גם זדוניות, מזימות להכשיל

הצלחתם. על הביטחון
את שהניחה לקבוצה ומרכזי מנחה גוף היה אם לשאלה תשובה למצוא ניסו החוקרים
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נשמר בה היטב, מאורגנת במחתרת המדובר כי התברר שהצטבר המידע פי על המטענים.
השונות. ה"יחידות" בין בקפדנות המידור

בן יהושע ניר, ברק שרבף, עוזי ניר, שאול לבני, מנחם הורשעו האוטובוסים פיצוץ בפרשת
טרור. בארגון ופעילות נשק החזקת לרצח, ניסיון של בעבירות גנורםגרינברג ויצחק שושן

להרהר המחתרת חברי התחילו באוטובוסים הפיגוע לניסיון קודם שנים ארבע כבר
היה צריך זה דבר כי הסבירו הם האיסלם". מאחיזת הרהבית "טיהור שכינו במה בהכרח
אינה המדינה כי הבינו נעשה, משלא הימים. ששת מלחמת במהלך המדינה ידי על שייעשה
שהתמקדו וכיסופיו, ישראל עם רצון את הממשלה זנחה לטעמם, הגאולה. ליעדי חותרת
נוספים. אירועים ארבעה המדינה ידעה שנים באותן דוד. בית מלכות ימי מאז בהרהבית
בית של הכדורגל במגרש הפיגוע ;1980 ביוני ב2 לאומית להכוונה הוועדה בראשי הפיגוע
האיסלמית" "המכללה בתלמידי הפיגוע ;1982 באוקטובר ב29 בחברון "חוסיין" הספר
החקירה במהלך .1983 בדצמבר ב30 בחברון במסגדים ופיגוע 1983 ביולי ב26 בחברון
מחברי שחלק התגלה המעצרים לאחר האלה. בפעולות בהשתתפות העצורים רוב הודו
הערים ראשי של בחייהם ההתנקשות מאז שנים, שלוש במשך במעקב היו המחתרת
בחברה הלם גרם היהודית המחתרת חברי של מעצרם .1980 בשנת ושומרון ביהודה

שכאלה. פיגוע בפעולות חלק יטלו יהודים שצעירים להאמין שהתקשתה הישראלית

עולם. למאסר בירושלים המחוזי המשפט בבית 24.7.85 בתאריך נידון לבניליברמן, מנחם

עולם. למאסר בירושלים המחוזי המשפט בבית 24.7.85 בתאריך נידון ניר, שאול

עולם. למאסר בירושלים המחוזי המשפט בבית 24.7.85 בתאריך נידון שרבף, עוזי
תנאי על מאסר חודשי 30 ועוד מאסר חדשי ל54 24.7.85 בתאריך נידון בןשושן, יהושע

הורשע. בהן העבירות מן עבירה על יעבור שלא שנים 3 למשך

3 למשך תנאי על מאסר שנות שש ועוד מאסר שנות ל6 24.7.85 בתאריך נידון ניר, ברק
הורשע. בהן העבירות מן עבירה על יעבור שלא שנים

תנאי על מאסר שנות ושלוש מאסר שנות ל7 24.7.85 בתאיך נידון גנורםגרינברג, יצחק
הורשע. בהן עבירות על יעבור שלא שנים 3 למשך

חנן שנים מספר וכעבור מאסרם, בתנאי רבות הקלות האסירים קיבלו השנים במהלך
מהם. חלק הרצוג חיים הנשיא
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המניות הרצת פרשת תחילת
ראשי וראשיהם. הגדולים הבנקים ארבעת נגד אישום כתב הוגש 1984 אוגוסט בחודש
כי נחשדו המאוחד", "המזרחי ובנק "דיסקונט" בנק "הפועלים", בנק "לאומי", בנק

סחירה). פקדון (תעודת בתפ"ס הפקדות על משלמים שהם הריבית של הפחתה תיאמו
לממשלה המשפטי היועץ כוח בא ידי על בירושלים השלום משפט בבית הוגשה התביעה
התעשייה. במשרד העסקיים ההגבלים על הממונה שניהל משנה, יותר של חקירה לאחר
להפחית ביניהם ונדברו נפגשו הגדולים הבנקים מנהלי ארבעת כי נאמר האישום בכתב
הריבית את להפחית כלומר בתפ"ס, הפקדות על משלמים שהם הריבית את במתואם
ההגבלים בחוק במשמעותו כובל הסדר היוותה הפעולה הבנקים. ללקוחות הקרדיטורית

להגבלים. המועצה של הפעלה ואישור רישום החוק, פי על טעונה, והייתה העסקיים,

הבנקים, של המקבילה העסקית ההתנהגות כי חשד, קיום היה החקירה לעריכת הרקע
פעולות מתיאום נבעה התפ"ס, בחשבונות הריבית שיעור תקרת של זמנית בו בהורדה

חוק. פי על האסור ביניהם,

ובעונה בעת שהקטינו כך על הבנקים נגד שהוגשה תלונה בעקבות ,1981 באפריל כבר
הזהיר "רבתכליתי", שנתית, הדו החיסכון בתכנית בכשליש השנתית הריבית את אחת
"הפועלים'', בנק מנהלי  הבנקים מנהלי שלושת את העסקיים ההגבלים על הממונה

בעתיד. ביניהם מתיאום  "דיסקונט" ובנק "לאומי" בנק

החקירה כי לנאשמים התברר כאשר ,1984 בדצמבר פסק הבנקים מנהלי בין התיאום
מדינת בתולדות הראשון הפלילי האישום כתב היה נגדם האישום כתב נמשכת. נגדם

הבנקים. ונגד הגדולים הבנקים מנהלי נגד שהוגש ישראל,

קרה הדבר הבנקאיות. המניות מפולת התרחשה ,1983 באוקטובר ב6 לכן, קודם כשנה
הסגירה בתקופת ימים. ל18 נסגרה שהבורסה לפני האחרון המסחר יום חמישי, ביום
חוב לאיגרות הבנקאיות המניות את שהפך הבנקאיות, המניות הסדר ונחתם עובד
ערך של מעצורים חסר ניפוח שהיה הוויסות, תהליך של שיאו הייתה המפולת ממשלתיות.

הבנקים. של האמיתי הכלכלי לשווי קשר כל בלי הבנקאיות, המניות

במסחר עקיפה או ישירה שיטתית, התערבות  הוא זה בהקשר בהגדרתו "ויסות"
תשואה יניבו הבנקאיים שהניירות במטרה ידיהם, על שהונפקו הבנקים, של הערך בניירות

לצרכן. המחירים מדד מעליית גבוה בשיעור ריאליים בערכים שוטפת חיובית

שאין משוס הוויסות, במלאכת להמשיך יכולים שאינם שבוע, באותו התברר לבנקאים
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להגיע העדיפו והפוליטיקאים הבנקאים במניות. ולתמוך להמשיך כדי מזומנים די להם
הציבור. מזעם חששו הם ובנוסף בבורסה המניות שווי בהתמוטטות רצו ולא להסדר,

ראש יושב 1984 בינואר פנה חקירה, בשום מעוניינת הייתה שלא הממשלה, לעמדת בניגוד
למפולת. הסיבות את יחקור שזה כדי המדינה, למבקר המדינה ביקורת ועדת

הבנקאיות, המניות מפולת בנושא המיוחד הדו"ח את המדינה מבקר הגיש 1984 בדצמבר
החוק. לפי ממלכתית חקירה ועדת הקמת על והמליץ

ממלכתית חקירה ועדת הקמת על המדינה ביקורת ועדת החליטה 1985 בינואר ב7
עורכי לימינם שגייסו הבנקאים, של העצומים הלחצים ולמרות הממשלה התנגדות למרות
ועדת קמה 1985 בינואר ב17 הוועדה. הקמת את למנוע במטרה ושתדלנים כלכלנים דין,
פרופ' פרידמן, דניאל פרופ' זיילר, ורדימוס היו חבריה בייסקי. משה בראשות החקירה

הירש. זאב ופרופ' סרנת מרשל

הבנקאות מערכת ראשי את לפטר המלצה שכלל בייסקי, דו"ח הוגש 1986 באפריל ב20
ישראל. ובנק

הם כן. לעשות עצמם הבנקים החלטת היה הבנקאיות המניות לוויסות שהביא הגורם
כלשהו. גורס ידי על זאת לעשות שאולצו ומבלי שנתבקשו מבלי הוויסות לתהליך נכנסו
הנכסים בין ביחס הופרה שבו ההון שהלימות משום לוויסות שנכנסו טענו בבנקים
ועדת בחו"ל. ופקדונות אשראי לגייס יכלו לא לטענתם, כזה, יחס בהפרת להתחייבויות.
ההון, הלימות על לשמור הצורך הייתה לא לוויסות האמיתית שהסיבה טענה בייסקי

נזילות. מגבלות ללא כספים לנצל היכולת וכן להתרחב הרצון אלא הבנקים, כטענת

יותר גבוהה תשואה ישאו שמניותיהם הבנקים של והרצון האינפלציה התגברות עם
כלומר, הממשלתית, החוב באיגרת להתחרות הרצון וכן הוויסות של המסות גדלו מהמדד,
ויותר ממשלתיות חוב מאיגרות נזילה תהיה הבנקאית שהמניה מצב ליצור רצו הבנקים

ממנה. אטרקטיבית

חומר המשטרה של הכללי למפקח לממשלה המשפטי היועץ העביר 1987 בפברואר ב20
ויסות לעניין החקירה ועדת מדו"ח הנובעים שונים פליליים בהיבטים המשטרה לחקירת

הבנקים. מניות

עניין שאין במשטרה, החקירות אגף ראש מרכוס, יגאל ניצב הודיע ,1988 בינואר ב15
נוכח כי טען החקירות אגף ראש הבנקאים. כלפי הפליליות האשמות בחקירת לציבור

בחקירה. להמשיך טעם אין טכניות" ב"עבירות שמדובר ומשום שחלף הרב הזמן

יוסף לממשלה, המשפטי היועץ נגד בג"ץ בהגשת איים וירשובסקי מרדכי הכנסת חבר
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את לחדש למשטרה הורה חריש החקירה. את לחדש למשטרה יורה לא אם חריש,
נושאים. במספר הפלילית החקירה

ובישיבה הונאה, לחקירות הארצית ליחידה החקירה חומר הועבר 1988 ביולי ב5
נושאים בשני תתרכז שהחקירה סוכם, בייניש דורית אצל 1988 ביולי ב21 שנתקיימה

והם: עיקריים
בנקאיות. מניות לרכוש הבנקים ללקוחות שניתן הלקוי הייעוץ א)

זה מנגנון והשלכות אלו עובדות להסתרת שהוקם המנגנון הוויסות, עובדות גילוי אי ב)
הכספיים. בדו"חות

רואי יהיו פוטנציאליים כחשודים העיקריים שהנחקרים ישיבה באותה הוחלט כן כמו
הבנקים. של הכלליים והמנהלים החשבון

הבאים: הדברים מתוכה עלו החקירה סיום לאחר

הלקוי הייעוץ בעניין
באמצעות הכלליים, המנהלים כולל הדרגים, כל דעת ועל בשיטתיות פעלו הבנקים (1

אגרסיבית שיווק מערכת בניית תוך ועוד, כנסים סניפים, בין סמויה תחרות חוזרים,
 בנקאיות. מניות לדרישת

לקנות בבנק השונים מהדרגים שקיבלו הלקוי שהייעוץ וטענו חזרו המתלוננים כל (2

קרבה. שהמפולת הידיעה אף על בא המפולת ערב בנקאיות מניות
המציאות. במבחן עמדה לא הוויסות, מאחורי תעמוד שהמדינה הבנקים, ראשי טענת (3

ובראשונה בראש מופנית להיות צריכה הייתה הבנקים ראשי של דאגתם
שלהם. המשקיעים ולציבור ללקוחותיהם

חוק לפי אמונים והפרת מרמה של עבירות עברו הכלליים המנהלים כי עלה אלה מכל
ערך. לניירות בקשר תרמית הערך, ניירות לחוק (2.1) א' 54 וסעיף העונשין

הוויסות עובדות גילוי אי בעניין
ויסות קיים לא כאילו הבנקים פעלו ב1983, המשבר לפרוץ ועד 1977 משנת החל (1

הדו"ח למעט הבנקים, של הכספיים בדו''חות גילוי קיבל לא זה נתון בנקים. מניות
במשפט איזכורו תוך הוויסות, עובדת את שציין לישראל, "לאומי" בנק של הכספי

וסתום. לאקוני
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והיקפו, הוויסות מימון אופן המשקיעים, ציבור ובמיוחד הציבור, לידיעת הובאו לא (2

מאחזקת כתוצאה הנובעת הכלכלית ההון והפחתת זה, למימון הבנקים אחריות
הבנקים. של הארוכה היד למעשה שהן קש, חברות ו/או בת חברות בידי המניות

תפקידם מתוקף זה בנושא הכלליים המנהלים של אחריותם ברורה הייתה לחוקרים
והתרשלו באמון מעלו כי הדברים העלו החשבון, רואי לגבי הכספיים. לדו"חות ואחריותם
לדעת מכאן, מבקרים. שהם הדו"חות למעשה נועדו שעבורם המניות, בעלי כלפי בעבודתם
רואי וגם בבנק, האחרים התפקידים ובעלי הכלליים המנהלים עברו המשטרה, חוקרי
הערך. ניירות רשות חוק ולפי העונשין חוק לפי אמונים והפרת מרמה של עבירות החשבון,

לממשלה, המשפטי היועץ בפני במשטרה החקירות אגף ראש המליץ 1988 בדצמבר ב15
בוויסות. מעורבים שהיו והבנקים החשבון רואי הבנקאים, את לדין להעמיד חריש, יוסף
חריש אל שהועברו האישום, כתבי את הכין אביב תל מחוז בפרקליטות משפטנים צוות

ארוכים. חודשים במשך בהם הטיפול את השהה הוא אך ,1989 במרס

ציבורי'' עניין ש"אין חריש, יוסף לממשלה, המשפטי היועץ החליט 1989 בנובמבר ב12
פלילי. לדין הבנקאים בהעמדת

עתירות גנור אורי הדין ועורך וירשובסקי מרדכי הכנסת חבר הגישו 1989 בנובמבר ב16
לממשלה. המשפטי היועץ של החלטתו נגד לבג"צ

ואהרן לוין שלמה שמגר, מאיר העליון, המשפט בית שופטי החליטו 1990 במאי ב10
סבירות בחוסר לוקה לממשלה המשפטי היועץ ש"החלטת דופן, יוצאת בהחלטה ברק,

לשנותה. ועליו מהותי"
בבית חשבון, ורואי בנקים בנקאים, 22 נגד אישום כתב הוגש 1990 בדצמבר ב31

בירושלים. המחוזי המשפט

הבנקים. מנהלי את ביותר חמורים בסעיפים שהרשיע דין, פסק ניתן 1994 בפברואר ב16
על לדין עמדו הנאשמים יתר שדה. ואמנון בןברוך רפאל  זכאים יצאו נאשמים שני
כוזב רישום של ועבירות כוזב ייעוץ של עבירות מנהלים, עבירות  אישומים שלושה

בדין. חייבים ויצאו
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ב>רושל>ם ערב> אוטובוס על ט>ל ירי
ירושלים, במזרח המרכזית מהתחנה יצא ,15:30 השעה לפני קצת ,1984 באוקטובר ב28
מעל הדרך לעיקול האוטובוס הגיע כאשר לחברון. בדרכו 23 בקו אוטובוס שכם, שער ליד
טיל עליו נורה הירושלמי, לסינמטק סמוך שאננים, משכנות מסעדת לרגלי הסולטן, לברכת

נפצעו. אנשים ועשרה נהרג, אחד אדם בו. ופגע האוטובוס, גג דרך חדר הטיל "לאו".
דקדקניות. בסריקות ופתחו האזור את הביטחון כוחות סגרו האירוע לאחר מיד

זוג רצח על כתגמול אותו ביצעו כי כתבו בו מכתב, הפיגוע מבצעי הניחו הטיל משגר ליד
דם כי בו נאמר הממשלה; של היד אזלת הוזכרה במכתב כרמיזן. מנזר ליד הסטודנטים
לא אם בערבים, לפגוע אמצעים יש הפיגוע למבצעי בו נכתב עוד הפקר. יהיה לא יהודי
רוצחים. למחבלים מוות דין גזר יונהג לא ואם לאלתר היהודית המחתרת חברי ישוחררו
ברובע העתיקה בעיר ערבי קפה בית אל הרימון לזריקת גם עצמם קשרו המכתב כותבי
בעט נכתבו הדברים אנשים. 19 נפצעו זה באירוע בשבת. לכן, קודם וחצי חודש המוסלמי

שורות. מחברת דפי על בכתיבה מורגל אינו כי שנראה מי של יד בכתב אדומה כדורית

הפיגוע לאחר מיד צה"ל. בשימוש נמצאו האוטובוס עבר אל ששוגר זה כמו "לאו" טילי
באזור. שהסתובבו יהודים שלושה המשטרה עצרה

תת ירושלים, מרחב משטרת מפקד מינה הצהריים אחר באוקטובר, ה28 יום, באותו
כי סברו החוקרים פחימה. פקד רב בראשות מיוחד חקירה צוות אלבלדס, חיים ניצב
לחימה, באמצעי הצטיידו הם מקצוענים; ביצעו הפיגוע שאת כך על מעידים הסימנים
ומסלולו. האוטובוס נסיעת שעות את וביררו מודיעין עבודת ביצעו לירי, ראוי שטח בחרו

ממנו הטווח שאננים. משכנות בשולי הגן, במסדרון לאוטובוס ארבו התוקפים או התוקף
האוטובוס, של העליון בחלקו פגע הטיל מטרים. לחמישים ארבעים בין היה הטיל נורה
רבות אבדות נגרמות היו יותר, נמוכה הפגיעה הייתה אילו כי העריכו המשטרה וחוקרי

יהודים. ביצעו הפיגוע את כי הצביעו הממצאים יותר.

חשיפת תוך המקרה, את החקירה צוות פענח ומאומצת רבה עבודה לאחר 1985 בפברואר
לרצח. ניסיונות ובשני תחילה בכוונה ברצח הורשע שימול בן שימול. בן דוד הטיל, יורה
הרשיעוהו ולכן להרוג, ומניע כוונה לו שהיו הוכח כי ספק מכל למעלה השתכנעו השופטים
המחתרת, אסירי עם ביחד להיכלא המשפט מבית ביקש שימול בן האישום. סעיפי בכל

נדחתה. בקשתו אך

מאסר. שנות 17 שימול בן על נגזרו 1991 בספטמבר ב12
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קדמי הדס הח"לת רצח
חיפה, תושבת חברתה, עם קדמי הדס טוראי רב יצאה ,1984 בנובמבר 29 חמישי, כיום
כפר קיבוץ  בביתה שבוע סוף לחופשת בדרכה הארץ במרכז שירתה בו מהבסיס
אותן. שיאסוף לטרמפ והמתינו ה"קאנטריקלאב" בצומת ניצבו החיילות שתי מסריק.
שלושה ישבו בה חום, בצבע "אולדסמוביל'' מכונית לשתיים עצרה לערך 17:00 בשעה

גברים.

בנסיעתה. המשיכה והדס הכרמל, טירת במחלף ירדה קדמי הדס של חברתה

הודיעה הבסיס את שעזבה לפני דואגים. הוריה החלו לביתה, לשוב הדס בוששה כאשר
על והודיע עכו במשטרת אביה התייצב בחצות מסריק. כפר לכיוון יציאתה על להם
של תמונותיה הופצו שישי, ביום ולמחרת, לפעולה, מייד נכנסה המשטרה בתו. היעדרות
ותיאורה חיפה, ומשטרת הגליל מרחב משטרת של הסיור שוטרי כל בקרב קדמי הדס
דבר. העלו לא אלה כל אך ידידים, ובבתי חולים בבתי סריקות נערכו כן כמו ברדיו. נמסר
משמר הגדולים, המשטרה כוחות אל החיילת. אחר החיפושים התרחבו בבוקר בשבת
כפר קיבוץ חברי הצטרפו ובמסוק, גישוש בכלבי שהסתייעו האזרחי, והמשמר הגבול
קדמי פיקוד חדר בקיבוץ הקימה המשטרה מהסביבה. משקים חברי ועשרות מסריק

עמית. משולם תתניצב חיפה, מרחב מפקד של בפיקודו (חפ"ק)

מצומת וחברתה הדס את שהסיע הרכב בעל את שאיתרו ברגע חלה בחקירה התקדמות
לאחר כי סיפר הנהג הצהריים. אחר חמישי ביום חיפה למבואות ה"קאנטריקלאב"
וירדה בנסיעה קדמי הדס המשיכה הכרמל טירת במחלף הדס של חברתה שירדה
נעלמו מאז .18:15 בשעה בערך לחיפה, הדרומית בכניסה הים, דרך בצומת מהמכונית

עקבותיה.

לבוש, וחלקי חפצים בכרמל שונים במקומות נתגלו קדמי הדס אחר הסריקות במהלך
המשטרה, במעבדות לזיהוי הועברו החפצים להדס. שייכים הם כי סברה שהייתה

החקירה. התקדמות על מוחלט איפול הטילה והמשטרה

אימון שערכה חיילים, קבוצת גילתה בצהריים 12:00 לשעה סמוך 1984 בדצמבר ב11
קיבוץ בין למטיילים מחניון רחוק לא נחל בערוץ שיחים של עבות סבך בתוך גופה ניווט,
עם הקיבוץ את המחבר מהכביש קילומטרים כשני הכרמל, על דמון כלא לבין ביתאורן
היו לא פיזית, בה נתקלו ואלמלא באקראי; בגופה נתקלו החיילים אביב. חיפהתל כביש

מצבה. בגלל הגופה את לזהות התקשו הס כה. מבחינים (החיילים)

מרחב משטרת מפקד למקום יצאו גופה, גילוי על הודעה המשטרה במוקד כשהתקבלה
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בזיהוי התקשו המשטרה אנשי גם נוספים. משטרה וקציני המרחבי החקירות קצין חיפה,
בדיקת לאחר שעתיים, מקץ והפתולוג. פלילי לזיהוי הניידת הובאה האירוע לזירת הגופה.
של גופתה שזו סופית למסקנה המשטרה אנשי הגיעו במקום, נוספים וממצאים הגופה

ואלימות. פגיעה סימני אובחנו בגופתה יום. 12 מביתה שנעדרה קדמי, הדס
וכי נחנקה כי נמצא הפתולוגית בבדיקה היעלמה. לאחר ספורות שעות נרצחה קדמי הדס
העובר מהכביש גופתה את גררו אחד, מאדם יותר כנראה הפשע, מבצעי שבורה. מפרקתה
את שם והשליכו למעבר וקשה בשיחים סבוך אזור תוך אל מטרים מאות כמה במרחק

הגופה.

כשנתיים נמצאה קדמי הדס של גופתה נתגלתה בו מהמקום ספורים קילומטרים אגב,
באשמת לדין חשודים שלושה עמדו ימים באותם כרמון. דפנה של גופתה לכן קודם

כרמון. דפנה של רציחתה

משמר ואנשי שוטרים של גדול כוח הקיף הצהריים, אחר שלישי יום ,1985 בינואר ב1
בני ארבעה עצר הכוח הכרמל. על עוספיה הדרוזי בכפר הבדואית השכונה את הגבול
חייל היה העצורים אחד קדמי. הדס החיילת ברצח כחשודים בשכונה, שהתגוררו דודים
בניין. בקבלנות עבדו האחרים והשניים רכב, השכרת בחברת עבד אחר סדיר, בשירות

לחייהם. העשרים בשנות היו כולם

בבית מעצרם להארכת 1985 בינואר ב3 והובאו חיפה משטרת במטה נחקרו הארבעה
אותם הקושרות ראיות נמצאו שלא מאחר שוחררו זמן לאחר בחיפה. השלום משפט

קדמי. הדס של רוצחיה נתגלו טרם היום עד לרצח.
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בירושלים "הפועלים" בבנק הכספות שוד
,7:30 בשעה 1985 בפברואר ל3 14:00 בשעה 1985 בפברואר ה1 שבין השבוע, בסוף
ג'ורג' המלך ברחוב "הפועלים", בנק של הראשי הסניף במרתף פרטיות כספות 168 נפרצו
וחדרו שימשה, שברו הבנק, של האחורי בקיר אחד סורג ניסרו הפורצים בירושלים. 33

של הפלדה בדלת למרתף. שהובילו במדרגות וירדו צדדית, דלת אל פנו משם הבנק. לאולם
תואם מפתח ובאמצעות הכספות, לחדר הצמוד לחדר פנו אלא נגעו, לא הכספות חדר
מטבע מהן ולקחו פרטיות, הכספות את פיצחו פטיש בעזרת הכספות. לחדר אשנב פתחו
רכוש נגנבו הכספות מן כי הייתה הראשונית הערכה רבים. ערך ודברי תכשיטים חוץ,

אמריקאיים. דולרים מיליון כארבעים של בערך ומזומנים
שותף להם היה וכי בשוד השתתפו אנשים לארבעה שניים בין כי סברו, המשטרה חוקרי
החשמל, כבלי את הפורצים ניתקו מקדמת כפעולה מידע. להם שסיפק הבנק, בתוך סמוי
משסיימו החניה. מגרש אל הפונה בכיוון הבניין קיר על המשתלשלים והאזעקה הטלפון
המנעול. צילינדר שבירת ידי על הסניף של אחורית דלת דרך הפורצים יצאו מלאכתם, את
של הפעולה נוהלי ואת האזעקה מערכת חסרונות את היטב כנראה הכירו הכספות פורצי
של האזעקה מערכת את המחבר הטלפון קו חיתוך כי שידעו היה נראה בנדון. המשטרה
על הודעה או אזעקה ולא בלבד, תקשורת תקלת על הודעה יפעיל המשטרה למוקד הבנק
הבנק, לסניף ניידות מזניקה אינה שהמשטרה כנראה, גם, ידעו הפורצים באזעקה. תקלה
שבת, בליל היה; כך ואכן תקשורת, תקלת על הודעה המחשב מסך על מופיעה כאשר
משטרת במוקד המחשב במסוף התקבלה הבנק, של הכספות למרתף הפריצה בעת
"תקלת הודיע: המשטרתי המסוף האזעקה. במערכת תקלה על הודעה ירושלים
ושהחברה הסוער, האוויר מזג בגלל בתקלה שמדובר הניחו המוקד שוטרי תקשורת".
ולהודיע העניין את לבדוק צריכה אליה, גם מחוברת שהאזעקה אביב, בתל הפרטית
הכספות מרתף בתוך ובביטחון רב זמן לפעול הפורצים לעצמם הרשו בינתיים למשטרה.

הבנק. של

לטפל המשטרה של מתפקידה זה אין כי במשטרה, גורמים טענו הפריצה בעקבות
פעם מדי מתקבלות רבות הודעות וכי האזעקה, במערכת תקשורת תקלות על בהודעות
תקלות על ההודעות פעם. בכל ניידת להזניק יכולה אינה והמשטרה המחשב, במסופי
המתפעלת החברה של העצבים במרכז גם זמנית בו מתקבלות במשטרה, אמרו תקשורת,

האזעקה. מערכת את
לבין ביניהם ברורים סיכומים פי על כי "בזק", בחברת בכירים גורמים טענו זאת לעומת
הודעה בכל נאות ולטיפול המערכת לתפעול מלא באופן המשטרה אחראית המשטרה
תקלת על שהודעה מלכתחילה, ברור ב"בזק" האלה, הגורמים לדברי שמתקבלת.
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לברר המשטרה על חובה ולכן הטלפון, קו של מכוון ניתוק על גם להצביע יכולה תקשורת
בשטח. קורה מה

האזעקה. מערכות בנושא והתמצאות ידע בעלי היו שהפורצים היה החקירה מכיווני אחד
של התה מחלקת בהם אנשים, שבעה המשטרה עצרה ,1985 במרס השוד, לאחר כחודש
שעמד וכמוח הקבוצה כראש שנחשד מי דרורי, יצחק של אחותו מוזס, מרגלית הבנק,
והמידע פיו, את פצה לא מהם איש אך במעצר, ישבו השבעה לבנק. הפריצה מאחורי

שוחררו. מכן לאחר וחצי כחודש לדין. להעמידם כדי הספיק לא המשטרה שברשות
לאחר המשטרה, עם פעולה לשתף הקבוצה מחברי אחד הסכים יותר מאוחר וחצי כשנה
דולר אלף כ700 של סכום רק נשדד לבנק בפריצה כי התברר לדירה. בהתפרצות שנתפס
התאכזבו רב לשלל שציפו השודדים דומה. בסכום ומטבעות תכשיטים וכן במזומן,
משתתפי בין חולק לא הכסף כי היה נראה ולכן, יחסית, מועט שהיה עמלם", "פרי למראה
עם התערערו. חבריה בין והיחסים מקופח, הרגיש מהחבורה חלק שהובטח. כפי השוד
המשטרה לחלוטין. כמעט היחסים ניתקו המשטרה, עם פעולה לשתף שהסכים השותף
להקליט לו ולאפשר הכנופיה, לחברי הסוכן בין המגע את לחדש שנועדה פעולה יזמה
נציב עם לכן קודם שבועיים נפגש כהן, אבי ניצב סגן המיוחד, החקירה צוות ראש אותם.
הסמוי לסוכן ש"ח אלפי מאות של בסכומים שומות משלוח עמו ותיאם הכנסה מס
השומות האחרים. הכנופיה ולחברי הכנופיה, בהנהגת חשוד שהיה דרורי, יצחק בפרשה,
שהיה "קליק", הלילה במועדון הכנופיה חברי כביכול שגרפו לרווחים בקשר נשלחו
כסוכן שירותו תמורת ש"ח. אלף 300 סך על שומה קיבל דרורי דרורי. יצחק של בבעלותו
עד של מעמד קיבל והוא נגדו, פליליים אישומים כמה על בשוד זה לשותף ויתרו סמוי

מדינה.
שהביא מידע כל הסמוי. הסוכן הפעלת על מיוחד משטרתי צוות עבד ארוכה תקופה במשך

מתמיד. מעקב תחת היו בפרשה והמעורבים ונבדק נבחן
לחדר בפריצה חשודים חמישה המשטרה חוקרי עצרו בלילה, שישי יום ,1987 ביולי ב17
אותם אלה היו לכן. קודם וחצי שנתיים בירושלים "הפועלים" בבנק הפרטיות הכספות
אישום. כתב נגדם שהוגש בלי וחצי חודש בתום ושוחררו השוד לאחר מיד שנעצרו חשודים
 דרורי מאיר  דרורי יצחק של אחיו אלה היו חסרו; הקודמים מהעצורים שניים

התה. מחלקת ואחותו,
נפשו מהחשודים שניים ביולי. ה17 בבוקר ארבע בשעה בדיוק פעלו השוטרים חוליות
הפעולה בראש אותם. ועצרו לחדריהם נכנסו השוטרים שלמה". "המלך במלון באילת
הגיעו במקביל ירושלים. במרחב החקירות מלשכת רוביו אבי פקד רב עמד באילת
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להטרדות הרגיל דרורי, יצחק בירושלים. האחרים החשודים שלושת לדירות גם שוטרים
החקירות אגף קצין פיקדו הצוותים על מפיו. הגה שהוציא מבלי למעצר הלך משטרה,
כהן. אבי ניצב סגן בירושלים, החקירות לשכת וראש פלייסיג, עמי ניצב סגן בירושלים,

גת. וקרית אשקלון משטרת של המעצר בבית בבידוד הוחזקו החשודים חמשת
שכלל חסוי, חומר המשטרה הציגה מעצרם, להארכת החמישה כשהובאו ביולי, ב19
התקשורתי הליווי בגלל ליוקרתי נחשב זה תיק הסמוי. הסוכן שערך והקלטות עדויות
בשלבים שנפגעה תדמיתה את לתקן חשוב למשטרה היה כן כמו לחקירה. שהיה
היה ולא מכבר, זה בוזבז מהבנק בזמנו שנלקח שהשלל ולעובדה האירוע של הראשונים

לבעליו. שיוחזר סיכוי כל
גדולה. הצלחה ירושלים במשטרת ראו אלה במעצרים

ל12 המחוזי בביתהמשפט דרורי יצחק נידון 1989 בינואר 1989 בינואר 31 בתאריך
מאסר. שנות

על מאסר חדשים וששה ולשנתיים מאסר, חודשי ו2 מאסר שנות ל6 נידון כהן שמעון
קודמת עבירה על נוספי חדשים 18 של מאסר לגביו הופעל כן כמו שנים. 3 למשך תנאי

מאסר. שנות 8 של עונש קיבל וכך שביצע
שנים. שלוש למשך תנאי על מאסר ושנתיים מאסר שנות ל4 נידון ישראל ציון

מאסר. שנות ל9 נידון כהן אפרים
הוכחות. מחוסר נסגר נגדה התיק דרורי) יצחק של (אחותו מוזס מרגלית

זוכה.  סופר אורי
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מלבסקי מלה רצח
על שרועה אישה בגופת ברוך תל בחוף העובדת פרוצה הבחינה 1985 במרס 10 בתאריך
התעופה בשדה השומר באמצעות הישן. ההתפלה מתקן לעבר מהכביש המוביל עפר שביל
אביב תל מחוז מפקד סגן בראשות רבים כוחות הגיעו ולמקום המשטרה את הזעיקה דוב

דן. מרחב ומפקד

"פגע מסוג דרכים בתאונת מדובר כי המשטרה לחוקרי היה נראה ראשונית בבדיקה
כי נמצא הגופה נתיחת לאחר לבושה. הייתה וגופתה רוצץ, ההרוגה של ראשה וברח".
שברים וכן הצווארי השדרה ובעמוד בצלעות שברים מאחור, שמאל בכתף שבר למנוחה
זו והיא רכב, ידי על מפגיעה בכתף המכה נבעה הפתולוגים, לדברי התחתונות. בגפיים

יותר. מאוחרת מדריסה היו ברגליים הפגיעות הקטלנית. הפגיעה שהייתה
תיירת אחותה, כי והודיעה שפאן, חיה הירקון מרחב במשטרת הופיעה 1985 במרס ב11
הבית את עזבה לדבריה, מאמש. נעדרת ,57 כבת מלבסקי, מלה בשם הברית מארצות
רחוב פינת ג'ורג', המלך ברחוב ידידה לפגוש הלכה ומשם אחיה, לבית הגיעה ,17:00 בשעה

בוגרשוב.

מלבסקי. מלה הנעדרת של כגופתה זוהתה ההרוגה גופת

אמורה איתה ומידידתה מלבסקי מלה של משפחתה מבני עדויות גבו המשטרה חוקרי
מירושלים. יערי חוה להיפגש, הייתה

באותה טבעוני לרופא לגשת מנת על להיפגש אמורות היו הן יערי, חוה של לדבריה
ים באזור לטבעונות מכון בהקמת התעניינה והמנוחה טבעוניות, היו הנשים שתי סביבה.

המלח.

שהן. כל לתוצאות החוקרים הגיעו לא החקירה של זה בשלב
חדד, מישל פקד החקירה, צוות ראש אצל אנונימי מכתב התקבל 1985 מרס חודש בסוף

עזה. רצועת לכיוון החקירה את להסיט המכוונים פרטים ובו אלמונית, ידי על שנכתב
ושמע המנוחה, של אחותה עם קשר החקירה צוות ראש יצר 1985 נובמבר חודש בתחילת
דן. למרחב דין עורך בלוויית האחות הגיעה לבקשתו, ירושתה. בענייני מטפלת המשפחה כי
וכן בירושלים "הפועלים" בבנק חוץ מטבע חשבון היה מלבסקי מלה למנוחה כי סיפרו הם
העברות של פעולות התבצעו החשבונות שני בין אביב. בתל "לאומי" בבנק חשבון

כספים.

אביב בתל המנוחה של הבנק חשבונות את הצוות ראש בדק זה מידע בעקבות
לפעול כוח ייפוי היה יערי לחוה כי התברר יערי. חוה של חשבונותיה את וכן ובירושלים

ירושלים. בסניף ''הפועלים" בבנק המנוחה בחשבונות
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וכי המנוחה, של חשבונותיה התנהלו בו בבנק כפקידה עבדה יערי חוה כי התברר עוד
דולר. אלף ב50 המסתכמים כספים 1984 שנת במשך המנוחה של מחשבונה משכה
מלבסקי, מלה של כביכול שהיו עליהם, החתימות כי עלה הכוח וייפוי ההמחאות מבדיקת
לביצוע החקירה צוות את הביא אשר מניע, נחשף אלו עובדות גילוי בעקבות מזויפות. היו
לנהל גרנות, אביבה הקרובה, חברתה ואת יערי חוה את שהביאו חקירתיות, פעולות
המנוחה. של חשבונותיה בדיקת בעקבות עלה גרנות אביבה על החשד מחשידות. שיחות

שקלים. אלף כ500 של גודל בסדר המנוחה מכספי נהנתה גרנות אביבה כי התברר
בינואר וב13 יערי חוה נעצרה הסמויה, בחקירה התפתחויות בעקבות ,1986 בינואר ב9

גרנות. אביבה חברתה נעצרה 1986

עם פעולה לשתף החלו בהמשך אך לפרשה, קשר כל השתיים הכחישו חקירתן בתחילת
אחת כל החשודות. שתי בין מבוקר עימות החקירה צוות ערך בינואר וב27 החוקרים,

מלבסקי. מלה של למותה האחריות את השנייה על להטיל ניסתה

הבאות: הראיות התגלו החקירה במהלך
יערי. חוה של בעלה של בבעלותו שהיה "סובארו", מסוג רכב באמצעות בוצע הרצח .1

לארבעה הנ''ל שברכב הצמיגים ארבעת את יערי חוה החשודה החליפה הרצח לאחר .2

בירושלים. ג'וז, בואדי בוצעה ההחלפה חדשים. צמיגים
ג'וז אל בואדי ורחצה סיכה בתחנת יסודית בצורה נשטף הרצח בוצע בו הרכב .3

זו. עובדה ואישר אותר, הסיכה תחנת בעל בירושלים.
במושב נתגלו הרכב בבדיקת ירושלים. תושב לאזרח נמכר הנ"ל ה"סובארו" רכב .4

שכיסויי אף על מלבסקי. מלה המנוחה של לזה דומה מסוג דם כתמי הנהג לצד הקדמי
במושב הסופגת השכבה תוך אל הדם חלחל היטב, נשטף והרכב הוחלפו המושבים

מותה. לפני המנוחה ישבה עליו
בכתב נכתב כוח ייפוי יערי. חוה ידי על זויפו גביהן על שהחתימות המחאות, נתפסו .5

של זיוף באמצעות מלבסקי מלה של בשמה כביכול ונחתם גרנות, אביבה של ידה
יערי. חוה

מרס חודש בסוף אלמונית ידי על שנשלח המכתב הודפס בה הכתיבה מכונת נתפסה .6

הוברר החקירה. כוונת את להסיט הייתה ומטרתו החקירה, צוות ראש אל 1985
הנ"ל. למטרה יערי חוה ידי על נשכרה הכתיבה שמכונת

אביבה נגד אישום כתב אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגש 1986 פברואר בראשית
הבאות: העובדות את שכלל יערי, וחוה גרנות
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ורצוף. הדוק קשר ביניהן ומקיימות ,1977 משנת חברות גרנות ואביבה יערי חוה .1

בפברואר 1 שבין בתקופה אביב, בתל יהודה בן סניף "לאומי", בבנק עבדה יערי חוה 1
בדצמבר 30 לבין 1982 באוקטובר 14 שבין בתקופה .1982 באוקטובר ל8 1981
זרים. ערך ניירות כיועצת בירושלים ג'ורג' המלך בסניף "הפועלים", בבנק עבדה 1983

חשבון והחזיקה פעם, מדי בישראל לבקר נהגה אמריקאית, אזרחית מלבסקי, מלה .3

אביב. בתל ישראל מלכי ככר סניף "לאומי", בבנק חוץ במטבע חיסכון
סניף "הפועלים", בבנק פת"ח חשבון מלבסקי מלה פתחה 1983 במרס 3 בתאריך .4

ערך ניירות רכישת לצורך לשמש היה אמור זה חשבון בירושלים. ג'ורג' המלך
העסקאות. ומבצעת יועצת שימשה יערי חוה ומכירתם.

של מחשבונה הנאשמות שתי גנבו 1984 בדצמבר ל9 עד 1983 בדצמבר מ21 החל .5

דולרים. אלף כ52 של כולל סך "הפועלים" בבנק מלבסקי
שקלי ושב עובר לחשבון החוץ מטבע המרת ידי על בוצעה מהחשבון הכסף גניבת .6

בידיעתה יערי חוה ידי על מלבסקי מלה של חתימתה זויפה שבהן המחאות ומשיכת
של כוחה את כביכול המייפה שתיהן, בידי כוח ייפוי זיוף ידי על וכן גרנות, אביבה של
הבנק. לפקידי יערי חוה מסרה המזויף הכוח ייפוי את הנ"ל. בחשבון לפעול יערי חוה

1985 במרס 8 וביום בישראל, לביקור מלבסקי מלה הגיעה 1985 בפברואר ב26 .7

מצב את לברר מנת על בירושלים, ג'ורג' המלך סניף "הפועלים", בבנק ביקרה
להימצא היו שאמורים הכספים יתרת שכל המנוחה גילתה אז הנ"ל. חשבונה
טיפלה מהחשבון הכספים בהוצאת כי לה מסרו הבנק פקידי נעלמה. בבנק בחשבונה

יערי. חוה

יערי, חוה של הטלפון מספר את הבנק מפקידי מלבסקי מלה קיבלה מעמד באותו .8

הכספים. היעלמות פשר את לברר כדי אליה וטלפנה
והשתיים מלבסקי, עם השיחה תוכן על גרנות לאביבה יערי חוה סיפרה מכן לאחר .9

עימה. לנהוג כיצד התייעצו
לבית בטלפון יערי חוה התקשרה ,15:00 השעה בסביבות ,1985 במרס 10 בתאריך .10

מספר את השאירה ויערי בבית, הייתה לא מלבסקי מלבסקי. מלה של אחותה
לכשתחזור. תתקשר שמלבסקי מנת על גרנות, של הטלפון

חוה עם ושוחחה מלבסקי מלה התקשרה חזרתה, עם ,16:00 בשעה כמבוקש, ואכן, .11

בקרן להיפגש קבעו הן גרנות. אביבה של בדירתה עת באותה ששהתה יערי,
לערך. 17:45 בשעה ג'ורג' בוגרשובהמלך הרחובות
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ממקום מלבסקי את יערי חוה אספה ,17:45 בשעה בערך ,1985 במרס 10 בתאריך .12

להן שחיכתה גרנות, אביבה את לאסוף נסעו הן נהגה. בה "סובארו" במכונית המפגש
למכונית הצטרפה שגרנות לאחר יערי. חוה עם מראש בתיאום מגוריה, למקום סמוך

ברוך. תל חוף לכיוון כולן נסעו
ראשה על הנאשמות הלמו דוב, התעופה לשדה סמוך ברוך, תל לחוף הנסיעה במהלך .13

אותה, הממו אותה, פצעו הן למותה. לגרום תחילה בכוונה קהה במכשיר מלבסקי של
דרסו למותה לגרום ובכוונה חזיתה, לפני הניחוה מהמכונית, הוציאוה חיה ובעודה
ונגרם הושחתו, פניה האישה, של גופה אברי נפגעו מכך כתוצאה המכונית. עם אותה

המיידי. מותה
המנוחה. גוויית את והשאירו במכונית, מהמקום הנאשמות הסתלקו הרצח לאחר מיד .14

זיהויה. את למנוע כדי המנוחה של וכובעה תיקה את עמן לקחו הן

כפי דבורין, פנינה הדין עורכת התובעת, של טענותיה את השופטים אימצו רבה במידה
הרצח, את תכננו הנאשמות שתי כי קבעו הם הסיכומים. בשלב ביטוי לידי שבאו
התיירת את לגרור ליערי עזרה גרנות כי השופטים קבעו עוד במקל. או במערוך והשתמשו
מטרים. כעשרים של לאורך אותה וגררה המכונית בה פגעה ואז המכונית, לקדמת

התיירת. של מותה נגרם מכך כתוצאה
השופטים. אימצו התיירת של מותה לנסיבות באשר גרנות אביבה של מעדותה חלקים גם
לפני המנוחה את לגרור יערי לחוה עזרה גרנות אביבה כי השופטים לקביעת בנוסף
תל בחוף אותן יפתיעו שלא כדי הרכב, כלי על שמרה גרסתה, פי על כי כתבו, המכונית
הרצח. למעשה בשותפות גרנות אביבה למעשה הודתה השופטים, אמרו בכך, ברוך.
מלבסקי של בחשבונה שהיה הכסף כי יערי, חוה של טענתה את וכול מכול שללו השופטים
קרבה של הקשר כי קבעו השופטים אביה. ידי על בשעתו לה שניתן שלה, כספה היה
הם הנאשמת. של דמיונה יציר אלא היה לא לתיירת הנאשמת של אביה בין משפחתית
התיירת הגיבה הכספי, הנושא כשהועלה הנסיעה, במהלך כי יערי, חוה מגרסת חלק קיבלו
את היכתה גרנות מהמכונית. לקפוץ וניסתה "גנבות", הנאשמות את כינתה בחריפות,
שניתנה הזו המכה מהמכונית. לקפוץ הצליחה לא והתיירת הנסיעה, בשעת המנוחה

תכנון. של תוצאה הייתה במקל או במערוך לתיירת

גרנות אביבה על עולם מאסר אביב בתל המחוזי המשפט בית גזר 1987 בינואר ב15
מלבסקי. מלה התיירת רצח בגין יערי וחוה
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מפעלים סג>רת בעקבות פועלים הפגנות
בתחום גם ביטויו מצא הארץ ברחבי ועובדים מפעלים על והשפעותיו הכלכלי המצב
אלו ובשביתות בהפגנות טיפלו ישראל משטרת שוטרי והשביתות. הציבורי הסדר הפרות

הכלכלי. המצב רקע על

"אתא" תשלובת במפעלי  במיוחד סוערות העובדים הפגנות היו מפעלים בשני
לענייני השרים ועדת החלטת היוודע עם ,1985 במאי 11 בתאריך ישראל. ובמספנות
נעלו התשלובת, את למכור שרון, אריק והתעשיה, המסחר שר הצעת את לדחות כלכלה
ועדת החלטת של פירושה אליו. וכניסה ממנו יציאה ומנעו המפעל, שערי את העובדים
העניק המשפט בית התשלובת. של ודאית הכמעט סגירתה היה כלכלה לענייני השרים
אז עד אם התשלובת, לסגירת כמועד ביוני ה3 את וקבע החברה, למכירת אחרונה ארכה
עד השערים, את יפתחו ולא העבודה את יחדשו לא כי הודיעו, "אתא" עובדי תימכר. לא
והזהירו שלהם, התגובה צעדי את קודם ערב תכננו העובדים נציגי המפעל. עתיד שיובטח
עובדיו, כל במפעל התאספו במאי ה27 של בבוקרו בהם". תרגיש המדינה כל "הפעם כי

ומזרנים. שמיכות השאר בין עימם הביאו הם ממושכת. לשהייה והתארגנו
המחוזי המשפט בית החלטת על "אתא" תשלובת לפועלי שנודע לאחר ספורות דקות
מתקני על העובדים השתלטו ובכורדני אתא בקרית החברה מפעל את לסגור בחיפה
הזעיקו העובדים ועדי מהמחסנים. שהוצאו כותנה בערמות שעריו את וחסמו המפעל,
800 במפעל. יומיים כבר שהיו המשמרות, לעובדי הצטרפו ואלה מבתיהם, עובדים
מים זרנוקי הכינו הם עתידם. שיובטח עד המפעל, שטח את יעזבו לא כי הודיעו העובדים
להגיע עמדו שנפוצה, השמועה פי שעל השמירה, חברת אנשי את בהם לקדם כדי ואלות
השמירה חברת לאנשי יאפשרו לא כי הודיעו העובדים החברה. נושי מטעם המפעל לשטח
הגיעה מזון אספקת בכוח. להם יתנגדו בכך, צורך יהיה ואם המפעל, לשטח להיכנס
ייתכן כי הודיע, הוועד נציג במאבקם. לפועלים לסייע שנחלצו האזור, מקיבוצי למתבצרים

כמפעל. השבת לשביתת העובדים משפחות גם יצטרפו יותר מאוחר שבשלב

התנועה צירי את מכני בציוד וחסמו המפעלים משטח העובדים פרצו במאי ב28
אתא. קרית ובמרכז "אתאכורדני" למפעל בכניסה הגובל בקטע עכו בכביש המרכזיים
וקראו שלטים, הניפו העובדים קילומטרים. עשרות לאורך תנועה פקקי נוצרו כך בעקבות
קיסר. ישראל ההסתדרות, של הכללי והמזכיר פרס, שמעון הממשלה, ראש בגנות קריאות

רב, באיפוק נהגו השוטרים המפגינים. לבין נזעמים נהגים בין התכתשויות פרצו במקום
מפקד ובראשם למקום, הגיעו בכירים משטרה קציני בכוח. המפגינים את מלפזר ונמנעו
ניצב תת חיפה, משטרת ומפקד שדה, מאיר ניצב תת סגנו, שאול, לוי ניצב הצפוני, המחוז
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על השפעתם שיפעילו כדי הוועד, נציגי של לבס על דיברו ארוכה שעה במשך חביב. יעקב
של חוקית בלתי חסימה של וחצי כשעה לאחר התנועה. צירי את לפתוח העובדים
של המאבק במפעל. והסתגרו חזרו העובדים מרבית להתפזר. המפגינים ניאותו הכבישים
לאלתר. התשלובת סגירת  נחרצת היתה הממשלה החלטת אך נמשך, התשלובת פועלי

מירכי. באיפוק פעם אחר פעם זאת עשו סדר להשליט שנדרשו ישראל, משטרת שוטרי
הממשלה ראש משרד מול ישראל מספנות עובדי כ400 הפגינו 1985 בנובמבר ב'10
לשוט "רוצים כגון: שלטים נשאו המפגינים אוקטובר. משכורת תשלום אי על במחאה
הגדרות את עברו הם למצולות". יורדת והמספנה לצוללות, זקוק ו"צה"ל לטבוע" ולא
הממשלה משרדי בין המקשר הכביש קפלן, שדרות במרכז והתייצבו השוטרים, שהציבו

לכנסת.
ניגשו המספנות עובדי ועד נציגי הגבול. ומשמר פרשים בסיוע גדול בכוח נערכה המשטרה
הם אז או בסירוב. נענו אך האוצר, שר עם פגישה לבקש כדי הממשלה ראש למשרד
הכביש, במרכז התיישבו חלקם הממשלה. ראש משרד לעבר לצעוד והחלו לכביש, התפרצו
חיים ניצב תת ירושלים, משטרת מפקד של הישיר בפיקודו השוטרים התנועה. את וחסמו
ובמהלכן להתכתשויות, נקלעו העובדים בכוח. שימוש תוך המפגינים את הדפו אלבלדס,
שמפקד לאחר רק רפואי. לטיפול ונזקק בראשו נחבט מהם אחד מהם. שניים נעצרו

המפגינים. התפזרו העצורים, שני את לשחרר הבטיח ירושלים משטרת
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"הבתים" אסון
את "אגד" של אוטובוסים ארבעה עשו לערך 8:40 בשעה ,1985 ביוני 11 שלישי, ביום

יעקב. זיכרון באזור הים, שפת שעל השמורה לכיוון הבונים ממושב דרכם

בקו ה26.96 שבקילומטר הברזל מסילת למפגש הראשון האוטובוס הגיע 0842 בשעה
המסילה, לפני עצר 1980 יצור ושנת 303 דגם "מרצדס" מסוג האוטובוס אביב. חיפהתל

איטית. בנסיעה אותה לחצות והחל

על מובלת נוסעים, קרונות שבעה ובה אקספרס, רכבת דרום מכיוון התקרבה עת באותה
קמ"ש. כ107 של במהירות 012 מטיפוס קטר ידי

הוריד הפסים, על באוטובוס הקטר נהג וכשהבחין למפגש, שהתקרבה לפני צפרה הרכבת
חזית ההתנגשות. את למנוע הצליח לא אך הבלימה, מערכת את והפעיל המשנק, את
סיבובית תנועה נוצרה המכה מעצמת האוטובוס. של השמאליאחורי בצדו פגעה הקטר
מטרים כארבעים של למרחק הועף האוטובוס שנייה. למכה שגרמה האוטובוס, של

ההתנגשות. למקום צפוניתמערבית

במסגרת תקווה בפתח "בתר" הספר בית של הביניים חטיבת תלמידי נסעו באוטובוס
"בנימצווה". טיול

וכן משטרה כוחות הצפוני והמחוז חיפה ממשטרת הגיעו התאונה על ההודעה קבלת עם
חיל מסוקי ששני הנפגעים, פינוי תהליך הסתיים כשעה תוך ראשונה. ועזרה הצלה שירותי
הופסקה הרכבות ותנועת האזור, את סגרו המשטרה של גדולים כוחות בו. סייעו אוויר

הנדרש. הזמן לפרק

ובמקום בתוכו בסריקות והוחל גלגליו, על האוטובוס את העמידה הבונים ממושב מלגזה
הועפו האוטובוס נוסעי מרבית כי התברר ישנם. אם נוספים, נפגעים לאתר כדי האירוע
ודם פיח שונים. וחפצים לבוש חלקי אוכל, תיקי הוצאו האוטובוס הריסות מבין החוצה.
של ברדיוס מפוזרים היו האוטובוס של חלקיו התאונה. באתר בזה זה מעורבים היו

מטרים. עשרות

הספר מבית הנדרשת המשטרה פעילות כל את המשטרה תחנת מפקד ריכז תקווה בפתח
זיהוי לשם הפתולוגי, למכון לאבוכביר, והורים מורים והבאת ההורים יידוע לגבי
של מחשש הספר לבית הוזנקו נמרץ טיפול וניידת אדום דוד מגן של אמבולנס ההרוגים.

והתעלפויות. היסטריה

נהגת יותר. מאוחר מפצעיהם נפטרו ושלושה במקום נהרגו האוטובוס מנוסעי 19
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החולים לבתי אדום דוד מגן של באמבולנס פונו, הפצועים ההרוגים. בין היתה האוטובוס
בחדרה. יפה" ו"הלל בחיפה ו"רמב"ם" "כרמל"

אשר אחרים וארבעה "רמב"ם", החולים לבית במסוק הועברו הפצועים מן ארבעה
השומר. בתל "שיבא" החולים לבית במסוק הוטסו ראש, לפגיעות חשש אצלם נתגלה

עדי של ומסיפורים ועוזרו הקטר נהג מחקירת התאונה, מפצועי כמה של מעדויותיהם
הראשון, האוטובוס נהגת כי עלה הבונים במושב חברים הרכבת, נוסעי  לתאונה ראייה
רכבה כלי את עצרה ז', כתות תלמידי כ120 שהסיעו אוטובוסים שלושה של בשיירה
המסילה מעבר כי הסתבר עוד החוק. שמחייב כפי הברזל מסילת לפני וחצי מטרמטר
הנהגת העצירה, לאחר בלבד. אזהרה שלטי בו מצויים אלא, מחסום, בו ואין מרומזר אינו

הקטלנית. התאונה אירעה ואז באיטיות, המסילה על האוטובוס את להסיע החלה
מדידות נערכו כן כמו ובכתב. פה בעל עדויות ואספו בוחנים, הגיעו האירוע למקום
לסיבת אפשרויות שלוש נבדקו לתאונה. הקשורים שונים ממצאים אחרי וחיפושים

ורשלנות. האוטובוס נהגת של אנוש טעות באוטובוס, טכנית תקלה התאונה:

רכבת במפגש כי אמר בןיהושע איתן משנה ניצב ישראל, במשטרת התנועה מחלקת ראש
אוטומטי. מחסום להציב צורך אין התאונה אירעה שבו כזה מסוג

האסון. בחקירת עסקו נפרדים צוותים ארבעה

לירון; דני רבפקד התנועה, מחלקת נציג גם בה שהיה התחבורה, שר שמינה ועדה א.

חיפה; ומשטרת הארצי המטה של התנועה מחלקת ב.

"אגד"; ג.

ישראל". "רכבת ד.

נהגת של בהתנהגותה מוטעה דעת שיקול היה לתאונה העיקרי הגורם כי עלה מהממצאים
האוטובוס.

תחילת מאז ישראל רכבת בתולדות הגדול היה הבונים למושב סמוך שאירע הרכבת אסון
כבדים: אסונות שלושה התרחשו בעבר פעולתה.

רכבת לבין משאית בין בהתנגשות נפצעו ושישה אנשים עשרה נהרגו ,1962 בשנת בראשון,
ביתדגן. לכביש גהה כביש כין המסילה בצומת אקספרס

צבאית במשאית רכבת פגעה המפרץ, שבקריות כורדני לאזור סמוך ,1972 בשנת בשני,
חיילים. 18 של למותם וגרמה באזור, המשרתים חיילים שהובילה
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חיילים. שישה נספו לעכו, חיפה בין אזור, באותו ,1975 בשנת בשלישי,

רכבת. מעורבת הייתה בהן דרכים, תאונות שמונה אירעו 1985 עד 1975 משנת

היו בהן תאונות, כל בעבר אירעו לא הבונים, בצומת התאונה, אירעה שבו במקום
באזור. שרעו חיים, בעלי מעורבים בהן כאלה רק אלא אדם, בני מעורבים

המדינה. בתולדות ביותר המחרידות הדרכים מתאונות אחת הייתה הבונים" "תאונת
זה בעניין הכנסת של ישיבות כמה ולאחר עבודתה את סיימה הבירור שוועדת לאחר
ילדים 19 כאמור, נהרגו, זה באסון מהאסון. כלקח התעבורה בתקנות שינויים הוכנסו

נפצעו. עשר ששה המורות. ואחת מלווה הורה האוטבוס, נהגת  מבוגרים ושלושה
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שמש בית ליד משואה ביער בןיאיר ומאיר כהן מיכל רצח
משואה ביער כהן ומיכל בןיאיר מאיר של גופותיהם נתגלו לערך, 14:00 בשעה ב27.6.85,
ארבעה גם נמצאו ברכב רכבו. בתוך נמצאה בןיאיר מאיר של גופתו שמש. לבית הסמוך
לא במקום לרכב. מחוץ נמצאה כהן מיכל של גופתה מ"מ. תשעה כדורי של תרמילים

גניבה. או שוד מאבק, סימני כל נמצאו
של קבוצות מג"ב. שוטרי ידי על ונסרק האזור נסגר הגופות, גילוי על ההודעה קבלת עם
אשר ניידת, מעבדה הגיעה למקום תוחקרו. יום, באותו בסביבה בניווטים שהיו חיילים,
הרוצחים. של נסיגה עקבות חיפשו וגששים כלבנים הזירה. את והנציחה מוצגים אספה
הרכב כלי את לבדוק כדי סימנים מעבדת ונציג אצבע טביעות לבדיקת מומחים זומנו
נעשו רעיונות. קבלת לשם מעבדות מז"פ נציגי כל של משותף כינוס נערך כן כמו וסביבתו.
באזור הירוקה הסיירת איש עם במקום, לישראל" הקיימת "הקרן של יערן עם סריקות
ולחיים לעבודה חבריהם וכל הקרבנות של המשפחה קרובי כל מהאזור. מיעוטים בני ועם

ותיקים. ידידים היו שהנרצחים התברר ראשונית בחקירה נחקרו.

בגין המבוקש גנימאת, חסן מוחמד בשם חשוד על ידיעות נתקבלו האזור מיפוי במהלך
גנימאת מחמוד זיאד עם ביחד באזור מסתובב הוא כי ידוע היה ממעצר. ובריחה רצח
הרצח, בביצוע הודו נעצרו, שלושתם צוריף. מכפר גנימאת אבולעפיה עזיז ומוצטאפה

בתיהם. נהרסו הרצח שחזור לאחר אותו. ושחזרו

עולם; למאסר גנימאת מחמוד וזיאד גנימאת מוצטאפה נדונו 21.5.86 ביום שניתן דין בגזר
בפועל. מאסר שנות ל15 נדון גנימאת מוחמד

הגלבוע הר למרגלות אלמקייס ולאה אליהו יוסף רצח
במוסד כמורה המשמש אליהו, יוסף כי עפולה, במשטרת הודעה נתקבלה '85 יולי בשלהי
המשמשת אלמקייס, לאה כי המוסד הנהלת הודיעה כן כמו מביתו. נעדר "מפתן", הילדים
חיפושים במהלך נעדרת. היא שאף חשש ויש לעבודה, הגיעה לא לאומי, בשירות כמורה
של מכוניתו נמצאה מסוק, ובעזרת וצה"ל מג"ב משטרה, כוחות ידי על שנערכו נרחבים
אחד ועל חבטה, סימני ניכרו המכונית גוף על שבשומרון. בג'נין נטושה אליהו יוסף
חיפושים לבצע מיד החלו משטרה אנשי של חוליות דם. וכתם אורן מחטי נמצאו המושבים
עדויות גביית שכללה ענפה, חקירה לאחר ג'נין. ובסביבות המכונית נמצאה שבו באזור
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מרכזיים. חשודים 15 של רשימה המשטרה ערכה כוללת, תמונה שיצרו פרטים ואיסוף
הרצח. את ביצעו שאכן החשודים, שלושת של שמותיהם גם היו זו ברשימה

בניחסן עבדאללה בן עותמאן עברו ,13:00 השעה בסביבות ,21.7.85 שבתאריך הסתבר
מקום הגלבוע, בהר לישראל" הקיימת "הקרן בחורשת אלסעדי, מוחמד כן והזעא
היו השניים "נורית". הגדנ"ע למחנה מזרחית קילומטרים כשלושה טיולים, אתר המשמש
ובתוכה חונה מכונית ראה בניחסן עותמאן חרוד. מעיין ליד שבשומרון, ערבונה הכפר בני
שניהם. את לרצוח החליטו וחברו והוא אלמקייס ולאה אליהו יוסף  האנשים שני
את וחבל. גדול סכין "קרבין", רובה הסתירו בו למקום קילומטר כחצי הלכו הנאשמים
לפני אחדים חודשים בניחסן, ג'אמל בן נאסר שלישי, אדם עם יחד הנאשמים גנבו הרובה
עין  גלבוע "מעלה החקלאית החווה בעלי מס, משפחת של מגורים לבית בהתפרצות כן

הגלבוע. למרגלות נורית"

בנשק איום ותוך פנים, רעולי אליה ניגשו המכונית, חנתה בו למקום חזרו הנאשמים שני
גרם וכך בצווארו, כך ואחר במותניו ביוסף ירה עותמאן ולאה. יוסף את ממנה הוציאו
גבה מאחורי ידיה את קשרו פיה, את חסמו הנאשמים לצעוק. החלה לאה מותו.
נשמתה. צאת עד אותה חנקו החבל יתרת ובאמצעות יתרתו, את חתכו חבל, באמצעות

להסתיר להם שעזר בכך הנאשמים, שני עם קשר בקשירת נאשם בניחסן ג'מאל בן נאסר
בארגון פעלו לא שהחשודים מסרו מהימנים מקורות הראיות. את ולטשטש הגופות את

פרטית". כ"מחתרת אלא כלשהו, חבלני

מוחמד בן הזעא עולם; מאסר לפעמיים בניחסן עבדאללה בן עותמאן נדון הרציחות בגין
לשבע נדון בניחסן ג'אמל בן ונאסר מאסר, שנות עשרים ולעוד עולם למאסר נדון אלסעדי

.28.5.86 ביום ניתן לשלושתם הדין גזר בפועל. מאסר שנות

בחדרה, שנערכה אלמקייס, לאה ושל בעפולה, שנערכה אליהו, יוסף של בהלוויותיהם
שוטרים מאלף יותר ההלוויות במהלך להציב נאלצה המשטרה אנשים. אלפי השתתפו
לתבערה בהם לגרום כדי אחד גפרור בהצתת שדי אירועים, מאותם אחד זה היה שכן

ושרים. כנסת חברי ערים, ראשי השתתפו בהלוויות גדולה.

סיכמה הממשלה פרס. שמעון הממשלה, ראש בלשכת דיון התקיים זה אירוע בעקבות
גירוש על לכן קודם שנים שש שהוטלו ההגבלות לביטול משפטיות דרכים שתבחן
ומומחים ביטחון גורמי עם דיונים כך על תערוך כי החליטה היא עוינים. וגורמים מסיתים
להיות קראה לציבור המנע. פעולות ולהגברת הענישה להחרפת דרכים ובחנה משפטיים,

האזרחי. למשמר ולהתנדב ערני
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למשטרה והוקרה הערכה מכתב שיגר עלי, עובדיה הכנסת חבר עפולה, עיריית ראש
של המהירה המציאה ועל הנעדרים לגילוי מאמציהם על האחרים הביטחון ולגורמי
ולהחזרת הרוחות להרגעת תסייע המהירה שפעולתם תקווה הביע הוא למעשה. האחראים

לקדמותו. בעפולה החיים מסלול

שבירושלים רפאים בהר סוויסה ומרדכי הררי עדנה רצח
סוויסה מרדכי צהוב 127 "פיאט" מסוג ברכב יצאו 10:00 בשעה ,2.10.85 רביעי, ביום
בשעות לבתיהם הגיעו משלא בית"ר. ומבוא הנטיפים מערת לכיוון ופניהם הררי, ועדנה
של ודיווחו שמש בבית המשטרה לתחנת המשפחות בני צלצלו המאוחרות, הערב

היעדרותם.

באזור הן הנעדרים את לאתר מנת על ובחיפושים בסריקות המשטרה החלה ב3.10.85
אלה. למקומות המובילות ובדרכים התאומים מערת באזור והן הרים, הנטיפיםנס מערת
המכונית קובי. בעין ונטושה נעולה 127 ה"פיאט" מסוג מכונית נמצאה 17:00 לשעה סמוך
נמצאו ברכב הררי. עדנה של ומסמכים אישי ציוד בה נמצאו ניידת, מעבדה ידי על נבדקה
במקום, עובדים לחקור המשטרה החלה במקביל, ובמושב. בדלת זעירות דם דגימות
להגנת ה"חברה אנשי ואת מטיילים קבוצות על אחראים מטיילים, מהסביבה, תושבים

השונות. ביחידות הופצו הנעדרים תצלומי הנעדרים. באיתור לסייע מנת על הטבע",

אנשים על פרטים ומסרו אנשים, למשטרה התקשרו התקשורת בכלי פרסום בעקבות
בית"ר. למבוא סמוכים באזורים ידם על שנראו חשודים רכב וכלי

שונות מזרועות גדולים כוחות גויסו לטובתו הדסה, בצור חפ"ק הוקם ב4.10.85
גם הנעדרים. לאיתור והסביבה קובי עין באזור נרחבות סריקות ונערכו ומתנדבים,
כוחות בסיוע המוקדמות הבוקר משעות החל הנעדרים אחר החיפושים נמשכו למחרת
הצפוני בחלקו מוטלות הנעדרים של גופותיהם נמצאו 11:00 לשעה סמוך ומתנדבים. צה"ל

אישי. וציוד כסף מסמכים, נמצאו הגופות על השביל. לצד במדרון רפאים הר של

נורו הנרצחים ששני הוברר בבדיקה הפשע. בזירת הגופות את ובדק למקום, הגיע פתולוג
קצר. מטווח

היה ,28 בן סוויסה, ומרדכי "הדסה", החולים בבית לבורנטית הייתה ,22 בת הררי, עדנה
בירושלים. מחשבים מהנדס

מהכפר גנימאת חסן מוחמד הוא זה רצח מאחורי שעומד מי כי הוברר הממצאים פי על
סברו הביטחון וכוחות המשטרה חוקרי מחבלים. לחוליית המשתייך חברון, שבנפת צוריף
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כדי למעיין באו כאשר באקראי, בהם נתקלה ועדנה מרדכי את שרצחה החוליה כי
חודשים שלושה שביצעה החוליה משרידי היו החוליה שאנשי הסתבר, במים. להצטייד

משואה. ביער בןיאיר ומאיר כהן מיכל של הכפול הרצח את לכן קודם

מחמד (2 מג'בעה; טוס חמיד עבדאל אחמד מחמד (1 נמנו: המרצחים חוליית אנשי עס
אחמד מחמד (4 מצוריף; גנימאת מוצטפא אחמד מחמוד (3 מצוריף; גנימאת מחמד חסן

מסמוע; חלואילה מחמד עלי (5 מצוריף, עדואן עלי

,4 ,3,2 מספר המבוקשים נהרגו חברון, באזור צה"ל כוח עם בהיתקלות ,6.10.85 בתאריך
ונעצר בחיים נותר טוס חמיד עבדאל אחמד מחמד החשוד ורק החוליה, מחברי ו5

עולם. למאסר ונדון השניים, ברצח הודה בחקירתו לחקירה.

238



1985

בדרום החיילת א1נס
ברמת הגבול משמר מיחידת טלפונית ידיעה נתקבלה ,12=00 לשעה סמוך ,18.8.85 בתאריך
רמת  בקע רמת כביש באזור ערומה שנמצאה בראשה, מירייה פגועה חיילת על בקע,

חובב.

מעבדה דימונה, תחנת ופיקוד הנגב מרחב פיקוד אנשי למקום הגיעו ההודעה, קבלת עם
תרמילים ושני החיילת של לבושה חלקי כגון ממצאים, נאספו מהשטח וחוקרים. ניידת
קשה, במצב שבע שבבאר "סורוקה" חולים לבית הועברה החיילת מ"מ. תשעה כקוטר

אצבעות. טביעת למעבדת נלקחו ובגדיה

היא בבקעה. במחנה ששירתה הארץ דרום תושבת ,18 בת היא שהחיילת הוברר בחקירה
14:00 לשעה סמוך הגיעה שבע לבאר ביתה. לכיוון 17.8.85 שישי, ביום הבסיס את עזבה
כסף לה ואזל היות בטרמפים, הביתה מגיעה שהיא ומסרה להוריה, התקשרה ומשם
מסוג רכב עם נהג לה עצר שם בטרמפיאדה, דימונה בצומת עמדה החיילת לאוטובוס.
לרכבו, עלתה החיילת טרמפ. לה שהציע ,1985 ייצור משנת חדיש, לבן, בצבע "סובארו"
בפתאומיות הנהג סטה ק''מ, כ15 של נסיעה לאחר שבעניצנה. באר כביש דרך נסעו והם
אבל מהרכב. ולקפוץ המכונית דלת את לפתוח ורצתה נבהלה, החיילת ישן. צדדי לכביש
לנסוע המשיך הוא בה. יירה מילה תוציא שאם אותה והזהיר אקדח, מכיסו הוציא הנהג
אותה אנס מאבק כדי ותוך החיילת, את היכה רכבו, את עצר קילומטרים, כשני עוד
לא החיילת בראשה. ירה המעשה לאחר המנוע. מכסה על ופעם הרכב בתוך פעם פעמיים,
קשה, פצועה בשטח נותרה היא הכרתה. את איבדה לזה קודם בשלב כי הירייה, את זכרה
על נתגלתה עת הצהריים, בשעות ,18.8.85 שבת, למחרת, עד שישי מיום ומדממת ערומה

עזרה. והזעיקו במקום שעברו בדואים ידי

מלא, גופו מבנה מי, 1.75 בגובה שנים, 3028 כבן אותה שאנס הנהג היה החיילת, לדברי
אשכנזי. ממוצא כיהודי ונראה רהוטה, עברית דיבר הוא בלונד). (לא בהיר ושערו פניו גון

הפעילה המשטרה כקשה. הוגדר ומצבה גופה, חצי לשיתוק גרם בראשה שנורה הקליע
צולמו נבדקו, חשודים של רבות עשרות האנס. את לאתר מנת על אדירים מאמצים
ייצור שנת לבן, "סובארו" מסוג רכב בעלי כ2,600 נבדקו החיילת. ידי על לזיהוי והובאו
לדובב מנת על החיילת של מיטתה ליד שוטרת הוצבה כן כמו ושכור. גנוב רגיל, רכב ,1985

המדור אנשי אליה באו החיילת התאוששות לאחר נוספים. פרטים ממנה ולדלות אותה
פרטים ממנה לדלות ניסה להיפנוזה, מומחה קלינהאוז, ד"ר זיכרון. וריענון מדעי לתשאול

לשוא. אך נוספים,

לאחר קדישמן, מנשה הצייר שצייר החשוד של קלסתרון המשטרה פרסמה כ26.8.85
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שעות ישב קדישמן קומפורט. רחמים ניצב הדרומי, המחוז מפקד ידידו, לפניית שנעתר
הפיצה המשטרה האנס. לדיוקן מאוד הדומה קלסתרון לצייר והצליח החיילת, עם רבות

ובטלוויזיה. בעיתונות הקלסתרון את
האנס. נמצא לא המאמצים כל למרות

לעזור הציבור נתבקש ,10.11.86 ביום ששודרה חוקר", "בשידור הטלוויזיה בתכנית
טלפונים. של רבות ממאות שהגיעו מידע, פרטי מאות הניבה התכנית האנס. של באיתורו
אך לשטח, נשלחו הנגב מרחב של צוותים שני המיוחדים. החקירה לצוותי הגיע זה מידע

אחד. חשוד של למעצרו אפילו הביאו לא המאמצים כל למרות

זו. בפרשה מידע פרטי לה למסור מהציבור המשטרה ביקשה זמן לאורך גס
זו. מפוענחת בלתי בפרשה הנגב במרחב חוקרים של מצומצם צוות עוסק היום עד
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אמריקה" "צפון בנק פרשת
והחליטה אמריקה", "צפון בנק של המנהלים מועצת התכנסה 1983 באוקטובר ב20
האוצר בבורסה. מניותיהם שערי את שוויסתו לבנקים, האוצר בין להסדר להצטרף שלא
לוקסמבורגית חברה שקיבלה דולר, מיליון עשרה של להלוואה והסכמתו ברכתו את נתן

להסדר. כתחליף "הפועלים", מבנק הבנק, של העיקרית המניות בעלת /£4%" בשם

ובכך בוויסות, ימשיכו העיקריים המניות שבעלי מנת על ניתן שהסכום לכך, רמזים היו
המפולת. לאחר מיד בבורסה, המסחר כשיחודש למניותיהם, הנזק את יצמצמו

בבנק התגלה הבנקים על המפקח ידי על 1985 באוגוסט ב13 שנערכה שגרתית בבדיקה
על המפקחת החליטה הבדיקה בעקבות למעילה. חשד בירושלים אמריקה" "צפון
האמון את ללקוחות להחזיר כדי לבנק חדשה הנהלה למנות יום באותו כבר הבנקים

ביותר. בכיר בדרג התבצעה שהמעילה מאחר במוסד,

"צפון בנק של ירושלים סניף מנהל שטרן, משה זייף 19851984 בשנים החשד, פי על
לקוחות מחשבונות כספים גנב מסמכים, שורת הבנק, של הדירקטוריון וחבר אמריקה"
לעמוד היה יכול לא שהבנק לכך שהביאו אחרות, פליליות עבירות וביצע הבנק ומכספי
מטעם ערבות לתת ישראל" "בנק נאלץ אלה ממעשים כתוצאה התחייבויותיו. במילוי
אמריקאיים. דולרים מיליון כ15 של לסך הגיע המשוער המעילה סכום ללקוחות. המדינה

היו החשוד שנקט המרמה שיטות
כסף סכומי ללוות נהג החשוד אמריקה". "צפון בנק כותלי בין פרטי בנק מעין ניהול א.
שלושה עד (שבועיים יחסית קצרות תקופות למשך אחרים ומגורמים הבנק מלקוחות
נתן להלוואות בביטחונות הבנק. ידי על המשולמת מזו גבוהה ריבית כנגד חודשים)

הבנק. בספרי נרשמו שלא מזויפות, בנקאיות והמחאות ערבויות ללקוחותיו
אמריקאיים, דולרים 1,600,000 בסך מזויפים ביטחונות לפרוע הבנק נאלץ זה שלב עד

אמריקאיים. דולרים 5,600,000 גם לשלם ונתבע

והעברות המחאות לכיסוי "שגויים" חשבון חיוב ידי על במישרין הבנק בכספי מעילה ב.
שהייתה פרטית חברה בע"מ, האמריקאיתירושלמית'' "החברה לטובת שנעשו

שטרן. ידי על מנוהלת

תנועת זמני באופן נעשית שדרכו הבנק, של פנימי חשבון הוא ה"שגויים" חשבון (1

חיוב ידי על מיד לאזן הבנק חייב זה חשבון בהירות. אי לגביהם שיש כסף סכומי
טעות. נפלה שבהמחאותיהם הלקוחות
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בעצמו שמשך המחאות, ה"שגויים" בחשבון להשאיר הבנק לפקידי הורה החשוד (2

גם במתכוון, שיבוש בהן הטיל ואשר האמריקאיתירושלמית", "החברה מחשבון
שיבושים הטיל החברה, לטובת שנעשו בנקאיות, העברות של באסמכתות

בהן. לטפל שלא הבנק לפקידי והורה במכוון,

כתשעה של סכום ה"שגויים", חשבון דרך החשוד גנב לעיל המתוארת בשיטה (3

מהבנק. אמריקאיים דולרים מיליון
מילוי ידי על נעשתה הגניבה הבנק. לקוחות של מחשבונות כסף סכומי גניבת ג.

הלקוח, "במקום" לחתום נהג החשוד מזומנים. משיכת או בנקאיות של אסמכתות
נגנב זו בשיטה טלפונית. הוראה מהלקוח נתקבלה כאילו רשם מהמקרים ובחלק

אמריקאיים. דולרים מיליון כשלושה של סכום

עבר מסוים ובשלב הברית לארצות ,1985 באוגוסט ב7 הארץ את עזב שטרן משה
את לאפשר מנת על בינלאומי מעצר צו להוציא ביקשה ישראל משטרת לשווייץ.
הצדיקו והיקפן שעבור העבירות חומרת ארצה. הסגרתו לשם בחו"ל שטרן של מעצרו
עבירות מורשה; בידי גנבה מנהל; ידי על גנבה היו: העבירות להסגרתו. בקשה הגשת

במרמה. דבר וקבלת מזויף במסמך שימוש עשיית זיוף; בתאגיד; מנהל

אחר להתחקות כדי הפרשה חוקרי ידי על מודיעין פעולות נעשו רבים חודשים במשך
מאמצים ועשה אירופה, ברחבי למקום ממקום נסע החשוד שטרן. משה של עקבותיו
לחקירות הארצית היחידה לחוקרי נודע 1986 בינואר המשטרה. את להטעות רבים
ליד תורנית בישיבה להסתתר מתכוון שטרן משה כי הפרשה, את שחקרה הונאה,
פי על צרפתים שוטרים של מארב במקום הוצב ,6:00 בשעה בינואר, ב19 פאריס.

שטרן. משה נעצר למקום, הגיעו עם ישראל. משטרת בקשת

ומהעובדים הבנק ממנהלי אחדים ושוחררו נעצרו בפריס למעצרו עד החודשים במשך
מונסה. הדסה לשעבר, בפועל המנהלת ביניהם בו, הבכירים

לבית הוגש 1986 באפריל ב9 .1986 במרס ב27 מצרפת לישראל הוסגר שטרן משה
ממלאת שהייתה מונסה, הדסה ונגד נגדו אישום כתב בירושלים המחוזי המשפט

אמריקה. צפון בנק של הכללי המנהל מקום

אמריקאיים, דולרים מיליון מ15 ביותר מעלה מונסה הדסה כי נאמר האישום בכתב
משנת החל בוצעו העבירות אמריקאיים. דולרים מיליון מ22 ביותר מעל שטרן ומשה

.1985 אוגוסט ועד 1983

את הקים הלפרין, יהושע הבנק, של המנהלים ראש יושב כי האישום, בכתב נאמר עוד
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בסניף ממשרדו שטרן משה ניהל אותה פרטי, באופן אמויקאיתירושלמית" ה"חברה
משה משך האישום כתב פי על הבנקים. על מהמפקחת זו עובדה הסתרת תוך הבנק,
חשבון את לחייב במקום הבנק, את וחייב החברה, עבור מהבנק כספים שטרן

החברה.

האמריקאית. לחברה כהלוואות שונים וגופים מחברות כספים קיבל כי הואשם הוא
הבנק. של מזויפות ערבויות הנאשם נתן להלוואות בערבונות

1986 מינואר החל שחושבו מאסר שנות לשבע 1986 ביולי ב11 נידון שטרן, משה
בירושלים. המחוזי המשפט בבית חדשים שקלים מליון 5 של ולקנס

מאסר. שנות לשבע 1990 בפברואר ב12 נידון הלפרין, יהושע

תרצה לכלא נכנסה היא מאסר. שנות לחמש 1989 ביוני ב21 נידונה מונסה, הדסה
.1990 במרס ב26 ושוחררה 1987 בינואר 18 בתאריך
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חוקי" "בשידור הטלוויזיה תבנית
היתה זו תכנית מטרת חוקר". "בשידור של הראשונה התכנית בישראל שודרה ב10.11.86
המשטרה במשרד שהחלו דיונים, קדמו לשידור פשעים. בפענוח הצופים ציבור את לשתף
לא אף שאולי ראייה, עדי בנוכחות בוצעו רבים שפשעים הייתה, היסוד הנחת ב1985. עוד
הקשורים פרטים או מהעבירה חלק רק שראו משום לפשע, עדים שהיו לכך מודעים היו

הפשע. מזירת נמלט רכב למשל כמו בה,

תמונות חקירות. לקידום הטלוויזיוני המדיום נרתם הברית, כארצות הראשונים בימיו עוד
דומה בתכנית 1962 בשנת החלו באנגליה בטלוויזיה. שודרו מבוקשים עבריינים של
העבירה. מזירת אודותיהם על והסבר פשעים שחזור כללה התכנית רבתי. בלונדון ששודרה
שבועיות. דקות 15 לשידור עברו לימים לשבוע. אחת ושודרה דקות, חמש נמשכה התכנית

חוקר" "בשידור מפוענחים". לא "תיקים התכנית את בגרמניה לשדר החלו ב1967
אלה תכניות רוב של הורתן היא הייתה ובעצם זו, תכנית מתכונת לימים אימץ הישראלי
של ארצית (הפקה 1984 בשנת  בבריטניה ,1982 בשנת לחקותה החלו בהולנד בעולם;

והונגריה. סינגפור אפריקה, דרום אוסטרליה, שוודיה, הברית, בארצות גם וכך ,("€66"
המשטרות עמדו פשעים, פענוח בקידום נותנת שהיא ולדירבון שלה הבידורי להיבט בנוסף

שכזו: בתוכנית הגלום חיובי פוטנציאל על המדינות בכל

למשטרה. הקהילה בין הקשר לחיזוק אדיר פוטנציאל *

של תדמיתה לשיפור תורמת ובכך ואנשיה, המשטרה עבודת הכרת מאפשרת *

המשטרה.

פשיעה. משיטות התגוננות דרכי למידת מאפשרת *

מתמודדת המשטרה רק לא  האזרח עם אחריות לחלוק למשטרה מאפשרת *

כולנו. אלא סבוך, פשע בפענוח

בעיות: של מבוטל לא מספר גם לעורר עלולה הפשעים הצגת

חקירה כיווני גילוי זהות, (שינוי לצרכיו בה ויסתייע בתכנית, צופה הפושע שגם ייתכן .1

וכוי).

החשודים חקירת על מאוד תקשה בשחזור וחשיפתם יודע, הפושע שרק פרטים ישנם .2

שייתפסו.
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כי (אם מדויק, לא אירועים מהלך להציג עלולה השחזור בעלילת "חורים" השלמת .3

העדים את לשתף משתדלים בה בעולם, היחידה התכנית היא חוקר" "בשידור
לשחקנים). בנוסף בשחזור, האמיתיים והקרבנות

מכוונת). אף (לעתים שווא הפללת יש הצופים מן המגיעות הטלפון משיחות בכמחצית .4

 גלגולים מספר התכנית עברה בישראל
לצופי הכללית. בטלוויזיה הראשון בערוץ חוקר" "בשידור שודרה 19901986 בשנים
(700/0) גבוה הצפייה אחוז היה ולכן לצפייה, אלטרנטיבות כמעט אז היו לא הטלוויזיה

מהרציחות. 100/0 ופענוח הנמלטים מהעבריינים %90< מעצר הגילויים: שיעור גם ועמו

הארץ, בכל נקלט לא הערוץ הניסיוני. 2 בערוץ תכניות מספר שודרו 19921991 בשנים
בשיעור גם הדבר השתקף כצפוי, אנשים. מעט בו צפו גם ולכן בלבד, חלקית בצורה ושידר

יחסית. הנמוך הגילויים

בין הצפייה לפיזור גרמה והכבלים) 2 ערוץ ,1 (ערוץ הערוצים רבת התקופה  19941992
השני, בערוץ חוקר" "בשידור כששודרה כן, פי על אף הקיימות. האלטרנטיבות שלל
מהעבריינים 400/0 צפייה. %20 לה היו במדינה. הפופולריות התכניות מעשר לאחת נחשבה

הרצח. ממקרי 60/0 ופענחו נעצרו; התכנית, דיווחה עליהם הנמלטים,
הזכיינים בין תחרותי למכרז המשטרה פנתה השני, הערוץ שידורי התמסדו עת ב1995,
שהניסיון כפי אופטימליות. שידור ושעות גבוהים צפייה אחוזי להשיג במטרה השונים,

יותר. רבים פשעים לפענח הדבר יסייע מלמד,

על חי. בשידור דקות חמישים במשך משודרת שבועות, כמספר שנמשכת התכנית הפקת
נוימן. מיכאל פקד רב של בריכוזו הארצי, במטה החקירות מחלקת אחראית זו תוכנית
למבוי שהגיעו תיקים אילו ולקבוע השטח מיחידות חומר לסנן הוא המחלקה תפקיד
סיכויי החקירה, חשיבות הבאים: הגורמים בחשבון נלקחים לשידור. ראויים סתום
מקרה המקרה. משידור לנבוע העשוי העבירות, מניעת בתחום והלקח לסייע הציבור
הוא ואם התכנית, למפיק תקציב בצירוף מועבר התכנית הפעלת צוות ידי על שאושר
את הטלוויזיה של תחקירנים צוות קורא כראוי, להצטלם עשוי והוא עניין בו שיש סבור,
החקירה, חומר פי על התסריט כתיבת לאחר האירוע. בזירת סיור ועורך החקירה, תיק

השחזור. לצילום הטלוויזיה צוות עובר
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התכנית: שהגיאה לגילוייס דוגמאות
גיסתו את בסון ראובן רצח 1993 במאי ב2  קלסתרון פי על נמלט עגריין תפיסת
ולאחר אחיו, עם כספי סכסוך רקע על בירושלים, הנציב ארמון בשכונת העשר בת ובתה
מנסה שבסון בהנחה זקן, לו והוסף קלסתרונו שודר בנובמבר ב28 בתכנית נעלם. מכן
ובעקבותיה התכנית, את ראה זקן, גידל שאכן הרוצח, גם זקן. בעזרת זהותו את להסתיר
שבעברו בגבעתיים, לקנות בסון נהג בה מכולת בעל אך הבית; מן יציאותיו את צמצם
לקנות שנהג המצרכים אותם וקונה למכולת מגיעה חדשה שלקוחה לב שם שוטר, היה
ולתפיסת למשטרה מיידי לדיווח הביא החדשה הלקוחה אחר מעקב המזוקן. לקוחו

.1993 בדצמבר ב16 דירה, לעבור שעמד לפני אחדות שעות הרוצח

עולם מאסרי שני בסון, ראובן על בירושלים המחוזי המשפט בית גזר 26.1.1995 בתאריך
ובתה. גיסתו של תחילה בכוונה מוות גרימת בגין

עקיבא. מאור מלצר מכבי, דוד של גופתו נמצאה ב15.2.89  שחזור עפ"י רצח פענוח
בדיעבד ב31.7.89. ושודר כללי, שחזור סרט הוסרט החוקרים, שבנו החקירה תיק בעזרת
ומסר בתים, תושב צופה, התקשר השידור בעקבות כמדויק. בסרט התיאור התברר
מכפר עאהד בשם בחור לדעתו מחשידים ונסיבותיו הסיפור כי המיוחד החקירה לצוות
עאהד גילה לדבריו, הרצח. בטרם קצר זמן הומוסקסואלי קשר המודיע ניהל שעמו תמרה,
בכפר מוחמד בן עאהד נעצר ב8.8.89 החקירה. וכיווני הרצח אודות בפרסומים רב עניין
הנרצח. עם הומוסקסואליים קשרים רקע על הרצח בביצוע הודה החקירה ובמהלך תמרה,
שם תמונה, כדוגמת ועדכני ברור מידע כשמובא  החשוד תמונת פי על מיידית תפיסה
היה כך מיידיות. לעתים הן התוצאות  להתחזות נוהג הוא תחתם ושמות החשוד
מרק 1986 שנת במהלך מחיפה. ,1946 יליד אלפרד, מרק הרומנטי", "הטבח כשהוצג
זיהה בתכנית, שצפה אביב, בתל אכסניה בעל כספן. את ולגנוב נשים להונות נהג אלפרד
מארב מיד המשטרה הציבה הודעתו ובעקבות לאולפן, טלפן הוא מדייריו. כאחד אותו

המשטרה. ידי על נעצר הוא לחדרו, החשוד שחזר לאחר לערך, כשעה כעבור באכסניה.

מאסר שנות שבע הנאשם על אביב בתל המחוזי המשפט בית גזר 30.08.1987 בתאריך
ותחבולה. מרמה זיוף, מעשי בגין בפועל

את מהרצליה תכשיטים סוחר הכניס 1987 במאי ב6  שחזור פי על שוד פענוח
ובו תיק השאיר המכונית של המטען בתא חולון. בצומת דלק בתחנת לרחצה מכוניתו

דולר. 70,000 בשווי תכשיטים
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ועובד התכשיטים סוחר במהירות. מהמקום ונסע לרכבו, אלמוני נכנס בצד, ממתין בעודו
שהמתינה "דייהטסו", מסוג למכונית עובר לראותו והספיקו אחריו, במרדף פתחו התחנה

התכשיטים. ללא הסוחר של מכוניתו נמצאה אחדות שעות כעבור הצמתים. באחד
אישה, התקשרה האולפן אל חוקר". ''בשידור בתכנית המקרה שוחזר 1987 ביוני ב15
מכונית את זיהתה המודיעה השוד. את ביצע אחרים עם ביחד בעלה כי שסברה
כי חשדה כן כמו השוד. לפני ימים כמה בעלה ששכר כמכונית השידור מן ה"דייהטסו"
הובילה המשטרה חקירת השדודים. התכשיטים הם בעלה, אצל שראתה התכשיטים

המודיעה. של בעלה אכן היה מהם שאחד חשודים, שני של למעצרם דבר של לסופו

שהתחזו דדיה, ויצחק מישל האחים  עכודתם דרכי שחזור ידי על נוכלים תפיסת
שנשאר התייר של שעון מכירת ידי על אזרחים להונות נהגו הישראלי, ולנהגו עשיר לתייר
לנהגו. לשלם כדי הישראלי לכסף זקוק והיה ישראלי, במטבע מזומנים ללא כביכול
לאחר גילו תמימים קונים מציאה. במחיר היקר השעון את למכור התייר נאלץ לדבריהם,

ערך. וחסר זול שעון בעצם שקנו מעשה,

18 מעשיהם, בגין דדיה האחים על בחיפה, המחוזי המשפט בית גזר 17.12.1989 בתאריך
שנים. שלוש למשך תנאי על מאסר חדשי 24 ועוד בפועל מאסר חדשי

ובשיטות זו בשיטה הונאות של מקרים 21 הוצגו ה5.9.88 מן חוקר" "בשידור בתכנית
את זיהה זה אך מוסך, לבעל מכונית למכור הנוכלים זוג ניסה מכן לאחר שבועיים אחרות.
הנוכלים. של המיידי למעצרם הביאה המשטרה של זריזה פעולה למשטרה. וטלפן הצמד,

את רואים חשודים גם כאמור,  עצמו מהחשוד חדשות מפלילות ראיות קבלת
אך מסוים, באדם חשדה המשטרה לדוגמא, ליתרון: זה חיסרון להפוך ניתן אך התכנית,
את ראה אכן שהחשוד בהנחה לדין. והעמדתו מעצרו את לבסס הוכחות די בידיה היו לא
בתום שלו. הטלפון לקו ציתות ובוצע בפשע, שלו התיק מראה על מידע שודר התכנית,
הוא זו חקירה שיטת בעקבות בתיקו. ולהתעניין להוריו להתקשר החשוד מיהר השידור

בדין. והורשע נעצר

250



1986

הלילית" "הפגישה
אחרונות". "ידיעות בעיתון כתבה גילת מרדכי העיתונאי פרסם ,1986 בינואר 3 שישי, ביום
"גיבור" במחנה במילואים לשרת בכתבה, צוין לא ששמו כנסת, חבר ביקש הכתבה לפי
טובת תמורת זאת לו סידר קבע בצבא המשרת ורס"ל בלבנון, במקום בקריתשמונה

הנאה.

מנת על הכנסת, חבר של שמו את מיד לפרסם לא החליטו אחרונות" "ידיעות במערכת
סדר על שעמדה חשודים, שמות פרסום לאיסור החוק שבהצעת הסכנה גודל את להמחיש
עמר שלמה הכנסת חבר הודיע גם בינתיים ההחלטה. את שינו מכן לאחר שבוע אך היום.

בו. המדובר כי

בלבנון, ממושך שירות עשו צה"ל של רבות יחידות .1983 בקיץ היה הפרשה של ראשיתה
מהחילות מילואים אנשי הנטל. של צודקת בלתי חלוקה על טענות נשמעו פעם ולא
שם. להימצא מיעטו אחרים חילות שאנשי בעוד ושוב, שוב בלבנון לשרת נקראו הרגליים
קצינים, למאות הכללי במטה האדם כוח אגף אנשי הגיעו מחשב רשימות באמצעות
ליחידות אותם סיפחו הם לשירות. שנים משך נקראו לא שונות שמסיבות וחיילים, סמלים
ארבע במשך גויסו שלא מאלה אחד הבעיה. מן חלק לפתור זו בדרך וביקשו ללבנון, שעלו
סופח בלבנון, מילואים לשירות נקרא עתה עמר. שלמה היה פעיל מילואים לשירות שנים
היה לא עדיין זו בתקופה נבטייה. בעיירה מילואים ימי 29 לשרת היה ואמור סיור, ליחידת
היה אמור אליו שנשלח הגיוס צו פי על "אגד". מזכירות ראש כיושב כיהן אלא כנסת, חבר
עם ולהישלח להצטייד שמונה, קרית באזור צבאי בבסיס 1983 יוני בשלהי להתייצב
לקרית מוקדמת בשעה עמר שלמה הגיע הגיוס ביום ללבנון. ה"ספארי" במשאיות חבריו
מהשירות להיחלץ לו שיסייעו במטרה האזור, מתושבי ידידים מספר עם נפגש הוא שמונה.
בעל שהיה "גיבור", במחנה המשרת רבסמל, של שמו עלה זו פגישה במהלך בלבנון.

עמר. לשלמה לסייע באפשרותו ושהיה קשרים

משירות עמר למילוט בתמורה כי לו והובטח לפגישה, הוזעק אזולאי אלברט סמל רב
חדשה. בעבודה ולהיקלט מספר שבועות תוך המדים את לפשוט יוכל בלבנון המילואים
"גיבור", במחנה מילואים תקופת כאותה ישרת שעמר להסדיר והצליח ניסה אזולאי

בנשקייה. כפקיד
קיבל שלא מאחר אולם ב"אגד". עבודה אזולאי קיבל לו, שהובטח כפי מכן, לאחר
להיבחר. עמר לשלמה סייע לכנסת בבחירות פיטורין. סכנת בפני הזמן כל עמד קביעות,
את לפרסם אזולאי אלברט החליט אז או ב"אגד". מעבודתו סופית פוטר מכן לאחר

הפרשה.
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לצורך שלילי. באור אזולאי אלברט את להציג עמר שלמה הכנסת חבר החליט בתגובה
 שחרור בתקופת שהיו משטרה קציני פרטיים, חוקרים שני של שירותיהם את שכר זה
או עיתונאים מסיבת לקראת חומר לאסוף היה תפקידם למברסקי. ואביטל יקים אהרון
את וביקש כספי, רם דין לעורך עמר הכנסת חבר פנה כן כמו אזולאי. אודות נגדית כתבה

עצתו.

היא הפרשה. את לבדוק (מצ"ח) החוקרת הצבאית המשטרה החלה 1986 בינואר ב7
החקירות ענף ראש גם ניהל במקביל הודאתו. את וגבתה אזולאי, אלברט את זימנה

בפרשה. חקירה המשטרה של הצפוני במחוז

כספי, רם דין מעורך לטענתם, שקיבלו, הדרך ברכת בעקבות ,1986 בינואר ה8 בבוקר
בדירה אזולאי אלברט עם "אגד", מאנשי אחד הוכמן, ויוסי למכרסקי אביטל נפגשו
בינו אפשרית פגישה ועל עמר שלמה של המילואים פרשת על איתו לשוחח כדי גן ברמת
של במשרדו בערב בו נערכה והיא עמר, עם לפגישה הסכמתו את נתן אזולאי עמר. לבין
הלילית", "הפגישה בכינוי התפרסמה יותר שמאוחר הערב, בפגישת ארנון. יגאל הדין עורך
דין עורך ארנון, יגאל דין עורך כספי, רם דין עורך עמר, שלמה אזולאי, אלברט השתתפו

הוכמן. ויוסי למברסקי אביטל יקים, אהרון בלזר, שרגא

כי הוכמן, ויוסי ארנון יגאל למעט המשתתפים, כל מסרו במשטרה, בחקירה יותר, מאוחר
להעמיד ניסיונות כל היו לא וכי הלילית, הפגישה במהלך סיפורו את סיפר אזולאי אלברט
משנתברר הופסקה הפגישה כי סיפרו, עוד גרסתו. את לשנות להניעו או במבחן סיפורו את

נחקר. או לחקירה הוזמן שאזולאי

הלילית בפגישה שהתרחש את גם לחקור הונחתה המשטרה כי בציבור שנודע לאחר
המשפטי ליועץ מפורט מכתב כספי רם דין עורך שלח ארנון, יגאל דין עורך של במשרדו
כספי רם שלח המסמך העתק את הפגישה. לגבי הוא גרסתו את פירט ובו לממשלה,
אחת, עובדה כלל המכתב לפרטיה. כספי גרסת נודעה זו בדרך ארנון. וליגאל עמר לשלמה
אזולאי גרסת את לשנות ניסיון כל ברמז ולו נעשה שלא והיא, אמת, איננה כי שנתברר

הפגישה. במהלך

בעקבות ארנון. יגאל הדין עורך של במשרדו הפגישה את בחומרה ראו המשטרה חוקרי
בפגישה נעשה כי החוקרים קבעו ארנון, הדין עורך של והתרשמותו המשתתפים חקירת
ידי על נעשה הדבר וכי אמת, שאינה הודעה למסור אזולאי אלברט את להדיח ניסיון

יחדיו. שחברו אנשים של קבוצה

מאפייניהם: ואת החשודים את המשטרה חוקרי ציינו החקירה פי על
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ראיות בידוי של וכן לשוחד תיווך של חמורות עבירות עבר לכאורה  אזולאי אלברט א.
ואחר עמר, של המילואים פרשת את שחשף הוא זה היה מאידך כוזבת. עדות ומסירת
שהובטחה או כלשהי חסינות שביקש בלא המשטרה, עם מלא באופן פעולה שיתף כך

כזאת. לו

משירות להשתחרר מנת על השוחד (מתן הראשונה, עבירתו בשל  עמר שלמה ב.
אקטיבית הייתה לא אם גם מעורבותו, התסבוכות. שאר כל את הביאה מילואים)
הייתה, כנסת חבר היותו עבירה. לדבר האחרים כל את שדחפה היא הדרך, אורך לכל
להתנהג כנסת חבר על בחומרה, אליו להתייחס שחייבה נקודה החוקרים, לדעת
בשום החוק על לעבור לעצמו להרשות יכול אינו והוא גבוהים, מוסריים בסטנדרטים

מקרה.

פרישה לקראת בחופשה היה לו המיוחסות העבירות רוב ביצוע בעת  יקים אהרון ג.

מלדווח שנמנע פי על אף אמונים, הפרת על עבירה לו יוחסו לא כך בשל המשטרה. מן
מתחום שוטר היותו זאת, עם לעשות. חייב שהיה כפי בפרשה, מעורבתו על למשטרה
ידע לא כי לטעון לו אפשרה לא (סגןניצב) בכירה דרגה שנשא והמודיעין, החקירות

ומשמעותם. האירועים את הבין לא או

בדרגת במשטרה משירות פרישתו לאחר כחודש בוצעו העבירות  למברסקי אביטל ד.
במשטרה הדריך אף כן ולפני והמודיעין, החקירות בתחום עסק במשטרה מפקח.
בטענות הדין מן להתחמק היה יכול לא הוא גס החקירות. בתחום מקצועי באופן

שקרה. את הבנתו אי או ידיעתו אי לגבי

סביבו. הקורה את מבין שאינו תמים, כצופה הפרשה את ליווה לכאורה  הוכמן יוסי ה.
הותירה לא בעניינה חשובות בפגישות והשתתפותו הפרשה במיהלכי מעורבותו אך

כסבירה. זו אפשרות

ארנון. יגאל הדין עורך במשרד הפגישה ויוזם עמר שלמה של דינו עורך  כספי רם ו.

טרם הפרשה פרטי את מלקוחו למד כי היה ברי בארץ, הבכירים מן דין עורך בהיותו
במשרד לפגישה ניכר זמן עמר עם יחד המתין שלדבריו, גם, מה ישירות. בה התערב
מאדם הפרשה. בפרטי לקוחו ידי על להתעדכן לו שאיפשר דבר ארנון, דין עורך
התנהגות. של יותר גבוהים לסטנדרטים במשטרה ציפו המקצועית וברמתו כמעמדו

שהוביל ומי זמן באותו "הדסים'' במוסך אזולאי של הפרטי מעסיקו  בןעמי יורם ז.
חוקרי התרשמו זאת עם יחד בפגישה. אזולאי אלברט של הדחתו את למעשה
לב תום מתוך מעשיו עשה וכי משפט בענייני בקי שאינו אדם הוא עמי בן כי המשטרה

מלא. באופן בחקירה פעולה שיתף גם הוא מסוים.
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לייצג כדי ארנון במשרד לפגישה שהוזמן עמי, בן יורם של דינו עורך  בלזר שרגא ח.
עם בפרשה. כלל מצוי שהיה ומבלי באיחור לפגישה הגיע בלזר שרגא אזולאי. את
טובת משום גם אחרת, לנהוג עליו היה חובה לקוח, המייצג דין עורך בהיותו זאת,
עבירה למעשי ומודע ער להיות דין כעורך המיוחדת חובתו משום וגם לקוחו
בלזר כי ארנון, במשרד הפגישה לגבי ציינו החוקרים ידו. על או בפניו המבוצעים
ארנון  הראשונה המעלה מן דין עורכי שני במחיצת לשבת זכה, לו הכבוד מן סונוור

וכספי.

הפרשה, בפרטי בקי היה לא ארנון במשרדו. הפגישה את שאירח מי  ארנון יגאל ט.
הדין עורכי מבכירי בהיותו זאת, עם נייטראלי. דין כעורך בה לשמש הסכים אלא
שינהג הראוי מן היה כי החוקרים ציינו אתיקה, לנושאי במיוחד רגיש ולדבריו, בארץ,

אחרת.

של באולמה הלילית הפגישה נאשמי של משפטם נפתח 1988 בפברואר 9 בתאריך
ושרגא כספי רם ארנון, יגאל הדין עורכי סירוטה. שרה אביב, בתל המחוזית השופטת

עצמם. את ייצגו בלזר

דינה פסק הלילית. בפגישה המשתתפים שבעת מתוך שישה הורשעו 1989 בדצמבר ב20
ציינה הדין פסק בסיכום עמודים. שלושים פני על השתרע סירוטה שרה השופטת של
עדים. שליחת ידי על אזולאי את הטרידו ויקים למברסקי עמר, הנאשמים כי השופטת
המתלונן, של דברו והיא אחת, צלע בה שחסרה גרסה, הנאשמים הכינו עמר לשלמה
כך ידי על התשתו, את תכננו בעיקר ישירות. אליו להגיע דרך חיפשו לכן אזולאי. אלברט
הייתה זה לאיש בןעמי. יורם מעבידו, היה זאת בשרשרת אחרון עורף. לו יפנו מכריו שכל

לפגישה. אזולאי אלברט הבאת של למשימה גויס והוא גדולה, השפעה
,1986 בינואר ו7 6 בתאריכים שערכו שהחקירה הסבירו, ויקים למברסקי הנאשמים
שעומדת ידעו לא שלב באותו כי הדגישו הם עיתונאים. למסיבת חומר לאיסוף נועדה
שחקירה וראו כאמור, ה6.1.86, עד שהמתינו לאחר משטרתית. חקירה בקרוב להתחיל
בריבוי המעיין כל כי, נאמר המשפט במהלך חקירתם. את לערוך החליטו החלה, לא
של מעיניהם נעלמו זה כיצד תוהה האלקטרונית ובתקשורת העיתונים בכל הידיעות

הפרשה. חקירת בדבר הידיעות עמר, של מעיניו ובמיוחד הנאשמים,

אלברט כי שידעו והוכמן, כספי יקים, למברסקי, עמר, קבוצות: לשתי נחלקו הנאשמים
לשמוע שהופתעו בלזר, ושרגא ארנון יגאל את כללה שנייה קבוצה במצ"ח. נחקר אזולאי
גרמה זו וידיעה המתלונן, של מפיו הישיבה בסוף החקירה על למדו הם נחקר. המתלונן כי
כספי יקים, למברסקי, שעמר, מאחר לאלתר. הישיבה את להפסיק ארנון הדין לעורך
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אחת מטרה הישיבה לכינוס הייתה מצ"ח, חקירת דבר את היטב ידעו בןעמי והמעביד
וחמשת ולהדיחו, אזולאי אלברט של דעתו את לשנות לנסות השופטת, טענה בלבד,
התנהלה ישיבה אותה הטרדה. של בדרך הלילית שבפגישה בישיבה זאת עשו הנאשמים
אין השופטת, לדעת עמר. של צרכיו את שתהלום גרסא, העד על לכפות ניסו בה באופן

מהדחה. פחותה הטרדה זו הייתה ציינה, דבר, של בסופו אך מזה, מטריד דבר

זה היה הוא למעשה שכן הישיבה, פרטי את שכח ארנון יגאל כי האמינה לא השופטת
להפסיקה היכולת לו והייתה פרוטוקול, רשם הוא בראשה; וישב אכסניה לה שנתן

במצ"ח. נחקר כבר כי הודיע שהעד לאחר רק כן עשה הוא לאלתר.

בפרשת הנאשמים של דינם את סירוטה שרה השופטת גזרה בדצמבר1985 22 בתאריך
הוא חלקית. הייתה שמעורבותו מאחר הספק, מחמת זוכה הוכמן יוסי הלילית. הפגישה

כתקנם. מתנהלים שהדברים משוכנע והיה הדין, עורכי על סמך
לא זה אך סירוטה, שרה של פסיקתה על העליון המשפט לבית ערערו האחרים הנאשמים

רובם. של הדין גזר את שינה

והם בפועל, מאסר חודשי ארבעה עליו גזר המשפט בית העיקרי. הנאשם היה עמר שלמה
תנאי על מאסר חודשי עשרים עליו נגזרו כן כמו הציבור. למען שירות בעבודות הומרו

ש"ח. אלף 30 בסך וקנס שנים שלוש למשך

19 עליו נגזרו כן כמו שירות. בעבודות שהומר בפועל, מאסר לחודש נידון יקים אהרון
ש''ח. אלף 25 בסך וקנס שנים שלוש למשך תנאי על מאסר חודשי

17 עליו נגזרו כן כמו שירות. בעבודות שהומר בפועל, מאסר לחודש נידון למברסקי אביטל
ש"ח. אלפים עשרת בסך וקנס שנים לשלוש תנאי על מאסר חודשי

ש"ח. אלף 57 בסך ולקנס שנים שלוש למשך תנאי על מאסר לשנת נידון בןעמי יורם

67 בסך ולקנס שנים שלוש למשך תנאי על מאסר חודשי לשמונה נידון כספי רם דין עורך
ש''ח. אלף

המשפט בבית זוכה ערעור שהגיש ולאחר ש"ח, אלף 35 בסך נקנס ארנון יגאל דין עורך
העליון.

המשפט בבית הוא אף וזוכה ערעור, הגיש ש"ח, אלף 30 בסך נקנס בלזר שרגא דין עורך
העליון.
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בירושלים הרישוי במשרד שחיתות
בוחנים ביניהם אנשים, 11 ירושלים משטרת עצרה 1986 בינואר ל15 ה14 שבין בלילה
חשד בגין הרישוי משרד ועובד לנהיגה ספר בתי מנהלי לנהיגה, מורים הרישוי, במשרד
במהלך בירושלים הרישוי במשרד ומרמה זיוף שוחד, מתן של פליליות עבירות לביצוע

למעצר. שקדמה התקופה
סייע אשר והוא הרישוי, במשרד שעבד סמוי, סוכן המשטרה הפעילה בתקופה באותה

החקירה. על איפול הוטל הראשונים בשלבים החקירה. במהלך רבות

שוחד לקחו נהיגה ומורי רישוי שבוחני באפשרות התמקד החוקרים של העיקרי חשדם
מקרים. במאות היה המדובר הנהיגה. במבחני להצלחה אישורים למתן בתמורה

עמדו החוקרים בפרשה. להיחקר היה אמור ירושלים במרחב התנועה לשכת ראש גם
נהיגה רישיונות שסיפקו לבוחנים תלמידים הפנה לפיהן עדויות, על תגובתו את לבקש
לא הוא בראשו. בירייה התנועה לשכת ראש התאבד בינואר ב16 אולם שוחד. תמורת
כל לו הייתה לא כי התברר, דבר של בסופו לפרשה. שמו שרבוב עצם את לשאת היה יכול

בפרשה. מעורבות

בירושלים. המחוזי המשפט לבית 1986 בפברואר ב3 הוגש בפרשה הראשון האישום כתב

"מנחם". הספר בבית לנהיגה כמורה שהועסק ציון, ממעוז אהרון יחיא היה הנאשם
המשטרה. של הסמוי לסוכן שוחד והצעת שוחד מתן של עבירות 12 לו ייחסה התביעה

הסמוי המשטרה לסוכן שוחד הנאשם ונתן הציע 1985 בשנת כי נאמר, האישום בכתב
בשני הנאשם נתן 1985 מאי בחודש בירושלים. הרישוי במשרד כבוחן שעבד שקד, משה
תלמידים שני של הצלחתם את שיקבע כדי הסמוי, לסוכן ש"ח חמישים שונים מקרים
את הנאשם פגש מאי חודש בראשית כי נטען האישום בכתב מעשיים. נהיגה במבחני
התביעה, לדברי ביניהם. היחסים את למסד וביקש בירושלים קפה בבית הסמוי הסוכן
הצלחתם שעבור התלמידים, של המבחן טופסי כי הסמוי, הסוכן עם הנאשם סיכם
כן לנהיגה. המורה של במכונית השמש מגן על יונחו שוחד, המורה ישלם הרישוי בבחינת
בית לשם מתחת הפרטי שמו את בטופס המורה יכתוב העיוניים הנהיגה במבחני כי סוכם,
העיונית. בבחינה הצליחו כי לקבוע שעליו תלמידים אלה כי הבוחן ידע וכך לנהיגה, הספר
בתוך הכסף הנחת ידי על יבוצע והתשלום תלמיד, לכל ש''ח ארבעים יהיה המחיר כי סוכם

במכונית. גפרורים קופסת
העיוניים הנהיגה במבחני הצלחתם שאת תלמידים, עשרה של שמות פורטו האישום בכתב
פי על אף אחת, פעם כי האישום בכתב נאמר כן שוחד. תמורת הסמוי הסוכן קבע
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והודיע הנהיגה, מבחן את תלמידה להעביר הסמוי הסוכן סירב שוחד, לו הציע שהמורה
בנהיגה. מושג של שמץ כל לה היה שלא מפני בו שנכשלה

עשרים בפועל, מאסר חודשי ל16 נידון הוא .1986 בנובמבר ב27 ניתן הנאשם של דינו גזר
ש"ח. 7,000 של ולקנס שנים שלוש למשך תנאי על מאסר חודשי

לחדר נכנס 1984 יולי בחודש בז'יו. יוסף היה עת באותה בירושלים הרישוי משרד מנהל
שנבחנו נבחנים שני כי לקבוע לו הכפוף הבוחן את ואילץ שבכתב, העיוניות הבחינות
כי וקבע כן, עשה הבוחן לעין. ברור היה כשלונם שבעצם אף במבחן, הצליחו עת באותה

המבחן. את עברו השניים

ספר בית למנהל שונות הזדמנויות בשש בז'יו פנה ,1984 לדצמבר אוקטובר שבין בתקופה
סכום הגיע הכול סך שקלים. תמורת דולרים עבורו שיקנה ממנו וביקש מסויים, לנהיגה,

ל12,942$. הדולרים

חודשי לשני 1987 בספטמבר ב21 ונידון הרישוי משרד מנהל הורשע אלה מעשיו בגין
תוך ש"ח, ב3,000 נקנס הוא שנה. למשך תנאי על מאסר חודשי ולארבעה בפועל מאסר

מאסר. ימי ב150 להמירם האפשרות

באפריל ב6 נידון והוא לנהיגה, הספר בית מנהל נגד אישום כתב הוגש זו חקירה במסגרת
של ולקנס שנים שלוש למשך תנאי על מאסר חודשי 12 בפועל, מאסר חודשי ל12 1984

ש"ח. 4,000

ל13 1989 בינואר ב4 נידון והוא אישום, כתב הוגש ירושלים ממזרח לנהיגה מורה נגד גם
ש''ח. 5,000 של וקנס שנים שלוש למשך תנאי על מאסר חודשי 17 מאסר, חודשי
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כרם בעץ המשפחה רצח
את נטל הנער משפחתו. בני ארבעת את 14 בן נער רצח ,1.00 בשעה ,1986 בפברואר ב22
באמו ירה תחילה המילואים, משירות המשפחה אבי ברשות שהיה ה"1^16" רובה
באופן הרג כך אחר שבירושלים. כרם, בעין המשפחה בבית הקרקע בקומת שישנו ובאביו,
בראשן ירה שהוא תוך הבית, של השנייה בקומה שנתן את שנמו אחיותיו, שתי את דומה

קצר. מטווח

סיפר הוא הסמוך. השכנים בית על והתדפק הבית, מן בריצה הילד יצא מכן לאחר מיד
תוך הגיעה ולמקום המשטרה, את הזעיקה השכנה ממנו. ברח ולכן בביתו יורים כי לשכנה
בחדר ההורים זוג את השוטרים מצאו ראשונית בבדיקה משטרה. ניידת ספורות דקות
והזעיקו מהבית מזועזעים כשיצאו וירי. דם סימני היו בחדר הקרקע. שבקומת השינה
הבית של השנייה בקומה כי ואמר פנימה, חזרה הילד אותם שלח נוספים, משטרה כוחות

ברצח. מעורב שהבן שייתכן לחשוד, השוטרים החלו אז או נוספות. גופות שתי ישנן

הסימנים כל פי שעל ו18 17 בנות  הנערות שתי גופות נמצאו הנוספת בבדיקה
בשנתן. נורו הראשונים

הנער של אמו הנערות. ושתי הגבר של מותם את וקבעו הוזעקו, אדום דוד מגן צוותי
הכחיש תחילה נוער. חוקר הוזמן למקום מכן. לאחר קצר זמן מתה אך חיים, סימני גילתה
לימד לטענתו בכך. הודה קלה שעה כעבור אך משפחתו, בני את שהרג זה הוא כי הנער

הנשק. את לתפעל אביו אותו
את לבדוק ניסו הם דפיקות. מספר שמעו 1.00 לשעה סמוך כי עלה השכנים מחקירת
ומפוחד, רועד השכנים בן אליהם הגיע קצר זמן לאחר דבר. גילו לא אך הרעש, מקור

דם. הרבה ושיש בהוריו ירה שמישהו וסיפר

עסקת פי על שהודה לאחר מאסר, שנות לתשע הקטין של עונשו נגזר 1986 בנובמבר ב24
משפחתו. בני ארבעת בהריגת טיעון
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דמיאמוק ג'ון של וחקירתו הבאתו
דמיאניוק. ג'ון ממושך תהליך לאחר לישראל הוסגר 1986 בפברואר ב27

ארצות לממשלת בקשה ישראל מדינת הגישה ,1983 באוקטובר לכן, קודם וחצי שנתיים
משפט בית נשיא ידי על חתום הנאשם, נגד מעצר צו נשלח דמיאניוק. ג'ון להסגרת הברית
"איוואן בכינוי שנודע הנאצי הפושע היה דמיאניוק ג'ון כי בחשד בירושלים השלום

האיום".

לישראל, הברית מארצות דמיאניוק את הביא אמריקאיים משטרה קציני של מיוחד צוות
.1986 בפבראור ב28

גוריון, בן התעופה בנמל נחיתתו מרגע דמיאניוק ג'ון לקליטת נערכה ישראל משטרת
כל לסכל ונערכה תנועותיו, כל את אבטחה היא ולליוויו. התעופה בשדה לאבטחתו

אחרים. ידי על שיפגע או בעצמו שיפגע אפשרות

צדק". "מבצע נקרא משפטו ואבטחת דמיאניוק ג'ון של אבטחתו מבצע
תום עד מעצרו את שהאריך שופט, בפני הובא ארצה דמיאניוק של הבאתו עם מיד
עם בשיתוף בחקירתו ישראל משטרת חוקרי החלו מכן לאחר המשפטיים. ההליכים

המדינה. פרקליטות

ההתארגנות את גיבש הגר, אריה השופט המשפט, בתי מנהל בראשות מיוחד צוות
בפרקליטות לאומית הבין המחלקה מנהל השתתפו בצוות דמיאניוק. של משפטו לקראת

ישראל. ממשטרת בראון צבי ניצב וסגן החוץ, משרד איש המדינה,

המחוזי המשפט בבית אישום כתב המדינה פרקליטות הגישה 1986 בספטמבר ב29
המוות במחנה יהודים אלפי מאות ברצח חשוד היה הוא דמיאניוק. ג'ון נגד בירושלים

השנייה. העולם במלחמת בפולין טרבלינקה

כתב המשפטיים. ההליכים תום עד דמיאניוק את לעצור ביקשה המדינה פרקליטות
שביצע: העבירות את פירטו אשר סעיפים, ארבעה כלל האישום

את להשמיד בכוונה יהודים אלפי מאות של למותם אחרים עם ביחד גרם במעשיו (1

היהודי. העם כלפי פשע של עבירות עבר בכך חלקית. או גמורה השמדה היהודי העם
בכך אזרחית. אוכלוסייה של ובהשמדתה ברציחתה אחרים עם ביחד פעל במעשיו (2

האנושות. כלפי פשע של עבירות עבר
אוכלוסייה בני של ברציחתם כבושה ארץ בתוך אחרים עם ביחד פעל במעשיו (3

פשעי של עבירות עבר בכך הנאצית. גרמניה בידי כבושות ארצות של אזרחית
מלחמה.
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בכך נרדפים. הם באשר נרדפים, אדם בני של למותם תחילה בכוונה גרם במעשיו (4

בעבירות נאשם היה ישראל בשטח עשאס שאילו נרדפים אדם בני כלפי פשעים ביצע
רצח.

האישום, בכתב פורטו דמיאניוק לגיון המיוחסים האכזריים וההתעללות הטבח מעשי
עמודים. עשרים פני על שהשתרע

בירושלים. האומה" ב"בנייני דמיאניוק ג'ון של משפטו נפתח 1987 בפברואר ב16

האיום, איוואן איננו הוא כי שטען דמיאניוק, ג'ון של זהותו לשאלת יוחדה המשפט תחילת
כנגדו. שהוגש האישום בכתב המפורטים הפשעים מיוחסים לו

הדיון. בתום איילון לכלא והוחזר המשפט לבית איילון מכלא יום יום הובא דמיאניוק ג'ון
כוח המשפט. בית לאולם ועד איילון בכלא מעצרו ממקום אותו ליווה קבוע משטרתי כוח
לו. ומחוצה כותליו בין הציבורי הסדר על ושמר המשפט, בית אולם את גם אבטח זה

החשוד. של הרפואיות לבעיותיו לדאוג היה ומתפקידו המשטרתי לכוח הוצמד חובש

מוות דין גזר דמיאניוק. ג'ון את בירושלים המחוזי המשפט בית הרשיע 1988 באפריל ב18
מלחמה. ופשעי היהודי העם נגד פשעים האנושות, נגד פשעים בשל עליו הוטל

בעולם התחוללו בינתיים העליון. המשפט לבית דמיאניוק ג'ון ערער הדין גזר לאחר
הק.ג.ב. ארכיוני נפתחו זאת ובעקבות התמוטטה, המועצות ברית מדיניות; התפתחויות
לאחר שנגבו אוקראינים, מחנה) (שומרי ואכמנים של עדויות הוצאו אלה מארכיונים
איוואן היה האיום" "איוואן פיהן שעל רוסיים, חוקרים ידי על השנייה העולם מלחמת

דמיאניוק. ג'ון ולא מרצ'נקו
דמיאניוק ג'ון את 1993 ביולי ב29 העליון המשפט בית זיכה זו מרכזית ראיה בגלל

טרבלינקה. ההשמדה במחנה הגזים תאי מפעיל האיום", "איוואן היותו מאשמת
היה כי שהוכח למרות סוביבור, במחנה מעשיו על לדין להעמידו אין כי גם, קבעו השופטים

זו. האשמה מפני להתגונן סבירה אפשרות לו ניתנה שלא כיוון במחנה, אס. אס. ואכמן
מאתיים בארץ. ביותר השמור למבצר העליון המשפט בית הפך הדין פסק שמיעת במהלך
להבטחת ענק במבצע המקום על שמרו ביטחון ואנשי סוהרים מג"ב, אנשי שוטרים,
של בתיהם ליד סיירו ושוטרים באסיר, התנקשות למנוע נערכו צלפים והביטחון. הסדר

בהם. לפגוע ניסיונות או איומים לסכל כדי ההרכב שופטי חמשת
לארצות על" "אל בטיסת דמיאניוק איוואן ג'ון גורש 1:30 בשעה 1993 בספטמבר ב22

הברית.
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הפנים במשרד ירושלים מחוז על הממונה לוי, רפי פרשת
במסגרת הפנים. במשרד ירושלים מחוז על הממונה לוי, רפאל נעצר 1986 נובמבר בתחילת
על טיפוחם; ועל בירושלים הכנסיות נציגי עם היחסים שמירת על אחראי לוי היה תפקידו
ממש של הקלה המאפשרות תעודות  (אר"מ) מעלה" רמת "אישיות תעודות הנפקת
לתכנון המחוזית הוועדה ענייני ועל  אליה והכניסה מישראל היציאה בעת הגבול במעברי
קיים גם תפקידו מתוקף המחוז. על כממונה תפקידו בתוקף ראש כיושב כיהן בה ובנייה,
16 במשך גבוהה. סיווג בדרגת מידע וצבר המדינה, של ביטחוניים מוסדות עם מגעים לוי
הנסתר רב בהן שונים גורמים עם במינן, מיוחדות קשרים מערכות על לוי רפי חלש שנים

הגלוי. על
הדין עורך התובע, סעיפים. שבעה שכלל אישום, כתב לוי רפי נגד הוגש 1986 בדצמבר
ב1978, המתחילה לתקופה רק מתייחס האישום כתב כי המשפט, בבית ציין דולן, שמעון
כתב להגיש אפשרות אין לכן, קודם לכאורה בוצעו התביעה שלדעת עבירות, שעל מכיוון

התיישנות. בשל אישום
קשרי נתקיימו לוי רפי לבין הנאשמת בין מרמאללה. ג'נחו חנא נגד גם הוגש אישום כתב
גם ניהלו משפחתה ובני הנאשמת עם הנאשם של יחסיו במסגרת ביותר. הדוקים ידידות
קשריהם במסגרת לתביעה. ידוע היה לא והיקפם המפורט שטיבם משותפים, עסקים
ולהתחשבנויות להלוואות שנגעה ענפה, יחסים מערכת ג'נחו וחנא לוי רפי קיימו אלה,

אחרים. עם משותפות כספיות
הקרובים, היחסים מערכת את פירט  הזהב פרשת  לוי נגד הראשון האישום כתב
הארכיהגמון ירושלים, במזרח בכיר כמורה לאיש לוי רפי בין השנים במשך שנרקמו
בירדן. נציגה והיה כנסייתו של הכספיים ענייניה על אחראי שהיה עג'מיאן, שאהה הארמני
לו הקנתה זו תעודה קבועה. אר"מ תעודת עג'מיאן קיבל למעמדו ובהתאם תפקידו לצורך
שיבוצעו ומבלי מועדפים בתנאים מזורז, בתהליך רכבו עם בגשרים לעבור זכות היתר בין
בין שנרקם קשר פי על אחרות. בדיקות או מכס בדיקות ובחפציו גופו על או במכוניתו
הכמורה, איש של מעמדו את אחד מצד לנצל השלושה ביקשו ועג'מיאן ג'נחו חנא לוי, רפי
את  שני ומצד שקיבל, המועדפות המעבר זכויות ואת לירדן נגישותו את עג'מיאן,
אלה מהברחות לישראל. מירדן ערך וחפצי זהב הברחת לצורך לוי רפי של סמכויותיו
את הפעיל לוי שרפי האישום, בכתב נאמר כן חומריות. הנאה טובות שלושתם הפיקו
להפעיל לו הבטיח כך ובתוך ואדמותיה, עג'מיאן של כנסייתו ענייני לקידום ומעמדו קשריו
מנצל עג'מיאן כי שידע פי על אף בקרבה. מעמדו ולחיזוק קרנו להעלאת השפעתו את
לוי נמנע ברשותו, שנמצאה הקבועה האר"מ לתעודות הצמודות הזכויות את לרעה

לבטלה. בסמכותו מלהשתמש
בני בין שנרקמה היחסים מערכת את תיאר  כנדו משפחת פרשת  השני האישום כתב
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הייתה המשפחה בבעלות לוי. רפי לבין שנים, עשרות מזה לחם בית תושבי זו, משפחה
המשפחה יכולת על הושתתה היחסים מערכת ירושלים. במזרח ומזכרות לעתיקות חנות
הנאשם קיבל לאלה בתמורה סמכויותיו. ומהפעלת הנאשם של ממעמדו תועלת להפיק
סמך על נשק להחזקת רישיונות קיבלו המשפחה בני הנאה. טובות המשפחה מבני
ממצאים בהן שמצויים קרקעות, על לבנייה אישור קיבלו כן כמו כוזבות, הצהרות
בני בהסכמת בהם, שחפץ ועתיקות ערך חפצי הנאשם נטל בתמורה, ארכיאולוגיים.

תמורתם. לשלם מבלי המשפחה
שהייתה מעלוף, בנינה בשם אישה סביב נסב  סקאנדר אום פרשת  השלישי האישום
שיפוט בשטח דונמים כשבעה של חלקה בעלת הייתה מעלוף סקאנדר. אום מכונה
ייעודה המתאר תכנית פי על המלך). שאול (מצפה ארכיאולוגי אתר היה שבתוכה ירושלים,
היא החלקה. את למכור מעלוף הצליחה לא ולכן פתוח", ציבורי "לשטח היה החלקה של
ייעודה, שינוי ידי על החלקה ערך להעלאת פתרון למצוא לה לסייע הנאשם מן ביקשה
תשלום הנאשם יקבל החלקה, מכירת מכך כתוצאה תתאפשר שאם וציינה, בניה לצרכי

דינרים. אלפי של
חנינא, בית תושבי של קבוצה ביקשה 1983 בראשית  ג'ליל פרשת  הרביעי האישום
אישור חנינא. בית באזור מגורים שכונת להקים משחואר, אליאס ג'ליל עמד שבראשם
מתן את לזרז לוי רפי אצל לו שיסייע כדי ג'נחו, חליל אל פנה וג'ליל התעכב, התכנית

לוי. לרפי הנאה טובות מתן ותוך חוקית לא בדרך האישורים
בעלת ג'נחו, חנא של בתה ג'נחו, בויויאן עסק  ג'נחו ויויאן פרשת  החמישי האישום
חודשים שלושה של לתקופה בישראל שהייה אשרת הוטבעה בדרכונה אמריקני. דרכון
של האוכלוסין מרשם לשכת מנהלת של התנגדותה ולמרות הנאשם, של בלחצו בלבד.
בניגוד נעשה הדבר מעבר". "תעודת ג'נחו לויויאן נופקה ירושלים במזרח הפנים משרד

ישראליות. מעבר לתעודות זכאים אינם זר דרכון נושאי  לנהלים
במהלך שביקשה בירושלים, הכנסיות באחת דן  לחם בית פרשת  השישי האישום
תוטל שעליו הקבלן את לבחור כדי לחם. בית באיזור מסחרי מרכז להקים 1985 שנת
שהיה כמורה איש ביניהם חברים, שלושה בת ועדה הכנסייה הקימה הפרויקט בניית
איש את הנאשם זימן 1985 באוגוסט בירושלים. הכנסייה של הכללי המזכיר עת באותה
ממנו ביקש הוא הפרויקט. להקמת מתאים כקבלן ג'נחו חליל על בפניו והמליץ הכמורה,
של להעסקתו בוועדה חבר הוא אף שהיה כנסייה, אותה ראש אצל השפעתו את שיפעיל
איש את זימן הנאשם אחר. לקבלן הובטח הפרויקט כי נודע מה זמן לאחר ג'נחו. חליל
לבחור כנסייתו ראש הבטחת את נוגדת זו החלטה כי בפניו וטען למשרדו, שנית הכמורה
השיקול וכי מעולם, דברים היו לא כי השיב, הכמורה איש הפרויקט. כקבלן ג'נחו בחליל

הכנסייה. לטובת ובהתאם עניני היה הקבלן לבחירת
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עליו כי הנאשם לו אמר לדרישתו, בהתאם לפעול להניעו וכדי הכמורה איש לדברי בתגובה
הארץ. מן לגירושו ולגרום ממשרתו לסלקו והכוח הזכות שבידו לדעת

הנאשם היה 1986 בדצמבר 5 בתאריך  בחקירה ההדחה פרשת  השביעי האישום
הארצית היחידה ידי על שהתנהלה חקירה בגין אביב שבתל כביר אבו המעצר בבית עצור

ישראל. במשטרת הונאה לחקירות
הנאשם העביר תוסיהכהן, שלמה דינו, עורך אצלו שערך ביקור בתום בערך, 14:00 בשעה
שייצור רענן, מבנו הנאשם ביקש במכתב למשפחתו. שיעבירו מנת על מכתב, דינו לעורך
"שלא להבטיח מנת על ושוחררו, החקירה במהלך שנעצרו כנדו, משפחת בני עם קשר
החקירה במהלך נעצר הוא שאף הכמורה, לאיש לפנות גם ביקשו הוא אחת". מילה יוסיפו
יוסיף שלא וישכנעו הראשון, באישום בכתב המוזכר הכמורה איש על שישפיע כדי ושוחרר,
עורך באמצעות לגרום מבנו ביקש עוד במה". לי ויש אותו, אבזה "אחרת המדורה, על שמן

קו". באותו "ימשיכו עת, אותה עצורים שהיו ג'נחו, משפחת בני כי שיבטיח דינו,
שלא דין, פי על שהתנהלה בחקירה המעורבים אנשים להניע הנאשם ניסה אלה במעשיו

איומים. של בדרך כן לעשות הנאשם ניסה הכמורה איש של במקרהו הודעה. ימסרו
לוי, רפי על דורנר, דליה בירושלים, המחוזי המשפט בית שופטת גזרה 1988 ביוני ב30
במטבע עסקה זהב, הברחת שוחד, עבירות של שורה בגין מאסר של וחצי שנים שלוש

בחקירה. הדחה לשידול וניסיון באיומים סחיטה אמונים, הפרת חוץ,
והוטל תנאי, על מאסר לשנת נידונה מרמאללה, ג'נחו חנא זה, בתיק הנוספת הנאשמת

שקל. אלף 40 בסך כספי קנס עליה
לוי רפי מילא ובעולם בארץ הנוצריות והכנסיות ישראל מדינת יחסי של העדין במרקם
שנכון חשב הוא בו. טיפל לא שאיש לתחום ריק, לחלל התפרץ רבה במידה מרכזי. תפקיד
לגרום כדי שונות כנסיות בתוך הפנימיים הכוחות במערכת פעם מדי להתערב רצוי ואף
אין כי הסביר, תמיד התמודדות. התנהלה שעליהם לתפקידים ייבחרו ידידיו שדווקא לכך
לטרוח יש ולכן פרוישראליות, עמדות הנוקטים באנשים אלא אישיים, בידידים מדובר
השופטת ציינה היתר, בין ובגלוי. בחשאי לטובתם ולפעול שדולה בעבורם לנהל למענם,
בקשירת ירושלים, בבניין הביטחון, במערכת ופועלו "עלילותיו הדין: בגזר דורנר דליה
של בעדויות זה משפט בית בפני נפרסו הערבים תושביה ועם בעיר הכנסיות עם קשרים
מיכולתו ולביטחונה למדינה האיש תרם חייו בשנות השלטון. מערכת מכל מעלה רמי עדים

ומכישוריו.
ובאמון בידיו שהפקידה הנרחבות בסמכויות לו, שהעניקה החשוב במעמד לו גמלה המדינה
במעידה ולא לרעה, ניצל וסמכויותיו הרם מעמדו ואת לוי, מעל זה באמון בו. שניתן המלא
והתפרסה רבים חודשים פני על שנמשכה מושחתת, בהתנהגות אלא בודדת, אחת

שונים". לתחומים
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ב*אז> אברהם רס"ר רצח
ביאזי אבי רס"ר עצר יפו, לשער הכניסה בצומת ,07.20 לשעה בסמוך ,30.7.86 בתאריך
לפתע, הקישלה. תחנת לכיוון החומות לתוך לפנות מנת על "פיאט", מסוג הפרטי רכבו את
מסוג מרובה צרורות מתוכו נורו מולו וכשעמד עקפו "גולף", מסוג רכב מאחוריו הגיח

לחם. בית כביש לכיוון מהמקום נמלט הרכב נהג למותו. שגרמו קלצ'ניקוב,
כוחות גם הגיעו לזירה הצלחה. לא אך להחיותו, שניסה מד"א צוות הגיע הירי למקום
קדום. ואדי  לסילואן עד נרחבות סריקות וביצעו האיזור את שסגרו ומג"כ, משטרה
הלילה במשך נגנב הגבעות, באחת עפר דרך על נטוש שנמצא ה"גולף" שרכב התברר

משה. ימין משכונת הקודם
מאומצת חקירתית בפעילות שהחל פלייסיג, עמי תנ"צ בראשות צח"מ, התמנה במקביל,
ברכב כי עלה שמעדותם באיזור, ששהו ראיה מעדי עדויות ונגבו נחקרו הרצח. לפיצוח
צוות פנים. רעולי שניים מהם אלמונים, 3 ישבו היריות, צרור נורו שמתוכו ה"גולף"

מדוקדקים. חיפושים נערכו שם  חשודים של לביתם מיד יצא מעצרים
רובה תרמילי שכללו: מוצגים ואספה אותם הנציחה הזירות, לשתי שהגיעה ניידת מעבדה

ובגדים. ירי שרידי ט.א., מעתקי נעל, עקבות "קלצ'ניקוב", מסוג
למקום, שהובא גישוש כלב הנטוש. הרכב באיזור סריקות לביצוע מסוק הוזמן במקביל,
עמוד, אל בראס המחוז מטה לכיוון עד אך החשודים, בריחת לדרך החוקרים את הוביל

העקבות. נעלמו שם
ביתו בחצר פרג'. אברהים בן עומר החשוד נעצר ,08.20 בשעה הרצח, לאחר כשעה
שממנו לנשק תואמים ירי שרידי ובחלקם באש, עולים כשהם בגדים, נמצאו שבסילוואן,

ביאזי. אבי נרצח
הגבול את לחצות בנסותו נורין, אדם בן מחמוד ונעצר ברגלו נורה ,09.00 בשעה ב31.1.86,
(עוזי נשק כלי עימו שהביא זה הוא כי וציין ברצח בהשתתפותו הודה בחקירתו לירדן.
והרגו. ביאזי באבי שירה זה הוא פרג' עומר לגירסתו, מגומי. וכפפות מסכות וקלצ'ניקוב),
להסתיר בכדי המערות, לאחת נכנסו עזריה, לכיוון מהמקום שנמלטו לאחר כי הוסיף הוא
והרגו דאהר חוסני בן ספיאן  השלישי בשותף פרג' עומר ירה במערה נשקם. את שם

עליהם. ילשין לבטח הוא ויתפס שבמידה החשד מתוך "עוזי", המקלע מתת
בבית השלישי השותף גופת נמצאה שם למערה, חוקריו את הוביל 16.3.86 בתאריך
תרמילים רובים, נמצאו אליה ובסמוך לירושלים מזרחית עזריה, אל למנזר סמוך קברות

רסס. ורימון מחסניות
נורין אדם בן מחמוד של דינו את בירושלים המחוזי המשפט בית גזר 8.2.87 בתאריך
על גזר 24.7.87 ובתאריך דאהר ספיאן ורצח ביאזי אבי השוטר רצח בגין עולם, למאסר

ביאזי. אבי השוטר רצח בגין עולם מאסר פראג' עומר
חיסול היה רחבה, ציבורית תהודה לו שנתלוותה במותו ה29 בן ביאזי, אבי רס"ר רצח
חומר לאיסוף שותף היה תפקידו מתוקף הנרצח המקובלים. הקווים את שחצה לשמו

פליליות. עבירות לביצוע בחשד רוצחיו, כנגד מודיעיני
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ה"אינתיפאדה'' פרוץ עם המשטרה היערכות
גם ביותר קצר זמן תוך התפשטו אשר מהומות, עזה ברצועת פרצו 4987 בדצמבר ב9
בין קטלנית דרכים תאונת הייתה המהומות לפרוץ המיידית הסיבה ושומרון. יהודה לאזורי
מסוג מכונית לבין בוכובזה, הרצל הישראלי בידי נהוגה "מק", מסוג סמיטריילר משאית
ארז, מחסום בקרבת אירעה התאונה אנשים. שמונה נסעו בה ,404 סטיישן "פז'ו"
עזהג'בלייה, מתושבי ארבעה נהרגו בתאונה .1987 בדצמבר ב8 עזה, לרצועת שבכניסה

קשה. נפצעו וארבעה

מג"ב מקציני אחד על סיור. לצורך ג'בלייה מחנה לתוך מג"ב פלוגת נכנסה האירוע למחרת
האבנים. את בו יידו כי שחשד ילדים, שלושה בעקבות בית לתוך רץ והוא אבנים, נזרקו
לפני זה היה לקצין. לעזור מנת על נכנסו נוספים לוחמים לצרוח. התחילו בבית הנשים
שחשו החיילים הבית. את הקיפו ספר לבית בדרכם שהיו ותלמידים בבוקר, שמונה השעה
נהרגו מהירי כתוצאה ירו. אמיתית במצוקה ובהיותם להם הנשקפת חיים בסכנת
תושבי כל כמעט גדולה. מהומה פרצה הירי בעקבות נפצעו. ואחרים אחדים, תלמידים
מהילדים חלק שם. ילדיהם אם לבדוק החולים בית לעבר רצו ג'בלייה הפליטים מחנה
פשטו מג'בלייה הידיעות אותם. מצאו לא והוריהם הפרדסים, בתוך הירי לאחר התפזרו
ופצועים. הרוגים ונוספו פרצו, נוספות תקריות עזה. רצועת לכל מנופחים במימדים

ומתוחה. סוערת להיות הפכה האווירה

באחד יונס. ולחאן עזה רצועת לדרום והתפשטו הבאים, בימים גם נמשכו הסדר הפרות
בידי צבאי. בסיס לעבר איש, אלפים בכעשרת שנאמד גדול, המון התקדם האירועים

וסכינים. נבוטים גרזינים, היו ההמון

סביר הסתיימה. והמהומה הסדר, הפרות על האחראי לבידוד פעל מג"ב פלוגת מפקד
מצליחים היו אילו רבים, ופצועים בהרוגים להסתיים עלולה הייתה שההפגנה להניח

לפועל. תוכניתם את להוציא הפלסטינאים
לכינוי הפלסטינאים בפי מהרה עד זכו אליהן שנלוו והמרי האלימות וגילויי אלו מהומות
בשטחי ישראל מדינת של אחיזתה את לערער נועדה התופעה "התנערות". "אינתיפאדה"

המדיני. קוו בסטטוס לשינוי ולהביא עזה וחבל שומרון יהודה,

הן ובהשפעותיה, במאפייניה במהותה, וחריגה חדשה תופעה היוותה ה"אינתיפאדה''
הערבי הסכסוך של יותר הרחב בהקשר והן ועזה שומרון יהודה, לשטחי בהקשר
מהפכני אופי נשאה זו עממית התקוממות בישראל. הכולל הפלסטינאי והמאבק הישראלי
בהפגנות התבטאה ה"אינתיפאדה" געש. כהר לפתע פרצה אלא תוכננה, לא היא מובהק,
על אבנים שהשליכו בילדים מחסומים, בהקמת רבים, תבערה בקבוקי בהשלכת המוניות,
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בשוטרים והן צבא באנשי הן הביטחון, בכוחות נוספות ובפגיעות הביטחון, כוחות
הערביתפלסטינאית, ההתמודדות של הכובד מרכז הועתק לראשונה משטרה. ובתחנות
שומרון יהודה, לשטחי אש"פ, את הכוללת הערבית, המערכת ידי על הונהגה שבעבר
בדפוסי שימוש תוך ישראל, עם העימות את שהנהיגו הם התושבים. לידי עזה ורצועת
רוב אחרת או זו בצורה חלק נטלו בו אזרחי, עממי במרי שהתבטאו חדשים, פעולה
והתנגשויות סדר בהפרות אמנם הייתה ה"אינתיפאדה" של תחילתה הציבור. שכבות
היה המשכה אך ופוליטיות, כלכליות חברתיות, בהתפתחויות ששורשיהן ספונטניות,
הלם. ובקבוצות עממיות בוועדות ההתקוממות פעילי של והתמסדות התארגנות בתהליכי
האיסלאמית" ההתנגדות ו"תנועת להתקוממות" המאוחדת הלאומית "המפקדה
לאפיקים כשטח הפעילות את ניווטו המוסלמים), האחים תנועת של שלוחה  (החמא"ס

אזרחי. מרי היתר, בין לקדם, מטרה מתוך וברורים, מוגדרים

המשטרתי ההיבט

רוב של מרצון ההתנתקות היה המשטרתי, בהיבט ה"אינתיפאדה" של המרכזי המאפיין
האוכלוסייה של תפיסתה לפי ידה. על שניתן ומהשירות מהמשטרה המקומית האוכלוסיה
היא ולכן פלסטינאית, מדינה של להקמתה להביא הייתה, ההתקוממות מטרת המקומית,
צה"ל כוחות ובראשם באזור, זה שלטון שייצג ובמי הישראלי החוק בשלטון הכירה לא
החוק, רשויות עם המקומית האוכלוסייה של הפעולה שיתוף אי במסגרת והמשטרה.
של המונית להתפטרות העממית הוועדה של תשע מספר כרוז קרא המשטרה, וביניהן

המשטרה. מן מקומיים שוטרים

המקומיים, מהשוטרים (240 (מתוך 233 אחת ובעונה בעת התפטרו 1988 מרס בחודש
התנכלויות איומים, מלחצים, סבלו מהם רבים ועזה. שומרון יהודה, בנפות ששירתו
הדרומי במטות הישראלים המפקדים אש"ף. ידי על מוסתים גורמים של פיזיות ופגיעות
ארוכות, שיחות ידי על מהחלטתם המקומיים השוטרים את להניא ניסו ובנפות והצפוני
לתושבי שניתנו המשטרה, שירותי וצומצמו נפגעו זו התפטרות עקב הצלחה. ללא אך

עזה. וחבל שומרון יהודה

בשטח התבטא המשטרתיים בנושאים המקומית האוכלוסייה מצד הפעולה שיתוף היעדר
כולל פליליות, עבירות על תלונות הגשת באי א) עיקריים: מאפיינים בשני היתר בין
תאונות במקרי כמו משטרתיות, בחקירות ובפגיעה פעולה שיתוף באי ב) חמורות. עבירות

עסקים. ורישוי לפועל הוצאה תנועה, דוחות תשלום אי אונס, רצח, מקרי קשות, דרכים

כנגד המקומית האוכלוסייה של ביטחון בעבירות הדרסטית העלייה היה נוסף מאפיין
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והולך גובר לחיכוך הביא זה מצב בכלל. יהודיים מתיישבים וכנגד בפרט הביטחון כוחות
הדדיות ולפגיעות באזור המתגוררת הישראלית לאוכלוסייה המקומית האוכלוסייה בין

וברכוש. בגוף

המשטרה היערכות
והתפטרות הרחוב אלימות הגבילו ה"אינתיפאדה" פרוץ שלאחר הראשונה בתקופה
את מחדש להגדיר צורך היה בשטח. לפעול המשטרה יכולת את המקומיים השוטרים
הקיים, למצב ייחודיות עבודה שיטות פיתחה המשטרה המשטרתיים. הטיפול נושאי
מגזר משטרה. נקודות והוסיפה הגבול, משמר במסגרת בעיקר חדשות יחידות הקימה
יזומים מבצעים על היה בו שהדגש פעילות, ביצע עזה וחבל שומרון ביהודה הסיור
צה"ל עם בשיתוף ביטחוניות לחקירות עדיפות נתנה המשטרה הצבא. עם משולבים

סדר. מפירי כלפי צבאיים משפט בבתי מהיר שיפוט הפעילו הביטחון וכוחות והשב"כ,
דרוזים הגדול ברובם ערבית, דוברי שוטרים של לגיוסם להתארגן החלה ישראל משטרת
ניתן מיוחד דגש שהתפטרו. המקומיים לשוטרים תחליף שהיוו ישראלים, וערבים
והשוטרים ומוגנו, אובטחו רכב וכלי המשטרה מתקני השוטרים; של האישי לביטחונם
ונשק מגן כאפודי אישי בטיחותי בציוד ושימוש מבצעית התנהגות בנושא הדרכה קיבלו

משוכלל. אוטומטי
השתבשו שבו למצב המזרחית בירושלים הסדר הפרות הגיעו 1988 פברואר חודש באמצע
ובכפרים בשכונות ואנשים רכב תנועת לקיים היה ניתן לא וכמעט בעיר, התקינים החיים
החליט ,21.2.88 בתאריך ירושלים. מרחב כוחות עיבוי על החליט המשטרה פיקוד הערבים.
שנקרא במבצע והאמצעים הכוחות הקצאת עקרון את למסד ישראל משטרת פיקוד
ושוטרים חיילים באלפי השנה במהלך במחזוריות תוגברה ירושלים תחילה". "מחשבה
במדים מתנדבים של יחידות הקימה המשטרה הגבול. וממשמר הארצי מהמטה מהמחוזות,
הייתה הכללית המטרה האזרחי". "המשמר של חדשים הפעלה בסיסי ופתחה (מתמי"ד)
הלאומית הרגישות בגלל יחסית רגיעה של למצב וסביבותיה ירושלים העיר את להביא
בירושלים יחסית לרגיעה הביאה הכוחות של המוגברת הנוכחות ואכן, הבירה. עיר של

ובסביבותיה. המזרחית
מקומיים ושוטרים בלשים המודיעין. בעבודת רבים קשיים חלו "האינתיפאדה" עקב
ממקורות ההתנתקות לחייהם. מחשש המקומית האוכלוסייה נגד פעולות מלבצע נרתעו
בתשובה" "חזרו רבים פעולה משתפי שכן הביטחון, בזרועות פגעה המודיעין מרכזי
עם עתידי פעולה משיתוף ימנעו כי והכריזו במסגד חטא" על "הכאה של פומבי בתהליך
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נהיגה, רישיונות כגון, שונים מסמכים זיוף תעשיית התפתחה בנוסף ישראל. שלטונות
התפתחו ה"אינתיפאדה" בעקבות שונים. מסוגים ואישורים ביטוחים רכב, רישיונות
שומרון יהודה לשטחי העברתם ישראלים, רכב כלי גניבות וביניהן שונות, פשיעה תופעות
שוד בעיקר התפתחה, השוד תופעת מסוכנים. בסמים הסחר גדל כן כמו ופירוקם. ועזה
338 הוצתו ל12.6.88 1.1.88 בין אמידים. מקומיים של פרטיים ובתים דואר סניפי
רקע על ההצתות מגמת לאומניים. ממניעים הנראה, ככל נגרמו, מהן כ%40 שריפות.
כלי עשרות זה. רקע על מהצתות מהשריפות 800/0 נגרמו וביוני והתגברה, הלכה לאומני
המשטרה עצרה זו תקופה במהלך הרנפר. בשכונות במיוחד בירושלים, הוצתו פרטיים רכב

ההצתות. בביצוע הודו מהם 13 חשודים, 36

השאר בין ההצתות. בתופעת מקיף דיון ישראל משטרת פיקוד קיים 14.6.88 ביום
המשטרה כי נקבע הדיון בסיכום הטבע. שמורות ורשות האש מכבי נציגי בדיון השתתפו
המשאבים של מרבי לניצול להביא מנת על בשטח הפעילות תיאום את עצמה על תיקח
תופעת בעקבות ההצתות. בתופעת המאבק את ולשפר האזרחיים הגורמים בידי המצויים
מג"בצפון ביצע במסגרתו שועל", "זנב מבצע על המשטרה החליטה הלאומניות ההצתות
אש, כיבוי של עזר כוחות בסיוע ולילה יום ומחסומי מארבים תצפיות, ממונעים, סיורים
מועצות, סיירת קק"ל, מתמי"דים, הטבע, שמורות רשות משטרתי, מסוק אדום, דוד מגן

משטרה. וחבלני שדות שומרי

לטיפול קלאסיים ייעודיים שיטור מתפקידי המשטרה עברה ה"אינתיפאדה", בעקבות
המשטרה, במבנה לשינויים אותה חייב הדבר החדש. מהמצב שנגזרו חדשות, בתופעות

עדיפויות. ובסדרי המדיניות בקביעת בשטח, בפריסתה בארגונה,
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פח''ע אירועי

מוזס וטל עפרה רצח

ברנדה" "פורד מסוג לרכב תבערה בקבוק נזרק ,18:30 לשעה סמוך ,1987 באפריל ב11
רעייתו עמו נסעו מוזס. (אייבי) אברהם נהג במכונית מנשה. אלפי ליישוב המוביל בכביש
חדר התבערה ובקבוק נופצה, הרכב שמשת אללו. יוסי והנער ועדי ניר טל, וילדיו עפרה
האב, ממנו. להימלט נואשות שניסו הרכב, נוסעי בכל אחזה התבערה והציתו. לתוכו
לאחר כולו. בוער למכונית, מחוץ אל ראשון להתגלגל הצליח מוזס, (אייבי) אברהם
במקום. שעברו מכוניות לנהגי לעזרה וצעק הרכב, לכיוון זחל עצמו, את לכבות שהצליח
,14 בן ניר מאחור: שישבו הילדים ארבעת את לחלץ לאב עזרו בנעשה שהבחינו הנהגים
ובגדיהם חולצו 14 בן אללו יוסי וחברם מוזס, ממשפחת כולם ,5 בן וטל 8 בת עדי
,34 בת מוזס, עפרה האם, כבתה. שהאש עד הכביש על מיד גולגלו הילדים בוערים.
לחלצה היה ניתן ולא הבוערת, המכונית בתוך נלכדה הראשונים, הריונה בחודשי שהייתה
מוזס טל פרטיות. במכוניות חולים לבתי הוחשו התקרית נפגעי הבוערת. מהתופת חיה

.1987 ביולי ב5 מפצעיו ונפטר קשה, באופן נכווה

לשעה סמוך השומרון. וביישובי מנשה באלפי רוחות לסערת גרמה הרצחנית ההתקפה
יהודים מאות כמה התרחשותו. למקום מכוניות מאות הגיעו הפיגוע לאחר בערב 20:00

והבעירו שמשות ניפצו בעיר, השתוללו לקלקיליה, גם במכוניותיהם הגיעו ושומרון מיהודה
לעיר הראשיות הכניסות את סגרו למקום, הגיעו גדולים ומשטרה צבא כוחות שדות.
בעיר הוקמה כן כמו סגור. צבאי כשטח העיר על והכריזו מתוגברים, מחסומים בשישה
שב"כ חקירת במהלך בכירים. צבא וקציני לוי משה הרמטכ''ל הגיעו אליה פיקוד, חוליית
הכפר תושב ,25 בן דאוד חסן עאדל מחמד ביניהם חשודים, מספר נעצרו ומעמיקה מקיפה
נוספים, רכב כלי ועל מוזס משפחת בני על התבערה בקבוק בזריקת הודה דאוד חאבלה.

עולם. למאסר נידון 1989 במרץ ב21 בנפש. ופגיעה נזק נגרמו לא להם

חבה רמי הילד רצח

השמונה בן חבה רמי הילד של הוריו הודיעו הערב, בשעות 1987 במאי ה20 רביעי ביום
אופניו על רוכב חבה רמי נראה ילדים, של עדות פי על בנם. של היעדרותו על מורה מאלון
כילד ידוע שהיה משום לגורלו, איש חשש לא בתחילה לערך. 19:00 בשעה לצרכנייה סמוך
ביישוב, כיתתו בני אצל הלילה את ולבלות קרובות לעתים מביתו להיעדר ונהג עצמאי,
אלון תושבי כל התגייסו נמצא, לא ורמי השעות משנקפו אך להוריו. כך על להודיע מבלי
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התקשו החיפושים, לצורך הם גם שהגיעו גישוש, וכלבי גששים אחריו. לחיפוש מורה
מצוי בו ההררי השטח את המכסה הסבוכה הצמחייה בשל רמי של עקבותיו על לעלות
במרחק ליישוב, מדרום בוואדי סריקות בעת בוקר, לפנות 4:45 בשעה מורה. אלון היישוב
מרוסק, היה הילד ראש מערה. בתוך חבה, רמי של גופתו נמצאה ממנו, בלבד מטרים 500

בדם. מגואלות אבנים מונחות היו גופתו וליד

ופתחו האזור את הביטחון כוחות סגרו הילד, של גופתו מציאת דבר היוודע עם מיד
הערבים הכפרים על עוצר הביטחון כוחות הטילו ראשוני ראיות איסוף לאחר בחקירה.

היום. עד נתגלו לא הרצח מבצעי מורה. אלון ליישוב הסמוכים

דנמן סטיב חנוך החייל רצח

נרצח סדיר, בשירות הגולן ברמת ששירת קרבית, בהנדסה חייל ,27 בן דנמן סטיב חנוך
ברכות ליד 1987 בספטמבר ב28 חיים רוח ללא נתגלתה גופתו .1987 בספטמבר ב20

מסריק. כפר קיבוץ

סדיר לשירות התגייס שהתגייר, ולאחר 1981 בשנת מהולנד ארצה עלה דנמן סטיב חנוך
יצא ב20.9.87 בעכו. בדירה בגפו התגורר והוא בהולנד, התגוררו הנוצרים הוריו בצה"ל.
שב משלא א'. ביום לבסיסו לשוב אמור והיה שבת, לחופשת הגולן ברמת מבסיסו דנמן

אחריו. נרחבים בחיפושים וצה"ל המשטרה החלו לבסיס,
הבחינו ולפתע עכוחיפה, כביש ליד הכותנה בשדות בדואים רועים שני ,עברו ב28.9.87
הגליל, מרחב משטרת מפקד חשו למקום המימצא. על למשטרה מיד הודיעו הם בגופה.
זרועות ואנשי פתולוג פלילי, לזיהוי הניידת המעבדה משטרה, חוקרי גנות,. יעקב משנה ניצב
של האישי נשקו נתגלה לא הגופה ליד דנמן. סטיב חנוך של גופתו זו הייתה הביטחון.

אלימות. סימני ניכרו הגופה ועל החייל,

איתור בעיקר כללה שלהם השיגרה עבודת אשר הגבול, משמר יחידת של מודיעין רכזי שני
על הצביעו הידיעות החייל. רצח על מיעוטים מבני מידע קיבלו חקלאיות, גניבות מבצעי
לרכזי היטב מוכר היה "זעתר" זעתר". "לוטפי שכינויו תמרה, הכפר תושב חג'אזי, לוטפי
היה הוא המפרץ. עין ומקיבוץ מסריק מכפר עגלים בגניבות מעורבותו בשל הביטחון

לחייל. והתחזות מירמה עבירות בגין חיפה מרחב ידי על גם מבוקש

ג'ראר, ג'מל ונימר חג'אזיזערור לוטפי נתפסו נרחב, מודיעיני ומידע מעמיקה חקירה לאחר
רובה נמצא בתמרה חג'אזיזערור לוטפי של לביתו סמוך ג'נין. שליד תרקומיה תושב

דנמן. חנוך החייל של ''הגליל"
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במהלומות אותו וחיסלו במכוניתם, זעמן סטיב חנוך החייל את הסיעו כי סיפרו החשודים
כפר קיבוץ של הכותנה באדמות גופתו את השליכו מכן לאחר נשקו. את לגנוב כדי גרזן

המשטרה. מצלמות לעיני הרצח את שחזרו הם וחקירתס מעצרם במהלך מסריק.
1988 בנובמבר ב27 בפועל. מאסר שנות ל15 ג'ראר ג'מל נימר נידון 1988 במאי ב20

עולם. למאסר חג'אזי לוטפי נידון
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האווירית התעשייה עובדי הפגנות
הלביא". "פרויקט את לבטל ישראל ממשלת החליטה 1987 באוגוסט ב30

הממשלה: החלטת נוסח להלן

האווירית התעשייה של והיצרני הטכנולוגי כושרה להבטחת יפעל הביטחון משרד *

לחימה. ואמצעי טיס כלי של וההשבחה הייצור הפיתוח, המחקר, בתחומי

הטכנולוגיה פיתוח יימשך הייצור, פס על יעלה לא ה"לביא" של הנוכחי הדגם כי אם *

תקציב ממסגרת הביטחון משרד יקצה כך לשם הבא. הדור של כליהטיס של
טיס מערכות בפיתוח יושקע שחלקו בשנה, דולר מיליון 100 של סכום הקיים הביטחון

הרלוונטיים. בתחומים צה"ל בחלופות וחלקו

בפיתוח ישראל של השתתפותה בדבר הברית ארצות שלטונות עם הבדיקה תימשך *

הייצור. בנתח השתתפות ואפשרות ה"16?" מטוס של הבא הדגם
כחלק האווירית בתעשייה ה"16?" של הייצור נתח את להגדיל כדי מיידי מאמץ ייעשה *

צה"ל. של ההצטיידות מתכנית

הלביא". "תכנית ביטול עקב יקטן לא המדינה ממקורות הביטחון תקציב *

יפחת לא 1987 לשנת האווירית לתעשייה הכולל המימון שהיקף ידאג, הביטחון משרד *

.1987 של השקלי בתקציב לכך המוקצה מן

להתחיל יצטרכו ספורים ימים שתוך הודיע קרת משה האווירית, התעשייה מנכ"ל
הממשלה "החלטת ההנדסה. מחטיבת בעיקר עובדים, כ4,0003,000 של בפיטורם
ההנהלה כי להוסיף, ומיהר קרת, משה אמר שנים", הרבה עוד מהשלכותיה ונסבול מוטעית
תקופה הסתיימה הסתיים, פרויקט רק "לא במלואה; הממשלה החלטת את תבצע
קרב מטוס לאוויר להרים ישראל תוכל בעתיד, פעם אי אם בספק, אני שלמה.

קרת. אמר מתוצרתה",

מחאה צעדי בתכנון מיד החל האווירית בתעשייה העובדים נציגות אנשי של מיוחד צוות
יתכוננו שהעובדים אמר, העובדים נציגות מאנשי אחד הממשלה. החלטת על כתגובה
גדולים בכוחות נערכה המשטרה בשקט". יעבור לא וש"זה להפתיע כדי ביסודיות להפגנה

האווירית. התעשייה באזור סדר הפרות של למקרה

עובדי את הזהיר אך והתסכול, הזעם רגשות את מבין שהוא אמר ויצמן, עזר הביטחון, שר
באש להעלות מתכנן או המדינה ברכוש יפגע מישהו שאם באמרו, האווירית, התעשייה

ייאסר. הוא האוויר, נתיבי את לחסום או מטוס
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בן התעופה בנמל מג"ב לבסיס לתגבור. גדולים כוחות בגיוס החלה המרכז מחוז משטרת
האווירית התעשייה מעובדי אלפים ואכן, הפגנות. לפיזור וציוד נוספים כוחות הובאו גוריון

הממשלה. החלטת את לשנות לנסות מנת על חוקית בהפגנה להפגין לרחובות יצאו

ומאות אוטובוסים בכמאתיים עובדים אלף כ15 לירושלים הגיעו 1987 בספטמבר ב7
פירוק על בהשלכות לדיון שזומנה הממשלה, ישיבת את ללוות כדי פרטיות מכוניות

ירושלים. בתולדות ביותר הגדולות ההפגנות אחת זו הייתה הלביא". "פרויקט

רחמים ניצב הדרומי, המחוז מפקד של בפיקודם הגבול, משמר ואנשי שוטרים 1,150
חג ממעל בשטח. התפרסו יהודאי, יוסף ניצב תת ירושלים, משטרת ומפקד קומפורט,
ראש משרד בחצר השפלה. מן העולים האוטובוסים על לדווח כדי משטרתי מסוק
ובבניין צבועים, מים סילוני באמצעות הפגנות לפיזור רכב כלי שני הכן הוצבו הממשלה

הסדר. שמירת על לפיקוח מיוחד משטרתי חפ"ק הוקם ישראל בנק
גדול דגם נישא התהלוכה בראש סחור. סחור הממשלה קרית את סבבו המפגינים אלפי
פעמים בשופרות. שתקעו בטליתות, מתפללים של שורה השתרכה ומאחוריו ה"לביא", של
לעבר למחסום מבעד המטוס דגם את להשליך המפגינים מבין מוח חמומי ניסו אחדות
שהיו הגבול, משמר אנשי אולם הממשלה, ראש משרד בפתח שניצבה השוטרים, שורת
וחבר הביטחון, שר ויצמן, עזר על ירק המפגינים אחד מהם. זאת מנעו באלות, מצוידים
שהיכו העובדים, מעשרות להיחלץ כדי המשטרה של מסיבי לסיוע נזקק מילוא רוני הכנסת

דרכו. את לחסום וניסו רכבו, על

12.00 השעה בסביבות המפגינים התפזרו "התקווה" ושירת נוספת שופרות תקיעת לאחר
משטרת מפקד של ידיהם את לחצו האווירית התעשייה של העובדים ועד ראשי בצהריים.
גילויי על וזאת במקום, שנכחו האחרים המשטרה וקציני יהודאי, ניצב תת ירושלים,

הגדולה. ההפגנה של במהלכה המשטרה כוחות ידי על שהופגנו האיפוק
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בירושלים בסופרמרקט הכפול הרצח
ג'ורג' המלך ברחוב הסופרמרקט בתוך נתגלו לחצות, סמוך ,1987 בנובמבר ב25

הביטחון. וקצין הסניף מנהל של גופותיהם בירושלים

שני כי הנרצחים, ממשפחות ראשונה הודעה התקבלה ,20:00 לשעה סמוך ערב, באותו
כל אך הסופרמרקט, לבניין נשלחה משטרה ניידת כהרגלם. לבתיהם שבו לא הגברים
בבניין, אנשים של להימצאותם כלשהו סימן היה שלא ומכיוון נעולות, נמצאו דלתותיו

המקום. את הניידת עזבה
לנסות הביטחון קצין של גיסו יצא ,23:00 לשעה עד לבתיהם השניים חזרו לא כאשר
את לעזרתו הזעיק הוא למחסן. המובילה פתוחה דלת הגיס גילה הבניין במרתף לארנרם.
מעט שגיששו ולאחר פנימה, נכנסו השניים לסופרמרקט. הצמודה ומי" "מי מסעדת בעל

הגופות. בשתי נתקלו בחשכה,

מחסן בפתח נמצאה הסופרמרקט מנהל של גופינו הרצפה. על שכובים היו הנרצחים שני
קצין של גופתו ניילון. בחוט כפותות וידיו צווארו, לאורך נמצא ארוך חתך כאשר הירקות,
במרחק הספקים, של סחורות להובלת המשמשת משא למעלית סמוך נמצאה הביטחון

בצוואר. עמוק שסע עם היא אף הסופרמרקט, מנהל של מגופתו מטרים כעשרה

למקום הגיעו יהודאי, יוסף ניצב תת המרחב, מפקד של בראשותו גדולים משטרה כוחות
משטרתי. ופתולוג המשטרה של פלילי לזיהוי המעבדה עם יחד האירוע

בשעון הכרטיסים את החתימו הם כי הוברר הנרצחים שני של העובדים כרטיסי בבדיקת
הכספת בבדיקת .19:52 בשעה  הביטחון וקצין ,19:53 בשעה  המנהל הנוכחות,
בסך נגנבו. בשטרות בה שהיו והמזומנים מותאם, במפתח נפתחה כי נמצא נעולה, שהייתה
קצבים סכין נעלם כי נמצא הבשר מחלקת מנהל עם בבדיקה ש"ח. אלף כ20 נגנבו הכול
הרצח, לאחר במים נשטף הסכין ובשר. עצמות לחיתוך ששימש ס"מ, כארבעים באורך חד

החלב. במחלקת והוסתר
הרצח וכי אנשים, שני לפחות השתתפו הכפול ברצח כי הייתה המשטרה חוקרי הערכת
שעת לפני מעט לסופרמרקט נכנסו שהרוצחים האפשרות, את העלו החוקרים בסכין. בוצע
לקבוע החוקרים יכלו לא ראשון בשלב הקונים. אחרון צאת עד בתוכו והסתתרו הסגירה,
נראה המשטרה לחוקרי מעורבים. היו בשטח שהמימצאים מאחר החקירה, קו את בבירור
ברור; נראה הפלילי המניע אישית. ונקמנות לאומני טירוף של שילוב היה לרצח המניע כי
בה האכזריות מאידך, שקלים. אלפי נגנבו ומתוכה פתוחה, נמצאה בסופרמרקט הכספת

לאומני. כיוון על גם להצביע יכלה השניים נרצחו
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לשעבר עובדים לצרכן", ה"משביר עובדי וכן הסופרמרקט עובדי נחקרו החקירה במהלך
אחדים חודשים הסופרמרקט בסניף שיפוצים בעבודות שעסקו עובדים אלה, במקומות
זירת בקרבת המתגוררים דיירים שונים, עסקים בעלי ניקיון, פועלי שומרים, הרצח, לפני
בכרטיסי ושילמו הסופרמרקט בסניף קניות שערכו ולקוחות הנרצחים משפחות בני הרצח,

אשראי.

חקירה וקלפנים. אלה במועדונים עובדים בירושלים, קלפים מועדוני בעלי גם נחקרו
במזרח כולל בירושלים, לכספות מפתחות בשכפול העוסקים העסק בבתי נערכה מקיפה
בדיקות בוצעו החקירה במהלך יהודה. נפת ידי על דומה בדיקה נערכה במקביל העיר.
הפלילי הזיהוי אנשי ידי על והן הארצי במטה פלילי לזיהוי המחלקה במעבדות הן שונות,
מתוכם אנשים, 21 וחקר הפוליגרף, במעבדת החקירה צוות נעזר כן כמו ירושלים. במרחב

עדים. למספר זיכרון רענון בשיטות נעזר עוד מיעוטים. בני 15

היה כי טען לוגאסי לוגאסי. פרוספר את לראשונה החקירה צוות חקר 1987 בדצמבר ב2
והרצח. השוד באירועי מעורבות לו יש כי ונמצא בפוליגרף, נחקר הוא הרצח. בערב בביתו

בעברו. נעוץ היה לוגאסי על החשד

מכן לאחר כלאי. בדרגת הסוהר, כתי בשירות לוגאסי פרוספר עבד לכן קודם שנים חמש
במקום, גניבה אירוע בעקבות לצרכן". ב"משביר הביטחון כקצין מסוימת תקופה עבד
ברשת ביטחון כקצין לעבוד החל מכן לאחר עבודתו. הופסקה ראיות, נגדו היו שלא הגם
שנה במשך שם עבד הוא המרכז. בסניף כולל השונים, בסניפים בירושלים ה"קואופ"
מקרי עבד בהם שונים סופרמרקט בסניפי אירעו עבודתו במהלך .1987 אוגוסט עד וחצי,
מכספת ומזומנים קנייה תווי גניבת של אחד במקרה עליו. נפל והחשד מכספות גניבות
האישום כתב הגשת בעקבות אישום. כתב והוגש ראיות, נגדו נאספו יעקב נווה בסניף
עבד שמטעמה ''שיאוו", השמירה בחברת כשומר לעבוד והחל ה"קואופ" מרשת פוטר

מעצרו. ליום עד רוממה בשכונת הלאומי הביטוח בבניין

מכור לוגאסי כי הוברר אחריו העיקוב פעולות במשך מיד. לעצרו לא החליט החקירה צוות
שונים קלפים במועדוני מבקר היה כשומר, עבודתו סיום עם יום, ומדי קלפים, למשחקי

המאוחרות. הלילה לשעות עד

ברצח מעורבותו את להכחיש המשיך הוא אך לוגאסי פרוספר נעצר 1987 בדצמבר ב15
בסופרמרקט. ובשוד

מחוץ שהה לגרסתו, כי, אם באירוע, חלק לו יש כי לראשונה הודה 1988 בפברואר ב1
חיים. בן למכלוף והמתין האירוע, בעת לסופרמרקט
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שותפו עם יחד לסופרמרקט נכנס לפיה נוספת, הודאה לוגאסי מסר 1988 בפברואר ב8
המנהל את שכפתו לאחר הסופרמרקט, מכספת מזומנים ושדד חיים, בן מכלוף לעבירה,
לגרסתו, השמירה. מחברת לוגאסי של אקדחו בעזרת עליהם והשתלטו הביטחון, וקצין
את חיים, בן מכלוף שותפו, רצח הכספת, מתוך הכסף בהוצאת עסוק שהיה בשעה

בסכין. השניים

אפשרי, כחשוד חיים בן מכלוף של שמו את החקירה צוות העלה 1987 בדצמבר ב12 עוד
בינו דיבור" "קשר שקיים ראשוני, רמז ומציאת קלפים מועדוני בעלי חקירת בעקבות

לוגאסי. פרוספר לבין

אמת. דובר ונמצא הפוליגרף, במעבדת נחקר 1987 בדצמבר ב25

גם לוגאסי. פרוספר את הכיר שם ה70, בשנות הסוהר בתי בשירות הוא אף עבד חיים בן
נמשכה שם קלפים, במועדוני עתותיו את ובילה קלפים, למשחקי מכור היה הוא

לוגאסי. פרוספר עם התרועעותו

חוקרי עם פעולה לשתף החל מעצרו עם ומיד חיים בן מכלוף נעצר 1988 בפברואר ב2
החקירה. צוות

הסמוי במישור נוספות חקירה מפעולות בפועל. הרצח את ביצע לוגאסי פרוספר לגרסתו,
לוגאסי. פרוספר ביצע בפועל הרצח שאת חיים, בן מכלוף של לגרסתו חיזוק נמצא

רצח. עבירות ובשתי שוד לביצוע קשר בקשירת השניים הואשמו האישום בכתב
עולם. למאסר לוגאסי פרוספר של דינו נגזר 1988 בדצמבר 14 בתאריך

של מאסר חיים, בן מכלוף על בירושלים המחוזי המשפט בית גזר 28.12.1998 בתאריך
במזיד מוות גרימת בגין עולם ומאסר לפשע וקשר מזויין שוד עבירת על שנים חמש

(במצטבר).

נשאר ועונשו חיים בן מכלוף של ערעורו את דחה העליון, המשפט בית 4.12.1991 בתאריך
כנו. על
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בירושלים א>לן בר ברחוב חרד>מ הפגנות
בערבים "אגרון" בבית סרטים והקרנת שבת בלילות ומי" "מי מסעדת פתיחת בעקבות
והפגנות אחד, מצד חרדים, הפגנות 1987 אפרילספטמבר החודשים במשך נערכו אלה
מוגברת היערכות חייבו ההפגנות שני. מצד דתית, כפייה נגד ר"צ, תנועת אנשי של מחאה

ישראל. משטרת של

בר הרחובות בצומת משולהבים חרדים מאות התגודדו ,5.9.87 בשבת, 17:00 בשעה החל
"שאבעס". בקריאות אותם ועודדו ולחלונות, למרפסות יצאו נוספים מאות וצפניה. אילן
נוספים חרדים מאות ניצבו ההלוויות, לבית סמוך המורחבת, סנהדריה שכונת במבואות

משטרתי. מחסום מאחורי

המשטרה אבנים. ביידוי "שאבעס" הצעקות את ללוות החרדים החלו 17:30 לשעה סמוך
חלקם החרדים. לעבר בירוק צבועים מיס התיזה הפגנות לפיזור רכב ובעזרת התערבה,
הגיעו לשם וגם הועיל, ללא אך המדרגות, לחדרי וברחו הירוקים המיס סילוני את ספג

המים.

כל בכוח לפזר יהודאי, יוסף ניצב תת ירושלים, מרחב מפקד הורה 18.00 לשעה סמוך
משמר ושוטרי החיים", "כף לישיבת סמוך התרכזו החרדים מאות סדר. הפרת של ניסיון
כוחות מהמרפסות. ומים ביצים אבנים, של למטר ''זכו" אותם לפזר שניסו הגבול
בית לתוך ברח וחלקם לחקירה נלקח חלקם החרדים. אחרי ורדפו ויתרו, לא המשטרה
הכנסת. בית לעבר אבן השליך הצד מן שהתבונן החילונים אחד אברהם". "מגן הכנסת
את להרגיע המשטרה ניסיונות אף על נמשכה וההמולה הכנסת, בבית שימשה ניפצה האבן
נעצרו זה אחר בזה הכנסת. בית לתוככי האברכים את החזיר מדמיע גז רימון רק הרוחות.

המשטרה. ניידות אל בכוח והובלו משתוללים, חרדים
של לחובש מלכודת החרדים טמנו נצפניה, אילן בר הרחובות בצומת המקרים, באחד
אליהם, השוטר כשהגיע שלהם. ל"פצוע" לסייע כדי לעזרה, לו קראו הס הגבול. משמר

רפואי. לטיפול פונה החובש ופצעוהו. אבנים עליו שיידו חרדים בעשרות הוקף
ישראל שבטי הרחובות בפינת גם יום. באותו שסער היחיד המוקד היה לא אילן בר רחוב
את לחסום שאיימו חרדים מאות לפזר כדי בכוח להשתמש השוטרים נאלצו והנביאים
במרדפי מים, בסילוני להשתמש השוטרים נאלצו אילן, בר ברחוב כמו כאן, גם הצומת.

גז. וברימוני פרשים

מסמטאות יצא הוא לחילונים. חרדים בין לתווך לנסות החליט השלום", "ספן נתן, אייבי
לטענתו המדמיע. בגז השימוש את להפסיק השוטרים לעבר וקרא שערים", "מאה
המשטרה ואנשי להתפזר, כעומדים נראו לא החרדים אולם ההפגנה. פיזור על הורו הרבנים
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והוסיף. מיותר, הדבר כי לשכנעם ניסה נתן אייבי מרדפים. של נוסף לסיבוב נערכו
בבית". שלום אין אבל השכנים, עם שלום על "מדברים

היו  בירוק שנצבעה אחת ושכונה חרדים הפגנות מוקדי 24 שוטרים, 600 עצורים, 28

ירושלים. על שעבר הקרב" "יום תוצאות
החרדים. ראשי את לחקירה לזמן המשטרה החליטה הזו הסוערת השבת לאחר

הרחובות בצומת נוספת גדולה חרדים הפגנת נערכה ה12.9.87, בשבת מכן, לאחר שבוע
ושאר הצרפתית לגבעה לעיר מהכניסה המוביל המרכזי התנועה ציר על וצפניה, אילן בר
דרכו שעשה גולף", "פולקסווגן מכונית נהג ירושלים. בצפון החדשות היהודיות השכונות
משטרה. גדרות של במחסום צפניה רחוב בצומת לתדהמתו, נתקל, אילן, בר ברחוב
יצא מכוניתו, את עצר הנהג "שאבעס". בזעקות חרדים מאות קידמוהו המחסום מאחורי
חזר מעט, להסיגם משהצליח דרך. לעצמו לפלס לנסות כדי החרדים על והסתער מתוכה,
את להדוף וניסה מהרכב, ויצא שב הוא המפגינים. ידי על נתפס שוב ואז מכוניתו, אל

עליו. וירקו בו בעטו היכוהו, בעשרותיהם, עליו התנפלו אלה אך החרדים,

סגן בירושלים, מג"ב ממפקדי אחד עמד ספורות דקות כעבור למקום שהגיע הכוח בראש
דדון הסתער בידו, גז רימון עם לבדו, בצה"ל. מובחרת סיירת יוצא דדון, (ז'אק) יעקב ניצב
ה"פולקסווגן". בנהג מכותיהם את שהפליאו המשתוללים, החרדים המון על נפש בחירוף
הגז, רימון את השליך דדון המחריד. במחזה הצופים אחד סיפר גיבור", ממש היה "הקצין
עד סיפר במכות'', הנהג את הורגים היו הם הוא, "אילמלא החרדים. את ידיו במו ופיזר

. ■ ■ הראייה.

בראשו חבול שהיה הנהג, אותו. שחסמו החרדים ממאות הצומת התרוקן דקות בתוך
רבות שעות רפואי. לטיפול מג"ב חובש ידי על פונה ההכרה, לאיבוד וקרוב גופו חלקי ובכל
הסמוכים והרחובות הסמטאות הצומת. את לחסום וניסו החרדים חזרו התקרית לאחר
אבנים, בקבוקים, שברי זרוקים היו הכבישים כשעל קרב, לשדה דמו אילן בר לרחוב

הפוכות. אשפה ועגלות

והכריחו מג"ב, ואנשי השוטרים עליה הסתערו הגיחה, חרדים קבוצת כאשר פעם, מדי
חזרה. אותה

,קרא כץ איתן סנ''צ ירושלים, משטרת של האג"מ קצין מופלג. רוח אורך גילתה המשטרה
מהחרדים מבקש שהוא תוך שקטה, בשבת רוצה שהמשטרה ההפגנה, מהלך כל ברמקול
עובדה להשתולל, והמשיכו החרדים הרפו לא ונשנות, החוזרות קריאותיו למרות להתפזר.

הפגנות. לפיזור נוספים ובאמצעים גז ברימוני להשתמש השוטרים את שחייבה
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אלפי להעסיק המשטרה נאלצה ,1987 בשנת אחדים חודשים שנמשכו אלה, באירועים
בשבתות. הרוחות את ולהרגיע השקט על לשמור סדר, להשליט מנת על שוטרים

הפגינו שם בירושלים, ו"המשביר" אגרון בית של ברחבות גם היו חמורות סדר הפרות
אישרה בהם מהמקרים, בחלק החרדים. של הדתית הכפייה כנגד ר"צ תנועת אנשי
פוזרו ולכן הרישיון, מתנאי חריגות היו ר"צ, תנועת אנשי של הפגנות לערוך המשטרה
רחמים ניצב הדרומי, המחוז שמפקד מקרים גם היו השוטרים. ידי על אלה הפגנות
הרישיון בתנאי עמדו שלא משום הפגנות, לערוך ר"צ תנועת לאנשי אישר לא קומפורט,

חמורות. סדר הפרות ייגרמו אלה שבהפגנות ומחשש בעבר, להם שניתן
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תעבורה שופט> של שחיתות פרשת
כי שנודע, לאחר בישראל המשפטית המערכת ורגשה סערה 1988 ינואר חודש במהלך
ובעבירות פליליים במעשים במעורבות חשודים דן וגוש המרכז מאזור שופטים שלושה

משמעתיות.

יוסף לממשלה, המשפטי היועץ חלק נטלו בה שעות, משמונה למעלה שנמשכה בישיבה
כתבי בהכנת המטפלת הפרקליטה ארבל, עדנה הדין עורכת המרכז, מחוז פרקליטת חריש,
בייניש, דורית הדין עורכת המדינה, לפרקליט המשנה ביילין, הלנה הדין עורכת אישום,
אלכס ניצב סגן וסגנו, סביר שמעון משנה ניצב פשעים, לחקירת הארצית היחידה ראש
בעבירה בפלילים, החשודים השופטים נגד שנאספו הראיות בקפדנות נבחנו שלום, איש

לחופשה. לצאת אלה לשופטים המשפטים משרד הורה כך בעקבות אמונים. הפרת של

במערכת השחיתות בפרשת ראשונה רשמית הודעה פרסם שריר, אברהם המשפטים, שר
בתי מספר לגבי המתנהלות מהחקירות העולות שהעובדות נאמר, בה אביב, בתל המשפט
אמות פי על מטופל היבטיו, כל על כולו והנושא ביותר, מדאיגות הארץ ברחבי משפט

ביותר. קפדניות מידה
האב של בקשתו פי על יריב, אסף של בדינו שהקל נחשד חריפאי שחר בן התעבורה שופט
בן לשופט לב ובתום אישי באופן פנה שאכן הודה האב יריב יריב. אהרון (מיל') האלוף
הראיות מחומר ברחובות. לתעבורה המשפט בבית בדינו להקל וביקש בנו, בעניין שחר
בתיק לשבת מלהוסיף עצמו פסל לא לאיש, זו פנייה על דיווח לא חריפאי השופט כי עלה,
בן השופט נגד התיק נסגר 22.8.89 ביום הנאשם. של בדינו הקל אף דבר של ובסופו זה,

לציבור. עניין מחוסר חריפאי שחר

אליעזר הדין עורך התעבורה, שופט נגד לכאורה ראיות נמצאו המשטרה חוקרי בידי
לתעבורה המשפט בית מזכיר נגד החקירה הליכי בשיבוש אותו שהחשידו וולובסקי,
השחיתות חשדות חקירת בסוד וולובסקי הדין עורך את הכניסה המשטרה פלאי; אברהם
שהגיע המידע את בסוד לשמור אמור היה החוק פי על כן. לפני חודשים כבר המשפט בבתי
פלאי, אברהם לתעבורה, המשפט בית מזכיר אל השופט פנה זאת למרות ברם, לידיו.
שיבש אף מסוים ובשלב לחקירה, כבד נזק שהסב דבר חקירה, נגדו מתנהלת כי לו, וגילה

אשמה. מחוסר נסגר והתיק הוכחה, לא וולובסקי השופט של אשמתו זמנית. אותה
תיקו, נסגר ה9.3.93 ביום ארבל. אשר השופט היה אמונים בהפרת שנחשד נוסף שופט
אהרון היה אמונים הפרת של בעבירה שנחשד שופט עוד למשמעת. דין בבית נשפט והוא

הוכחות. מחוסר נסגר שתיקו כהן,
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לתיאטרון מינוי כרטיסי קבלת על חומר לכאורה החשדות כללו מהשופטים חלק לגבי
חינם. וכדורסל כדורגל למשחקי מינוי וכרטיסי

היה לממשלה המשפטי וליועץ המדינה לפרקליטות המשטרה ידי על שהוגש החקירה חומר
למעלה במשך התנהלה המשטרתית החקירה עמודים. מאות פני על והשתרע ביותר, רב

גמורה. חשאיות תוך משנה

הרכב בפני התקיים ומשפטם בירושלים, המחוזי המשפט בבית נשפטו השופטים שלושת
בעבר. השלושה עבדו לא שעמם מחוזיים שופטים של

והם: לתעבורה המשפט בית של ראשיים מזכירים שני גם נאשמו זו בפרשה

היה פלאי  אביב בתל לתעבורה המשפט בית של הראשי המזכיר פלאי, אברהם .1

שוחד בקבלת הואשם הוא שנחשפה. השחיתות בפרשת שנעצר הראשון החשוד
איש היה המשפטית, במערכת שנים 32 עבד פלאי אחרות. חמורות פליליות ובעבירות
במהלך נעצר ב11.12.87 ללשכותיהם. חופשית מגישה ונהנה שופטים, של אמונם
בתל השיפוטית במערכת פליליים למעשים חשדות של ומסועפת ממושכת חקירה
דבר קבלת לפשע, קשר קשירת זיוף, שוחד, קבלת היו לפלאי שיוחסו העבירות אביב.
עם היכרותו את ניצל הוא אמונים. והפרת מירמה מחמירות, בנסיבות במירמה
ושופט, שופט כל של הענישה מדיניות פי על תיקים לנתב כדי האחרים השופטים
רזי את הכיר פלאי תמורה. לו שנתנו נאשמים של בעונש להקל כדי לו, מוכרת שהייתה
שנים במשך וקבוע שיטתי באופן עבירותיו ביצוע לצורך זאת וניצל המשפט, בית
אלה במעשים ל"לקוחותיו". לעזור כדי משפט הליכי מלשבש נרתע לא הוא רבות.
פלאי חמור. נזק לה וגרם הציבור, אמון על המבוססת השיפוטית, המערכת את הכפיש
טיפל לכך ובתמורה מאנשים, כשוחד הנאה וטובות כספים "עבודתו" תמורת קיבל
פנייה של בדרך לעתים לשינויים, או דין גזרי לביטול וגרס המשפטיים, בענייניהם
אברהם נגד האישום בכתב מכריו. הואשמו שבפניהם לשופטים, עקיפה או ישירה

דין: עורכי שלושה הוזכרו פלאי

בכרטיסים פלאי את כיבד הכדורגל, בהתאחדות פעיל ויתקון, מיכה הדין עורך א.
"נוחים". לשופטים בטיפולו שהיו תיקים לנתב פלאי דאג בתמורה לתחרויות.

הדין בית חבר וולובסקי, וערן אביב, תל במכבי פעיל מזרחי, שמעון הדין עורך ב.
שהעניקו כרטיסים בזכות מועדף מיחס הם אף נהנו הכדורסל, איגוד של המשמעתי
אשמה. מחוסר וחלקם ראיות מחוסר חלקם נסגרו הדין עורכי נגד התיקים לפלאי.

ביותר, חמורות פליליות עבירות האישום כתב ייחס רונלד חיים הדין לעורך ג.
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קשר וקשירת מחמירות בנסיבות בחקירה הדחה משפט, הליכי שיבוש כדוגמת,
בפועל. מאסר וחצי שנים לשלוש נידון הוא פשע. לביצוע

כאלה ביניהם תביעה, עדי 78 של ארוכה רשימה צורפה פלאי של האישום לכתב
נידון פלאי אברהם כשוחד. שונים ושירותים הנאה טובות לפלאי שהעניקו

בפועל. מאסר לשנתיים

אף נעצר עמי בן  אביב בתל השלום משפט בית של הראשי המזכיר עמי, בן יחיאל .2

שורת ובביצוע אמונים בהפרת ציבור, עובד ידי על בגניבה שוחד, בקבלת ונחשד הוא,
הוא מעוקלים. טובין מכירת על וכממונה המשפט בית כמזכיר לתפקידו בקשר עבירות

בפועל. מאסר שנות לארבע ונידון נשפט
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פח"ע אירוע*
האמהות אוטובוס על מחבלים השתלטות א.

חבלני; מיקוח  פיגוע אירוע עם הביטחון כוחות התמודדו 1988 במרס ב7
לובשי חלקם דימונה. לעבר 1 בה"ד מבסיס נסעו קצינים חמישה  06:40 השעה
וזאת נשק, היה לא מהם לאיש חדש. לבסיס בדרכו ואחד ניווט, לריצת בדרך אימוניות
בדמות מבחינים הם נפחא, כלא ליד עוברים כשהם מפורשת. צה"לית לפקודה בניגוד
שתי לעברם יורה שהדמות תוך עקבותיהם, על שבים הם לגבעה. מעבר ברובה חמושה

לעברם. מושלך יד ורימון הירי, נפסק אז יריות.
ו"קארל "קלצ'ניקוב" רובי בשני חמושים מחבלים ושלושה הרכב, את נוטשים הקצינים
שדה דרך ק"מ, חמישים של מרחק כשעה, במשך בו ונוסעים עליו, משתלטים גוסטב"

דימונה. לעבר וירוחם, בוקר
את ולמשטרה לצבא ומודיעים נפחא, לכלא בריצה מגיעים הקצינים  07:10 השעה
"39 "נוהל ונפתח הממונים, לגורמים מדווח דימונה במשטרת התורן מפקד קורותיהם.
הצירים שהגיע. למידע בהתאם המרחב, באזור מוצבים קשיחים מחסומים מרחבי;

נחסמים. וירוחם מצפה שבע, באר לדימונה, המובילים
כוננות צוותי גיוס שכולל כללי, כוחות גיוס על מורה נגב מרחב מפקד  07:20 השעה
דרך (ימ"מ) המיוחדת המשטרתית היחידה הזעקת על מורה הוא כן כמו אזרחי. ומשמר

הארצי. המטה של הדיווח מרכז
לגבי מתעדכנת ובדרכה דרומה, יוצאת המיוחדת המשטרתית היחידה  07:30 השעה

ומיקומו. האירוע מהות
שאך דימונה, ממשטרת האזרחי המשמר ומתנדבי שוטרים שישה של כוח  07:42 השעה
דולקים שאורותיו צבאי לרכב מורה ירוחםדימונה, בציר גמיש מחסום הקמת סיימו
המחסום שוטרי לעבר כדורים צרור ירי תוך בנסיעה וממשיך מציית, לא הרכב לעצור.
"קרבין", ברובה הצבאי הרכב לעבר יורה המחסום מפקד מתפוצץ). (שאינו רימון וזריקת
ברכבו לנגח מנסה שבמחסום ה"טרנזיט" נהג המנוע. ובמכסה הקדמית בשמשתו ופוגע
מפקד ומחטיאים. הרכב, לעבר יורים נוספים מחסום אנשי שני נכשל. אך הנמלטים, את

הצבאית. ה"רנו'' מכונית אחר למרדף ב''טרנזיט" יוצאים שוטרים ושני המחסום
וממשיכים דימונה, בכיוון קשיחה בחסימה מבחינים הנמלט הרכב נוסעי  07:50 השעה
(קילומטר ה153 בקילומטר ק"מ, 14 לאחר מסתיים המרדף ערוער. צומת לעבר בנסיעתם
את מאלץ הצבאית ה"רנו" מכונית של הקדמי בגלגל בצמיג תקר . ערוער) צומת לפני
לעבר בירי ופותחים החמושים, המחבלים שלושת יוצאים מהרכב לעצור. בה המחבלים
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לעבר יורה ומפקדם מה"טרנזיט", יוצאים השוטרים שלושת מולם. הבאים הרכב כלי
באקראי. במקום העוברת סמיטריילר משאית לעבר רימון זורקים המחבלים המחבלים.
ונמלט הדרך, לרוחב המשאית את בולם הנהג מתפוצץ. לא אך השמשה, את מנפץ הרימון

המחבלים. עם והאש העין קשר ניתק עתה השוטרים. לעבר הנוסע מדלת
נהג הגרעיני. למחקר בקריה עובדות נשים, בשישים עמוס אוטובוס מגיע במקביל,
קורא הנהג הסמיטריילר. במשאית חסומה דרכו אך במחבלים, מבחין האוטובוס
הנוסעות רוב והסתלקו". האחורית מהדלת צאו מחבלים, "יש בשלווה. לנוסעותיו

מחטיאים. לעברן היורים המחבלים למזלן, האוטובוס. מן ובורחות בזמן, מתעשתות
את ותופסים האוטובוס על עולים המחבלים וגבר. נשים שמונה נשארות באוטובוס

ערובה. כבני נוסעיו
למפקדיהם. המתרחש על מדווחים השוטרים

מפקד בןאיון, חיים משנה ניצב בראשות למקום מגיע הנגב מרחב פיקוד  08,00 השעה
מגלים והמחבלים היות ולהרגיעם, המחבלים עם ומתן במשא לפתוח שמנסה המרחב,
הם האחורי. בחלקו ואחד האוטובוס, בקדמת עומדים מהם שניים ברורים. עצבנות סימני
ישבו שאס להם, אומרים רצוצה ובאנגלית הרצפה, על לשכב הערובה בני כל את מאלצים
שתי נגב מרחב למפקד מציבים המחבלים כך כדי תוך רע. כל להם יאונה לא בשקט,

דרישות:

האדום. הצלב נציג את שעה תוך להביא (1

ומתן. המשא ניהול לצורך מגאפון להביא (2

שעה. חצי כל ערובה בן להורג יוציאו דרישותיהם, ימולאו לא שאם מודיעים, המחבלים
שעה. לרבע האולטימטום את מקצרים והם המחבלים, עצבנות גוברת קצר זמן כעבור

לעברו יורים המחבלים להגיע. לכוחות לאפשר בכדי זמן למשוך מנסה נגב מרחב מפקד
המחבלים. עם עין קשר על לשמור וממשיך סלע מאחורי מחסה תופס הוא יריות. שלוש

(הנתונה הזירה על הפיקוד את ומקבל למקום מגיע דרום פיקוד אלוף  08:30 השעה
בהתפתחויות. אותו מעדכן נגב מרחב ומפקד הצבא), לאחריות

ומתן. המשא לניהול האחריות את ומקבל למקום, מגיע ומתן משא צוות  08:40 השעה

תוך לפריצה ומתארגן למקום מגיע המיוחדת המשטרתית היחידה כוח  08.45 השעה
שוטף. מודיעיני עדכון כדי

מתארגן. וצה"ל משטרה פיקוד חדר  08.50 השעה
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כוח גם במקום. נוחתים דרום מחוז ומפקד קראוס דוד המפכ"ל,  09:20 השעה
מגיע. מטכ"ל סיירת של השתלטות

במהלך מגיעים. רבין, יצחק הביטחון, ושר לב, בר חיים המשטרה, שר  09.50 השעה
האוטובוס. בתוך יריות נשמעות הבכיר הפיקוד דיוני

ולכן לפריצה, כבר מוכן מטכ"ל סיירת לפני למקום שהגיע הימ"מ
זאת. יאפשרו שהתנאים ברגע המשימה, את עליו מטילים

למוות כבר נורה באוטובוס מוצדק; היה הערובה בני לגורל הפיקוד חשש
מחבלים חוליית שקיימת חשש מתעורר כך כדי תוך הערובה. בן הגבר
דמויות ונראו בדרכם, המחבלים שנטשו תיק נמצא בשטח; נוספת
וחבלנים האזור, את סוגרים משטרה כוחות רמון. מצפה באזור חשודות

מוזם. בשטח נוספים מחבלים שיש החשש בתיק. מטפלים

מבוצעת הפריצה האוטובוס. על השתלטות פקודת מקבל הימ"מ  10:25 השעה
מחוסלים ובמהלכה הדקה ממחצית פחות ונמשכת כיוונים, ממספר
המחבלים מכדורי נהרגו הפעולה במהלך המזל, לרוע המחבלים. שלושת

פגע. ללא יוצאות הנותרות הערובה בנות שש ערובה. בנות שתי

מהאירוע: שהופקו ומסקנות לקחים מספר להלן
את עמס לוקחים היו לו תנועתו, את למנוע יכלו ה"רנו" רכב את שנטשו הקצינים *
הפרו נשק, לשאת קצינים שחייבה חקיקה הייתה שלא פי על אף המתנע. מפתחות
בנשקם. מצוידים היו שלא בכך שירתו בו 1 בה''ד מפקד של פנימית הוראה הקצינים

מחבוש. ימי ל35 נשפטו לכן
ההיבטים בכל ישראל במשטרת סדירות שנתיות תרגולות החלו האירוע מאז *
ובידודו, החשוד הרכב איתור הייעודיים; המגזרים ובכל זה מסוג באירוע הקשורים
סגירת נסיעה, כדי תוך ירי כולל מרדפים תרגול וקשיחים, גמישים מחסומים הצבת

הטווח. ארוך ובנשק האישי בנשק ומיומנות ושליטה ורחוקה קרובה זירה מעגלי
כל הוסרו הפועל. אל הכוח מן יכולתה את הוציאה המיוחדת המשטרתית היחידה *
הצבא על המשטרה קדימות את לנצל אישר הרמטכ"ל ליכולתה. באשר ספקות
הימ"מ של הזעקתו כי הוחלט קבע. דרך המשטרה פרוסה בהם פיגוע, לאזורי בהגעה
תשקיע מצדה, המשטרה, מטא"ר. של הדיווח מרכז דרך או המחוז מדרג ישירות תהיה
במיטב מעודכנת תישאר שהיחידה כך ביחידה, ופיתוח רכש ובתקציבי אדם בכוח

הקיימים. האמצעים
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טווח ארוך נשק כלי בתור המשטרה ניידות בכל קבע כציוד צורף ה"קרבין" רובה *
ה"עוזי". מקלע לתת בנוסף הייעודי, בחילוץ

בזמן מודיעין כמקור שכזה במקרה נחיצותה את הוכיחה (מו"מ) ומתן המשא יחידת *
חשוב סיוע וכאמצעי דמים שפיכות בלא בכניעה אירוע לסיים העשוי ככלי אמת,
הכפיפה לקבועים, מזמניים היחידה של התקנים את שינתה המשטרה הפריצה. לתזמון

היחידה. בפיתוח משאבים והשקיעה לימ"מ, אופרטיבית אותם
וכן ושליטה תיאום קישור, בנוהלי וימוסד ישופר לצבא המשטרה בין הקשר כי הוחלט *

מתאים. תקשורת בציוד
זכתה (ימ"מ), מג"ב, במסגרת הפועלת בטרור ללוחמה המיוחדת המשטרתית היחידה
באירוע שהפגינה המעולה הביצוע על והאזרחיים הצבאיים הגורמים מצד רבים לשבחים

היחידה. של בהיסטוריה חדש דף הימ"מ עבור פתחה משמעית החד ההצלחה זה.

בירושלים סאקר בגן שלזינגר אליעזר רצח ב.

יריות על ירושלים מרחב במוקד ידיעה נתקבלה ,1=40 לשעה סמוך ,1988 ביוני ב2
אליעזר של גופתו את גילתה למקום, מיד שהגיעה ניידת, שבעיר. סאקר בגן שנשמעו

מותו. את קבע במקום, שהיה אדום, דוד מגן רופא שלזינגר.

סאקר. בגן לתומם ישבו השניים כי עלה, המנוח, עם ששהה כיטוב, שאול של מעדותו
אליעזר לעבר וירתה אקדח, שלפה לפתע איתם. לדבר והחלה אליהם, התקרבה בחורה
נמלטה הירייה לאחר עזרה. והזעיק מהמקום, להימלט הצליח כיטוב שאול שלזינגר.

הראשי, הכביש לעבר מהמקום הבחורה
כי שאול סאקר. גן בקרבת רכבם עם מסריאה ועבד ליברטי חזן נסעו זמן פרק באותו
ראו וכאשר לנסוע, המשיכו השניים ובחברו. בו ירתה בחורה כי להם וסיפר עצרם, טוב
הסיעוה והם אותה, שיסיעו ביקשה היא לידה. עצרו מהגן בריצה יוצאת הבחורה את

המרחב. למטה היישר

מאדם גנבה האקדח את גוש. אבו תושבת נעומי, געברי ,17 בת פרוצה הייתה היורה
לגן יצאה ובהסכמתה, הודאתה, גביית לאחר לאירוע. שקדמה בתקופה התגוררה שבביתו

הרצח. את ושחזרה

לאחר ,1991 במאי בפועל. מאסר שנות לעשר ונידונה נעומי, געברי נשפטה 1989 בספטמבר
בפועל. מאסר שנות ל12 נידונה ערעור,

291



אירועים ספר

שמרת בקיבוץ האונס
בעכו השלום משפט בית שופט בפני 27 בני נערים שלושה הובאו 1988 באוגוסט ב23
צעירים שמונה עוד עם יחד שמרת. קיבוץ חברי היו הנערים שלושת מעצרם. להארכת
תושב אחד נהריה, תושב אחד סער, קיבוץ בן היה מהם (אחד בארץ שונים ממקומות
בת הקיבוץ, מבנות אחת של קבוצתי באונס חשודים היו יבנה) תושב ואחד לציון ראשון

וחצי. 14

באוגוסט ב19 רק זה. אחר בזה הנערה את אנסו ממושך זמן פרק במשך כי היה החשד
עכו. בתחנת הנערה התלוננה

זעזוע הביעו ותיקים משטרה קציני לאירוע. בחומרה התייחסו הגליל מרחב במשטרת
התעללות של חמורה כה תופעה להם זכורה לא כי וציינו לנערה, הנאשמים 11 שעוללו ממה
שלושה הזמינו 1988 באוגוסט ל11 10 שבין בלילה חייה. על ואיומים הכאתה בנערה,
שאליו לטיול, איתם ויצאה להצעה, הסכימה הנערה ברכב. לטיול הנערה את נערים
עם התעלס הנערים ואחד הרכב, נעצר לשדות, בהגיעם נוסף. נער יותר מאוחר הצטרף
את הפשיטו נערים ושני שוב, עצרו בנסיעה, כולם המשיכו מכן לאחר בהסכמתה. הנערה

אותה. ואנסו לרצונה, ובניגוד בכוח הנערה
נענתה משלא מין. יחסי עמם לקיים מהנערה הנערים דרשו באוגוסט, ב12 למחרת,
הסכימה זה איום בשל מעלליה. על במשק יספרו תסרב, שאם עליה, איימו לדרישתם,

הנערים. של חבריהם ועם עמם יחסים לקיים הנערה
שוב הנערה את והזמינו מהנערים שניים הופיעו באוגוסט, ל14 ה13 שבין הבא, בלילה

להם. נענתה ולכן שמה, את יכפישו כי שוב איימו שסירבה, מאחר עמס. לנסוע

של לחדרו לבוא ממנה ודרשו אחרים נערים שני הופיעו לחדרה, ששבה לאחר הלילה, במשך
שם. שנמצאו הבנים עם ולשכב הבנים אחד

לרצונה. בניגוד שוב אותה, ובעל נוסף נער אליה הגיע לחדרה, שוב שחזרה לאחר

השניים נוסף. בנער מלווה הנערה בחדר הנערים אחד הופיע באוגוסט ה14 יום במשך
אותה. אנסו שם הים; לחוף איתם לנסוע שוב אותה הכריחו

האונס. על בקיבוץ תספר ושלא במשטרה תתלונן שלא הנערה את הזהירו הצעירים

המחוזי המשפט בבית אישומים בשישה מהבחורים שישה הואשמו 1990 בספטמבר ב25
של משפטו מינית. ותקיפה אינוס באיומים, סחיטה לאינוס, ניסיון של בעבירות בחיפה,

הופרד. אחד נאשם
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הראשון לאישום וקרא כללית, בהגדרה האירועים את הגדיר בחיפה המחוזי המשפט בית
השלישי לאישום הרהיטים", במפעל הפגישה "פרשת  השני לאישום השדות", "פרשת
לאישום אופיר", של בחדרו "הפרשה  הרביעי לאישום הגליל", בוסתן "פרשת 

הים". חוף "פרשת  השישי ולאישום המתלוננת" של בחדרה "הפרשה  החמישי

הנאשמים את וזיכה ,1992 בנובמבר ב2 הדין הכרעת את נתן לינדנשטראוס מיכה השופט
התנהגותם. את גינה כי אף הספק, מחמת

בנובמבר ב29 בחיפה המחוזי המשפט בית של הדין הכרעת על ערערה המדינה פרקליטות
.1992

הסכימה לא שהמתלוננת מכך מסקנות הסיק לא המשפט שבית היו, הערעור נימוקי
מסקנות הסיק לא הנערים; של מפלילות לאמירות התייחס לא בה; שנעשו למעשים
גלויות שהיו ובהיתממות, בהתחכמות לעתים גבלה הנערים של שעדותם מכך מתאימות
לכך ער היה לא המשפט בית כי בערעור נאמר עוד מהפללה. עצמם להרחיק כדי לעין,
שגופה מסר לזה זה ושידרו במתלוננת, שביצעו המין חוויות את לזה זה העבירו שהנערים
נבונים בצעירים היה מדובר ואיש. איש כרצון בה לעשות ושניתן הפקר הוא הנערה של
הסכמתה. ללא נעשו במתלוננת שעשו שהמעשים שידעו המדינה, פרקליטות אמרה וערניים,
הדוקה חברתית זיקה קיימת הייתה הנערים שבין העובדה מן גם התעלם המשפט בית
של שיטתי לערפל מבעד הסתתרו שהם תוך ברעהו, איש אשמה להטיל לא זהירים ושהיו
המתלוננת, עדות את בפלס שמדד בכך טעה המשפט בית כי בערעור נאמר עוד שכחה.
שהפרשה הנערים, כלפי ואילו ריכוז; ולחוסר להלם לה גרמו אשר קשות חוויות שעברה
בית שהפגינו. לשכחה בנוגע והבנה פתיחות המשפט בית גילה הילולה, בגדר עבורם הייתה
את לפרט המתלוננת של יכולתה חוסר כי לעובדה ער היה שלא בכך טעה המשפט
הקשות בחוויות בהתחשב ומובנת, אנושית התנהגות הינה העדות מסירת בשלב העובדות
צפו לראשונה, הנערה ידי על הועלו שלא שפרטים הפרקליטות, אמרה תמה, אין שעברה.
נתן שלא בכך המשפט בית טעה הנפשי. במצבה רגיעה שהחלה לאחר הזמן, עם ועלו
במתלוננת הנערים נהגו ועצמתם, תדירותם האירועים, ברציפות כי לעובדה מספיק משקל
נאמר זה, דברים במצב לנפשה. חשופה היא בעוד המיניות, תאוותיהם לסיפוק כבמכשיר
וכי הרצון, כוח מהמתלוננת נשלל בפועל כי לקבוע המשפט בית על היה שומה בערעור,
במיוחד שלה. הסכמה משוס אלה בנסיבות שאין הידיעה למרות כרצונם בה עשו הנערים
העובדה נוכח בהסכמה, שלא נעשו הנערים מעשי כי קבע שלא בכך המשפט בית טעה
רבים של לחץ מול והועמדה וחצי, שנים 14 בת עת אותה שהייתה צעירה, בנערה שמדובר
עולה, הראיות ממכלול רצונה. כוח את ששלל באופן בה שנהגו בשנים, ממנה ומבוגרים
את ממנה שללו הם המתלוננת נתונה הייתה בו שבמצב ידעו הנערים כי בערעור, נאמר
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כי המערערת, אמרה לקבוע, המשפט בית על היה הסכמתה. ללא ופעלו התנגדותה
ערב כדי תוך שקרו שונות פרשיות ביניהן הפרשיות, תדירות נוכח לעיל, שתוארו בנסיבות
אבדן של למצב הבאתה כדי עד המתלוננת הותשה אחרים, בנוכחות כלל בדרך אחד,
מעשיה עשתה לא המתלוננת כי ספק להיות יכול לא אלה בנסיבות הרצון. כוח של מוחלט
לחובתה שזקף בכך טעה המשפט בית הנערים. לעיני גלויה הייתה זו עובדה וכי בהסכמה
כי עולה מהראיות הפרשה. תום לאחר אחדים ימים שהתלוננה העובדה את המתלוננת של
הייתה היא אחדים. ימים משך הרף ללא המתלוננת ישנה והפיזית הנפשית תשישותה בשל

רבים. ימים אותה ליווה הפרשה מפרסום והחשש קשה, נפשית במצוקה נתונה
כבית בשבתו העליון, המשפט בית נתבקש המערערת ידי על שפורטו הנימוקים לאור
בכתב הואשמו שבהן בעבירות הנערים כל את להרשיע פליליים, לערעורים משפט

האישום.

לבית הדין גזר מתן על ההחלטה את והחזיר בדין, אותם הרשיע אכן העליון המשפט בית
השופט גם בו כיהנו הדין. בית כאב בו ישב לינדנשטראוס מיכה שהשופט המחוזי, המשפט
באוגוסט ב18 ניתן השופטים של דינם גזר גילאור. בלהה והשופטת פינקלמן שמואל
מחייבת העליון המשפט בבית שנפסקה שההלכה טען לינדנשטראוס מיכה השופט .1994

דינם. את ולגזור הנאשמים של בגורלם לדון אותו

ושלושה שנה מתוכן שנים, שלוש של מאסר עונש מהנאשמים חלק על הוטל הדין בגזר
בפועל. המאסר עונש ריצוי מתום שנים לשלוש תנאי על כמאסר והיתרה בפועל, חודשים
שנתיים, של מאסר עונש הוטל אחד נאשם על "פשע". מסוג עבירה כל לגבי היה התנאי
"פשע" מסוג עבירה כל על תנאי על אחת ושנה בפועל לריצוי אחת שנה תהיה שמתוכן

בפועל. המאסר עונש ריצוי מתום שנים שלוש למשך

וצעירים. לקטינים ובפרט הרחב, לציבור לאזהרה שימשה הענישה מטרת
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ולכידתו אביטן הרצל האסיר בריחת
מבית אביטן הרצל העולם אסיר נמלט הצהריים, בשעות ,1988 באוגוסט 17 בשבת
שתי בגין עולם למאסר נשפט אביטן באקדח. חמוש והוא שבע בבאר "דרום" המעצר
במפעל שומר אשור, דוד ורצח ניצן, רוני רמלה, כלא מפקד רצח  שביצע רציחות

גן. ברמת אור" "קרן התכשיטים
בתוך כלוא היה הוא בארץ. ביותר השמור הפלילי האסיר אביטן הרצל היה עת, אותה
כדי לתא הסוהר נכנס לשעה אחת ביממה. שעות 24 תאו ליד ישב וסוהר מבודד, תא
כל במשך הנעשה אחר שעקבה וידאו, מצלמת גם מותקנת הייתה בתא בדיקה. בו לערוך
עליו להקשות כדי לכלא, מכלא אביטן הועבר הבריחה, שלפני בחודשים היממה. שעות
בתי שירות נציב מקום ממלא חדשים. קשרים ליצור ממנו ולמנוע לבריחה להתארגן
"שאטה" מכלא אביטן הועבר בריחתו לפני שבועיים כי העיד, יצחק, ניר גונדר תת הסוהר,
אפוא, ספק, היה לא מבודד. בתא והושם ביסודיות נבדק שם שבע, בבאר המעצר לבית

שבע. בבאר המעצר בבית שהה בהם השבועיים במהלך לידיו הגיע שהאקדח
כוח גם שכלל שוטרים, מאות אביטן. הרצל אחרי נרחב במצוד פתחה ישראל משטרת
המצוד במצוד. השתתפו האזרחי, המשמר ומתנדכי הגבול משמר חיילי של מתוגבר
כי אמרו במשטרה וסביבותיה. אביב ובתל וסביבותיה שבע באר באזור בעיקר התמקד
מסוכן נחשב שאביטן מכך נבע הדבר בורח. פלילי אסיר אחר גדול כה מצוד נערך לא שנים
לשוטריו הורה בןאיון, חיים משנה ניצב הנגב, מרחב משטרת מפקד ממשי. איום והיווה
הנמלט באסיר היתקלות של במקרה באש לפתוח ופיסית, נפשית רגע, בכל מוכנים להיות

הרבה. באכזריותו הידוע המסוכן,
אביב תל מחוז במשטרת הוקם אביטן הרצל אחר החיפושים לריכוז מיוחד מטה
ומג"ב משטרה של רבים מחסומים האזרחי; המשמר מפקד ברגר, עוזי ניצב של בראשותו
למשטרת המשטרה פנתה במקביל, הארץ. למרכז הנגב אזור בין הראשיות בדרכים הוצבו
החשש בגלל מהארץ היציאה דרכי על בקפדנות לשמור התראות והעבירה הגבולות,

ונלכד. לצרפת כשנמלט בעבר, כבר שעשה כפי מהארץ, להימלט ינסה אביטן שהרצל

בוטלו. האסירים של המשפחות ביקורי וכל הסוהר בתי וקציני הסוהרים חופשות כל
תסיסה. למנוע כדי לתאיהם הוחזרו האסירים

של היותו מפני והזהירה אביטן, הרצל של בלכידתו הציבור עזרת את ביקשה המשטרה
אביטן, הרצל של במשפטיו קשורים שהיו אחדים, ותובעים שופטים בתי על חמוש. אביטן
נמלט, עבריין אביטן היה עת בעבר, בהם; לפגוע ניסיון למנוע כדי שמירה המשטרה הציבה

ניצן. רוני ברמלה, המעצר בית מפקד את כאמור רצח
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ברלב, חיים המשטרה, שר בהשתתפות ישיבה התקיימה אביב תל מחוז משטרת במטה
המודיעינית הפעילות מערכת את לתאם כדי קראוס, דוד ניצב רב המשטרה, ומפכ"ל
שהיה נראה כי אמר, ברלב חיים המשטרה שר אביטן. הרצל אחר המצוד של והמבצעית
ביותר, כחמור הבריחה מקרה את הגדיר הוא אביטן. הרצל על בשמירה ביטחוני מחדל

אביטן. הרצל של ללכידתו להביא מנת על מאמץ כל תעשה שהמשטרה בקשה תוך
אביטן, הרצל של בריחתו נסיבות לבירור חקירה, ועדת הקימה הסוהר בתי שירות נציבות
על גם דגש שמה הועדה לבריחתו. שהביאו האירועים השתלשלות של בדיקה תוך
וההנחיות. הנוחלים לפי פעלו האם השאלה בחינת תוך המעצר בית סוהרי של תיפקודם
אביטן. הרצל של בריחתו את למנוע כדי שננקטו והשמירה האבטחה אמצעי גם נבדקו
החקירה כיוון ברלב. חיים המשטרה, לשר והמלצותיה מסקנותיה את הגישה הוועדה
פעולה ולשיתוף לסיוע זכה אביטן שהרצל האפשרות בבדיקת התמקד שב"ס של העיקרי

"דרום". מעצר בית בתוך סוהרים מצד

אגיטן הרצל של בריחתו השתלשלות תיאור
כאשר אביטן. הרצל של המבודד תאו אל סוהרים ושני תורן קצין קרבו 14:30 בשעה
עצמם לכפות השלושה על ציווה הוא אקדח. ובידו אביטן אליהם יצא הדלת, את פתחו
המעצר לבית רכב הקשר במכשיר להזמין התורן הקצין מן דרש במקביל, לרעהו. איש
הסוהרים אחד על אביטן ציווה לרכב, ממתינים בעודם פצוע. שיש בתואנה "דרום"
גופו על למרוח  חובש  אחר מסוהר ותבע הסוהר, מדי את לבש אביטן להתפשט.
הורה המעצר, לבית ה"טרנזיט" הגיע כאשר מאסיבית. חבישה אותו ולחבוש יוד תמיסת
הקצין מהר. ולנסוע להתניעו לרכב, לעלות ששון ולסוהר ארביב לקצין אביטן הרצל
הרכב. בתוך פצוע יש כי השער את לו שיפתחו השוערים, לעבר הרכב מתוך קרא ארביב
לבאר המוביל הכביש על במהירות עלה וה"טתזיט" עיכובים, ללא נפתח הגדול השער

שבע.

תחנת לעבר המכונית את וכיוון אביטן, הרצל את להטעות ששון יעקב ניסה מסוים בשלב
האסיר על להשתלט השוטרים עמיתיו ועל עליו יקל ששם בתקווה שבע, באר משטרת
החטיאו הכדורים פעמיים. ההדק על ולחץ כשורה, שלא במשהו חש אביטן אולם המסוכן.
של האחורית השמשה את וניפצו ארביב, יעקב הכפות, הסוהרים קצין את בסנטימטרים
ליד ועבר שבע, בבאר ב' לשכונה הגיע ה"טרנזיט" כדור. לו שנפלט טען אביטן ה"טרנזיט".
הוא לרדת. הסוהרים שני על אביטן הרצל פקד האקדח באיומי הריקות. החצרות אחת
מן התעשתו וארביב ששון העירוני. האיצטדיון לעבר בנהיגה והמשיך ההגה, ליד התיישב
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הרצל של בריחתו על להודיע כדי למשטרה והתקשרו הבתים, לאחד מיהרו הנסיעה,
שבע. מבאר אלמקייס משפחת דירת על והשתלט הרכב, את אביטן נטש כך אחר אביטן.
זמן אצלם שיישאר ואמר בפניהם, עצמו הציג ערובה, כבני המשפחה בני את תפס הוא
אקדחו ייפגע. לא ואיש בסדר, הכול יהיה שטויות, יעשו לא שאם להם הודיע הוא מועט.
משפחת בני עשו פחד מתוך המשפחה. בני מול העת כל שלוף היה אביטן הרצל של

שנתבקשו. מה כל אלמקייס
בבוקר מוחלטת. ערנות על אביטן שמר אלמקייס משפחת בבית שהייתו שעות כל במשך
להיות דרש הוא עצמו. את להסגיר כדי תנאיו את והעביר יפתח, דוד דינו, לעורך התקשר
דרש כן כמו נישואין. להציע רצה לה עבאדי, מיכל חברתו, ועם אדם, גורל ילדו, עם יומיים
מחדש עיון וכן שמש יעקב ושל אנג'ל שמעיה של ומעצרם האישי מעצרו בתנאי שיפור
מ"ידיעות אדירם יחזקאל לעיתונאי צלצל כך אחר ניצן. רוני של הרצח משפט בראיות
ששר במידה עצמו את להסגיר מוכן שהוא ואמר צה"ל", מ"גלי רשף ולרפי אחרונות"

דינו. לעורך שנתן ההבטחות את יקיים ברלב, חיים המשטרה,
לבש אלמקייס משפחת בבית שעות 24 ששהה לאחר בצהריים 12:00 השעה בסביבות
שמעון עם ויצא מהקיר, הטלפון את תלש אלמקייס, שמעון של בגדים אביטן הרצל
השלושה מוסתר. אקדח בגבה ונעץ יפעת, את החזיק הוא יפעת. ילדתו ועם אלמקייס
והרצל היות בדבר, חשד לא המונית נהג הילדה. עם מאחור ישב ואביטן מונית, עצרו
לתל נסעו מקסטינה קסטינה.  שנתבקש לכיוון ונסע ישע, חסר לישיש התחזה אביטן
לנהג אביטן הרצל הורה גדול, פרדס ליד רעננה, צומת אחרי דלק. מילאו ואף אביב,
בתו ואת אלמקייס שמעון את אביטן שחרר אז ש"ח. מאה לו ושילם לעצור, המונית
ממנו וביקש למכר, אלמקייס שמעון התקשר ששוחררו לאחר אותה. ונישק וחיבק יפעת,
הביתה כשחזר הביתה. בדרכם ושהם ושלמים, בריאים והבת שהוא אשתו, לאתי שיודיע
אביטן החל בינתיים אותם. הקורות את ולספר למשטרה לפנות ואשתו הוא החליטו
תכנית הופעלה השרון, הוד לאזור הגיע שאביטן למשטרה, כשנודע הפרדסים. לכיוון ללכת

מועד. מבעוד שהוכנה המודיעין
דמויות סביב פעולותיהם את ריכזו סמויים ושוטרים אביב בתל המרכזית היחידה אנשי
עבריין ,33 בן "בבר", המכונה מלכה, אברהם ביניהן השרון, הוד באזור אחדות מוכרות
שנות עשר לאחר לכן, קודם רב לא זמן והשתחרר בכלא, רב זמן אביטן עם שבילה ידוע,

שוד. בגין מאסר
יצחק אחיינו, של מכוניתו את עמו שהביא בבר, עם הלילה בשעות אביטן נפגש בפרדסים
ולקראת המכונית, של האחורי המטען לתא נכנס אביטן אביטן. את להסיע כדי ביטון,
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כוחות השרון. בהוד מלכה, יפה בבר, של אחותו של דירתה לכיוון השניים יצאו בוקר
הוד ברחובות דרכה את העושה ביטון, יצחק של במכוניתו הבחינו המרכזית היחידה
של המטען תא שמתוך ראה כי דיווח, סמוי שוטר שרת. רחוב עד אחריה ועקבו השרון,
לעבר דרכו את ועשה אביטן, הרצל של למראהו מתאים שתיאורו אדם, יצא המכונית
ידעה אחיה, עם פעולה שיתפה מלכה יפה כי חשדה, המשטרה מלכה. יפה של דירתה
לניקוי לשטיח מתחת מפתח עבורו והשאירה בדירתה, להסתתר אמור אביטן שהרצל

הנעליים.

האקדח מלבד נשק כלי עמו אין וכי בגפו, בדירה נמצא אביטן הרצל כי שהתברר לאחר
הפריצה לדירה. לפריצה המיוחדת המשטרתית היחידה כוחות נערכו מהכלא, נמלט שעמו
הלם ורימוני מדמיע גז ורימוני ממקומה הדלת נעקרה שניות בתוך מהירה. היתה עצמה
שם אביב, תל משטרת מחוז למטה אביטן הרצל הובל לכידתו עם הדירה. לתוך הושלכו

המרכזית. היחידה אנשי ארוכות אותו חקרו
לתא הסורגים, בין אל אביטן הרצל הוחזר הסוהר בית לכותלי מחוץ שעות 48 לאחר

בלבד. ומזרן מיטה שבו "שאטה" בכלא והמיוחד השמור באגף מבודד

היו: אביטן הרצל גריחת בדו"ה ההמלצות
הסוהר. בתי בשירות הביטחון מנהל ראש שגיב, אבי גונדר את להדיח *

משמעתי. לדין ולהעמידו לפקוביץ, רוני גונדר סגן "דרום", המעצר בית מפקד את להדיח *

הסוהר. בתי בשירות קצינים ארבעה בהם שב"ס אנשי 12 משמעתי לדין להעמיד *
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בנתב"ג החטוף הרוסי המטוס נחיתת
הנמצאת אורג'ניקידזה, בעיר אוטובוס על רוסים עבריינים ארבעה השתלטו 1.12.88 ביום
ברשות עת). באותה המועצות (ברית רוסיה בירת למוסקווה, מזרח מדרום ק"מ 1,500
שיתף האוטובוס נהג אם ברור לא בלבד. אחד וכדור קנה קצוץ ציד רובה היה החוטפים
חשש מתוך פעולה עמם ושיתף יותר רב בנשק מצוידים שהם שסבר או מרצון פעולה עמם

לחייו.

סוהר כבתי וחצי שנים 13 שמאחוריו מועד, רוסי עבריין  פאבל עמד החבורה בראש
נרקומנים. גם ומקצתם מועדים עבריינים היו חבריו גם וגנבות. שוד מעשי בעוון

באמצעות עתידם לביסוס רב ממון עשיית תוך לצמיתות מרוסיה לברוח הייתה מטרתם
ערובה. בני בחטיפת הבריחה שילוב

עם להיכנס העומדים ,1211 בני תלמידים בכיתת הבחינו באוטובוס נסיעתם במהלך
להסיע שהוזמן כמי המורה בפני עצמו הציג מהרכב, ירד פאבל דפוס. בבית לסיור מורתם
ומורתם התלמידים 31 היו דקות כעבורעשר ואכן, שתמהר. בה והאיץ בחזרה, הכיתה את

שנחטפו. להם הוסבר הנסיעה במהלך רק התנגדות. כל בלא באוטובוס ישובים
שייראה כך בנזין, בצבע צבועים מים צנצנות עליהם והונחו הוגפו האוטובוס חלונות
בניין לכיוון בנסיעה המשיכו החוטפים החטופים. לשלום איום משום בהן יש כאילו מבחוץ
להכניס יוכלו שלתוכו תובלה, מטוס המקומי הפנים שר מסגן דרש פאבל שבעיר. המפלגה

ומתן. המשא ניהול להמשך קשר מכשיר וכן האטובוס את

ברית נשיא עמד שבראשו חירום, צוות הוקם שם למוסקווה. בחשאי הועברה הדרישה
שמרחץ סבר גורבצ'וב כי נראה לחוטפים. להיכנע שהחליט גורבצ'וב, מיכאיל המועצות,
ובוודאי המועצות, בברית שלו המהפכנית ה''פרסטרויקה" למדיניות יזיק ילדים של דמים
חסר לרוסים הברית. ובארצות בבריטניה המתקרבים בביקוריו שלו לפופולריות יוסיף לא
משפחה בני 11 ובו מטוס נחטף שנה אותה של מרס בחודש זה. מסוג באירועים ניסיון גם

הרוגים. בתשעה הסתיים החילוץ וניסיון

מהלך המרוחקת מינבודי, בעיר מטוס יקבלו שהחוטפים הוסכם האוויר מזג תנאי בשל
משם. נסיעה שעות חמש

שמונה של טיסה וצוות 76 "אליושין" מטוס כבר לו חיכה למינבודי, האוטובוס בהגיע
וכוחות החוטפים, עם ומתן המשא את המשיך המקומי הק.ג.ב ראש יושב סגן אנשים.

האוטובוס. את כיתרו רבים
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אלונקה שכפצ"ים, נשק, המבוקש), הכסף סוג את לציין (בלי מיליון" "שלושה דרש פאבל
הילדים. מן כעשרים שיחרר בתמורה רפואי. וציוד

למטוס. ועלה בילדים, החוטפים מן אחד כל עצמו הקיף ,1988 בדצמבר ב2 למחרת,
"קלצ'ניקוב" רובה להם ומסרו החוטפים, של הנוספות לדרישתם נענו השלטונות
קומנדו, ואיש אזיקים מלאות, מחסניות שבע עם אקדחים לארבעה מתאימה ותחמושת
הטייס להמראה. עד המטוס צוות אנשי את באזיקים לכבול ושאולץ כמקשר ששימש
מדי עבים היו ידיו שפרקי משום לכבול, הצליחו לא הטיסה מהנדס ואת חופשי, נותר

האזיקים. לקוטר
שקי שלושה משהובאו למטוס. תובא שאשתו פאבל דרש הנותרים הילדים 11 תמורת
את השליחו החוטפים הקומנדו. ואיש הילדים שוחררו  פאבל של ואשתו הכסף

שקיבלו. הכסף את למנות מבלי אפילו להמריא ומיהרו החלון, מן ה"קלצ'ניקוב"

עוד התלבטו החוטפים אולם הסמוכה, לפינלנד לטוס להם הציעו הרוסים השלטונות
(שנפסלה פקיסטאן לבין הרב) מרחקן בשל (שנפסלו וטיוואן אפריקה דרום בין קודם

סובייטית). נציגות שם שיש כשהתברר

המועצות, לברית כעוינת החוטפים בעיני שהצטיירה משום בעיקר ישראל, נבחרה לבסוף
הסובייטי. לשלטון הסגרתם את ימנע הדבר כי קיוו והחוטפים

בטרם עוד ,09:55 בשעה .08:17 בשעה החטיפה דבר לראשונה נודע גוריון בן התעופה בנמל
ובו נתב"ג, ביטחון אל הרוסי האזרחי התעופה ממנהל טלקס נשלח המטוס, המריא
מתיחה, כאל הידיעה אל התעופה בנמל התייחסו תחילה חטוף. רוסי מטוס לקבל בקשה
דרך נוספות רוסיות פניות הגיעו כך אחר מהותה. את לברר כדי בחזרה טלקס ושלחו
מחוז של פיקוד חבורת יצאה בסיפור, אמת שיש כשהתברר באירופה. שונות שגרירויות

גוריון. בן התעופה לנמל גבעתי אנוש ניצב של בראשותו מרכז

והתחיל משטרה, כוחות פרס השדה, ממנהלת השדה על הפיקוד את קיבל 14:30 בשעה
פעולה שיתוף על המבוססת חטוף), מטוס לקליטת (נוהל לב" "טוהר תכנית את להפעיל
שבעים של ומערך הכיבוי כוח תגבור כולל והמשטרה, הצבא עם נתב"ג ביטחון של
בסודי אותו לשמור שניסו פי על אף הסיפור, על שמועות נפוצו במקביל, אמבולנסים.
המגיע יהודים, ילדים ובו חטוף מטוס אודות סיפורים לזרום החלו ולתקשורת סודות,

למקום. מגיע החל העולם מכל ועיתונאים צלמים של זרם גוריון. בן התעופה לנמל

מג"ב. ואנשי שוטרים 263 מנה המשטרתי הכוח בזירה. הכוחות רוב כבר היו 15:00 בשעה
המגמה הנחיתה. מסלול אזור את חסם נתב"ג ביטחון למשימות; כוחות הקצאת החלה
המרחב את לסגור ולא שגרתית, בפעילות התעופה שדה חלקי בשאר להמשיך הייתה
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המשטרה ואנשי נתב"ג, ביטחון של השדה ביטחון אנשי את החליפו מג"ב אנשי האווירי.
הביטחון כוחות בהגעת וסייעו ועיתונאים, מסקרנים והרחוקה הקרובה הזירה את סגרו

וההצלה.

אליו נצמד וקפריסין), מטורקיה (בדרכו הישראלי האווירי למרחב החטוף המטוס כשנכנס
החוטפים. מחאת למרות האוויר חיל של קרב מטוס

במוצב בנחיתה. מתחיל החטוף ה"אליושין" שמטוס הפיקוח מגדל דיווח 1745 בשעה
המטוס שומרון. דן והרמטכ"ל, רבין, יצחק הביטחון, שר כבר נמצאו שבמקום הפיקוד
מן ולמנוע הטייס על להקל במטרה הנחיתה, מסלולי שבקצה השקט", ל"מסלול הופנה
שאר אורות כובו גם זו מסיבה והשבתתו. התעופה שדה מרכז תפיסת החוטפים

המסלולים.
הצבאית. היחידה מפקד לבין החוטפים אחד בין ומתן משא התנהל ל18:30 17:55 בין
נשק. נגדם יופעל אחרת עצמם, ולהסגיר נשקם את למסור שעליהם לחוטפים הובהר
ומשהו דוד "מגן לראות דרשו הם בישראל. נחתו שאכן להאמין החוטפים סירבו תחילה
זו ובהזדמנות נרגעו, והחוטפים בעברית, זיהוי תעודות בפניהם הציגו כוחותינו באידיש".

עראפאת"... "פלסטין,  בחסר הלוקה הפוליטית הבנתם את חשפו
המשטרה, לידי נמסרו הם לצה"ל. עצמם והסגירו נשקם, את החוטפים מסרו ב18:30
גבול גונב כל לעצור ניתן מ1952, חוק פי על לארץ. חוקית בלתי כניסה בעוון ונעצרו
מצריך אינו מישראל שגירושו הדבר ופירוש למדינה, נכנס לא כאילו אליו ולהתייחס

לבג"צ. לפנות זכות מאפשר ואינו משפטי, ודיון הסגרה הליכי גירוש, צווי הוצאת
מדיני. מקלט ממנו ביקשו והחוטפים למטוס, ניגש הביטחון שר הכוחות. שוחררו ב19:15
של לבם לדאבון להכריז, רבין מיהר יהודית", "נקודה כל בפרשה שאין כשהתברר

המועצות. לברית יוסגרו כי החוטפים,
המחוזי המעצר לבית והאישה החוטפים ארבעת את שוטרים כוח ליווה ב19:50
מחוז שפלה, מרחב נתב"ג, יחידת מחוקרי מורכב שהיה צח"מ, בידי נחקרו שם באבוכביר.

אביב. תל ומחוז מרכז
למחרת רצון. ומתוך באדיבות ונחקר אביב, בתל "רמדה" למלון הועבר המטוס צוות
ויש נהדרת, ארץ היא שישראל לכולם ובישרו הסמוך, בחוף הצוות אנשי השתזפו בבוקר

נפלא. עם בה
"טופולב'' מסוג הפעם נוסף, רוסי מטוס גוריון בן התעופה בנמל נחת 15:00 בשעה למחרת
חיל בבסיס רפואה". חוקרי "משלחת לעצמם שקראו ק.ג.ב., אנשי משלחת ובו ,154
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נציג עם ומתן משא ישראל משטרת ואנשי הישראלי החוץ משרד אנשי ניהלו האוויר
לעונש במדינתו הצפוי עבריין להסגיר שאין קובע הישראלי החוק הרוסים. השלטונות
בברית להורג יוצאו לא שהחוטפים התחייבות החוץ משרד אנשי דרשו כך בגין מוות.
לעיכוב צו יוצא לדרישה, ייענו לא שאם לסובייטים שהוברר לאחר רק המועצות.

לכך. להתחייב הסכימו החוטפים, של הסגרתם

את הביאו משטרה ניידות כולה. הפרשה הסתיימה החטוף המטוס נחיתת לאחר שעות 28

לידי החוטפים נמסרו שם הק.ג.ב. מטוס למדרגות עד בידיהם כבולים החוטפים ארבעת
השלל כל וכן למטוס הובאה האישה גם המטוס. לתוך במהירות ונדחפו הרפואה", "חוקרי
חלקם מטבע, סוגי (בתשעה דולר מיליון לשני מעל ובהם שקים  החוטפים שהביאו
ושבע אקדחים ארבעה קנה, קצר ציד רובה בתפזורת), וחלקם בחבילות ארוזים
מקציני ידיים בלחיצות נפרדו ישראל משטרת שוטרי אזיקים. וזוג כידון סכין, מחסניות,

המריא. והמטוס הק.ג.ב,

בחיוב. נענתה ובקשתם החקירה, תיקי את לקבל הרוסים ביקשו יותר מאוחר
בין היחסים לחימום תרם הסובייטים והשלטונות ישראל משטרת של הפעולה שיתוף
דיפלומטי. נתק שנות שלושים לאחר מחדש נבנו הס זו שבתקופה לישראל, המועצות ברית

השר הרעיף הישראלית, הקונסולרית המשלחת ראש עם הסובייטי החוץ שר של בפגישה
משטרת באמצעות שנעשה זה, באירוע ישראל מדינת של תפקודה על שבחים הסובייטי

ישראל.

302



1989



1989

ה"אופנובנקיי
ה"בינלאומי" בנק סניף את באקדח חמוש אופנוען שדד חמישי, יום ,1989 בפברואר ב21

שקלים. 23,000 ב הסתכם השוד שלל שבהרצליה.

שודד בידי הם גם שוד, מעשי שני עוד אביב בתל אירעו הבאים השבועות ארבעת במהלך
אופנוע. על רכוב מהמקום שנמלט באקדח, מזוין

תל באזור דומים שוד מעשי היו לא חודשים 13 נתבדתה; השוד מעשי גל להמשך ציפייה
אביב.

אירע זה שוד אופנוע. על רכוב שנמלט שודד, ידי על מזוין שוד שוב בוצע 1990 באפריל
לכן. קודם שנה השוד מעשי גל נפתח בו סניף אותו בהרצליה, ה"בינלאומי" הבנק בסניף
נכשלה המבוהלת הדלפק שפקידת מאחר בלבד, בחותמת השודד שלל הסתכם הפעם

הכסף. מגירת את לפתוח בניסיונה
גן. ברמת הרוא"ה שברחוב "דיסקונט" בנק סניף את גם פקד אופנוען ושודד יומיים, חלפו

הסניף. חותמת את הזה בשוד גס השודד עמו לקח שקלים ל13,000 פרט

מ' 1.85 שגובהו חשוד ב"תופעה"; שמדובר במשטרה הוחלט החמישי, השוד לאחר עתה,
"לא בצעקות: לסניף נכנס לראשו, וקסדה כסוף באקדח חמוש אדום, אופנוע על רוכב
כל את ודורש לפקידה ניילון שקית מושיט הרצפה, על הלקוחות את משכיב שוד", זה לזוז,

בסמוך. שהחנה אופנוע על רכוב המקום מן נעלם ספורות דקות ותוך הכסף,
המרכזית היחידה לידי הועבר הטיפול  מיוחד באופן המבצעי במישור נערכה המשטרה
חיים פקד רב של כינויו "שוגון", של פיקודו תחת נושאי, בילוש למחלקת אביב, תל במחוז
בכלל, לבנקים, סמוך סיוריהן את תגברו המרכז באזור והתנועה הסיור יחידות פנחס.
של רישום וערכה חדשים מחסומים נוהלי הוציאה המשטרה בפרט. העיר, בשולי ולסניפים
ליד ומארבים תצפיות ביצעו בילוש יחידות המשמרת. במהלך שנראו האופנועים, רוכבי כל

אמת. בזמן השודד לאיתור ואווירית קרקעית בכוננות הועמד ומסוק בנק, סניפי
הבנקים אותם ופקידי עדים חשודים, תוחקרו מידע, נבדק והמודיעין החקירות במישור
שהוכנסה תוכנה פותחה העבירה. מזירות ממצאים נבדקו פלילי לזיהוי במחלקה שנשדדו.

הפוטנציאליים. החשודים מספר צמצום לצורך לשימוש

ב ובנועזותם. השוד מעשי בקצב הסלמה הייתה המשטרתית ההיערכות לתגבור במקביל
כך אחר דקות ו45 בהדריוסף, ה"בינלאומי" הבנק סניף נשדד ,11.30 בשעה ,13.5.90

כ40,000 היה זה ליום השודד שלל אביב. בתל פנקס ברחוב "הפועלים" בנק סניף נשדד
שקלים.
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"המזרחי" בנק סניף נשדד ב11:30 אביב; בתל כפול שוד שוב בוצע כך אחר שבוע בדיוק
ל קרוב השלל היה הפעם שדה, יצחק ברחוב הפועלים בנק וב12.00 המלך, שאול ברחוב

שקלים. 60,000

על שציווה לכך פרט ויותר; יותר עצבני נעשה שהשודד היה נראה השביעי השוד מאז
חמש במשך אחריו לצאת יעזו לבל השוד בסוף איים הבנק, רצפת על לשכב הלקוחות

ייפגעו. אמר, אחרת, דקות,

לקוח השודד; באלימות משמעותית החמרה חלה בהרצליה, שבוצע העשירי, השוד במהלך
אחרי דלק ואף הצעצוע, אקדח לאיומי להיכנע שלא הנשדדת, לכספרית קרא
באקדח שמדובר לתקרה, בירייה והוכיח לאחור, סבב זה לצאת. כשפנה "האופנובנק"

אמיתי.

שלו. הבאים השוד ממעשי לתשעה פתיחה כמהלך התנהגות של זו צורה אימץ השודד
מלאכתו. את מאוד עליו הקל שהדבר ציין, בדיעבד

העבודה בשל היתר בין המשטרה אנשי את תסכל השודד בלכידת ההצלחה חוסר
מסתיר שהשודד סברה הועלתה הדרך. לו שאצה אופנוען כל אחר והמרדפים הסיזיפית

השוד. זירת לקרבת עד נע הוא איתו מסחרי, ברכב אופנועו את

לעבר המרכז מאזור חרגו הבאים השוד שמעשי העובדה מן תימוכין קיבלה זו מחשבה
הגיעו. וירושלים חיפה עד ואפילו יהודה, אבן בנימינה,

להעלאת מיוחדת רמפה לו והתקין מסחרי, רכב "אופנובנק" שכר העשירי השוד מאז ואכן,
אך השוד למקום בסמוך הסתיר אותו לרכב, אופנועו עם נמלט השוד בתום האופנוע.

לביתו. רגועה בנהיגה יצא משם אורח. עוברי מעיני הרחק

גילה פוטנציאליים בנקים סניפי סביב המשטרה שביצעה התכופים המארבים מן חלק
ממש קסדה וחבוש אופנועו על רכוב הבנק, לסניף אקדח בלא לגשת נהג הוא האופנוען;

השוד. את לבצע כדי אקדחו עם למקום לשוב מיהר ונבדק, עוכב לא אם בשוד. כמו

נשדדו 09:30 בשעה מפתיע: ארצי בהיקף והפעם השלישי, הכפול השוד בוצע 18.7.90 ביום
בסניף ה"אופנובנק" ביקר 11:30 ובשעה ברעננה, "הפועלים" בנק בסניף שקלים 7,000

בחיפה. מוריה שברחוב "האמריקאיישראלי" הבנק

בכבישים אופנוענים ורישום ביקורות ועריכת מחסומים הצבת תוך נערכה המשטרה
הבינעירוניים.

סניף את שדד הוא ה17; השוד במעשה ,1990 באוגוסט ה"אופנובנק" הגיע התעוזה לשיא
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לאחר שמריהו. בכפר "הפועלים" בנק סניף  כלקוח מוכר היה בו לביתו, הסמוך הבנק
לזירת המניין מן כסקרן ושב בסמוך, המילוט כלי את החביא שקלים 27,500 ששדד

הנפעמים. משכניו שהמתה העבירה,

האישי. לחשבונו הנשדד, לסניף השיב ששדד הכסף את

הבלתי השטח מאמצי בשל רק לא קרובה העבריין שתפיסת תחושה הייתה במשטרה
וחזותו, אקדחו אופנועו, השודד, אודות פרטים שנוספו שככל משום גם אלא נלאים,

הפוטנציאליים. החשודים רשימת את המחשב אנשי צמצמו

נורתה בו הפתיחה יריית ה"אופנובנק"; לפעילות האחרון אכן היה 1990 אוקטובר חודש
והותיר ירושלים, עד השודד הרחיק כך אחר גן. ברמת "הפועלים" בנק סניף בתקרת
שקלים. 30,000 היה אוקטובר שלל כל סך "לאומי". בנק סניף של בתקרתו קליע אחריו

באזור עליו החביבה הפעולה לזירת העבריין שב ב18.10.90, כך, אחר ימים שלושה
המרכז.

הגיבו הם הארץ. רחבי בכל מתוגברים משטרה כוחות היו זה בבוקר גם בוקר, כבכל
שצלצל האזרחים אחד חשוד". "אופנוען שראה אזרח של פנייה לכל ובמהירות ברצינות
מעיל לבוש אופנוען ברחוב שראה ציין הוא גבעתיים. תושב היה למשטרה בוקר אותו
עם עין קשר במהירות יצרו דן מרחב כוחות מזהה. רישוי לוחית חסר אופנוע על רכוב כחול,
אווירית. בכוננות שהיה המשטרתי מהמסוק האוויר, מן גם אותו ואיתרו החשוד, האופנוען
"תל שבשכונת הוריו בבית החשוד נעצר יריות, שתי השוטרים ירו במהלכו קצר, במרדף

בגבעתיים. גנים"

מספר אולם נקי", "עבר בעל ונמצא המשטרתי, במסוף מיד נבדק ליבוביץ', רוני החשוד,
המבוקש: השודד שהוא בכך החשד את חיזקו בזירה ממצאים

הדבקה בסרט עדיין מוסתרת הייתה שלו הזיהוי שלוחית "מוטוגוצי", אופנוע נמצא 

שחור.

לעציץ. מתחת להסתיר ניסה אותם ותחמושת, לחשוד השייך אקדח נמצאו 

"טרנזיט". לרכב ומפתחות כסף כחול, מעיל נמצאו 

מסכת שונות, קסדות השאר בין נתפסו בהרצליה, ליבוביץ', רוני של השכור בביתו בחיפוש
כסף שטרות העבירה, מזירת לאקדח תחמושת מסחרי, רכב השכרת מסמכי שחורה, גרב
שמריהו בכפר ה17 ומהשוד בירושלים ה22 השוד מביצוע כחשודים שזוהו מסומנים,

שייתפס. למקרה למשפחתו שהשאיר התנצלות ומכתבי
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הוא בגבעתיים. לשוד כניסיון וכן השוד מעשי 22 בכל מודה החשוד את הקליטה המשטרה
כמו מזהים, פרטים וציין שלו, ההימלטות נתיבי ואת מעשיו תכנון את בדייקנות פירט

וידיאו. מצלמת לפני מעשיו את שחזר כן כמו השוד. בזמן הבנק לקוחות עם שיחותיו

ישירות שמריהו, כפר שבסניף בחשבונו, הפקיד שקלים, כ347,000 השוד, מקרי שלל את
השוד. מעשי שלל את תאם הפעולות רישום בעקיפין. או

שנמשכו והמתוכננים, החמורים מעשיו ובשל אשמתו הוכחת את המבססות הראיות בגין
ההליכים. תום עד מעצרו הוארך ארוכה, תקופה

שנות לעשרים ליבוביץ' נידון הראשון, השוד לאחר שנים שלוש ,1991 בפברואר ב25
מחמירות. בנסיבות שוד בגין הרשאות 22 על בפועל מאסר
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בירושלים שטרן מנחם פרופסור רצח א.
פרופסור של גופתו את ומורתם א' כיתה ילדי מצאו 9:20 לשעה סמוך ,1989 ביוני ב22

ישראל". ל"מוזיאון המוביל עפר בשביל בירושלים, המצלבה בעמק שטרן מנחם

מביתו דרכו עשה עת ,8:45 השעה בסביבות בחזהו דקירות בחמש נרצח שטרן פרופסור
בצד מוטלת הייתה הגופה רם. שבגבעת הלאומית" ל"ספריה טשרניחובסקי שברחוב
חלק כנראה אנגלית, כתובים נייר גיליונות פזורים היו וסביבה גבוה, שיח תחת השביל,

שטרן. הפרופסור עסק שבכתיבתו שני, בית בימי היהודים תולדות על גדול ממחקר
לא זה בשלב אך במקום, התגלה קהה חפץ למקום. המשטרה חוקרי את הזעיקה המורה

לרצח. קשור הוא אם ברור היה
.9:00 בשעה באוניברסיטה אותו לפגוש אמורה הייתה שטרן, מנחם של אשתו שטרן, חוה
על שמעה שם הלאומית", ב"ספריה לחפשו והלכה לדאוג, החלה מגיע, שאינו משראתה

הגופה. גילוי

ה"ספריה אל ולצעוד 8:00 השעה בסביבות בוקר מדי ביתו את לצאת נהג שטרן פרופסור
המצלבה. עמק דרך רם בגבעת הלאומית"

לשעה סמוך הרצח, שביום במשטרה, העידה ירושלים כשתושבת חלה בחקירה התפתחות
בעלי ,22 כבני צעירים שני ראתה המצלבה, בעמק המנהרה ליד כלבה עם עברה עת ,8:30
אליה פנה לידה, עברו כאשר שביל. באותו הנגדי בכיוון הולכים מיעוטים, בני של חזות
לאחר שעון. ענד שחברו אף על השעה, מה אותה ושאל עילגת, בעברית מהם אחד
כי וטענה תיאורם, את מסרה העדה מהמקום. נמלטו והשניים לנבוח, כלבה החל שהשיבה

לזהותם. ביכולתה יש

מרחב חוקרי ברצח. החשודים של קלסתרונים ירושלים משטרת הפיצה ביולי ב4
הועברה החקירה הרצח. בחקירת להתקדם יוכלו הפרסום בעקבות כי קיוו ירושלים
המשפט בבית הורשעו ,1992 ביולי ב9 כך, אחר שנים שלוש ובסיומה, המודיעיני למישור
ברצח מעמר, ומוחמד סאלח איברהים ושומרון, מיהודה תושבים שני בירושלים המחוזי
אלי הטלוויזיה טכנאי ברצח גם הורשע סאלח שטרן. מנחם פרופסור ההיסטוריון,
הרצח. מקרי שני בגין עולם מאסרי לשני נגזר דינו בביתו. למוות וחנק דקר אותו אמסלס,

עולם. מאסר של עונש נגזר מעמר על
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יהודאי, יוסף תתניצב לביתו חזר שטרן, פרופסור נרצח בו היום של מאוחרת לילה בשעת
על התלונן ברע, חש חצות אחר הרצח. בחקירת גם שטיפל לאחר ירושלים, מרחב מפקד
יהודאי את להציל המאמצים כל אך לביתו, הוזעק אמבולנס והתמוטט. בחזה, כאבים

בתוהו. עלו

רגיש חכם, כקצין נודע הוא הליכות. נעים כאדם ידוע היה יהודאי יוסף תתניצב
התשובות את ולתת צפויים בלתי מצבים גם במהירות לנתח היודע ואינטליגנטי,
מתח להפגת ישיר גורם בשטח שנתן ופקודות החלטות היוו אחת לא לאלתר. המתאימות
והן הפליליות הן ההתרחשויות, במוקדי היה ובלילה ביום פיצוץ. סף על מצבים ולפתרון

"האינתיפאדה". בתקופת שנוצרו אלה

ולחיים יחסית לרגיעה להביא המשטרה כוחות הצליחו יהודאי יוסף תתניצב של בפיקודו
המזרחית. בירושלים גם יותר או פחות תקינים

ק4051 פרשת ב.

לירושלים, אביב מתל 405 בקו "אגד" אוטובוס נסע לערך, 12:00 בשעה ,1989 ביולי ב6
ערבי, נוסע לפתע קם טלזסטון, קרית מול ה46, בקילומטר ונהג. נוסעים ארבעים ובו

הדרך. לימין האוטובוס את והסיט ההגה, את הנהג של מידיו משך

150 בעומק מדרון לתוך שהתדרדר האוטובוס ידי על נפרצה הדרך שבצד הבטיחות גדר
המדרון. לאורך גדול שטח פני על מהאוטובוס נוסעים הועפו ההתדרדרות במהלך מטרים.

על הסוהר בתי לשירות באלחוט דיווח האוטובוס, אחרי שנסע הסוהר, בתי משירות קצין
וביקש סמוכים, כוחות ליידע מיד החל המוקד ירושלים. למוקד כך על הודיעו ומשם תאונה,
ונוסעים נהגים ראשוני. טיפול ולטפל נוסף דיווח להעביר הידיעה, את לאמת למקום, להגיע
וכן טלזסטון בקרית לכביש מעבר הנמצאות הישיבות משתי תלמידים למקום, שנקלעו
נפגעים בפינוי וסייעו לוואדי ירדו וצה"ל מד''א המשטרה, של והצלה חילוץ כוחות
פיצוץ, נשמע אחדות דקות לאחר גגו. על הפוך שהיה האוטובוס, מתוך פצועים ובהרחקת
התפשטה האש הדלק. מיכל מהתלקחות כתוצאה האחורי, בחלקו לבעור החל והאוטובוס

נוסעים. חמישה נהרגו מכך וכתוצאה האוטובוס לקדמת במהירות
מביתשמש אש כיבוי צוותי למקום הגיעו האוטובוס נפילת לאחר דקות כעשר
המחוזית מהיחידה וכוח ומירושלים, מהאזור אדום דוד מגן ניידות שש ומירושלים,

ירושלים. ומרחב ביתשמש תחנת דרומי, במחוז התנועה על המפקחת
וחובשי שוטרים אזרחים, הסמוך. ובשדה באוטובוס שפרצה האש בכיבוי עסקו הכבאים
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בחילוץ וסייעו האוטובוס, הימצאות מקום לכיוון הבטיחות ממעקה חבלים מתחו מד"א
העלאתן לאלונקות, קשירה קיבוע, החייאה, פעולות של ראשונה עזרה ובהגשת הפצועים
האוויר חיל מסוקי הוזמנו הקשים הטופוגרפיה תנאי בשל לאמבולנסים. והעברתן לכביש
הזרמת תוך וביטחון, הצלה לכוחות בארגונו והוחל נסגר, האירוע שטח נפגעים. לחילוץ

עוקפים. לכבישים התנועה

ביניהם חפ"קים, ובו מלא, מקצועי מערך במקום פרוס כבר היה 12:30 לשעה סמוך
צוותי עם מסוקים שני ממז"פ, זיהוי וצוותי קדישא חברה גם וצה"ל. מד"א של תא"גדים
נכחו ירושלים ומרחב הדרומי המחוז ומפקדי המפכ"ל המשטרה, שר מחילהאוויר. חילוץ

במקום. העת כל

וכוח האזרחי מהמשמר מתנדבים חקירה, צוותי נשלחו בזירה החילוץ לפעולות במקביל
הפצועים בהזרמת לסייע מנת על הפצועים, הועברו אליהם החולים לבתי מהסיור סדר

הנפגעים. משפחות ובקליטת

הגופות באיתור קדישא חברה בסיוע מז"פ צוות החל הפצועים, כל של פינויים כשהסתיים
אמבולנסים אותן העבירו ומשם הכביש, אל מהוואדי הגופות את העלו מסוקים ובזיהוין.
שבוצעו לאחר ,18:00 לשעה סמוך באבוכביר. הפתולוגי למכון קדישא החברה של
אודות מידע התקשורת אמצעי העבירו נפגעים, נשארו שלא לוודא מנת על בשטח סריקות
העלו מנופים השונים. החולים בבתי הפצועים של הימצאם מקום על לדווח היכול מוקד
את ותיקנו הציר את ניקו אש וכיבוי מע"צ ואנשי הכביש, אל האוטובוס שלדת את

וחולץ. נפצע האוטובוס נהג נפצעו. ו24 נוסעים 16 נהרגו בפיגוע הנזקים.

מחודשת. לתנועה הציר נפתח 21:30 לשעה סמוך

הנחיות ונתן ירושלים, במרחב תדריך יום באותו 22:00 בשעה כינס הדרומי המחוז מפקד
המשטרה כוחות ולעיבוי האירוע לחקירת הנוגע בכל הפעילות ולהמשך להיערכות בקשר

לערבים. והתנכלויות סדר הפרות למנוע מנת על בירושלים התפר בשכונות

סדר הפרות ובשל ההרוגים הלוויות לקראת ירושלים מרחב תוגבר הפיגוע שלאחר בימים
הפיגוע. רקע על ירושלים בשכונות

זקן, עטור היה הוא במקום. שמירה עליו והוצבה נתפס הפיגוע במהלך שנפצע המחבל
תושב ,28 בן גנים, ראפעת סלמן בן מהאדי כעבדאל וזוהה בריא, גוף ובעל שחרחר

אביב. בתל ה"כרמל" בשוק עבד לפרנסתו השטחים.

הנקודות ואת 405 בקו האוטובוס של הנסיעה מסלול את היטב הכיר הוא המחבל
אחדות פעמים נסע הפיגוע, את שביצע לפני הכביש. לצד תהום פעורה שבהן המסוכנות,
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לפרטיו, תכנן הדרדור פיגוע את המסלול. לאורך הנהגים התנהגות אחר ועקב ,405 בקו
לפיגוע. קשור מלבדו איש היה לא גרסתו, פי על הנהג. את תקף שבה הנקודה בחירת כולל
ב"אינתיפאדה", חבר של פציעתו את לנקום מרצון שנבעה שלו, אישית החלטה זו הייתה

רפואי. טיפול לקבלת לחו''ל לצאת ממנו ושנמנע שותק שגופו

וחבריו משפחתו בני וכן קל, באורח ונפצע באוטובוס עמו יחד שנסע המחבל, של אביו
היה לא והוא פלילי עבר היה לא לחשוד כי עלה מחקירתם הביטחון. כוחות ידי על נחקרו

הביטחון. לכוחות מוכר

ניסיון עכירות וב24 רצח עבירות ב16 הורשע הוא המחבל. של דינו הוכרע ב30.10.89
.1977  תשל"ז העונשין, לחוק (3) (א) 300 סעיפים לפי לרצח

את רבים אנשים קיפחו שבעטיה אכזרית, טרור פעולת הייתה שפעולתו נאמר הדין בגזר
אנושים. פצעים חלקם נפצעו, ואחרים חייהם,

מעבירות אחת כל בגין הרצח. מעבירות אחת כל על עולם מאסר היה המחבל של דינו גזר
מאסר. שנות לעשרים נשפט לרצח הניסיון

"אגד" של הציבורית בתחבורה ביטחון קציני משטרה, קציני בדקו האירוע בעקבות
ואבטחתם. האוטובוסים מיגון אפשרויות את התחבורה משרד של הביטחון וקצין ו"דן"
וביניהם: הציבורית בתחבורה המיגון את שישפרו צעדים מספר על הוחלט הבדיקה בתום
של המעבר צדי משני הקדמיים המושבים שני הקצאת בדבר תקנה להוסיף *

הביטחון. לכוחות האוטובוס,

הנהג. ידי על לו ומחוצה האוטובוס בתוך סריקות בדבר א' 425 תקנה חודדה *

אזרחים או הנהג את לשמש שתוכל ווטרג'ל, שמיכת  אדם לכיבוי ציוד להוסיף *

מכוויות. ו/או באש מפגיעה לטיפול הזקוקים
מע''צ. עם בתיאום התדרדרות, למניעת מסוכנים כביש בקטעי ביטחון מעקה להוסיף *

באוטובוס האחורית הדלת פתיחת שעם כך אש, לכיבוי המטף מיקום את לשנות *

למטף. נגישות תהיה

על הנהג של חשמלית שליטה שתאפשר המטען, תאי של חשמלית סגירה להתקין *

נעילתם.

התפר. ובקווי עימות בקווי העוברים בקווים האוטובוסים חלונות את למגן *

התפר. ובקווי בינעירוניות בנסיעות שנוסעים באוטובוסים מצוקה לחצני להתקין *
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לחץ. במצבי לתפקוד נהגים להכשיר *

הוכנסה טרם (המערכת באוטובוסים, אוטומטית אש כיבוי מערכת של בדיקה לערוך *

לשימוש).

באוטובוסים. התחתיים המטען תאי מיגון *

שהורה ישראל, משטרת שוטרי לכל והנחיה הסבר דף המשטרה פרסמה ב15.10.89
בישראל. הציבורית התחבורה של ברכבים לנהוג כיצד להם

סעדון ואילן סספורטס אבי החיילים אחרי החיפושים ג.

סספורטס אבי החייל אחר החיפושים
מבסיסו סספורטס אבי החייל יצא לערך, 17:45 בשעה חמישי, יום ,1989 בפברואר ב16
התקשר לערך, 15:00 בשעה ליציאתו קודם לחופשה. באשדוד, ביתו לכיוון בג'וליס
אותו ראה לערך 18:30 בשעה .20:00 בשעה בערך הביתה שיגיע והודיע לאמו, מהבסיס

עקבותיו. נעלמו ומאז לטרמפ, וממתין הודיה בצומת עומד ליחידה חברו
אם לשאול כדי באשדוד הוריו לבית סספורטס אבי של חברתו התקשרה 20:00 בשעה
של האחיות אחת התקשרה ב23:30 שלילית. תשובה וקיבלה הביתה, הגיע אבי
הביתה. הגיע לא שאחיה מכך מודאגת שהיא לו ומסרה אשדוד, תחנת ליומנאי סספורטס
לאחד הגיע סספורטס אם ישראל משטרת בדקה הבוקר, בשעות 17.2.89 שישי, ביום
בבסיסו חיפשה היא הצבאיים. הכלא בתי או הסוהר בתי המעצר, בתי החולים, מבתי
סספורטס הוכרז מקום, בכל שלילי מענה לאחר ומקורביו. חבריו את ותחקרה הצבאי,

אחריו. חיפושים במבצע והוחל כנעדר,

ל25.2.89. עד ברציפות, ימים תשעה נמשכו סספורטס אבי אחר החיפושים

מקבילים: מישורים בשלושה התנהל המבצע

בשטח). (הסריקות האג"מי המישור

המודיעיני. המישור

החקירתי/מז''פ. המישור
הודיה. צומת  החייל נראה שבו האחרון במקום החיפושים התמקדו הראשונים ביומיים

ונעלי הצנחנים נעלי גבעתי, לצומת סמוך החיפושים, במהלך נמצאו בפברואר, 18 בשבת,
לכביש. מימין מטרים שבעה עד חמישה במרחק נמצאה נעל כל החייל. של הספורט
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הודיה בצומת רכב לכלי עלה החייל כי ההנחה, הועלתה אלה מימצאים בעקבות
משם אחדים. אנשים ידי על בכוח הועלה יותר, נמוכה בסבירות או, תמים כטרמפיסט
פרסה, סיבוב הסתובבו כי הסברה, הייתה מכן, לאחר אשדוד; לכיוון מסוים מרחק נסעו
נעלי הנוסע הרכב מתוך נזרקו הצומת לפני מטרים מאות גבעתי. צומת לכיוון דרומה ונסעו
החיפושים את לרכז שיש עבודה, הנחת נקבעה לכך בהתאם הספורט. ונעלי הצנחנים
עזה. לרצועת המובילים בצירים דרומה ומשם גבעתי לצומת הודיה צומת שבין במשולש
באחריות התנהלו החיפושים אחרים. למקומות גם החיפושים הורחבו יותר מאוחר
יום מדי תקדים. חסר היה סספורטס אחר החיפושים היקף לכיש. מרחב ובפיקוד
וכן ומתנדבים שוטרים חיילים, מהם בממוצע, איש אלפיים מעל אלה בחיפושים השתתפו
החיפושים מהלך בכל הירוקה. והסיירת פרשים גששים, ימ"מ, הצלה, של מיוחדים כוחות
ונבדקו משטרתי ומסוק צה"ל של מסוקים הופעלו כן כמו איש. אלף 23 מעל השתתפו
ומקומות מזבלות חורבות, חורשות, שדות, מערות, עשרות מאגרים, בארות, כמאה

חשודים.

שר עם נפגשה כן כמו מתחילתם. אותם וליוותה בחיפושים השתתפה סספורטס משפחת
בבקשה ובחו"ל, בארץ פלסטינאים גורמים ועם הממשלה ראש מקום ממלא עם הביטחון,

הומניטריות. מסיבות סספורטס של במציאתו שיסייעו

הודיה. לצומת סמוך סספורטס אבי החייל גופת את צה"ל חיילי מצאו 1989 במאי ב7
הועברה עליה, המדים וללא מתקדם ריקבון במצב שהייתה גופתו סכין. נמצאה הגופה ליד

סופי. לזיהוי באבוכביר הפתולוגי למכון

אותו הפשיטו במכונית, אותו הובילו רוצחיו שנחטף. ביום נרצח החייל כי העריכו החוקרים
מהמקום. והסתלקו נשקו את לקחו אותו, קברו ממדיו,

המפגינים באשדוד. המשטרה תחנת ליד אשדוד מתושבי מאות הפגינו ההלוויה לאחר
לעבר אבנים יידו כן כמו ערבים. שמונה קשות והיכו כהנא", ו"יחי לערבים" "מוות צעקו
להכותם. מנת על בנייה באתרי ערבים וחיפשו מהשטחים, זיהוי לוחיות נושאות מכוניות
עיתונות צלם המשטרה. בחסות מקצתם נמלטו, באשדוד עת באותה ששהו הערבים כל

נשברה. ומצלמתו הותקף, במקום שנכח

סדר להפרות בחשד נשים, ארבע מהם יהודים, תושבים 14 נעצרו האירועים במהלך
עיתונות. צלם ולתקיפת

בתהלוכה עצרת. נערכה ובסיומה סספורטס אבי של לזכרו תהלוכה התקיימה ב11.5.89
110 השתתפו ובאבטחתה לאשדוד, הסמוכים היישובים מתושבי כאלף חלק נטלו

שוטרים.
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הפקודות את לרענן בצה"ל הוחלט סספורטס אבי של ורציחתו חטיפתו בעקבות
לפני המלאות ההוראות את לחיילים להקריא חויבו המפקדים לחופשות. ביציאה והנהלים

ובטרמפיאדות. ההסעה בתחנות סריקות בוצעו כן הביתה. היציאה

סעדון אילן החייל אחר החיפושים
מבסיסם עמרוסי יורם וחברו סעדון אילן יצאו ,18:30 בשעה רביעי, יום ,1989 במאי ב3
הכביש את חצו ירדו, שם "פיאסטה". מסוג ברכב מסמייה צומת עד נסעו הם בלטרון.
מכונית ירושלים מכיוון הגיעה 19.30 בשעה לטרמפ. והמתינו אשקלון, לכיוון לטרמפיאדה
חובשי גברים שני ישבו המכונית בתוך לשניים. בסמוך ועצרה שכורה, לבנה "סובארו"
ושיש לאשקלון, נוסעים שהם בעברית והכריז מזוקן, היה הנהג ליד שישב הנוסע כיפות.
לאילן אמר עמרוסי מאחורנית. ציוד להם ויש היות אחד, חייל רק לקחת באפשרותם
נעלמו מאז האחורי. במושב וישב לרכב עלה אילן אחר. טרמפ ייקח והוא שייסע, סעדון
במכונית הוא נסע ל"סובארו", סעדון שעלה לאחר דקות כמה כי סיפר עמרוסי עקבותיו.

דרום. לכיוון נוסעת ה"סובארו" מכונית את וראה "וולוו",

סעדון, היכן המפקד אותו כששאל לבסיס. עמרוסי חזר בבוקר 9:00 בשעה חמישי ביום
לבית והגיע לחופשה, שוב יצא עמרוסי במאומה. חשדו לא בתחילה יודע. אינו הוא כי ענה
אילן היכן שאל המשפחה לבית כשהגיע אילן. את לבקר כדי באשקלון סעדון משפחת
למשפחה וסיפר נעלם, שחברו לחשוד עמרוסי התחיל כאן בצבא. שאילן לו ענתה והאם

אותם. הקורות את

שעות 48 ,20:00 בשעה שישי ביום במשטרה התקבלה סעדון של היעדרו על ההודעה
היעלמו. לאחר

בבתי המעצר, בבתי בארץ, החולים בתי בכל בדקה נעדרים; נוהל לפי מיד פעלה המשטרה
להפעיל המשטרה החלה נמצא, משלא ומשפחתו. חבריו ובקרב סעדון של בבסיסו הסוהר,

לחפשו. כדי רבים כוחות

זומן כן כמו צה"ל. וכוחות נעדרים לאיתור היחידה השתתפו סעדון אילן אחר בחיפושים
להיעזר כדי סספורטס החייל של בהיעלמו שטיפל החקירה צוות מקיפה לישיבה

ובניסיונו. במיומנותו

לצומת שיצאו הגבול, משמר של צוותים הגיעו לכיש מרחב במשטרת החיפושים למטה
החיפושים נערכו שומרון, דן אלוף רב הרמטכ"ל, החלטת פי על החיפושים. לצורך מסמייה

מרדכי. יצחק הדרום, פיקוד אלוף של בפיקודו
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הודעה התקבלה לערך, 23:45 בשעה ב3.5.89, מבסיסו, סעדון של יציאתו ביום כבר
נטושה, לבנה "סובארו" מכונית נמצאה לאהייה בית באזור שבפרדס כך על עזה במרד"מ
ה"סובארו", דלתות פרצה. נתגלתה המערכת בגדר במקביל, ישראלי. זיהוי מספר ולה
על המכונית. דלתות על נתגלו טרי דם וסימני פתוחות נמצאו המטען, תא דלת כולל
כמו נוסף. אדם ושל סעדון אילן של אצבעות טביעות נמצאו השטיח ועל האחורי הספסל
נמצאו 0.22 כדורי עשרים עוד כדורים. שמונה ובו 0.22 אקדח של חום נרתיק נמצא כן
נגבו כן. לפני אחדים ימים גן רמת מאזור נגנב ה"סובארו" שרכב הסתבר בשטח. מפוזרים
ב"סובארו" ונתקלו מקום, בקרבת אבטיחים מקשת על ששמרו בדואים משני עדויות

הקודם. בלילה
הוא בחיים. אינו סעדון שאילן להנחה ביותר גבוהה סבירות קיימת הייתה כבר זה בשלב
ביצוע של תוצאה שהוברר, כפי הייתה, והיעדרותו מחבלים, חוליית ידי על כנראה נחטף
גם חטפה סספורטס אבי החייל את שרצחה חוליה שאותה לוודאי קרוב כלפיו. עבירה

.0.22 באקדח בחטופים החוטפים ירו המקרים בשני סעדון. אילן החייל את

ראש שהיה מי שחאדה, סלאח את הביטחון כוחות עצרו מאומצת מודיעינית עבודה לאחר
בבית נכלא הוא סעדון. אילן החייל את ולרצוח לחטוף והורה ב"חמאס" המבצעים מטה

באשקלון. הכלא
בגורלו עלה מה לגלות מנת על ומתן ומשא חקירה בישראל גורמים ניהלו השנים לאורך
היה לא שנצבר המידע אך גופתו. הוטמנה היכן לברר ניסו שנרצח, ובהנחה סעדון; אילן של

הגופה. מקום את לגלות איפשר ולא מדויק

סריקות אנשים מאות ערכו למידע בהתאם בקפדנות. שנבדק חדש מידע הגיע 1996 בקיץ
פלמחים. בחוף שרידיה נמצאו אוגוסט בראשית הגופה; אחר

ה^אמ בדיקות ולאחר ושערות, גולגולת חלקי הובעו באבוכביר משפטית לרפואה למכון
לגבי ספק להסיר כדי סעדון. אילן מגופת חלק הם כי היס, יהודה ד''ר המכון, פתולוג קבע
בקיימברידג' ה^אס למעבדת גם הדגימות את לשלוח סעדון משפחת ביקשה הזיהוי
ב12 ולמחרת, סעדון; אילן של כגופתו בוודאות השרידים זוהו באוגוסט ב11 שבאנגליה.
העלמין בית של הצבאית בחלקה עולמים למנוחת סעדון אילן הובא ,1996 באוגוסט

באשקלון.
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"קשתי' ארג1ן
1988 באוגוסט ל11 אור הונחו התפוצצו, מהם ששלושה צינור, מסוג חבלה מטעני חמישה
את בבניברק. קיוסקים בעלי של בתיהם וליד חילוניים עיתונים לממכר קיוסקים ליד
שאנשיו "קשת", בשם קיצוני חרדי ארגון עצמו על נטל החבלה מטעני להנחת האחריות
חרדים חוגים של המאבק במסגרת עבריינית בפעילות לכן קודם כבר מעורבים היו
הוכנו הם חבלה מומחי ולדברי קטנים היו שהונחו המטענים דעותיהם. להשלטת קיצוניים
היו לא בפועל, אולם קשה. להיות הייתה עלולה אדם בבני ופגיעתם מקצוענים, בידי

ביותר. מעטים היו והנזקים בפיצוצים, נפגעים

לגילוי בסריקות החלו לאזור שהוזעקו חבלנים בליווי ומג"ב משטרה של גדולים כוחות
שהציג מאדם הודעות עיתונים ובמערכות במשטרה התקבלו במקביל, נוספים. מטענים

חבלה. מטעני הונחו בהם מקומות של כתובות ומסר "קשת", ארגון כדובר עצמו
ב11.8.88; שהתפוצצו המטענים הונחו בהם המקומות להלן

ולממכר כתיבה למכשירי חנות מאחורי ברק, בבני 45 עקיבא רבי ברחוב הונח אחד מטען
הסמוך למבנה נזק וגרם ,11:00 בשעה התפוצץ המטען פרבר. משפחת בבעלות עיתונים

החנות. את פינטו רוני ניהל זו בתקופה הקרובה. ולסביבתו אליו

לממכר קיוסק מאחורי ברק בבני טרפון רבי פינת עקיבא רבי ברחוב הונח שני מטען
בערך. 13:40 בשעה התפוצץ המטען גרין. לדוד שייך שהיה ועיתונים, משקאות

לממכר קיוסק בחזית ברק בבני עזרא רחוב פינת השומר ברחוב הונח שלישי מטען
למבנה נזק וגרס ,13:42 בשעה התפוצץ המטען חמו. בן משה בבעלות ועיתונים, משקאות

הקרובה. ולסביבתו
היה שבבעלותה וינריך, משפחת התגוררה בו הבית בחצר ברק, בבני 11 בלוי הרב ברחוב
11 מנחם ברחוב התפוצץ. שלא חבלה, מטען נמצא ומשקאות, עיתונים לממכר קיוסק

התפוצץ. שלא נוסף חבלה מטען נמצא גרין, דוד התגורר בו הבית בחצר ברק, בבני

:1988 בדצמבר ו30 19 שבין בלילה אירעו דומים מקרים
בבעלות ועיתונים משקאות לממכר חנות בפתח ברק, בבני 48 מספר עקיבא רבי ברחוב
המטען אל דליק. חומר ובו פלסטיק ממיכל מורכב שהיה נפץ, מטען הונח גולדפרב, משפחת
וכן שריפה אבק גרגרי ובתוכה פלסטיק קופסת סוללות, מעורר, שעון מוצמדים היו
נפץ, מטען הונח זו חנות של האחורי בצד המטען. לפיצוץ לגרום שנועדו אחרים פריטים
שעון אליו מוצמדים והיו שריפה, אבק הוכנס הצינור לתוך ברזל. מצינור מורכב שהיה

לפיצוצו. לגרום אמורים שהיו נוספים, ופריטים סוללות מעורר,
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משפחת של ועיתונים כתיבה מכשירי לממכר החנות בפתח ברק, בבני 26 ירושלים ברחוב
נפץ. חומר מטען הונח וינריך,

ועיתונים מאכל דברי לממכר קיוסק בחזית ברק גןבני רמת בגבול ,23 הבונים ברחוב
ולמדרכה לקיוסק נזק וגרם ,730 השעה בסביבות מטען התפוצץ חכם אהרון בבעלות

שלידו.

חבלני את ששלחה היא "גולדפרב" החנות ליד המונח חשוד חפץ על אורח עובר של הודעה
המטען. את מניחים חרדים שני ראה כן לפני קצר זמן כי סיפר ראיה עד למקום. המשטרה
בחשיפת שטיפלו אביב, בתל המרכזית ביחידה המיוחד החקירה צוות אנשי הגיעו למקום

"קשת". הקיצוני החרדי הארגון מבצעי

תוך והסביר המטענים, להנחת האחריות את עצמו על קיבל "קשת" קיצוני החרדי הארגון
שהזדהה אדם ברק. בבני המשטרה תחנת ליד הנפץ חומר הטמנת סיבת את כך כדי
ארבעה מנו הם הנפץ. חומר את להטמין זוגות בזוגות יצאו שהם סיפר "קשת" כדובר
מטען כשבתוכה תינוק, עגלת לפניהם דוחפים נראו לנשים המחופשים גברים בהם זוגות,
את הטמינו להרימו, כדי כריעה ותוך מהיד, כלשהו חפץ הפילו הם ליעד, כשהגיעו חבלה.

החילוניים. העיתונים מוכרי של והקיוסקים החנויות בפתח החבלה מטען
ינהלו ברק, בבני חילוניים עיתונים למכור יפסיקו לא שאם מפורשות, הודיעו הארגון אנשי
חורמה. מלחמת אחריהם להתחקות שמנסה המשטרתית החקירה צוות אנשי ונגד נגדם

לחייהם. לחשוש שיש האנשים את הזהירו הם

רבים, משטרה כוחות "קשת". ארגון לתופעת רבה בחומרה התייחסו ישראל במשטרת
את תגברו מורכבות מודיעין ופעולות סמויים מעקבים מארבים, תכופים, סיורים שכללו

לפורענות. המועדים האזורים

תקופה ולאחר "קשת", ארגון אנשי את לאתר כדי רבים מאמצים עשתה המשטרה
זוהה ברק, בני באזור ובישיבות ציבוריים פרטיים, לטלפונים סתר האזנות של ממושכת
משיזהב. אברהם  מרכזי חשוד עם נעצר הוא "קשת". ארגון כדובר חשין ישראל

חשודים. עשרים עוד גם תחקרה המשטרה

אברהם ונגד חשין ישראל נגד אישום כתבי ישראל מדינת הגישה 26.2.89 בתאריך
הבאות: בעבירות משיזהב

.1977  תשל"ז העונשין, לחוק (1) 499 סעיף על עבירה  פשע לביצוע קשר קשירת *

הנ"ל. לחוק 459 סעיף על עבירה נזק, לגרום בכוונה נפץ חומר הנחת *
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הנ"ל. לחוק (ב) 448 סעיף על עבירה  הצתה ניסיון *

הנ"ל. לחוק (א') 144 סעיף על עבירה  כדין שלא נשק החזקת *

קשירת של בעבירה הודאתם פי על הורשעו הם נאשמים. של דינם הוכרע 21.1.90 בתאריך
המתוקן. האישום כתב עובדות פי על תשל"ז1977 העונשין לחוק (1) 499 סעיף לפי קשר

הנאשמים הודו בו מתוקן, אישום כתב המדינה הגישה לפיה טיעון, עסקת נעשתה
את הניחו לא שהנאשמים הדגשה, מתוך פשע, לביצוע קשר קשירת של בעובדות

העונש. בדבר עקרונית להסכמה הגיעו הצדדים כוח באי להם. המיוחסים המטענים

חודשי ול18 שירות, בעבודות שירוצו בפועל, חודשים שישה למאסר נידון חשין ישראל
קשר. קשירת או אלימות עבירות יעבור אם שנים, שלוש למשך תנאי על מאסר

למשך תנאי על מאסר חודשי ול18 בפועל מאסר חודשי ל18 נידון משיזהב אברהם
קשר. קשירת או אלימות עבירות יעבור אם שנים, שלוש
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ביפו שנ>ר בפרדס רצח
אביב תל בדרום "דיסקונט" בבנק שומר דיווח 08:55 בשעה שבת, ,1989 לאוקטובר ב28
שהיה שניר, פרדס נמצא זה באזור הסמוך. מרס" "בית באזור יריות על אביב תל למוקד
מוכרים היו מבניה שרבים בעיר, וידועה ענפה ערבית משפחה מיפו, שניר למשפחת שייך
התחתון בעולם חשבונות חיסול והסמים, הרכוש בתחום עשיר פלילי רקע על למשטרה
למתחם שניר פרדס את הפכו שניר משפחת בני והמשטרה. המקומי הממסד עם ועימותים
ביפו, הרצל לרחוב ממערב שניר, משפחת של השטה במרכז תקדים; חסר באורח ממוגן
גדר לרבות מקובלות, בלתי בשיטות שמתן מבוצר, כיעד שהתגלה קומות, שתי בניין ניצב
הקטעים נשארו מקטעיה באחד נתק נוצר אם שגם מתוחכם, באופן מחושמלת תיל

בגדר. שיגע מי כל של המיידי למותו לגרום עלולים והיו מחושמלים, האחרים
ויצרו זו על זו מסודרת בצורה שהוערמו ומחביות, מפחים בנויה הייתה החיצונית הגדר
השערים רגלית. לכניסה דלתות נקבעו בחומה מטרים. משישה יותר שגובהה חומה,

גדולים. במנעולים נעולים היו ראייה, חרכי ובהם הכבדים,
עבים כפולים קירות היו עבים, בסורגים מסורגים היו חלונותיו שכל המרכזי, בבניין
שטחה את שהקיפה החומה על אדם. ובני רכוש להסתרת המיועדים פנימים וחללים
ומראות ספר ביישוב הנמצאים אלו כדוגמת תאורה פנסי היו המשפחה של המבוצר
בובת גם הוצבה בבניין לחומה. מחוץ הקורה את הבית מתוך להבחין שאיפשרו מיוחדות,
כדי חירום בעת לניפוח כנראה נועדה היא מיוחד. הרמה מתקן ולה טבעי, בגודל אדם

אש. לעברה למשוך
השישים, שנות באמצע כבר המשטרה החלה החמישים בן שניר מוחמד עם ההיכרות את
פיצוצים רימונים, התקפות מכוניות, מילכוד רצח, ניסיונות רצח, בשל מבוקש היה ומאז
לבית האחים ארבעת מבין הבכור היה שלא פי על אף נוספות. ענפות פליליות ופעולות
"המפוצצים" כנופיית בראש עמד הוא במשפחה. החזק וכאיש החמולה כראש נחשב שניר,
המדינה ועד שותפו  כחיל חסן את לחסל וניסה עבריינים, עשרה ופצעה שרצחה יפו, של
ובשטחי במשולש שונים ביישובים שניר מוחמד שהה ההערכה, לפי להרשעתו. שהביא
בני של לרצח וניסיון רצח על מבוקש היה בהן , השנתייםורבע במשך ושומרון יהודה

לארץ. בחוץ כנראה היה מהזמן בחלק כחיל. משפחת
איילון. ממרחב משטרה כוחות האירוע לזירת להגיע החלו היריות על ההודעה קבלת עם
עדים בתשאול התלונה, בבירור והחלו אביב, מתל מחוזיים כוחות גם הגיעו מכן לאחר

שניר. פרדס מכיוון נוספות יריות השוטרים שמעו כך כדי תוך האיזור. ובחסימת
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השיב וזה כהן, עופר פקד מרחבי, תורן לקצין בקשר כך על הודיע הסיור יחידת מפקד
למקום. בדרכו שהוא

השכונות. ומתחנת חולון מתחנת ניידות תגבור וביקש עדים כהן פקד תיחקר בהגיעו,
ניסיונות הראשי. הכניסה שער את בכוח לפרוץ הוחלט במקום וסיור מצב הערכת לאחר
למקום שהגיע אש מכבי רכב ורק נכשלו, הכניסה שער את עצמם בכוחות לפרוץ השוטרים
השער את לפרוץ האש מכבי אנשי סירבו בפרדס חם נשק להימצאות מחשש בכך. הצליח
לצורך נוספת. לתגבורת להמתין מבלי זו למלאכה לגשת החליט כהן עופר ופקד השני,
לתוך החרך דרך להסתכל כדי כהן פקד אליה ניגש כך אחר הדלת, את צוותו בדק הפריצה
מנשק יריות צרור לעברו נורה רגע באותו חשודים. לאתר במטרה הפנימית החצר שטח
יותר מאוחר רימונים. ונזרקו יריות עוד נשמעו כך כדי תוך אנושות. אותו ופצע אוטומטי,

מפצעיו. כהן עופר פקד מת

ושל אוויר חיל מסוק של נוספים, כוחות של מד"א, של מיידי סיוע ביקש שבשטח הצוות
צוות וביניהם לאזור, להגיע החלו רבים כוחות (ימ"מ). בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה

תוצאות. ללא אך שניר, בבית הנמצאים עם ומתן משא לנהל שניסה מיוחד,

וצוות מרקוס, יגאל ניצב אביב, תל מחוז ומפקד קראוס, דוד ניצב רב המשטרה, מפכ"ל
פרדס על שחלש ''דיסקונט", בנק גג על פיקוד חדר והקימו למקום, הגיעו בכירים קצינים

שניר.

לתוך לוחמיה פרצו 14:30 בשעה לפריצה. והתארגנה הגיעה, בטרור ללוחמה היחידה גם
שניר. משפחת בני של גופות שלוש כשטח וגילו שניר, פרדס

בשטח שפעלו המשטרה, וכוחות הימ"מ, אנשי עבודת את שיבחו המפקדים ושאר המפכ"ל
את ושיבח לאזור הגיע להט, שלמה אביב, תל עיריית ראש גם רבה. ובמיומנות בזהירות
החומות כולל באזור, חוקי לא מבנה כל להריסת לפעול הבטיח הוא המשטרה. עבודת

שהוקמו.

שניבנו וסככות בניין פסולת גרוטאות, מהמקום פינו אביב תל עיריית של משאיות כ150
מזויפים. חלקם במזומן, דולר כ10,000 במתחם נמצאו כן כמו לחוק. בניגוד

בןאחיו ואת ה51 בן סייד אחיו את רצח שניר שמוחמד הסתבר המשטרה מחקירת
בירייה התאבד מכן לאחר כהן. עופר פקד המשטרה, קצין את רצח כן כמו 26 בן עוסמאן
שהתאבדותו העריכו ולכן עשתונות, לאיבוד הגיע לא שמעולם אמרו במשטרה בראשו.
כי עלה מהמכתב אחריו. שהשאיר התאבדות במכתב נמצאה לכך ראיה מתוכננת. הייתה
המשטרה כאשר לחייו, טעם שאין החליט הוא ומרכושה. המשפחה מעסקי שנושל חש
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בקלות מוותרים משפחתו בני כי סבר מוחמד עורף. לו מפנים משפחתו ובני אחריו רודפת
ושהם יפו, בצפון משרדים ועל התעשייה אזור בלב האדמות על ובעיקר המשפחה, נכסי על

האדמות. למכירת שונים גורמים עם בעסקאות אותו מרמים
שהופקו הלקחים אחד במשימה. ודבקות יזמה תושייה, הפגינו באירוע שפעלו השוטרים
מקצועיות ליחידות להשאיר יש וההשתלטות הפריצה מלאכת את כי היה מהאירוע

הגבול. משמר של הימ"מ כדוגמת ומיומנות,

322



1989

בירושלים השלום צעדת  חבל" "משיכת מבצע
"אירועי בישראל השמאל תנועות ארגנו 1989 בדצמבר ו31 ,30 ב29, שחל השבוע בסוף

ירושלים. במזרח אחדים שלום"

הצטרפו ופלסטינאים. בארץ השמאל מאירגוני ברובם היו השונים באירועים המשתתפים
בין לארץ הגיעו האירופאים אירופה. ברחבי השונים השמאל מאירגוני איש כאלף אליהם

וכבודדים. קטנות בקבוצות בדצמבר ל28 ה24

נשים של נוספות וקבוצות בשחור" "נשים בדצמבר. ה29 שישי, ביום חל הראשון האירוע
נשים. כ4,000 השתתפו בה לשלום", "נשים תהלוכת ערכו מהשמאל

יפו רחוב דרך "חיקאוותי", תיאטרון לכיוון ממילא משכונת התהלוכה יצאה 14:20 בשעה
והצטרפו פלסטינאיות, נשים כ500 לצועדות המתינו נוטרדם, למנזר סמוך צה"ל. וכיכר
אותם, לקחו השוטרים וכרזות. אש"ף דגלי מספר הנשים הניפו התהלוכה במהלך אליהן.
אזרחים קל באופן נפגעו זו מהפגנה כתוצאה מדמיע. גז בעזרת מהמפגינים חלק ופיזרו
בעלי חלקם הסדר, ממפרי 16 נעצרו הפיזור במהלך במקום. וטופלו אחדים, ושוטרים

החקירות. במחלק לחקירה והועברו זרה, נתינות

13:00 השעות בין בדצמבר, ה30 בשבת, התקיים  לשלום" זמן 1990"  השני האירוע
בירגר. ורבקה רשף צלי בראשות עכשיו", "שלום תנועת ארגנה האירוע את ו16:00.

חבל". "משיכת אותו וכינתה רישיון, להם נתנה המשטרה

שלובת אנושית בשרשרת בירושלים העתיקה העיר חומות את להקיף תכננו המארגנים
בעברית, "שלום" בסיסמאות מאוירים בלונים להפריח היו אמורים המשתתפים ידיים.

האירוע. של בסיומו ולהתפזר ובאנגלית, בערבית
באתרי התפזרו שוטרים כאלפיים ומתוגברים. רבים בכוחות זו להפגנה נערכה המשטרה
מיוחד דגש התנועה. על ולפקח הציבורי הסדר על לשמור שיאפשרו עמדות ותפסו האירוע,
הסמוך באזור במיוחד ירושלים, במזרח הרגישים במקומות האבטחה על המשטרה שמה
מפקד מונו גזרה ולכל משנה ולקטעי לגזרות חולק האירוע שטח העתיקה. העיר לחומות

כן. גם הופעלו מיוחדים מודיעין וצוותי משטרתי מסוק והנצחה. זיהוי חבלה, וצוותי

סביב החומה לאורך ארוכים בטורים איש אלף 30 עד 20 בין התפרסו הצעדה במהלך
בלונים כ5,000 לאוויר ולהפריח ,14:30 היעודה, בשעה ידיים לשלב מנת על העתיקה העיר
אריפעי, וג'מאל סניורא חנא חוסיני, פייסל של נוכחותם בלטה המפגינים בין מאוירים.
השעתיים במשך האיסלמי. הזרם עם מזוהה שהיה העליונה, המוסלמית המועצה ראש סגן
שלום, שירי שידרו עצמה רבי רמקולים חגיגי. אופי ההמוני האירוע נשא הראשונות
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דקות שלום". רוצים "אנו בקצב ביחד קראו והכול עץזית, ענפי חילקו פלשטינאים
ערבים, צעירים כשבעים החלו אנושית, שרשרת לכדי הידיים שילוב טקס לפני ספורות
ובדם "ברוח לאומניות: קריאות לקרוא בלתיחוקי, באורח הפרחים שער ליד שהתקבצו
מ"שלום רשף צלי ביניהם ישראלים, בילאדי". ו"בילאדי הקדושים" החללים את נפדה
כבת ילדה ההתקהלות. את ולפזר לחבורה לחדור ניסו צוקר, דדי הכנסת וחבר עכשיו"
הבלתי להתקהלות בתגובה באוויר. הונפה בכאפייה ומנפנפת צבא במדי לבושה חמש,

מדמיע. גז רימוני המפגינים לעבר וירו מזרנוקים, מים להתיז השוטרים החלו חוקית
קציני ידי על שהוכרזה בהתקהלות, איש כ150 "פאלאס" מלון ליד התאספו זמן אותו

מדמיע. גז בעזרת ופוזרו להתפזר, לקריאה נענו לא משתתפיה חוקית. כבלתי משטרה

בשירה. ופתחו ישיבה, ותלמידי הימין תנועות אוהדי של תהלוכות התארגנו למפגן כתגובה
פרצה המפגן. משתתפי כלפי גנאי קריאות קראו (מוסררה) מורשה מתושבי כשלושים

לחקירה. נלקחו הקטטה ממשתתפי ושניים השמאל לאוהדי הימין אוהדי בין קטטה
אנשים, 51 בעינה. קשה באורח שנפצעה מאיטליה אזרחית ביניהם נפצעו, איש כחמישים

נעצרו. אירופה, מארצות ואזרחים ישראלים ערבים, מתוכם

"שלום תנועת אנשי ידי על התהלוכה מארגון הסתייג קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש
אך שלום, של פתרון להשגת פעולה בכל תומך שהוא הסביר, הוא ותומכיה. עכשיו"
לדרכם הולכים כך ואחר מתח, יוצרים לשעה, כמבקרים המגיעים מאורחים מסתייג
דוקיום בעיר לקיים למאמצים שגרמו הנזק עם להתמודד ירושלים תושבי את ומשאירים

בשלום.

פעלו המשטרה כוחות כי סברו קראוס, דוד המשטרה, ומפכ"ל ברלב, חיים המשטרה, שר
הכוחות, מפקדי את אישית תחקר קראוס בשטח. מהנסיבות וכמתבקש ההנחיות פי על
פעלו כי והתרשם בשטח, המשטרה כוחות על בפיקוד חלק שנטלו והקטעים, הגזרות
במטה משטרתי לצוות הורה כי קראוס, הבהיר זאת עם ולהוראות. לנהלים בהתאם
התלונות בכל והחקירה הבדיקה את לרכז אלכסנדרוני, משה סגןניצב בראשות הארצי,
על מימצאים יימצאו אם כי הבהיר קראוס ההפגנה. בעת שוטרים של להתנהגותם בקשר
המפכ"ל בין סיכום פי על הדין. עמם ימוצה להוראות, בניגוד שוטרים של חריגה התנהגות
בדיקת לצוות המדינה מפרקליטות פרקליט צורף בייניש, דורית המדינה, לפרקליטת

התלונות.

אך כוח. מהפעלת ונמנעו התאפקות תחילה גילו כי הכוחות מפקדי אמרו בתחקיר
זרנוקי הפעילו אז ורק ואז הועילו, לא ובאנגלית בערבית בעברית, ברמקולים אזהרותיהם
ומהגז המים מסילוני נרתעו לא מתפרעים עשרות כי הדגישו המפקדים ואלות. מים
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על שונים וחפצים אבנים בקבוקים, זרקו חלקם הכביש. על להתגודד וחזרו המדמיע,
שברשות האמצעים בכל לפזרם ההוראה ניתנה הכוחות, מפקדי אמרו אז, רק השוטרים.
נורו הגומי כדורי כי בדבריהם ציינו הכוחות מפקדי כל גומי. בכדורי זה ובכלל המשטרה,
אדין צלח רחוב לאזור הנגדי, לכיוון אלא הפרחים, בשער עכשיו" "שלום מפגיני לעבר לא

המתפרעים. התרכזו שם שכם, ודרך
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ה"ס>קר>ק>ם" פרשת
חלק נטלו בה וחצי כשנה שנמשכה מאומצת משטרתית חקירה לאחר ,1990 ביוני ב5
שב"כ ואנשי דותן, אבי נצ"מ של בפיקודו המרכזית, היחידה מן ובלשים חוקרים עשרות
כטיפוס מוכר שהיה קיצוני, ימין איש אדלר, יואל נעצר אחרות, משטרה יחידות בסיוע
איים 1988 שמתחילת ארגון ה"סיקריקים", בארגון בפעילות נחשד אדלר ובעייתי. תמהוני
פוליטי. רקע על ובבתיהם ברכושם ופגע רוח, ואנשי עיתונאים כנסת, חברי ציבור, אישי על

פיגוע ניסיונות טלפוניים, איומים בהן אדלר, של למעצרו שקדמו בשנתיים פעילויות עשרות
יוחסו ועיתונאים רוח אנשי כנסת, חברי ציבור, אישי של וברכוש בבתים ופגיעה והצתה
אלמונים התקשרו אחריהן או הללו מהפעילויות כמה לפני ה"סיקריקים". לארגון
וייחסו ה"סיקריקים", בשם עצמם הציגו המשטרה, למוקדי או העיתונים למערכות
וכי פעולות, 1510 רק ביצעו שה"סיקריקים" העריכו במשטרה הפעולה. ביצוע את לארגון
פרסום, תאבי או בנפשם מעורערים אנשים המעשים את לעצמם ייחסו המקרים בשאר

ל"סיקריקים". שהתחזו
הממשלה ראש נגד נאצה כתובות נכתבו ל"סיקריקים", המיוחסת הראשונה בפעולה
את גינו הכתובות (יאיר). שטרן אברהם לח"י, מפקד של לקברו בסמוך שמיר יצחק

בשטחים". בהתיישבות שמיר של "בגידתו

צמח, מינה ד"ר הסקרים, עורכת של ביתה דלת אביב בתל הוצתו 1989 בפברואר
אלמגור. דן הפזמונאי של ומכוניתו

יאיר הכנסת חבר קרובי ושל מרגלית דן העיתונאי של בתיהם דלתות הוצתו 1989 במרס
בירושלים. אחד בבניין שהתגוררו ממפ"ם, צבן,

עדויות, לפי בירושלים. יפו בשער נפצעו ושלושה ערבי צעיר למוות נורה 1989 באפריל
מתת מחסנית הצעירים בארבעת יורה צה"ל מדי ולבוש כיפה חובש יהודי צעיר נראה

למעשה. האחריות את עצמם על נטלו ה"סיקריקיס" "עוזי". מקלע
התורה, גדולי מועצת נשיא חיי על איום מכתב גם ה"סיקריקים" שלחו חודש אותו
מצורף היה המכתב אל ישראל. באגודת פוליטיות התפתחויות רקע על מוויז'ניץ, האדמו"ר
דורון. בקשי אליהו חיפה, של הראשי לרב גם שוגר רובה כדור עם איום מכתב רובה. קליע
צוריאל שרי הזמרת של דירתה דלת להצתת האחריות את גם נטלו ה"סיקריקים"

תבורי. דב לשעבר, תקווה פתח עיריית ראש של מכוניתו ולהשחתת

האחריות, את ה"סיקריקים" ארגון נטל עליהם מקרים מספר עוד היו 1990 שנת במהלך
שולמית הכנסת חברי על מוות דין גזר הארגון כי בכנסת ר"צ סיעת על איומים כדוגמת
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סמוך סרק מטעני הונחו כן כמו בורג. אברהם ח"כ על וכן אורון חיים צוקר, דדי אלוני,
אביב. בתל אחרונות" ו"ידיעות "מעריב" העיתונים בנייני ליד חצות לשעת

הפיגועים בזירות שהתגלו לכאלה זהים פריטים נמצאו אדלר, יואל של בביתו בחיפושים
סיפולוקס בלוני גרב, כובע מגע, דבק קופסאות כגון ה"סיקיריקים", ידי על שבוצעו

מהשמאל. אישים וכתובות שמות רשימות בהם ופנקסים סרק מטעני להטמנת שנועדו
והשב"כ, המרכזית היחידה חוקרי ידי על רבה באינטנסיביות אדלר נחקר מעצרו במהלך

נגדו. שהועלו החשדות בכל וכפר ה"סיקריקים", לארגון שייך שאינו בגרסתו דבק אך

האזנות ביצעו אפשריים, חשודים אחר המרכזית היחידה אנשי עקבו החקירה במהלך
פוטנציאליים קרבנות של בתיהם ליד ליליים מארבים עשרות והציבו רבות, טלפוניות
לפיגועי אפשריים יעדים על מיוחדת שמירה גם הציבו הם ה"סיקריקים". של לפעילותם
אישיות של ביתה ליד מארב משטרה אנשי הציבו אחד במקרה לפחות ה"סיקריקים".
אישיות של ביתה דלת והציתו רחוב, באותו זמן אותו פעלו שה"סיקריקיס" בעוד ידועה,

אחרת.

בודדים אנשים פעילים ה"סיקריקיס" שבארגון הייתה והשב"כ המשטרה חוקרי הערכת
אחד, מרכזי בפעיל רק מדובר כי חשד אף עלה הניתוחים לפי הקיצוני. הימין משולי בלבד
ולמשטרה העיתונים למערכות מתקשר לפיגועים, יעדים קובע הארגון, פעילות את המתווה
או בשותף מסתייע החוקרים, העריכו כך זה, פעיל הארגון. של ציבור" ל"יחסי ודואג

שניים.

מגרמניה להימלט שהצליחה לח"י פעילי למשפחת ובן תקווה פתח יליד ,46 בן אדלר, יואל
לחשיפה גלויה נטייה ובעל בירושלים למדי מוכרת דמות עת אותה היה ,1938 בשנת
נוהג היה פריס, בכיכר שישי בימי בשחור" "נשים של הקבועות בהפגנות תקשורתית.
בחברון, "התחייה" ועידת צירי מ600 כאחד נבחר הוא "מולדת", של קונטרסים לחלק
וכראש כנסת כחבר להיבחר שאיפות וטיפח התנועה כדובר עצמו את הציג ובהמשך
ממנו. חוצנם ניערו נאמן ויובל כהן גאולה שגם עד "התחייה", מטעם ירושלים עיריית
החוץ הארגונים מכל וגם מולדת), , התחייה (הליכוד, הימין מפלגות מכל סולק למעשה,
מסוגלת שאינה ותמהונית, פתטית דמות בו שראו היו לפעול. ניסה בהם פרלמנטאריים
שמקורו איתן, כלכלי למצב הודות כן אם התאפשרה פעילותו כלשהי. במסגרת להשתלב

משפחתית. בירושה היה

החליט ארי אבן אריה אביב, בתל המחוזי המשפט בית ששופט לאחר ימים מספר
חולים בבית ואושפז נפשית בהתמוטטות אדלר לקה בערבות, ממעצרו לשחררו

אישום. כתב נגדו הוגש לא הנפשי, מצבו בגין פסיכיאטרי.

330



1990

לציון בראשון ערב"ם פועלים רצח
מקום אל פופר עמי בשם צעיר הגיע ,6:00 השעה בסביבות ,1990 במאי 20 ראשון, ביום
הכביש על הוורדים", "גן לצומת מזרחית מטר כמאתיים ערבים, פועלים התאספות
צה"לי "גלילון" מסוג ברובה מצויד היה פופר נסציונה. עם לציון ראשון העיר את המחבר

בצבא. המשרת מאחיו נטל אותם כדורים, טעונות מחסניות ובחמש

בשורות לשבת מהם ודרש הממתינים, הערבים הפועלים את פופר קיבץ למקום, בהגיעו
מכונית במקום חלפה עת באותה לדרישותיו. צייתו הפועלים מזהות. תעודות ולהוציא
מיושביה ודרש המכונית, את עצר פופר מהשטחים. רישוי לוחיות נושאת ,504 "פז'ו" מסוג
לדרישתו, צייתו המכונית יושבי מותנע. הרכב את ולהשאיר הפועלים לשאר להצטרף

היושבים. לפועלים והצטרפו

הירי לאחר מיד חיה. אש בהם וירה הערבים, הפועלים לעבר נשקו את פופר כיוון לפתע
ה"פז'ו". במכונית המקום מן נמלט

המגזרים, מכל משטרה כוחות נפצעו. ועשרה פועלים שבעה מותם את מצאו הירי בעקבות
והוקמו מקפת, חקירה נערכה במקום קצר. זמן תוך למקום הגיעו מג"ב, שוטרי כולל

פופר. את לתפוס במטרה מחסומים
נמצא שפופר כך על לציון ראשון מאזור טלפוני מידע התקבל הסיורים ביצוע כדי תוך

הרצח. בוצע בו הנשק את ותפס אותו, עצר למקום שהגיע משטרה כוח באזור. בבית

טירוף, של מעשה לבצע עומד שהוא שבת, במוצאי עוד חששו פופר עמי של משפחתו בני
מהצבא. שבת לחופשת שבא הצעיר, אחיו של "הגלילון" רובה עם הבית מן נעלם שכן
של אביו אותו. שעזבה ובחברתו בעצמו לפגוע איומו את יממש שהוא היה, חששם עיקר
שלפני בלילה לשווא. אך אביב, ובתל לציון ראשון רחבי בכל אותו חיפשו ואחיו פופר עמי
יתאבד וכי עליה, לוותר מוכן שאינו לה הסביר הוא בביתה. חברתו את פופר ביקר הטבח
במקום כי לה אמר ואז בעצמו, לפגוע שלא אותו שכנעה היא אליו. תחזור לא אם
ספורות שעות מאהובתו. הרחק ממושכת תקופה בכלא וישב אחרים, יהרוג להתאבד,
ואל מזרח בשיכון הפרדסים לכיוון רגלית צעד הוא הטבח. את לבצע יצא מכן לאחר
העזתי, הנהג של ה"פז'ו" מכונית את נטל בפועלים, שטבח לאחר הוורדים". "גן צומת
נורא. מעשה שעשה לה סיפר ואז שתרד לה קרא מלמטה חברתו. של לביתה לחזור ומיהר
רובה את מפופר נטל למטה, אחיה ירד מכן לאחר אולם לו. האמינה לא בתחילה
להרגיע ניסה אביה חברתו. הורי לדירת עמו עלה פופר המחסנית. את ופרק ה"גלילון",

המשטרה. את להזעיק ומיהר אותו,
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השתתפות הביעה היא בנה. התנהגות על העמוק צערה את הביעה פופר עמי של משפחתו
טען פופר עמי של אביו לפצועים. החלמה ברכת ושלחה ההרוגים, משפחות בצער
באוזני והתנצל האסון, ומגודל בו מעורב היה שבנה מהאירוע, מאוד מזועזעת שהמשפחה

כולה. האומה

זמן במשך בטראומה. שרוי הוא ומאז בעבר, אותו אנס ערבי כי פופר עמי סיפר בחקירתו
בין היה האנס כי בטוח, כמעט שהוא טען הוא זממו. את בו שביצע האיש אחר חיפש רב

שקטל. הפועלים

התפתחה חבריהם. ידי על הוזעקו אשר מיעוטים, בני במקום נאספו הרצח לאחר קצר זמן
לחסום ניסה מהערבים חלק השוטרים. כלפי ואיומים צעקות נשמעו בה תהלוכה", "מיני
מספר וביצעו זאת מנעו במקום שהיו הכוחות הציבורי. הסדר להפרת ולגרום הצומת את

מעצרים.

רפיח. עיריית טיפלה לציון, בראשון שנרצחו הפועלים שבעת גופות של לקבורה בהבאתן
הרצח למחרת ביום שנפגעו. למשפחות לסייע אפשרות בדקו עזה ברצועת האזרחי במנהל
הרצח, קרבנות של משפחות בני ושל מעזה פועלים כ300 של ספונטנית הפגנה התארגנה
המכון ליד הכביש את לחסום ניסו המפגינים כביר. באבו משפטית לרפואה המכון ליד
משטרה, כוח למקום הגיע הרוחות משהתלהטו זעם. קריאות וקראו משפטית, לרפואה

לעזה. באוטובוסים ההסעות את וארגן סדר שהשליט
אותה ביפו, יפת ברחוב גדולה, אבל הפגנת יום באותו מנעו ערבים ונכבדים ציבור אישי
היו באזור המשטרה וכוחות סדר, הפרות נרשמו לא יפו אזור בכל ערבים. נוער בני תכננו

גבוהה. בכוננות

לציון. בראשון הוורדים" "גן באזור זיכרון נרות שבעה הדליקו השמאל תנועות פעילי

החיים להחזרת ישראל משטרת ושוטרי קציני פעלו והשרון, השפלה המרחבים, בשני
במטה שונים מקצועיים גורמים עוינת. פעילות סיכול תוך שניתן, ככל מהר למסלולם
מפקד מרכז, מחוז מפקד של בישיבה המרכז. מחוז עם מלא באופן פעולה שיתפו הארצי,
הוריו בית על שמירה שתוצב נקבע הרצח, לאחר שנערכה המחוז, מטה וקציני שפלה מרחב
על המשטרה אנשי החליטו כן כמו נקמה. למעשה מחשש לציון בראשון פופר עמי של
ציונה נס לציון, בראשון והיהודי הערבי המגזר מצד סדר הפרות למניעת מוגברת היערכות
אבנים יידוי סדר, הפרות החלו שם בטייבה, חפ"ק להקים גם הוחלט השרון. מרחב ואזור

כבישים. וחסימת

12 של במשמרות לעבוד המשטרה של המבצעיות היחידות עברו הארץ אזורי במרבית גם
בוטלו. והחופשות שעות,
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הירוק". ה"קו בתחומי ביהודים לפגוע ינסו קיצונים שערבים חשש, הביעו משטרה קציני

כוחות קלות. סדר ובהפרות בהפגנות בטיפול מרבי איפוק של מדיניות נקטה המשטרה
חוקיות לא הפגנות נגד גם מפגינים. עם ישיר מעימות ולהימנע להבליג התבקשו המשטרה
להקפיד הנחיה נתן המשטרה פיקוד דרסטיים. אמצעים הופעלו לא כבישים וחסימות
כאשר ההוראות, פי על מבוקרת בצורה רק באש ולפתוח חם, בנשק בשימוש מאוד

לשוטרים. חיים סכנת נשקפת
נוספות, סדר הפרות המשטרה תתיר לא האירוע לאחר הבאים בימים כי הוחלט זאת עם
כבישים ולחסום החיים לאורח להפריע וניסיונות התפרעויות נגד קשה יד ותנקוט
התערבה לא מסוים גבול עד כי אמר, טרנר, יעקב ניצב רב המשטרה, מפכ''ל ורחובות.

אלימות. וגילויי סדר הפרות לנוכח שלה ההתאפקות ליכולת גבול יש אך המשטרה
ויעברו האלימה פעילותם את יסלימו כי המחבלים ארגוני כל הכריזו האירוע בעקבות
פתחו הכלא בבתי הירוק". ה"קו ובתחומי ועזה שומרון יהודה בשטחי חם בנשק לפיגועים
עזה. וחבל שומרון ביהודה אחיהם עם הזדהות לאות רעב בשביתת הביטחוניים העצירים
פיקוד אלוף הרצח. לאחר יום החלו צה"ל כוחות עם והתנגשויות קשות סדר הפרות
וכי הרצועה, שטח בכל פרוסים צה"ל כוחות כי לעיתונאים, אמר וילנאי, מתן הדרום,
על לשמור צה"ל חיילי הונחו לדבריו, הסדר. הפרות עם להתמודד מיוחדת בעיה אין לצה''ל
עד יוסר לא עזה ברצועת העוצר אמר, זאת, עם המקומית. האוכלוסייה עם במגע איפוק

רגיעה. שתושג

מועלם. דוד ברחובות, השלום משפט בית שופט בפני הרצח ביום כבר הובא פופר עמי
נימוקי בין ברצח. החשוד לגבי מזהים פרטים לפרסם האוסר הצו את הסיר השופט
את השופט הביא לציון, מראשון ה21 כן פופר, עמי החשוד של שמו את לפרסם החלטתו
מעשה שעורר הגדול, והעולמי הציבורי ההד לנוכח וכמה כמה אחת על לדעת, הציבור זכות
לוודאי, קרוב שנעשה, בודד, זוועה מעשה הוא הרצח כי השופט, עוד אמר בהחלטתו הרצח.
השופט ושומרון. יהודה בשטחי המצב רקע ועל לערבים יהודים בין המתוח המצב רקע על
והייתי השטחים, תושבי בקרב רוחות לסערת גם גרם זה "מעשה ואמר: הוסיף מועלם דוד

כזו". רוחות סערת קמה לולא מתפלא

(א) 300 סעיף על עבירה ברצח, הואשם פופר ב17.6.90. הוגש פופר עמי נגד אישום כתב
הנ"ל. לחוק (1) 305 סעיף על עבירה לרצח, ובניסיון ,1977  תשל"ז העונשין לחוק (2)

ולעוד מצטברים עולם מאסרי לשבעה פופר עמי נידון 1991 במרס ב17 שניתן בפסקדין
לרצח. הניסיונות על העולם למאסרי חופפות מאסר שנות עשרים
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הרהבית אירועי

בקנה חמורות ההתפרעויות הרהבית באזור החלו ,1045 בשעה ,1990 באוקטובר ב8
בכוחות פרע דת, אנשי ידי על שהוסת מוסלמי, "שבאב" במיוחד. ואלים רחב מידה
21 נפצעו. וכ140 מהפורעים עשרים נהרגו מכך כתוצאה יהודים. ובמתפללים משטרה
יהודים מתפללים תשעה גם מדמיע. וגז סכינים ברזלים, אבנים, מיידוי נפצעו שוטרים
היה בהן הארץ, ברחבי סדר הפרות היו מכן שלאחר השבוע כל משך נפצעו. הכותל באזור

לאומני. רקע על מונית נהג של רצח

הרקע
זה ביום ירושלים. מרחב במשטרת פעילות עמוס יום היה ,1990 באוקטובר ה8 שני, יום

הבאים: האירועים התקיימו

צועדים. אלף כ50 השתתפו בה ירושלים צעדת נערכה *

מתפללים. אלף ל30 קרוב השתתפו המערבי, בכותל הכהנים" "ברכת בתפילת *

הנשיא. בבית הפתוחה", ב"סוכה ביקרו איש כאלפיים *

ולהקים השלישי המקדש לבית פינה אבן להניח ביקשו הרהבית" "נאמני כחמישים *

בהרהבית. סוכה

הרהבית". "נאמני כוונות על במחאה בהרהבית הפגינו מוסלמים מתפללים *

במשטרה מהם. אחד לכל כוחות והקצאת צמוד משטרתי פיקוח הצריכו אלו אירועים
המרוכזת הגעתם על לאסור והוחלט הרהבית", "נאמני של מפרובוקציות בעיקר חששו
פורסם והוא לכן, קודם אחדים ימים המשטרה הוציאה האיסור את הרהבית. למתחם
המשפט בית שופטי ירושלים. במזרח הערבית בעיתונות גם כולל התקשורת, אמצעי בכל
לבג"צ הרהבית" "נאמני ועתירת המשטרתי, באיסור מצדדים שהם הבהירו העליון

בוטלה.

ומפקד העתיקה העיר משטרת מפקד ב3.10.90 כבר נפגשו המוסלמים את להרגיע בכדי
שעתירת להם ודיווחו אקצא", "אל מסגד ומנהל ה"וואקף" הנהלת עם הרהבית תחנת

בוטלה. לבג"צ הרהבית נאמני

ההדרכה ומנהל הרהבית מנהל המואזין, קראו השישי יום בתפילות כן, פי על אף
שני ביום לבוא הנוכחים ל7,000 "נג'אח", באוניברסיטת ומרצה ידוע שייח המוסלמית,

הרהבית". "נאמני כניסת את בגופם אפילו ולמנוע
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להר למחרת לבוא להמונים קראו הם טור. באבו פנים רעולי קבוצת נראתה ראשון ביום
מטרה. לאותה הבית

העלה השב"כ כלשהו. צפוי אירוע אודות קונקרטי מידע כל למשטרה היה לא לכך מעבר
בכתב. תימוכין להן נמצאה שלא מאחר נסתרו, הן אך השערות,

לפני המתקבלות ושגרתיות, כלליות להתרעות בהתאם כוחותיה את תגברה המשטרה
"כחולים". שוטרים ו13 מג"ב שוטרי 44 האירוע בבוקר פרוסים היו בהרהבית החגים;
כ500 העתיקה העיר אזור בכל היו הכול ובסך שוטרים, עשרה היו האריות בשער

הרהבית". "נאמני קבוצת על שפיקחו המרחב, ומפקד המחוז מפקד ביניהם שוטרים,

8.10.90 בתארין האירועים מהלן
(מחוץ המערבי הכותל ברחבת יהודים מתפללים אלף כ30 התאספו השחר מעלות החל
התקבצו בהרהבית, הכותל, של השני מעברו הכהנים". ל"ברכת הרהבית) לשטח

מוסלמים. כאלפיים
הינם המוסלמים שרוב הבחין מג"ב, של ג' פלוגה מפקד קעטבי, שלום סנ"צ  08:40

נשלח מכך כתוצאה הסדר". להפרת "צפי על למפקדיו ודיווח "שבאב", צעירי
האריות. לשער עתודה כוח

שיחת עמם וערך המוגרבים, שער ליד ה"וואקף" באנשי פגש קעטבי סנ"צ  09:15
את שירגיעו מהם ביקש קעטבי .3.10.90 בתאריך שנערכה לזו נוספת הרגעה

ההמון.

ב"פקק" ונתקעו להתפזר, החלו היהודים המתפללים הכהנים". "ברכת סיום  09:50

האשפות. בשער

לאנשי בשלישית ופנה המסגדים, מרמקול הסתה דברי שמע קעטבי סנ"צ  10:00

ה"וואקף".
אכבר", "אללה קרב לקריאות הפכו שברמקול ההסתה קריאות  10.45
אבנים, לאסוף ורץ השתלהב הערבי ההמון יהוד". אל "איטבאח "ג'יהאד",
מטווח שבמקום מג"ב באנשי אותם ויידה וסכינים, בנייה פסולת ברזלים,

ביותר. קצר

הפצוע, הכוח על צרו האלפים אנשים. 15 מיד נפצעו שוטרים 44 שמנה מג"ב כוח מקרב
ללא אך גז, וכדורי גומי כדורי ירו השוטרים ממשית. חיים בסכנת השוטרים את והעמידו
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שהושלכו הגז מרימוני ונפגעו הרב, בהמון המסכות את איבדו מהשוטרים חלק הועיל.
על שהוצבו מג"ב שוטרי שני והמחכמה. המוגרבים שער לעבר נסוג הכוח בחזרה. עליהם

הרחבה. את לפנות למהר היהודים המתפללים להמון קראו הכותל
המוגרבים משערי יוצא החל והכוח נסוגו, לא הפורעים אך באוויר, ירו השוטרים

זמיר. בדו"ח יותר מאוחר שנאמר כפי לציון", הראויים ובקרה שליטה "תוך והשלשלת

כניסה בכוח ומנעו מבפנים, השערים את המוסלמים נעלו המשטרה כוח עזיבת עם מיד
מתכת וחפצי אבנים, של גדולה כמות השליכו הם שאת; ביתר לתקוף חשו עתה פנימה.
השיגו שם גם אך העופל, לדרך נמלטו היהודים המתפללים אחרוני הכותל. רחבת לעבר
במנהרות הסתתרו אחרים מתפללים לאוטובוסים. שנכנסו בשעה האבנים, אותם

הכותל. שלצדי המקורות

בנקודה הסלע". "כיפת למסגד שבסמוך המשטרה, נקודת את באבנים לרגום החל ההמון
לעזרה. המשטרתי בקשר שזעקו שוטרים, שני נותרו

חשש והיה נותק, הנצורים השוטרים עם הקשר לשערים. מחוץ התארגן שנסוג מג"ב כוח
והתחמושת הנשק כלי עשרות על ידם יניחו שהפורעים חשש גם היה לגורלם. ממשי

המשטרה. נקודת שבארונות

בסכינים חמושים פנים ברעולי נתקלו אך בשער, צר פתח פרצו שוטרים כמאתיים
גומי, כדורי ירי השוטרים קצר. מטווח באבנים השוטרים את לסקול שהוסיף ובאספסוף

הועיל. ללא אך באוויר, חיה ואש מדמיע גז

התקדם ביבי, אריה תנ"צ ירושלים, ממ"ר בפיקוד האחד  ראשים לשני התפצל הכוח
מכות השוטרים ספגו שבינתיים ידע לא איש הלכודים. והשוטרים המשטרה נקודת לכיוון
ושלוש "עוזי" מקלע תת המשטרה מנקודת נטל ההמון מהמקום. עצמם למלט הצליחו אך
אל התקדם טוביאס, נצ"מ בפיקוד השני, השוטרים כוח המקום. את והצית מחסניות,

שלמה". "אורוות עבר

נאלצו חייהם להצלת אמצעי. בכל כמעט התגונן והכוח למאסיבי, הפך האבנים מטר
גומי בתחמושת זו, בגזרה באש "שימוש האספסוף לבלימת חיה אש לירות השוטרים
כך אחר כתבה נמנע", בלתי היה האבנים זורקי מול אל חיה בתחמושת כך ואחר ובגז

"זמיר". ועדת

חיה. באש שימוש תוך חייו על להגן נאלץ האריות משער שהגיע שלישי כוח גם

וחלק למסגדים נס ההמון מן חלק אש". "חדל פקודת הכוחות בשני ניתנה ב11:30 בערך
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נפגע המוסלמים בקרב הנפגעים רוב הסדר. הפרות את משם והמשיך העתיקה, לעיר נמלט
בתוכם. או למסגדים בסמוך נפגע לא מהם איש ההבקעה. בקרב

הובאו למחרת חוסייני. פייסל גם היה ביניהם האבנים. מיידי כ120 עצרה המשטרה
מוכאבר ג'אבל עיסאוויה, צורבאחר, על הוטל עוצר מעצרם. להארכת מתוכם שמונים

ושועפאט.

אגף ראש ברגר, עוזי ניצב בראשות משטרתית חקירה ועדת מיד מינה המשטרה מפכ"ל
ועדת להקים הממשלה לראש להציע המשטרה משר המפכ"ל ביקש במקביל, החקירות.

חיצונית. בדיקה
אלוף זמיר, צבי בראשות חקירה, ועדת הממשלה ראש מינה 1990 באוקטובר ב10
הפרופסור גם היו בוועדה עמו ההתרחשויות. לבדיקת לשעבר "המוסד'' וראש במילואים

קוברסקי. וחיים נאמן יעקב
על בסירובם עמדו העליונה המוסלמית המועצה נציגי עדים. 124 הופיעו הוועדה בפני

להעיד. ההזמנה
שלא מאחר מלכתחילה, חוקית כבלתי המוסלמים התקהלות הוגדרה הוועדה במסקנות
ממשית חיים סכנת היוו המוסלמים שהתפרעויות נקבע לתפילה. מיועדת הייתה
על שהוסתו המונים בה שהשתתפו חמורה, פלילית "עבירה היוו ולכן ולשוטרים למתפללים
במקום המאורעות של הטראגית להשתלשלות שגרמה והיא ברמקולים, דרשנים ידי
שהיו בנסיבות בהרהבית באש בירי "השימוש הוועדה, סיכמה ככלל, ולתוצאותיהם".

הוועדה". ידי על שתוארו בנסיבות הוצדק באוקטובר ב8 קיימות
השוטרים החופשות, כל בוטלו הארץ; בכל לכוננות המשטרה עברה האירוע לאחר מיד
באנשי תוגברו תחנות מלא, כוח בסדר משמרת) בכל שעות 12) "שלדית" לעבודה עברו
ולמחוז הצפוני למחוז מסוקים הקצתה המשטרה שליטה. מרכזי הוקמו האזרחי, המשמר

בירושלים. התפר שבקו ערבים בכפרים הקיים זה על נוסף לעוצר ונערכה מרכז,
ירושלים ערביי עם ישראל ערביי של הזדהות תחושת מורגשת הייתה האירועים בעקבות
למוקד הפכה והלווייתו שבגליל תמרה מהכפר היה ההרוגים אחד באירוע. שהשתתפו
במשך אבנים. ויידו "אש"ף" ודגלי שחורים דגלים הניפו המשתתפים  רבתי הזדהות
הארץ: ברחבי מוקדים בכשבעים תקדים חסר בהיקף סדר והפרות שביתות נערכו יומיים
וגם טירה, רהט, פאחם, אל אום באקה, ערא, כפר קרע, כפר נצרת, פורודיס, בלוד, כולל
יעקב זיכרון כרמיאל, ערד, ביאליק, קרית חיפה, לציון, ראשון חולון, אביב, תל בעכו,

ועתלית.
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נסעו הרוצחים מירושלים. אברהמוב, דורון רפי ,22 בן מונית נהג ביריות נרצח גוש באבו
ורצחוהו. במונית עמו

נוסעיו ושלושת התהפך, הרכב בטעות. למקום שנקלע ישראלי רכב נרגם באחר בצור
חבלה מטעני הוצת; הרכב אך מקומית, משפחה בידי חולצו הם תינוק. גם ביניהם נפצעו,
עובד לעבר ירייה נורתה רם בבריכת סחור; ובבית נתן בצור בנתניה, הגלבוע, בהר נמצאו

המלון. את להצית "דן" במלון מיעוטים בני עובדים ניסו ובקיסריה "מקורות"; חברת
חזרו ירושלים, מרחב לשוטרי פרט הסדר. בהפרות רגיעה חלה השבוע סוף לקראת

שוטרים. חמישים של כוננות רשימת הוכנה מחוז ובכל שגרתית, לעבודה במשטרה
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פח"ע פיגועי
בירושלים רמות בשכונת נערים שני רצח א.

רונן ירושלמים, נערים שני של היעדרותם על דווח ,1990 באוגוסט 4 שבת, במוצאי
שכונת בצומת האחרונה בפעם נראו שניהם .17 בן טובול, ליאור וחברו, ,18 בן קרמאני,

זאב. גבעת הסמוך, ליישוב טרמפ לתפוס מנסים רמות,
ובהם חיפוש, צוותי בעשרות אחריהם לחפש אלפים התארגנו באוגוסט, ב5 למחרת,
בלילה נפסקו החיפושים המשטרה. מסוקי ושני מתנדבים חיילים, מג"ב, אנשי שוטרים,
בערוץ שסרקו ישיבה תלמידי מצאו הצהריים לקראת ב6.8.90. ראשון אור עם וחודשו
נראו בו מהמקום רחוק לא חנינה, בית הערבי לכפר רמות שכונת בין החוצץ הוואדי
על ובפיהן; בידיהן כפותות היו הגופות הנערים. גופות את האחרונה, בפעם בחיים השניים
על רבות אצבע טביעות גם נמצאו מז"פ בבדיקת דקירה. סימני עשרות ניכרו גופה כל

הרצח. במעשה מעורבים מספר על שהעיד דבר הגופות,

בעת כולל הארץ, רחבי בכל סדר הפרות המשטרה פיקוד צפה המזעזע, הרצח בעקבות
לתגבר היו ההנחיות ירושלים. למרחב הגיעו תגבור כוחות היום. למחרת ההלוויה מסע

ולנו. עבדו בהם ובמקומות נסיעתם בצירי מיעוטים, בני של ריכוז במקומות סיורים

התפרעויות בירושלים החלו הגופות מציאת על בתקשורת ההודעה לאחר מ?ד ואכן,
התרכזו הארץ, רחבי בכל להתפרעויות התכוננה שהמשטרה פי על אף ספונטניות.

בלבד. בירושלים זה במקרה ההתפרעויות
במכוניות אבנים ויידו לרחובות, ספונטניות בקבוצות יצאו העיר במערב מפגינים כ2,500
בהם מקרים והיו רכב, כלי של שימשות ניפצו הס תיירים. ובאוטובוס ערבים תושבים של
אירע ביותר החמור המקרה והציתו. רכבם את השחית וההמון נפשם, על הנוסעים נמלטו
לבית פונה המשפחה אבי באבנים. נרגמה ברכב שנסעה ערבית משפחה חברון; בדרך

יומיים. כעבור ונפטר אנוש, במצב החולים

מג"ב אנשי את ורגמו צמיגים הבעירו אבנים, מחסומי ערבים תושבים הקימו העיר במזרח
במקום. שחלפו פרטיות ומכוניות

יידו מתפרעים ההלוויה; מסע בעת המוניות התפרעויות החלו הגופות, מציאת למחרת
מירושלים. ביציאה הדלק תחנת שמשות את וניפצו רכב, כלי הפכו מכוניות, לעבר אבנים

יידו צפפא בבית בזו. זו אבנים ויהודים ערבים קבוצות השליכו ג'ראח שייך בשכונת
גילה בשכונת בתווך. ניצב שוטרים שכוח שעה באלו אלו אבנים וערבים יהודים מאתיים

נפצעו. אנשים עשרה הקטנות. הלילה לשעות עד בערבים אבנים יידו
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תחומים: בכמה למשטרה המוכר מן הסדר הפרות חרגו המקומי אופיין למרות

מינוי באמצעות ההתפרעות תנופת על "כך" תנועת פעילי שמרו ספונטנית התחלה לאחר
לפרוע האזור תושבי את ולהסית היצרים את ללבות היה שתפקידם שכונתיים, פעילים
דרך חברון, דרך גילה, פת,  הבירה שכונות רוב את הפעם כללו הסדר הפרות בערבים;
יעקב נווה בקעה, תלפיות, הנביא, שמואל מרדכי, גבעת העיר, מן היציאה רמות, הזז, חיים
בעבר. עליה דווח שטרם תופעה יהודים, פנים רעולי בהתפרעויות השתתפו מנחם; וקרית

נפצעו הערבי), הרכב (נהג אחד אדם נהרג בירושלים שבוע באותו הסדר הפרות ב68
ו44 ערבים 37 ונעצרו ביטחון), אנשי ושלושה יהודים חמישה ערבים, 22) אנשים שלושים

יהודים.

כי. המשטרה פיקוד החליט האירוע בעקבות

יותר. רב אדם כוח ידי על בעתיד דומים באירועים ייעשה בירושלים כוחות תגבור א.

סדר, הפרות או אלימות מקרה בכל ותקיפות נחרצות על יתר דגש תשים המשטרה ב.
מיוחדת. ציבורית רגישות קיימת כלפיה בירושלים, בעיקר באיבם; ותדכאם

המסוקים. ליחידת אופטיים לחימה אמצעי תבחן המשטרה ג.

להתחיל הסמכות עומדת לו מרחב, מפקד בפני תמיד ייבחנו היעדרות מקרי ד.

לנסיבות. בהתאם שעות, 24 חלוף לפני גם בחיפושים
מחוז של המיעוטים מפלג ושוטרי הכללי הביטחון שירות אנשי חשפו בנובמבר ב16
החייל את הנערים, שני את לאומני רקע על רצחו שאנשיה מרצחים, של חוליה ירושלים
בני שלושה חברים; חמישה היו בחוליה אברמוב. רפי המונית נהג ואת פרידברג יהושע
להם שסייעו שניים ועוד רמאללה, שבנפת קטנא הכפר תושבי הרוצחים,  אחת משפחה

יריחו. תושב ואחד אסולטן עין תושב אחד הרציחות, ביצוע לאחר

אחד. כל עולם מאסרי לארבעה ונידונו ברצח, הורשעו הנערים רוצחי שלושת

בירושלים בקעה בשכונת שלושה רצח ב.

בשכונת אנשים שלושה מחבל רצח 6:40 לשעה סמוך ,1990 באוקטובר 21 ראשון, ביום
צ'רלי הימ"מ ולוחם אלטרץ אלי אזולאי, אירית החיילת היו הנרצחים בירושלים. בקעה

קובנר. עמיקם ,13 בן נער נפצע כן כמו שלוש.

לעוברים המתין הוא במכנסיו. החביא אותו כבשים, לשחיטת בסכין השתמש המחבל
אירית בחיילת הבחין תחילה בידו. שיעלה ככל רבים יהודים לרצוח כוונה מתוך ושבים
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ממכנסיו, הסכין את הוציא המחבל בקעה. בשכונת יאיר ברחוב דרכה שעשתה אזולאי,
כתוצאה אכבר". "אללה צועק שהוא תוך רבות, פעמים אותה ודקר עליה, התנפל

במקום. בו אזולאי אירית החיילת נפטרה מהדקירות
אלי הסכין. עם אותו לדקור והחל עליו, התנפל אלטרץ, באלי המחבל פגש מכן לאחר מיד
העליון. גופו בחלק אותו לדקור והמשיך הדביקו, המחבל אך במנוסה, החל אלטרץ
פגש אלטרץ אלי אחר המרדף במהלך אלטרץ. אלי של מותו נגרם מהדקירות כתוצאה
בעורפו בראשו, נפצע הנער בראשו. אותו גם ודקר קובנר, עמיקם ,13 בן בנער המחבל

העליונה. ובשפתו

רחוב דרך במסלולו המשיך הוא במכנסיו. הסכין את המחבל החביא דקירה כל לאחר
לצעוק. והחלו המחבל את שראו אזרחים, התקהלו בינתיים אפרים.

מחבל בדבר האזרחים צעקות את שמע חותנתו, בבית שהיה שלוש, צ'רלי הימ"מ לוחם
לעימות הגיעו הם המחבל. אחרי ורדף האישי, באקדחו חמוש הבית מן ירד שלוש באזור.
לו צעק שלוש וצ'רלי הסכין, את שלף המחבל מטרים. כשלושה של מטווח פנים מול פנים
הסכין עם לרוץ החל אך נפצע, המחבל ברגליו. יריות שלוש בו ירה משסירב, להשליכה.
עליו והתנפל השיגו פתוח ובאזור אחריו, דלק שלוש צ'רלי גדעון. רחוב במורד בידו השלופה
דקר ארצה ובנפילתו כשל, המחבל כתפיו. את ומחבק בגבו בועט שהוא תוך מאחור,
ללבו. שחדרה עמוקה, לא אחת, דקירה צלעותיו, בין שלוש צ'רלי את סיבובית בתנועה
והובל למקום, שהגיעו שוטרים ידי על נעצר המחבל הקטלנית. מהדקירה מת שלוש צ'רלי

הרוסים. במגרש למעצר

עבר היה לא יהודה, בנפת עוביידיה מהכפר 19 בן סרחאן אבו סעיד בן עמאר למחבל
לבדו, פעל כי סיפר בחקירתו הביטחון. כוחות בידי בעבר נעצר לא והוא ביטחוני, או פלילי
בהרהבית הדמים אירועי היה למעשהו העיקרי והמניע וכי חבלה, ארגון בשליחות שלא

נקם. פעולת לבצע לו שהורה וחלום

יהודה בשטחי הארגונים עודדו לדבריהם, דומים. מפיגועים חשש הביעו ביטחון גורמי
ההרג את לנקום לתושבים שקראו כרוזים, הפצת באמצעות אלו מעין פיגועים ושומרון

בהרהבית.

פועלים של רכבם ובכלי ושומרון יהודה בשטחי נרחבים לחיפושים נערכו הביטחון כוחות
ברשותו שתימצא פלסטינאי, שכל ומפורשת משמעית חד הוראה ניתנה משם. הבאים

אלו. ארץ בחבלי הסלמה כל למנוע נערכו בצה"ל לדין. יועמד סכין,
בהשתתפות בלשכתו דיון האירוע לאחר כינס טרנר, יעקב ניצב רב המשטרה, מפכ"ל
בשיחה ירושלים. עיריית ונציגי בכירים קצינים ירושלים, מרחב מפקד דרומי, מחוז מפקד
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ולהתפרעויות נקם למעשי ולניסיונות סדר להפרות והחשש בירושלים שנוצר המצב נדון זו
יהודים. של

למנוע במטרה לירושלים, להיכנס ושומרון יהודה תושבי ערבים על לאסור הורה המפכ''ל
בדיקה מחסומי יוקמו הארץ ברחבי כי הוחלט ליהודים. ערבים בין והתנגשויות חיכוכים
יהודה תושבי של כליהם ייבדקו אלה במחסומים הירוק. הקו לתחומי הנכנסים לכל
בריכוזי ההסעה, בתחנות בשווקים, הסיורים יוגברו כן כמו גופם. על חיפוש וייערך ושומרון,
לפגיעה או מהומות להתפתחות אפשרות יש שבהם אחרים, רגישים ובאתרים קהל
ההיערכות לתגבור בנוסף ננקטו אלו צעדים בודדים. ערבים מתנקשים בידי ביהודים
הרצח. שלאחר הבוקר בשעות כבר המשטרה בפיקוד החליטו שעליה בבירה, המשטרתית

הסיור מיחידות נוספים שוטרים כ700 לירושלים הגיעו הצהריים אחר לשעות עד
הספר בבתי המשטרתיים. הספר ובתי הקורסים ומן המשטרה מחוזות של המיוחדות

הלימודים. הופסקו המשטרה של ההכשרה ובמוסדות
כוח להפעיל ואף תקיפות לגלות חדמשמעיות הנחיות המשטרה לכוחות נתן המפכ"ל

רכבם. בכלי זה ובכלל וברכושם, ערבים בתושבים פגיעות לסכל כדי סביר
שמעמידה מכה, הוא בקעה בשכונת הרצח כי אמר קולק, טדי ירושלים, עירייית ראש
הרג שמעשי בעיר, השכונות תושבי של העצמית והשליטה הסובלנות את קשה במבחן
למנוע שתדאג המשטרה על ידו סמך קולק טדי ביתם. ליד מתרחשים כאלה נתעבים
לטפל הביטחון ולכוחות למשטרה להניח יש כי ואמר לידיים, החוק לקיחת של התפרצויות
אלה תופעות נגד יצאו הערבי הציבור שנציגי הראוי שמן עוד, אמר קולק טדי ברוצח.

מאחרים. תובעים הם שאותו גינוי של תוקף באותו

300 סעיף לפי רצח עבירות בשלוש הואשם הוא אישום. כתב המחבל נגד הוגש ב5.11.90
לחוק. {1) 2305 סעיף לפי עבירה לרצח, ובניסיון תשל"ז1977 העונשין לחוק (2) (א)

עולם מאסרי שלושה ולעוד עולם למאסר שנדון המחבל של דינו פסק ניתן ב29.11.90
לרצח. הניסיון על שנה עשרים ועוד מצטברים
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דרע> אר>ה ח"כ בפרשת המשטרתית החקירה

מגוא

החריגים המכשולים ואת החקירה קשיי את תיאר הוא לפנינו. העיד גלבוע מאיר נצ"מ ..."
גלבוע נצ"מ מילא הלחצים, חרף אנשיו. ובידי (דרעי) 1 נאשם בידי החוקרים לפני שהוצבו
עשה הוא פנים. משוא וללא מורא ללא גם ובתקינות. בענינות במקצועיות, זה תפקידו את
שהוצבו האתגרים נוכח לעשות, חייב היה ישראל במשטרת ונאמן בכיר חוקר אשר את

למיצויה..." החקירה את וחבריו הוא הביאו דבר של בסופו בחקירה.
המחוזי המשפט בית ביטא דרעי, אריה של במשפטו הדין הכרעת מתוך אלה במילים
כתפי על שהוטלה מורכבות דרעי, בפרשת החקירה של מורכבותה את בירושלים,

ישראל. במשטרת החוקרים
מאיר נצ"מ היה דרעי, בפרשת ישראל משטרת של הבכירים החוקרים אחד האמור, פי על
וכן פנחסי, רפאל לוי, יאיר  נוספים ש''ס מנהיגי שני של להרשעתם גם שהביא מי גלבוע,
אלא לבדו, פעל לא גלבוע נצ"מ ברם, דרעי. אריה של עוזרו  יעקובסון צביקה של גם

דרעי. בפרשת לחקור שמונה מיוחד), חקירה (צוות צח"מ במסגרת

החקירה של מורכבותה
כי מידע, 1990 יוני במהלך הגיע הונאה), לחקירות הארצית (היחידה היאח"ה למשרדי
מתבצעת חרדיות, לעמותות כספים להעברות בחשד המדינה, מבקרת חקירת בעקבות
קיבל בנאי, זכריה תנ"צ דאז, היאח''ה מפקד הפנים. במשרד מסמכים השמדת של פעילות
"התיק מכן לאחר שיקרא בנדון רלוונטי חומר היועמ"ש, החלטת פי ועל המדינה ממבקרת
המקורבים למוסדות המקומיות הרשויות דרך הפנים ממשרד כספים העברות  הציבורי"
ונוכח הפנים במשרד המתרחש על המידע בעקבות אחרים. חרדיים ולמוסדות לש''ס
המפכ"ל הפנים. במשרד חיפוש לערוך בנאי תנ"צ החליט המדינה, מבקרת של ממצאיה
בפגישה הפרשה על שמיר, יצחק  דאז הממשלה לראש דיווח טרנר יעקב רנ"צ דאז,
הפנים, שר שהה שבמהלכו הפנים, במשרד החיפוש צו בוצע ולאחריה עיניים, בארבע

ממשלה. בישיבת דרעי, אריה
סנ"צ של בראשותו חוקרים כתריסר שמנה מיוחד), חקירה (צוות צח"מ מונה מכן, לאחר

ב"תיקציבורי". לכאורה העולים החשדות לחקירת ארז, שמואל
דרעי על התחקיר כתבות פרסום ובעקבות החקירה פתיחת על הידיעה מפרסום קצר זמן
משטרה ומיחידות שונים מאנשים ומגוון רב מידע להגיע החל אחרונות", "ידיעות בעיתון
דרעי. אריה של לכאורה, אישית לשחיתות חשדות גם כמו הציבורי, התיק בנושא אחרות
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גם המפכ"ל, בהוראת חקירה נפתחה הציבורי", ב"תיק החקירה מפתיחת כחודש לאחר
כך לצורך אישי. שוחד ולקיחת כספים לגניבת חשד  לאמור דרעי, נגד האישי" ב"תיק
שעבודת לציין יש פעל. שכבר הצח"מ במסגרת אנשים, ארבעה שמנה נוסף צוות הוקם
שריכזה מזרחי, אהובה רפ"ק הערכה, קצינת ידי על לוותה החקירה, כל לאורך הצח"מ,

והחקירתי. המודיעיני מהחומר המידע את ומיצתה
אחר כי אס ,1990 שנת בסוף עוד לסיומה הגיעה הציבורי" ב"תיק המשטרתית החקירה
דרעי אריה האישום, כתב פי על הצרכים. ע"פ בתיק, הכרחיות השלמות מספר בוצעו מכן
ומבלי ושיוויוניים, ידועים קריטריונים ללא אליו, הקרובים למוסדות ציבור כספי העביר
במעשיו, האלה. הרשויות שבתחום המוסדות כלל של צרכיהם על מידע כראוי לשקול
שהופקדו הציבור בכספי ועשה הציבור אימון את דרעי הפר האישום, בכתב נכתב אלה,

כבשלו. בידיו,
גובשה אישומים, חמישה המכיל הציבורי", ב"תיק האישום כתב של הטיוטה אמנם,
בן מיכאל דאז, לממשלה המשפטי היועץ אך שנים, ארבע לפני כבר המדינה בפרקליטות
לו לאפשר דרעי, אריה של לבקשתו יאיר בן נענה בכך המשפט. לבית להגישו נמנע יאיר,

האישי". ב"תיק במשפט להתמקד

חוקרי על שהכבידו בולטים קשיים מספר ביטוי לידי באו דרעי, בפרשת החקירה במהלך
המשטרה.

ממשרד כספים העברת מתקיימת כי החשד כאמור, עמד, הציבורי" ה"תיק בליבת .
במקביל, כי חשד התעורר כן חרדיות. לעמותות המקומיות הרשויות באמצעות הפנים,
בעובדה, נעוץ היה הקושי ברם, ש''ס. לתנועת כספים הועברו החרדיות, מהעמותות
האם לבדוק בצח"מ, הוחלט כן על אשר רישום. שום וללא במזומן יצא הכסף שרוב
חמור קושי יצרה זו עובדה לקופתה. חזרה שלה מהעמותות כספים קיבלה ש"ס,

להתארכותה. השאר בין וגרמה החקירה במהלך חותכות ראיות להשגת
רפאל ח"כ כי ראיות נמצאו לעי''ל, כמפורט הכספים העברות בענין החקירה כדי תוך
דוחות הגישו ש"ס, חשב  דויד ושמואל ש"ס מזכ"ל  אסחייק יחזקאל ועימו פנחסי,
"אל מעמותת כספים גנבו גאולה, ואשתו לוי יאיר ח"כ וכי המדינה; למבקרת כוזבים
בראשותו הצח"מ במסגרת שפעל רון, נחמן לסנ"ץ הועברה זה בנושא החקירה המעיין".
להרשעתם שהובילו אישום כתבי נגדם הוגשו החקירה, של בסופה גלבוע. נצ''מ של

המשפט. בבית
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מדגם את להרחיב הנחיה קיבלה המשטרה נוסף. היבט ועלה צף הציבורי" ב"תיק
את להרחיב שהצריך דבר החרדיות, לעמותות הכספים העברות בענין שנעשה הבדיקה
חקירות זמן פרק באותו השהה כמובן, הדבר חוקרים. וחמישה לעשרים זמנית, הצח"מ,

היום. סדר על שעמדו אחרות רגישות

שנתפס חומר בעקבות או בע"פ, מידע סמך על פרשיות מספר נחקרו האישי" ב"תיק
לעסוק הצח"מ החל הממצאים, פי על שונות. בעמותות שהתבצעו חיפושים במהלך
הביא הדבר בחשבונו. צ'קים בהפקדת בעיקר והתמקד דרעי, של החשבונות בבדיקת
להחקר. הוזמן דרעי, של לחשבונו צ'ק שהפקיד אדם שכל כך, גלויה, חקירה לפתיחת
אם להטיה נסיון נמנע היה אז כי סמויה, נשארת היתה החקירה לו היה עדיף אמנם,
ראיות. להעלים לנסות ו/או להתכונן היו יכולים לא והחשודים החקירה, של בכלל
לראש מונה לוי נחום כשסנ"צ האישי", ב"תיק הצח"מ אנשי הוחלפו החקירה, במהלך
העובדה דן. אורית רפ"ק ספרן אמיר רפ"ק מיכאלוביץ, מאיר רפ''ק מונו ועימו הצח"מ
כארץ רבים, בנק חשבונות בבדיקות התמקד הצח"מ החקירה, של מהמשכה שחלק

יותר. גדול הכנה זמן בפרשה לחשודים איפשרה ובחו"ל,

מהעמותות חלק שהיו חסדים), (גמילות הגמ"חיס נושא גם עלה הציבורי" ב"תיק
אך נרשמו הגמ"חים של הכספים תנועות בכרטיס ש"ס. לתנועת המקורבות החרדיות
כאשר הכספים. הועברו בפועל למי רישום כל היה לא אך מהן, שיצאו הכסף סכומי ורק
במתן "מדובר  אחידה היתה התגובה הכסף?", הועבר "להיכן שאלו הצח"מ חוקרי
אפשרות כל היתה לא מספקות, תשובות בהעדר חסוי. הינו שמטיבו לנזקקים" בסתר

הכספים. ניתנו למי לחשוף

הגנה. כעדי התנהגו אלא תביעה, לעדי הפכו לא העדים רוב כולה, החקירה של במהלכה
אותם הפעמים ברוב ברם, מפשע. חף והוא כשורה פעל דרעי מבחינתם,  הדבר פירוש

השתיקה. זכות על הם אף ושמרו החוקרים לשאלות כלל ענו לא העדים

על יתר בחקירה. המשטרה של פניה מועדות לאן ו"חבריו" דרעי ידעו החקירה במהלך
הצוות החקירה. במהלך ושלב שלב בכל שליווהו מקצועיאישי, בצוות נעזר דרעי כן,
לחקירה התכונן דרעי ועוד, זאת עת. בכל עושים המשטרה חוקרי מה אמת, בזמן ידע,
משטרה קציני עם ואף תקשורת יועצי הראשונה, מהשורה דין עורכי של סוללה עם
של המשתנים במצבים להגיב כיצד אותו שתדרכו תוך סימולציות עימו שערכו בדימוס,
מוחלטת בחשיפה לפעול החלה למעשה, שהמשטרה, לכך הביא הדבר החקירה.
לאחר הועלה ששמו או האישי", ל"תיק קשור שהיה אדם כל האישיים. בנושאים
הר ו"משתכני האסיר" לשיקום "המרכז "לבבנים'', בישיבת שנעשו החיפושים
שיחקה חקירה חשיפת כאמור, היאח"ה. במשרדי לחקירה פומבי באופן הוזמן שמואל",
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יועציו עסקו בנוסף, ראיות. להשמיד לנסות ו/או כיאות להתכונן שיכלו החשודים, לידי
למצוא במטרה הצח"מ, אנשי של הרחוק מהעבר אישיים פרטים בדליית דרעי של

המשפט. במהלך לרועץ להם שיעמדו ממצאים

המשטרה שונים מטעמים הפרשה. לחקירת שהוקדש הזמן במשך נעוץ היה, נוסף היבט
הכביד זה דבר רבים. חקירה ימי במשטרה, דרעי של גירסתו לגביית להקדיש נדרשה

המשטרתית. המערכת על מעט לא

אונס), (רצח, כלכלי לא בפשע העבירות. באופי ביטוי לידי באה נוספת מורכבות
ומבססים ראיות, נלקחות שממנה יותר), או (אחת וקבועה ידועה עבירה זירת קיימת
אין לזירה. להפוך יכול אתר או אדם כל כלכליות בעבירות ברם, החשד. את באמצעותן
אתרים לעתים הכולל יותר, רחב הזירה ששטח מכאן העבירה. לביצוע מצומצם מקום
אינטנסיבית עבודה והצריך החקירה, במהלך ניכר לקושי שהביא דבר לישראל, מחוץ

הפרשה. חוקרי של שונות ראיה וזויות תפיסות עם התמודדות תוך וממושכת,

ככלל, .1992 שנת סוף ועד 1990 ספטמבר מחודש השתיקה, בזכות השתמש דרעי אריה
גיסא, ומאידך החשוד, של אשמתו להוכחת ראיות אוספים גיסא, מחד רגילה, בחקירה
החוקרים אין שותק, החשוד כאשר שמסר. ההגנה גירסת את להפריך מנסים החוקרים
הגנה גרסאות מספר לכאורה להפריך אמורים והם להפריך, גירסה איזו יודעים
של שתיקתו למרות דרמטית. בצורה מתארך החקירה משך  התוצאה אפשריות.
המשפט בבית אח"כ יטען שלא כדי הרלוונטיות, השאלות את לו השמיעו חוקריו דרעי,
עונה דרעי היה החוקרים של הרבות השאלות לעומת אותו. מחשידים במה ידע שלא
נוספים חשודים גם שמרו דרעי, לאריה בנוסף כאמור עונה". "לא במילים: קצרות

השתיקה. זכות על בפרשה

נהג הוא בממשלה, כשר מעמדו בשל כשיטה, דרעי נקט אותה השתיקה לזכות בנוסף
מתקשר היה לעיתים מוקדמת. בהודעה תמיד לא המשטרתי, הצח"מ עם פגישות לבטל
שנועדה לחקירה להגיע ממנו שנבצר לו להודיע כדי מאוחרת, לילה בשעת גלבוע לנצ"מ
זכות על דרעי כאמור, שמר, הצח"מ, עם לפגישות הגיע כשכבר המחרת. ביום להערך
דבר לחוקריו, להתקרב דרעי ניסה החקירה, במהלך לעי"ל, האמור למרות השתיקה.
ויש משטרתית, בחקירה המדובר עדיין כי לעצמם ולהזכיר המשמר על לעמוד שהצריכם

ממנה. הדעת את להסיט ולא בה רק המחשבה את לרכז צורך

אולם וחצי. כשנתים לאחר רק גירסתו, את ומסר שתיקתו את שבר דרעי אריה
את לחוקרים להסביר במטרה למשטרה, מטעמו שליחים הגיעו זו, תקופה במהלך
ברם, דרעי. של בחשבונותיו הסבר להם נמצאו שלא החסרים, הכסף סכומי של מקורם
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על כך אחר שנמסרה כפי נגדו, החשדות כל את המכסה כזו סדורה משנה הציג לא דרעי
 אשתו של המאמצת ממשפחתה באו החסרים, הכסף סכומי כי שטענה, ההגנה ידי
כדי תוך שנבנתה מדורגת, גירסא במשטרה התקבלה זאת, במקום ורדרבר. משפחת
היה הכספי, בענין התאמה אי החקירה במהלך שהתגלתה אימת, כל דהיינו, חקירה.
העברת כי טען, דרעי כן, על יתר זה. סכום נתנה ורדרבר משפחת כי זאת מתרץ דרעי
איסר ברם, אישתו. ידיעת ללא ורדרבר, איסר של הבלעדי מעשהו היתה הכספים
לא ורדרבר אסתר אישתו, גס זו. גירסא לאמת היה ניתן ולא לעולמו הלך ורדרבר
ווינברג) (שמואל דרעי אריה של ממקורביו ואחד היות החקירה, במהלך לעזר היתה
בפרשת רע ועד מטוב המשטרה, חוקרי עם לדבר מוכנה היתה שלא באופן עליה השפיע
את עשתה ניויורק, מדינת של הונאה חקירות יחידת זו, בעיתיות למרות דרעי.
העברות ואת איסר, של הבנק חשבונות את בבודקם ב"תיקהאישי". נאמנה מלאכתה
איסר בה ורדרבר גירסת כי המשטרה, עמדת את לאשש הדרך את הם סללו הכספים,
פי על לסמוך. מה על לה היה לא דרעי, אריה של הוצאותיו של הראשי המממן הינו
של סך על עולה שלא כולל סכום דרעי, למשפחת העבירה ורדרבר משפחת הממצאים,
נכבדים סכומים דרעי אריה בידי מצויים היו כיצד משכנע הסבר ניתן ולא ,$ כ50,000

האחרונה. דירתו לרכישת הדרושים מאלה
היתה שמטרתם החקירה, של במהלכה שהוגשו לתצהירים קשור היה אחר, היבט
מספר הגיש דרעי), אריה של (אחיו דרעי שלמה עו"ד דרעי. דברי את ולחזק לאשש
הכספים את העביר ורדרבר איסר כי נימה עולה שמהם שונים, אישים של תצהירים
לחקירה שהובאו ברגע אלה, תצהירים מאחורי שעמדו אנשים אותם ברם, דרעי. ליפה
בתצהירים, מהנאמר נכבדים חלקים הכחישו בביהמ"ש, עדות למסירת או משטרתית,
בהפקת נכבד חלק כנראה, היה, דרעי שלמה לעו"ד למעשה, השתיקה. זכות על ושמרו
הראשונה בנסיעה כן, על יתר לסמוך. מה על היה לא כאמור, שלרובם הללו, התצהירים
הם התצהירים, מאחורי האנשים את לדובב שניסו שעה לארה"כ, הצח''מ אנשי של
תכנם. את לדעת מבלי עליהם חתמו והם כרצונו, כתבם דרעי שלמה שלמעשה טענו
חוקרי עם למפגש באו לא כלל לחילופין, ו/או תוכנם, את הכחישו רובם כאמור,

הצח"מ.

שלמונים כספי מקבל דרעי שאריה החשד, את העלו הצח"מ כשחוקרי עלה, נוסף קושי
הסיקו שמואלביץ', המדינה עד של מעדותו במזומן. כנראה ("תיקאישי") הפרטי לכיסו
ובעמותות "לבבנים" בישיבת מצוי הכספים, והעברת השוחד שמוקד החוקרים
לאחר הרשמואל"). "משתכני ועמותת אסירים" לשיקום ("המרכז אליה הקשורות
שהועברו הכספים תנועות על לעלות הצח"מ קציני הצליחו מאומצת, נמלים עבודת
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ישיבת של חשבונה מתנהל בו מסוים בנק בסניף כי מצאו החוקרים לדוגמא, במזומן.
ספורות דקות לאחר אולם, במזומן. כסף דרעי אריה של "ידידיו" הוציאו "לבבנים",
פי על דרעי. אריה של האישי בחשבונו הופקדו ממנו, פחות קצת או כסף סכום אותו
הכסף". והלך "יצא ולאן מהיכן גם, כמו וההפקדות, ההוצאות זמני נבדקו הבנק רישומי
כך המפקיד, של ברורה לא ו/או מזוייפת חתימה היתה רבות הפקדות על כן, על יתר
להוות יכלו לא ואף בעבודתו, לצח"מ לעזור יכלו לא ונתגלו, שנעשו ההפקדות שרוב
המפקיד, של זהותו אגב, האישי". ב"תיק דרעי כנגד החשדות בדבר מוצקה ראיה ■

החקירה. של יותר המאוחרים בשלביה רק הובררה

ראיות בהשגת והקושי הנחקר של מעמדו
התרשמות פי על פעמים. כ52 נחקר דרעי אריה גירסא, למסור נכונות שהביע מאז
הציבורי מעמדו רמה. ביד ובעוזריו בסביבתו ששלט וממולח נבון באדם מדובר החוקרים,
הוא שכזה ובתור  וח"כ שר היה דרעי, החקירה. במהלך מכשול היווה הרס, והפוליטי
התנגדותו ונוכח וחסינותו מעמדו בגין היה ניתן לא החוק. מכוח לו שבאה מחסינות נהנה
נמנעה ובכך לביתו, להיכנס או חיפוש עליו לערוך עצמו, דרעי של והעקבית הנחרצת

לחשדותיהם. ותימוכין ראיות בביתו לחפש האפשרות מהחוקרים,

לשון חזקה. ציבורית כוח עמדת בעלת כריזמטית, פוליטית, כדמות נחשב דרעי אריה
הקצבות בדבר שונות מקומיות רשויות על הציבורי") (ב"תיק דעתו את כפה דרעי אחר,
נענת היתה שלא רשות לש"ס. המקורבות החרדיות לעמותות דרכם הפנים, ממשרד כספים
לא שהרשויות סיכון הפנים, ממשרד תקציבה בשלילת מסתכנת היתה סברו, כך לדרישתו,
מצב שרר בישראל המקומיות הרשויות שברוב העובדה לנוכח בעיקר בו, לעמוד יכלו

רעוע. כלכלי

בפרט, שונים ממשלה ובמשרדי בכלל, לגיטימיים במוסדות שמדובר שככל לציין ראוי
גם מתלווה לכך בהם. ואחרים) (טכניים מודיעיניים אמצעים בהפעלת מוגבלת המשטרה
השגת תהליך חוקית), (לא נורמטיבית מבחינה המונע הדמוקרטיה, של חוסנה היבט
כך על מצביע שהדבר ספק אין מחסינות. הנהנה בכירה, פוליטית עמדה בעל מנחקר ראיות

ומסובך. עדין מורכב, קשה, הינו זה שתהליך

שתיקתו או* שוגר דרעי
ליבו, על לדבר החוקרים ניסו דרעי, אריה עם מפגשים מספר ובמהלך החקירה מתחילת
את ימסור שלא ציבור לאיש יאה לא לטענתם, וידבר. שתיקתו את יפר שהלה כדי
כן, על יתר רגישים. ציבוריים בנושאים וחומר קל האישיים, בעניניו במשטרה גירסתו

348



1990

(עדות כבושה" "עדות שמכונה מה של המשמעות את לדרעי הסבירו המשטרה חוקרי
נמוך. סגולי משקל המשפט בית "נותן" כזו לעדות קרובות לעיתים לטענתם, מאוחרת).
לו עדיף הרי פלילית, מאשמה לחפותו הטוען בחשוד מדובר כאשר כי ואמרו הוסיפו הם
של ימים שנתיים לאחר רק זאת, למרות מאוחרת. עדות לתת מאשר גירסתו את למסור
של בחקירתו הרבים הקשיים כל ולמרות לאחר ואמנם, לדבר. דרעי אריה החל שתיקה,

האישי". ב"תיק דרעי נגד האישום כתב 1993 בספטמבר הוגש לעיל, שפורטו דרעי,

הפרשה של לידתה
העברות בענין המדינה מבקרת דו"ח בעקבות כאמור החלה דרעי אריה ח"כ של חקירתו
שפורסמו תחקיר כתבות ובגין דת, ומוסדות מקומיות לרשויות הפנים ממשרד כספים
תחת הופיעה השלוש, מתוך הראשונה, הכתבה .1990 ביוני אחרונות", "ידיעות בעיתון
קמפנר, ומלי גילת מרדכי התחקיר, עורכי דרעי". אריה של והכסף הפחד "שלטון הכותרת:
העיתונאים טענת דרעי. לאריה המיוחסות החשדות את מקיפות כתבות בסדרת תיארו
(משרד במשרדו המקומיות הרשויות ראשי של תלותם את ניצל דרעי אריה ח"כ כי היתה
שונות לעמותות או למוסדות כדין, שלא כספים, להעברת לצינור להופכם בכדי הפנים)
גם נחשפה הכתבות בסידרת ברמז. או במפורש אויים פעולה שיתף שלא מי חפץ. שביקרן
תגובתו את ביקשו התחקיר עורכי זו. אחר זו והחליפן דרעי אריה שרכש הדירות פרשת
בענין האחרון השיב השניה בכתבה רק להגיב. סירב הוא אך דרעי, אריה הפנים שר של
לצורך משכנתא לקח ואף הקודמות דירותיו את מכר הוא כי וטען דירותיו רכישת מימון

החדשה. דירתו קנית
בנוגע גלויה משטרתית חקירה נפתחה הראשונה, הכתבה פרסום לאחר ימים שבוע
והסתעפה המשטרתית החקירה הלכה הזמן, חלוף עם במירמה. כספים להעברת לחשדות
אף רב זמן ובמשך במשטרה, השתיקה זכות על שמר דרעי אריה אישיים. לנושאים גס
שבעקבותיה התקציבים פרשת את שחקרה המדינה, מבקרת עם גם פעולה לשתף נמנע

בנדון. הפנים שר על ונוקב קשה דו"ח הגישה
בסוד שהיה שמואלביץ, יעקב עדהמדינה, את לגייס המשטרה הצליחה 1991 בראשית
של המפורטת עדותו ולאחר בחקירה נוספת הסתעפות לאחר והמירמה. השוחד מעשי
על אמונים, והפרת מירמה שוחד בעבירות דרעי אריה נגד אישום כתב הוגש שמואלביץ,
שר נאות 1993 שנת בתחילת רק המדינה. לפרקליטות המשנה רזניק, יהושע עו"ד ידי
חקירתו סיום עד התעכבה האישום כתב הגשת לכן, במשטרה. גירסתו את למסור הפנים
,1994 בסוף משפטו החל דרעי, של פרקליטיו לבקשת .1993 שנת בשלהי דרעי, אריה של

בהרשעתו. 17.3.1999 בתאריך תחילתו, לאחר שנים מארבע למעלה והסתיים
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כופר" לקחתי מ> "מיד
עמוס מעלה בישוב בקרוואן ממגורים שנים, שמונה בתוך עברו יפה ורעייתו דרעי אריה
הרי הדין, הכרעת פי על המותרות. במיטב המצויירת ידיים רחבת לדירה עציון, שבגוש
להלן שוחד. בלקיחת היתר1כרוכה כלכלית לרווחה הכספיים מהקשיים המהירה שהדרך

בנדון. דרך ציוני

לשפר המבקשים הם עמוס. במעלה בקרוואן כאמור, דרעי, הזוג בני מתגוררים ב1981
ורוכשים דולר 30,000 בסך סיוע יפה של המאמצים מהוריה ומקבלים הדיור תנאי את
דרעי אריה רוכש תקופה באותה בירושלים. "רמות" בשכונת צנועה חדרים שלושה דירת
מערב בצפון "הרשמואל" בפרויקט מגרשים שני במשפט), 2 מס' (נאשם ווינברג ממשה
את הפותרים משפחה בני נחלצים ולעזרתו העיסקה את לממן מתקשה הוא ירושלים.
של אביו ,3 מס' (נאשם ווינברג אריה הרב אל דרעי אריה מתוודע זה בשלב המימון. בעית
דרעי אריה ביותר. דחוק הכלכלי שמצבה ישיבה "לבבניס", ישיבת מנהל ווינברג), משה
את המנהל ,(4 מס' (נאשם רובין טוב יום הישיבה. של האדמיניסטרטיבי למנהל מתמנה
הגרעון ברם, אותם. ו"מגלגל" שונים מאנשים כספים לווה הישיבה, של הכספיים הענינים

וגדל. הולך הישיבה של הכספי

בממשלה קואליציונית שותפוחי בעקבות דרעי ואריה ש"ס, תנועת קמה 1984 בשנת
אריה את מסמנים רובין טוב ויום ווינברג אריה ווינברג, משה הפנים. שר לעוזר מתמנה
ממשלתיים בתקציבים לזכות בכדי בקרבתו רוצים הם עולה". פוליטי כ"כוח דרעי
השפעתו, מתוקף דרעי אריה שרטון. על "הרשמואל" פרויקט עולה בינתיים לישיבתם.

חלופיים. מגרשים הקורס בפרויקט המגרשים לרוכשי להשיג מצליח
ואשתו שהוא ומודיע "לבבנים" לישיבת דרעי אריה מתקשר תקופה, אותה במהלך
של הבנק בחשבון מפקיד רובין טוב יום ל"מכולת"). הנאשמים כינוי פי (על לכסף. זקוקים

בישיבה. עובד של למשכורת השווים כסף סכומי דרעי ליפה מוסר או כספים, דרעי

הפנים לשר דרעי אריה של למינויו עד שנים מחמש יותר נמשכים הללו, ה"מכולת" תשלומי
למקורביו דרעי משיג במקביל לעת. מעת גדלים הציבור, מכספי השלמונים, .1990 בשנת

הנאה. טובות

לשפר לו שאיפשר שוחד הפרטי, לכיסו שוחד בקבלת הורשע דרעי אריה להלן, שנראה כפי
בירושלים "רמות", בשכונת הצנועה הדירה קניית לאחר הבא: באופן מגוריו טיב את
"הרנוף" בשכונת 12 שאולזון ברחוב חדשה דירה דרעי אריה רוכש ,1982 בשנת
הנאשמים שלושת החשד ע"פ משלימים דולר, 26,000 סך המחיר הפרש את בירושלים.

האחרים.
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דולר. 110,000 בסך בירושלים קצנלבוגן, ברחוב דירה דרעי אריה רוכש 1987 באוקטובר
אותם השוחד מכספי בחלקה ממומנת הרכישה כי הדין בהכרעת קובעים השופטים
(אחיו דרעי, שלמה עו"ד לטענת ברם, דרעי. לאריה להעביר האחרים הנאשמים ממשיכים

נמצא. לא האחרון של כוח יפוי בפועל, אך וינר, לאהרון נמכרה הדירה הנאשם), של

ומוכר בירושלים, הקבלן ברחוב דומפלסית גדולה דירה דרעי אריה רוכש ,1989 בפברואר
בעלות מארה"ב מייבא הוא הסניטריים הכלים את בירושלים. שאולזון ברחוב דירתו את
יום מעביר תקופה באותה דולר. לכ450,000 מגיעה בדירה ההשקעה דולר. כ30,000 של
הדין בהכרעת הדירה. של חלקי למימון המשמש דולר 120,000 של סכום לדרעי רובין טוב
שאריה לאחר שנים מחמש פחות הפאר, דירת רכישת כי מפורשות נקבע להלן, שתוצג
שמקורו למפתיע", מופלג הון "גידול מבחינת היא ציבוריים, תפקידים למלא החל דרעי

^  י > , האחרים. מהנאשמים שקיבל משלמונים
±14,

הדין הכרעת  דרעי אריה
נגד אישום כתב בירושלים, המחוזי המשפט לבית הוגש 1993 באוקטובר 13 בתאריך
טוב ויום משה), של (אביו ווינברג אריה הרב וינברג, משה ממקורביו: ושלושה דרעי אריה

הבאים: בסעיפים מתמקד דרעי נגד האישום כתב רובין.

דירותיו, של רכישתן למימון ששימשו דולר, 155,000 של כולל בסך שוחד לקבלת חשד א.
לחו"ל. יפה רעיתו ושל שלו טיולים מסע ולמימון

"מורשתבנימין", הקבלנית החברה מבעלי דולר 200,000 בסך שוחד לקבלת חשד ב.

עמד. שבראשה שמואל" "הר עמותת עבור
הדתות ממשרד ש"ח 587,000 העברת  מחמירות בנסיבות במירמה דבר קבלת ג.

וינברג. ומשה רובין טוב יום וינברג, אריה הרב עמדו שבראשה "לבבנים" לישיבת
ממשרד כספים לקבל "לבבנים" לעמותת סיוע  ציבור עובד של אימונים הפרת ד.

כדין. לה הגיעו שלא ירושלים, עיריית באמצעות הפנים
מועצת ליו"ר דרעי, אריה של מקורבו ווינברג משה מינוי  אימונים והפרת מרמה ה.
ויום ווינברג ממשה דרעי שקיבל לשלמונים בתמורה בנגב, להבים הקהילתי היישוב

רובין. טוב

שר כעוזר דרעי אריה ח"כ כיהן שבה שנים, חמש בת לתקופה התיחסו הללו האישומים
שנת בשלהי דרעי אריה התפטר האחרונה ממשרתו פנים. וכשר הפנים משרד מנכ"ל הפנים,
הגבוה הדין לבית השלטון" לאיכות ה"תנועה של עתירות שתי הגשת לאחר וזאת 1993

אישום. כתב נגדו שהוגש שעה פנים, כשר דרעי של כהונתו המשך נגד לצדק,
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מחוז מנהל היה הראשון העד .1994 בספטמבר ב1 התחיל במשפט ההוכחות שלב
עדי ו30 תביעה עדי 115 עוד באו אחריו כהן. שמריהו והשיכון, הבינוי ממשרד ירושלים

הגנה.

את לפטור ביקשה ההגנה בתגובה, .1996 מאי בשלהי עדיה את להציג סיימה התביעה
בגין בדין, ולזכותם נגדם האישומים על מלהשיב האחרים הנאשמים ואת דרעי אריה
באוקטובר ב28 התביעה. של ראיות חוסר בשל לאשמה להשיב עליהם שאין הטענה

עדיה. 30 להצגת נערכה וההגנה הבקשה את המשפט בית דחה ,1996

עצמו, דרעי אריה היה המרכזי העד .1996 בנובמבר ב10 עדיה את להציג החלה ההגנה
.1996 בדצמבר ה22 יום עד ישיבות, 24 במשך שהעיד

28 בתאריך הצהיר כאשר המשפט, בבית סערה חולל ווינברג משה במשפט, 2 מס' נאשם
אריה של במשפטו יעיד לא הוא כי דבורין, פנינה הדין עורכת באמצעות ,1996 בנובמבר
על דרעי אריה את לחקור לתביעה התיר המשפט שבית לאחר נאמרה ההצהרה דרעי.

דרעי. את התביעה, לטענת מפליל הוא ובה במשטרה ווינברג משה שמסר אמירה
של המשפטי ליועץ מונה בראון רוני בראון. פרשת "התפוצצה" המשפט מהלך כדי תוך
התפטר בראון רוני דרעי. אריה גם נקשר ואליה קשה, מחלוקת שעורר מינוי הממשלה,
השאר בין שכללה המינוי בדבר משטרתית חקירה נפתחה המינוי. לאחר קצר זמן ממשרתו
להעמיד המשטרה המלצת למרות דרעי. אריה וח"כ הממשלה ראש המשפטים, שר את
לאריה ביחס רק המשטרה עמדת את קיבלה שהפרקליטות הרי השלושה, כל את לדין
שכבר הראשון האישום לכתב קשורה שאינה זו, בפרשיה לדין להעמידו והמליצה דרעי,

.1993 בשלהי כאמור, הוגש,

עד משפטו את לעכב וביקשו לממשלה המשפטי ליועץ דרעי אריה פנה ,1997 במאי ב8
באפריל ב2 הסף. על נדחתה זו בקשה ברם, בראון. רוני מינוי בענין בירור עריכת מועד
לדחות נוספת פעם שביקש דרעי, אריה של לפנייתו להיענות שלא השופטים החליטו ,1997

יום. 45 של לתקופה משפטו את

הוריה כי סיפרה בעדותה דרעי. אריה של רעייתו דרעי, יפה גב' להעיד החלה במאי ב14
דירתם. את רכשו שבאמצעותם הכספים מקור הם המאמצים

1998 ביוני ב1 רק אולם .1997 בדצמבר 24 בתאריך עדיה את להציג סיימה ההגנה
כ2,300 פני על המשתרעים כרכים ב17 שהוצגו הסיכומים, סיכומיה. את התביעה הגישה

עמודים. 830 פני על מסוכמות דרעי לאריה המיוחסת השוחד עבירות עמודים.

כ3,000 גבי על משתרעים והם ,1998 בספטמבר ב17 סיכומיה את הגישה ההגנה
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נטען עוד האחרים. מהנאשמים שוחד קיבל לא מעולם דרעי אריה כי טענה ההגנה עמודים.
רב זמן החלה והיא חברית, היתה השנים לאורך ביניהם שהתקיימה היחסים מערכת כי
נהגו רעייתו של המאמצים הוריה דרעי, אריה לטענת ציבור. לאיש הפך שדרעי לפני עוד
רובין טוב יום  שלו הכספים איש בידי הופקדו שחלקם מחו"ל, כספים להם לשלוח

.(4 מס' (נאשם

שוחד תשלום מהוות האישום כתב פי שעל הכספים, תנועות כי ההגנה בסיכומי נטען עוד
דרעי. לאריה רובין טוב יום שהחזיר הלוואות החזר למעשה הם לדרעי,

צמח, יעקב השופט הדין בית אב בראשות השופטים, הרכב ,1999 במרץ 17 בתאריך
אשם דרעי אריה פיה שעל הדין, הכרעת את מוסר ארד, ומוסיה נאור מרים והשופטות

דירות. לרכישת ובסיוע לחו"ל טיולים לקיום ששימשו בכספים, שוחד בקבלת
מאשמת הספק, מחמת האחרים, הנאשמים ושלושת דרעי, אריה את זיכה המשפט בית
כוזב רישום מאשמת וכן בהרשמואל, הקרקעות בפרשת דולר 200,000 של שוחד קבלת

פרשה. באותה תאגיד במסמכי

ל42,000 מעל כתיבת ולאחר ובחו"ל, בארץ ישיבות 350 קיום אחרי נמסרה הדין הכרעת
אישי כנסת, חברי שרים, גם נמנו דרעי, אריה במשפט שהופיעו העדים עם פרוטוקול. עמודי
עדי ו30 תביעה עדי 116 העידו המשפט במהלך בכירים. משטרה ואישי רבנים ציבור,
הדין עורכי יצגו ההגנה את חן. וז'אק רזניק יהושע הדין עורכי יצגו התביעה את הגנה.

בלוי. וגלעד דבורין פנינה תלצור, נבות

ררעי משפט בשול> הערות

עדויות תיאום

עדי ובין הנאשמים בין מלא עמדות תיאום "נעשה כי המשפט, בית קבע הדין בהכרעת
עדי ובין ההגנה עדי לבין בינם גם אלא, הנאשמים, בין רק לא נעשו התיאומים ההגנה".
ופרטו השופטים קבעו הכוורת", בשיטת נעשתה כולה ההגנה עדי "הכנת עצמם. ההגנה
לא נעשתה העדים על ההשפעה עדותם". בפרטי זה את זה ומזינים זה עם זה נפגשים "הם
עדויות למתן ובהדחתם עדים על הלחצים גם אלא ותיאום, הדרכה שכנוע, של בדרך רק

כזב.

"המוסר" אימת
התביעה. עדי של עדויותיהם במהלך באוויר ריחפה ה"מוסר", אימת כי קבעו השופטים
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למשטרה לראשונה שהוזמן קודם כי בעדותו מסר לשעבר, הפנים שר פרץ, יצחק הרב
לו מותר האם שאל אותה חשובה, תורנית" "אישיות עם נפגש דרעי, בפרשת עדות למסור
לגבי הלכתית סוגיה שמצויה העובדה בגין הועלתה השאלה דרעי. בפרשת עדות למסור
במאומה להזיק יוכל לא כי פרץ הרב שראה לאחר תורה. דין במסגרת שלא עדות מסירת

גרסתו. למסור הסכים בעדותו,

זמן משיכת

"תימרונים, של טקטיקות על בנויה היתה דרעי אריה של הגנתו הדין, בית שופטי לטענת
השופטים שלדעת שתיקה השתיקה, בזכות האחרון בחר בתחילה ותחבולות". תכסיסים
המשפט. את להאריך היה רצונם כל שכן הדרך, אצה לא לנאשמים אקטיבית. היתה
מבעדם שאולי "בפרטיפרטים המשפטי המהלך את להטביע רצו הם המשפט בית לדעת

האמת". תסתתר

המפתח עדת ניטרול
דרעי לאריה לעזור יכולה אולי, היתה, דרעי יפה של החורגת אמה ורדרבר, אסתר גברת
מאמצים עשה הוא ולכן באמת", חפץ "לא דרעי אריה כי קבעו השופטים ברם, במשפטו.
עדותה. את לנטרל ניסה דרעי אריה כי עולה הדין מהכרעת חקירתה. את מחיר בכל לסכל
את תאשר לא שאסתר ידע שדרעי "הוא השופטים, אמרו זו", להתנהגות היחיד "ההסבר
את מפריכה לדבריהם, בראיות, אח"כ שהוכחה כפי והאמת, לאמת, המפתח היא גירסתו.

ורדרבר". הזוג בני של גבם על לקבלם שביקש העתק סכומי בענין דרעי) (של גרסתו

דרעי במשפט המרכזי העד

כמנהל ששימש שמואלביץ, יעקב המדינה, עד היה דרעי במשפט המרכזי העד
במידה מונעת עדותו כי טענה דרעי במשפט ההגנה "לבבנים". בישיבת אדמיניסטרטיבי
ברור באפן קבעו השופטים ברם, שוא. עלילת הם דבריו וכי דרעי באריה נקמה מתוך רבה
זהירה מאוזנת, עקבית, עדות במהימנותה, מרשימה שמואלביץ של "עדותו כי וחדמשמעי
על שמואלביץ שמר ומעליבה, בוטה לעתים ומפרכת, קשה נגדית חקירה אף על ומשכנעת.

מהימנותו". את חיזקה הנגדית בחקירה עדותו בדבריו. ונזהר איפוק
ושימש "לבבנים" ישיבת של אדמיניסטרטיבי כמנהל לתפקד כאמור, החל, 1985 בשנת
כי השופטים קבעו הדין בהכרעת ממשלתיות. והקצבות תרומות בנושא לטיפול כאחראי
עשה בתחילה שאלות. לשאול מבלי הנאשמים, הוראות את למלא אמור היה שמואלביץ
המתרחש על לתמוה החל מסויים בשלב ברם, עוררין, ללא עליו המוטל את שמואלביץ
יש כי הנאשמים הבינו אז או בישיבה. חוקיים לא מעשים נעשים כי בפומבי והתבטא
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תגולגל הפלילי למעשה שהאחריות לחשוש שמואלביץ כשהחל ממנו. ולהיפטר דרך למצוא
עדות המשפט, במהלך כאמור, מסר, לו, הידוע את הנאשמים. את להקליט החל לפתחו,

הנאשמים. פעלו בה ה"שיטה" את שחשפה

דרעי של פרקליטיו על ביקורת
לנהל בחרו שבה הדרך בשל פרקליטיו, על נוקבת ביקורת מתחו דרעי במשפט השופטים

המשפט. את

כי דרעי טען מעשה לאחר השתיקה. זכות על דרעי אריה שמר במשטרה, חקירתו במהלך
את ניצל דרעי כי השופטים קבעו הדין בהכרעת השתיקה. ענין את עליו כפו פרקליטיו
ענפה, פעילות הסתתרה השתיקה מסך ''מאחורי דבריהם: לפי לרעה. השתיקה זכות
להגיע המשטרה מאמצי את ולשבש ממסילתה החקירה את להטות היתה שמטרתה
שבו המזורז מהקצב מרוצים היו לא הסנגורים כי השופטים, קבעו בנוסף האמת". לחקר
את לצמצם וביקשו  בשבוע ימים חמישה  התיק את לנהל ביתהמשפט ביקש

הבקשה. את דחה ביתהמשפט בשבוע. רצופים) (לא ליומיים הישיבות
להביא התביעה את אילצה האישום, שבכתב בעובדות הנאשמים של הגורפת הכפירה
ירדה חקירתם סופיות. אין חקירות אלה עדים חקרו "הנאשמים עדים. של גדול מספר
אלה, חקירות כי קבעו, השופטים עדות". של פרט כל דק עד טחנה ושוב וטענה לדקויות

הדין". סדרי של לרעה ניצול והיו טפלים, פרטים על "נוספו
ביתהמשפט של זמנו את שביזבזו הסנגורים, התנהגות על ביקורת מותחים אף השופטים
קשיים הערימו הם ושעל. צעד בכל שונות וטענות בקשות, התנגדויות, בהעלאת
ארוכות נגדיות חקירות ניהלו התביעה, מטעם מסמכים הגשת על רבים פרוצדורליים

סיבות. מיני מכל התביעה ידי על התביעה עדי שנשאלו שאלות לפסול וניסו
כי בהן וניכר מוצדקות בלתי נמצאו ההתנגדויות, של המכריע "רובן כי: קבעו השופטים

מחשבתם". מחוט עדים לנתק וכדי ולסבכו הדיון את למשוך כדי אלא באו, לשמן לא

דרעי פרקליטי כל
של טרחה שכר הגובים הראשונה, מהשורה דין עורכי של שירותיהם את שכר דרעי אריה
עמו. דעות וחילוקי חיכוכים רקע על עזבוהו ששכר, הדין מעורכי רבים לשעה. דולרים מאות

דרעי: אריה של דינו עורכי היו ואלה
אחרונות", "ידיעות העיתון נגד דיבה בתביעת דרעי את ייצג  וייסגלס דב עו"ד
למשוך דרעי החליט הראיות, הצגת לפני אחדים ימים דפיו. בין שפורסם התחקיר בעקבות
של סך אחרונות", "ידיעות לעיתון לשלם דרעי את חייב המשפט בית התביעה. את

ש"ח. 60,000

355



אירועים ספר

של בעבירות עיסוקו שעיקר בארץ, הפלילים הדין עורכי מבכירי  וינתט יעקב עו"ד
לתום עד השתיקה בזכות לבחור לדרעי שהציע הוא וינרוט עו"ד הלבן". ה"צווארון

שתיקתו. את להפר בחר שדרעי לאחר נפרדו השניים החקירה.
הפרשה, "התפוצצות" מרגע דרעי. של אמונו ולאיש לידידו נחשב  ארנון יגאל עו"ד
התיק את לקחת שלא העדיף הרבים עיסוקיו ברם,.בגלל דרעי. לאריה אישי יועץ שימש
השתיקה. זכות על לשמור דרעי שעל וינרוט, עו"ד של לדעתו שותף היה הוא עצמו. על

אבייצחק. דן של שירותיו את לשכור לדרעי המליץ התפטר, וינרוט שעו"ד לאחר
מרשו. עם הדעות חילוקי למרות שנים, ארבע במשך דרעי את יצג  אבייצחק דן עו"ד
חייב המשפט שבית לאחר תלצור, נבות לעו"ד הרשמי הייצוג את להעביר העדיף הוא

התיק. את להוביל הוסיף זאת עם יחד ברם, יום. מדי בביהמ"ש להופיע אותו
מקדיש לא דינו עורך כי דרעי חש עת משבר לידי הגיעו ודרעי יצחק אבי עו"ד בין היחסים
של מייצוגו אבייצחק של להתפטרותו הביא בראון" "פרשת לטעמו. הראוי הזמן את לו
בהבלטה שפורסם בחריפותו תקדים חסר במכתב מלווה שהיתה התפטרות דרעי,

התקשורת. באמצעי
אבייצחק. דן של התפטרותו לאחר דרעי של פרקליטו נותר  תלצוו* נבות עו"ד
יחסי התפתחו דרעי לבין שבינו הרי זמני, באופן התיק את ינהל שתלצור הציפיות למרות

דרעי. אריה על ההגנה כתב את שכתב הפרקליט למעשה הוא תלצור אימון.

לעונש טיעונים
מצד לעונש הטיעונים הן בירושלים המחוזי המשפט בבית נשמעו ,25.3.99 בתאריך

דרעי. במשפט הדין גזר להקלת ההגנה נימוקי והן התביעה,

על יטיל המשפט בית כי דבריו, במהלך ביקש רזניק יהושע עו"ד דרעי, במשפט התובע
חומרת את לשקף צריך העונש כי ציין הוא הפועל. מאסר שנות מספר של עונש דרעי
השוחד ש"תשלומי ואמר הואהוסיף פעמית.; חד במעידה כאן מדובר ואין היות המעשים, ■

את הפנימו "לא הנוספים והנאשמים דרעי התובע, לדעת השנים". עם שהתגבר מעיין היו
החקירה". להכשלת מקיפה במערכה ולאחריה החקירה בשלב ועסקו המעשה חומרת
הקלון. דבק דרעי בהרשעת כי ולקבוע כספי קנס דרעי על להטיל רזניק עו"ד ביקש בנוסף,
למאסר דרעי את לשלוח שלא המשפט, מבית ביקשה דרעי במשפט הסנגוריה לעומתו,
וחסרת הקשה הענישה לאור המשפט מבית מבקש "אני אמר: תלצור נבות עו"ד בפועל.
מאסר עליו מלהטיל להימנע שחלף, הרב הזמן ולאור בה, נענש כבר שדרעי התקדים
בינהם: דרעי, לטובת אופי עדי העדים לדוכן הועלו השופטים, את לשכנע בניסיון בפועל".
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לשעבר האוצר מנכ"ל לשעבר, רנ"א עירית ראש להט, שלמה שחק, אמנון (מיל) רא"ל
דרעי אריה של פועלו את שיבחו האופי עדי כל חרדיות. נשים מספר גם וכן פתל אהרון

השונים. העשיה בתחומי

ההכנעה כל "עם ביתהמשפט. רחמי את וביקש העדים לדוכן עלה עצמו דרעי אריה גם
שלי הפנימית האמת אבל אותו. מקבל אני הדין. להכרעת על חרטה להביע: יכול איני
מבית ביקש דרעי והתנשאות". ביהירות לבב, בגבהות חטאתי שוחד. לקחתי שלא אומרת
דרעי אריה כאמור, מדמעות. חנוק בקול ודיבר וילדיו אשתו של בסבל להתחשב המשפט

הדין. לגזר בהמתינו המשפט בית של רחמיו את ביקש אך התחרט לא

הדין גזר
 305/93 פלילי בתיק הדין את בירושלים המחוזי המשפט בית גזר ,15.4.99 בתאריך
חמש פני על שהשתרעה שוחד לקיחת תוארה הדין בהכרעת דרעי. אריה נגד ישראל מדינת
כספי האמור, פי על היו הללו, השוחד כספי ממלכתיים. תפקידים דרעי מילא בהן שנים,
בשלוש דרעי הורשע שוחד, קבלת של העבירה מלבד אישית. לדרעי ניתנו והם מדינה,
מצטברות המירמה עבירות הדין, בית אב דברי ע"פ אמונים. והפרת מירמה של עבירות
הפרת עבירות את המקימות העובדות זאת, לעומת אליה. ומתווספת השוחד לעבירת
קבע לכן, השוחד. קבלת עבירת מיוסדת שעליה הכוללת מהמסכת חלק הן האימונים,
השופט האמונים. הפרת עבירות בגין נוסף עונש דרעי על יוטל לא כי דינו, בגזר השופט
במשטרה שתיקתו את כולל לא הנאשם על שיוטל העונש כי הדין בגזר ואמר הוסיף צמח,
את לא וגם ולראיות לעובדות איהסכמתו את לא בעובדות, כפירתו את לא במשפט, או
ובגינן הורשע שבהן העבירות בגין הוא דרעי על המוטל העונש לרעה. הדין סדרי ניצול
בפועל מאסר דרעי אריה על בירושלים המחוזי המשפט בית גזר אלה מעשיו בגין בלבד.
כי המשפט, בית קבע בנוסף ש"ח. 250,000 של בסך כספי וקנס שנים, ארבע למשך
שיחלפו לפני לשר להתמנות יוכל לא שדרעי כך בקלון, נגועות דרעי זזורשע שבהן העבירות

עונשו. ריצוי מסיום שנים עשר

ח"כ, של כהונתו את להפסיק מחוייבת לא הכנסת כי קובע החוק בכנסת, חברותו לגבי
הפסקת על להחליט רשאים הכנסת מחברי שליש שני של רוב ברם, לאסיר. שהפך אפילו

חברותו.

הליך לאחר עד ידחה, הדין גזר ביצוע כי דרעי, פרקליטי לבקשת נאות המשפט בית
הדין. גזר מיום יום 45 תוך יוגש הערעור אם זאת העליון, המשפט בבית הערעור
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>ר1של*ם מחוז הקמת
הצורך את לבחון טרנר, יעקב רבניצב המשטרה, מפכ"ל החליט 1990 ביוני ב26

הארצי. המטה מול עצמאי מחוז של למעמד ירושלים מרחב של בהעלאתו
הבאים מהטעמים חדש מחוז בירושלים להקים שיש למסקנה הגיע המשטרה פיקוד ואכן,
זו מציאות ה"אינתיפאדה". פרוץ לאחר בירושלים חדשה מציאות השתררה 1987 משנת
השאלה את העלתה היא בבירה. והביטחונית המדינית הפוליטית, הרגישות את חיזקה
להתפתחויות מענה לתת כדי דיו בכיר רבתי בירושלים הפרוס המשטרתי הדרג האם
התחום כל על אחראי היה דרומי מחוז שמפקד העובדה לנוכח במיוחד בעיר, ולתהליכים
לירושלים לבו תשומת כל את להקדיש ביכולתו שאין היה וברור לאילת, ירושלים שבין
רגישות סביבם המרכזים תכופים, סדר באירועי משופעת ירושלים לכך, נוסף כלבד.
אבנים יידוי של מקרים מאלפיים למעלה בעיר היו למשל, ,1989 בשנת עליונה. ביטחונית
הרהבית, אירועי לאומני. רקע על הצתות ושל תבערה בקבוקי הטלת של מקרים ומאות
בעיר. הדברים למצב כואבת המחשה היוו ,8.10.90 תשנ"א, סוכות המועד בחול שהתרחשו
הלאומיים, המוסדות מרוכזים בה הבירה, עיר היא שירושלים לעובדה יש רבה השפעה
כמאתיים בעיר היו 1990 בשנת מחאה. ותהלוכות הפגנות של מוקד מהווה היא כך ומעצם
ההתפתחות גם גדול. משטרתי כוח של התערבותו נדרשה בחלקן ותהלוכות. הפגנות
זאב פסגת יעקב, נווה הנציב, ארמון (גילה, לה וסביב בירושלים השכונות של המואצת
הגובר לביקוש מענה למתן עתידית להתארגנות ישראל משטרת את חייבה ורמות)

באוכלוסייה. מתמיד גידול חל לכך בנוסף המשטרה. לשירותי
לחקר "המכון ידי על שנערכה תחזית פי על נפש. אלף 478 ירושלים מנתה 1988 בשנת
ולהגיע ב0/"40 2003 שנת עד לגדול ירושלים הייתה עתידה בישראל", חברתית מדיניות

העלייה). גלי את בתחשיבים לכלול מבלי (וזאת נפש אלף לכ680

הוא ישראל, במשטרת חדש מחוז להקמת ב1.1.91 שהביאו הם אלה, מרכזיים גורמים
נקבעו החדש המחוז משרדי של מיקומם אלבלדס. חיים ניצב של בראשותו ירושלים, מחוז
העיר תחנת הבירה, תחנת משטרה. תחנות חמש כלל המחוז בירושלים. הרוסים במגרש

שמש. בית ותחנת יעקב נווה תחנת גילה, תחנת העתיקה,
הפונקציות חלוקת לתחנות. ירושלים מחוז בין (מרחב) ביניים דרג הוקם לא
שפונקציות העיקרון על הושתתה לתחנות ירושלים מחוז מטה בין האופרטיביות
הדורשות שפונקציות בעוד לתחנות, תופנינה הציבור את ותכופות ישירות המשרתות
כוח החדש המחוז הפעיל כן, כמו המחוז. ברמת תטופלנה כוללנית וראייה התמקצעות

תחילה". "מחשבה מבצע במסגרת העתיקה העיר ויחידת מג"בירושליס של משימתי
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ושירת וקדושתה, ייחודה ירושלים, לביטחון דגש נתן ירושלים מחוז של מחדש הארגון
ונבחרות מיוחדות מסגרות הקמת איפשר הוא הבירה. אזרחי את יותר ונוח טוב באופן

לאירועים. מהיר מענה למתן

החקירות, בתחומי התפקידים בעלי את בתוכו יכלול ירושלים מחוז מטה כי הוחלט
לו כפופות יהיו כי הוחלט בנוסף האזרחי. והמשמר וניהול אדם כוח המבצעים, המודיעין,
מיוחדתירושלים, סדר יחידת ,33 יחידה מרכזיתירושליס, יחידה הבאות. היחידות ישירות
עין ו"הדסה" "אגד" מבשרת, נקודת (כולל הבירה תחנת הגבולירושלים, משמר מפקדת
היהודי), הרובע ונקודת הכותל נקודת הבית, הר יחידת (כולל העתיקה העיר יחידת כרם),
המחוזי. הספר ובית גילה תחנת יעקב, נווה תחנת שמש, בית תחנת וכן מג"ב, פלוגות שתי
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(מתנ"א) ארצית תנועה משטית הקמת
החללים מספר .17,698 היה 1991 עד המדינה מקום הדרכים בתאונות ההרוגים מספר
משטרת התאימה השנים כל לאורך .17,320 על עמד תקופה באותה ישראל במלחמות
יכולתה, את לשפר להמשיך כדי במדינה. הדרכים בתאונות למאבק היערכותה את ישראל
וזאת (מתנ"א), הארצית התנועה משטרת את 1991 בספטמבר ישראל משטרת הקימה

הקמתה. את שאישרה הכנסת של הכלכלה ועדת באישור
הסדרת בנושא המשטרה יחידות כל על ולפקח לתאם להנחות, מתנ"א את יעדה המשטרה
מערך על ולפקד לדין עבריינים להביא אותן, לחקור תאונות, למנוע בדרכים, התנועה
מהם כוחאדם, תקני 400 יתוספו התנועה שלמערך הוחלט התנועה. על הבינעירוני הפיקוח
79 יתוספו כי הוחלט כן כמו במתנ"א. נכלל שאינו התנועה כוח לסדר ו171 למתנ"א 229
441 על יעמוד במתנ"א התקנים סך כי נקבע ומסוק. אופנועים שלושים מהם רכב, כלי
הפיקוח יחידת אדם, כוח תקני 27  ארצית תנועה מפקדת תקבל מהם אדם, כוח תקני
כוח תקני 105  מרכז המרחבית הפיקוח יחידת אדם, כוח תקני 172  צפון המרחבית

אדם. כוח תקני 137 תקבל דרום  המרחבית הפיקוח ויחידת אדם;
וביטחון שיטור אגף לראש פיקודית כפופה תהיה מתנ"א מפקדת כי הייתה ההחלטה
והן מקצועית הן התנועה, משטרת למפקדת כפופות יהיו המרחביות הפיקוח ויחידות

פיקודית.
צפון (ימ"פ) המרחבית הפיקוח יחידת בירושלים, הארצי במטה מוקמה מתנ"א מפקדת
וימ"פ שברמלה המרכז מחוז במטה  מרכז ימ"פ בנצרת, צפוני מחוז במטה התמקמה

גת. קרית בתחנת  דרום
כדלהלן: הוגדרו מתנ"א תפקידי

דרך לנתוני לב בשים ופריסתו, הבינעירוני הפיקוח מערך להפעלת פיקודית אחריות *

התנועה. בהזרמת ולתקלות תנועה לנפחי דרכים, תאונות גורמי המהווים
העירוני. הפיקוח מערך להפעלת מקצועית אחריות *

מקצועיות ויחידות סיורים הפעלת שיטות בדבר המשטרה, לפיקוד הצעות הגשת *

התנועה. בנושא

טכניים. עזר אמצעי ופיתוח התנועה בנושא תפעול ושיטות נהלים עיבוד *

המשטרה. יחידות לכלל תנועה כנושאי והדרכה הכוונה ייעוץ, *

בטיחות אכיפה, בנושאי הרלוונטיים הגורמים עם בשיתוף חקיקה תיקוני ייזום *

אלה. בנושאים השטח יחידות והנחיית ותקינה,
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התאמתם בדיקת התנועה, חוקי אכיפת בתחום חדישים מכשירים ייצור אחר מעקב *

השטח. ביחידות ולהפעלתם לרכישתם ואחריות ישראל משטרת לצורכי
השטח. ביחידות תפקיד תוך וביקורות תקופתיות ביקורות ביצוע *

התעבורה בענייני והמרחביות המחוזיות והיחידות הארצי המטה מחלקות עם תיאום *

בדרכים.
בדרכים. הבטיחות בנושא לציבור והדרכה הסברה ושיטות מסגרות קביעת *

התנועה. בנושא העוסקים גורמים בפני המקצועי בתחום המשטרה ייצוג *

להפעיל המשטרה פיקוד החליט התנועה חוקי אכיפת לצורכי השונים האמצעים במסגרת
ולאכיפת בכבישים בולטות להפגנת גם אלא ממלכתיים, טקסים לליווי רק לא אופנועים
צפופי איזורים כדוגמת יותר, כבד רכב על יתרון לאופנוע בהם באיזורים תנועה חוקי

חסומים. ובכבישים תנועה
העבודה, בשעות גמישות תוך מתואמות, במשמרות יועסקו האופנוענים כי קבעו במשטרה

הרגילות. המשמרות במסגרת ולא
מתנ"א שוטרי כל התייצבו הארצית, התנועה משטרת הקמת יום ,1991 בספטמבר ב15
מילואי רוני המשטרה, שר נכחו בטקס בקיסריה. רושם רב לטקס ואופנועיהם ציודם על
מפקד שנלר; עותניאל בדרכים, הבטיחות מנהל ראש טרנר; יעקב רבניצב הכללי, המפקח
בדבריהם הדגישו הנואמים כל רבים. בכירים משטרה קציני וכן טביב, דני נצ"מ מתנ"א,
כל עברו בסיום הדרכים. בתאונות למלחמה מתנ"א בהקמת שתולים הרבה התקווה את

מכובד. הצדעה במצעד המכובדים בימת לפני האופנועים, ובראשם הרכב, כלי
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תיכת"ם ספר בבת* משטרה מגמת ל>מת>
המשטרה במדעי ייחודית תכנית לפעול החלה ,1991 תשנ"א, הלימודים בשנת

ביבנה. "גינסבורג", שם על התיכון הספר בבית והקרימינולוגיה
ב1988 לראשונה העלו התיכוניים הספר בבתי וקרימינולוגיה משטרה ללימודי הרעיון את
השפלה, מרחב מפקד עת באותה ששימש קליין, חיים ניצב בכירים, משטרה קציני שני
בתופעת ללחימה דרכים חיפשו הקצינים שפלה. מרחב משא"ז קצין ברוכמן, אבי וסנ"צ
וקרימינולוגיה משטרה לימודי לומדים בו במקום כי והניחו הנוער, בני בקרב הסמים

בסמים. לשימוש ויתנגדו יגנו שיוקיעו, חברתי, ואקלים אווירה ייווצרו
יעקב רבניצב המשטרה, מפכ"ל בו ותמכו במשטרה, יותר גבוהים לדרגים הועלה הרעיון
היה הרעיון להגשמת נמרצות שסייע פעיל שותף אבינרי. גד המשטרה, משרד ומנכ"ל טרנר,

ראשי. חינוך קצין גל, שלמה ניצב
קציני עם ויחד ברעיון, נמרצות תמכו קושניר, שמעון של בראשותו ביבנה, "רוטרי" אנשי

הנושא. ודחיפת חשיבה צוות היוו המשטרה
ברציפות שנים שלוש במהלך הלימודים תכנית את ליישם התחייבה ישראל משטרת
מפגשים מספר התקיימו ונערכה, נכתבה הלימודים שתכנית לאחר י"ב. כיתה ועד י' מכיתה
משרד גלהר. רינה של בראשותה החינוך, במשרד ייחודיות לתכניות המחלקה אנשי עם
של ובדיקה בחינה שעברה לאחר לבגרות, לימוד יחידות לשלוש התכנית את אישר החינוך

מדעי. יועץ

עיקריות: מטרות ארבע נקבעו התכנית של בבסיסה
ידי על שהותווה המרכזי ליעד בהתאם למשטרה, האוכלוסייה בין חיובי אקלים יצירת .1

לציבור". הפנים "עם  ישראל משטרת של הבכיר הפיקוד סגל
המשטרה ליעדי משפחותיהם בני ובקרב התלמידים בקרב המודעות הגברת .2

הציבור. את המשרת כארגון ולמשימותיה
חיים. כדרך במשטרה לשירות התלמידים אוכלוסיית בקרב ראשוני גירוי יצירת .3

דמוקרטית. בחברה המשטרה ותפקוד הפשיעה חקר בתחום לתלמידים ידע הקניית .4

ביבנה, "גינסבורג" שם על התיכון הספר בבית תלמידים 96 לתכנית נרשמו ב1991
י' מכיתה נמשכו הלימודים לימוד. כיתות שלוש פתח הספר בית דגון. יקותיאל בהנהלת
התלמידים סיירו הלימודים תוכנית במסגרת לימוד. שעות 270 של במסגרת י"ב כיתה ועד
ובבתי נוער במוסדות שב"ס, במתקני המשטרתיים, הספר בבתי משטרה, במתקני

המשפט.
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של שונות בפעילויות התלמידים שולבו התיאורטיים, הלימוד תחומי את להטמיע במטרה
לבוחן הצטרפו הדרכים ותאונות התנועה פרק לימוד לאחר לדוגמה המשטרתית, העשייה
הביטחוני הפרק לימוד לאחר מסוימת. תאונה אירעה מדוע ולהבין לחקור כדי תנועה
גויסו י"א ובכיתה המקומית, המשטרתית היחידה בפעילות התלמידים שולבו והקהילתי

האזרחי. למשמר

התיכון הספר בבית וקרימינולוגים משטרה לימודי מגמת נפתחה תשנ"ב הלימודים בשנת
בירושלים. "בויאר" מיי ע"ש

וי"ב י"א בכיתות שנתיים במשך והקרימינולוגיה המשטרה לימודי נלמדו זה בתיכון
חמש של ברמה בגרות לבחינות לגשת לתלמידים שאיפשרה החברה, מדעי מגמת במסגרת
מתוך לימוד יחידות שתי היוותה והקרימינולוגיה המשטרה לימודי תכנית לימוד. יחידות
הכין ישראל ומשטרת הספר בית של משותף צוות לימוד. שעות 180 היה והיקפה החמש,
של היסטוריה יחידת ראש הוד, אלי משנה ניצב היו הצוות חברי לימודים. תכנית את
בריוסף, מלי וסנ"צ הספר בבית לסוציולוגיה מורה ליפשיץ, שלומית ישראל, משטרת

בקח"ר. הסברה מדור ראש

כללה הוד, אלי נצ"מ הראשונה בשנתה וריכז הוביל אותה ב"בויאר" הלימודים תוכנית
קציני כולל מומחים, מרצים סימולציה. ומשחקי אירועים ניתוח פרונטאליות, הרצאות
במקומות לימודיים סיורים התקיימו בנוסף התלמידים. בפני הרצו בכירים, משטרה
להכיר במטרה הרווחה, ובמשרד משפט בבתי משטרה, במתקני למשל: ייחודיים, ובאתרים
אישי, נושא בחר תלמיד כל העבריינית. ההתנהגות את ולהבין החוק אכיפת מערכת את

העבודה. בהכנת להם שסייע חונך הוצמד תלמידים קבוצת ולכל
את בתוכה היא אף ששילבה לימוד, כיתת באשדוד גי" "מקיף בתיכון נפתחה בתשנ"ג

המשטרה. לימודי

נוספים ספר בתי בשני וקרימינולוגיה משטרה לימודי נפתחו תשנ"ה הלימודים בשנת
בארץ:

שבבית לזו הדומה לימודים במתכונת חנה בפרדס "החקלאי", התיכון הספר בבית .1

ביבנה. "גינסבורג", הספר

לקראת עיתייםתורנייס לימודים שולבו דתית, פנימייה במעלות, דתי" חינוך "בקרית .2

תעלומות פענוח ומשפט, חוק קרימינולוגיה,  מגוונים משטרה בלימודי מלאה בגרות
הכשרה התלמידים קיבלו העיוניים הלימודים לצד ועוד, הענישה תורת ופשעים,
החינוך קרית לבוגרי העניקו והקרימינולוגיה המשטרה לימודי פלילי. לזיהוי במעבדות

במשטרה. לקצונה ההמתנה בתקופת משמעותי קיצור
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עבודות בניתוח מיומנות לתלמידים מקנה ולקרימינולוגיה למשטרה הלימודים תכנית
שבין הגומלין יחסי ואת למשטרה החברה בין הקשר את ומציגה המגוונות השוטר

לקהילה. המשטרה
בפעילות שמקורן תופעות לגבי הידע את התלמיד מרחיב הקרימינולוגיה לימודי במסגרת
איכות את לשפר מגמה מתוך אלו, בעיות לפתרון פעולה דרכי לאתר ומנסה עבריינית
מזדהה השוטר, לתפקידי חיובית עמדה התלמיד מגלה כן כמו הקרובה. בסביבתו החיים
נטילת תוך פעיל באופן ולמשפט לחוק חיובי יחס ומפתח ויעדיה המשטרה תפקידי עם

אחריות.

המשטרתית; לעשייה וקרימינולוגיה סוציולוגיה בין הקשר את מדגישה הלימודים תכנית
על שעבר במי למעשה הלכה מטפלת החוק אכיפת מערכת של המבצעת כזרוע המשטרה

מהנורמות. וסטה החוק
עקומת את להוריד שמטרתו למשטרה, הספר בתי בין הפעולה לשיתוף תורמת התכנית
במדינה החיים איכות את להעלות הפרט, של והרכוש הנפש ביטחון את להגביר הפשיעה,
קרבן היותן את למנוע מנת על בסיכון, אוכלוסיות המוגדרות ייחודיות, באוכלוסיות ולטפל

עבירה.
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המפרץ במלחמת המשטרה ה>ערגות
צבאית פלישה היה ששיאו מדיניצבאי משבר התיכון במזרח התפתח 1990 שנת במהלך
כי החליט חוסיין, סאדם עיראק נשיא .1990 באוגוסט ב2 עיראק ע"י כווית וכיבוש

לספחה. והחליט לעיראק "שייכת" כווית
עיראק של נשיאה ומעתה עיראק, עם ומתאחדת חוזרת "כוויית כי הצהיר הוא השאר בין
הטובים". הערבים כל ולמען העיראקים כל למען החלטה זוהי כוויית. של נשיאה גם הוא
כבש שעות שבע ותוך בוקר לפנות 2:00 בשעה לכוויית עיראק צבא פלש באוגוסט ב2
ג'יימס האמריקני, החוץ שר בכוויית. מפתח ועמדות הבירה עיר את העיראקי הצבא
ברית הסובייטי. עמיתו עם משותף דעת גילוי לפרסם מנת על למוסקבה, טס בייקר,
את להפסיק והחליטה מכוויית, עיראק של מותנית ובלתי מיידית לנסיגה קראה המועצות
בנאט"ו בריתה בעלות מכל ביקשה הברית ארצות לעיראק. והציוד הנשק משלוחי כל
עיראק נכסי כל את ולהקפיא הנפט, על לרבות מעיראק, סחורות על כללי חרם להטיל

בארצותיהן.

עיראק של תנאי ללא נסיגה והאו"ם ארה"ב דרשו זה עיראקי מלחמתי מצעד כתוצאה
חל"כ בנשק בשימוש ואיימה וישראל ארה"ב נגד מלחמה עיראק הכריזה בתגובה מכווית.
מלחמת נפתחה וב16.1.91 עיראק ידי על נדחו והפשרה התיווך נסיונות כל כימית). (לוחמה
בעיראק. קרקע מטרות על בריתה ובעלות האמריקני האוויר חילות של במתקפה המפרץ

הוקמה, הערבית" האומה להגנת עממית "ועדה גדולה. לתמיכה חוסיין סאדם זכה בירדן
מובארק, חוסני מצרים, נשיא עיראק. של לצדה להילחם התנדבו ירדנים מ5,000 ויותר
של דחוף לכינוס קראה סוריה מכוויית; העיראקיים הכוחות של מיידית לנסיגה קרא

בכוננות. הועמד הסורי והצבא הערבית, הפסגה ועידת

העיראקי הצבא פלישת את וגינו משותפת, הודעה הוציאו המועצות וברית הברית ארצות
עיראק על וכי חוקית ובלתי ברוטאלית הינה עיראק שפלישת ציינו בהודעתן לכוויית.
הבינלאומי, ולחוק האו"ם לעקרונות מנוגדת הפלישה תנאים. ללא מכוויית מיד לסגת
עם תשלים לא הבינלאומית שהקהילייה לדעת צריכות תוקפניות ומדינות בהודעה, נאמר
נושאת נעה 3.8.90 ביום בכוויית; כוחותיהם את לעבות המשיכו העיראקים אך תוקפנות.

הפרסי. המפרץ לעבר מלחמה, אניות בשש מלווה "אינדיפנדנס", האמריקנית המטוסים
ובסיומה: המלחמה כדי תוך המפרץ, מלחמת שלפני המאורעות השתלשלות פירוט להלן

עיראק, נגד וצבאיים כלכליים אמצעים לנקוט מחליט האמריקני הממשל  ב6.8.90
על מקיפות וצבאיות כלכליות סנקציות להטיל מחליטה הביטחון מועצת ימי. מצור כולל
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מלחמה אניות מתנגדים. וללא קולות 13 של ברוב מאושרת הסנקציות הטלת עיראק.
המפרץ. לעבר מפליגות סובייטיות

ערב לכיוון מבסיסם יוצאים אמריקנים חיילים ואלפיים קרב מטוסי  ב7.8.90
הסכמתו את נתן פאהד שהמלך לאחר הכוחות, משלוח על מורה בוש הנשיא הסעודית.
לסעודיה, צבאי כוח להזרים החלה מצרים גם סעודיה. לשטח אלה כוחות לכניסת

התיכון. הים בחוף הנפט מסוף את סגרה וטורקיה

על הבינלאומי החרם עיראק. על ימי סגר להטלת נערכות העולם מכל מלחמה ספינות
קצר זמן תוך אותה לתקוף מתכוונת ישראל כי טוענת עיראק מוחלט. כמעט הוא עיראק

הברית. ארצות עם יחד האוויר מן
סעודיה. עם הגבול לאזור כימי נשק מעביר חוסיין סאדם עיראק שליט  ב8.8.90

הפסגה של העיקריות ההחלטות בקהיר. מתכנסת ערב מדינות ראשי פסגת  ב10.8.90
הן הערבית

כוויית, בריבונות ותמיכה לכוויית העיראקית הפלישה גינוי 
המפרץ, מדינות נגד עיראק איומי גינוי 

ערבים. צבא כוחות לשגר סעודיה לתביעת היענות 
זרים". צבא לכוחות קפיצה לקרש להפוך לארצו יניח "לא כי, מצהיר חוסיין המלך

לנהל לבגדד לצאת הסכים המנהיגים מן אחד לא אף כי אומר מובארק מצרים, נשיא
מורת מעוררת בעיראק ערפאת של משמעית החד תמיכתו חוסיין. סאדם עם ומתן משא

רוח.

לסעודיה. מגיעים מצרים חיילים 5,000  ב11.8.90

העיראקים. לצד להילחם מתנדבים ירדנים חיילים אלפי

את לחדש אחרון כניסיון ולוב אלג'יריה סוריה, מצרים, נשיאי בין פגישה מתקיימת
תקווה עוד אין כי מובארק הנשיא אומר מאלכסנדריה בשובו עיראק. נשיא עם המגעים

שלום. בדרכי במפרץ המשבר לפתרון

וקצינים טייסים כי אומר עיראק צבא דובר קודש". ל"מלחמת לצאת קורא עיראק נשיא
הפרסי. במפרץ האמריקנים המשימה כוחות עם נמצאים ישראלים

הזדהות ובכינוס בהפגנות בעיראק תמיכתם את מביעים ושומרון ביהודה פלסטינים
באוגוסט). 119)
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העולם לאיחוד פתח נותנת עיראק "פלישת מודיעה. בישראל האיסלאמית התנועה
עזה. ברצועת נערכות בעיראק תמיכה הפגנות הערבי".

להשלמת מילואים חיילי גיוס על מורה בוש, ג'ורג' הברית, ארצות נשיא  ב22.8.90
אחיות רופאים, אלחוטנים, אספקה, צוותי טייסים, אלף בכ40 מדובר במפרץ. הפריסה
דילוגים למסע יוצא הוא כי מודיע חוסיין המלך הצבא. זרועות מכל רפואיים וטכנאים

באזור. מלחמה למנוע מחודש בניסיון ערביות ובבירות בבגדד
חוסיין לסאדם לסייע עניין שום אין שלישראל אומר שמיר, יצחק ישראל, ממשלת ראש
לתקוף אולי שזוממים ושהגורמים הפרסי, במפרץ המשבר למערבולת ישראל את לגרור
ראש אומר כן, כמו כבד. מחיר ישלמו זאת, לעשות יעזו שאם היטב יודעים ישראל את
אפשרות. לכל מוכנים להיות יש אבל דבר, יקרה שלא ייתכן חירום; שעת שזוהי הממשלה,

אב"כ. מהתקפת העורף להגנת משנה ועדת להקים מחליט הוא
צריכה ואינה מעורבת אינה שישראל אומר שמיר, יצחק הממשלה, ראש  ב26.8.90

אב"כ. מסכות לחלוקת שרים ועדת ממנה הוא במפרץ. במשבר מעורבת להיות
סעודיה נגד תוקפניים איומים להשמיע חוסיין סאדם ממשיך הבאים הימים במהלך

עמוקה. לתהום האזור כל את דוחפת הברית שארצות ואומר וישראל
העיראקי הפרלמנט עיראק. נגד כוח הפעלת מאשר האמריקני הקונגרס  ב12.1.91
חלוקת מתחילה ובארץ לעזוב, עיראקים לדיפלומטים מורה וושינגטון חירום. לדיון מתכנס

הכפרי. למגזר מסכות
הקהילייה של החוץ שרי נכשלת. בעיראק האו"ם מזכ"ל של שליחותו  ב13.1.91
למלחמה. מוכנה הברית שארצות מכריז בייקר ג'יימס חירום. לישיבת מתכנסים האירופית
חוזרים פלסטינים אלפי המוני. השמדה נשק לישראל שתשגר שוב מאיימת עיראק
להסלמה קורא ה"חמאס" של כרוז עזה. וחבל ושומרון יהודה לשטחי ערב מארצות

עיראק. עם סולידריות ולהפגנת

בכוויית, להחזיק כדי מוות עד להילחם שעליהם ואומר העיראקי, לעם פונה חוסיין סאדם
הערבית. האומה לסמל הפכה וכוויית היות

צבא לעיראק. האו"ם שהציב האולטימטום פוקע בבוקר, 7:00 בשעה  ב15.1.91
חוסיין סאדס הפשרה. מאמצי כל נכשלים צה"ל. גם וכן עליונה בכוננות הברית ארצות
הפרלמנט ישראל. עם לגבול בסמוך כוחות מרכזת סוריה לקרב. מוכן שהוא בכוויית אומר
מטוסים. ו1,200 חיילים אלף 680 מונה במפרץ הבינלאומי הכוח מלחמה. מאשר הבריטי
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יעדים על במתקפה הברית ארצות פותחת ישראל, שעון פי על 1:40 בשעה  ב17.1.91
"טומהוק" טילי בירי מתחילה היא במדבר". "סופה מכונה המתקפה ובכוויית. בעיראק
בוש הנשיא מתחילתם. בקרבות משתתפים הבריטים הברית. ארצות וממטוסי מספיגות
עם פעולה בשיתוף החל כוויית "שחרור מודיע. הלבן הכית ודובר לאומה נאום נושא
פתיחת לפני ישראל את מעדכנת הברית ארצות בקואליציה". השותפות של הכוחות

(הג"א). חירום משטר מושלט ובישראל המתקפה
לעבר קונבנציונליים טילים כעשרה משוגרים בוקר לפנות 2:00 בשעה  ב18.1.91
ציונה. נס  לציון בראשון ואחד אביב בתל שלושה בחיפה, נוחתים מהם שניים ישראל.

לרכוש. נגרם ונזק נפצעים, אנשים 22

צפע" "נחש וסיסמת שידוריו את הרדיו הפסיק בבוקר, לפנות 02:02 בשעה כאמור,
סאדאם האטומים. החדרים אל מיטותיהם מתוך ישראל מדינת תושבי את הזניקה
ממערב עשה. וכך ישראל לעבר טילים ישגר  מלחמה תפרוץ אם כי באומרו איים חוסיין
שני של מותם את שגרמו "סקאד" טילי כ40 המלחמה לילות כל במשך שוגרו עיראק
בפעם היתה, זו דירות. ומאות בתים עשרות של והרס עשרות של פציעתם גן, רמת אזרחי
הדואגים ההורים בממ"ט, הבוכים הילדים של  הישראלי העורף של מלחמתו הראשונה,

הראשון. בקו עצמם את שמצאו הג"א וחיילי הניילון יריעות מאחורי
שלא מישראל מבקש בוש הנשיא בגדד. על מאסיבית בהתקפה פותחת הברית ארצות

בעצמה. בעיראקים תטפל הברית שארצות ומבטיח להגיב,
שלושה דן. וגוש אביב תל על שנייה טילים התקפת נערכת 730 בשעה  ב19.1.91

נפצעים. איש שלושים לציון. בראשון ואחד אביב בתל נופלים טילים
כוויית. לעבר לנוע מתחילים יבשה וכוחות עיראק צבא על כבדות הפצצות מתנהלות
ארצות של הקרב מטוסי נ"מ. וטילי "פטריוט" סוללות לנתב"ג מובאים אווירית ברכבת
את להשמיד בניסיון עיראק של המערבית בגזרה פעילותם את מגבירים ובריטניה הברית
הטילים. ירי על שמחה קריאות משמיעים ועזה שומרון יהודה תושבי הטילים. משגרי
הפגנות עיראק". את "להשמיד האמריקנים תכנית את לעצור מהאו"ם מבקש אש"ף
לישראל ושבח אהדה גל ישראל. את להשמיד חוסין לסאדם קוראות בירדן תמיכה
התקפות יימשכו נמשכת, המלחמה עוד שכל אומר, בצרפת עיראק שגריר הברית. בארצות
ישתמשו והם כימי, ראש עם טילים עיראק שבידי מוסר בגדד רדיו ישראל. על הטילים

להתפתחויות. בהתאם בהם
שוורצקופף הגנרל ודהראן. ריאד בערים בסעודיה נוחתים קרקעקרקע טילי  ב20.1.91

שנים. לכמה פעולה מכלל הוצאו עיראק של הגרעיניים שהכורים אומר
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נגרם כבד נזק נפצעים. ו82 לב, מהתקף נפטרים אנשים שני גן. ברמת טיל נופל 22.1.911
לרכוש.

דירות. בבתי לחלונות נגרם נזק בחיפה, טיל נוחת ב23.1.91
ו66 נהרג אחד אדם תשעה. אביב ובתל שלושה בחיפה טילים: 12 נופלים ב25.1.91

נפצעים.

נבאלה. בבית ואחד בצריפין אחד בחיפה, אחד אביב, בתל טילים שני פוגעים ב26.1.91

בשומרון. בלוט דיר בכפר אחד טיל נופל ב28.1.91
בשומרון. נילי ביישוב טיל נוחת ב31.1.91

ידוע. לא במקום לירדן מזרחית טיל נופל ב2.2.91
שומרוןשכם. קרני בכביש בשומרון, טיל נופל ב3.2.91

למבנים. כבד נזק ונגרם נפצעים, איש 25 גן. ברמת טיל נוחת ב9.2.91
"השרון". מלון בחוף בהרצליה, לים טיל נופל ב11.2.91

מגורים. לבנייני נגרם כבד ונזק נפצעים, אנשים שבעה בסביון. טיל נופל 12.2.911

 ואחד לערד, דרומיתמזרחית  אחד פתוח. בשטח 1נגב, טילים שני נוחתים ב16.2.91
עמיעז. למישור צפונית

מורשה. לצומת דרומית ,4 מספר 1כביש טיל נופל 19.2.911
הדברים. מהלך את ולק1וע אולטימטום לעיראק להצי! מחליט 1וש הנשיא ,22.2.911
בשעה ה23.2.91 עד לסגת להתחיל העיראקים על כדלהלן קובע הוא הלבן בבית בנאום
שעות, 48 תוך להסתיים חייבת כוויית העיר מן הנסיגה ישראל). שעון (לפי בערב 7:00
לשחרר עיראק חייבת הנסיגה מתחילת שעות 48 תוך שבוע. תוך כולה מכוויית הנסיגה
את להחזיר גם עליה רצונם. נגד המוחזקים הזרים האזרחים ואת המלחמה שבויי כל את
של מיקומם את ולגלות החבלה מטעני כל את לסלק חייבת עיראק החללים. גופות
כוחות של וחריפה מיידית לתגובה תביא אלה תנאים של הפרה כל והים. היבשה מוקשי

הברית. בעלות

אלעל. לצומת צפונית ,6 מספר 1כביש טיל נופל 23.2.911
בהתנגדות, כמעט נתקלים אינם הכוחות הקרקעית. ללחימה הראשון היום  24.2.91
נכנעים רבים עיראקים חיילים ירוד. ומוראל נמוכה רמה בעלי עיראקים חיילים ומוצאים

בשבי. ונלקחים
הקרקע. כוחות מהצלחת לטובה מופתע הוא כי אומר, האמריקני, ההגנה שר צ'ייני, ריצ'רד
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עיראק לעומק לפלוש מתכוונת אינה הברית ארצות כי מבהירים, בייקר וג'יימס צ'ייני
משטרו להפלת צבאית פעולה לנקוט בדעתם אין וכי עיראקית, טריטוריה על ולהשתלט
התבוסה שבעקבות הברית בארצות הממשל מקווה זאת, עם חושייך. סאדם של

חוסיין. סאדם של משטרו יופל העיראקית,
כי ומזהיר הברית, בעלות של המתקפה נגד להתייצב צבאו לחיילי קורא חוסיין סאדם

עיראק". על לילה חשכת "תרד יילחמו לא אם
חיתר. בהר ואחד ערד בתל אחד טילים שני בנגב נופלים  ב25.2.91

מטוסים בעיראק. נפרסים הקואליציה חיילי אלף 100 מכוויית. לסגת מתחיל עיראק צבא
שריון בקרבות עיראק. צפון לכיוון מעמדותיהם בנסיגה מתחילים עיראקים שריון וכוחות
הורה חוסיין סאדם כי מודיע בגדד רדיו תבוסה. העיראקים נוחלים הברית בעלות עם
בחזית. והישגים הצלחה על מדווחים הברית בעלות כוחות מכוויית. לסגת צבאו לכוחות
נופלים הטילים ב5:30. והשני ב3:30 האחד ישראל, לעבר נורים "סקאד" טילי שני

ולנזק. לנפגעים גורמים ולא הארץ, בדרום
צבאות ידי על המכותר עיראק בצבא המונית ומנוסה כניעה שבירה, סימני  26.2.91
או הושמדו עיראקיות דיוויזיות 21 כי מודיע הפנטגון מבגדד. ומנותק בצרה, ליד הברית
וחוסמים כוויית, בירת של נרחבים חלקים כובשים הברית כוחות מבצעית. מפעילות יצאו

עיראק. חיילי של הנסיגה צירי את
עיראק כי אומר הוא נסיגה. על ומודיע לאומה נאום נושא חוסיין, סאדם עיראק, נשיא
הצליחו העיראקים הכוחות כי אומר הוא בנאומו מכוויית. נסיגתה את ביום בו תשלים
נסיבות אך הירואי, קרב זה "היה וכי חודש במשך הברית בעלות מתקפת מול לעמוד

לסגת". העיראקי העם את חייבו מיוחדות
שרידי בין מתנהלים קשים שריון קרבות מושלם. כמעט מחדש כוויית כיבוש  27.2.91
כוחות לבין לחלוטין, כמעט נחסמת נסיגתם שדרך העיראקים, הרפובליקה משמר

וצרפתים. אמריקנים
ובלתי לחלוטין התקפית יכולת "משולל כ עיראק צבא את מגדיר שוורצקופף הגנרל
3,008 המלחמה אודות סטטיסטיים נתונים מוסר הוא האזור". על איום להוות מסוגל
700 כוויית. בזירת שהיו 4,230 מתוך שלל נלקחו או הושמדו עיראק צבא של טנקים
1,856 עיראק. בדרום הרפובליקה משמר של הדיוויזיות נגד בקרב חוסלו נוספים טנקים

.3,110 מתוך הושמדו ארטילריה קני 2,140 .2,870 מתוך הושמדו נגמ"שים

ה"סקאד" טיל מפגיעת 28 האווירית, המתקפה בשלב 22 נהרגו, אמריקנים חיילים 79
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נפצעו אמריקנים 213 היבשה. בקרבות חיילים ו29 בסעודיה אמריקני בבסיס שפגע
נעדרים. אמריקנים וקצינים חיילים 44 במלחמה,

עיראקים. חיילים אלף מ50 יותר שבו הברית כוחות
בקרבם והאכזבה התסכול עזה. וחבל שומרון יהודה שטחי פועלי לעבודה שבים בישראל

הסדר. והפרות האלימות רמת את מגבירים עיראק ממפלת

ושעלינו ה"סקאד", טילי עם להתמודד היכולת יש לישראל כי אומר, שומרון, דן הרמטכ"ל,
לקראתם. ומוכנים ערוכים להישאר

המדיניות המטרות הובס, עיראק צבא משוחררת, שכוויית מודיע בוש הנשיא ב28.2.91
הסכימה שעיראק כך על מדווח הוא הלוחמה. פעילות את מפסיקה הברית וארצות הושגו,
ובהיבטים במפרץ המלחמה בסיום ולדון גבוה צבאי בדרג משותפת פגישה לקיים

האש. הפסקת של הצבאיים
מפעלים בנושא חירום לשעת והצוות הג"א), (משטר החירום, מצב מבוטלים בישראל

עבודתו. הפסיק חיוניים
רק אך נהרגו, אנשים 13 "סקאד". טילי 37 ישראל מדינת לעבר שוגרו המפרץ במלחמת
לב התקפי כגון, אחרות, מסיבות נפטרו השאר הטילים. מפגיעות ישירה כתוצאה שניים

זכוכית. מרסיסי רובם אנשים, 1,046 נפגעו וחנק.

המפרץ במלחמת ישראל מד>נ>וו1
שאינה ישראל ממשלת החליטה ,1990 באוגוסט ב2 שהחל המפרץ, משבר בתקופת עוד
לה שיאפשרו התנאים את ליצור עליה ישירות. לה נוגע שאינו בסכסוך להתערב צריכה
פעיל. באופן בו מעורבת להיות בלי האפשר ככל במדינה התקין החיים מהלך את לקיים
על אוטומטית להגיב לא הממשלה החליטה ישראל, על העיראקיות ההתקפות בעקבות

עיראקית. פעילות כל

עיראק כנגד שפעלה ואזורית, עולמית קואליציה של קיומה על התבססה האיפוק מדיניות
החיובי דימויה את חיזקה שלה, ההרתעה כושר על שמרה ישראל וביעילות. באינטנסיביות

המאבקים. להמשך יותר נוחה מדינית תשתית ויצרה
וגם פעולה, דרשו בקבינט שרים המתח. גאה גן, ברמת טיל שפגע אחרי יום בינואר, ב23
האלוף וסגנו, שומרון, דן אלוף רב הרמטכ"ל, אבל מיידית. לתגובה קריאות נשמעו בציבור
ראש בפני כך ואחר ארנס, משה הביטחון, שר בפני הסתייגויותיהם את העלו ברק, אהוד
למבצע לצאת שאין דעתם, את הסתירו לא אבל מבצעית, תכנית הציגו הם הממשלה.

צבאי.
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הרמטכ"ל בעמדת תמכו בןנון, אביהו האוויר, חיל ומפקד שחק, ליפקין אמנון אמ"ן, ראש
חיסול פני על הברית בעלות בידי העיראקית התשתית השמדת את העדיפו הם וסגנו.
נעשה מעיראק הטילים ששיגור הסיקו המצב מניתוח עיראק. במערב הטילים איום
לבקע חוסיין סאדם ביקש בכך האפשר. ככל מהר למלחמה ישראל את להכניס במטרה
בעיני לגיטימי שנחשב במה מעורב ולהיות עליו, הלחץ מן להפחית הקואליציה, שלמות את

בישראל. מלחמה  הערבי העולם
נתקבל ערב במדינות המערבי. בעולם רבה להערכה זכה ישראל מדינת שגילתה האיפוק
סיוע ישראל קיבלה בעקבותיו המדיני. במישור מיידי רווח נשא הוא ישראלי. כתחכום
התבטאויותיו העמיקו הערבים בקרב הברית. ומארצות אירופה ממדינות וכלכלי צבאי
מוכן קונבנציונלי לא נשק ישראל שבידי התחושה את ארנס, משה הביטחון, שר של
היו אילו כזה, בנשק שימוש למנוע היה ניתן שלא נאמר האמריקני בממשל להפעלה.

כימי. ראש נושא טיל משגרים העיראקים
הלוחמים שבעורף. באזרחים זו במלחמה הפגיעה הייתה הקודמות, במלחמות כמו שלא
דוד מגן האש, מכבי ישראל, משטרת הג"א, כמו במהותן, עורפיות יחידות הפעם היו בחזית

המקומיות. והרשויות אדום
קלה ולפגיעה לרכוש כבדים לנזקים גרם הקונבנציונליים, הנפץ ראשי נושאי הטילים ירי
הניסיון מתוך טיפול תורת ויצרו זה, למצב להיערך השכילו השונות ביחידות בנפש. יחסית

הבא. באירוע בטיפול כבר ויושמו נלמדו אחד באירוע טיפול לקחי המצטבר;
טילים ירי  פחות ומוכר יותר חמור לשלב תעבור הטילים שהתקפת חשש, קיים היה
ערב וצבאות העיראקים בידי קיימת לכך היכולת כי הוכח כימיים. נפץ ראשי בעלי
ורק כימי, אירוע זה היה כאילו אירוע לכל המטפלות היחידות התייחסו לכך אי האחרים.

הריאליים. ממדיו פי על בו טיפלו זו, הנחה שהתבדתה לאחר
תקיפת מפני הפסיכולוגי המחסום שבירת שלאור בהנחה נעוץ היה שהתעורר נוסף חשש
פוטנציאלית מלחמה בעת גס העורף אל טילים ערב מדינות תשגרנה הישראלי, העורף
את ולערער במוראל לפגוע ישראל, בתוך המלחמתי המאמץ את לפצל במטרה בעתיד,

האזרחים. ושל צה"ל של העמידה כושר
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המשטרה פע>לות
לעבוד ישראל משטרת של המבצעים אגף החל לכוויית, עיראק צבא כוחות פלישת מרגע
סיור מדור וקציני אג"מ ראש עוזר ריכזו המטה עבודת את צה"ל. עם פעולה בשיתוף
של עקרוני לשחרור לצה"ל פנו החירום, מינויי את עדכנו הארצי המטה בתוך ומבצעים.
תתפרס בהם משנה, בסיסי מחדש והגדירו חירום, בעת מילואים משירות משטרה אנשי

בשגרה. הקיימת בפריסה להישאר הוחלט בעורף; פגיעה בעת המשטרה
ההיערכות על מקיף דיון במשטרה הבכיר הפיקוד סגל קיים המלחמה פרוץ לפני כחודש
באופן מצוקה בעת למשטרה יפנה שהציבור הייתה העיקרית הההנחה הבאות. לקראת
עמן. מתמודדת אינה כלל שבדרך בבעיות גם תטפל ושהמשטרה מהרגיל, יותר מאסיבי
צה"ל עם התיאומים את והגבירו תדריכים ערכו ופקודות, נהלים במשטרה ריעננו כך לשם

אזרחיות. רשויות ועם עליו) מוטלת האחריות מלחמה (שבעת

בצה"ל עברו רבים משטרה קציני כימית. התקפה של באפשרות בעיקר התמקדו ההכנות
להדריך בצה"ל הוכשרו משטרה אנשי 108 כימית. לוחמה בנושאי מרוכזת השתלמות
חבישת ותרגלו האישית ההתגוננות נושא את השוטרים למדו מהרה עד אב"כ; בנושא
מסכות לחלוקת בהיערכות המשטרה עבודת התרכזה המשטרתיים במרחבים מסכות.

ממנה. שנדרש דבר בכל לצה"ל ובסיוע לאוכלוסייה
שעות 12 בנות במשמרות דהיינו, שלדית, במתכונת לעבוד המשטרה עברה 15.1.91 מיום
המשטרתיים הקורסים שיא. בכוננות המשטרה נמצאה המלחמה אורך לכל ויותר.
ללון נותר השונות ברמות המשטרה פיקוד היחידות. בכל פוזרו והשוטרים הופסקו,
רוני המשטרה, שר השעון. סביב רבים עבדו בירושלים הארצי במטה ובמטות. בתחנות
הלילות את אך אביב, בתל בביתו הראשון הטילים מטח את משפחתו עם חווה מילוא,
לקחים, הפקת נערכה 1991 בינואר ב18 הארצי. המטה של הדיווחים במרכז עשה הבאים
פחמיים בגדים למשטרה סיפק צה"ל נושאים: במספר מחודשת להיערכות שהביאה
על הוחלט לילה; באותו עוד ליחידות הועברו ואלה כימית התקפה של למקרה המיועדים
צה"ל לכוחות משטרתיים מובילים הוצמדו ולחבלנים; לצה"ל משותף וזיהוי גילוי צוות
המוקד תוגבר מרכז; ובמחוז אביב תל במחוז תצפיות הוצבו קישור; קציני הוספו והג"א;
זוהרים אפודים לשטח הועברו השטח; ליחידות הדרכה חומר הופץ רוסית; דובר בו ושולב
היחידות. כל לידיעת הופצו ומסקנותיהם תחקירים, המשטרה ערכה אירוע כל אחרי ועוד.
תכופות שיחות ערכו והרמטכ"ל המפכ"ל נתהדקה. וההצלה הביטחון גורמי בין החבירה
לצה"ל מהמשטרה הפיקוד העברת לשם נפגשו 23.1.91 ביום ולקיצורם. הליכים לתיאום

קרקעקרקע. טילי אירוע בעת
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שהמשטרה, ההנחה, על התבססה טרנר, יעקב ניצב רב המפכ"ל, שהתווה הכוננות תפיסת
נפילת למקום להגיע הראשונה תהיה היממה, שעות בכל בשטח הכי בלאו שנמצאת
מגן, בחליפות המבצעיים השוטרים כל את המשטרה ציידה זו הנחה מתוך הטילים.
משאר אותם שיבדילו אישיים, זיהוי ובאמצעי קשר במכשירי דיבור שיאפשרו גז במסכות

ולזיהויס. גזים לגילוי מיוחדים באמצעים צוידו החבלה ניידות כל הכוחות.
היו ה"סקאד", טילי של הפגיעה לאתרי ראשונים שהגיעו המשטרה, אנשי משימות
נפץ ראש בעל הוא שנפל הטיל אם מיידית לזהות היה החבלנים על ומורכבות. מסוכנות
והפינוי ההצלה לכוחות שאפשרו הסיור, אנשי של תורם הגיע כך אחר כימי. או רגיל
לחסום התושבים, את להרגיע ובפינוים, הנפגעים בחילוץ לסייע למקום, להגיע האחרים
האירוע, לתחום רגלית כניסה רק אישרה המשטרה סקרנים. ולהרחיק הפיגוע אזור את
המשותף החפ"ק באישור רק נעשתה וצלמים כתבים כניסת ופינוי. הצלה לרכב מאשר חוץ

צה"ל. דובר נציג של צמוד ובליווי
אזרחים, מצד לעזרה בפניות מוצפים המשטרה מוקדי היו המלחמה, של הראשונים בימים
לתורני הורה המשטרה פיקוד כימיות. התקפות מפני להתגוננות הקשורים בנושאים בעיקר
הצורך, ובמידת למשטרה, הפונים לאזרחים רוח ובאורך בנימוס להשיב וליומנאים המוקד

הנכונים. לגורמים להפנותם

ניתוק קרובים, חיפוש כגוף. שונות במשימות לעסוק המשטרה נקראה המלחמה בעת
חפצים ועל חשודים אנשים על בדיווח וטיפול ובדירות נטושים עסק בבתי אזעקות

החירום. מצב עקב התחדדה אלה משימות של חשיבותן חשודים.
היו כי אם רכוש, בעבירות בעיקר הפשיעה, בתחומי ניכרת ירידה נרשמה המלחמה בזמן
מאות רוכזו ירושלים, ובמזרח בישראל הערבים ביישובים וגניבות. פריצות של מקרים
בשלוש חוסיין. סאדם עם התושבים הזדהות רקע על סדר הפרות למנוע כדי שוטרים
ניסיונותיהם בגלל המלחמה פרוץ לאחר ספורות שעות עוצר הוטל ירושלים במזרח שכונות

בעיראק. תמיכה הפגנות לארגן התושבים של
בעלי את שריכז חפ"ק, האירוע במקום מוקם היה בארץ, מסוים באזור טיל נופל כשהיה
עם משותף, לחפ"ק מקומיות) ורשויות צה"ל אדום, דוד מגן (כיבוי, בשטח התפקידים
בכיר, משטרה קצין נשאר ובשטח אליו, האחריות עברה צה"ל מטעם המפקד התייצבות
לצה"ל המשטרה סיוע המשותף. בחפ"ק וכנציג באירוע המשטרה כוחות כמפקד ששימש
לגבי מההריסות, שפונו אנשים לתחקר כדי המשטרה שהציבה כוח כלל ההצלה ולכוחות
תוך האירוע אזור על לשמירה והתארגנה ביזה המשטרה מנעה כן כמו אפשריים. נעדרים
ל"אתר יהפוך לא האירוע שמקום גם, הקפידה המשטרה המקומית. הרשות עם תיאום
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להכוונת כוחות בתנועה. לקשיים בערים, בעיקר שגרמה, תופעה לסקרנים, לרגל" עלייה
לו. ובסמוך האירוע שבאזור בצמתים הוצבו תנועה

מתנדבים אלפי זו. במלחמה רבות ועזר שפעל האזרחי, המשמר זכה מיוחדים לשבחים
יחידות בתגבור שעות, 24 במשך מפקדות באיוש מניעה, בסיורי הארץ ברחבי הופעלו
והדרכה בייעוץ לאוכלוסייה, מידע בהעברת החדרים, באיטום לאזרחים בעזרה משטרה,
והשלטת תנועה הכוונת לצורך רחובות בסגירת חסימות, בביצוע המגן, בציוד שמוש לגבי

שנפגעו. באוכלוסיות ובטיפול המקומיות לרשויות בסיוע ביזה, מפני בשמירה סדר,
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דותן ימ> פרשת
לימודיו את השלים לגיוסו שקדמו בשנים האוויר. לחיל לצה"ל, דותן רמי התגייס ב1968
ובמשך האוויר, בחיל עשה שירותו כל את מכונות. להנדסת במגמה ב"טכניון" כעתודאי
במשרד בכירים תפקידים מילא 1980 משנת הברית. בארצות שני לתואר למד זו תקופה

האוויר. בחיל ציוד להק ראש להיות והגיע הביטחון,
ככזה מוכר והיה הסילונית, ההנעה בתחום ראשונה ממדרגה כברסמכא נחשב דותן רמי
האוויר ובחיל הברית בארצות מנועים יצרני אצל רבה להערכה זכה הוא ובעולם. בארץ
מוכר היה בעולם נוספים במקומות גם תפקידיו. בתוקף הדוק מגע לו היה עמם האמריקני,
להכרה זכתה האוויר לחיל המקצועית תרומתו המנועים". "קהיליית בקרב ומוערך
 אישית דרגה לקבלת האוויר חיל מפקד עליו המליץ שב1984 עד גדולים, כה והערכה
לחיל נכס מהווה "הקצין האוויר: חיל מפקד התבטא ההמלצה במכתב משנה. אלוף
ה"לביא" מנוע פיתוח את שישלים עד שנים, מספר עוד בתפקידו ימשיך כי וחיוני האוויר,
ומהנדסים תכנון קציני של המשך דור ויכשיר יגדל וכן ,"?16" למטוסי מנועים ועסקות
ענף ראש תפקיד כשמילא בזמנו, דותן עסק בהם ומשימות פרויקטים  גבוהה ברמה

מטוסים".

כושר את המקצועית, רמתו את ביותר העריכו דותן רמי של ועמיתים פקודים מפקדים,
בטיחות בתחום ההנדסיים הנושאים לקידום ותרומתו שלו והיוצרת המקורית החשיבה
ורבים ימיו הקדיש הוא האוויר, בחיל שירותו שנות 22 במשך מקצועי. ותפעול טיסה

האוויר. חיל של התחזוקה מערך לקידום מלילותיו
לשעבר קניין של תלונה עקב דותן רמי אלוף תת נגד חשדות התעוררו 1988 שנת בראשית
מנכ"ל מינה התלונה בעקבות פעיל. עופר יורק, בניו הביטחון משרד של הרכש במשלחת
החקירה כי המליצה, הוועדה העניין. לחקירת צלניר" "ועדת את ב29.6.89 הביטחון משרד
דן אלוף רב הרמטכ"ל, מינה ב6.4.90 כדין. לכך שהוסמך מי ידי על ותיעשה תימשך
לקצין בצה"ל האפסנאות אגף ראש שהיה עינן מנחם במילואים האלוף את שומרון,
בתקופת דותן רמי נגד שהועלו הרכש במנהלת סדרים לאי החשדות את שיחקור הבודק

האויר. חיל של ציוד להק כראש כהונתו
הצבאי הפרקליט של המלצתו בעקבות באה בודק קצין למנות הרמטכ"ל החלטת
אלוף או אלוף תת בדרגת קצין למנות המליץ אשר סטרשנוב, אמנון אלוף תת הראשי,

שהועלו. החשדות את לבדוק
המליץ שבעקבותיה זר תושב של עדות נמסרה עינן, (מיל.) אלוף של הבדיקה במסגרת
שנת של השנייה במחצית ואכן המשטרה. באמצעות החקירה את להמשיך הבודק הקצין
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באוקטובר וב28 סמויה, בחקירה חוקרת צבאית ומשטרה ישראל משטרת פתחו 1990
דותן. רמי נעצר 1990

הביטחון. מערכת של המשפטי היועץ לשעבר כץ, הרולד הדין עורך נעצר 1990 בנובמבר
שלא לו שניתנה הבטחה סמך על המשטרה חוקרי עם פעולה שיתף כץ התלד הדין עורך

בחקירה. והביאהלמפנה דותן, רמי את הפלילה עדותו לדין. יועמד

סבוכה פרשה שחקרה היא ישראל, במשטרת (יאח"פ) פשעים לחקירות הארצית היחידה
של שותפיו היו חלקם האוויר, בחיל בכירים קצינים רובם רבים, מעדים ראיות ואספה זו

חוקריו. עם פעולה שיתף ולא רב, זמן משך השתיקה זכות על שמר דותן דותן. רמי
במילואים סא"ל והתובע, הצבאית הפרקליטות עם הסכם על דותן רמי חתם ב13.12.90
כדין שלא שקיבל כספים על ומפורטת מלאה אמת הודאת למסור הסכים דותן לוי. שבת
התחייב הוא לכך. נלוות עבירות ועל לצבא מחוץ פרטיים עסקים במסגרת ובחו"ל בארץ
ישראל למדינת להחזיר שביכולתו כל ולעשות התביעה גורמי ועם חוקריו עם פעולה לשתף
יחיאלה, אשתו, על להשפיע דותן רמי התחייב עוד ופירותיהם. והנכסים הכספים כל את
גם להשפיע וכן השחיתות, פרשיות על להן הידוע ככל עדויות שתמסורנה אביבה ואחותו
דותן רמי התחייב לבסוף פעולה. שישתפו מנת על שנחקרו, ואמו גיסו מיכל, גרושתו, על
גורמי התחייבו אלה התחייבויותיו כל מילוי כנגד שפורטו. כפי בעבירות להודות
13 למשך בפועל מאסר עונש בהסכמתו, דותן, לרמי לגזור הדין, לבית להציע הפרקליטות

הצבאית. דרגתו ושלילת מהצבא גירוש ועונש שנים
הצבא, לשלטונות עדותו ידי על לסייע מעוניין הוא כי דותן רמי הצהיר ההסכם בסוף

תדמיתם. ועל הטוב שמם על לשמור עמה ולקשוריס הביטחון למערכת
שנעצר. לאחר וחצי כחודש חוקריו עם פעולה לשתף דותן רמי החל זה, הסכם בעקבות

אחרים. לגבי והודעות הודאות גס מסר הוא
משטרה קציני כמו התפקידים, בעלי ואת ההסכם חותמי את שהנחה הדומיננטי השיקול
העניין בסוד שהובאו המדינה, ופרקליטות הרמטכ"ל. במשטרה, החקירה וגורמי צבאית
באמצעותו המידע את הנאשם מפי לקבל יאפשר כזה שהסכם היה, ברכתם, את לו ונתנו
לדין. ולהעמידם בהם גם לטפל העבירה, במעשי המעורבים מי בביטחון לדעת יהיה אפשר
בצבא נוספים אישום כתבי הוגשו עדותו פי על התביעה. ציפיות את מילא דותן רמי
שנים, שבע פני על השתרעה אחרים בסיוע דותן רמי שטווה הפשעים מסכת לו. ומחוצה
דותן הצליח כץ הרולד הדין עורך בעזרת אחדות. יבשות וחבקה דולר, מיליון כ12 הקיפה
זו הייתה טכנית מבחינה עסקותיו. על לחפות מנת על פרגודים של מורכבת שרשרת ליצור

לפיצוח. קשה שרשרת
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סייג. ללא אמון בו ונתנה מבטחה את בו ששמה שלמה, מערכת שולל הוליך דותן רמי
נעזב החשיפה בעקבות נבגדים. רבים, וחברים פקודים מפקדים, הותירה מעשיו חשיפת
בפרשה, המעורבים חקירת הקרובים. משפחתו לבני פרט מקורביו, כל ידי על כמעט דותן
כן כמו רב. זמן נמשכה במשטרה פשעים לחקירת הארצית ביחידה צה"ל, ואנשי אזרחים
בחברות שטיפלו אמריקניות, חקירה רשויות עם קשר על לשמור היחידה המשיכה

בפרשה. מעורבות שהיו אמריקניות

בפועל לריצוי 13 מתוכן  דותן רמי על מאסר שנות 18 השופטים גזרו 1991 במרס ב27
הגורר מהצבא, לגירוש גם נידון דותן רמי שנתיים. למשך תנאי על  והיתרה מעצרו, מיום

טוראי. לדרגת תתאלוף מדרגת הורד הוא הצבאית^ דרגתו שלילת אחריו
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1>יושל>0 יוגל קר>וג בשכונת נש>ט ארבע רצח  פח"ע אירוע
יובל קרית בשכונת נשים ארבע מחבל רצח ,15=30 לשעה סמוך ,1991 במרס ב10
ובלה 57 בת בניטה מרסדס ,32 בת אליאספור רוזה ,20 בת ביטון מרים בירושלים:

ירושלים. תושבות כולן ,61 בת לויצקי
כאח עבד עזה, שברצועת ג'באלייה הפליטים מחנה תושב אבוגלאלה, מוחמד הרוצח,
עבודתו בתוקף כרם. ובעין ברמאללה ירושלים, במזרח חולים ובבתי בעזה חולים בבית
דתי, מוסלמי היה הוא עזה. מרצועת סדירה ליציאה מגנטי וכרטיס עבודה רישיון לו היו

קיצוני. דתי ארגון לשום השתייך לא אך
ארבעים של להב בעלת קצבים בסכין הצטייד במרס ב10 רבה. בקפידה תכנן מעשיו את
סרט באמצעות לחזהו הדביק נוספת סכין ברשותו. שהיה בתיק הסתיר אותה ס"מ,
לבית מרמאללה דרכו עשה הצהריים בשעות תתגלה. שבתיקו שהסכין למקרה הדבקה,

חברים. עם נפגש שם בירושלים, "סנטג'ון" החולים
החולים לבית "סנטג'ון" החולים מבית שתסיעו מנת על מונית הזמין 14=30 בשעה
מתחת והחביאה מתיקו הסכין את הוציא במונית הנסיעה במהלך כרם. עין "הדסה"
"המפלצת" המשחקים מתקן מול סאלד, טהוןהנרייטה הרחובות לצומת כשהגיע לבגדיו.
האוטובוס לתחנת ופנה מהמונית ירד לעצור, לנהג הורה ,15=30 לשעה סמוך יובל, שבקרית
בתחנה, הנשים ארבע של למותן לגרום כוונה מתוך אחדים. אנשים המתינו בה במקום,
באותה אכבר". "אללה צעקות ובליווי ביותר אכזרית בצורה הסכין אמצעות באותן דקר
עיניה, מול הרצח את ראתה היא גלמידי. עדי ,13 כבת נערה האוטובוס בתחנת ישבה עת

הימנית. רגלה נשברה מנוסתה בעת מהמקום. וברחה
הרוצח של התחתון גופו לפלג ירה באקראי, למקום שנקלע בןדוד, משה משטרה, בלש

ופצעו.
אמר באיזור), לביקור להגיע אמור שהיה האמריקאי החוץ (שר לבייקר", מסר היה "זה
שבן מפני המעשה את שעשה הוסיף כך אחר שנלכד. אחרי מעטות דקות לשוטרים הרוצח

מותו. את לנקום שאף והוא צה"ל, כוחות בידי לכן קודם שנתיים נהרג דודו
ירושלים, מחוז מפקד של בפיקודו גדולים משטרה כוחות למקום זרמו הרצח בעקבות
מפכ"ל גם למקום הגיע יותר מאוחר נוספים. בכירים משטרה וקציני אלבלדס, חיים ניצב
לימים לסגור הביטחון ולשר לרמטכ"ל שימליץ והודיע טרנר, יעקב רבניצב המשטרה,
נאסרה אכן הרצח בעקבות ושומרון. יהודה ערביי בפני הירוק" ה"קו כל את אחדים
החוץ שר של ביקורו תום עד ירושלים לתחומי ועזה שומרון יהודה, תושבי ערבים כניסת
תכנית את הפעילה המשטרה הרצח. למחרת לארץ שהגיע בייקר, ג'יימס האמריקני,
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משטרה של גדולים כוחות בערבים. נקמה למנוע במטרה אסורים" "משחקים החירום
שמואל בצומת פתגילה, בצומת הרצח, בזירת  רגישות בנקודות התפרסו ומג"ב
נסיעתו את מילוא רוני המשטרה שר ביטל הרצח בגלל חברון. ובדרך אילן בר  הנביא

ולקנדה. הברית לארצות המתוכננת
למנוחת הנשים ארבע את ליוו אחרות ושכונות יובל קרית שכונת תושבי ירושלמים אלפי
ג'יימס האמריקני, החוץ שר גם מגן. דוד הכלכלה, שר בהלוויות ייצג הממשלה את עולמים.
טטווילר, מרגרט האמריקני החוץ משרד דוברת צעדה לצדו בהלוויות. השתתף בייקר,
הוא ההלוויות. במהלך מפיו הגה הוציא לא בייקר ג'יימס פרחים. זרי ארבעה ובידיה
שאלות על לענות וסירב קבר, כל ליד כדקה דום ניצב הקברים, ארבעת לכל להגיע הקפיד

המקום. קדושת על לשמור כדי העיתונאים
מאסרי לארבעה ונידון ,8.4.91 ביום נשפט אבוגלאלה, חסן מוסטפה בן מוחמד הרוצח,

עולם.
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לוי >א>ר הכנסת חבר חק>ית
דרעי, אריה השר מחקירת כהסתעפות נפתחה לוי, יאיר ח"כ כנגד בחשדות החקירה
במהלך גלבוע. מאיר נצ"מ של בראשותו הונאה, לחקירות הארצית ביחידה שנוהלה
שנמצאו לאחר המעין", "אל עמותת חשבונות נבדקו דרעי, השר כנגד בחשדות החקירה
ש"ס תנועת כי החשד עלה אז או ש"ס. מפלגת אל זה מארגון גדולות כספיות העברות
מימון חוק עפ"י כמתחייב המדינה, למבקר עליהן דיווחה ולא חוקיות בלתי תרומות קיבלה

מפלגות.

(יאח"ה), הונאה לחקירות הארצית היחידה שוטרי העבירות, של מהותן על לעמוד כדי
בדיקת כדי תוך בכספים. שנעשה השימוש ואת העמותה חשבונות כל את ביסודיות בדקו
והופקרו המעין" "אל מחשבונות שנמשכו אחדות, המחאות נמצאו המעין", "אל חשבונות
את להסתיר כוונה שישנה החשד את העלו ששמותיהם פרטיים, חשבונות במספר
לצרכים שימושים נעשו הרב בכסף כי חשד המעלים אלו, ממצאים עקב בעליהם.
של בראשותו נוסף, צוות דרעי", "צח"מ במסגרת הוקם ואשתו לוי יאיר של האישיים

המעין". מ"אל כספים לגניבת חשדות לחקירת רון, נחמן סנ"צ

בה בנק, בסניף נוהלו החשבונות כי העלתה אשר יותר, מעמיקה בדיקה לערוך החל הצוות
חתימה זכות בעלי היו מהם, אחד או שניהם וכי לוי, יאיר ח"כ של אשתו לוי, גאולה עבדה

אלו. בחשבונות

ולסייע החרדית היהדות של המסורתיים ערכיה את לטפח כדי הוקמה המעיין" "אל
החינוך ממשרד תקציבים ביניהם ציבור, מכספי ניזונה העמותה שונים. בתחומים לנזקקים
גדולים, בסכומים המחאות נמצאו העמותה חשבונות בדיקת כדי תוך הדתות. וממשרד
הן מעורה שהיה היחיד היה לוי יאיר העמותה. מנכ"ל אז לוי, יאיר לפקודת שנמשכו

בסניפיה. בנעשה והן העמותה הנהלת בפעילות
מחשבונות משוכות כולן המחאות, מאות בהם הופקדו כי העלתה אלו חשבונות בדיקת
העמותה, בחשבונות חתימה זכות וכבעל המעין" "אל כמנכ"ל לוי, יאיר ח"כ המעין". "אל
לפקודת היו ההמחאות שני. חתימה זכות בעל חתימת עם יחד ההמחאות, של המושך היה
מהירה חקירה כביכול. האוחז של הסבה חתימת ומאחריהן המעין", ב"אל רבים עובדים
קיבלו לא הם כי העלתה ההמחאות, נמשכו לכאורה שלפקודתם אנשים, מספר של

מזוייפת. שלהם, להיות המתיימרת ההסבה, וחתימת אלו המחאות
הוא היה המקרים וברוב מהעמותה, כספים משיכת לכל נדרשה לוי יאיר ח"כ של חתימתו
לוי יאיר ח"כ נהנה ממנו האמון בסניפים. והן בהנהלה הן הוצאות, של היחידי המאשר

ובכספיה. בעמותה יכול לכל אותו הפכו ההמחאות, הוצאת ונוהג
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ליאח"ה להגיע סירב האחרון לוי. יאיר ח"כ את לחקור החקירה צוות ביקש זה, בשלב
עם פעולה לשתף לוי יאיר ח"כ סירב זו בחקירה דן. מרחב במטה נקבעה זו לכן לחקירה,
הסבירו החוקרים בתוהו. עלו גירסתו את למסור לעודדו החוקרים ניסיונות כל החוקרים.
חקירה לחסוך עשוייה החקירה, של זה מוקדם בשלב גירסה שמסירת לוי, יאיר לח"כ
ששמותיהם המעין", "אל עובדי כל את לחקור הצוות יאלץ כן, לא אם ונרחבת. מסועפת
הסברים ישנן כנגדו הטיעונים לכל כי טען, לוי יאיר ח"כ כאוחזיהן. בהמחאות רשומים
להנהלת החוקרים את הפנה הוא אחת. אגורה לא אף לכיסו, לקח לא הוא וכי פשוטים
לא עצמו הוא אך כשורה, שהכל הסברים לקבל מנת על ולעובדיה, העמותה של החשבונות

גירסתו. את למסור מוכן היה
נחמן סנ"צ את (שכלל החקירה, צוות חקר השתיקה, זכות על שמר לוי יאיר שח"כ מאחר
ההמחאות אוחזי כל את שופן), יצחק ורפ"ק לירן פלורה רפ"ק בכר, גילה רפ"ק רון,
ההסבה, חתימת וכי אלו המחאות ראו לא מעולם כי טענו, ככולם רובם איש). (כמאתיים
לא מעולם כי הוסיפו עוד מזוייפת. למעשה היא  כשלהם שנחשדה ההמחאות על שנחזית

לוי. מח"כ אחרת, בצורה או במזומן אחרים, כספים קיבלו
המעין", "אל עובדי בקרב פשטו עליה שהשמועות וככל החקירה שהתקדמה ככל זאת, עם
ההסבה חתימת אם בטוחים אינם כי טען חלקם להשתנות. הנחקרים גירסאות החלו
שהרשו או לו הסבו לכך ובתמורה לוי, מח"כ במזומן כספים וקיבלו ייתכן אך שלהם, היא

המעין". מ"אל שקיבלו ההמחאות, את בעצמו להסב לו
קשר גאולה, ואשתו לוי ח"כ קשרו ,1987 בשנת כבר כי כך על הצביעו שנאספו, הראיות
מחשבונותיה, המחאות והוציאו העמותה בכספי ידיהם שלחו הם העמותה. מכספי לגנוב
הבנק בחשבונות היתר, בין שניהלו, הבנקים בחשבונות אותן והפקידו המחאות זייפו
לכך, בנוסף בעלה. ושל שלה הפרטי לשימושם עבדה, בו הבנק בסניף לוי גאולה שפתחה
נועדו התשלומים ש"ח. אלף כ200 של בסכומים המחאות לפקודתו לוי יאיר ח"כ רשם
בבנק פדה ההמחאות את דפסחא". "קמחא  הפסח חג לקראת לנזקקים, כביכול
את חילק כאילו לוי, יאיר ח"כ רשם המעיין" "אל במסמכי לחשבונו. והכניסם במזומן,
לוי מיאיר כסף שקיבל אישר לא שנחקר, הסניפים מרכזי איש אך הסניפים, לרכזי הכסף

דפסחא". "קמחא עבור
לוי יאיר ח"כ גנב שלו), הוצאות על כפולות קבלות הוצאת (כגון, ואחרות אלו בשיטות

ש"ח. מיליון מחצי יותר של סכום המעיין", מ"אל
בטענה שהותו, את שם והאריך לארה"ב לוי יאיר ח"כ נסע החקירה, תקופת במהלך
סירב ארצה, כשחזר גם נוספת. לחקירה שזומן למרות וזאת רפואי, טיפול מקבל שהוא

לחקירה. להגיע לוי ח"כ
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מנת על חריש, יוסף לממשלה, המשפטי ליועץ ישראל משטרת פנתה 1991 ביוני ב3
מיידית להגיע "ש"ס", ממפלגת לוי יאיר הכנסת חבר על ויכפה סמכותו, את שיפעיל
דב הכנסת, ראש ליושב לממשלה המשפטי היועץ פנה למחרת משטרתית. לחקירה
ביקש גם חריש יוסף לחקירתו. בהקדם יתייצב לוי שיאיר כדי לפעול וביקש שילנסקי,
חברי נגד החקירות מהלך על דיווח לציבור למסור טרנר, יעקב רבניצב המשטרה, ממפכ"ל
לדעת זכאי שהציבור בטענה חקירותיהם, השלמת את מעכב מה ולהודיע ושרים, כנסת

אלמנטרית. אזרחית חובה למלא נדרשים כשהם נבחריו, נוהגים כיצד
יאח"ה, במשרדי לחקירה לוי יאיר ח"כ הגיע לממשלה, המשפטי היועץ התערבות לאחר

השתיקה. זכות על שמר הפעם גם אך
ח"כ לבקשת אישום. כתב גאולה אשתו ונגד לוי יאיר ח"כ נגד הוגש ,1992 שנת בתחילת

הבחירות. אחרי עד נדחו הדיונים לוי, יאיר

ונמשך ,28.6.92 ב שהחל ומייגע, ממושך דיון התקיים לוי, יאיר נגד החקירה בתיק
של היעדרות וחודש ישראל מועדי המשפט, בית פגרת (למעט ביומו יום מידי ברציפות
עמודי כ5,000 רשם תביעה, עדי כ170 שמע המשפט שבית לאחר מחלה). בשל הנאשם
המשפט, בית בפני רזניק, יהושע הדין עורך התובע, הגיש מוצגים, כ500 והציג פרוטוקול
שני ידי על נחתם המסמך הצדדים". בין טיעון הסדר על "הודעה שכותרתו מסמך ב4.1.93,
ומטעם קלנג וצבי רזניק יהושע הדין עורכי  התביעה מטעם חתמו לצדם, הנאשמים.
הגישה הטיעון, הסדר עם ביחד ויינשטיין. ויהודה רובין יעקב הדין עורכי  הסנגוריה
חזרו ההסדר פי על הטיעון. מהסדר נפרד בלתי חלק שהיווה מתוקן, אישום כתב התביעה

המתוקן. האישום בכתב והודו הקודם, האישום בכתב מכפירתם הנאשמים בהם
הבאות: בעבירות לוי, יאיר ח"כ הורשע העובדות, סמך ועל הודאתם סמך על

.1977 תשל"ז העונשין לחוק 312 סעיף לפי עבירות, 141  מנהל בידי בגניבה
הנ"ל. לחוק (סיפא) 418 סעיף לפי עבירות, 89  מחמירות בנסיבות מסמך בזיוף

הנ"ל. לחוק 423 סעיף לפי עבירות, 144  תאגיד במסמכי כוזב ברישום
הנ"ל. לחוק 425 סעיף לפי עבירות, 5  בתאגיד אמונים ובהפרת במרמה

תנאי על והיתרה בפועל, לריצוי שנים חמש מתוכן שנים, שבע של למאסר נידון לוי יאיר
נגזר כן כמו שביצע. מהעבירות עבירה יעבור לא מהכלא צאתו מיום שנים שלוש שבתוך

תמורתו. מאסר שנות שלוש לרצות או ש"ח אלף 275 בסך קנס לשלם עליו

418 סעיף לפי עבירות, 54  מסמכים בזיוף הורשעה לוי יאיר ח"כ של רעייתו לוי גאולה
בעבירה לוי גאולה הורשעה הטיעון, הסדר במסגרת תשל''ז1977. העונשין לחוק (רישא)
ובהיותה בעלה, עם אחת בעצה עשתה העבריינית פעילותה שאת פי על אף יחסית, קלה

גבוה. ומוסרי אישי ויושר אמינות המחייב תפקיד בנק, כפקידת עובדת
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ללא להישאר היו שעלולים קטינים, ילדים שבעה לוי שלזוג בעובדה התחשבו השופטים
שהרשעתה סברו השופטים שניהם. נאסרים היו אילו הוריהם, חטאי עקב ומשגיח תומך
בגזר כשלעצמה. כבדה ענישה משום בו שיש קלון, אות מצחה על השאירה לוי גאולה של
בפועל, לריצוי חודשים שישה מתוכם שנתיים, של מאסר לעונש לוי גאולה נידונה הדין
על למאסר נקבעה המאסר תקופת יתרת הציבור. לשירות בעבודות שתרצה נקבע אותם
שעברה עבירה לוי גאולה תעבור לא הדין גזר מיום שנים שלוש שבתוך היה התנאי תנאי.

לכן. קודם
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ב>תשל>ם 1 מספר בכביש חרדים הפגנת
צפון את המקשר ,1 מספר כביש רשמי בטקס לתנועה נפתח 1991 באוקטובר ב1
למכוניות המאפשר הכביש מנדלבאום. ושער הנביא" "שמואל שכונת אזור עם ירושלים
שדרות צומת את המחבר ראשי, תנועה עורק מהווה העיר, מזרח דרך לעבור לא ישראליות
בסמוך המתגוררים חרדים חרדיות. לשכונות סמוך ונמצא מנדלבאום, לצומת אשכול
לתנועה. אותו לחסום ונהגו בשבתות, ולפתיחתו לסלילתו התנגדותם את הביעו לכביש

הכירה לתחנת החרדית העדה הנהלת נציגי הגיעו ב3.10, הכביש, חנוכת לאחר יומיים
ה5.10. בשבת 1 מספר לכביש בסמוך חרדים אספת תיאום לצורך ירושלים במחוז

בכירים משטרה וקציני אלבלדס, חיים ניצב ירושלים, מחוז מפקד עם להיפגש ביקשו הם
עליהם היה מסוימים; בתנאים החרדים אספת את המשטרה אישרה בפגישה נוספים.
המשטרה הסדר. שמירת לצורך 12:00 משעה במקום שיוצבו מטעמם, סדרנים למנות
קצין לקבוע מהחרדים וביקשה בו, ולהתקהל 1 מספר לכביש לרדת לחלוטין אסרה
יתפזרו החרדים כי קבעה כן כמו במקום. המשטרה למפקד צמוד שיהיה מטעמם, קישור

.16:00 מהשעה יאוחר לא
כל על תוכנה קבלת את ואישר זו, אספה תנאי על חתם זהב, משי צבי המארגנים, נציג

תנאיה.

לאורך חרדים כ250 התגודדו חצות, אחר ל1:30 17:00 בין ,4.10.91 שישי, ביום כבר אך
וחבטות קללות ובליווי המשטרה גדרות הדיפת תוך ולחסמו, אליו לגלוש וניסו הכביש
במכוניות לפגוע מהחרדים מנע הכביש לאורך פרוס שהיה משטרה כוח בשוטרים.

ונמלט. בפניו לשוטר סטר אף המפגינים אחד החולפות.

הבוקר משעות החל הכביש לאורך רבים שוטרים הוצבו ,5.10.91 שבת, למחרת,
פרשים. כולל וסמויים, גלויים שוטרים 275 המשטרה כוח מנה 13:30 השעה עד המוקדמות.
הגיע 15:00 לשעה ועד חרדים של רבות עשרות להתגודד החלו לערך 14:00 משעה החל
אבנים ליידות החלו המפגינים הסדר. בהפרות החרפה חלה זו בשעה ל6,000. מספרם
גדרות השלכת יריקות, קללות, כדי תוך המונית, תגרה והתפתחה בשוטרים, ובלוקים
להדוף אלא ברירה המשטרה לכוחות נותרה לא זה במצב אשפה. פחי והפיכת המשטרה

פרשים. בסיוע בכוח, שימוש תוך החרדים את
השוטרים החרדיות. השכונות לפאתי להדפם וניסו בחרדים השוטרים נאבקו שעות במשך
חלק המשיכו השבת צאת לאחר גם סביר. כוח והפעילו רוחם, קור על לשמור השתדלו
אבנים ליידות והמשיכו אשפה עגלות הציתו שכונתם, בתוך הסדר את להפר מהחרדים
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פגישה התקיימה 20:30 לשעה בסמוך .22:30 השעה עד נמשכה פעילותם השוטרים. לעבר
המחוז מפקד החרדית. העדה ראש לבין אלבלדס, חיים ניצב ירושלים, מחוז מפקד בין
בשבתות מקרבם סדרנים ולהציב אנשיהם להתנהגות גינוי בהודעת לצאת מהם דרש

הבאות.

התנועה וזרימת ,1 מספר לכביש החרדים התפרצות נבלמה השוטרים נחישות בזכות
נזקקו מהם וחמישה החרדים, התפרעות במהלך נפגעו שוטרים מספר נפסקה. לא בכביש

חרדים. 14 גם נפצעו ההפגנות במהלך חולים. לבית והובהלו רפואי לטיפול
החרדי הציבור מראשי ודרשו בהפגנה, החרדים התנהגות את גינו כנסת וחברי שרים

איפוק. להפגין
לאזור חזר והשקט כבעבר הכביש, ליד נוספת פעם להפגין לחרדים אישרה לא המשטרה

ובשבתות. בחגים גם
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במשטרה המסוק>ם >ח>דת הקמת
צוות מינתה המשטרה משטרתית. תעופה יחידת להקמת המעשית הפעילות החלה ב1989
השוטפת. המבצעית בפעילות האווירי במימד השימוש של ההיבטים מכלול לבחינת מיוחד

המבצעים. אגף ראש עוזר שהיה חפץ, אסף תתניצב עמד הצוות בראש

ואת השטח ביחידות המתעוררות הבעיות את המשטרה, צורכי את בחן הבדיקה צוות
זה לצורך האווירי. במימד האפשריות החלופות כל את הציב מולם הקיימים. הפתרונות
של למשימות והצטרפו והסיור, התנועה יחידות של שוטפת בפעילות הצוות אנשי השתלבו
החל מוטס, ציוד לייצור ובחברות במפעלים הצוות סייר במקביל, החקירות. אגף

ובמסוקים. משקל זעירי במטוסים וכלה ממזל"טים
מענה לתת מסוגלים היו שלא היות הפרק, מעל מיד הצוות הוריד הקטנים המסוקים את
פעולה יכולת באוויר, שהייה זמן מבחינת ישראל משטרת של המבצעיים הצרכים למרבית
כלכלית הצדקה נמצאה לא שני, מצד מבצעי. ציוד נשיאת ויכולת ובלילה אוויר מזג בכל

כבדים. מסוקים לרכישת
בעל מסוק מתאים לפעול המשטרה נדרשת בה הזירה לתנאי כי הייתה, הצוות מסקנת
שייבחר שהמסוק גם הוחלט נוספים. אנשים חמישה עד ושלושה טייס של נשיאה יכולת
נמצא וב1992 מסוקים שני לרכוש ההחלטה סופית התקבלה 1991 בסוף מנועי. חד יהיה

מתאים. תקציבי מקור לכך
ייצור משנת היה מהם אחד הברית. בארצות במכרז נרכשו "206 "בל מדגם המסוקים שני
נצבעו הם משטרה. למשימות והוכשרו שופצו המסוקים .1990 ייצור משנת והשני ,1988
נכתבה "משטרה" הכתובת בולטים, משטרה בסמלי סומנו לבן, כחול המשטרה, בצבעי
מהבהבים, כחולים משטרה פנסי בהם הותקנו כן כמו ו02. 01  הזיהוי ומספרי עליהם

עצמה. רבי וזרקורים סירנות כריזה, מערכות חדישות, קשר מערכות
במרכז המשטרה מבסיסי אחד בתוך שהוכשר מיוחד, במנחת מוצבים "206 ה"בל מסוקי
וניתן בכוננות, תמיד נמצא אחד מסוק גוריון". "בן התעופה מנמל הרחק לא הארץ,
"התעשייה של תחזוקה איש בתורנות נמצא בבסיס דקות. כארבע בתוך להזנקה

השוטפת. התחזוקה על שאחראי לישראל", האווירית
מסוקים טייסת ומפקד טייס שהיה בירן, יעקב ניצבמשנה הוצב המסוקים יחידת בראש
"55 "יחידה במסגרת המסוקים הפעלת לשם למשטרה המגויסים הטייסים האוויר. בחיל
לכל כשוטרים למשטרה מתגייסים הם רב. מבצעי ניסיון בעלי האוויר, חיל יוצאי הם
ומטה. פיקוד בקורס וכלה שוטרים מקורס החל הנדרשות, ההכשרות כל את ועוברים דבר,

393



אירועים ספר

לפעילות הצטרפות תוך המבצעיות, ביחידות מקצועיות השתלמויות גם עוברים הטייסים
לבין בינם אישי קשר גם נוצר המקצועי לקשר שבנוסף כך יחידות, אותן של השוטפת

האחרים. השוטרים

בהם והשימוש המשטרה, עבודות בכל היטב המסוקים שני השתלבו לשירות כניסתם מאז
חמורים, פשיעה ובאירועי פנים ביטחון של אירוע בכל מנוצלים המסוקים וגובר. הולך
חוקי באכיפת התנועה, על בפיקוח רגישים, באזורים נוכחות והפגנת סיור במשימות
מהירה תגובה מאפשרים הם כן כמו חקירה. ובעבודות נעדרים בחיפוש התעבורה,
לוחמים. שלושהארבעה להטיס יכול מטוס כל בטרור; ללוחמה המיוחדת היחידה בשירות

הטריטוראלי. המפקד פיקוד תחת השטח, לכוחות בסיוע נעשית המסוקים פעילות
מג"ב שוטר אחר בחיפושים הייתה המסוקים יחידת של הראשונה המבצעית פעילותה

.(405 בעמוד האירוע סקירת (ראה 1992 בדצמבר טולדנו, נסים הנעדר,

בעולם, מתקדמים משטרה לכוחות ישראל משטרת הצטרפה המסוקים רכישת עם
וליכולת המשטרה של ההרתעה לכושר המוסיף דבר משלהם, מסוקים יחידות המפעילים

שלה. המבצעית
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(מח'יש) המשפט>ם גמשר1 ש1טר>ם חק>תת מחלקת הקמת
בחשד לטיפול בןפורת, מרים המבקרת, התייחסה המדינה מבקרת של הארבעים בדו"ח
יש כי בדו"ח קבעה לא המדינה מבקרת משטרה. אנשי ידי על פליליות עבירות לביצוע
הצורך על דיברה אך המשטרה, של טיפולה מתחום הפנים חקירות מחלקת את להוציא
רב זמן מזה ירדה לא עצמה את החוקרת המשטרה ששאלת מאחר ובבקרה. בפיקוח
פנים לחקירות המחלקה הוצאת בדבר ההחלטה את הדו"ח זירז הציבורי, היום מסדר

אחר. לגוף והעברתה מהמשטרה

זה. בנושא המדינה ביקורת לענייני הועדה דיוני בכנסת החלו 1990 ביוני ב5

בעלי אנשים ביניהם וטובים, גדולים החוקרת משטרה כי לגמרי, ברור היה הועדה לחברי
שלה. אנשיה את גם כפיים ובניקיון ביושר לחקור תוכל בכירה, וכלכלית ציבורית עמדה
לשקול היה כדאי בעטיו רק ואפילו ביותר, חשוב היה המשטרה של החיצוני הדימוי אבל
נוהגת שהמשטרה ייראה החוץ מן לאנשים המשטרה. מן שוטרים החוקר הגוף הוצאת את
שהחוקרים בכך קושי שיש בועדה, נאמר כן כמו ביותר. המקורבים עס הדין משורת לפנים
השאר בין תלוי וקידומם המשטרה, של הכללי למפקח או החקירות אגף לראש כפופים

ובתוצאותיה. החקירה בדרך
מהמטה אנשיהמשטרה חקירת את להוציא המדינה לביקורת הועדה הציעה לכך אי
מקומות שני וציינה והמפכ"ל, החקירות אגף לראש הכפיפות ומן המשטרה, של הארצי
בלשכת או המשפטים במשרד  המשטרה למשרד מחוץ חוקרת יחידה להקמת ראויים

המשטרה. משרד של הכללי המנהל

מאוד טובים מנגנונים קיימים במשטרה כי בוועדה, הדגיש המשטרה של הכללי המפקח
הפנים חקירות את להוציא החלטה תתקבל שאם הייתה דעתו פנימית. ביקורת של
למשרד ולהעבירה היחידה את לחלוטין לנתק הינה האפשרית שהשיטה הרי מהמשטרה,

המשפטים.

את להשאיר הוא הרצוי הפתרון כי בדעה היה חריש, יוסף לממשלה, המשפטי היועץ
כל תלווה היחידה החקירות. על מפקחת יחידה ולהקים המשטרה בידי השוטרים חקירות

אותה. ולכוון בחקירה להתערב ותוכל תיק,

היא המשפטי. היועץ של כדעתו הייתה בייניש, דורית המדינה, פרקליטת של דעתה
ללא דבר, של בסופו ומורכב, אמיתי באופן לחקור שיוכל חוקר גוף קיים שלא הסבירה
היא החקירה חקירות; יבצעו לא הוסיפה, ופרקליטים, דין עורכי משטרה. אנשי המצאות

המשטרה. במסגרת ורק אך הקיים ספציפיות, מיומנויות הדורש מורכב מקצוע
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דן המשפטים, שר הודיע 1990 באוגוסט ב1 המדינה לביקורת בועדה שהתקיימה בישיבה
האוצר משרד המשטרה, משרד המשפטים, למשרד משותף צוות הקמת על מרידור,
למשרד המשטרה מן הפנים חקירות העברת באפשרות שידון המדינה, שירות ונציבות

המשפטים.

האוצר. שר בהסכמת המשפטים ושר המשטרה שר ידי על הצוות הוקם בספטמבר ב11
דורית ראש; כיושב שכיהן המשפטים, משרד מנכ"ל קלוגמן, חיים נמנו הצוות חברי עם
מתתיהו, אורי לממשלה; המשפטי ליועץ המשנה קרפ, יהודית המדינה; פרקליטת בייניש,
תת המשטרה; משרד של המשפטית היועצת הראל, חרותה המשפטים; משרד סמנכ"ל
תת ישראל; משטרת של הארצי במטה חקירות אגף ראש עוזר שלום, איש אלכס ניצב
ראש עוזר בינג, יעקב תתניצב המשטרה; במשרד מב"ת יחידת ראש נוימן, מרדכי ניצב
חקירות מחלקת ראש גדות, רות משנה ניצב ישראל; משטרת של הארצי במטה אג"ת
משרות וסיווג תקינה על הממונה הפנר, א' ישראל, משטרת של הארצי במטה פנים

האוצר. ממשרד התקציבים על הממונה סגן פלאטו, וא' המדינה, שירות מנציבות
הבאות: בחלופות ודן אחדות ישיבות קיים הצוות

משרד במסגרת ובסיסה שתחילתה לגמרי, חדשה אזרחית יחידה הקמת  האחת
המשפטים.

קשר כל לה יהיה ולא בתביעה, והן בחקירה הן שתעסוק אזרחית יחידה הקמת  השנייה
לפרקליטות. או למשטרה

ליחידה. יתלווה פרקליט  השלישית

לפיקוד שוטרים, לחקירות היחידות ויתר פנים חקירות מחלקת הכפפת  הרביעית
קבוע. באופן המשפטים משרד של אזרחי

תורכב הראשון בשלב בשלבים: המשפטים למשרד מח"פ של העברתה  החמישית
אזרחית. תהיה  ובסוף מעורבת, ממתכונת  בהמשך משטרה, מאנשי היחידה

אחדות: למסקנות הגיע הצוות
הנושא כל של העברה על מהפכני באופן ולהחליט דרסטיים צעדים לנקוט אסור .1

המשפטים. למשרד
תקופת שטעונה מיוחדת, מיומנות דורשת שוטרים, עבריינות ובמיוחד עבריינות, חקירת .2

לחקירת יחידה להקים אפשרות אין המשטרה. של מתמיד גיבוי גם ודורשת הכשרה,
המשטרתי מהמודיעין פלילי, לזיהוי המחלקה מן לחלוטין אותה ולנתק שוטרים
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כאלה בצינורות קשורה היחידה תהיה מקרה בכל המשטרה. של הממוחשב ומהמאגר
למשטרה. ואחרים

אזרחיים, ופיקוח בקרה אמצעי שיהיו ובלבד שוטר", חוקר ש"שוטר ברעיון פגם אין .3

ליחידה. אזרחי ליווי הצמדת ידי על או אזרחי פיקוד באמצעות אם
של הפנים חקירת יחידות ביטול תוך לאלתר, חדשה אזרחית יחידה להקים אין 4
אדם כוח בהכשרת קשיים מתאימים, מועמדים של מיידי בגיוס קשיים בגלל המשטרה
שכזאת, אזרחית ליחידה יהיה שלא וחשש והעסקה, שכר תנאי של קשות בעיות מיומן,

הולם. תקציב שוטרים, בחקירת העוסקת

היחידות של המידות בטוהר או במומחיות כלשהו פגם מצא שלא להדגיש ביקש הצוות
הם ואיך הדברים נראים כיצד הייתה העיקרית הבעיה במשטרה. הזה בנושא העוסקות

להיראות. צריכים

שלב יהיה שנתיים שיימשך ראשון שלב וזהירה^ מדורגת דרך הייתה הצוות נבחר בה הדרך
ליחידה אזרחי. בפיקוד יוחלף הפנים חקירות מחלקת של המשטרתי הפיקוד  ניסיןן
אותן במשך יעמדו היחידה בראש שוטרים. באלימות העוסקים מהמשטרה חוקרים יצורפו
משרד אנשי יהיו הם שגס סגנים, ושני המשפטים משרד איש פרקליט, מפקד,  השנתיים
השנתיים במשך שוטרים. בסמכויות ויוסמכו המדינה, לפקליטות וכפופים המשפטים
בירושלים אזרחי למבנה תעבור היחידה לגוף. אזרחיים חוקרים לגייס ניסיון ייעשה

ישראל. משטרת של הפנים חקירות בכל ותעסוק
הוועדה. החלטות את לבצע בכדי יישום צוות הקימו המשטרה ומשרד המשפטים משרד
של המדויק המבנה את העבודה, צורכי את המדויקת, המסגרת את לקבוע הייתה מטרתו

להתבצע. תוכל שההמלצה כדי עליו, להחליט שצריך מה כל ואת הכפיפויות
ומפרקליטת היחידה ממפקד ורק אך מקצועיות הוראות יקבלו היחידה אנשי כי הוחלט
תקנים 42 יהיו ליחידה ינותק. הארצי במטה החקירות לאגף הפיקודי והקשר המדינה,
סגניו, ולשני לממונה התקנים ושלושת המשטרה ידי על ליחידה יועברו תקנים 39 מהם
פנים חקירות מחלקת אנשי כל את יהוו המשטרה אנשי האוצר. משרד ידי על יתוקצבו
למשרד יושאלו הם ישראל. במשטרת שוטרים באלימות העוסקים היחידה, ואנשי
ליחידה לאפשר מנת על המשטרתיים הרכב וכלי עבודתם תנאי ועל מדיהם על המשפטים

מרבית. ניידות

קלה. לא מטלה עצמו על מקבל המשפטים שמשרד ציינה בייניש, דורית המדינה, פרקליטת
יתעורר אזרחי. תחליף יושג כיצד ברור היה לא וכלל מאוד, מסובך האזרוח יהיה לדעתה
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אזרחי. פיקוד תחת יעבדו דבר לכל משטרה שאנשי אמרה, חדש, בעייתי מצב גם
במשטרה היחידות את שתחייב כך המשטרה פקודת תיקון את חייבה החדשה המציאות
ב17 בכנסת בחוק תוקנה המשטרה פקודת שוטרים. לחקירת היחידה עם פעולה לשתף

.1992 במרס

משרד אנשי עבודת על בנושא, האחראי הטיפול על הכול בירכו דבר של בסיכומו
בפני נדירה תופעה מיחידותיו, כוחות להוציא הסכים המשטרה שפיקוד כך ועל המשפטים,

עצמה.

בחודש למעשה הלכה לפעול החלה (מח"ש) המשפטים במשרד שוטרים לחקירות המחלקה
תלונות. נגדם שהוגשו לשוטרים שנגרם הדין עינוי הצטמצם פועלת היא מאז .1992 יוני
חקירות מטייחת היא כאילו וההאשמות עצמה את החוקרת משטרה נגד הציבורי הלחץ

היו. כלא נעלמו
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>רושל>ם במזרח קפה בבית תקרה קר>סת
ראודה" "אל קפה בית תקרת קרסה לערך, 16:40 בשעה ,1992 בפברואר 29 בשבת,
העלמין בית באדמת שחלחלו הגשמים מי המזרחית. בירושלים סולימאן סולטן ברחוב
שנבנה התומך, הקיר על עצום לחץ ויצרו האדמה, להתנפחות גרמו הקפה, לבית הסמוך
ששהו ערבים, של רבות עשרות תחתיה קברה שקרסה התקרה מתאימים. חיזוקים ללא
הגבול משמר שוטרי שני נפצעו. אנשים ו22 נהרגו אנשים 23 זמן. באותו הקפה, בבית

במקום. החילוץ פעולות במהלך קל באורח נפצעו

וביחד האש, ומכבי צה"ל של החילוץ לכוחות סייעו ומג"ב משטרה של רבים כוחות
שונים חולים לבתי אותם פינה אדום דוד מגן ההריסות. מתוך הקבורים את הוציאו

בשטח. פעל ומג"ב צה"ל האש, כיבוי הפינוי, לכוחות משותף חפ"ק בירושלים.

ירושלים מזרח של השרעיים הדין בתי וראש המופתי סגן ארפעי, ג'מאל מוחמד השיח'
למשטרה סייע קריסתו, לפני אחדות דקות האסון ממקום שיצא ושומרון, ויהודה
הגיעו צעירים כחמישים בחילוץ. לסייע השבאב לאנשי וקרא במקום, הסדר בהשלטת
להרגעת במאמץ נרתם השיח' ההריסות. ובפינוי נפגעים בחילוץ לסייע והחלו מיד,

במגאפון. הרגעה קריאות באמצעות גם הרוחות
שכוחות כדי תנועה, צירי ופינוי הסדר שמירת אבטחה, פעולות המשטרה ביצעה במקביל,
הפצועים את ולהוציא המירבית במהירות למקום להגיע יוכלו וההצלה הביטחון החילוץ,

האירוע. ממקום וההרוגים

האדמה משקל כי ציין גלילי, משה (במיל.) משנה אלוף צה"ל, של ההצלה יחידת ראש
בין שנותר המרווח לדבריו, טונות. של רבות בעשרות נאמד הנספים על שקרסו והבטון
הלכודים מן לאיש סיכוי שום הותיר ולא סנטימטרים, כעשרים היה לרצפה התקרה

להינצל. הצליח הכניסה לדלת או האחורי לשער קרוב שהיה מי רק בחיים. להישאר
להריסות. מתחת בלכודים לפגוע לא כדי בידיים ברובם נעשו במקום החילוץ עבודות
הקפה. לבית הסמוך העלמין מבית שנשפכה אדמה, של רבות טונות הוצאו ראשון בשלב
של כבדים וחלקים בטון קורות ענק ומנוף כבדים כלים באמצעות המחלצים פינו בהמשך

התקרה.
הכול ועשו מאוד עזרו שהישראלים אמר, ארפעי ג'מאל מוחמד השיח' שהעניק בריאיונות
הרגיש לא והשוטר חייל, עצמו חשב לא החייל "הפעם ואחריו: הפינוי במהלך הלב מעומק
מי לכל הודה השיח' אמר. יפה", וזה שלהם, האנושית החליפה את לבשו כולם שוטר. עצמו

החילוץ. בפעולות שסייע
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לבית הכניסות את לאטום ירושלים עיריית עובדי החלו החילוץ עבודות סיום לאחר מיד
למפולות מחשש הם אף פונו סמוכים וחנויות משרדים מסוכן. כאזור הוכרז והמקום הקפה,

הסמוך. העלמין בית מכיוון אבנים ולהידרדרות נוספות

עם מיד הנפגעים. למשפחות בסיוע גם ירושלים עיריית החלה החילוץ לפעולות במקביל
למאות שענו סוציאלים, עובדים ב12 שאויש מוקד נפתח האסון על הידיעה קבלת
המשפחה ראש היה בהם במקרים למשל כספית, לעזרה ובקשות טלפוניות קריאות

הקפה. בבית מותו את ומצא יחיד מפרנס
העיר מזרח עיתוני כל מסחר. ושביתת כללי אבל ימי שלושה הוכרזו ירושלים במזרח
של תמונותיהם הופיעו הראשונים ובעמודים האסון, את ראשיות בכותרות הדגישו

הקרבנות.
הביטחון, ולכוחות ישראל למשטרת הערבי הציבור בין אמון נוצר החילוץ פעולות כדי תוך
הצבא בין שררה רגיל בלתי פעולה שיתוף אוירת ומקצועי. יעיל לפינוי שסייע דבר
ומכבי מד"א ירושלים, עיריית עובדי עם בשטח שפעלו הצוותים השאר ובין והמשטרה

הערבי. השבאב ועם אש,
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*גגב סמ>ם מ1צע>

שלגים" "סופת מגצע א.
סייעו אשר המשטרה, של סמויים סוכנים שני לכיש במרחב פעלו אחדים חודשים במשך
באשקלון רכוש עבירות בנושאי ועבריינים הסמים ומפיצי סמים סוחרי נגד ראיות באיסוף
שנקרא במבצע 1992 במרס ב4 לכיש מרחב שוטרי יצאו פעילותם בעקבות גת. ובקריית

שלגים". "סופת

כתובות ורשימת החשודים כל של מעודכנת כתובות רשימת הוכנה המבצע לקראת
הצוותים. לכל והופצו החשודים, להימצא עשויים בהם חלופיות

הכתובות רשימת חיפוש, צו מעצר, פקודות שהכיל: חשוד כל לגבי פעולה תיקי הוכנו
החשוד. פעילות אודות על פרטים חם, ונשק בכוח שמוש הנחיות החלופיות, והכתובות

(חקירות) אח"ק אנשי לכיש, ממרחב ושוטרות שוטרים וארבעים כמאה השתתפו במבצע
ממדור ובלבנים סמים כלבי ובסיוע ימ"מ ומג"ב דרום סיירות מג"ב (מבצעים), ואג"מ
קשים, בסמים במסחר החשודים יעדים 39 של בתיהם על פשטו השוטרים חיים. בעלי
הזירות מרבית גת. בקריית דירות ובמספר באשקלון "שמשון" בשכונת הירואין, בעיקר

קרקע. בתי שהיו זירות מספר למעט קומות, בבתי ממוקמים היו לחיפוש

יצא סיור ומכוניות "טרנזיט" מכוניות משטרה, ניידות של צי ל03:00. נקבעה השין שעת
התפרסו התחנות, מפקדי ובראשם לכיש מרחב מכל המשטרה, אנשי החשודים. לבתי

גת. בקריית באשקלון

טיפלו בהן נשים שלוש גם היו ביניהם בסמים, בסחר חשודים 32 נתפסו המבצע במהלך
במבצע. שהשתתפו שוטרות

35 נגד כי הודיע המבצע בראש שעמד כספי, משה משנה ניצב לכיש, מרחב משטרת מפקד
כאמור שנאספו ראיות המכילים פליליים, תיקים 64 הוכנו מבצע באותו שנעצרו החשודים

החסויים. הסוכנים שני ידי על

קשים בסמים עוסקים הסמים סוחרי רוב כי אמר פלד רפי ניצב הדרומי, המחוז מפקד
כי גם בישר המחוז מפקד הסמים. סוחרי על ידה לשים כדי הכל עושה ישראל ומשטרת
ובקרוב החדשה, המחוזית הסיור יחידת לראשונה הוכנסה הסמים סוחרי נגד למאבק

המוקמת. המחוזית הסמים יחידת גם למבצעים תוכנס
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בגגב" "סופה מבצע ג.

סמים, סוחרי של מעצרים מבצע הנגב באזור נערך ,1992 במרס ה12 חמישי, ליום אור
במבצע השתתפו וממג"ב הנגב ממרחב שוטרים כ180 בנגב". "סופה הצופן שם תחת
סיפקו הסמים סוחרי משטרתיים. סוכנים שני השתתפו בה ממושכת, הכנה עבודת לאחר
באילת החלו המעצרים חשיש. קילוגרמים וכשישה הירואין גרם כ600 הסמויים לשוטרים
שהסוכנים חשודים 43 של לרשימה בהתאם ובוצעו ,04:45 בשעה ובנגב ,02:00 בשעה

הפלילו. המשטרתיים

בבתיהם, החשודים מירב את למצוא היה ניתן בהן לשעות בהתאם נקבע המבצע עיתוי
המבצע ליל במהלך יחסית. ובטוחה נוחה חופשית, פעילות המאפשר זמן לזריחה, סמוך

חשודים. תשעה עוד נעצרו יותר מאוחר עבריינים. 25 נעצרו לו שקדמו ובמבצעים

הביאו היעיל והתדרוך למבצע המקדימות ההכנות הסמויים, הסוכנים שני של פעילותם
הנגב מרחב מפקד נרחב. ובשטח גדול מידה בקנה סמים עברייני ולמעצר המבצע להצלחת
הצלחה היתה "זו במילים אותו סיכם המבצע, מפקד שהיה אהרונישקי, שלמה תתניצב

איכותית".
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פח"ע א>רוע>

ים בבת ראפ הלנה הנערה רצח א.

בבת מביתה וחצי ה15 בת ראפ הלנה הנערה יצאה ,7:30 לשעה סמוך ,1992 במאי ב24
הספר לבית משם לנסוע כדי ים, בבת גוריון בן בשדרות אוטובוס תחנת לעבר וצעדה ים,
עליה התנפל לאוטובוס, ממתינה בעודה למדה. בו אביב ברמת "ויצוצרפת", התיכון

גדולה. מטבח בסכין למוות אותה ודקר מחבל,

ונסע בסכין עצמו צייד הוא יהודים. להרוג מראש תכנן כי עלה המחבל של מחקירתו
ראה ים, בת של הטיילת לאורך נסיעה כדי תוך היטב. הכיר אותה עיר ים, לבת במונית
את הוציא ממנה יצא הוא המונית, את שעצר לאחר האוטובוס. בתחנת נערות שלוש

במקום. ורצחה ראפ, הלנה הנערה על הסתער הסכין,

קצין אחריו. רדפו האירוע את שראו ושבים עוברים במנוסה. המחבל פתח הרצח לאחר
המחבל לעבר ירה באוטובוס שנסע חייל גם החטיאו; אך לעברו, ירה במקום שעבר צה"ל

בו. שפגע בלא החטיא הוא גם אך האוטובוס, שמשת דרך

המחבל את וראה וצעקות, צרחות שמע במקום, במקרה שעבר מונית נהג אפרתי, נמרוד
אך חמוש, היה לא אפרתי אחריו. לרדוף והחל מוניתו את עצר הוא הנערה. את דוקר
הפער את לצמצם הצליח הוא מרדף. כדי תוך אותו ולקח המדרכה, בצד עץ בלוח הבחין
והפילו העץ, לוח את בחוזקה לעברו זרק אליו, קרוב שהיה וברגע המחבל, לבין בינו
כדי תוך להכניעו. הצליח אחדות דקות ולאחר המחבל, עם נאבק אפרתי ארצה. אפיים
כוחות הגיעו אחדות דקות בתוך בידיו. אחדים חתכים אפרתי נמרוד נחתך מאבק

רפואי. לטיפול הועבר אפרים נמרוד המחבל. את ועצרו האירוע, למקום הביטחון

כלל בדרך התאפיינו האירועים ובסביבתה. ים בבת רבות סדר הפרות היו הרצח בעקבות
ליד ים, בבת מרכזיים בצמתים ובהתגודדויות לערבים" "מוות בצעקות בהתקהלויות,

לזכרה. גלעד הוקם בו הרצח, ובמקום המנוחה בית
צריף שרפו המפגינים אלימות. בהפגנות רבות מאות השתתפו במאי ל31 עד מה24
מכוניות, הפכו ים, בבת בנייה באתר שעבדו ערבים ופצעו תקפו מיעוטים, בני ששימש
כנו. על הסדר את להשיב שניסו שוטרים ותקפו משטרה, וניידות חנויות של שמשות ניפצו

חולים. לבית ופונה נפצע אחד שוטר

לו. מחוצה שהגיעו וכאלה המקום תושבי "כך", תנועת אנשי ידי על אורגנו ההפגנות רוב

ההפגנות בשבוע הרוחות להרגעת פעלו וממטא"ר ממג"ב אביב, מתל שוטרים 1,628

אישום. כתבי הוגשו מהמפגינים חלק נגד נעצרו. וסדר חוק מפרי מפגינים 284 האלימות.
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הורשע שבעזה נוציראת משכונת 19 בן ערבי צעיר  עמארין מוחמד בן פואד המחבל,
עולם. למאסר ונידון ראפ, הלנה הנערה ברצח

אפעל ברמת חנופת מגת>ת ב.

אהרון סמ"ר ובו מסובים, מתחנת סיור צוות הבחין ,02.35 בשעה ,1992 בנובמבר ב21
טרנספורטר" "פולקסווגן מסוג חשוד ברכב כחלון, ליאון האזרחי המשמר ומתנדב בןנון
מאחר אך לעצור, הרכב נוסעי את ביקש הסיור צוות מיעוטים. בני שלושה בו שנסעו לבן,

.4 מספר כביש לכיוון מרדף התפתח נענו, שלא

שהצטרפו דן, ממרחב בילוש צוותי שני ותעבור. עזרה מיד וקיבל האירוע, על דיווח הצוות
עד אפעל, לרמת נמלט החשוד הרכב "בראילן". בצומת קשיחה חסימה הציבו למרדף,
אחרי במקום. נעצר מהם אחד ממנו. נמלטו החשודים ושלושת נעצר, שם "הרימון", לרחוב
לאחר נתפס שלישי חשוד שני. חשוד נתפס ובמהלכו מרדף, התנהל הנוספים החשודים שני

אחדים. ימים

במכונית לטיפול במקביל ממולכד. ברכב שמדובר גילה הרכב, את שבדק דן, ממרחב חבלן
ברמת האירוע במקום למקלטים. ובהורדתם תושביו בפינוי והוחל האזור בודד התופת,
חבלנים, האזרחי, המשמר מג"ב, משטרה, כוחות דן. ממ"ר בפיקוד חפ"ק הוקם אפעל
חלוקתו תוך ובאבטחתו, באזור נרחבות בסריקות החלו משטרתי ומסוק פרשים כלבנים,

לגזרות.

בתל דן משיכון בלילה שישי ביום הטנדר את גנבו שהם התברר, המחבלים מחקירת
להם וחיברו גז, בלוני הטנדר על העמיסו הם מגוריהם. מקום לסלפית, אותו והסיעו אביב,
מקום וחיפשו דן, לגוש הטנדר עם חזרו חצות אחר קילוגרמים. עשרות שמשקלו נפץ, מטען
כדי המנגנון מהפעלת שעתיים של בהשהיה להתפוצץ כוון הנפץ מטען לפיצוצו. מתאים

לבתיהם. לחזור אפשרות למחבלים לתת

הוקרה תעודות העניקו טרנר, יעקב רבניצב המשטרה, ומפכ"ל שחל, משה המשטרה, שר
התופת. מכונית גילוי על כחלון, ליאון האזרחי, המשמר ולמתנדב בןנון אהרון לסמ"ר
ערנותם מיומנותם, לבם, אומץ על השניים את השר שיבח התעודות מתן בטקס

אדם. חיי הצלת ועל הרבה ותושייתם

ב14.7.93 נידונו חסין ועומד חוסאן אחמד לדין. הועמדו זו בפרשה המעורבים המחבלים
שנה. שלושים של למאסר בלוד הצבאי הדין בבית

על שנים ולארבע בפועל שנים שלוש של למאסר נידון הפיגוע, בתכנון שסייע שחאד, ג'הד
שנים. ארבע למשך תנאי
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למרות הירוק" ה"קו לתוך לחדור הצליחה תופת שמכונית מהעובדה הוטרדו במשטרה
המחסומים פעילות את צה"ל עם בתיאום להגביר הוחלט לכן הרבים, הביטחון אמצעי

לישראל. ושומרון יהודה משטחי הנכנסים הרכב כלי על והפיקוח

טולדנו נסים מג'יב, שוטר של ורציחתו חטיפתו ג.
טולדנו. נסים רס"ר מג"ב, שוטר את ורצחו ה"חמאס" אנשי חטפו 1992 בדצמבר ב13

למקום ברגל, בדרכו, טולדנו היה כאשר בבוקר, 4:30 השעה בסביבות בוצעה חטיפתו
בדרך מביתו. הליכה דקות כעשרים של במרחק שנמצא לוד, בעיר מג"ב שבמטה עבודתו
הגיע לא כאשר אולם בבוקר. 5:00 לשעה סמוך בעבודתו מתייצב טולדנו רס"ר היה כלל

הדבר. לפשר ושאלו למשפחתו, מהבסיס התקשרו ,8:00 השעה עד לעבודתו יום באותו
תעודת ובידם באלבירה האדום", "הסהר למשרדי פנים רעולי הגיעו 10:00 לשעה סמוך

חטיפתו. על הודיעו שם טולדנו, רס"ר של המינוי
יאסין, אחמד השיח' מנהיגם, שחרור את בתמורתו דרשו "החמאס", אנשי החוטפים,
באותו 21:00 לשעה עד השיח' לשחרור אולטימטום הודעת ניסחו הם בישראל. הכלוא

היח שהציבו נוספים תנאים ערב.

יוצא הזמן פרק בתום מיד כן, לא שאם שנקבע, האולטימאטום מועד על לשמור .1

להורג. הישראלי הקצין
ולעיני הבינלאומי, האדום" ה"צלב שליח לעיני מכלאו משוחרר להיות יאסין השיח' על .2

לאישים להבטיח הכיבוש" "שלטונות על ותורכיה. שוודיה צרפת, ממצרים, השגרירים
שחרורו. לאחר השיח' את שוב יעצרו שלא אלה

את וגם השיח/ שחרור לקראת הצעדים כל את תשדר הישראלית הטלוויזיה .3

קודם. שהוזכרו לאישים ישראל שלטונות ידי על יינתנו אשר הערבויות

במחיר יעלה כזה ניסיון שכל והודיעו בשיח', לפגוע ניסיון מכל הזהירו ה"חמאס" אנשי
שייראה ובאופן השיח', שישוחרר לאחר רק החטוף את לשחרר הבטיחו הם מאוד. גבוה

לנכון. להם

המאבק התנועה, של הצבאית הזרוע אלקסם, עזאדין השהיד גדודי המיוחדת, "היחידה
ההודעה. על חתומה הייתה חמאס"  האיסלאמי

ושב"כ צה"ל הגבול, משמר משטרה, של רבים כוחות החלו החטיפה, דבר היוודע עם
ועזה. שומרון ביהודה, כולל הארץ, רחבי בכל טולדנו ניסים רס"ר אחר נרחבים בחיפושים
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אירועים ספר

בכל שנים. באותן מסוגו והגדול הנרחב היה הביטחון כוחות שערכו החיפושים מבצע
מ10,000 יותר בהם. נבדקו ומכוניות מחסומים, הוצבו לוד לעיר והיציאות הכניסות
שטחים בשיטתיות סרקו רגליים ובסיורים רכב כלי במאות וחיילים מג"ב אנשי שוטרים,
פיקוד מערך הקימו וצה"ל המשטרה עזה. וברצועת שומרון יהודה, ירושלים, באזור נרחבים
פרשי תקדים. חסרי ואמצעים רבות יחידות ולסריקת לחיפושים והקצו משותף, ותיאום
יערות חקלאיים, שטחים היום שעות במשך סרקו משטרתי ומסוק רגליים כוחות משטרה,

רמאללה. ועד מלוד ירושלים והרי השפלה באזור וחורשות

עדיין שהחטוף לכך סימן כל והמשטרה הביטחון גורמי בידי היה לא הערב לשעות עד
ניסים ברס"ר לפגוע ימהרו לא החוטפים כי הייתה, בחיפושים העבודה הנחת אך בחיים,

מיקוח. כבקלף בו ויחזיקו טולדנו,

להתאסף רבים, ומכרים שכנים ובהם לוד, העיר מתושבי מאות החלו החטיפה בעקבות
הציתו אנשים עשרות קשה. הייתה ברחוב האווירה טולדנו. ניסים של חמותו בית ליד
לוי, מקסים לוד, עיריית ראש של ביתו על התנפלו וחלקם בעיר, מקומות בכמה צמיגים
"כך", תנועת אנשי גם היו המפגינים בין מהם. כמה ושברו החלונות, לעבר אבנים יידו
מביתו יצא העירייה ראש החוצה". ו"ערבים לערבים" "מוות וקראו מירושלים שהגיעו

נרגעו. שהרוחות עד עמם ושוחח המפגינים לעבר

חפץ; אסף ניצב המרכז, מחוז מפקד טולדנו משפחת לבית הגיעו 18:00 השעה בסביבות
עם לדבר סירבו הם שחל. משה המשטרה, ושר טרנר, יעקב רבניצב המשטרה, מפכ"ל
סוציאליים ועובדים העירייה עובדי של צוות טולדנו. משפחת בני עם והסתגרו עיתונאים,

הקשה. בשעתה למשפחה לעזור מנת על הוקם
בשם מיוחד במבצע המרכז מחוז התארגן לוד בעיר הרוחות והתלהטות ההפגנות בעקבות
האוכלוסייה על ולשמור וההתפרעויות התסיסה את למנוע הייתה מטרתו הפעמון". "גן
על לשמור לוד בעיר לציבור קרא חפץ, אסף ניצב המרכז, מחוז מפקד מפגיעה. הערבית

טולדנו. אחר בחיפושים להתמקד הביטחון לכוחות לאפשר כדי איפוק
ביקשו הם עיתונאים. עם לשוחח בסירובם ועמדו בביתם, הסתגרו טולדנו משפחת בני

יירגעו. שהרוחות וביקשו למהומות, התנגדותם את הביעו איפוק, על לשמור

אדומים. לכפר סמוך בוואדי טולדנו נסים רס"ר של גופתו נמצאה 1992 בדצמבר ב15

נראה היטב. המבצע את הכינו חוטפיו כי עלה, החטיפה נסיבות השתלשלות מניתוח
כי השערה הועלתה החטיפה. לפני ימים מספר במשך טולדנו ניסים רס"ר אחרי שעקבו
ואת מנהגיו את גם וידעו האזור, את שהכירו מקומיים, פעולה במשתפי הסתייעו החוטפים
מג"ב במפקדת ושירותים תחזוקה כאיש שירת טולדנו נסים טולדנו. של הליכתו מסלול
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1992

חוקרי קבוע. ובמסלול קבועה בשעה לבסיס מביתו ללכת נהג הוא לוד. העיר במזרח
כי הייתה הערכה עוד לחטיפה. כיעד סומן אלא באקראי, נחטף לא כי העריכו המשטרה

מחבלים. שלושה השתתפו בחטיפה

כבן נחטף בה הראשונה, הפעם זו הייתה אבל חיילים, ונרצחו נחטפו בעבר גם אמנם
חדש שלב בכך ראו הביטחון וגורמי המשטרה המדינה. בלב הביטחון כוחות איש ערובה

המחבלים. פעילות בהסלמת

ניסים רס"ר את שרצחה אלקסם", אדין "עז חוליית ונלכדה נחשפה 3.6.93 בתאריך
טולדנו.

 החוליה חברי ארבעת את בירושלים המחוזי המשפט בית שופטי הרשיעו ב10.8.93
ממחנה עבארי ומוסא באחר מצור עטון מחמוד החדשה, מענתא קטיש ואבו עיסא מחמוד
שוטר של האחד  רצח ניסיונות בשני שוטרים, שלושה ברצח  שועפאט הפליטים

רצח. לשם ובחטיפה  חיילים שני של והשני

מאסר. שנות ארבעים ולעוד מצטברים עולם מאסרי לשלושה דינם את גזרו השופטים
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,.>יכי1ו י ני.*' ;1ת

*^§5§^ י  _^.י***''8*
 ■ ■ 1 ...( ?י/ טי 1

זה יככך  ג"'י"*

'"י"יינ.",",:' . ,2.^ ' ב" נ;יי לולז'0

.5^ ^;"^!1ל.■■■'""
"יק
:אקי
■ני.
.:.;
.■*

■י7

" "י'" יי "" י*"£יס' ורחי "ייי,

בהשלכות תדון האתקה ועדת
הלילית' "הפגישה דץ גזר
י ראשוני יהיה הז'יז עורכי בלשכת תלאביב מחוז בוועד כספי עיד של בעניינו היום /"7

,בלשים'^ר"ך דיווחומאות ^■ל'מלשי

הדוז
 וייתי/ .יד^י1; נתנ "גי. ווייס גאת

בלק5ת תלאביב 8י" יעי של י1(;יקי' .,..
י"0 ייייז נ*י> '!ט1 עי"י בי*1' ...,;..יץין,
לג"ייי^ י;"" יל מ""ייי י?גי*י' כ6יע!י;■יביןי אגיב וול בטויז הלשני קל >18<.:
קל ז"ז לי^דיה בקשי "%,כ; יליליי,. ,^;■
להבי*ל 0י כמד, ים ^.ל"ב"ל^ןשל^'י
תבק'ז י1:;ועי1ו לידיאי וקעכ ראקדני יהיז: י"ילי*יהי*ם
נ0הות 700ייח /* ללמי נ8חח הלקפי ^כים
גספי 7רי הנחוה, ג^ יחטז. ק:. נקלנ ^טז.
כ8 הקביעות גןכח הוזעדה, יזכרי ב16י 67דתז את י*י7 *" "י'נניעגדילחפש*נמ""" "" ~  הסי '^."י^^ל^נ""זזי"י'י

שנאנסה 7י^ית 1"ץ ^" ,"< *. .,__."" ?9 יכל , י'ח.י???:.ל??.?;י. 

1^^^# משטרה! #1^"^קציני י בנוכחותו  נגדו עדים לחקור
■י"'""^יל525י*ל  .. ."ר'. קי""ינ חבי

.י*י**ד55"ל""".>*> 1"£",3?ב*י כתקני מחז^ו"זיי" ~ אחרזנותי "ידיקז/ 70כי ליאור,
ח'כשלמהעטי בי חי*י, ג6י*י* עי*60תזו
0*יטבל13י1, ס'י"ת שחזי גיזז יקהסטטוסקןות
 לזו?ייח *זי0גי קיי6 9י בסקטז!, בוקיחוס "*.."

*.י7^ #^ "11*1 4/^
לכ" ידפל ב009יהן חקירתן

נוזנל7נ>1קיהננה.
*זויי קת, 7*ד. ויףגטטד*)/פי

מינקוג0מק6ח;10^ו עטר *ל ??י""זה ריק

סל1?1!!.
הם*סרה ק1*נ" .ני
ימי >רי ?ל*!" נקנוי
חקלי* וזק 0תזיי0, כז^קריס
סע 9נמ העימות את 10
'3ולס אלו סרבזייס ריס

ץהיי סי"יליו. ק1יני *>י קם ע8ר וד*
ייעבי חמיייוח ק*ץ בחם 1לש1"0, י1י.
!|0י. של מיגחייןי ויתס, 8יק*י !8תי.
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* ב>ר1של>ם בסופרמרקט תכפול הרצח * הב>ת בהר גודמן אלן פרשת
חבה רמ> הילד רצח * מחס 1טל עזפרה רצח

להדהבית \ודמן נכנס כר

י יקנל'גינש שהו" סאוד ^ ^ס01ט"י'יעי9ייגנ£*^:^
לכן ק1ד0 .יזוח ח*י10. י1א>א>יא11). "ח"""י"נ'י"וי^"ת^"י"!*"; שליע"י מכייח םוזת, "ייי8  ד"ו1" 90ז /18
0נ1 *א"1 7>י ז0( >0>>ך. ונו* "ח10 לטוות, 1וית תמסגי, עיי את לס>וי 1 " ^^ _. 1 י וזוזוקדיךןןןןףןךך. ה/"כת ,/ ,_

 ילד דמי של והבתעב י^^י 2
=; דעזעאת^יאל  אונים וחסר קטן

90ז 719
אברהם.
אלוף
ז ס*
.1רנרם

גוסת
1 הוא
הוע?

=ייי: '."* "י גינזיס יי ■""'. האתווויס",";"; ■'""' ■1'ייהילדו0יחנה,.י



שומרת בק>ב1ץ א1נס

חשודים שני מחפשים עדיין
שומרת בקיבוץ האונס בבצוע
*^יח^י£ לאתר וקנלי"ה סיס הגליל מרחב םשסרת ^)
מק*ח■"י**** ""י ה14 בת הנערה אונס בפיקת הא"חנים
האונס םקיית הוחל מאז ימים עשרה כבר שחלפו אף הפ^בי,
נידב* ימיחב. תזחמית משסרתהמרחב^ני*^הקבתתיהמזעזע. בהודאג/מפקר המיוחד,שתקמ החקירה "*">£נוות תיקהחקיי*נגדהחשודים את משלים מק^"נ"ות,
כתב ישלהגיש אס לפרקליטות,אשרתחליס מ*לב חוכיננרםיועכי
להיניק וסוכנים "ערה "' שאנסו מכחישים מהחשודים יי?^

אמיתות1 את להוכתז כת _במגזנתאמת ו?\יי^ החשודיח גינר שלום החשודים עצורים שי?1יכיום ?^^3 0^*3 0 "*" " יקת1913 אלי החיל סער. שמתמקימץ * י .*1 יי17\'יןןי יייי"17.קארהחשותם,5נמ0פר,.שו"רת 1 0 בתיד לדיל !!?3< 1 ימים""יק,מחריפיםה"יםיזנמ 11) } 1^ 1^ . למג וכדי הנאנסת, של משמ"ה למן
1~* דקז"י"י לא התקשורת יביש: ב ם יוחלט עליה'. מביס המשק .קגל

ק"ן מ: יז ""ייינו ^ל10 ג""פ ללג"ני ^ייז ■" ולהו נמסרהלנסות משסחה/יהם ובני

י"? *ל ^^.כ?1ן ■"" י"יי: י^ייי ^ ^ י ■ <'י נד." ל "." "ופ"ם: ■" ננ1.

" וו" קני בל?ל \^1 לפתו" היחלט י _ייי _"" נ>לאיי בלהה
"יי<'ל י'יני ה"אטטה:

וחיפה המחוזי הםשפט בנית
ייי  ל*נ7נט^1"ו" ""'מילה לקךיל""" להיגוק 71 "'ני <"  יי"ייק

^3'5?3 %מ£== ""
^""ק^ק^"ך י^י^^י י.י
^^^^י^ "י "■■י
*י7ך יי1?. י1 יגיש. ארקי'וון .4

גת י"י*; יילל^י^י י"י"י  *1>"י| יל עי"י """."י. י*8^נ,' £?ל'55"5 "י"*''." יי בא

^^**^5גא י  "י  ." גא,
1£3^^53 "י י
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סעדון אילן רצח * בירושלים שטרן מנחם פרופסור וצח

יייי* מיתב לל:
.""" "יי גיולי,
"יי =י/0,03 הנייו1די"יי^חמוי.

העינוג" י

22.6.89 גתאייר א<

,.". , י ""ע"  י"יי " .

. "י"  " " י.. "   נ

..."".י 
ינ"""ייי■ . ".י"ייי.י."י
יי ..*" ל :,<< ףיי
<" >ג>לג "י" ני ■ י|",. ,,* י"יי"י

*" י^ ".י*
^ מייי דניאל "יי"ניייה י
לי.יי *יי". ^יי1"" י כא"ר יליי0 כיתת "
"0ג; <"" "י' י"" ל"";."1" לי""י *""
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>תשל>ם בבקעה, אנשים של1שה וצח * הבית הר אתע>

הערביי את מאחרת התקרית >רק.י
באיפ/ לבהוג ישראל על "יקר:

£ , , ,. ^=ל^^_ ההתפרעות.
:14 י ■■ .'..:

י. ץ!>■ יו  ;

השלושה ר^ח בעקבות
^..,.ייןל י  11ייי ז ללול! יי?1 יי 1,"1 ■■ ל,.*.
<<^* ^*_ו .^ג*1 יל"?!1 11 ןק1^!1 ו^^> ^. לל1[* ל!"י י^* ווו** ..^ יי'=, י~ :^יי' ^ ^: .," .....~ "ייי ל* ..יל "^ךי; ^ 7 "1י.
"יי י^י י "!:^:י^^י^ל

גילתה מ' הימ' לוחם של אשתו
בעלה גופת את

 י=~~ כ ימי ב". ר
>י. סדי ת ~... .. 11י =ע=1. .~.=י.

הגיי"ייי*^ =לי י ""י* .:: ^ .

11 . 1 1 ,.",. ~י =~י :י יג:.7.:""יייט
■*. ■ יי !י=י" ."<. ■? :.".! .ל

י ," .,.., ;; ף יכל ח. .= זי..
לי י=]יייי יי*""^"י ;;£,

שלי*. הנעל"ק את לי),1תי"מזהה
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* ירושלים י'בויארי/ הספר בבית משטרה" "מגמת ל>מוד>
* ארצית תנועו? משטרת הקמת * לר יאי1 וז''כ פרשת

המפרץ מלחמת

משטרה לומדים
א>מית

המשטרה תחנו; שונים;
אגנ הפלילי,

לר יגרם מאת

א>היר ו

י"":::;".""""
ונייייי ,,י *">ל

י טגיי'יאי"י ,,ל,ל
^"'ימ"י * *ו *

מ**י יייי* ,**
בשטח נעולות...,>

י פנ^^יי"יי"* מעגל 0גיית

■"""" """ ' יי,,, " "".. ."

ביגד"י ננית. י'א כיתות תלמידי שיוקדם
שלמה בירושלים ב,יאף ע'ש התיכון הספר

. . ■. 1_ 1__ ...* ^י?^יי*^י* מזקתחיןית

21

.3/

■>/

5/

.6/

אחי> ייענית צו"ל 0

פגעים

,,,ליט .  ^__ כינד""נדושו""ז ננית. י'א כיתות תלמידי שלוש'ק
'י* ^<< *,^7 ^^ שלמת, ביוזשל" ב"ד עש התיכון הספר

י ססר^ת'בית לימודי קל מיוחד נ5רו"קט משתתגים
הו, התלמידים מתוכנית כחלק וקךמנולוגיה, משטרה
נ"בי י ס5רק; לנגרות. הלימודים

■ מש0ד4 החטיאה לתלמידי מיחגדת התוכנית
עג לתלמידים קל במסלול וי"ב, י"א כיתות העליונה,
להתגיי; שאיפות שלוש של ובהיקף ליטוף שנות שתי
נ 'זה לימודיהם: 180 הכל ובסך שבועיות, הודאה שעות ■

י: תלמידת כרמל, ידי על אושרה התוכנית לימוד.. שעות
גריביב המדינהאנו . החינוך. משרי

ע ^^ ^ ^^ ךאש ידי על תוכנה התוכנית
פ"מתגל עת?דד) הוד. אלי סגדניצב במשרדה, .הס^לי?

אני"צק סמדר: תואר ובעל במקצועו מורה נס שהוא
ל"חנ מאד! זה משטרתית: שלומית עס יחד גקרימיגלוגיה, מוסמך
כך המקטרה מפב'ל בנית. לסוציולוגיה מורה שהיא ליפשיץ,

נקגוע שביקר": *?פרי
ר שבע המשטרתית, השיעורים במסגרת הוד, סנצ לדברי
ב? מתקבלים משסרה בתחומי הדנאות התלמידים שומעים
מ*? עח '*ש התיכון. ענר"נוו! העונש, תורת הקרימינולוגיה,
במג כנר לומדים שבהט נושאים של ורה ועודש פלילי נועהזיהוי
או שנר"נ מאמץשכנל קציני ידי עלי להם המוענרם משטרתייט
יה הבנת ע0 ניטיב לימווהם במ8גרתי ישראל. משטרת

האזרח'; משטרה במתקני התלמידים מבקרים

11

,ן2.
.31

■>/*

.5/

.6\

ט ולקחי

"יי ".■ י "יי ■~ ל::::::::
■■"""■""'■".,",,;
נ"י~ "י י.■"■... ....,,,,,:

י י חגיג במ"מד נקראם

 י^טיה ""(י^ ך.נחו,ם ם. י י לח ,,^ח"ה
, " ו^'"י"^י'י1' .,טיי א.,כם,

י"1 יי1"1"1'' ^נננהי".....^.'נינ . 1"'""""'  ."'י.
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>תשל>ם מחה הקמת * דותן רמ> פישת

הטיעון עיסקת תתקבל אם
מאסר התןל13שנות צפוי

*■". ג= ;,/..*■■ק ■=

יזוע! ** .^ ^*>ז3  י^**. " י *יי .צ.*1" י* ■ .4" ^^^י^^'י"<*. יל^ייי^.:"^ י ■■,*'.. ■■■■..

?ז£!י££3£ ^'■■'.^^^ ■יי
>■=■ י.7 >,',ז>..;ל

יי*"

":; 7ל?:. נ:7. ג"ל י"י : ; "1£ 7י:

:י::י=;";";: ל.
  '  ;: קלגי .13

י1117?.""!^ :3" ~" = ■"= ~~ י"י פ7ל: :ע5
~"י^ ^"*"י י"**"" " !ל7*5קל" ב*ב~. י^ :^ב.".. ^ך/י .,
" .י1~~_|'נ ""'" ללי יי " ~=: ק:. ." 77: .;!■

, ^3.;'י'י י'.',.■ ■?;:.""£',"£££,:,_= _^_

41991יל?ג  ארגוני תרשים / ירישליס טחוז

?■■"■> י?^1 ,.*01 = יי "■".■ י .ו"י "לי אי. .:".*, ." ,
ג2ג """ נ,. ..^ ל::1.:^סג=    ^ נ .^. """ ...
"" >"■>>"*י ,,,""."."ייי;י^:"::^;,::;^
"1/"1 106"25)| יי>'01 ",, ,"_ . י^ י ^=*;" "י ."., ..,. .

(33/90 ^ ^י,,,..,, י'*""  " * נ .,,.,

.י1",הק,.סל2 ,".. "ייייי"י 1
סיגייייי,,_ """ס.. ■.'

.ו,",.,,,^ יויזו! י

יי'קו'"""""" י

המחי) ," מחדש יאי>1 יי"י0 סח,,". ^^י'יי"ה .^א, 0"ר" היייי<>, ■
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בקרית נשים ארבע רצוז * ירושלים ,1 מס' בכביש חר1ים הפגנות
ירושלים ♦ובל,

"התנהגות
מבישה
שלחרדים"
" לסל* גי*קקי* 0י;?* יק
נסוי8 בקטץח העיקרי **דדה
י7"י ווסק *0יד הנידו; ת\'*ב" סל
ןל יייין קרה 1ז*ב ",,.ילקיאלי!^? קמ, כר*? יוו^ל סח,

יו6. 1111 *ת ליקל
יייז וליזויךך היא י*סריל .
;** קגינתה הד.תיןיי המ6לגות
רר ביישלי^ י"רי0 י*גגייז
,.,, ,,"<". 5<יל ,.!**> יי
.", ", סל" יולי 'זיניי'
77 מקטץ נמ וסזזזחיד יייית
,נ, ן"ו., 16ת ונרק יי; .^" ל,"^ לד*ץג ס^רמקסרה

תנ. |ינ, מך יומ ו'יג .
ללנ" לוכו "יגזוג
סיק ,3*011 ם1י1ו ""."י"יו לליי! ח"נת """ ג"
כקיגה. סווזלט לקק0 ^.יי***1 .י.,ל.0 עו"ת 1111 .
,.;.;""9 ןל 91 ינ7 ל*.",,;;יל? ""י יי'יי

טוליגזח. הסל1(ל8?ול
ק1^ס 131131 זק ."!. ייכ ..", י"יז" יגלגי1 "י>1'י
1>י ^.3," ך.ניי "0 0ית11

יזד'לתי*
"ק. זז *נ^ יייי""י !..
^ חילול"" "נתייייל^זגת ,ל ה", 15_ל1ה^111ז

חרדם הדפו דם שותת1 ש1טרים
י**"'^ ו^ל החמץ הלץ זר ב1/7)

0:ינ ס0גס *י סוג. קהח; זה ל*;?
ל>נוו המוזלכת סלננה נזל'גיתו נ8נ7
ייי* טי* יל10 יי יל*סי 30וך. ב^ת
80נילנ5. ימי זיי'י קטק'>^ הנ1י,
0י^8 נ8י*ח נ1חתי אח ה*גיוזוגנ קו
דש*נז8י. 01יקי של טי. 11111 ז71>ןח;
"זק נלנ"ג יסס *זד ■לבלדס ני1ג
לזשי בנ'טד ו *8 לגלי* לזז/'דג נ1ו
8להפ נ8נ7נז *מ0. ייט ולכן וזנגנה,
לי זסוד, ל0 זק וינה נגד וגז. 1י0 7ל

נזז*. וטגנתיייק
מי15ז; טל טינניס 7יני *נ.4 נקיזה
םתסחל>1נ>תל7 הח> הנגנ. *לד <מזד*ת
הסו5י ה7*קי*ז^ הקדג דדת זקט, יזזנ גי
ומ7ידק ו*זיח נרגן <יחו נוליק יק

ס^זתו. 7ל *ותג
הק סתודל ערג ל8טח נ סןה לקל*;
זול דרמ 7י?ה ד.יזב להתפזר. הנחל דל
הסיקריס 7רבית. לתפילת הכנסת בתי
0080ות וול 8:יסה, הנותרק <1ת לוהזלק

"קר0ל. יח 0כונת
לבקר נהנתי ;או, לסני >לר, כקהחי
בק קהתטדת, לברכו; זנרתה 8כתי בנק
*םדזח1 ויי לי ו>יומ םמי5 ויד *לי כוגו.
כםו1 בסיהק *ליז וייינ. הלגייז זללי
ייז[ למט! טל^1ו הקסזז יוטיים. ">י"ז

נ0ניז.7כי 7זה מז^יסתווגיזןי סי16 ל2ךח, ו*יעק דקיוי *ת הקהל טטזן ".ל
ייני "ים"ייי ינו>י0. החח? 0נס
סייזב 9נדגחל 7ל ל*"7 68ת7י טי
*סויו. נ0יי0 להסיו קנסה ,77 5ג?
ייהתו'ט^ לתביז >1>ל^1 ל7הגי 9ו9

א^

""""ך ו *<"? 0יל^י= לחגגי 1

■*<■ .המקסיהקוביו/ גיסה לרנ7
לדחל0/0/ק^ מל1יק הםי^ זכל
המכל *ל בחזרה *ת^ וס:8ש (.^וווייי
>"ט' דמ**י^ נ6ז9י8י ומטדזז; *ו.

מריסי סתוגנד

קסדות עם מניב אנקוי ■
1אלות ''חנוטויקי

גר ודסך סוקר ל1.יוונ! 7לסד ביטז"ס
מי קני נץ ס1קי*ת! הרל8 טית סף.
מתייג מזל0 וזסלסה. קרם קק"חם נים
הגבול מקסי 0נ*י קל הדתית שורה נך,
>ץ הולות לח1קיה8 יתםקייקי נקסדזת
התקקירת 0נקי ה'מיד, נקויה ל*ד*ד0.
סכקי* בפ1לםזת. יע ט1!"! זלסיס) 1ב7יקי
ק*נס* רוסי. וניייזת. ?ס*0 הקלסר, זי
ההוק. מ*קי יח^י ויזזס 1ח0 התקקודת
יגתנהסקיםית מסו .קיליייקננחנ
נקבל מניעות. הה^יזוייי. <3ל קקכ.
מיי קז יחו 5ל קלטי. דמנז ייייק "

לזי יוסי סאת
קוזייקזהוג* לסיי )גדכי0 קלזקה
מ8חסו8* אחד ל>ת7 םניגיס לקיחקקךסחיק6ריקלי0 זיתו וזליקים הסקציה
9ז7 יו* מאחיו סולס. הני1ני0 סרקיק
ג* גגחטח יקוקור 1דןק גידל )1ל8י0
קניות ל0גח.תיד מתויליס הקלקו'לם 01
?*8הו>ת8תק וסולודס ^;7קחיק, ה0
מול נםזלח לטס סחידל וזזוי רוטוז זט.
קזיה דד נויליתיה* הםנוסס0 ה6ר*ת1
להתס)ף סתודלוח נחלות חוטים 1ז>ו^.

יזי£ *נ'י ל7לי
0י פקהזקס לדיג 1*ילג. קט/; יז0
ס^קמכ לקחת ינג^וכסי. קסחול גיו
כביקיסייקי נגע." ו,קטלע נ"5סז
החי" הדאקל1ה. הק3ת זו .* ללעי7ה ת*"ה
ז^כ!< *"קקל* היבי' קיהיד' הבלדחל די3
ץקיז. ה0 הזאה םקסחה לזדולוגן. סר. ןףז
לתניק*גגד, וטנעות *ליח^ ד171יה'.
נוסד ב1ודה הוטרז  למקסרד. סנ*ל1נו

לחרדים עצות לתת באתי פעיל: מאיר ד"ר
"_ _..." ל", )"מול הניע 0ןלל נ0ףד יי לוי יוסי מאת

החו ייניק . ^"ניי י?*0 11,"{ ווני סי ליח. ""!._,מאיי ,^11/118 וכתוי באתי נזוף ,י^ה נ . _י ..^

נקע? "קאנעע קדיאזת ■
גרונות 0אלם>

או/סול התגודדו חויויט מק00.* ילזי1.י
סדז^זק; יקי*לי ליה קכזנל/ נ6*תי
^/^*<^ ו. קריזית את לקסחנ ודדי

< גק8תקרב0. נותח/. נקיק 7זד,
קקי קחר טק

י י"3 ייי קן"יי ד>ו0יי0 יזיי קיסי ליי'יי. ס8גני ווי* נ6:יז,

למך *ת8יל הניע סןלל נ0ףד דד
ג8קו0, המתגודדים 0קתו, הורי את

^ר ^ השלסדלס 7ל

גי^ל""^^יי £5

ק*. אני, אסילו וי"ו. 0כי8 *מ .יי
ס"6יי י"'"8 "יי7 \ ו""וחדקו%££ י00*""

נ8יי ייי"י "ל!י ".£££
באתי כאח
אח *3ר

טלו"^ני סאלקט, מלץ*; ייג

ייי"י ""יי י* י17 1 ר'ר""יי (מילן איוףסי"נר. מיל
לחרריקי 1מרדת 17זח לי/ת
(מיל.) מיל^איוףס"נו,

מהאינתיפאדה יותר נעים זה עליי קצ31!טרה:
לני, ," "קל" ונםןיד ^ הו(ף. .,*"", יגכ^יקנ" נ !^נ'י"י='יי7 2^^* תמוד.

י"מקתה ליייג י1008 ^י"^יי גנ*?" וגול כל קגדס יניס ייניי*8 ;=^£2^^ ווידאזלוגק ננוקזת! םרובר בתכלית.
0,^,,,'י'"זק"ייאלהנדלותו"טל^ ה,^,^ סו^ךך לחךזן נקקי ,תי. לחךןך. נקקיח ט!יקיס ל* ס*דה
קווללד 3ב7ת הלל נגזדח ידניך,
ל"ל  קונות נדו05 י0דד לססיי יי.
לנ ילתוח נסוזחת יללי ""בי*""
קימתדד ח: נ10, הםחוס. "קיהנ"וח

קךך ל(9 3בל נסתתק מתה

^^ ^^ ^" ל0 ידדקלים נמזהת
וקלי ןךז ל* אתטל מ6גט; מזד, חיץ מי
< ""יל ""י5 יי* יי0*' ^2ו"
נ7י 70ונ1ק י^~0נ0ד"0 "^" ," ."" במי" ה8ק0י> ^מתק .,,5,,"" גאוג"י נקס" ^יייקש ל,",,^ הי"ס ה" נוסף 'הביל
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למצואניצולים"
 י. תו =<י1

*ק ^ ■ __ י

ת1פת מכומת * >תשל>0 במזרח קפה בבית תקרה קר>סת
בנגב סמ>ם מבצע* * אפעל ברמת

לסגן נחו אילה
סימן המופת1

הקפה מבית תאה

ייקז .*:.. ^■*י*1

~^!5£:'^ל"~

., """^י. יי י"1" ■י*1

ל7^"^י7^ ^ך~ "י ■■.>■= :1 ■

"" י*" י*~ י= =■=:*■ ;■*" "*י _

קזיי

.ו^*1 "י* ■ד*י
י"*01 אל פי* רקנתת : . ■

ייי יק^■"= ." "י^לי."^" וו1לאין _ח1ן

ברשימת היה לא בית'הקפה
המבניםהמסוכנים 400

, _. ,. כל ע. ל* 17 "■<""■
,!>"= "" ~~ =י* י" :;.; ""..,',.

 ,,. 7;י נלר ל7"די ל:" :"י";~ 1..
■■..■■ .... .א 7יז. "~ג";.:■: ~ '

,,."ש ..; .;,1 "^0 י^" לי"
ל" ד"ר :.. .:■■"■■ ." !

■■= י1' ""י 5:י *י";" ""::
;..,.: ":.:י י,": ? :"י. ייע:"..

..,. _:7 _., א ל; .■.:ל
,_ ~.~ ק :.קל: ר:
:.י. 1/..%.. ...ק,.. א:=., ג. ר1~:
קל:ה, לע:, 7""" ""י" יי " :<ו~" "",.1:11

 ^ק ^ . , . " י1 ל7' לב": ,:7לי ;,3; .■{ .!... נ?יל7

ג)  ק, ., ;■,::*■ :*. ■י

22"££,"י" ז! ט יי?. "י
" " ^!1 ,"2 14 נ; ף>!י נ.1ו7

17 י^א י . י י ךללי**!*, 4 1 ק*'.י ל^ללל. ^
^חשיייםבסחרבסמים ".נ^^^^ן ;" : ■ ■.;■■. .;".1:: /.■■■; .... יי ■■ .7. ."":. "י י"י1 י1""" איי.."? קףנק: ;ך.

■.:,"■?■■■. ■■ _;: ■■.■■/:■■■■■■■.;...:\ .■: ;"! =^".;;." . אל~ יא= לי סל
י. ■".■. ..": _■ ■ י!לכת;לס איי7 .א"

^ ■.■■1^:~:י ^~*=~ לי =7 .^עדייהקכיב

■ = :י י .י; ל!:י קלי?1..  .==: א.=י .

ייגי}'ל;^כו?:, תלאגיב, נ"ח
תי קלושו: העמיסו בכסי פיס.
הגי מיני את המכונית 7ל לי0

=7= יגלנ5 טד=ק
יי,.^;1; אכיו הוחתם י""אתמול ■ __: כס קל ד*שסייי בתוגת
<0יד. גני "> לי*ניי סי^חייבו
בץמ7ול0 מ סדק לנדתו.הא: יגיע
הבלנית. נסערות מעיי* היד, לא

0תח עגיל נ1יאד, ד0ז?זנה זחסמ

:=ל= .=.. =א.
אחרל"~" .ליעי כז^י

לי"י^ 6על~* גיביר. לא ,א;

יא" ="£י " "!"ג~~איל
6.'...י~ .'■!:".!? אי"
7י .=■,:" ~^!1?"0
"ב~ *יל יל ~יו;. קקי,_1;ל"א .7: ::ל:י=, ק ל",.;■ ד,7;יק קל'ל. .? !י"~,
ילקיד",י^ ר.7~י. חגיגי נסק
הוא אף זבד, ח, יעקב נןיפ ח, מרחב
~עיכד 2גז סהשד יקיבל לקגחיס
םבש^ שליי78"1 קילי ד*ידב ^שוסדי פ^זינל. רי
נג^סיטיל תלאלינ, מחת ס=קד
מכד בעל נגד מ לש, אמר נוס!!,
טלילי תיק "פתח ד,16לסו1נז, ניה

נשק. הסקדת על
בדני. את שיבח הפקסדד, קי
תוש"ת. בזבות כי יאמד בחלו!, ואת
קשי,:ל? ע= אשיי אסון. נםנע
ועב77 לכ= חבק אנו לי; יק כאלד,
, הלב ואומץ התושייה העיינות,

לי"יי לגיבוי אתמול קיא אמ£חל
הי הוא האזרחי. למשמר
את להגביי הסששדד, וזנת

גי** 432



* המשפטי© במשרד ש(טר>0 חק*ר1ת מחלקת הקמת
טולדנו מס>ם רס''ר של חט>פת11רצ>חתו

ני7י7 י""' """.ס'^'י ^.^^"י":ן יי2 ?3■
לככוד

א 1 ל * ם * 1 ו \ מר
שרהפשל^רח

עי3^1ד
מרידוד דו ניר .! / דייו ,,ס

ו1^י<2טינ] 11

בפניכם לחםליץ שוחבקש צוות האוצר, שו בהטנםת ידנם. על נחטנח 11.9.90 בי1ם

הפנים חי!ירו1ז לגבי המשפטים משרד ו** אחריותו קביעת בעניו חודשים, שלושוו ת1ך

לנר. הגירויים האופרטיביים וותסווויס לרבות ישר<:ל. נו^טרו; של

(10ו: הצוות התרי על

המשפטים משרד םוכ"ל ,101170 חיים מר
1ח חםדי פרקליטו! ב"ניש, דורית גבי

סיוהדיח) (תפקידים לי.ט'1לח המשפטי ליועץ המשנח קיפ, יהודית גבי
המשפטים משרד סםננ"ל סי!תיו11, <1ורי מר

ם ני ,,ק.רות י*גיי' "ל^ייי"י''1יתי"ניח
ני מ"089 נ'"יז ,.

י*1 י ר.וביי ,
נ"א. יי1

5!,^^יל" ..

■ תמיד
*,יור>ת.

הניו01רח משוד המשפטית היועצת הראל, ו¥ווז11 גבי יי"158 מידי ,,,
י51ראל מ"טרת  מטא"ר אח"ין ע/ר<*1\ 0לו0, אי1 אלכ0 "נ"* ניי יי"יניי לקיכי"נ5י11ל: בל.ת<>!

חפשטרת משרד מביית יחיות ראש נוימן, ם. תנ"צ
ישראל משטרת מט<ו"ר אג"ת ע/ראט בינג, י. חנ"צ

י/1ר//1 מעזטרת מטא"ר מוו"פ ראו* 11ות, ר. וצ"ם
הנזדינ!) שירוו; נציבות נושרות וסיווג תנןינח על ממונח ופנר, א. מר

האוצר. משרד התקציבים על הטמונה 0ג1 פל>>1ו, א. הר

"נ5י יי ה£ם ?

הוו'>דה. 'גבורת 11

ןין^ייז/"וו""""י"י ■ !.ו ■

,_ ,"" ■£* יי" ננין<""^^^י אס פתרון. יייק5'ז5ילמציאת "י ""י!"*^ ש^יי..^י.נ:.^נ

ק".""", כי מסי נכד נהי"יה ." ";,"י0,יו  ■""""י"י"""י
התוח ל מועלסכ המטה, שמסרו. ד,נים, ליעיל שגס "אד, *יז ול1ד.ל. לםקטרה "^^ןלקנ'ג, םי" נ^,טז ^ ילל "ס, פשי לצלנ האולטימיני ה0כתנ ", חטיפתו כפו'ת ממש קל וע

"£"ג!3ג2*: ^יי^" ישיי קקי י^יםנימייללה'י"1 ~~ ~   ל קנ", <' ^ ;"" ךונל נ נגמ אמו נעיר'. ספי לח1סםי
* ה""" ^י^^*^!?^,"?*""! יח" נסייע קיטיים, 300 ,"

,"^ל■. 0ח^< "יי "י "ג1ף ב00" יי"גיף

לפנות צוותהחקירהשיחזר
פלד ואבי ליי ייסי מאת ^

*יז ול1ד.ל. לםשטוה לקנ'ג,
חטיפתו נפושת ממש של מיוע
טולול נסים ר>רד מגנ, שוסו של
עדי איז ני עולה, מהחקירה נו,

,,".". "*י^;^^ י.^נ"£3 ל"""""י שיי קי אין סנומאללה, "או טילי נסים ירד מ^נ, שיטי ^ל

^^%^1^^^^ק!^ מס;^"ם:=^ ^.^י^^לי
1 ">ני ל^י^י!*; ^ ",^קה"ט"ת ח*" יד*. מ ילשכת_ חיו; יע0ק גיזיה, קינל ד,שפלה נמח'נ ק1ניט של התנסאיות על אתמול
"פ2.?"יי^י0!'ילל'^^נ^.?1^*?"'10 לי"1""" לחיפו נניס, בסחקותמדוקדק". משטכה,כתקשורת.נעקנוח. ןאנשי

._" .; *7 =* ^ל. ק ל ^■■'ווי! 1י>ונת "הוו, י

. ■ י "יי""י.*=.:,.._. ..__■■<■.

'ט"יועווק



* בבת>ם ראפ הלנה הנערה רצח
ישראל במשטרת מסוסים ירוירת הקמת

*~1
$

1:1

^=358^
*'■" מב"ת עוסק נ'נתיט טאתו*יג1*8יי<|

י"*"1 ^ ^^.^יי^^^נ
ג.9;0!:.5,  " ""י"'"י "יי ג טב: ? נ7ק55?3קגל'5

כו, כלל בפעילות ותשתלב משטרתיים

נ*ף' "^2?^*זז; "ט"" ו"יי
נינס

בכ ישואי 0שטית של הכוללת הפעייי" ב0עיכי1 ""יי1
ומשימותיה. היחיוה תפקירי

:"'■"" ;ס,קזכתה
המסזקק '""יי1 נוא'8
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1993

"2000" ג>וס
ונבעו רגשות טעוני היו האירועים מן חלק אירועים. של רצוף בלחץ אופיינה 1993 שנת
בביקורת עמדה והיא גבר, המשטרה לשירותי הביקוש וכלכלי. חברתי מדיניפוליטי, מרקע
תקציב עם גם להתמודד ישראל משטרת נדרשה אלה לכל בנוסף מתמדת. ציבורית

מוגבלים. ומשאבים

דנה הארץ ברחבי האוכלוסייה בקרב רבים לנפגעים שגרמו רבים פח"ע אירועי בעקבות
הפנים. ביטחון את ולחזק פיגועים למנוע בדרכים 21.3.93 בתאריך בישיבתה הממשלה

והעובדה וגובר ההולך המשימות נטל לנוכח כי במשטרה הבכיר הפיקוד התריע שנים זה
הן במדינה, הפנים ביטחון על השמירה ממעמסת ניכר בחלק נושאת ישראל שמשטרת
המוקצבים האדם כוח תקני מספר את להגדיל יש לו, מחוצה והן הירוק" ה"קו בתחומי
החליטה ישראלים אזרחים נרצחו שבמהלכו 1993 שנת של הטרור גל לאחר רק למשטרה.

ישראל. משטרת לשורות נוספים שוטרים אלפיים גיוס על הממשלה

כל יצחקי. יאיר ניצב אז עמד שבראשו אדם, כוח אגף על הוטלה המזורז הגיוס משימת
בפעולה החלו המשטרה, יחידות כלל עם פעולה בשיתוף (אכ"א), אדם כח אגף מחלקות
ההיגוי וצוות ארוסי, דני ניצב סגן עמד הפרויקט בראש ולמיונם. שוטרים לגיוס נמרצת
ראש הארצי, הספר בית מפקד את כלל הפרויקט, את שליווה אכ"א, ר' ע' בראשות
בטחון יחידת ראש ההדרכה, מחלקת ראש מבצעי, לכושר ספר בית מפקד סגל, מחלקת
משמר כולל אדם כוח ענפי ראשי כל פסיכולוגיה, מדור ראש שלישות, מדור ראש שדה,

הגבול.

הזמן בטווח האפשרית האופטימלית בהכשרה אדם כוח מקסימום לגייס הונחה הצוות
נתבקש הדרכה מחלקת ראש לגיוס. הנהוגים הקריטריונים על הקפדה תוך ביותר, הקצר
שלושה, ומקסימום חודשיים מינימום יהיה שמשכה הכשרה תוכנית ראשון, בשלב להכין
קוצרו הגיוס הליכי גיבושון. ושבוע (בסכ"מ) מבצעי לכושר ספר בבית הכשרה פרק כולל
מספר את ולהגדיל הגיוס קצב את לזרז כדי בממוצע. ימים עשרה עד של זמן לפרק
ובלשכות משוחררים חיילים של בכנסים אכ"א של נציגים קבוע באופן הוצבו הפונים,

משוחררים. חיילים להכוונת

ישראל במשטרת הניתנות ההטבות את שחרור לפני העומדים לחיילים הציגו הנציגים
מטרתם המשטרה. שבעבודת והעניין האתגר הדגשת תוך אחרים, עבודה מקומות לעומת

למשטרה. להתגייס האפשר, ככל רבים גבוה, פוטנציאל בעלי חיילים לשכנע הייתה
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היו התקנים תוספת בעקבות המשטרה של העיקריות משימותיה

התערבות בכוחות לצורך כמענה  (יס"מים) המיוחדות הסיור יחידות מערך השלמת א.
ניידות התערבות יחידות להקמת מדיניות גובשה ציבורי, סדר הפרות למניעת מיידיים
עבירות. ובמניעת בפשיעה הלוחמה ליחידות גם סייעו אלה יחידות רגישים. באזורים

פיקוח תחוס תיגבור בעיקר הקיים; המערך עיבוי  והמרחבים התחנות חיזוק ב.

ורכזים. חוקרים בלשים, תקני הוקצו שלכך המיעוטים,

במספר תלולה עלייה חלה האחרונות בשנים  רכב בעבירות הלוחמה מערך הקמת ג.

מכלל ניכר נתח היווה זה תחום ישראל. מדינת בתחומי רכב כלי ופירוק זיוף גניבות,
שיאפשר ומיומן מקצועי מערך הקמת על החליטה ישראל משטרת בארץ. הפשיעה
זו במסגרת המחוזית. ברמה והן הארצית ברמה הן בנושא, הטיפול איכות שיפור את
בעבירות אסטרטגי לטיפול רכב מפלג פשעים לחקירות הארצית ביחידה אורגן
ללוחמה מחוזית יחידה הוקמה המרכז במחוז רכב, כלי ובזיוף בגנבות הקשורות

רכב. בעבירות

בצורך ההכרה ובעקבות הדרכים בתאונות המאבק במסגרת  התנועה מערך תגבור ד.
רכב, אדם, כוח תקני הוספת על הוחלט הערים בתחומי האכיפה כוחות בתגבור
על האחראי הארצי, התנועה ולמערך העירוני התנועה למערך ותקציב קטנועים

הבינעירוניים. בכבישים הפיקוח

משמעותי באופן הורחב החוץ קשרי מערך  בחו"ל המשטרה נציגי מערך פריסת ה.
מדינות. בשבע נציגויות עת מאותה וכלל

ליחידה והפך גדל הארצי במטה הסמים מדור  בסמים הלוחמה מערך תגבור ו.

בנמל הסמים כלבי מערך פרויקט בפיתוח הוחל כן סמים. ביעדי לטיפול איכותית
וזיהוים. סמים של מוקדם לגילוי שיועד "בןגוריון", התעופה

הולם מענה מתן חייב ירושלים של הייחודי מעמדה  בירושלים ההיערכות שיפור ז.
זאת לאור העוינת. החבלנית והפעילות הסדר הפרות ולאירועי הביטחון לצורכי
יחידת מחדש ואורגנה בבירה הפועלים מג"ב כוחות מערך של מחדש ארגון על הוחלט

והכותל. הבית הר באזור המרוכזים הקדושים המקומות

במסגרתו חמורים, ופשעים הונאה לחקירות הארציות היחידות של מחדש ארגון ח.
הוקם הונאה לחקירות הארצית ביחידה רכב. מפלג והוקם הקיימים המפלגים תוגברו

הדרומי. במחוז חקירות מפלג
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לטיפוח פועלת ישראל משטרת  במג"ב המתנדבים ומערך משא"ז תגבור ט.
העירוני בתחום השונים הפעילות במגזרי מתנדבים ולגיוס לאומי כערך ההתנדבות

והכפרי.

הפיגועים במספר הגידול נמשך זו בשנה  ושומרון יהודה בשטחי מג"ב פלוגות בניית י.

התאמת חייבה זו עובדה הגבול. משמר כנגד ובכללם הביטחון, כוחות כנגד חם בנשק
ועיבוי חדשות יחידות הקמת כדי תוך בשטח, לנעשה הלחימה ותורות הפעולה שיטות
בלוחמים תוגברו עזה וחבל שומרון ביהודה, המיוחדות היחידות קיימות. יחידות

מחבלים. ובלכידת בטרור בלחימה להישגים שהביאו מיוחדים, ובאמצעים
ופעילות פלילית פשיעה למטרות הסתננות למנוע כדי  התפר" ב"קו המערך חיזוק יא.

לכך. הגזרתית האחריות עליהן שהוטלה מג"ב פלוגות תוגברו עוינת, חבלנית

על השמירה צורכי  בתלאביב החדשה המרכזית בתחנה המשטרה נקודת הקמת יב.
משטרה נקודת הקמת חייבו הגדול והתעבורתי המסחרי בקומפלקס והביטחון הסדר

במקום.

איכותי אדם כוח גיוס עקרון על הקפדה תוך ההיקף רחב הגיוס מבצע הסתיים ב15.9.93
ביחידות השורות מילוי אפשרה התקנים תוספת חדשים. עולים 130 גם גויסו שבמסגרתו
האסטרטגי והתכנון המצב מהערכת כמתחייב חדשים, ומערכים יחידות והקמת הקיימות

האלפיים. שנות לקראת
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ש"> מחה והקמת צבעים" "קשת תוכמת
ישראל בין העקרונות הסכם חתימת עם 1993 בספטמבר שהחל השלום תהליך
זו. שנה של השני בחצי המשטרתית העשייה של גס הכותרת גולת את היווה לפלשתינאים
והיא צבעים", "קשת הכינוי את קיבלה השלום בתהליך המשטרה השתלבות תוכנית
התוכנית במסגרת ואילך. 1994 משנת המשטרתית הפעילות על חותמה את הטביעה
התכנוניים המבצעיים, ההיבטים לבחינת וחשיבה תכנון בעבודת רבות המשטרה עסקה
ליישום יהיה ניתן מהם אחד שכל מודולאריים, רבדים כללה צבעים" "קשת והארגוניים.
בתהליך ההתקדמות לשלבי בהתאם המדיני בדרג כך על החלטה תתקבל בו ברגע

השלום.

הסכם רבים מוזמנים ובנוכחות גדולה בחגיגיות בוושינגטון נחתם 1993 בספטמבר ב13
יהודה, בשטחי פלשתיני ממשל לכינון הפלשתינאית לרשות ישראל ממשלת בין עקרונות
את קבע. הסדרי על ומתן למשא וכמבוא שנים חמש למשך ביניים כהסדר ועזה שומרון
אש"ף וראש רבין יצחק הממשלה ראש נאמו ואחריו קלינטון, ביל הנשיא פתח הטקס
תחול הראשון בשלב כי קבע אוסלו", "הסכם שכונה העקרונות, הסכם ערפאת. יאסר
ההסכם היה ,1993 בדצמבר שהושג קהיר", "הסכם יריחו. ועל עזה רצועת על האוטונומיה
ונציג פרס שמעון החוץ שר הודיעו בקהיר, המגעים לאחר ,1994 בינואר זו. קביעה ליישום
להצהרת המוחלטת מחויבותם את מאשרים הצדדים "שני כי: עבאס מחמוד אש"ף
ו"הבנות העקרונות הצהרת בסיס על טאבה שיחות לחידוש מסכימים ושניהם העקרונות
אף על כהסכם). ולא הבנות כמסמך דבר של בסופו הוצג בקהיר שנחתם (המסמך קהיר"
"אגד" אוטובוס בעפולה, "אגד" (אוטובוס 1994 אפריל במהלך הקשים הפיגועים

תחילה". ויריחו "עזה שנקרא ההסכם של חלקו סופית זה בחודש גובש בחדרה)
מרכז הקמת תוך עזה, רצועת סביב מוגברים בכוחות צה"ל נערך 1993 בספטמבר עוד
ההסדר. למיסוד עד שנוצר הביניים למצב ראשון בשלב גדודי כוחות סדר והפעלת שליטה
"טבעת בשם מבצע פקודת במשטרה הדרומי המחוז פרסם 1993 בספטמבר ב25
כיצד עדיין ברור היה לא ועקרונות, מסגרת הסכמי שהיו ההסכמים, בעקבות השלום".
ישראל בין היחסים מערכת התייצבות לאחר ישראל משטרת היערכות תיראה
בין ועדות לרצועה. ומחוץ היהודיים היישובים בתחום עזה ברצועת והפלשתינאים
כוחות להיערכות פעולה דרכי לגבש במגמה המשטרה בתוך פעלו שונות משרדיות

הפלשתינאית. המשטרה מול הגומלין יחסי בחינת תוך המשטרה,
עשייה ובקצב בהיקף ותכנון עבודה עומס המשטרה על הטילה צבעים" "קשת תוכנית
השוטפת. בעבודתה לפגוע שלא ניסיון כדי תוך בוצעה והיא בעבר, מוכרים היו שלא
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עקרונות לגיבוש נושאיים עבודה וצוותי היגוי צוות ידי על נווטה במשטרה המטה עבודת
הארגון, בהיבטי השונות הסוגיות מכלול של פרטני ולתכנון המשטרה יחידות של ההפעלה
צוותי עם ותיאום בשיתוף הצוותים פעלו במקביל, וכדומה. היחידות תפקוד הפריסה,
ניצב המטה, ראש היה המשטרתי ההיגוי צוות ראש השונות. ברמות צה"ל, של העבודה

גל. שלמה

שהיו והאמצעים המשטרה כוחות את כללה במשטרה, שגובשה הבסיסית התוכנית
השלום תהליך להתפתחות בהתאם המחודשת, פריסתם ואת בנפות עת באותה קיימים
רחבות, סיור גזרות הפעלת גם כללו התוכנית בבסיס שעמדו ההנחות השונים. בשלביו
סיור יחידות הקמת וכן והחקירות הבילוש כוחות וצמצום הפריסה צמצום כדי תוך
קרני (שקד, משטרה נקודות של מצומצם מספר והקמת ושומרון יהודה במרחבי מיוחדות

ואפרת). שומרון

ב1 התקיימה פלד, רפי רבניצב הכללי, המפקח לאישור צבעים" "קשת תכניות הצגת
המשטרה. ומשרד המחוזות האגפים, נציגי המטה, ראש בהשתתפות 1993 באוקטובר

יישמר, ושומרון) יהודה (עזה, מפקדות שלוש של הארגוני המבנה כי סוכם הזדמנות באותה
המשטרה תוכנית שמשון"). "מרחב תיקרא עזה (נפת כנפה, ולא כמרחב יאורגנו הן אך
הכולל האדם כוח שהיקף ההנחה על התבססה וביריחו עזה בחבל להיערכות הבסיסית
במתכונת וביריחו עזה בחבל המשטרה תפקידי עיקר הקיים. לזה זהה יהיה המשטרה של
טיפול התנועה, ובצירי ביישובים היהודית לאוכלוסייה משטרה שירותי מתן יהיו החדשה
במעבר פלילית פעילות סיכול ישראלים, בהם שמעורבים ותעבורתיים פליליים באירועים
חקלאית תוצרת רכוש, רכב, הברחות מניעת (ובעיקר לישראל האוטונומיה משטחי
באירועים וחקירתי מודיעיני טיפול ובמעצרם, פח"ע חשודי בחקירת לשב"כ סיוע וסמים),
הפעולה שיתוף ותיאום הפלשתינאית למשטרה קישור הירוק, הקו עברי משני פליליים
תעבורה ובנושאי הפלילי בתחום הסדר, הפרות בתחום עמה והחקירתל המודיעיני

הפלשתינאית. ולמשטרה לצה"ל המשותפים ובמחסומים בסיורים והשתלבות
ושמשון). יהודה (שומרון שי"ש מפקדת משימתית, מפקדה הוקמה ,1994 בינואר כבר
במכלול מערכתית בראייה ולטפל המדיניות ההחלטות ליישום לדאוג היה תפקידה
הכללי למפקח ישירות כפופה הייתה המפקדה החדש. מהמצב שיידרשו המורכבים הצרכים
ישראל משטרת גורמי עם ותיאומה המשטרה פעילות לקישור המטה באחריות ונשאה

הפלשתינאית. והמשטרה הביטחון כוחות  באזור הפועלים חוץ וגורמי

הקיימות היחידות פינוי את בעיקרה כללה עזה בחבל המשטרה של המחודשת ההיערכות
במטה שמשון: במרחב המחודשת פריסתן ואת וכוי) בחןיונס ברפיח, (בעזה, באזור
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משטרה נקודת (כולל קטיף בגוש משטרה בתחנות בנתיבות), זמנית (שישוכן המרחב
רפיח. גבול ובמעבר בסופה עוז, בנחל בארז, בכיסופים),

בוורד שיוקם גבול במעבר פריסה ראשון בשלב לכלול תוכננה יריחו באזור ההיערכות
והתיאום הקישור מנגנון עם משולבת לפעילות משטרתית נוכחות תהיה שבו יריחו,
לפעול תוכננה אזורית ניידת ונייחים). (נייידים משותפים לסיורים ויציאה המקומי, (קש"ת)
את לחזק הכוונה גם הייתה בתוכנית ליריחו. שמדרום היישובים ובאזור המלח ים בצפון

ובבינוי. אדם בכוח אדומים מעלה תחנת
יאורגנו וברפיח אלנבי בגשר הבינלאומי הגבול מעברי כי היתה המגמה התכנית, פי על
אגף נפרדים: אגפים בהם ויוקמו קהיר, בהסכם שסוכמו העקרונות בסיס על ויאוישו
בשלב תוטל אלנבי בגשר התפעול אחריות לפלשתינאים. נפרד ואגף ולתיירים לישראלים
אחריות תוטל ברפיח התעופה. שדות רשות על  ובהמשך האזרחי המינהל על ראשון,
בהנחיית תבוצע הגבול מעברי בשני הביטחונית הבדיקה התעופה. שדות רשות על התפעול
יאוחדו האזרחי והמינהל השב"כ בשירות במעברים הפועלות המחשוב מערכות המשטרה.

המשטרה. במחשב שתמוזג אחת, למערכת

צבעים "קשת  לשניים התחלקה ועזה שומרון יהודה, בשטחי מחדש ההיערכות תוכנית
ליציאת היערכות  ב'" צבעים ו"קשת תחילה", ויריחו "עזה להסכם היערכות _ א'"

ושומרון. ביהודה הערבית האוכלוסייה מריכוזי צה"ל

וביריחו בעזה סמכויות הפלשתינאים קיבלו כאשר הושלמה א'" צבעים "קשת עבודת
את הקימה היא אלה; לאזורים מחוץ חדשה בצורה נערכה ישראל משטרת .1994 ביוני
באזור הפנים ביטחון על אחריות וקיבל הוקם דרום מג"ב עזה; נפת במקום שמשון מרחב
המשטרה נערכה ההסכם במסגרת ויריחו; עזה בין הבטוח המעבר אבטחת ועל לכיש
מערך ותוגבר הוקם, ויהודה) (שומרון ש"י מחוז ורפיח; אלנבי הגבול במעברי מחדש

החבלה.
מן מסקנות להסקת שמגר" "ועדת המלצות ובעקבות ב'" צבעים "קשת תוכנית במסגרת
שאיפשרו נוספים, אדם כוח תקני במאות ש"י מחוז תוגבר המכפלה, במערת הטבח
מיוחדת סיור יחידת ובשומרון, ביהודה חדשות תחנות המכפלה, מערת יחידת את להקים

מרכזית. ויחידה

שני על צבעים" "קשת תוכנית יישום בעקבות במשטרה העיקריים הארגוניים השינויים
היו: שלביה

הוקם עזה רצועת באזור האוטונומיה הסכמי החלת בעקבות  שמשון מרחב ארגון
שמשון מרחב ארגון שבוטלה. עזה נפת בסיס על שמשון מרחב הדרומי המחוז במסגרת
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הנדרשים המשטרה לשירותי כמענה א'" צבעים "קשת תוכנית יישום במסגרת בוצע
למשטרה משותפות ומשימות לישראל עזה חבל אזור בין המעברים ארגון וכלל בגזרה,
צוחר נקודת ואת נתיבות תחנת שדרות, תחנת את מעתה כלל לכיש מרחב ולצה"ל.

אופקים). לתחנת (הכפופה

השליטה ובעיות הפח"ע אירועי הרבות, הסדר הפרות בשל  חברון מג"ב כוחות ארגון
ניכר חלק וסביבתה. חברון לאבטחת מג"ב כוחות מערך תגבור על הוחלט חברון בעיר
והמלצות בחברון הטבח אירועי עקב המכפלה, מערת לתחומי הופנה שתוגברו מהכוחות

שמגר". "ועדת

ומעבר בעיר הפריסה שינוי בירושלים, הביטחון צורכי  ירושלים מג"ב של מחדש ארגון
מג"ב כוחות של מחדש ארגון חייבו יהודאי, מתקן  החדש למתקן ירושלים מג"ב
יחידות ושלוש מפקדה פלוגת מבצעיות, פלוגות שבע ירושלים מג"ב מנה מעתה ירושלים.
פנים באירועי מיידי התערבות כוח להוות היה שתפקידן מג"ב), סיורי = (סמ"גים מיוחדות

סדר. והפרות

מבנה של התאמתו מחדש נבחנה  פשעים לחקירת הארצית היחידה של מחדש ארגון
בשנים שחלו ההתפתחויות לאור נדרש מחדש היחידה ארגון הקיימים. לצרכים היחידה
ובשל ומשימותיה, צרכיה פשעים, לחקירת הארצית היחידה פעילות בהיקף הקודמות
הוחלט היחידה, רהארגון במסגרת רכב. בכלי הקשורות הארצית ברמה העבירות ריבוי
של בתופעות לטיפול רכב מפלג הקמת ועל הקיימים המפלגים ארבעת בתקני איזון על

וזיופם. רכב כלי גניבת

שמעון ניצב הדרומי, המחוז מפקד הורה צבעים" "קשת תוכנית של הראשונים בימיה עוד
עזה. רצועת תושבי ידי על רכוש עבירות של הפשיעה למיגור מרוכז מבצע קיום על לוי,
רגילים, משטרה כוחות בו ואוגדו מחוזית, בראייה במעלה ראשונה עדיפות ניתנה למבצע
סיוע תוך תנועה עורק חקלאי, פיקוח מג"ב, מיוחדות), סיור (יחידות היס"מים כוחות

ארציים. ואמצעים ככוחות

ובה זו, יחידה  רכב גניבות בעבירות ללוחמה מחוזית יחידה הוקמה המרכז במחוז
ברחבי שפשתה רכב כלי גניבת תופעת את לתקוף במגמה הוקמה אדם, כוח תקני עשרה
המחוז ברמת רכב כלי גניבות של עבירות במכלול התמחות היה היחידה ייעוד המדינה.

רכב. כלי ופירוק זיוף בגניבה, בעיקר וטיפול

קבלת ועם ויריחו עזה באזור האוטונומיה הסכמי החלת בעקבות  דרום מג"ב הקמת
דרום מג"ב לשתיים מג"ב מפקדת פיצול על הוחלט לכיש, בחבל הפנים לביטחון האחריות

(ת"א). מרכז ומג"ב
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הצורך עלה במשטרה, האדם בכוח שחל הגידול נוכח  דרומי מחוזי ספר בית הקמת
עריכת היה וייעודו הוקם, חדש משטרתי ספר בית וההכשרה. הלימוד מסגרות את לתגבר

המחוז. לשוטרי הכשרה ומתן השתלמויות
הפשיעה אירועי בעקבות  הצפוני במחוז חמורים ופשעים מיעוטים מחלק הקמת
הקמת על הוחלט והביטחונית, הפלילית בפשיעה והעלייה הצפוני במחוז שאירעו החמורים
פרשיות עם להתמודד יהיה שתפקידו בצפון, חמורים ופשעים מיעוטים לחקירות מחלק
שמקורה פשיעה כנגד המשטרתית הפעילות את ולתגבר ביןמרחביות, מורכבות, פשיעה

המיעוטים. במגזר

לקראת להיערכות שנלווה החבלה, מערך תגבור בעקבות  לחבלה ספר בית הקמת
מרכזי ספר בית הקמת על הוחלט ושומרון, יהודה בשטחי הכוחות ולתגבור האוטונומיה

החבלה. בתחום השונות ברמות שוטרים להכשרת

שיהיה ושומרון", יהודה "מחוז הקמת על שחל, משה המשטרה, שר הודיע ביוני 24 בתאריך
רון, אליק תתניצב נתמנה המחוז כמפקד ישראל. משטרת של במספר השישי למחוז
למחוז לקרוא כיצד התלבטו המשטרה ובמשרד המשטרה בצמרת ניצב. לדרגת שהועלה
המסמכים בכל החדש המחוז כונה וכך האוטונומיה", "מחוז היה רשמי הבלתי השם החדש.
לקרוא הוחלט המחוז, הקמת על הרשמית ההודעה פרסום ובטרם לבסוף הרשמיים.
את לספק יועד המחוז ש"י". ל"מחוז שמו שונה קצרה תקופה לאחר יו"ש", "מחוז למחוז
לפעילות המשטרה פעילות בין לתאם וכן האזור לתושבי המשטרה שירותי מגוון

נוספים. ביטחון וגורמי צה"ל, הפלשתינאים,
האחרים, המשטרה ממחוזות במאפייניו שונה יהיה החדש המחוז כי ציין המשטרה שר
המחוז כי הדגיש השר בצה"ל. הפיקוד אלוף שהוא בשטח, לריבון כפוף שיהיה משוס
שירותי ובמתן יעילה חוק באכיפת צורך יש לפיה המשטרה, מתפיסת כתוצאה הוקם
מחוז קיבל 1994 בספטמבר ב19 ישראל. אזרחי מתגוררים בו מקום בכל טובים משטרה
היה אז עד המעברים. יחידת ועל ושומרון יהודה מרחב על הפיקוד את ונטל אחריות ש"י
ונפת הצפוני למחוז שייכת הייתה שומרון נפת משטרתיים; מחוזות שני בין מפוצל הפיקוד

.1994 בנובמבר ב8 לפעול ש"י מחוז החל רשמי באופן הדרומי. למחוז יהודה
להעבירו הייתה התוכנית ירושלים. במזרח "ראסאלעמוד", בשכונת מוקם המחוז מטה
מרחב ומטה משטרה תחנת ימוקמו ובה המחוז מפקדת תיבנה שם אדומים, למעלה בעתיד

יהודה.

ש"י, מחוז היערכות כי הודגש 1994 בדצמבר 18 מתאריך ש"י מחוז של הארגון בפקודת
והמשטרה צה"ל יידרשו בו המצב לקראת גמישה בצורה מתוכננת והתחנות המרחבים
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של הבחירות לפני מחדש ולהיערך ושומרון ביהודה הערביות הערים ממרכזי לצאת
ושומרון. יהודה בשטחי הפלשתינאים

הבאות: המשנה יחידות את כולל ש"י מחוז

אריאל, תחנת שכם, תחנת טולכרם, תחנת ג'נין, תחנת המרחב, מטה  שומרון במרחב
אפרים. מעלה תחנת

אדומים, מעלה תחנת ביתלחם, תחנת רמאללה, תחנת המרחב, מטה  יהודה במרחב
חברון. תחנת

גבולאלנבי. מעבר יריחו, ורד היחידה, מטה  המעברים יחידת

ליישובים התחנות פריסת את לשנות היא ב'" צבעים "קשת מסגרת להמשך התוכנית
הישראלים

אל. בית לישוב תעבור רמאללה תחנת

אפרת. לישוב תעבור ביתלחם תחנת
שקד. בישוב תהיה ג'נין תחנת

שומרון. קרני בישוב תמוקם טולכרם תחנת

מורה. אלון לישוב תעבור שכם תחנת
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פח"ע א>ווע>

בעיקר התאפיינו ינוארמרס החדשים פח"ע. אירועי של גדול מספר אירע 1993 במהלך
השנה: במשך שאירעו הבולטים הפח"ע אירועי להלן פח"ע. רקע על דקירות בריבוי

ב22.3.93. בירושלים קנדי" "אורט הספר בבית תלמידים חמישה דקירת *

ב30.3.93. אליעזר תלמי בצומת שוטרים שני רצח *

ביל"ו. בצומת גואטה שלום נצ"מ פציעת *

בירושלים. 25 מספר "אגד" באוטובס פיגוע *

.300 מספר "אגד" באוטובוס פיגוע *

האירועים: פירוט להלן

בירושלים קנדי" "אורט הספר גגית תלמידים חמישה דקירת
,22 בן שקיראת חמידאן נאסר המחבל פרץ ,8:10 לשעה סמוך ,1993 במרס 22 בתאריך
ברחוב קנדי" "אורט הספר בית לחצר מוכבר, ג'בל לירושלים, הסמוכה השכונה תושב
שנפצעו הספר, בית מנהל ואת תלמידים חמישה גדול מטבח בסכין ודקר קניג, פייר

קלות. פציעות

המחבל, עם נאבקו תלמידים ומספר הספר בית מנהל במקום, שהיה הספר בית שומר
בינוניים פצעים נפצע המחבל האירוע. למקום שהוזעקו לשוטרים ומסרוהו עליו, השתלטו
ההשתלטות חולים. בבית רפואי לטיפול פונו הפצועים התלמידים. מן שספג ממכות
בחצר שעה באותה שנמצאו תלמידים של והרעתם פציעתם מנעה התוקף על המהירה

הספר. בית

לאישור המתין האחרון שכן חמוש, היה לא הספר בית ששומר התברר, האירוע לאחר
המחייבות החינוך, משרד להוראות בניגוד וזאת לנשקו, רישיון להוצאת הפנים ממשרד

ספר. בית בכל חמוש שומר הצבת

בחצר תכניתו את וביצע לאומני, רקע על יהודים לדקור שתכנן המחבל, סיפר בחקירתו
מקורות כלשהו. לארגון השתייך לא וכי עצמו דעת על פעל כי מסר, עוד הספר. בית

ה"חמאס". ארגון עם מזוהה הוא כי אמרו, פלסטיניים
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תקריות למנוע כדי בירושלים התפר קו לאורך מוגברים כוחות המשטרה פרסה יום באותו
האזור, תושבי את הרתיעה לא המשטרה נוכחות אך לערבים. יהודים בין נקם ומעשי
יהודה תושבי ביניהם יהודים, מפגינים מאות הגיעו 19:00 לשעה סמוך הערב, ובשעות
ג'ורג'. יפוהמלך הסואן הרחובות לצומת ו"מולדת" "כך" תנועות אנשי עזה, וחבל שומרון
השוטרים, מבקשות לחלוטין התעלמו המפגינים אולם בשקט, לפנותם ניסה משטרה כוח
לכביש פרצו ביטחון", רוצים נקמה, ו"רוצים הפקר" אינו יהודי "דם בנוסח קריאות ותוך

גדולים. תנועה פקקי להיווצר החלו במקום לתנועה. אותו וחסמו
התלהטו, הרוחות אך המפגינים, את להדוף וניסה למקום, הוזעק המשטרה של פרשים כוח
שוטרים מג"ב, של גדולים כוחות אשפה. ערמות להבעיר החלו הזועמים והמפגינים
הרחוב למקום. לזרום המשיכו וילק, יהודה ניצב ירושלים, מחוז מפקד בראשות ופרשים,
בצד זרמו מים לשמים, היתמר סמיך עשן הכביש, על שכבו פצועים קרב; כשדה נראה
לבצע החלה המשטרה מקום. בכל פזורים היו אשפה וערמות בקבוקים ושברי הכביש

נעצרו. מפגינים ועשרות נפצעו מפגינים וארבעה שוטרים שישה בכוח. מעצרים

החינוך במוסדות האבטחה בנושא ציבורי ויכוח עורר קנדי" "אורט הספר בבית הפיגוע
לאבטחת האחריות את עצמה על ליטול הציעה המשטרה הארץ. ברחבי הספר ובבתי

חינוך. מוסדות לאבטחת מיוחדת יחידה באמצעות המדינה ברחבי הספר בתי

האזרחי, המשמר מפקדי של בכנס בדבריו לאירוע התייחס רבין, יצחק הממשלה, ראש
על ולהגן לתגובה ערוך להיות הישראלי הנוער שעל אמר הוא האירוע. למחרת שהתקיים

האזרחי. למשמר להתנדב מהנוער וביקש עצמו,

הוא בפועל. מאסר שנות ל82 שקיראת חמידאן נאסר המחבל, נשפט בספטמבר ב20
פציעה. בגין שנים ולעשר לרצח ניסיון כל בגין שנה 18 של מצטברים לעונשים נידון
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אליעזר תלמי בצלמת שלטרים שנ> רצח

שני של גופותיהם את "תנובה" עובדי שני מצאו ,04:00 לשעה סמוך ,1993 במרס ב30
חזות, דני ורס"ל ישראל מרדכי רס"ל צפון, (מתנ"א) הארצית התנועה משטרת שוטרי

לחדרה. הסמוך אליעזר, תלמי למושב בדרך ערה, ואדי בכביש מתנ"א ניידת בתוך

למקום המשטרה כוחות את הזעיקו זקרינסקי, מרק והנהג חמו בן מרדכי העובדים, שני
שהניידת חששו השוטרים רבות. ניידות למקום הגיעו ספורות דקות תוך האירוע.
השוטרים לעברה. שלופים נשק כלי עם ממנה ביטחון במרחק התמקמו ולכן ממולכדת,
של גדולים כוחות הגעת עד באזור, מחסומים הקימו האירוע למקום שהגיעו הראשונים
חיפושים יותר מאוחר ביצעו נח"ל חיילי עשרות כתגבורת. שהוזרמו ומג"ב משטרה
בשעות השטח. מעל חג משטרתי ומסוק האירוע למקום הסמוכים ובמטעים בפרדסים
הוקם מיוחד חקירה צוות טרנר. יעקב ניצב רב המשטרה, מפכ"ל לאיזור הגיע הבוקר

הפרשה. את לחקור
במשטרת שירתו ,35 בן ישראל מרדכי ורס"ל 32 בן חזות דניאל רס"ל השוטרים, שני
01:15 בשעה עירוןחדרה. ואדי באזור סיירו הם יעקב. זיכרון בתחנת צפון ארצית תנועה
להישאר וביקשו כשורה, שהכול לו דיווחו והם ועקנין אלי פקד קשר עמם יצר בוקר לפנות
השוטרים ששני הסתבר זיכרון. בתחנת 02:00 בשעה המתוכננת למנוחה ולצאת במקום
ירו מנוחתם, כדי תוך .02:0001:30 השעה בסביבות אליעזר", "תלמי בצומת למנוחה עצרו
את פתחו המחבלים במקום. מתו והם בגופם, אחרים ובחלקים בראשם המחבלים בהם
השוטרים אקדחי את שלפו מכן לאחר בקרבנותיהם. נוספת פעם וירו הניידת דלתות
ה"קרבין", רובי שני את ברכב הותירו הם מזרח. לכיוון ונמלטו מ"מ, 9 ".א.?" מסוג
מילימטרים תשעה בקוטר כדורים תרמילי מעשרה למעלה למושב. מתחת שהוסתרו

מהניידת. ספורים מטרים נמצאו

נדם. קולם אך השוטרים, שני עם קשר ליצור נוסף ניסיון נעשה 03:45 לשעה בסמוך
מיקום מנוחה. שעת לילה במשמרת העובדים תנועה לסיירי מאפשרות המשטרה הוראות
בו במקום הסיור, לקטע סמוך לנוח יש התורן. הקצין ידי על נקבעים המנוחה וזמן
ניתנה השוטרים רצח בעקבות ובטיחותית. ביטחונית מבחינה הסיור מנוחת מתאפשרת
השוטרים מנוחת כי נקבע הדרכים. בצדי לילה חניית על איסור והוטל תזכורת, הנחיית

משטרה. במתקני ורק אך תיעשה
ונרחבות מאומצות פעולות והמשטרה, השב"כ כולל הביטחון, גורמי עשו הרצח בעקבות
אנשי חשפו 1993 ביוני וב3 פרי, נשאו הפעולות הרוצחים. של ללכידתם להביא כדי
אשר ירושלים, מזרח תושבי אלקסאם", אדין "עז מארגון מחבלים של חוליה השב"כ
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גם היו ביניהם ירושלים. באזור נוספים ופיגועים וברציחות השוטרים שני ברצח הודו
שלום נצ"מ של לרצח וניסיון טולדנו, נסים רס"ר מג"ב, שוטר של ורציחתו חטיפתו
רחבי בכל ובחיילים בשוטרים לפגוע הייתה זו חוליה חברי של העיקרית מטרתם גואטה.

המדינה.

מצטברים עולם מאסרי שלושה בירושלים המחוזי המשפט בית שופטי גזרו ב10.8.93
מענתא קטיש ואבו עיסא מחמוד החוליה: חברי ארבעת על מאסר שנות ארבעים ועוד

שועפאט. הפליטים ממחנה עכארי ומוסא באחר מצור עטון מחמוד החדשה,
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ב>ל"ו בצומת גואטה שלום נצ"מ פצ>עת
מתנדבים מחלקת ראש גואטה, שלום נצ"מ חזר ,04:00 לשעה סמוך ,1993 במאי ב6
בכפר לביתו בדרכו בניצנים. מילואים משירות בירושלים, הארצי במטה האזרחי במשמר
אחדות. דקות לנוח כדי שם מכוניתו את והחנה לרחובות, סמוך ביל"ו, בצומת עבר סבא
בנצ"מ ירה אליו, בסמוך כשעמד לרכבו. התקרב ואדם מכונית, מאחוריו נעצרה לפתע
מהמקום. ברכבו נמלט כך ואחר לחלון מבעד יריות צרור "עוזי" מקלע מתת גואטה שלום
מסוג האישי, רובהו החזה. לבית חדרו שחלקם כדורים מחמישה נפגע גואטה שלום נצ"מ
את גואטה שלום נצ"מ התניע פציעתו למרות מכוניתו. של האחורי בחלקה היה <116"
ברע. חש קילומטרים כשלושה לאחר היורה. יצא ממנה המכונית אחר לרדוף והחל מכוניתו,
בסמוך הכביש, באמצע מכוניתו את ושבים,עצר מהעוברים לב תשומת למשוך מנת על
שהיה ,35 בן אבן, אבי בידי נהוגה משאית למקום הגיעה קצר זמן תוך נען. קיבוץ לצומת
חולים לבית גואטה נצ"מ את פינה אבן אביב. בתל הסיטונאי מהשוק הביתה בדרכו
תרמילי שלושה האירוע בזירת נמצאו מז"פ שוטרי של בדיקה לאחר נותח. שם "קפלן",

מילימטרים. תשעה

נאיף של הדמוקרטית" "החזית ארגון עצמו על נטל ההתנקשות לניסיון האחריות את
חואתמה.

היערכות סדרי את לשנות שצריך סבור אינו כי אמר פלד, רפי רבניצב המשטרה, מפכ"ל
נצ"מ בחיי ההתנקשות ניסיון בגלל שלה המבצעית המדיניות את לשנות או המשטרה
בנסיעות גם ולעירנות, זהירות למשנה מצווים השוטרים כי הדגיש אך גואטה, שלום
מיוחדת מטרה מהווים שהם משום משטרתיים, זיהוי אמצעי הנושא ברכב פרטיות

הרכב. בתוך בדרכים לישון שלא המפכ"ל הציע כן כמו חבלנית. לפעילות

באופן ישראל ומשטרת השב"כ צה"ל, פעלו בשוטרים קודמות ופגיעות זה פיגוע בעקבות
שני השב"כ אנשי עצרו ב3.6.93 לפיגועים. האחראים של ללכידתם להביא כדי נמרץ,
ובשרשרת גואטה שלום נצ"מ של הרצח בניסיון הודו החשודים ירושלים. ממזרח חשודים
שוטרי ושני טולדנו ניסים רס"ר רצח ביניהם היהודית, האוכלוסייה בקרב פיגועים
נעצרו ירושלים. מזרח תושבי הם גם החוליה, אנשי שאר נעצרו למחרת התנועה. משטרת
מירושלים לילי וברכאת ג'נין שליד יאמון מכפר נוהאדה אברהם  זו לחוליה הסייענים גם
החמאס". של הסודית "החוליה בשם עצמם את כינו החוליה אנשי נוספים. וחשודים

המדינה. רחבי בכל ובחיילים בשוטרים לפגוע הייתה העיקרית מטרתם
באופן התארגנו שתחילה הסתבר, מעשיהם. בגין אישום כתבי הוגשו החוליה חברי נגד
טולדנו, נסים רס"ר את ורצחו שחטפו אחר ורק ה"חמאס", למנהיגות קשר ללא מקומי,
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הרצחנית. בפעילותם להמשיך החליטו
תמ"ק כגון זו, לחוליה שייכים שהיו רבים ותעמולה לחימה אמצעי מצאו הביטחון כוחות
בערבית, תעמולה חומר מפלסטיק, כיפות כפפות, שונים, מסוגים חבלים אקדחים, "עוזי",

דפוס. ומכונת הדפסה מכונת למכוניות, ישראלים רישוי מספרי

חברי ארבעת את בירושלים המחוזי המשפט בית שופטי הרשיעו 1993 באוגוסט ב10
שני של והשני שוטר של האחד לרצח, ניסיונות ובשני שוטרים שלושה ברצח החוליה
עולם מאסרי לשלושה נידונו הארבעה רצח. לשם בחטיפה הורשעו כן כמו חיילים.

מאסר. שנות ארבעים ולעוד מצטברים
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בירושלים 25 מספר קו באוטובוס פיגוע
בצומת ,25 בקו "אגד" לאוטובוס נוסעים חמישה עלו בערך, 07:20 בשעה ,1993 ביולי ב1
גדול, תיק שהחזיק ערבי, צעיר היה זו בתחנה העולים אחרון בירושלים. הצרפתית הגבעה

האוטובוס. לנהג בסמוך והתיישב
כסף גובה הנהג בעוד נסיעה, מטר כמאתיים לאחר באיטיות. לנסוע החל האוטובוס
שלף ואז לתשלום, כסף להוציא כדי כביכול תיקו, לעבר הערבי הצעיר רכן מהנוסעים,
הסתובב כך ואחר בירכו, ופצעו הנהג לעבר אחת ירייה ירה מקוצר, "116'>ן" רובה מהתיק

יריות. מספר עוד וירה האוטובוס, פנים לעבר
של בראשה וירה האוטובוס, של האחורית הדלת ליד שישב שני, מחבל קם בזמן בו
חייקוב אולגה נפטרה יותר מאוחר מנווהיעקב. 42 בת חדשה עולה חייקוב, אולגה

מפצעיה.

האוטובוס נהג נוסעים. כשמונים באוטובוס היו שעה אותה אחדות. שניות נמשכו היריות
בשלט נתקע האוטובוס היד. בלם באמצעות האוטובוס את עצר טוב, יום דוד הפצוע,
הנהג קם כך אחר החוצה. נמלטו והנוסעים האחורית, הדלת את פתח הנהג מבטון, גדול
ונפצע בראשו המחבלים אחד נורה המאבק במהלך בו. שירה המחבל על והסתער ממקומו

הסמוכה. המבתר גבעת שכונת לכיוון נמלטו נוספים מחבלים שני קשה.

מהאוטובוס נפגעים בשמונה טיפלו הם והצלה. משטרה כוחות מיד הוזעקו האירוע למקום
בתוך שהושארו חבלה מטעני את נטרלו המשטרה חבלני החולים. לבית אותם ופינו

שנמלטו. המחבלים שני אחר במצוד החלו האחרים המשטרה וכוחות האוטובוס,
בו ,"5 "רנו מסוג רכב על להשתלט והצליחו סיני, מדבר לרחוב המחבלים הגיעו בינתיים
כיוון את לשנות אותה אילצו נשק באיומי "מורשה". שכונת תושבת קדוש, ג'נט נהגה
היציאה לכיוון לנסוע החלה קדוש ג'נט של הכסופה מכוניתה גילה. לאזור דרומה, נסיעתה
צעקה הנחטפת ספר. בית תלמידות בה הבחינו השוטר בית ליד ירושלים. של הדרומית
מנוסתם בנתיב למשטרה. כך על לדווח מיהרו והתלמידות מהמקום, להימלט לעברן

רמות. ביער המטען פוצץ יותר מאוחר חבלה. מטען המחבלים השליכו אשכול ברמות

שוטרים מאות וצה"ל. המשטרה של הקשר ברשתות הועבר החטופה המכונית של תיאורה
הירוק". ל"קו מעבר הרכב של פריצה לניסיון ערוכים להיות נצטוו במחסומים וחיילים

מקבר הרחק לא לחם, לבית בדרך מירושלים הדרומית ביציאה למחסום הגיעה המכונית
תוך מה דבר להם לסמן מנסה קדוש, ג'נט הנהגת, את ראו כי סיפרו המחסום חיילי רחל.
והשליך לעברה, ירה לידה שישב הערבי הצעיר כי החיילים מסרו עוד המכונית. הטיית כדי
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למכונית. מחוץ אל גופתה את
לעבר רימונים שני הטילו המחבלים המחסום. לעבר במהירות להתקדם המשיכה המכונית
דקות והרגום. במחבלים המחסום חיילי ירו אז התפוצצו. לא הרימונים אך החיילים,

באש. ועלתה המכונית התפוצצה מכן לאחר אחדות
את בעבר שרצח סרור, אבו מאהד היה מהם שאחד הסתבר המחבלים גופות זיהוי עם
בתוך בראשו שנפצע המחבל בירושלים. רחביה בשכונת נחמני חיים השב"כ איש

עזה. תושב היה האוטובוס

על השתלטות מנעה פציעתו למרות המחבל עם שנאבק האוטובוס, נהג של תושייתו
שהשאירו הרבים הלחימה ואמצעי הכתוב החומר בהרבה. כבד ואסון האוטובוס
של שחרורם על להתמקח אותו, לחטוף שהתכוונו כך על הצביעו באוטובוס המחבלים

ללבנון. ולהימלט הישראלים הסוהר מבתי בטחוניים אסירים
ירושלים, מרחב שוטרי ביניהם היו זה. פח"ע באירוע בטיפול השתתפו שוטרים כ800
של ניידת מעבדה מחוזית, מיוחדת סיור יחידת מג"ב, חיילי אימונים בסיס ירושלים, מג"ב

חבלה. ואנשי ניידת פלילי לזיהוי המחלקה

453



אירועים ספר

300 מספר קו באוטובוס פ>גוע

אמונים לצומת הסמוכה בתחנה עלה ,18:00 בשעה בערך ,1993 בספטמבר 12 בתאריך
אביב. לתל מאשקלון שנסע ,300 בקו "אגד" לאוטובוס עשרים כבן ערבי צעיר

הוציא לפתע עצבנות. סימני גילוי תוך עמו, בשיחה ופתח האוטובוס, נהג ליד נעמד הצעיר
נקישה נשמעה במקום האוטובוס. למרכז והשליכם ,"?1" מסוג רסס רימוני שלושה מתיקו
חייל על המחבל התנפל במקביל, התפוצץ. מהרימונים אחד לא אף אך הפיקה, פיצוץ של
לדקור והחל הנהג, לעבר שוב פנה מכן לאחר אותם. ופצע לנהג, בסמוך שישבו וחיילת,
האוטובוס, את לבלום כרמי, יחיאל האוטובוס, נהג הצליח מאבק כדי תוך בסכין. אותו
(הדלת האחורית הדלת את פתח מכן לאחר הדרך. שבצד לתהום נפילתו את ולמנוע
לדקור המחבל המשיך העת כל החוצה. נמלטו האוטובוס נוסעי ורוב נתקעה), הקדמית
האישי, נשקו את דרך המחבל, מדקירות לכן קודם שנפצע החייל עמו. נאבק וזה הנהג, את
של האחורי בחלקו שישבו מילואים, חיילי שני והרגו. אחדים כדורים המחבל לעבר ירה
נוספים. מחבלים במקום שאין ווידאו באוטובוס, הנשארים את לפנות מיהרו האוטובוס,
והזעיק חטיפה, בניסיון מדובר כי הבין האוטובוס, מאחורי כמקרה שנסע משטרה, קצין

הביטחון. כוחות את

מאיר רפ"ק ומשטרה. צה"ל של רכב כלי עשרות האירוע למקום הגיעו ספורות דקות תוך
אריק ניצב תת החבלה, רמ"ח בראשות לכיש מרחב חבלני ביטון, פנחס ורס"ב בןהרוש
החבלנים רימונים. של גדול ומספר מטענים שלושה בו ומצאו האוטובוס, את סרקו יקואל

הרימונים. נטרול על רבות שעות עמלו

ניסה הוא אנושות. שנפצע הנהג את מהאוטובוס חילץ מילואים, חייל צבאי, חובש
ואמבולנסים נמרץ טיפול ניידת מפצעיו. מת כרמי ויחיאל הצלחה, ללא אך להחיותו,
החולים לבית הפצועים את ופינו למקום, הגיעו ובאשקלון באשדוד אדום דוד מגן מתחנות

באשקלון. "ברזילי",

על נערכת שהמשטרה אמר האירוע, למקום שהגיע פלד, רפי רבניצב המשטרה, מפכ"ל
אמר עוד הפלסטינים. עם השלום הסכמי בעקבות הצפוי הפיגועים גל את לבלום מנת
השלום, תהליך את לטרפד המחבלים בכוונת שיש כך על מצביע הפיגועים "גל המפכ"ל:
את לסגור המליץ המפכ"ל המקרים". את למזער כדי אפשרי כוח כל להשקיע ונצטרך
החופשות, את ביטלה ירושלים משטרת מוגבל. לזמן עזה וחבל שומרון יהודה, שטחי

שעות. 12 של במשמרות לעבוד החלו והשוטרים

שני עמו ונשא עזה, מרצועת יצא שנהרג המחבל הפיגוע. על אחריות לקח "החמאס" ארגון
רימונים. של מאוד רב ומספר מטענים שלושה ובהם גדולים תיקים
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כרמי, יחיאל האוטובוס, נהג של ותושייתו התנהגותו את לשבח ציין המשטרה מפכ"ל
ובכך לתהום, האוטובוס דרדור את מנע רוחו וקור המהירה תגובתו מקצועיותו, שבזכות

המחבל. את שהרג החייל את המפכ"ל שיבח כן כמו יותר. כבד אסון מנע

"ברזילי" החולים בבית שאושפז הפצוע לחייל התקשר שחל משה המשטרה שר
אסון למניעת שהביאה המהירה, פעולתו על לו והודה מהירה, החלמה לו איחל באשקלון,
ומהירות לבך אומץ "תושייתך, כתב: שבו תודה, מכתב לו שיגר גם הוא יותר. גדול
לכלל ומופת דוגמה ולהוות להערכה ראויה פעולתך יותר. עוד כבד אסון מנעו תגובתך

כוח". יישר ישראל. מדינת אזרחי

כרמי. יחיאל שנהרג, האוטובוס נהג למשפחת ניחומים מכתב גם שלח המשטרה שר
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הגולן ברמת דרוז>ם התפרעות בוערת" "פר>ס מבצע
הצרפתי. מהכיבוש סוריה שחרור ויום הסורי העצמאות יום חל 1993 באפריל ה17 בשבת
קניה עין מסעדה, שמס, מג'דל הגולן, ברמת הכפרים בארבעת הדרוזים נהגו כלל בדרך
סוריה. דגלי מונפים היו במהלכן והפגנות, אספות תהלוכות, שביתות, לקיים ובוקעתה,
בגולן הדרוזים בקרב תסיסה חלה ב1993 אך זו, מגמה התמתנה ל1993 שקדמו בשנים

הדרוזים. הקיצונים של מעוזם שמס, במג'דל בעיקר

הספר בית מג"ב, בסיוע הגליל ממרחב שוטרים כ180 נערכו מודיעיניות, ידיעות לאור
סדר הפרות למניעת וחיפה, עמקים מיוחדות סיור יחידות ארצית, תנועה משטרת הארצי,

באפריל. וב17 ב16 לחוק מנוגדת ופעילות

בראשם שמס. מג'דל הכפר למרכז דרוזים כמאה הגיעו הסורי העצמאות יום בערב כבר
בסוריה תמיכה קריאות קראו הצועדים סורי. דגל בידו שהחזיק ,15 כבן נער צעד

ישראל. נגד גנאי וקריאות

ב17.4, למחרת, שעה. כעבור התפזרה והיא בתהלוכה, מלהתערב נמנעו המשטרה כוחות
משעות החל הגולן ברמת הדרוזים הכפרים ארבעת בחוצות ותהלוכות הפגנות התארגנו
דגלה. את והניפו בסוריה, ותמיכה ישראליות אנטי קריאות המפגינים השמיעו שוב הבוקר.

ליד. הבא מכל לעברם ולזרוק בשוטרים אבנים ליידות המפגינים החלו התהלוכה במהלך
ההתקהלויות את לפזר הוראה במקום, שהוצבו המשטרה כוחות מפקדי נתנו בתגובה,
פוזרו. וההפגנות הרוחות נרגעו שעתיים כעבור מדמיע. ובגז בכוח שימוש תוך וההפגנות,
הרופא גנות. יעקב ניצב הצפוני, המחוז מפקד ביניהם קל, באורח נפצעו אחדים שוטרים

הפצועים. השוטרים בכל טיפל במקום שהיה המשטרתי

וקראו הגבול, של הסורי מצדו הצעקות", "גבעת על דרוזיםסורים מאות הפגינו במקביל,
ברמת הישראלי השלטון נגד ולמחות להפגין הסמוכים ובכפרים שמס במג'דל לקרוביהם

הסורי. לדגל בנוסף אסד הסורי הנשיא של תמונותיו בהנפת לוו הקריאות הגולן.
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ק>קוס חנית הנערה ה>עלמות פרשת
המשטרה לתחנת אופקים, תושב קיקוס, רפי הגיע ,09:10 בשעה 11.6.93 בתאריך
לכיוון 19:45 בשעה לכן קודם יום מביתה יצאה קיקוס חנית בתו כי והודיע באופקים,
נעלמו ומאז אליו הגיעה לא אך הולדתו, יום לחגיגת כהן, אורן חברה, לבית שבע, באר

עקבותיה.

היציאה לצומת הגיעה מביתה, קיקוס חנית שיצאה שלאחר הסתבר המשטרה מחקירת
שבע. לבאר שיסיעה כדי לטרמפ ממתינה נראתה האחרונה ובפעם מאופקים

נרחבים חיפושים מיד החלו לאומניים, או פליליים מטעמים נחטפה קיקוס שחנית מחשש
אלברט ניצב סגן עמד שבראשו בפרשה לחקור מונה מיוחד חקירה צוות אחריה.
והחברים, המשפחה בתי אופקים, העיירה מרחב כל נסרקו החיפושים במהלך אבוקסיס.
חורשות, ואדיות, כגון, פתוחים ושטחים מעצר ובתי חולים בתי ראשיים, צירים פארקים,

לידיו. שהגיע מידע של שביב כל בדק החקירה צוות המערכת. וגדר מים בארות
וסולימאן אלבכירי שחאדה רהט, העיירה תושבי בדואים, חשודים שני נעצרו 20.6.93 ביום
קילומטרים כעשרה במרחק שנמצא "דודאים", האשפה אתר עובדי שניהם אלעביד,

כטרקטוריסט. אלעביד וסולימאן באתר כשומר עבד אלבכירי שחאדה שבע. מבאר

האשפה פינוי מעובדי שניים של עדותם בעקבות באה החשודים, שני של תפיסתם
הגיעו נעלמה בו שבלילה סיפרו הם חנית. של היעלמותה לאחר ימים שלושה באופקים
שלא מעשה במקום אשפה שפכו שכבר לאחר בלבד שעה חצי "דודאים", לאתר החשודים
בחורה עם מיניים יחסים קיים אלעביד שסולימאן הייתה טענתם לעשותו. מקובל היה
מכונית חנית של היעלמה ביום שראו על מאופקים אנשים של עדויות הגיעו בנוסף, באתר.
וניסה באופקים הסתובב ובעליה בווילונות, מכוסים היו שחלונותיה כחולה, "סוברו"
שבו כחול "סוברו" רכב של בעליו היה אכן אלעביד החשוד בחורות. עם קשרים ליצור
היעלמה בפרשת מעורבים החשודים ששני למסקנה הובילה העדויות הצטלבות וילונות.
להיעלמות קשר כל החשודים הכחישו בתחילה ונחקרו. נעצרו שניהם קיקוס. חנית של
דובר הינו ששחאדה ללמוד היה ניתן שמתוצאותיה פוליגרף, לבדיקת נלקחו הם הנערה.
כשמדובב אחד מעצר בתא שניהם שהו בתחילה שקר. דובר הינו אלעביד וסולימאן אמת
נכנס מכן לאחר מזה. זה החשודים שני הופרדו בקשתו, לפי השניים. עם ושוחח הוכנס
שביצע, הפשעים לגבי בפניו להתוודות ולשכנעו לדובבו והצליח אלעביד של לתאו המדובב
ולשחזור החשוד מפי בהמשך שנמסרו להודאות הקרקע את הכשירה זו פעולה לכאורה.
שוחרר ושחאדה בפרשה המפנה נקודת את היווה אלעביד של הווידוי בעקבותיהן. שנעשה
לשחזר נכונות והביע בכתב הודאה אלעביד מסר 1993 ביוני ל23 22 שבין בלילה ממעצרו.
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אנס שלא טען בתחילה מצטער. שהוא ואמר הזמן כל בכה השחזור במהלך מעשיו. את
והוא התנגדה שהנערה סיפר כך אחר אך בהסכמתה, נעשה ושהכול קיקוס חנית את
מסוג במכונית אופקים מצומת קיקוס חנית את שאסף עלה מחקירתו עמה. נאבק
אנס הנערה עם קשה מאבק ולאחר לחורשה, סטה נסיעה דקות מספר כעבור "סוברו".
נסע מכן לאחר למותה. וגרם קיקוס חנית את אלעביד היכה ואחריו האונס כמהלך אותה.

האדירות. האשפה בערמות אותה וקבר דודאים האשפה לאתר
הוא בו שבע בבאר המחוזי המשפט בבית אישום כתב אלעביד נגד הוגש 15.7.93 ביום

אינוס. עבירת תוך במזיד מוות בגרימת נאשם

החלו "דודאים" הפסולת באתר קבורה קיקוס חנית גופת כי אלעביד של עדותו בעקבות
עת אותה וצבא. משטרה של גדולים כוחות בעזרת האתר בכל ביותר נרחבים חיפושים
אך דחפורים, אותן הזיזו רבים ימים ובמשך אשפה, טונות אלף מ15 למעלה באתר נמצאו

נמצאה. לא קיקוס חנית גופת תוצאות. ללא
פעמים המשטרה מצלמות לעיני אלעביד ששחזר ולאחר ההודאה לאחר ימים שלושה
הפסולת באתר מהגופה נפטר שבה הדרך את והן והרצח האונס מעשה את הן אחדות
וכי הרוצח אינו הוא כי זילברמן, שמואל הדין עורך פרקליטו, באמצעות הודיע "דודאים",

בכפייה. ממנו נגבתה ההודאה

דינו עורך הודאתו. הייתה הנאשם נגד היחידה הראיה רבה; הייתה בפרשה המורכבות
לא שאלעביד העת כל שטען פלדמן, אביגדור הדין עורך כספיים. מטעמים הוחלף הראשון
הוסיף הוא בייצוגו. המשיך כשרות, בדרכים שלא נגבתה ושהודאתו קיקוס חנית את רצח
רק ההודאה על חתם וכי בלחצים עומד אינו והוא ,50 היא אלעביד של המשכל שרמת גם

לנפשו. לו שיניחו כדי
התביעה מטעם עדים עשרות הופיעו ובמסגרתו חודשים, כ17 נמשך אלעביד של משפטו
ההודאות את גבו חוקריו כי וטען מהודאותיו הנאשם בו חזר המשפט במהלך גם וההגנה.
הדין ועורך סגל צבי הדין עורך גלעדי, גלעד הדין עורך ההרכב, שופטי שלושת לחץ. תחת

אחדים. חודשים במשך הדין הכרעת כתיבת על שקדו הנדל, ניל

חנית את אסף אלעביד שסולימאן סביר, ספק לכל מעל הוכח כי קבע המשפט בית
לנסוע כשעמדה אופקים, ליד גילת שבצומת מהטרמפיאדה ברכבו ה17 בת קיקוס
הרחק לא בחורשה אותה אנס אלעביד שבע. בבאר שלה החבר של ההולדת יום למסיבת
האשפה הררי בתוך גופתה את והשליך בידיו למוות אותה חנק הנגב, משמר מצומת
די הציג למפ, זאב הדין עורך התובע, כי קבעו השופטים "דודאים". הפסולת סילוק באתר
על אף זאת הדרושה. המהימנות מידת את להן ולתת בהודאות לתמוך בכדי סיוע ראיות
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גזר דעות ברוב שעות. כ12 נמשכה הדין הכרעת הקראת נמצאה. לא הנרצחת שגופת פי
לאחר אלעביד סולימאן על עולם מאסר 22.11.94 ביום שבע בבאר המחוזי המשפט בית
עורך הדין, בית אב מהשופטים, שמים קיקוס; חנית של וברציחתה באינוסה שהורשע
חנית את ורצח אנס שאלעביד קבעו סגל, צבי הדין עורך והשופט, גלעדי גלעד הדין
הספק. מחמת אלעביד את וזיכה מיעוט בדעת נשאר הנדל, ניל הדין עורך השופט, קיקוס.
הדין עורך סנגורו, עולם. מאסר לרצות אלעביד נשלח השופטים שני של פסיקתם עם

העליון. המשפט לבית הדין גזר על ערעור יגיש כי המשפט בתום הודיע פלדמן, אביגדור

דרום" "אספלט בחברת עובד של הודעתו התקבלה ,8:00 בשעה 11.6.95 בתאריך
לגובה האספלט תוואי בהגבהת עסקו שפועלים בעת כי שבע, בבאר זאב" "נווה שבאתר
הגיעו ההודעה קבלת עם אדם. שלד 2/9 מספר בשוחה התגלתה גשמים, מי ניקוז שוחות
תחקור במקום נערך הנגב. מרחב של ניידת ומעבדה חוקרים הנגב, מרחב פיקוד למקום

הונצחה. והזירה הממצאים נאספו עדויותיהם, נרשמו העובדים, ותשאול

נמצאה השלד על העליונות. הגפיים עד מהראש אדם שלד כאמור נמצא השוחה בתוך
תחרה. עם לבנה וחזייה לועזית תווית ירוק, כחול בגוון כפתורים שלושה עם טריקו חולצת
ד"ר ידי על הגופה בדיקת בעקבות כביר אבו ממכון שנתקבלה ראשונית, דעת חוות לאחר
מ'. 1.60 וגובהה כהה חום שיער שלה ,1817 כבת נערה בגופת מדובר כי נמסר היס, יהודה

לכן. קודם משנה למעלה היה המשוער המוות זמן
זיהוי  האחד המישור מישורים: בשני התנהלה השלד מציאת בפרשת המשטרה חקירת
לאתר ממקרוביו מישהו או אלעביד סולימאן של הקשר בדיקת  השני והמישור הגופה,

קיקוס. חנית של גופתה היא שהגופה סביר כי הנחה מתוך זאב", "נווה

בתה. של כחולצתה הגופה שרידי על שנמצאה החולצה את זיהתה קיקוס חנית של אמה
זהים נמצאו  ובגדים שיניים שיער,  משפטית לרפואה למכון שהועברו הממצאים
תואמת ונמצאה חנית של משפחתה מבני נלקחה \/.א.ס דגימת קיקוס. חנית של לאלה
תשובה, משם גס התקבלה 1995 באוגוסט וב2 לאנגליה, נשלחה הדגימה לשלד.

קיקוס. חנית של גופתה היא שהגופה כך על הצביעו שתוצאותיה
עבד בהם מקומות של רשימה השומרים" מ"אגודת קיבל המשטרתי החקירה צוות

זאב". "נווה באתר העובדים ברשימת הופיע לא שמו מטעמה. כשומר אלעביד סולימאן
זאב הדין עורך לידי דרום, מחוז לפרקליטות החקירה תיק הועבר 1995 באוגוסט ב7
החוזר במשפטו הדיון נפתח 1995 בספטמבר וב6 המדינה. פרקליטות הנחיות פי על למפ,
טענת את קיבלו לא השופטים בבארשבע. המחוזי המשפט בבית אלעביד סולימאן של
מעשיו פשר את היטב הנאשם ידע לטענתם, אורגני. שכלי מפיגור סובל הנאשם כי הסנגור
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עולם. למאסר 1996 בפברואר ב19 דינו את השופטים גזרו לכן בהם. הפסול את והבין
העליון. המשפט לבית ערער אלעביד סולימאן

אלעביד סולימאן את דיעות ברוב העליון המשפט בית זיכה 1997 ביולי 9 בתאריך
הנערה. באונס דיעות, ברוב אותו הרשיע אך קיקוס, חנית הנערה רצח מאשמת

בהן, התומכות והראיות אלעביד, שמסר ההודעות כי קדמי השופט כתב הדין בפסק
ברצח. לא אך באונס, בוודאות אותו להרשיע מאפשרות

האישומים בשני אלעביד של הרשעתו התבססה שעליהן שהראיות סבר גולדברג השופט
בהוראותיו די כי סבר לוין השופט המוחלט. זיכויו את המחייבים שאלה סימני מעוררות
בשני הרשעתו את להוכיח כדי מעדותו המחוזיים השופטים והתרשמות אלעביד של

סביר. ספק לכל מעבר האישומים
שופטים 11 של בהרכב האחרון זה החליט העליון, המשפט בבית נוסף עירעור לאחר ברם,

עולם. מאסר עליו וגזר קיקוס, חנית של ואינוסה ברציחתה אלעביד את להרשיע
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איסלו הספם נגד הפגטת  2,1 כבר משא מבצע
שדרשו רבות, ומחאות הפגנות בירושלים נערכו 1993 ספטמברדצמבר בחודשים
בעיר. התקין החיים מהלך ושיבוש סדר הפרות למניעת מתמדת כוננות מהמשטרה
בין שלום הסכם נחתם בו התאריך ,1993 בספטמבר ה13 ואחרי לקראת נערכו ההפגנות
מתן על הוחלט זה הסכם במסגרת אוסלו). (הסכם ישראל למדינת הפלסתינית הרשות

ויריחו. עזה באזורי לפלסטינאים אוטונומיה
מטרתן הגולן. ורמת שומרון מיהודה, מתישבים ארגנו המשתתפים רבות ההפגנות את
שלא ישראל ממשלת את ולשכנע ההסכם נגד הישראלית הקהל דעת את לעורר הייתה

הסורים. עם שיחתם בהסכם הגולן רמת את בעתיד לפנות ולא ההסכם על לחתום
מאות התנגשו שבמהלכה הממשלה, ראש משרד מול סוערת הפגנה התקיימה ב30.8.93
את לשבש ביקשו המפגינים כאשר החלה ההתנגשות המשטרה. כוחות עם המתישבים
תחילת ההסכם. את לאשר כדי שהתכנסה המיוחדת הממשלה ישיבת של התקין מהלכה
בין בה השתתפו הממשלה. ישיבת של לכינוסה קודם בערב, שש בשעה הייתה ההפגנה
ידי על שהובאו ופעוטות ילדים רבים, נוער בני בלטו המפגינים בין איש. ל4,000 3,000
 מעזה "נסיגה בהן ונכתב ענקיות כרזות נשאו המפגינים בעגלות. חלקם הוריהם,
ישראל ו"ארץ ישראל" לארץ ערפאת את להכניס מנדט לרבין "אין באשקלון", קטיושות

בסכנה''.

החלו קצר זמן בתוך אולם להפגנות. המיועד באזור המפגינים עמדו ההפגנה בתחילת
אנשי של מחאה למשמרת להתקרב ניסו אף חלקם הממשלה. ראש משרד לכיוון לגלוש

שוטרים. של כבדה שמירה תחת הכביש של השני העבר מן שהתייצבה עכשיו", "שלום

להתזת מכונית פרשים, השאר בין שכלל מועד, מבעוד במקום שהוצב המשטרתי הכוח
לכוון ניסו השוטרים הממשלה. ראש למשרד להתקרב למפגינים איפשר לא ומסוק, מים
מספר נפגעו שבמהלכן התכתשויות, התפתחו ובמקום רופין, שדרות עבר אל המפגינים את
לעברם. שנזרקו אבנים מיידוי שוטרים שני נפצעו המשטרה שורות בקרב מפגינים.
הכביש, במרכז צמיגים הובערו כשבמהלכן ,20:00 השעה אחרי עד נמשכו ההתכתשויות

מפגינים. 15 נעצרו ההפגנה במהלך הסדר. מפרי את המשטרה כוחות בלמו לעת ומעת

אש"ף בין ההסכם לאישור והצבעה מדיני דיון בכנסת נערכו בספטמבר ל23 ה21 בין
בתאריכים משתתפים אלפי של להפגנות המשטרה ציפתה המדיני הדיון בעקבות לישראל.
נטלו בו ,"2 כבד "משא למבצע ישראל משטרת נערכה הציבורי הסדר על לשמור כדי אלה.
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אלפי של והפגנות תהלוכות תאריכים באותם התקיימו ואכן, שוטרים. כ2,500 חלק
מפעמים לקחים הפקת לאחר הפעם, העיר. ובמרכז הממשלה קריית באזור משתתפים
לבין בינה והתנגשויות סדר הפרות המשטרה של והיעיל המוקדם הארגון מנע קודמות,

נפגעים. וללא עצורים ללא עברו אלה וימים המפגינים,

להדוף ערב מדי ירושלים מחוז שוטרי עמלו שבוע במשך ההפגנות. החריפו נובמבר בחודש
בסביבות ג'ורג'. המלך ברחוב בעיר המרכזי בציר התנועה את שחסמו המפגינים את
כרזות נושאים לצרכן", "המשביר בניין ליד מתאספים מפגינים מאות היו 19:30 השעה

השלום. ותהליך הממשלה ראש הממשלה, בגנות סיסמאות וקוראים
לפרוץ התעקשו המפגינים .10.11 בתאריך היה זה בשבוע ביותר והסוער האלים הערב
החלו בתגובה, שוטרים. ובשרשרת המשטרה במחסומי ונתקלו הממשלה, ראש לבית
נפצעו, שוטרים ארבעה השוטרים. על בוערים לפידים השליכו ואף להשתולל המפגינים

נעצרו. המפגינים מבין 28 קל. באורח נפצע אחד מפגין ירושלים. מג"ב מפקד ביניהם

הרשות בין העקרונות הסכם מימוש לתוקפו להיכנס היה אמור 1993 בדצמבר ב13
סדר בהפרות מלוות הפגנות התקיימו זה תאריך לקראת ישראל. למדינת הפלסטינית
למרכז הארץ רחבי מכל שהגיעו המפגינים, לבין המשטרה בין אלימים ובעימותים קשות

העקרונות. והסכם הממשלה מדיניות נגד להפגין כדי ירושלים
המלך רחוב לאורך המפגינים צעדו סיומה לקראת פריס. בכיכר הפגנה התקיימה ב8.12
להתפרעות ההפגנה הפכה מסויים בשלב מירושלים. היציאה ולעבר יפו רחוב לכיוון ג'ורג'
במרכז הרחובות בכל חמורים תנועה לשיבושי וגרמו מרכזיים, תנועה צירי חסמו והמפגינים
מהמפגינים אחדים כך בגין בכוח. שימוש תוך המפגינים את פיזרה המשטרה ירושלים.

נעצרו. מתוכם ו24 רפואי לטיפול נזקקו
ברמת הישראלית הריבונות להמשכת בתביעה נוספת הפגנה התקיימה ב9.12, למחרת,
הקונסוליה מול והתייצבו לציון, מראשון בשיירה לירושלים הגיעו מפגינים מאות הגולן.
אנשי לידי ומסרו הגולן", עם "העם הכתובת ועליו פורח, כדור הפריחו הם האמריקנית.
שיכיר ביקשו בו כריסטופר, וורן חוץ, לענייני האמריקני המדינה למזכיר מכתב הקונסוליה

מהגולן. בנסיגה מעוניין אינו העם שרוב בעובדה

מרמת נסיגה נגד במחאה והפגינו הממשלה, ראש לבית המפגינים יצאו הקונסוליה מן
דומייה. בדקת הסתיימה זו הפגנה הגולן.

ירושלים. שבמזרח האוס" "האוריינט בניין מול מיוחדת הפגנה התקיימה בדצמבר ב28
פוליטי כמרכז הבית של שימושו למנוע הייתה מארגניה, הצהרת פי על זו, הפגנה מטרת
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לקבל גושפנקה לפלסטינאים תהיה כזו התפתחות שבעקבות חששו המפגינים פלשתינאי.
ממנה. חלק על או העיר על שליטה

שם שוטרים. 1,500 של בכוח ומג"ב, אחרים מחוזות בסיוע ירושלים מחוז נערך זו להפגנה
כוח". "עמדת היה המבצע

ביניהם היו הימין. מגוש איש וכ600 השלום" "גוש מאנשי כחמישים הגיעו הערב במהלך
כחמישים רק מהמפד"ל. כנסת וחברי זאבי גד, בא הנגבי, מצא, נתניהו, הכנסת חברי
עשרות כמה עם התנצחו הם האוס". "האוריינט לבניין להתקרב הורשו הימין ממפגיני

הבניין. בתוך שהתבצרו פלשטינאים
הפגינו האוס", "האוריינט לבניין להתקרב המפגינים לשאר נתנה לא שהמשטרה מאחר
לבין "כך" מפגיני בין אלים עימות נוצר ההפגנה במהלך קולוני". "אמריקן מלון מול
את ופיזר הנצים, בין הפריד מועד מבעוד במקום שהוצב המשטרה כוח אחרים. מפגינים

מעצרים. וללא נפגעים ללא המפגינים כל
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הקוג"ה" "פרשת
הלאומי הכבוד למען הישגיות על מבוסס בישראל הספורט היה השבעים שנות תחילת עד
במישור היו להם שניתנו והתמריצים נמוכות, היו השחקנים משכורות והעירוני.
רעידת התחוללה השבעים בשנות זו. תקופה עד במדינה לאווירה בהתאם האידיאולוגי,
במכירת אשמים נמצאו עמידר רמת במכבי שחקנים מספר הישראלי; בכדורגל אדמה

כסף. בצע תמורת כנראה משחקים,

ועדת הוקמה 1971 בקיץ המשחקים. את הכדורגל התאחדות הפסיקה זאת בעקבות
הספורט להידרדרות הסיבות היו מה ולקבוע לבדוק הייתה שמטרתה עציוני יעקב

בישראל. הכדורגל לעתיד קווים ולהתוות

נפח ומסחרי. מקצועני להיות בישראל הכדורגל החל ואילך השבעים שנות מאמצע
חוזים להיחתם והחלו יותר גבוהות משכורות קיבלו השחקנים גדל, הכספית הפעילות
בברית המשטר התמוטטות עם כי להדגיש המקום כאן שונים. זרים שחקנים עם שמנים

הישראלי. לכדורגל זרים שחקנים הבאת תופעת התעצמה 1990 בשנת המועצות

ליחידה בכדורגל, גן רמת הפועל קבוצת תומך שטרן משה פנה 1993 ביולי ה14 בתאריך
פעיל  מכלוף ציון כי מסר הוא כהן. אבי תנ"צ בראשות פשעים, לחקירות הארצית
על לו וסיפר אליו, פנה גן, רמת הכוח להנהלת המקורב גן, רמת הפועל בהנהלת לשעבר
הכדורגל משחקי תוצאות להטיית גן רמת הכוח הנהלת ידי על שנעשו שוחד עבירות

הארצית. הליגה במסגרת

בהטיה גן רמת הכוח הנהלת אנשי עם ביחד מעורב שהיה ומסר לחקירה, זומן מכלוף ציון
זה (משחק ב27.3.93 חדרה להפועל גן רמת הכוח בין כדורגל משחקי להטיית ובניסיון
ב18.4.93 דלייתאלכרמל להפועל גן רמת הכוח בין ,(0:1 חדרה הפועל בניצחון הסתיים
זה (משחק ב24.4.93 יבנה למכבי גן רמת הכוח ובין ;(0:0 בתוצאה הסתיים (המשחק

יבנה). למכבי 1:2 בתוצאה הסתיים
אחרים מעורבים הקליט מחודש למעלה ובמשך המשטרה; עם פעולה לשתף הסכים מכלוף
שחיתות למעשי שותפיו היו אלה וחדרה. יבנה כרמל, אל דליית גן, רמת הכוח מקבוצות
בליגה הדירוג תוצאות את ושקבעו גן, רמת הכוח שיחקה בהם אחדים במשחקים
פקד רב ניהלו החקירה את א'. לליגה הארצית מהליגה קבוצות של ירידה  ושמשמעותם

דוידוביץ'. אבי סנ"צ עמד כשבראשם חלפון, אלי ופקד רוסקיס ראובן
מכלון ציון של בתיווכו ראובן, ואריה פלס שלמה ראובן, הלל גן, רמת הכוח הנהלת אנשי
ג רמת והפועל יבנה מכבי דלייתאלכרמל, הפועל חדרה, הפועל הקבוצות להנהלות פנו
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עם אלה קבוצות שבמשחקי בהצעה א/ לליגה הלאומית מהליגה ירידה בסכנת שהיו
תפסיד זאת ותמורת תשלום, מהקבוצות גן רמת הכוח תקבל גן, רמת הכוח קבוצת

א'. לליגה תרדנה לא שהן כדי במכוון במשחק
פי על יבנה, נגד במשחק במכוון התרשל מגלינוץ, ויקטור גן, רמת הכוח שחקן ואכן,
דולר 1,200 עוד קיבל מכן לאחר דולר. 500 בתמורה ממנו וקיבל ראובן, הלל הוראות
התרשלותו תמורת זו, לקבוצה מקורב שהיה גרינשפיין, ממירון יבנה מכבי נגד במשחק

במשחק. המכוונת

הפועל תישאר שאם ידע הוא כספיים. היו השחיתויות לחשיפת שמניעיו טען מכלוף ציון
והארצית. הלאומית הליגה לקבוצות רק המוענק הטוטו גביע במענק יזכה בליגה, גן רמת
סוכם א'. לליגה גן רמת הפועל ירידת את כאב הוא מצפוני; לדבריו, היה, שלו השני המניע

בעונשו. יקלו השחיתות פרשיות חשיפת בעקבות כי מכלוף ציון עם
הארצית היחידה חוקרי עצרו מתואם, במבצע בוקר, לפנות 1993 באוגוסט 18 בתאריך
להטות במטרה שוחד קיבלו או שנתנו בחשד כדורגל ועסקני שחקנים 11 פשעים לחקירות
מנהלי היו החשודים בין .1993 שנת של המשחקים בעונת הארצית בליגה כדורגל משחקי
מכבי כרמל, אל דליית הפועל חדרה, הפועל גן, רמת מהכוח ועסקנים שחקנים קבוצות,

גן. רמת והפועל יבנה
החינוך בוועדת הכנסת. למסדרונות אף והגיע גלים, חיכה וחשיפתם החשודים מעצר
הציבור ועל הטוטו על הספורט, רוח על השלכותיה ועל התופעה על דיונים נערכו והספורט

הספורט. אירוע אחרי שנוהר
אביב, בתל המחוזי המשפט בבית האישום כתבי הגשת עם המשטרה, חקירת בסיום
קבוצות חמש משמעתי לדין והעמידה המשמעתי, במישור לפעול הכדורגל התאחדות החלה
תקדים, חסרות היו למשמעת הדין בבית המשפט תוצאות בפרשה. המעורבים ואת

העונה. לכל לאלתר פעילותה בהפסקת נענשה גן רמת הכוח קבוצת

נקודות. בהפחתת נענשו יבנה, ומכבי גן רמת הפועל כרמל, אל דליית חדרה, הפועל
הכדורגל, התאחדות של העליון המשפט לבית ערעור הקבוצות הגישו זו החלטה בעקבות
תוכל כי והוחלט מופחת, נקודות מספר הורד גן רמת להכוח עונשן. הוקל הדיון ובתום
או בספורט מפעילות לצמיתות הורחקו המעורבים רוב עונה. באותה לשחק להמשיך
מכל הושעה הוא חמור. עונש קיבל מגלינוץ, ויקטור גן, רמת הכוח של הזר השחקן מניהולו.
הקריירה את בכך סיים ולמעשה אחדות, שנים למשך ובעולם בארץ ספורט פעילות

שלו. הספורטיבית
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המעורבים אביב. בתל המחוזי המשפט בבית ונוהל יותר, רב זמן נמשך הפלילי ההליך
נידונו המעורבים מבין שבעה שוחד. ולקיחת בשוחד תיווך בתחרויות, שוחד בגין נאשמו
ולשנה חודשים לשישה ארבעה בין של בפועל ולמאסר ש"ח 3,0002,500 של כספי לקנס
מחוסר התיקים נסגרו בפרשה המעורבים שאר נגד שנים. שלוש למשך תנאי על אחת
הוא בתחרויות. ושוחד בשוחד תיווך בגין נפרד אישום כתב הוגש מכלוף ציון נגד ראיות.

קנס. שקל ול10,000 תנאי על מאסר לשנת נידון

כי ספק "אין בקנשטיין: עדנה המחוזי, המשפט בית שופטת אמרה הדין פסק בסיכום
ברגע לציבור... שנועד ישראל, כמדינת הספורט של פניו את המשחיתות בעבירות מדובר
האינטרס הספורט. יושב עליו אשר הענף כריתת זוהי מידות, השחתת חודרת זה שלענף
מסרים, מועברים שחיתות של זו ובדרך ערכו; את מאבד לספורט לו שיש החינוכיחברתי
ספורט שוחרי של בציבור מדובר בו. להאמין לציבור עוד שנשאר מה כל על מקרינים אשר
ולא קבוצה, כל של ההישגיות את משקפות משחק של שתוצאותיו המאמינים לשמו,
כאלה תופעות אם כי ספק, אין כאלה. שחיתות מעשי ולכל לשיחוד למיקוח, נתונות
הספורטיביים ההישגים לא שכן קיום, זכות עוד לה אין הספורט למערכת חודרות
כגון עבירות עוברי על ההולמת הענישה השיחוד... יכולת אלא התוצאות, את משקפים

וייראו." שיראו מנת על מאסר עונש אכן הוא ההולם והעונש מחמירה, ענישה הינה דנן
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י'אקפילקויי מבצע
אז עד שערכה ביותר הגדול למבצע שנחשב אקפולקו", "מבצע תם 1993 באוקטובר
ותצפיות סתר האזנות וכלל שנים, כארבע נמשך המבצע הסמים. בתחום ישראל משטרת
על לעלות הייתה מטרתו ורוסיה. בלגיה הולנד, קולומביה, משטרות עם פעולה בשיתוף
פעילות של הכותרת גולת ישראלים. חבריה שכל סמים, סוחרי רשת של עקבותיה
650 העברת וסיכול לרוסיה, מקולומביה שהועבר קוקאין, טון מכירת סיכול היו המשטרה

לבלגיה. מפנמה קוקאין ק"ג

במשלוחי מעורבים שהיו חשודים שני אביב תל ימ"ר שוטרי תפסו 1993 בספטמבר ב20
שמש כשהבין שמש. יובל נעצר כך אחר ימים עשרה פריש. ומוזס סולמי עמוס  סמים
חבריו את והסגיר מדינה, עד לשמש נאות שנה, כעשרים של לתקופה להיאסר עלול שהוא

בלבד. וחצי שנים לשבע תקוצר מאסרו שתקופת הבטחה תמורת
וגבי קורקין יעקב של שותפם 19901989 השנים במהלך היה שמש יובל עדותו, פי על
קניית על ממונה היה שמש בהולנד. ובמכירתו בקולומביה קוקאין בקניית קניגסברג
מזוודה כל בלדרים. בעזרת במזוודות, שונות הזדמנויות בשש להולנד והעברתו הקוקאין

הסם. ממכירת ברווחים התחלקו השלושה הסם. מן ק"ג כ2015 הכילה
ק"ג כחמישים לחבריו שמש שלח בקולומביה סמים סוחרי עם קשר ויצירת תכנון לאחר
אחת אנטוורפן בנמל נתפסה ב24.3.92 חשמל. מכשירי שנשאו במכולות, קוקאין

לבלגיה. מפנמה שנשלחה קוקאין, ק"ג 650 ובה המכולות,
להתארגן מכתבי, טוב ושם סולמי עמוס סמים, סוחרי שני עוד החלו תקופה באותה
הסם את להפיץ התכוונו מכן לאחר במכולה. לרוסיה מקולומביה קוקאין טון להעברת
פריש, מוזס הנוסף, החשוד הקוקאין. ולקניין למתווך מונה שמש שיובל כדי תוך בהולנד

ברוסיה. המכולה את לקבל כאחראי מונה

מכתבי, טוב ולשם סולמי לעמוס והודיע בקולומביה, האפשרויות את בדק שמש יובל
סם. לקילוגרם דולר 1,850 תמורת שביקשו הכמות את עבורם שהשיג

לקולומביה. מבלגיה מכתבי, טוב ושם סולמי עמוס נסעו הקוקאין רכישת מימוש לצורך
והקונים סוכמה, העסקה הקולומביאנים. הקוקאין ספקי ועם שמש יובל עם נפגשו שם
יובל באמצעות הסם, לספקי מכתבי העביר יותר מאוחר במועד דולר. אלף 500 שילמו

נוספים. דולר אלף 360 שמש,

שמש יובל של ובפיקוחו בסיועו הקולומביאנים הסם ספקי ארזו העסקה למימוש בהמשך
אדמה, ותפוחי בשר תוויות שעליהן שימורים, לקופסאות הוכנס חלקו הקוקאין. טון את
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מכולה. לתוך הכניסו הארוזות החבילות את מלבניות. פלסטיק בעטיפות נארז וחלקו
ונטורה בואנו בנמל "קלמנט" האנייה על המכולה את העמיסו 1993 ינואר בסוף

בפינדלנד. קנטקה נמל דרך ברוסיה פטרבורג לסנט יצאה והיא בקולומביה,
הבאות הקוד במילות המשלוח יציאת על סולמי לעמוס טלפונית הודיע שמש יובל
את הרוסים המכס אנשי תפסו מזלו לרוע ב16.2.93 אך עפו". כבר המזח על "השחפים
תפיסת עם נויבורג. שבעיר נובקה" "טרופיא המכס בנקודת תכולתה, כל על המכולה

בפרשה. המעורבים הסמים סוחרי ונעצרו נחשפו המכולה
וזו בהולנד, נעצר מכתבי טוב שם ואילו בארץ; נעצרו פריש ומוזס שמש יובל סולמי, עמוס
המכולה בפרשת מעורב שהיה קורקין, יעקב גם נעצרו ישראל. משטרת לידי אותו הסגירה
אקסטזי כדורי ובמכירת בקניית מעורב שהיה כהן, ואלי אנטוורפן, בנמל שנתפסה

.1992 שנת במהלך לארץ מקולומביה שמש יובל ששלח וקוקאין,
פיתייה בכפר רכש הודאתו, פי על בתורכיה. שבוצעה נוספת, סמים עסקת על סיפר שמש
באמצעות בר", "טדי ביאכטה לארץ אותם ושלח הירואין, ק"ג 29 שבתורכיה באנטליה

אלכסנדר. דב

מדוקדק, חיפוש בה וערכו אביב, תל ימ"ר שוטרי עליה פשטו לישראל, היאכטה כשהגיעה
התחרט האחרון שברגע היה, לכך שמש יובל של הסברו בתוכה. נמצאו לא הסמים אך

לארץ. לשלחו במקום בתורכיה ההירואין את וקבר אלכסנדר

שיוחסו האשמות את הכחישו הם אך אחרים, וחשודים אלכסנדר דב את עצרה המשטרה
מעורבותם, את להוכיח היה ניתן לא ההירואין, את מצאה לא שהמשטרה היות להם.

שוחררו. ולכן זו בפרשה
הוגשו שמש ויובל מכתבי טוב שם פריש, מוזס סולמי, עמוס קורקין, יעקב כהן, אלי נגד
מעצר צו הוצא אמריקה, בדרום שנמצא קניגסברג, גבי נגד בהתאם. אישום כתבי

בינלאומי.

מאסר שנות שבע כהן אלי על גזר אביב, בתל המחוזי המשפט בית 10.4.1994 בתאריך
מסחר יבוא יצוא, עצמית, לצריכה שלא סמים החזקת בגין ש"ח, 3,500 של בסך וקנס

מסוכנים. סמים של והפצה
מאסר חודשי 30 פריש מוזס על גזר אביב, בתל המחוזי המשפט בית 26.5.1994 בתאריך

מסוכנים. סמים החזקת בגין שנים, 3 למשך תנאי על מאסר חודשי 15 ועוד בפועל

מאסר שנות 20 קורקין יעקב על גזר אביב, בתל המחוזי המשפט בית 22.3.1995 בתאריך
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סמים של והספקה מסחר יבוא, יצוא עצמית, לצריכה שלא מסוכנים סמים החזקת בגין
והשאירו הנאשם של ערעורו את העליון המשפט בית דחה 24.3.1998 בתאריך מסוכנים.

כנו. על

סולמי, עמוס על .1994 מרסאפריל החודשים במהלך נשפטו שמש ויובל סולמי עמוס
של וחצי שנים שבע נפסקו שמש ליובל בפועל. מאסר שנות 18 נגזרו במעשיו, שהודה

מדינה. כעד עמו שנחתם להסכם בהתאם בפועל, מאסר
בין הפעולה שיתוף הידוק כי למסקנה ישראל במשטרת הגיעו הנידון, מהמקרה יוצא כפועל
הפיקוד ישראל. למשטרת וגם בחו"ל למשטרות הן מסייע הסמים, בנושא המשטרות
בדפוסי שינוי חל השמונים שנות באמצע כבר כי למסקנה, הגיע ישראל משטרת של הבכיר
בסיס על להתארגנות העבריינים עברו אזורי, בסיס על מהתארגנות הסמים. ייבוא
פועלים והם כלכלי, אינטרס להם שיש תפקידים, בעלי ידי על מאורגנת רשת  מקצועי
מתח להגדלת הפועלות בינלאומיות, ברשתות הוא המדובר וברורה. מוגדרת בהירארכיה

הרווחים.

את להאריך ישראל משטרת את חייב הישראלים העבריינים של הפעולה בדפוסי השינוי
הראשון הישראלי הנציג נסע 1987 בשנת המדינה. לגבולות מעבר אל המבצעית הזרוע
השיטה הישגי בעקבות אירופה. מערב בכל פעל ומשם שבהולנד, להאג סמים לנושא
ייבוא של ההתארגנות בשלבי בחו"ל מודיעיניים ואיסוף תקיפה כלי להפעיל הנציג ויכולת
בתורכיה, בצרפת, בהולנד, נציגים והציבה הפריסה, את ישראל משטרת הרחיבה הסמים,

הברית. ובארצות באוקראינה ברוסיה, בגרמניה,
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ט1לךנו אברהם הרב ירי על לח>מה אמצע> הברחת
הר "ישיבת ראש הברית מארצות לארץ הגיע הצהריים, בשעות ,1993 בנובמבר ב25
חלקי נתגלו במזוודותיו "כך". תנועת איש טולדנו, אברהם הרב שבקריתארבע, הבית"
סכין ,"^'116" לרובה מחסניות קול, למשתיקי חלקים לאקדח, קנה כגון. שונים נשק
לילה, לראיית מכשירים זעירים, הקלטה מכשירי עמו נשא כן כמו פגיון. ועטי קומנדו

אמריקנים. דולרים ו50,482 קשר, מכשירי מצפן, משקפת,

ביחידה לחקירה אותו והעבירו טולדנו הרב את עצרו גוריון בן התעופה נמל שוטרי
מה הנשק, חלקי נרכשו היכן לספר טולדנו סירב בחקירתו פשעים. לחקירת הארצית
נשק חלקי נמצאו שברשותו העובדה עמו. שנשא הרב הכסף מיועד ולמה רכישתם מטרת
ומילכוד הפעלה ומערכות תחמושת להרכבת הוא היחיד ששימושם רבים, נוספים ופריטים
כדי הביאם שטולדנו למסקנה החוקרים את הובילה חשמלית, המופעלים חבלה מטעני של
פעיל היותו במסגרת באוכלוסייה, פיגועים כמו החוק, פי על האסורות פעולות בהם לבצע

"כך". בתנועת

סעיף לפי עבירה נשק, בייבוא הואשם לפיו אישום, כתב טולדנו הרב נגד הוגש ב8.12.93
תשל"ז1977. העונשין, לחוק (ב2) 144

מאסר, שנות לשלוש אביב בתל המחוזי המשפט בבית טולדנו הרב נידון ב16.6.94
ב25.11.93. מעצרו מיום כבר נחשב בפועל המאסר תנאי. על ומחציתן בפועל מחציתן

ממאסרו. הנאשם שחרור מתאריך שנים שלוש של לתקופה תנאי על המאסר

לכל בחומרה מתייחס החוק נשק. כלי שהם פריטים ייבא טולדנו שהרב צוין הדין בגזר
ומכאן לקטילה, נועדו ייצורם, מטבע אלה, שכלים משום נשק, כלי להברחת הנוגעת עבירה
ייצור המאפשרים ופריטים מכשירים והחזקת החזקתם ארצה, שבייבואם החומרה

נוספים. פריטים

שניים נוספים, חשודים שישה יאח"פ חוקרי עצרו טולדנו הרב של מעצרו בעקבות
של ובאחזקה בהברחה במעורבות הם אף חשודים שהיו אמריקנים, וארבעה ישראלים
לביצוע בחשד בעבר כבר נחקרו החשודים מן חלק חוקי. בלתי באורח לחימה אמצעי

ערבים. נגד פיגועים

לא בהתארגנות כדין, שלא נשק בהחזקת פשע, לביצוע קשר בקשירת הואשמו הם
לבצע במטרה כדין שלא צבאיים אימונים ובעריכת לחימה אמצעי באגירת חוקית,
1998 שנת במהלך נסגרו הנ"ל, העבירות בביצוע החשודים נגד התיקים בערבים. פיגועים

לציבור. ענין מחוסר
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בהא>ט> ישראל משטרת משלחת
לראש אישי באופן קלינטון ביל הברית ארצות נשיא התקשר 1994 בספטמבר ב8
לאומי, הרב בכוח תשתתף שישראל ממנו וביקש רבין יצחק הביטחון ושר הממשלה
הנשיא לאי. האמריקני הצבא של המתוכננת הפלישה לאחר להאיטי להגיע היה שאמור
הגולה, הנשיא שיכונן עד בהאיטי הסדר על לפקח תהיה הישראלי הכוח מטרת כי הסביר

לאי. הדמוקרטי המשטר את ויחזיר חדשים מוסדות אריסטיד, ברטראנד ג'אן
ועם ביילין, יוסי ד"ר החוץ, שר סגן עם פרס שמעון שרהחוץ עם התייעץ הממשלה ראש
שיטור כוח ולשגר הברית ארצות נשיא לבקשת להיענות במגמה שחל, משה המשטרה, שר

להאיטי. מצומצם

לבקשת להיענות 3925 מספר בהחלטה ישראל ממשלת החליטה ,11.9.94 ראשון, ביום
מהכוח קצינים שלושים לשגר הוחלט להאיטי. שיטור כוח ולשגר הברית ארצות נשיא
האזרח זכויות ועל הציבורי הסדר על וישמרו ידריכו שייעצו, כדי המשטרה, של הפעיל
המשטרה משוטרי יורכב שהכוח הוחלט, עוד לחימה. בפעולות שיעסקו כדי ולא בהאיטי,
מנוסים, קצינים יהיו המשטרה אנשי למשימה. שיתנדבו הגבול משמר ושוטרי הכחולה
סבלנים קשים, מצבים עם להתמודד המסוגלים משטרה, בענייני וידע השכלה בעלי
שחל, משה המשטרה, שר בצרפתית. או באנגלית ושולטים פיקודי ניסיון בעלי וסובלנים,
בחיוב. ונענה הישראלית, המשלחת בראש שיעמוד בבקשה עמיר, גבי בגמלאות, לניצב פנה

"כך" תנועת דובר עתר להאיטי, המשלחת לשיגור הממשלה היענות דבר היוודע עם
את מגבילה המשטרה פקודת כי בטענה המשטרה, שר נגד לבג"ץ פדרמן, נועם לשעבר,
הנשלחים השוטרים אין כי טען פדרמן הארץ. גבולות בתוך לפעילות המשטרה סמכויות
השאלה מהמשטרה. משכורת לקבל ממשיכים הם עוד כל מתנדבים של בגדר להאיטי

המשלחת. את לשגר חוק פי על סמכות לממשלה אם הייתה, הבג"ץ בפני שעמדה

אינו בהאיטי הבינלאומי המשימה לכוח השוטרים משלחת ששיגור הטענה את קיבל בג''ץ
פדרמן. נועם של טענתו את דחה ובכך המשטרה, פקודת את סותר

חובש קצינות, שתי ביניהם ותיקים, משטרה קציני שלושים נבחרו המועמדים מיון לאחר
ורופא.

במשך השתלמות לאנשיה נערכה שם לפורטוריקו, המשלחת יצאה 1994 באוקטובר ב6
השיטור אזור "קרפור". הנקרא לאזור להאיטי, המשלחת הגיעה מכן לאחר ימים. עשרה
למעלה ואיכלס לתפקוד, ביותר הקשה האזור היה הישראלית המשלחת הופקדה עליו

תושבים. ממיליון
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האיטי תושבי של האדם זכויות כיבוד על לשמור היו המשלחת של העיקריים תפקידיה
בפעילויות עסקה המשלחת עבודתם. מהות את האיטי של העתיד שוטרי את וללמד
ועזרה גופות חילוץ אסירים, ליווי מחבלים, תפיסת שודדים, בלכידת עזרה כגון: מגוונות,
בחולים. וטיפול נשים ביילוד סיוע הגשת מזון, חלוקת גם השאר בין שכללה הומוניטרית,

מודעות האוכלוסייה כקרב ופיתחו קהילתי", ב"שיטור הישראלים עסקו כן כמו
שנמשכו בקורסים המקומיים השוטרים את לימדו המשלחת מאנשי חלק לזכויותיה.
המשטרה, תחנת מכנה סיור, כגון: נושאים, ע"פ הקלאסית המשטרה תפקידי את שבועיים
אתיקה העבירה, זירת מודיעין, וראיות, עדויות החקירה, עקרונות מחסומים, תנועה,

והישרדות. הדרכה לתושבים, עזרה מקצועית,

והערכה לאהדה וזכתה האחרות למשטרות ומופת דוגמה שימשה הישראלית המשלחת
ישראל, ובמשטרת ישראל בממשלת הכרית, ארצות בממשלת גבוהים פוליטיים מדרגים

בהאיטי. המקומיים התושבים בקרב וכן

האחריות תועבר 1995 פברוארמרס החודשים שבמהלך נמסר 1995 ינואר חודש בתחילת
ישראל ממשלת החליטה זאת לאור האו"ם. לידי בהאיטי הבינלאומי הכוח להפעלת
מסודרת בצורה האיטי לעזיבת התארגנות החלה ארצה. המשלחת אנשי את להחזיר

ואחראית.

ניתן ורווחה, מחנה וציוד רכבים שכלל למשלחת, הברית ארצות צבא שסיפק הציוד
עמיר גבי ניצב מקומי. חולים לבית המשלחת תרמה התרופתי הציוד את האיטי. למשטרת
קציני זכו לו הפעולה שיתוף את בו וציין בהאיטי, האחרות למשלחות פרדה מכתב שיגר
הקצינים עזיבת לאחר בהאיטי. משימתם בהמשך הצלחה להם איחל הוא המשטרה.

מבנגלדאש. למשלחת הישראלית המשלחת אחריות אזור הועבר ישראל, ממשטרת

בנוכחות ומרגשת חגיגית פנים בקבלת ונתקבלה ארצה המשלחת שבה ב18.1.95
המשטרה, ושר רבין, יצחק הממשלה, ראש בכירים. משטרה וקציני השליחים משפחות
את הדגיש המשטרה שר המשלחת. לאנשי והערכתם תודתם את הביעו שחל, משה
החשובה. במשימתה הצלחתה על אותה ושיבח המשלחת, בפעילות ההומניטרית החשיבות
העת בבוא שיוכלו מקומיים, שוטרים מאגר והכינו מקצועית בצורה עבדו המשלחת אנשי

הציבור. את ולשרת האדם וזכויות חוק שומרי מאומנים, כשוטרים לתפקד

רבה, להערכה זכו הם ביותר. חיוביים היו הישראלית המשלחת אנשי שהשאירו הרשמים
ושופעת מרגשת אמיתית, חיים חוויית זו הייתה המשלחת לאנשי גם לחיקוי. מודל והיוו

מוכר. לא מעולם רשמים
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במשפחה אלימות
ובכל האוכלוסייה שכבות בכל שקיימת יומין, עתיקת תופעה הינה במשפחה אלימות
פי על במשפחה. הנשים נגד גברים אלימות הוא ביותר הבולטים מביטוייה אחד החברות.
חדפעמי. אירוע אינה במשפחה האלימות כי הסתבר, המערבי בעולם שנעשו מחקרים
בעל לדור. מדור ועוברת ברצף, נעשית ובחומרתה, בתדירותה שמחריפה התנהגות זאת
שגדלים ילדים מכה. אם הנראה ככל תהיה מוכה אישה מוכה, ילד כנראה היה אלים
שליטה. להשגת במשפחה הראויה הדרך זאת כי לחשוב מורגלים בבית לאלימות כעדים

התופעה את להסביר מנסות אחדות תאוריות
י הגבר. כרכוש האישה נתפסת פיה על  התרבותית התיאוריה .1

לדור. מדור עוברת אלימות פיה על  דורית הבין התיאוריה 2
שונים, לחצים של תוצאה הינה האלימות פיה על  החברתיים הלחצים תיאוריית .3

ילדים. מגידול הנובעים ולחצים כלכליים לחצים למשל,
של מעמדם את לשמר אמצעי היא אלימות פיה על  הפמיניסטית התיאוריה .4

הגברים.

בטווח נשותיהם נגד בעלים של אלימות להפחתת ביותר הטובה שהשיטה מצאו חוקרים
הבעל היכה בהם זוגות שישים נבדקו ובצפון בחיפה שעות. ל24 הבעל מעצר היא הקצר,
פחתה התוקף, מעצר באמצעות באירוע המשטרה טיפלה שכאשר נמצא, אשתו. את
תיווך פישור, של ממדיניות המשטרה מדיניות שינוי מהפניות. ב370/0 החוזרת האלימות
אכיפה, תגובת המחייבת פלילית, כעבירה האלימות לתפיסת בית שלום להשכין ורצון
רבים גברים הרתיעה פליליים תיקים פתיחת במשפחה. האלימות את להפחית הצליחה

שנית. נשותיהם את מלהכות

במשפחה: האלימות נגד בפעילותה למשטרה עזרו אחדים חוקים
אלימות לעבירות מתייחס בגוף" "פגיעות י' פרק תשל"ז1977, העונשין חוק .1

ה'). (סימון מין לעבירות זה ובכלל לסוגיהן,
רשאי פלילי שבמשפט אומרת (5 (סעיף תשל"א1971 חדש) (נוסח הראיות פקודת .2
ניסיון על או אלימות של או גוף חבלת של עבירה על זוגו בן לחובת להעיד זוג בן

אלו. לעבירות
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על כי האומרת תשל"ו1975 אלימות) חשש על (הודעה העם בריאות תקנות .3

החולים לבית הגיע אם המשטרה לתחנת מיד להודיע חייב חולים לקבלת האחראי
מעשה של קרבן היה שהאדם סביר חשש וקיים מת, או הכרה חסר פצוע, אדם

אלימות.

של בעבירות פליליים תיקים בפתיחת לציבור עניין יש כי הקובעות הנחיות בארץ קיימות
לדין. החשוד ובהבאת במשפחה אלימות

הצהירה לממשלה, המשפטי ליועץ המשנה קארפ, יהודית דו"ח לאחר ,1990 משנת
וכעבריין חוק כמפר המכה הבעל נחשב ואילך זו משנה בנושא. מדיניותה שינוי על המשטרה
שחרור חקירה, מעצר, עיכוב, אחר: בעבריין כמו הוא בו הטיפול פלילית. עבירה שעבר
רווחה גורמי עם פעולה ושיתוף תיאום תוך והכול ומאסר; לדין העמדה בתנאים, בערובה

בקהילה.

קארפ. ועדת מדו"ח אחדות המלצות להלן
במשפחה. אלימות של רקע על לעזרה טלפונית לקריאה גבוהה עדיפות תינתן .1

לפרטי שיתייחס מיוחד, עזר בדף הראשוני הטיפול בעת ייעזרו והחוקר הסיור שוטר .2

לתלונות האלימות, של להיסטוריה בבית, נשק החזקת לשאלת האירוע, זירת
וכוי. נוספים לעדים האירוע, להתרחשות חיצוניים, לסימנים קודמות,

משרד הסדר על מידע ותקבל רפואית לבדיקה הנפגעת תופנה הצורך במקרה .3

תמורה. ללא רפואיות תעודות למתן הבריאות
זמנית להרחיקו במגמה חקירתו גמר עד ויעוכב המשטרה לתחנת יילקח התוקף .4

המשטרה. רשויות עם המפגש ידי על מצנן אפקט ולהשיג מהבית

ערובה, תנאי לכלול המשפט מבית לבקש הצורך את לשקול יש בערובה שחרור בעת .5

והימצאות,בסביבת לבית האלים מהגבר הכניסה (מניעת הנפגעת על הגנה בהם שיש
נשקו את להפקיד האישה, של עבודתה למקום שלו התקשורת את להגביל הבית,

מעבירה). להימנע להתחייב לו ולגרום

יתבקש החשוד ייעצר. העבירה, תישנה שאם יוזהר חקירתו לאחר שישוחרר חשוד .6

שהוזהר. אישור על לחתום
של פעולה לשיתוף רבה חשיבות ייחס ,1993 בדצמבר שהתפרסם המשטרה, מבקר דו"ח
בתוך בנושא לטיפול מיוחדת להיערכות המודעות ולהעלאת הרווחה גורמי עם המשטרה

476



1994

לרכז שתפקידה הארצי, במטה אנשים שני בת חוליה הוקמה הדו"רו בעקבות המשטרה.
הפצת על הבינמשרדיים, התיאומים על אחראית החוליה בנושא. המטה עבודת את
והשתלמויות. הדרכה תכניות הכנת ועל המשטרה עבודת על ובקרה פיקוח על הנחיות,
לפקח שמתפקידו קרבנות") ("קצין אחראי קצין מתחנותיה אחת בכל מינתה המשטרה
וכר). מתלוננות רווחה, (גורמי זה בעניין למשטרה מחוץ לפניות כתובת ולשמש החקירות על
טיפול. וגורמי אכיפה גורמי המשלב בינמערכתי, פעולה לשיתוף מודל הציע המשטרה מבקר
(בשיתוף שבע באר במשטרות נהוגים כבר שהיו מודלים שני על התבסס המודל
הוא המודלים של עיקרם חיפה). אוניברסיטת (בשיתוף וחיפה גוריון) בן אוניברסיטת
נגדו. המשפטיים ו/או המשטרתיים ההליכים לעיכוב כתנאי לטיפול התוקף בהפניית
וצמצום משבר בזמן סיוע לקבלת כמנוף הפלילי בהליך שימוש הוא המנחה העיקרון

בעתיד. התופעה

את חייב זוג, בני בין האלימות במיוחד במשפחה, האלימות בתחום הציבורי העניין
ההתעניינות הנפגעים. למצוקת הולם מענה ולמתן מיוחדת להיערכות המשטרה
התקשורת. עם תמידי פעולה לשיתוף המשטרה את היא אף חייבה בנושא התקשורתית
ומופיעים שונים, מקצועיים ובפורומים הכנסת בוועדות בדיונים משתתפים המשטרה נציגי
סמכויות את המשטרה, מדיניות עיקרי את מביאים הם הרחב. לציבור עיון ובימי בכנסים

שונים. קהילה גורמי עם הפעולה שיתוף תיאור ואת החוק
רצחו בלבד 1994 במהלך זוגן. בני ידי על נשים 94 בארץ נרצחו 19941991 השנים במהלך
על נשים 42 נרצחו בלבד 1991 במהלך כי נציין השוואה, לשם זוגם. בנות את גברים 19

זוגן. בני ידי
במקרה במשפחה. אלימות רקע על 1994 במהלך שאירעו רצח מקרי שלושה נפרט בהמשך
את אישה הרגה השני התאבד.במקרה ימים שלושה ולאחר אשתו, את בעל רצח הראשון
שנים לאחר אביו את בן הרג השלישי במקרה וייסורים. סבל של רבות שנים לאחר בעלה

ובילדיו. ברעייתו והתעלל האב התעמר בהן רבות

נשררמלה בגגיש שלמה בעלה ירי על מנטש טליה רצח א.
טליה אשתו את אקדח ביריות מנטש שלמה רצח לערך, 18:30 בשעה ,1994 בינואר ב15
באורח נפצעה ה17 בת בתם נשררמלה. בכביש במכוניתה כשנסעה יריחו, ורד מהיישוב

נפגעו. לא הרכב, של האחורי במושב שישבו האחרים, ילדיהם שני בינוני.

בוגדת היא כי וחשדותיו באשתו הבעל של קנאתו רקע על מסוכסכים היו מנטש הזוג בני
טליה את מנטש שלמה היכה יריחו, שבורד בביתם ב9.1.94, הרצח, לפני כשבוע בו.
והאשמות גידופים איומים, השמעת תוך ברישיון, החזיק אותו אקדחו, קת באמצעות
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נגדו תתלונן שלא לבעלה טליה הבטיחה אלה איומים בעקבות בו. בגידתה על כלפיה
כדי התחנה, שוטרי של סיועם את וביקשה יריחו, לתחנת פנתה יום באותו עוד במשטרה.
וחצי כחודש הארץ. למרכז ולנסוע מזוודותיה את לקחת מנת על לביתה להיכנס שתוכל

מוכות. לנשים במעון מנטש טליה הייתה רציחתה לפני
סיפרה היא שם ירקון, מרחב במטה הפעם למשטרה, בשנית מנטש טליה פנתה ב14.1.94
זאת. עושה שהוא הראשונה הפעם לא וזו נשק, באמצעות אותה לרצוח מאיים שבעלה
טיפול עברו בעבר וכי פסיכאטרי בטיפול שנמצא פתולוגי, קנאי הוא שבעלה סיפרה בנוסף
אחריה, לעקוב נהג בעלה נישואיה, שנות 18 במשך כי לספר הוסיפה היא יחדיו. שכזה
כך על התלוננה לא לטענתה, בהתאבדות. ולאיים מין, יחסי עמו לקיים אותה להכריח

בה. שיתנקם מפחד הללו השנים כל במשך
להיכנס וביקש לציון, שבראשון טליה, אשתו הורי לבית מנטש שלמה הגיע ב15.1.94
ראשון משטרת לתחנת טליה הגיעה היום אותו בהמשך לו. ניתן לא הדבר אולם לדירה,
כדי משטרתי, ליווי וביקשה בעלה, של רכבו תיאור את מסרה מצבה, את תיארה לציון,
וניידת לבקשתה, נענו התחנה שוטרי סיכון. ללא ילדיה עם יחד לביתה לשוב שתוכל

רמלה. עד אמה מבית אותה ליוותה
לטליה הסבירו ראוהו, ומשלא בעקבותיהם, הבעל של רכבו אם בדקו המלווים השוטרים
דולק אינו שהבעל מלא בביטחון ממנה ונפרדו ירושלים, לכיוון לדרכה לצאת כיצד מנטש
של רכבה את מנטש שלמה של רכבו חסם מכן לאחר קצר זמן היה. כך לא אך אחריה.
מהמקום. ונמלט בתם, את פצע אותה, רצח מכוניתה, לעבר ירה מנטש שלמה אשתו.
ללכוד הצליחו לא אולם הרוצח, אחר בסריקות ופתחו מיד, למקום הגיעו משטרה כוחות
נמצא שהוא כך על מידע הגיע נרחבים, חיפושים לאחר מכן, לאחר ימים שלושה אותו.
גדולים כוחות למקום הגיעו זו הודעה בעקבות בחולון. שף צבי ברחוב אחיו בבית בגפו
נערכה למעצרו, בכוח להתנגד ועלול חמוש מנטש כי החשש לנוכח ימ"מ. כולל משטרה, של
את להסגיר למתבצר וקריאה לפריצה היערכות כדי תוך מהירה. לפריצה הימ"מ יחידת
ללא מוטל מנטש שלמה את ומצאו פנימה, פרצו הימ"מ אנשי ירייה. מהדירה נשמעה עצמו,

בראשו. נעוץ וכדור מיטה על חיים רוח

גוחבוט כרמלה פרשת ב.
בוחבוט יהודה בעלה את בוחבוט כרמלה הרגה לערך, 15:00 בשעה ,1994 בפברואר ב18
אנשי משטרה. כוחות מיד הגיעו האירוע למקום שמונה. בקרית 3 רמב"ם ברחוב בביתם,

בחקירה. החלה והמשטרה הפשע, זירת את הנציחו מז"פ
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תחילת למן ילדים. ארבעה להם והיו שנים, 24 נשואים היו בוחבוט ויהודה כרמלה
לכל מוחלטת צייתנות מאשתו ותבע בביתו, טרור שלטון המנוח השליט נישואיהם
את להכות נהג הוא ופיזית. מילולית באלימות ליווה תביעותיו את ומאוויו. גחמותיו
מברג סכין, כמו שונים בחפצים ואף באגרופיו השתמש כך לצורך קבוע. באופן כרמלה
גופה. חלקי בכל חבלות מכוסה כרמלה הייתה הבעל של מהתעללויותיו כתוצאה ומזלג.
טיפול לקבל עליה ואסר להתלונן, תעז שלא בעלה הזהירה תיחשף, לא שהתנהגותו כדי

פקודותיו. את וקיימה מבעלה, פחדה כרמלה רצח. באיומי ליווה איסוריו את רפואי.

להיות עליה היה מוחלט. שירות לשרתו מאשתו בוחבוט יהודה תבע זו יחסים במסגרת
כבילד בו וטיפלה ולהנעילו, להלבישו נאלצה אף היא מבוקשו. את לו להגיש תמיד דרוכה
מביתה כרמלה ברחה להורגה, איומים כדי תוך קשות, בה שהיכה הפעמים באחת קטן.
נתן ממצבה שהזדעזע הרב באשדוד. רב של לביתו הגיעה חברתה בסיוע דם. וזבת יחפה
הביתה, לחזור שכנעה אשתו, של הימצאה מקום בוחבוט ליהודה כשנודע חסותו. את לה
על משפחתו בני בפני התמרמר בעת בה להכותה. ויפסיק התנהגותו על שיכפר לה והבטיח
להפצרות נעתרה בוחבוט כרמלה לעולם. לה יסלח שלא והבטיח לברוח, העזה שאשתו

הקודם. היחסים לדפוס הבעל חזר מכן לאחר קצר שזמן אלא לביתם, וחזרה בעלה,
כרמלה כפכף. באמצעות אחדות פעמים בחזקה בראשה אותה היכה 1993 בנובמבר
וכרמלה אדום, דוד מגן את להזמין נאלץ בוחבוט יהודה ארצה. ונפלה קשות, נחבלה
קרבן היא בוחבוט כרמלה כי חשד, העלה בה שטיפל הרפואי הצוות חולים. לבית הובלה
כרמלה, את חקרו שמונה קרית שוטרי המשטרה. לידיעת הובא זה חשד בעלה. לאלימות
כלפי בפניה שהועלה החשד את הכחישה ומאיומיו בעלה מתגובת חרדתה בגלל אולם

בכפכף. בראשה היכתה עצמה שהיא גרסתה על ועמדה בעלה,
לשלום בירכה אם גם גברים. עם חברתי מגע יהיה לא שלאשתו גם הקפיד בוחבוט יהודה
במקום ממנו, הוראה פי על בנוסף, להשחית. חמתו בו עלתה ברחוב, פניה על שחלף גבר
יהיה שמא הצלצול, הישמע עם הטלפון שפורפרת את מלהרים כרמלה נמנעה עבודתה
לאורך שונות נשים עם רומנטיים קשרים בוחבוט ליהודה היו זאת, לעומת גבר. המטלפן

הזוג. בני של נישואיהם תקופת כל
אותה במטבח. לשרתו מאשתו בוחבוט יהודה דרש ל15:00 14:00 השעות בין ב18.2.94
בין קולני ודברים דין והחל ויתר, לא יהודה ממנה. שירפה מבעלה וביקשה כרמלה, נחה עת
כעס, המנוח אהובתו. של שמה את כרמלה הזכירה בתגובה לאשתו. סטר במהלכו השניים,
כרמלה בה. ופגע סכין נטל אף והוא אותה יהרוג כי וצעק כרמלה, את להכות המשיך

רהיטים. ושבירת מכות צעקות, תוך בדירה אחריה רדף והמנוח לברוח, החלה
לצאת עליהם וציווה האב, השתיק להתערב, שניסו הזוג, בני של הבוגרים בניהם את
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במהלך זעם. יעבור עד וחיכו הבית, מחדרי לאחד נכנסו בציות, האמונים הבנים, מהבית.
קשרים לו יש עמה האישה את הביתה שיביא לאשתו בוחבוט יהודה הודיע המריבה
יהודה התיישב בדירה והשתוללויות ריצה לאחר לשרתה. תיאלץ כרמלה וכי רומנטיים
בחדר, ישיבתה כדי תוך הבנים. אחד של לחדרו נכנסה וכרמלה בסלון ספה על בוחבוט
החדר. רצפת על מונח החייל, בנה של ("גלילון") הצבאי ברוכה הבחינה ונסערת, כאובה
לגוף בגומיה מהודקת שהייתה המחסנית את הכניסה הרובה, את נטלה בהתרגשות
דריכת רעש למשמע החדר. בפתח איתו ועמדה הנשק, את דרכה הנצרה, את פתחה הרובה,
את כיוונה המפוחדת האישה אשתו. לעבר והתקרב ממקומו, בוחבוט יהודה קם הנשק
24 במספר. 31 במחסנית הכדורים כל את וירתה ההדק, על לחצה בעלה, לעבר הרובה

במקום. והרגוהו בוחבוט ביהודה פגעו מהם
בוחבוט יהודה בעלה את שהרגה והודתה נחקרה בוחבוט, כרמלה נעצרה האירוע בעקבות
הואשמה היא בו אישום כתב נגדה הוגש ב20.3.94 רבות. שנים במשך בה שהתעלל מפני

כדין. שלא בנשק ובשימוש בהריגה
שנות שבע עליה ונגזרו בנצרת המחוזי המשפט בבית בוחבוט כרמלה נשפטה ב3.10.94
בעלה של אביו אף בהם האחרים, משפחתם ובני בוחבוט הזוג בני של ילדיהם מאסר.
מדי. כבד שהעונש טענו הם ביותר. קשות אכזבה בתחושות הדין גזר את קיבלו המנוח,
חומרת על לערער בכוונתו כי מסר בוחבוט, כרמלה של דינה עורך שפיגל, דוד הדין עורך

חנינה. בבקשת המדינה לנשיא יפנה כי מסר, עוד העליון. המשפט בבית העונש
וגרם בישראל, ציבור אנשי בקרב רבים והדים תגובות עורר בוחבוט כרמלה מקרה
בכך להתחשב מוכרח המשפט שבית אמרה, איציק דליה הכנסת חברת ציבורית. לסערה
עוד להריגה. שמתאים עונש לה לפסוק ולא עצמית הגנה מתוך פעלה בוחבוט שכרמלה
כן כמו אותה. רוצח הוא היה הנראה ככל בעלה, את בוחבוט כרמלה הרגה שלולא הוסיפה
נגד כולל אשמה כתב הוא בוחבוט כרמלה של "הסיפור איציק: הכנסת חברת אמרה
המערכת עצמית. הגנה של למעשה בטובתה, שלא שנקלעה, אישה של הישראלית, החברה

מכך". התעלמו שמונה בקרית הרווחה שירותי אולם רב, זמן מוכה אישה שהיא ידעה
העליון, המשפט לבית ערעור שפיגל, דוד בוחבוט, כרמלה של דינה עורך הגיש ב14.8.95

מאסר. שנות לשלוש הומתק ועונשה

חדד משפחת פרשת ג.

מדימונה, 23 בן חדד, שחר למוות ירה בוקר, לפנות 1=30 לשעה סמוך ,1994 במרס ב6
רובה קצר. מטווח באב פגעו "גליל" מרובה קליעים 18 ה56. בן חדד זכריה באביו
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ושהה בצה"ל, סדיר חייל עת אותה שהיה שחר, של אחיו של האישי נשקו היה ה"גליל"
במקום. ונפטר התמוטט והוא האב, של גופו חלקי בכל פגעו הכדורים בחופשה. בבית

נגמר. המשפחה של הסיוט "זהו. ואמח למשטרה, חייג הנשק, את הניח חדד, שחר הבן,
דימונה משטרת שוטרי לידי למשטרה עצמו את הסגיר הוא שלי". אבא את חיסלתי

אותו. ועצרו למקום מיד שהגיעו
ב17 עבודה. תאונת בעקבות ברגלו נכה היה חדד, זכריה שהאב, עלה החקירה מחומר
את השכיר המקרה לפני חודשים שלושה מונית. כנהג התפרנס לאירוע שקדמו השנים

קבוע. באופן לעבוד והפסיק מוניתו,
ילדיו את היכה טרור; של באווירה משפחתו בני על רצונו את להשליט נהג חדד זכריה
מקלל צועק, כועס, היה הוא עיוורת. משמעת מילדיו ודרש מין, יחסי אשתו על כפה ואשתו,
בהם, פוגע היה ונפשית, פיזית ילדיו, כשבגרו גם לכך. סיבה כל הייתה כשלא גם ומכה,
כוסות לשבור נהג הוא גסות. האשמות בבנותיו ומטיח קשים עלבונות אותם מעליב

גנאי. בשמות ולאשתו לילדיו וקרא כרימון טענות מלא היה וצלחות,
למרות יסודיים. דברים משפחתו מכני חסך עבד, כאשר וגם עבד, לא ארוכות תקופות
שגדלו ילדים של כדרכם חיובי. באופן אופיים את ועיצבו הילדים גדלו אלה קשים תנאים
עבותים. בקשרים קשורים והיו זה, על זה הגנו זמנם, טרם התבגרו הס קשה באווירה
כטכנאי עבד שחרורו מיום השריון. בחיל שירת בצה"ל נפש. ועדין מופנם ילד היה חדד שחר
חוש ובעל הליכות נעים טוב, כאב חדד זכריה הופיע חוץ כלפי ערד. באזור אוויר מיזוג

הומור.

שהרג בנה על יותר לה כאב מותו. את ביכתה לא חדד, זכריה של אלמנתו חדד, חביבה
למען עצמו את להקריב בנה החליט שכנראה הסבירה האם למעצר. ונלקח בעלה את
כשהיה האב את להרגיע ניסה ותמיד איש, על יד הרים לא שמעולם וסיפרה המשפחה,
המשפחה כל לטובת הבית את לעזוב האב את לשכנע גם ניסה חדד שחר ומשתולל. עצבני
שירצח ואיים בקבר, רק ממנו גט תקבל שהאם לענות, נהג חדד זכריה לאשתו. גט ולתת

ויתאבד. אותה
התייחסה המשטרה בעלה. נגד במשטרה רבות תלונות חדד חביבה הגישה השנים במשך
על מאסר חודשי לשלושה חדד זכריה נידון וב20.10.88 לתלונותיה, ראש ובכובד ברצינות
ונשקו העונשין לחוק 380 סעיף לפי תקיפה, עבירת יעבור אם שנים, שלוש למשך תנאי

הרף. ללא משפחתו בבני והתעמר לסורו, חזר חדד אך ממנו. נלקח האישי
הראיות שמיעת שהחלה לפני רצח. בעבירת האישום בכתב חדד שחר הואשם מלכתחילה
איננו שהוא הייתה הבדיקה תוצאת המחוזי. הפסיכיאטר ידי על חדד שחר נבדק בתיק,
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בבית ואושפז פסיכוטי, במצב היה חדד שחר סבל. ממנה נפש מחלת בשל לדין, לעמוד כשר
הופסק. בתיקו והדיון חולים,

לו יוחס בו חדש, אישום כתב נגדו הוגש לדין, לעמוד מסוגל שהוא נקבע כאשר זמן, לאחר
בעובדות. הודה חדד שחר הריגה. בעבירת אישום

בפועל מאסר שנות לעשר בבארשבע המחוזי המשפט בבית חדד שחר נידון ב8.6.95
הריגה. באשמת

העליון המשפט לבית ערעור 12.7.95 ביום הגישה שלו, סוזי הדין עורכת הסנגורית,
העונש. חומרת מפאת בירושלים

שהובילו הן זה, מקרה של והקשות האיומות החריגות, שהנסיבות נאמר הערעור בכתב
וכתוצאה נפשית, מבחינה אותו ערער זה מעשהו אביו. של הטרגית להריגה חדד שחר את
ההליכים הפסקת כדי עד בעניינו, ממש של ממצאים נמצאו נפש. במחלת לקה שאירע מכל

לדין. העמדתו איפשרה תרופתי. טיפול עקב שחלה הטבה, ורק המשפט, בבית
היא ורחמים. הקלה וביקשה ביו'ושלים, העליון המשפט לבית ערעור הגישה הסנגורית
הימצאותו רבים. נפש ייסורי סובל ושהוא חיובית, דמות צעיר, בחור הינו חדד ששחר ציינה
מטרתה, את משיגה אינה שביר, הנפשי שמצבו בעוד מועדים, עבריינים בחברת בכלא

אותו. וכואבים מצבו את הרואים משפחתו, לבני רב סבל וגורמת
יצטרך כי וקבע חדד, שחר של ערעורו את העליון המשפט בית דחה 1996 במאי ב22
עשר  1995 ביוני ב8 שבע בבאר המחוזי המשפט בית עליו שהטיל העונש את לרצות

מאסר. שנות
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בהרצליה רוט דרק המונות נהג רצח
מוטל רוט דרק המונית נהג את אורח עוברי מצאו לערך, 20:45 בשעה ,1994 בינואר ב9
מנועה בהרצליה. סטרומה פינת וינגייט ברחוב הדרך, בצד שחנתה במוניתו, חיים רוח ללא
והחלה למקום, מיד הגיעו משטרה כוחות עדיין. פעלו שלה החירום ואורות המונית של
בסך מזומן כסף השוטרים מצאו רוט דרק של מעילו בכיס המוות. נסיבות לגילוי חקירה
שימשת על נוספים. ש"ח 600 ובה מעטפה, נמצאה המונית של המטען בתא ש"ח. 550

אקדח. של קליעים שברי החוקרים מצאו והאחורי הקדמי ובמושבים המונית
נשלחה וגופתו הארצי, שבמטה מז"פ במעבדת לבדיקה נלקחה רוט דרק של מוניתו
היה ובראשו בגבו פעמיים נורה שהמנוח הוברר, הגופה מבדיקת הפתולוגי. במכון לבדיקה
רצח, ביצוע על הודיע לא הפלסטינאים מקרב לאומני ארגון שאף היות קליע. של שפשוף
רקע על בוצע שהמעשה המשטרה, חוקרי הסיקו הושארו, המנוח של האישיים ומסמכיו

בחקירתם. התמקדו זה וכמניע לאומני, רקע על ולא פלילי,
רוט. עבד בה המוניות בתחנת אחרים ונהגים המנוח אשת את חקר המיוחד החקירה צוות
איש. עם מסוכסך היה לא והוא כספיים חובות היו לא רוט שלדרק התברר מעדותם
נגדו. פלילי רישום כל המשטרתי במסוף מצאו ולא המנוח, של עברו את בדקו החוקרים

ניצב אג"מ, ראש לידי הגיע ,22:00 בשעה ב10.1.94, המונית, נהג גופת מציאת למחרת
כספים, וחייב הספר מבית שסולק מהרצליה, 15 כבן שנער כך על מידע עמית, אריה
כן כמו ברצח. מעורבותם על חבריהם בפני התרברבו וחברו הנער גנוב. נשק עם מסתובב
בהרצליה. הדואר בסניף שברשותם, האקדח באמצעות שוד לבצע תכניתם על סיפרו

קצר. זמן תוך נעצרו שניהם
למד בו הספר בבית הרצליה מתחנת נוער חוקר בבוקר למחרת התייצב זה מידע בעקבות
חוקר שאסף העדויות הספר. בבית ומורים מתלמידים עדויות גבה הוא סולק. ממנו הנער
נהג את רצחו הנערים ששני לחשוד, לחוקרים הם גם גרמו שהגיע נוסף מודיעיני ומידע זה
בחו"ל. עת באותה ששהו משכנים שנגנב באקדח השתמשו כך לצורך רוט. דרק המונית

דרק נורה בו החשד פי שעל האקדח את השוטרים מצאו הנערים אחד של בביתו בחיפוש
של מזהים מסמכים גנובים, צ'קים ארבעה שונים, מסוגים תחמושת שם מצאו עוד רוט.
תכנון ובו עמודים, חמישה באורך ומכתב אחרות בהזדמנויות החשודים ששדדו אנשים שני

בהרצליה. הדואר בסניף מזוין שוד לביצוע מפורט
ולשדוד המונית נהג את לרצוח הייתה תכניתם ברצח. במעורבות הנערים הודו בחקירתם
חשוך במקום לחכות וביקשוהו למוניתו, נכנסו עצרוהו, בינואר ה9 בליל כספו. את ממנו
וזה הנהג, שליד במושב ישב הנערים אחד כביכול. להגיע היו שצריכים מחבריהם לשניים
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אחד של שיעולו ידי על האות הינתן עם האחורי. במושב ישב האקדח נמצא שברשותו
שני ראו כאשר רוט. דרק של בגבו אחדות יריות הנהג מאחורי שישב הנער ירה מהם,
מבלי מהמונית וברחו נבהלו, המונית, של השמאלי החלון כלפי נופל הנהג את הנערים

כספו. את לקחת
וכך המשטרה, חוקרי לאוזני מאוד מהר הגיע וסיפורם סודיות, על שמרו לא הנערים
ורק פסיכיאטרית בדיקה עברו הצעיר גילם מחמת רוט. דרק הנהג בהריגת הודו בהמשך

רוט. דרק המונית נהג רצח בגין אישום כתבי נגדם הוגשו מכן לאחר
הישראלי, הציבור את זעזעה בלבד, 15 בני נערים ידי על שבוצעה המונית, נהג הריגת

משטרה. ואנשי מחנכים ובקרב התקשורת בכלי רבים הדיס ועוררה

מאסר שנות ל16 ונידונו אביב, בתל המחוזי המשפט בבית הנערים נשפטו ב24.10.94
נשק נשיאת תחילה, בכוונה מוות גרימת עבירה, ביצוע תוך במזיד מוות גרימת על בפועל

לפשע. וקשר כדין שלא
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המכפלה במערת הטבח
בשעות להגירה, 1414 שנת לרמאדן, עשר החמישה היום שישי, יוס ,1994 בפברואר ב25
נוספים, כ150 של לפציעתם וגרם מוסלמים 29 גולדשטיין ברוך רצח המוקדמות, הבוקר

שבחברון. המכפלה במערת אשר יצחק באולם שהתפללו
בזמן בו התפללו מוסלמיות נשים וכ300 באולם שעה אותה התפללו גברים כ500
13 ובה יהודים, מתפללים של קבוצה נכחה אברהם באולם שבמערה. הגוואליה באולם
בקבוצות או כבודדים למערה להגיע החלו הקבוצה אנשי נערים. ושלושה בוגרים
המוסלמים, המתפללים 500 לתפילה כרעו לערך 5:30 בשעה .4:00 השעה מסביבות
יצחק. אולם של הדרומי לצד ופניהם צפופות, בשורות ערוכים היו הם האימאם. ובראשם
ניתך ואחריהם חזקים, פיצוצים שני נשמעו לפתע מאחוריהם. היו האולם פתחי שלושת

המתפללים. על ירי צרורות של שטף
שהגיע הברית, ארצות יליד יהודי ארבע, קרית תושב גולדשטיין, ברוך ד"ר היה היורה
במסגרת לצה"ל גויס הוא הרפואה. לימודי את שסיים לאחר כשנה ,1982 בשנת לארץ
שחרורו לאחר ובחברון. בירושלים בלבנון, כרופא שנים שלוש ושירת עולים, רופאים גיוס
ובעמותה לאומית חולים בקופת ארבע, בקרית משפחה כרופא עבד סדיר משירות
לטיפול ניידת חברון הר באזור שהפעיל בצוות עבד גולדשטיין רפואי. מוקד המפעילה
והיה מסור, כרופא נחשב האזרחית בעבודתו והצבאי. האזרחי המגזר את ששירתה נמרץ,

מגוריו. מקום ארבע, ובקרית בחברון היהודי הציבור על מאוד אהוד
פוליטיות דעות כבעל וידוע כהנא מאיר של ה"ליגה" מפעילי היה גולדשטיין ברוך ד"ר
בבחירות "כך" תנועת של המועמדים ברשימת השלישי היה 1984 ובשנת קיצוניות, ימניות
למועצה "כך'י של המועמדים רשימת בראש עמד מכן לאחר עשרה. האחת לכנסת
השקפותיו .1993 שנת אמצע עד המועצה כחבר וכיהן נבחר ואף ארבע, קרית המקומית

האידיאולוגימדיני. ובתחום הדתי בתחום ביותר קיצוניות היו
לבוש בערך, 5:10 בשעה 25.2.94 בתאריך המכפלה למערת הגיע גולדשטיין ברוך ד"ר
לנשק תואמות מחסניות שבע היו בתוכו תיק, נשא בידו סרן. בדרגות וענוד צה"ל בבגדי
כרופא מוכר שהיה מאחר האישי. באקדחו חגור היה כן כמו ברשותו. שהיה ה"גלילון"
למערה. חמוש שייכנס לכך במקום החיילים התנגדו לא במילואים, ורופא ארבע בקרית

המפרידה הדלת את משמצא כך, אחר אברהם. לאולם גולדשטיין ברוך ד"ר נכנס תחילה
בוודאות ידוע (לא יצחק לאולם בהיחבא נכנס נעולה, יצחק לאולם אברהם אולם בין
כרעו המוסלמים שהמתפללים העובדה את ניצל הוא יצחק). לאולם נכנס דלת באיזו
את דרך עמו, שהביא ה"גלילון" לרובה מחסנית הכניס הוא כניסתו. את ראו ולא לתפילה
המתפללים על ירה גולדשטיין ברוך ד"ר המוסלמים. המתפללים לעבר לירות והחל נשקו,
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מוכי המוסלמים המתפללים ברובה. מעצור חל ואז מחסניות וחצי משלוש יריות 108
הם במקום. והרגוהו ברזל, במוטות עליו התנפלו אלה, ספורים רגעים ניצלו התדהמה

הקודש. ספרי ארון מאחורי והניחוהו בשמיכה, עטפוהו רובהו, את לקחו
עזרה במתן ידע בעלי אנשים או רופא המכפלה במערת הנוכחים מבין היו לא שעה אותה
פינו החוצה מנוסה כדי תוך הפצועים. לפינוי אלונקות או ציוד היה ולא ראשונה,

ה"פשפש". מעבר דרך פח לוחות גבי על נפגעיהם את כתפיהם על המוסלמים
בדקות והירי. הנפץ קולות את ששמעו חיילים, שני שעה אותה ניצבו הגוואליה בפרוזדור
את לסכן העלולים מוסלמים, הינם הפיגוע שמבצעי החיילים, סברו הירי של הראשונות
לעבר באוויר אחדים כדורים וירו המזרחי, השער את להגיף מיהרו זה חשש מחמת חייהם.
את פתחו החיילים ערבים. הם שהנפגעים לדעת נוכחו קצר זמן תוך ה"פשפש". שער

הראשי. השער אל יצחק מאולם והנמלטים הנפגעים לפינוי חופשי מעבר ואפשרו השער,
חולים לבתי פונו מהם אחדים ו"עאליה". אהלי" "אל החולים לבית הנפגעים הועברו משם
חמישה ברמאללה, הממשלתי החולים לבית פונה מהנפגעים אחד חברון. לנפת מחוץ
החולים לבית שפונו כאלה היו בירושלים. "אלמקאסד" החולים לבית הוחשו נוספים

כרם. עין "הדסה"
ימים כשבוע יום. באותו עוד לבתיהם ושוחררו רפואי טיפול קיבלו הפצועים מבין 68

תשעה מאושפזים נותרו מכן לאחר ימים כחודש נוספים. פצועים 92 שוחררו מכן לאחר
נכות עם נותרו מהפצועים שלושה טיפול. להמשך לירדן הועבר מהפצועים חלק פצועים.

חייהם. ימי לכל קשה
נהרו המסגדים, של מהרמקולים שבקעו לעזרה קריאות ובעקבות הטבח דבר היוודע עם
קצר זמן בתוך אהלי". "אל החולים בית מתחם אל המוסלמים חברון מתושבי אלפים
החלה 6:00 השעה בסביבות וזועמים. המומים תושבים של גדול קהל שם התקבץ מאוד
את לשבש במטרה יהודה, חוצה כביש לעבר המתגודדים מבין צעירים מאות של גלישה
ועימות מהכביש ההמון את להדוף ניסו מג"ב ושוטרי חיילים ולחסמו. בכביש התנועה
כולל שונים, חפצים המטירו המפגינים הביטחון. לכוחות המפגינים בין התפתח אלים
להם ניתנה החיילים, לחיי מוחשית סכנה שנשקפה היות החיילים. על תבערה, בקבוקי
שמתחת הסלע ולעבר לאוויר כוונה האש רוב המפגינים. לעבר חיה באש לפתוח הוראה
בשעה בערך נפצעו. איש וכ15 תושבים, ארבעה נהרגו האש מן החולים. בית לחומת
לחדול להמון ברמקולים קריאה חברון תושבי מבין השפעה בעלי גורמים השמיעו 10:30
נענו המתפרעים דם. לתרום כדי החולים בית למתחם ולשוב והחפצים האבנים מיידוי

זו. לקריאה
בסביבות ערבים. מאות שמנה גדול, קהל התקבץ "עאליה" החולים לבית בסמוך גם
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הגיעה המקום אל אחרים. וחפצים אבנים לידות מביניהם הצעירים החלו 7:00 השעה
פרדי הפלוגה, מפקד בפניו נפצע התקרית במהלך המפגינים. את ופיזרה מג"ב, יחידת

המפגינים. מבין איש נפגע לא זו בהיתקלות לעברו. שהושלכה מאבן קוסקס,
הפגנות וסביבותיה. חברון על עוצר הוטל הסדר והפרות ההתפרעויות המשך למנוע כדי

המזרחית. וירושלים עזה שומרון, ביהודה, גם החלו סדר והפרות
הבית בהר המוסלמים מקרב רבים מתפללים הפרו השישי, יום תפילת בסיום בירושלים,
לעבר וסלעים אבנים יידו הבית, בהר המשטרה נקודת את ושרפו בזזו הם הסדר. את
בשוטרים לפגוע וניסו ה"מחכמה", לבניין נזק גרמו המשטרה, כוחות ולעבר הכותל רחבת
ובירושלים לירושלים שמסביב הכפרים במרבית הסדר הפרות נמשכו בשבת גם במקום.

המזרחית.
התקיימו ודרום אביב תל מרכז, צפון, במחוזות הירוק; הקו בתחומי הפגינו ישראל ערביי
ובהפרות בהתפרעויות לוו ההפגנות ישראל. ערביי של משתתפים רבות והפגנות תהלוכות
אחד ונהרג נורה ברהט שאירעו ההתפרעות במהלך ושוטרים. מפגינים נפצעו במהלכן סדר,

למשטרה. בנגב הבדואים בין גדולה למתיחות גרם הדבר המפגינים.
יידו המפגינים ערבים. צעירים מצד התססה הייתה וראשון שבת שישי, בימים ביפו,
משטרה. וניידות כמקום שחלפו רכב כלי אוטובוס, תחנות ראווה, חלונות לעבר אבנים
מנע כצעד סגרה המשטרה הספר. בתי את גם שכללה כללית, שביתה הוכרזה ראשון ביום

יפת. רחוב את
ובקבוקי אבנים הושלכו ורמלה לוד ובערים הערבים בכפרים המרכז, מחוז בתחומי

שוטרים. 11 נפצעו הסדר הפרות במהלך שונים. במקומות תבערה
אלפי של מתוגברת בהיערכות ישראל משטרת נערכה שאחריו ובימים הטבח ביום
סדר הפרות למנוע כדי המעורבות ובערים הערבים ביישובים הוצבו השוטרים שוטרים.

כנו. על הסדר את ולהחזיר
היהודית האוכלוסייה בקרב הפיגועים מעשי מהתגברות חשש היה הטבח על כנקמה
לסיכול נערכו הביטחון וכוחות ישראל משטרת הטירור. אירגוני ידי על הארץ ברחבי
פסח חג בתקופת גם שנמשך ושומרון, יהודה עזה, על הוטל סגר בהם. ולטיפול האירועים

העצמאות. ויום
ו"כח" "כך" תנועות את לחוק מחוץ להוציא ישראל ממשלת החליטה הטבח בעקבות
צווי הוצאו מהם 23 נגד השרון. בכלא מנהלי במעצר והושמו נעצרו מראשיה ששמונה
הרשאה ביטול צווי נגדם הוצאו כן כמו חברון. לשטח כניסתם את שאסרו הגבלה,
ו"כך" חי" "כהנא משרדי על ירושלים מחוז שוטרי פשטו ב15.3.94 צה"לי. נשק לנשיאת
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אותם. וסגרו בירושלים,
במערת הטבח לחקירת אגמון דוד אלוף תת של בראשותו חקירה ועדת הקים הרמטכ"ל
במקביל, במקום. הביטחון כוחות תפקוד את לבדוק נועד הוועדה תפקיד המכפלה.
המשפט בית נשיא בראשות חקירה ועדת מינוי על ב27.2.94 ישראל ממשלת החליטה
עבד השופט גולדברג, אליעזר השופט היו הוועדה חברי יתר שמגר. מאיר השופט העליון,
בשמיעת החלה הוועדה לוי. משה במילואים אלוף ורב יערי מנחם פרופסור זועבי, רחמן אל
מיכאל הדין עורך היו החומר אוספי גילון. אלון השופט היה הוועדה מרכז ב8.3.94. עדויות
אדרי ארמנד רפ"ק איוב, אנטון וסנ"צ המדינה מפרקליטות בינוול דפנה הדין ועורכת שקד
פתוחות. בדלתיים הוועדה שמעה העדויות רוב את ישראל. ממשטרת ישראל דניאל ורפ"ק
במקום לפעולה והמלצות מסקנות ממצאים, סיכום שהכיל דו"ח הוועדה הכינה בסופן
בעתיד דומות נפשעות תופעות של הישנותן למנוע כדי וצבאית, ארגונית חוקית, מבחינה

ובחברון. המכפלה במערת לתקנם החיים את להחזיר ולנסות
במערת מג"ב בתפקוד גם ליקויים שמצאה שמגר", "ועדת והמלצות מסקנות בעקבות
את בדקה הוועדה סגנו. בראשות פנימית ועדה מג"ב מפקד מינה האירוע, ביום המכפלה
מפלוגה המחלקה תפקוד ואת הטבח יום בבוקר כ"ה בפלוגה וההתרחשויות האירועים
לקחים מג"ב הפיק הבדיקה בסיום המכפלה. במערת האבטחה את שתיגברה י"ב,
שוטרי מתפקידו; הועבר חברון, מג"ב פלוגת מפקד במערה. תפקודו להמשך ומסקנות

לדין. הובאו אשמים שנמצאו מג"ב
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פח"ע א>רוע>

בעפולה תופת מכומת א.
12:10 בשעה בחברון, המכפלה במערת לטבח יום ארבעים במלאת ,1994 באפריל ב6
בעפולה. תשע חטיבה ברחוב אוטובוס לתחנת בסמוך תופת מכונית התפוצצה לערך,
למגדל נוסעים לאסוף לתחנה הגיע 348 מספר "אגד" אוטובוס כאשר התפוצצה המכונית

העמק.
 מורות שתי מעפולה, 48 בן עטיה אשר האוטובוס, נהג בפיגוע: נהרגו אנשים שבעה
מאיה  תלמידות שלוש מעפולה, 40 בת ווהבה ואילה דוד מניר 55 בת שרייבר אילנה
איכסאל, הכפר תושבת וערביה ,13 בת מרדכי וורד ,16 בת משה בן מירב ,17 בת אלהרר
שיצאו רבים, תלמידים היו הפצועים בין אנשים. 44 גס נפצעו בפיגוע .25 בת שלבי פדיה

האוטובוס. לתחנת הסמוך הספר מבית שעה אותה
אש. ומכבי אדום דוד מגן רבים, משטרה כוחות הפיגוע למקום הגיעו הפיצוץ, הישמע עם
לבתי ופינוים ובהרוגים בפצועים הטיפול והוחל האירוע, זירת את מיד סגרה המשטרה
בפתח ו"בלינסון" השומר תל "שיבא", בחיפה, "רמב"ם" בעפולה, "העמק" החולים

ההרוגים. ובזיהוי תקווה
כי ומצאו האירוע זירת את פלילי לזיהוי המעבדה ואנשי המשטרה חבלני בדקו בבד בד
86 שמספרה מזויפת זיהוי לוחית שנשא ממולכד, אסקונה" "אופל מסוג רכב גרם לפיצוץ
שלו, המקורית הזיהוי ולוחית אביב מתל נגנב הרכב כי הסתבר השלדה מבדיקת .54871

המזויף. למספר הוחלפה ,4616984

(זכארנה) אלנאסר חאמד עבדאללה מוחמד ראיד בשומרון. מולכד הרכב כי הסתבר כן כמו
שגופתו הביטחון, כוחות ידי על מבוקש ה"חמאס", ארגון פעיל קבטיה, תושב ה19, בן

לעפולה. ברכב שנהג הוא אביו, ידי על וזוהתה התופת למכונית בסמוך נמצאה
אלא ישראלית, זהות תעודת שהכיל ארנק נמצא המתאבד המחבל של לגופתו בסמוך
בעליה של ולא זכארנה אלנאסר ראיד המחבל של הייתה התעודה על שהופיעה שהתמונה
את לעבור המחבל הצליח זו זהות תעודת באמצעות כי היתה ההערכה האמיתיים.
ה"קו לתחומי הממולכדת הישראלית המכונית עם ולהיכנס והמשטרה הצבא מחסום

ולעפולה. הירוק"
הממולכדת. המכונית את בדקו העמקים מרחב של פלילי לזיהוי המעבדה ושוטרי חבלני
שריפה, ואבקת מסמרים הוצמדו שאליהם גז, בלוני במספר מולכדה המכונית כי מצאו הם
שהוכנס הנפץ חומר שמשקל הייתה הערכתם מכוויות. נפגעים של רב למספר שגרם דבר
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האחריות את עצמו על שלקח ה"חמאס", ארגון קילוגרמים. מאה מעל היה למכונית
קילוגרמים. 175 היה החבלה מטען שמשקל הודיע לפיגוע,

את תיגברה המשטרה למחבל. בסיוע חשודים אחר במצוד מיד החלו הביטחון כוחות
ביישובי הגובל התפר קו ולאורך מגידו צומת ערה, ואדי באזור מחסומים והציבה סיורה
נסיבות את לחקור כדי הוקם מיוחד חקירה צוות בשומרון. ערבים ובכפרים התנעך חבל

המתאבד. המחבל של מפעיליו למעצר ולהביא לעתיד מסקנות להפיק הפיגוע,
שנמצאה הזהות, תעודת של האמיתיים בעליה נעצר היום אותו של 23:00 בשעה כבר
משהד, מכפר כריים אחמד נזאל בשם ישראלי ערבי התעודה, בעל המחבל. לגופת בסמוך
עליו להקל כדי קבטיה לתושב שלו הזהות תעודת את שמסר הודה בחקירתו ונחקר. נעצר
תושב העביר הנראה ככל שונות. עבודות עבורו ולבצע ישראל לתחומי מהשומרון לעבור

למחבל. התעודה את קבטיה
בעפולה הפגינו יהודים צעירים עשרות הארץ. ברחבי הרוחות סערו הפיגוע בעקבות
השלום תהליך נגד שלטים והניפו לפידים נשאו הם התופת. מכונית התפוצצה בו במקום
סיסמאות וקראו עפולה, משטרת בניין מול הפגינו הערב בשעות הממשלה. ראש ובגנות
גם הפגנות נערכו המכפלה. במערת הטבח מבצע גולדשטיין, ברוך ובזכות הערבים בגנות

הארץ. ברחבי אחרים ובמקומות אביב בתל בירושלים,
פעולות ולמנוע הסדר על לשמור כדי אחרות ובערים בעפולה התפרסו רבים משטרה כוחות
לוויות קיום בעת ולמחרת, הפיגוע ביום יצרים התלהטות מנעו הם בערבים. נקם
הועברו אליהם החולים בתי באזור רבים שוטרים גם הציבה המשטרה הנרצחים.

הערבים. כפרי ובסביבת הפצועים

בחדרה 820 בקו באוטובוס פ>גוע ב.
בתוך חבלה מטען התפוצץ ,09:36 בשעה צה"ל, לחללי הזיכרון יום ,1994 באפריל ב13
כתוצאה אביב. לתל בדרכו מעפולה לחדרה הגיע האוטובוס .820 מספר "אגד" אוטובוס
בוטון בלהה מחדרה, 33 בן יזיגאקר רחמים אביב, מתל 17 בן מויאל דוד נהרגו מהפיצוץ
מנוסעי 29 חובה. בשירות חייל פרלמוטר, וארי מיבנה 49 בת דגה פרידה מחדרה, 29 בת

עמראנה. עמר המתאבד המחבל גם נהרג נפצעו. האוטובוס
ובהרוגים בפצועים טיפלו למקום, מיד הגיעו אש ומכבי אדום דוד מגן משטרה, כוחות

וזיהוי. טיפול להמשך בחדרה יפה" "הלל החולים לבית מכן לאחר אותם והעבירו
נוסף מטען נתגלה 10:50 לשעה סמוך אותו. לסרוק במטרה האזור את סגרה המשטרה
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לנטרלו. החבלנים הספיקו בטרם התפוצץ המטען לאוטובוס. סמוך ספסל על תיק בתוך
הונח. בה לסביבה נזק נגרם אך נפגע לא אמנם איש

וסיירה מחסומים המשטרה הציבה האירוע בזירת והטיפול ההיערכות עם בבד בד
למחבל המסייעים של ללכידתם להביא כדי השומרון אזור עם הגובלים באזורים
השב"כ, עם פעולה שבשיתוף מיוחד, חקירה צוות המשטרה הקימה בהמשך המתאבד.

המסייעים. של ללכידתם ופעל בחדרה המחבל של פעילתו נסיבות את תיחקר
בדארנה סעיד עליו, ובפיקוד הפיגוע בתכנון החשוד נעצר ב16.4.94, ימים, שלושה כעבור
בארגון חברותו ובמהלך ה"חמאס", לארגון התגייס 1989 שבשנת סיפר בחקירתו מיעבד.
הפיגוע את שביצע המחבל עמראנה, עמאר ביניהם מחבלים, ארבעה של חוליה הקים

בחדרה. באוטובוס

פיגוע לבצע לו והורה הפיגוע לפני כחודשיים עמראנה עמר עם נפגש הודאתו, פי על
את שיבצעו סיכמו ושניהם מפקדו, להוראת נענה עמראנה ישראל. בתחומי התאבדות

ישראל. מדינת של העצמאות ליום בסמוך הפיגוע
בחדרה הפיגוע את ותכננו השניים, נפגשו צה"ל לחללי הזיכרון יום לפני אחדים ימים
בדארנה סעיד יצר בהמשך זו. למטרה חבלה מטעני שלושה הכינו מפגש באותו לפרטיו.
ישראלית, מכונית עבורו להשיג וביקשו המזרחית, ברטעה מכפר כבהא דאהר עם קשר
לפני יום לבקשתו. נענה כבהא ישראל. לתוך המטענים עם יחד הפיגוע מבצע את שתסיע
המזרחית שבברטעה כבהא דאהר של לביתו עמראנה ועמר בדארנה סעיד הגיעו הפיגוע
החבלה ממטעני שניים את עמראנה ועמר בדארנה סעיד קשרו בבוקר, למחרת בביתו. ולנו
הכניסו שהכינו השלישי המטען את שלבש. לחולצה מתחת עמראנה, עמר של לגופו שהכינו

שחור. לתיק
כבהא אחמד עאטף למקום הגיע כבהא, דאהר של להזמנתו בהתאם מכן, לאחר קצר זמן
את הסיע הוא ישראלי. מספר בעלת שהיתה שלו, ה"סוברו" במכונית המערבית מברטעה
הנסיעה. מטרת מה שידע מבלי נסיעה, דמי ש"ח ארבעים תמורת חדרה, עד עמראנה עמר
את והסיע הקדימו, עטאף אך רכבו, עם כבהא מאגד גם למקום זומן ביטחון, ליתר

לפניו. המחבל
9.30 בשעה כבהא עטאף של במכוניתו בחדרה המרכזית לתחנה הגיע המתאבד המחבל
הגיע כאשר אביב. תל לכיוון הנוסע ,820 מספר האוטובוס ברציף המתין הוא לערך.
ועלה בתחנה, הנוסעים ספסל על שהביא המטען עם התיק את הניח מעפולה, האוטובוס
שעל המטענים את מיד והפעיל האוטובוס, של האחורי בחלקו התמקם הוא לאוטובוס.

עמם. והתפוצץ גופו,
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הפיצוץ על ושמע יעבד, לכפר בדארנה, סעיד הפיגוע, לתכנון ושותפו מפקדו חזר בינתיים
והודיע קרלו", "מונטה ולרדיו ישראל לקול התקשר מכן לאחר אחדות שעות באוטובוס.

הרצח. לביצוע אחראית "חמאס" חוליית כי
תושב כבהא, דאהר גם ב22.4.94 נעצר בדארנה, סעיד של והודאתו מעצרו בעקבות
את שתביא מונית להזמין ודאג בביתו המחבלים שני את שהלין המזרחית, ברטעה
שהסיע הנהג כבהא, עטאף גם נעצר הנסיעה. מטרת מה שידע פי על אף לחדרה, המתאבד

כוונתו. את לדעת מבלי ש"ח, ארבעים תמורת לחדרה המחבל את
אישום כתבי הוגשו כבהא ועטאף כבהא דאהר בדארנה, סעיד החשודים, שלושת נגד
הפיגוע מתכנן החשודים, של מפקדם בדארנה, סעיד נשפט ב23.11.94 למעשיהם. בהתאם
הומר וזה מוות, עונש עליו גזר המשפט בית בג'נין. צבאי משפט בבית החבלה, מטעני ומכין
בסך קנס כבהא עטאף על בחדרה השלום המשפט בית גזר ב23.11.1994 עולם. למאסר
לישראל. חוקית בלתי כניסה בגין שנים, 3 למשך תנאי על מאסר חדשי 12 ועוד ש"ח 5,000
מפקד ב4.3.1997 עולם. מאסר כבהא דאר על בג'נין הצבאי משפט בית גזר ב19.1.1997

מאסר. שנות 30 למשך דינו את קצב ושומרון, ביהודה צ.ה.ל. כוחות

אב>ג בתל 5 בקו באוטובוס פיגוע ג.
האוטובוס .5 בקו "דן" באוטובוס עז פיצוץ אירע ,8:55 בשעה ,1994 באוקטובר ב19
ברחוב היה כשהאוטובוס אירע הפיצוץ לצפון. מדרום ונסע הישנה המרכזית מהתחנה יצא
גג מחבל. של לגופו מוצמד היה שהתפוצץ המטען אביב. בתל דיזנגוף כיכר ליד דיזנגוף,
חשמל חוטי על על נתלו ואף עבר, לכל התפזרו וחלקיו, נקרעו, ודפנותיו האוטובוס
,20 בת רוזן ענת ,20 בת מרוזקוט שירה אדם: בני 22 מותם את מצאו בפיגוע בסביבה.
,24 בת קרליבך תמר ,23 בת רוזן גלית ,21 בת שרון אסתר ,21 בת וולקוב איילה
הדף מרים ,33 בת בןנעים עופרה ,27 בת לנגראלקובי אילת ,25 בן קורונליס וורביסט
יאדגר פועה ,55 בת שפירשטיין אלכסנדרה ,52 בן האוטובוס, נהג סאלח, עובדיה ,50 בת
אריאל ציפורה ,62 בת אשכנזי דליה ,59 בן תשבי חביב ,56 בן אטלס פייר ד"ר ,56 בת
.83 בן גרידינגר ומשה 74 בת רפפורט פנינה ,74 בן לידא דוד ,66 בן וסרמן אליהו ,66 בת
אנשים, 48 נפצעו בפיגוע .59 בת ביטון, כוכבה מפצעיה מתה הפיגוע לאחר ימים ארבעה
בסביבה ולמבנים עסקים לבתי לחנויות, נגרמו כבדים נזקים קשה. באורח חלקם
נפגע כן כמו וחלונות. זגוגיות של לניפוצם הפיצוץ גרם מטרים מאות במרחק הקרובה.

לדרום. מצפון  הנגדי בכיוון דיזנגוף ברחוב שנסע נוסף אוטובוס
השוו יותר מאוחר מרוטשת. המתאבד המחבל גופת נמצאה המפוצץ האוטובוס בתוך
שסברו מי של ולרקמות לדם המחבל של ורקמות דם דגימות הארצי מהמטה מז"פ אנשי
חומר את נשא המחבל .32 בן נאזל צאלח של כגופתו הגופה את זיהו ואז הוריו, הם כי
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בבדיקות קילוגרמים. כעשרה היה הנפץ חומר מטען משקל גופו. על "7א1" מסוג הנפץ
כאשר באוטובוס. מימין הרביעי בספסל ישב המחבל כי גילו המשטרה אנשי שערכו
עמו, שנשא הנפץ חומר את המחבל הפעיל מולו, שבא לאוטובוס האוטובוס התקרב
מטר כעשרים עוד לנסוע המשיך האוטובוס אך נהרג, הנהג האוטובוס. בתוך עמו והתפוצץ

ה"חמאס". ארגון עצמו על נטל לפיגוע האחריות את נעצר. בטרם
רבים משטרה כוחות .08:56 בשעה הירקון מרחב במוקד התקבלה הפיגוע על ההודעה
זירת את סגרו הם וההרוגים. הפצועים ובפינוי בחילוץ מיד והחלו לאזור, דקה תוך הגיעו
חשמל, חברת אדום, דוד מגן צה"ל, המשטרה, אליו. הגישה דרכי ואת האירוע
משותף. חפ"ק הפעילו האש ומכבי אביב תל עיריית איילון", "נתיבי חברת י'מוטורולה",
באופן פעולה שיתפו הגורמים וכל ומיומנת, אחראית מקצועית, בצורה עבד הפיקוד חדר

מלא.
תל ימ"ר דן, מרחב איילון, מרחב הירקון, ממרחב שוטרים כ380 השתתפו באירוע בטיפול
שלושים המשטרתי. במסוק מבצעי שימוש המשטרה עשתה כן כמו ומג"ב. חבלה אביב,
הגיע הראשון האמבולנס נמרץ. טיפול של שישה ביניהם לאזור, הובהלו אמבולנסים
אביב. תל אדום דוד מגן במוקד ההודעה קבלת אחרי וחצי דקות ארבע הפיגוע למקום
הגיעו. אש מכבי צוותי חמישה החולים. לבית הפצועים ראשוני פונו וחצי דקה כעבור
הטיפול על להקל כדי הכול ועשו לפעולה נרתמו שכנים ובמרחבים אביב תל במחוז

באירוע.
לעוצרם הארץ ברחבי האוטובוסים נהגי לכל התקשורת כלי קראו הפיגוע דבר היוודע עם
כמו עצמו. את יפוצץ עמם הנוסע נוסף שמחבל או פצצה בהם שהוטמנה מחשש ולבודקם,
בתחנה וסריקות בדיקות שוטרים, בסיוע ו"אגד", "דן" חברות של ביטחון קציני ערכו כן

הכרמל. שוק ובאזורי אביב בתל המרכזית
בדיקה להמשך הועברו האוטובוס ושרידי הפיגוע זירת את הנציחו וחבלה מז"פ עובדי
העירייה של ביטחון קציני לתנועה. הרחוב נפתח 17=00 בשעה רק המשטרתית. במעבדה

הפיצוץ. של החזק מההדף שניזוקו לאחר פרוצות שנשארו החנויות, על שמרו
החולים. בבתי מהפצועים עדויות וגבו האירוע במקום ראייה עדי תחקרו המשטרה חוקרי
העיר וברחבי שנפגע האוטובוס במסלול שונות ראיות אספו המשטרה של הבלשים צוותי
משטרתיעירוני מידע מרכז הוקם בהמשך המתאבד. למחבל הסייענים את לתפוס במטרה
ועובדי עירייה עובדי ארצי, ומז"פ אח"ק אנשי כלל אשר שבאבוכביר, הפתולוגי במכון
המשפחות להרגעת רבות סייעו המקצועיים העירייה ואנשי השוטרים הפתולוגי. המכון

החללים. של המהיר לזיהוים ותרמו
למקום סמוך פרישמן, ברחוב פעל אביב, תל עיריית הופקדה שעליו למשפחות, מידע מרכז
ניצב אביב, תל מחוז מפקד יעילה. הייתה ופעילותו מהירה, הייתה המרכז הפעלת הפיגוע.
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וביעילות. במהירות בשטח, שעבדו הגורמים כל פעילות את רבה בהערכה ציין לסט, גבי
ושלטים לפידים נשאו האירוע, למקום בסמוך מפגינים מאות התקבצו היום בהמשך
הבניינים במרפסות הונפו שחורים דגלים להתפטר. רבין, יצחק הממשלה, לראש וקראו

ההרוגים. לזכר נשמה נרות והודלקו האירוע, למקום הסמוכים
ומטות "ליכוד" פעילי ביניהם ימין, תומכי כ400 בירושלים ציון בכיכר הפגינו לילה באותו
בגנות קריאות וקראו שלטים הניפו זו בהפגנה גם הפיגוע. על שמחו יש"ע מועצת של ערים
של גדול כוח אולם הסמוך, יפו רחוב את לחסום ניסו המפגינים ומדיניותה. הממשלה
מפגינים תשעה נעצרו זו הפגנה במהלך מהרחוב. אותם הדף ומג"ב ירושלים מחוז שוטרי

מחאה. משמרות התקיימו הארץ רחבי בכל המשטרה. כוחות עם שהתעמתו
להפגנת דיזנגוף בכיכר איש אלף מ30 יותר התאספו הרצחני הפיגוע לאחר ימים שלושה
ניצב אביב, תל מחוז מפקד המפגינים. את איבטחו שוטרים מאות הממשלה. נגד מחאה
מנצחים לא החמאס "את  שלטים נשאו המפגינים האירוע. אבטחת על פיקד לסט, גבי
חברי נכחו דיזנגוף בכיכר טרור". זה שלום, לא ו"זה שלום", לפני "ביטחון בדיבורים",
רפאל קצב, משה המר, זבולון שאקי, אבנר יהלום, שאול פורת, חנן ביניהם רבים, כנסת
נפתחה ההפגנה נתניהו. ובנימין סלמוביץ אסתר באגד, יוסף זאבי, רחבעם איתן,
הכנסת חבר נאומים נשאו כך אחר זיכרון. נרות הדליק והקהל ההרוגים שמות בקריאת
לדברי ונתניהו. קצב הכנסת וחברי "חורב", ישיבת ראש אלון, מרדכי הרב המר, זבולון
לא הוא נוסעיו. היו מי הדמים, אוטובוס על שעלה הנתעב, הרוצח המחבל בדק לא נתניהו
הוסיף נתניהו יהודים. לרצוח בא אלא נתניהו, לדברי שלום, הקרוי התהליך את לרצוח בא

נגדו. ללחום שאפשר משום הטרור, נגד להתלכד צריך העם כי
בארץ אחרים ומקומות ירושלים אביב, תל מחוז שוטרי נאלצו הפיגוע שלאחר בימים
למנוע וכדי הציבור שלום על ולשמור סדר, הפרות למנוע כדי מתוגברים בכוחות להיערך
ועובדים עזה וחבל שומרון יהודה, שטחי על סגר הוכרז כן כמו ערבית. באוכלוסייה פגיעות
מגוריהם. למקומות לחזור ונדרשו רוכזו הירוק", ה"קו בתחומי ששהו אלו משטחים ערבים
שומרון ביהודה, 1 מספר המבוקש "המהנדס", עייש יחיא אחר מצוד נערך הפיגוע לאחר
בחדרה בעפולה, הפיגועים של תיכנונם את השאר, בין לו, ייחסו הביטחון כוחות ועזה.
ואדי כביש לאורך הירוק", ה"קו לתחומי התרחב אחריו המצוד אביב. בתל זה ובאירוע
של רב מספר הוצב זה בכביש במדינה. המרכזיים התנועה מצירי אחד המהווה ערה,
חמושים. ולנוע שכפ"צים ללבוש עירנות, לגלות נדרשו השוטרים ומג"ב. משטרה מחסומי
הקפידו השוטרים אוטובוסים. ובמיוחד ישראל, לתחומי שנכנסה מכונית כל בדקו הם

האוטובוסים. תנועת של מדויקים רישומים ולנהל חשודים נוסעים לבדוק
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ותס*ד>ו משולם עוז*  רוח" "אורך מבצע
חזי הקבלן מסובים למשטרת הגיע ,13:00 לשעה סמוך ,1994 במרס ה22 שלישי ביוס
אל המובילה הדרך חסימת על והתלונן ביהוד ביאליק ברחוב בנייה עבודות שביצע עשור
זה. באתר שמבצע הבנייה עבודות את להכשיל כדי לטענתו שנעשתה עבד, בו הבניה אתר
לנהגי דו"חות רשמו והשוטרים האירוע למקום מיד הגיעה מסובים תחנת של סיור ניידת
משולם, עוזי בשם אדם למקום הגיע כך כדי תוך הציבורי. הסדר להפרעת שגרמו הרכבים
אנשים הזעיק ברשותו שהיה הסלולארי הטלפון מכשיר באמצעות כרב. עצמו שהציג
השוטרים. להוראות להישמע ולא הכביש את לחסום להם והורה למקום להגיע נוספים

אתר. מאותו נוספות תלונות שתי מסובים לתחנת הגיעו 1994 במרס ב23 היום, למחרת
הרב חסידי של גדולה התארגנות גילו שלהפתעתם שוטרים, למקום הגיעו להן בתגובה
באתר. הבנייה לעבודות והפריעו במכוניותיהם הרחוב את חסמו הפעם שגם משולם, עוזי
עוזי כן. לעשות סירבו הם אך הרחוב, את לפנות משולם של חסידיו את ביקשו השוטרים
הוא חם. בנשק מצוידים כשהם לביתו ולהגיע התנועה ציר את לחסום להם קרא משולם
לחסידיו יורה הוא הדרך, את החוסמים הרכב כלי את המשטרה תגרור אם כי איים
החלו משולם, לחסידי המשטרה בין ההידברות ניסיון במהלך יהוד. כל את לחסום
לאנשיו הורה ומשולם במקום סדר להשליט נסיונם בעת השוטרים את לתקוף האחרונים
לבצע המשטרה החלה זה בשלב ביתו. לתחום לפרוץ שינסה מי כל לעבר חיה באש לפתוח
שאר חקירתם. לאחר ששוחררו קטינים, שני ביניהם משולם מחסידי 13 של מעצרים
יתר של ומעצרם שוחררו, מהם שלושה מעצרם. להארכת משפט לכתי הובאו העצורים

הוארך. השמונה
מסובים. תחנת של סיור ניידת למקום הגיעה ,10:50 לשעה סמוך 24.3.94 ה חמישי ביום
ניהול במהלך משולם. עוזי של ביתו ליד שחנו הרכבים מספרי את רשמו השוטרים
שוטר. לעבר אותו וכיוון "עוזי" מקלע תת מסוג נשקו את הרב מחסידי אחד דרך הרישום,
ופגעו תבערה בקבוקי שלושה משולם עוזי של ביתו חצר מתוך הושלכו כך אחר מיד

התבצרות. זו מעת החלה משולם עוזי של בחצרו משטרה. בניידת
לביתו והרחוקה הקרובה בפריפרייה מחסומים המשטרה הקימה זאת התרחשות בעקבות
ואילך זה משלב נוספים. אנשים של והתבצרותם כניסתם את למנוע כדי משולם של

המצב; הוחרף
סמוך שהוצב המשטרתי למחסום הגיע הכוחות, פריסת בעת לערך 13:30 לשעה סמוך
יחיאל נסע עמו עמר אורי היה הרכב נהג "סיאט". מסוג רכב משולם עוזי של לביתו
השוטרים לעבר וירה "עוזי", תמ"ק הנהג, של נשקו עם מהרכב ירד בןאבו בןאבו.
ופצעו. בבןאבו דן מיס"מ שוטר ירה בתגובה מאד. קצר במרחק במחסום, המוצבים
הנשק את משליך שהוא תוך משולם, של ביתו לכיוון מהמקום היורה נמלט פציעתו למרות
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פנימה. ונכנס הבית לחצר
בביתו, משולם עוזי חסידי של התבצרותם את ולהפסיק הרוחות את להרגיע כדי בהמשך,
רז יעקב תנ"צ דן מרחב מפקד לסט, גבי ניצב תלאביב מחוז מפקד האירוע למקום הגיעו
של לביתו נכנסו וביחד למקום, הוא אף הוזעק יהוד מועצת ראש ומתן. משא ניהול וצוות
בעודם ברם, המקום. את עזבו הסכמה, הושגה משלא אולם, במצב. עמו ודנו משולם עוזי
פגע התבערה מבקבוקי אחד תבערה. בקבוקי מספר לעברם הושלכו מהבית מתרחקים
מעבר שנורו נוספות, יריות נשמעו במקביל לבעור. והחל תלאביב מחוז מפקד של בכתפו

זה. בשלב להגיב שלא החליטה המשטרה אך משולם עוזי של לחצרו
הערכת התקיימה פלד. רפי ניצב רב המשטרה, מפכ"ל למקום הגיע הצהריים אחר בשעות
נראו המבוצר שבבית משום המצב, את לדרדר עלולה משטרתית פעולה כי והתברר מצב,
ולפתרון ומתן למשא להגיע ניסיון ועל מצב הקפאת על הוחלט לכן, וילדים. נשים גם
ואכן, עליו. סמכו משולם ,שאנשי באגד יוסף הכנסת חבר הוזעק כך לצורך שלום. בדרכי
באגד הכנסת חבר לבין משולם עוזי הרב בין הסכם נחתם ,19:45 בשעה יום, באותו
על להחלטה להביא כדי בכנסת הנושא את להעלות גד בא ח"כ אמור פיו על דן, וממ"ר
זה הסכם אולם מהמקום. אנשיה את תפנה המשטרה במקביל חקירה. ועדת הקמת

משולם. עוזי של ביזמתו התבטל
משולם עוזי בין הפעם נוסף, הסכם נחתם מו"מ, של בסיומו ה25.3.95, שישי ביום למחרת,
שחררה זה הסכם במסגרת דן. וממ"ר שילנסקי ודב פורז אברהם הכנסת חברי לבין
יעזבו אהלים" "משכן קבוצת אנשי כי סוכם כן כמו ה23.3. מן העצורים כל את המשטרה
עמם. שנשאו הנשק כלי כל של רישום תערוך שהמשטרה לאחר משולם, עוזי של ביתו את
את משולם חסידי ביצרו חתמו, עליו ההסכם למרות במאי, ל10 עד פסח, ערב זה, ממועד
ובה אדם בגובה בלוקים של בבנייה סגרו הגג את פעילויות: של רחב במגוון וביתו חצרו
וידאו מערכת הותקנה במקום למבנה. ומחוץ הגג על שומרים הוצבו כן כמו ירי. חרכי
מדופנות עמדות נבנו לחצר מסביב לבית. הכניסה על שחלש פנימי מוניטור עם סגור במעגל
בנוסף מדמיע. גז כנגד מים או חול מלאות חביות הציבו החצר לגדר ומסביב חול, בשקי
שבחביות בחול אותו להספיג כדי בדלק מלאים מיכלים חמישים למקום הביאו לכך,
חיברו אותה צנרת, לחצר מסביב התקינו כן כמו אש. לחומת אותם להפוך הזמן ובבוא
רימוני תבערה, בקבוקי ובהם לחימה, אמצעי של רבות כמויות הכניסו לבית גז. לבלוני

אוטומטי. ונשק חבלה לבנות רסס,
על שהצביעו בביטויים השתמש אף משולם עוזי דבר. לכל צבאי כמתחם נראה המקום
מנת על "לירות הסיסמה על חזר פעם אחר פעם מלחמה. מצב כאל למצב התייחסותו

להרוג"!
צועדים שהם תוך כוח מפגן ואנשיו משולם עוזי ערכו ,11:00 בשעה ,28.4.94 בתאריך

496



1994

שהם תוך תחמושתם, של "תצוגה" כלל מפגנם ביהוד. שז"ר ברחוב הקשיש" ל"בית
ואנשיו הוא כי והתריע התבצרותו על הכריז משולם עוזי רם. בקול נאצה דברי משמיעים

לפנותם. שינסה מי כל יהרגו
1989 שנת בסוף רבות. שנים פני על התמשכה משולם עוזי של פעילותו כי התברר בדיעבד
גדולה דיור יחידת בנה זה בית על .22 ביאליק ברחוב ביהוד קטן בית משולם עוזי רכש
ניסיון התלווה זו בנייה לחריגת המוניציפאלית. מהרשות לכך רישיון קיבל שלא למרות
אדמת שהינו בשטח בגדר, תיחומה כדי תוך למבנה מסביב צמודה קרקע על להשתלט
הגשת לרבות משפטיים, בהליכים משולם עוזי כנגד פתחה יהוד האזורית המועצה מינהל.
נודע זו פרשה לאחר המינהל. באדמות חוקית הבלתי הבנייה להריסת משפטית תביעה
לזוגות מגורים יחידות מספר לביתו סמוך לבנות מתכוונת קבלנית חכרה כי משולם לעוזי
ביקש משולם המבצע, הקבלן לבין בינו ממושך סכסוך התפתח כך בגין חילוניים. צעירים

לביתו. הסמוך באזור הבנייה להפסקת להביא
סגידה סביבו התפתחה למעשה מלכד; דתי פן היה משולם עוזי סביב שהתלכדה לקבוצה
לעשות שיש היה מאמיניו לעדת משולם של המסר טבעיות. על סגלות לו שייחסה אישית,
העם. ייגאל ולאחריה קרובה הימים" "אחרית מלחמת לדעתו, המדינה. את שיזעזע מעשה
ניסה משולם לדרכו. הנאמן הטהור הגרעין למעט הכול, יושמדו זו מלחמה של במהלכה
ומשונות. שונות בגימטריות שימוש תוך הקודש, כתבי פי על דבריו את להוכיח
בצורה תקף הוא ומיליטנטית. קיצונית אידיאולוגיה הייתה משולם עוזי של האידיאולוגיה
הן השימוש התקשורת. כלי ואת הביטחון גורמי את מוסדותיה, ואת המדינה את בוטה
לעתים נפל למערב, מזרח בין הברורה ההבחנה את אף הכולל הפוליטי, בפן והן הדתי בפן
בצורה לו שצייתה מאמינים, עדת סביבו לגבש משולם הצליח וכך כרויות, אוזניים על

עיוורת.
הקשור בכל רבות שנים במשך שתיקה של בקשר "הממסד" את האשים אף משולם
תימן. ילדי של היעלמותם בסוגיות עסק השנים במהלך תימן. ילדי של לכאורה לחטיפה
בכדי שנעשו הבירורים לדבריו, זו. כאובה בפרשייה רב היסטורי חומר ותיעד אסף הוא
העביר אותו הסמוי המסר מיסודם. תכלית חסרי היו האבודים, תימן ילדי את לאתר
ילדים להעלים השליט האשכנזי המימסד של ניסיון היה המדינה קום שעם היה משולם
לדעתו היה אמור שכזה אימוץ אימוצם. ידי על מתימן, ילדים זה ובכלל המזרח מעדות
משולם המערבי. השליט לממסד לקרובים ולהפכם המקורי ממוצאם אלה ילדים להרחיק
תימן. ילדי של היעלמותם את לחקור כדי ממלכתית חקירה ועדת להקמת דרישה השמיע
לא כי אף המזרח, ועדות תימן יוצאי מקרב רבים ומזדהים אוהדים לו הביאה זו דרישה

פעולתו. דרך עם הסכימו כולם
בקרב תומכים לו ומצא ישראל גבולות את אף פרץ משולם של בתעמולתו התחכום
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אמצעי היוותה שמלכתחילה הפרשה הברית. ובארצות בקנדה בעיקר תימן, יוצאי יהודים
ועולם. עם קבל משולם נופף בו לדגל מאוד מהר הפכה תעמולתי,

ואנשיו משולם שהטיחו העלבונות נוכח איפוק המשטרה גילתה שבועות שישה במשך
של ביטחונם את שביססה לאחר ,1994 במאי ב10 שכניו. את שהטרידו וההטרדות
מפכ"ל לבין משולם עוזי בין פגישה המשטרה קבעה ייעצרו, לא כי וחבריו משולם
יוסי ניצב החקירות אגף וראש (1.5.94 ב (שנתמנה חפץ אסף ניצב רב החדש, המשטרה
ואת הרב את המשטרה עצרה הפגישה בסיום ביהוד. "אוויה" במלון הימ"מ ומפקד לוי

ובאקדחים. <116" רובי בשני מצוידים היו העצורים מלוויו. ששת
עשרות הזמן באותו עצרה מראש, המשטרה שהכינה רוח", "אורך מבצע תכנית פי על
כוח שונים. וביישובים ביהוד לזירה מסביב שפרסה במחסומים משולם של מחסידיו
המרכזית והיחידה (הימ"מ) בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה מלוחמי שהורכב משטרתי
כדי תוך ביהוד. 22 ביאליק ברחוב משולם של לביתו התקרב תלאביב מחוז של
עשרות שהו שם משולם, עוזי של חצרו מתוך יריות הכוח לכיוון נורו לבית ההתקרבות
המשטרה תצפיות לעבר הבית ומגג החצר מתוך גם ירו החסידים המבוצרים. מחסידיו
ובנס הימ"מ של תאורה ומכשיר שכנים של דירות שתי נפגעו מהירי כתוצאה לבית. מסביב

שם. מצוי שהיה השוטר נפגע לא
בתגובה המבוצרת. החצר על בתצפית שעסק המשטרתי המסוק לעבר ירו מתבצרים שני
שלמה גולני, חייל המתבצרים, אחד ונהרג נפגע מכך וכתוצאה ימ"מ צלף לעברם ירה

מורה. אלון תושב אסולין,
ולמסור לצאת ומיאנו ובחצרו בביתו להתבצר משולם אנשי המשיכו יום אותו כל במשך
ומתן משא לאחר המוקדמות, הבוקר בשעות ב11.5.94, למחרת, רק למשטרה. נשקם את
את ונעצרו. משולם, של לביתו הסמוך הקשיש", "בית לעבר המתבצרים יצאו ממושך,

אחת. בערימה במקום הציבו נשקם
עשרה המשטרה תפסה משולם עוזי של ובחצרו בביתו שנערכו ובחיפושים המבצע במהלך
רסס רימוני משולם), עוזי של גופו על (שניים אקדחים "עוזי", תמ"ק ארבעה ,"\116" רובי
שש לרימון, מנגנונים שני בטון, פתילי שני חבלה, אצבעות שבע חבלה, לבנות שתי והלם,
לרובה כדורים עשרים נתפסו כן כמו ואקדח. "גליל" "עוזי", "116^נ", לרובה מחסניות
,כולל גז בלוני שלושה הבית בחצר נמצאו בנוסף, מילימטרים. 0.5 כדורים ואלפי צלפים
נרתיקי תשעה חי"ר, וקסדות משקפות שבע אב"כ, מסכות 14 תבערה, בקבוקי 47 צנרת,
גז של מיכל חשמלי, שוקר אזיקים, זוגות שני נינג'ה, מקלות שני סכינים, שמונה אקדח,
ו ו''116^" "עוזי" של תרמילים שלושים עץ, אלות שתי פטישים, שני גרזנים, 24 מדמיע,

בדלק. מלאים מיכלים 24

לבית הובאו הנותרים 85 ושוחררו. נחקרו מתוכם 18 איש. 103 במקום נעצרו הכול בסך
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מתוכם לעשרים הנותרים. של מעצרם את והאריך מהם 22 שחרר המשפט בית המשפט.
הכת מנהיג משולם, עוזי אישום: כתבי הוגשו 12 נגד השנייה. בפעם גם המעצר הוארך
שיפריס, יונתן לוי, צוריאל ג'בלי, רחמים פז, עמנואל ועוזריו אוהלים", "עמותת ומנהל
ודן בראונשטיין גדליהו ישראלי, יובל אקבס, נסים אוזן, אבנר חסון, סיני אבו, בן יחיאל

רוסלר.
האישום. בכתבי להם שיוחסו החמורות העבירות בכל והורשעו נשפטו הם

חסידיו של התבצרותם בחיסול גם כמו ועוזריו, משולם עוזי נעצרו בו רוח", "אורך במבצע
של מעלליהם אולם לסביבה. מסוכנת הטרדה של המשכה המשטרה מנעה שביהוד, בביתו
הסדר, את להפר המשיכו הכלא בבית במעצרם. הסתיימו לא וחסידיו משולם עוזי הרב
על ולאיים החוק את להפר המשיכו נשפטו, ולא ממעצר ששוחררו אלה החסידים, ושאר

הרחב. הציבור ועל נציגיו
ואיימו תקווה בפתח "בזק" מרכזיית את הציתו 1994 באוקטובר ל19 ה18 שבין בלילה
קליין, חיים תתניצב ועל פשעים לחקירת הארצית היחידה ראש סגן על בטלפון אנונימית

ומרעיו. משולם עוזי חקירת בראש שעמדו
ניסיון היה רוח" "אורך מבצע לאחר משולם עוזי חסידי שביצעו ביותר החמור המקרה
הרב הוחזקו שם ניצן, בכלא שירת הקצין אבירם. בני כלאי רב של בחייו התנקשות
לרב משולם של מחסידיו שלושה ארבו המאוחרות, הבוקר בשעות ב30.10.94, וחסידיו.
עשתונותיו, את איבד לא פציעתו למרות ופצעוהו. לעברו ירו ביתו, ליד אבירם בני כלאי
הפצועים של חברם שבי. ויואב סעיד אבנר  מהם שניים ופצע התוקפים לעבר ירה
ב נעצר זוהר, חסן זו, בפרשה שלישי חשוד נעצרו. שם "קפלן", חולים לבית אותם הביא

זה. לאירוע עדים ידי על שזוהה לאחר ,9.11.94
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''אס>ך" מסיבות תופעת
באירופה, נפוצות כאלה מסיבות ייחודית. ישראלית תופעה אינה האסיד מסיבות תופעת
שנות בסוף להתבסס התופעה החלה בישראל הרחוק. ובמזרח בקנדה הברית, בארצות
משנת משתתפים. אלפי שמנו מסיבות בארץ נערכו עת התשעים שנות ובתחילת השמונים

למאות.  במסיבות המשתתפים מספר ירידת של מגמה הסתמנה ואילך 1995
שעות הנמשך בריקוד בסמים השימוש משולב בהן סמים, מסיבות הן האסיד מסיבות
בסמים הסחר בסמים. משתמשים המשתתפים כל לא ייחודית. מוסיקה לצלילי רבות
אזורי בכל מתקיימות המסיבות התרחשותה. למקום בסמוך או המסיבה במהלך מתנהל

סוגים. לשני ונחלקות הארץ
ספינה על או חוףהים בפארק, השמים כיפת תחת המתקיימת מסיבה  פתוחה מסיבה

משתתפים. רבות מסיבות הן אלה פתוחות מסיבות רוב, פי על ים. ללב היוצאת
מספר פרטי. בבית או באולם בפאב, במועדון, הנערכת מסיבה  סגורה מסיבה

פתוחות. במסיבות ממספרם נמוך כלל בדרך הוא אלה במסיבות המשתתפים
המזרח "בוגרי של הראשוני הגרעין היעד. וקהל השנה עונות פי על מוכתב המסיבה אופי
כיום השנים. במהלך התרחב האסיד מסיבות אפנת את לישראל עמס שהביאו הרחוק"
"בני לכנותם שנהוג עשריסשלושיס, מגילאי אלה למסיבות היעד קהל של רובו מורכב
הכניסה מדמי מרוויח המארגן ביותר. רווחי עסק הינו אסיד מסיבות ארגון טובים".

והמשקאות. הסמים ממכירת מסוים אחוז ומקבל
את האוסר חוק ואין היות אסיד". "מסיבות בשם עבירה מופיעה לא החוקים בספר
עבירות לבין המסיבה בין הקשר את להוכיח צורך שיש הרי שכאלה, מסיבות של קיומן
יי... כי: נקבע 1801/94ר פלילי בתיק וכדומה. תיווך בהם, שימוש בסמים, סחר סמים:
ובה טרנס), טכנו, .) אסיד מוסיקת מושמעת בה מסיבה היא מהותה לפי אסיד מסיבת

בסמים". ולהשתמש לרכוש ניתן
הינה המועדפת החלופה האסיד, במסיבות לטיפול המשטרה בידי המצויות החלופות מבין
ביסוס היא המשטרה של העיקריות מבעיותיה אחת אך המסיבות. במארגני הטיפול
בהם לטפל היא אחת אפשרות ומשתתפיה. מארגניה לבין הסמים מסיבת בין הזיקה
עבירות הסמים פקודת  ושימוש) (סחר הסמים, פקודת על בעבירות כבמעורבים
של מנהל או מחזיק להאשים מאפשר זה סעיף לפקודה). 9 (סעיף  חדרים החזקת
כבסיס גס שימש זה סעיף סמים. של בהכנה או בשימוש כמכירה, חלק נטל כי חדרים

גן. ברמת "אימפולס" במועדון ב1992 שנערכה אסיד מסיבת בעניין האישום לכתב
אסיד: במסיבות טיפול הם גס מאפשרים נוספים חוקיים מקורות שני

בית סגירת על להורות בכיר משטרה לקצין המאפשר סעיף  המשטרה לפקודת 78 סעיף
רישיון עליו שניתן מקום ואינו רישוי טעון בהכרח שאינו אחר עסק כל או מועדון קפה,
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השלום. להפרעת חשש יש אם משכרים, משקאות למכירת
ומעלה) רפ"ק (מדרגת משטרה לקצין המאפשר סעיף  עסקים רישוי לחוק 23 סעיף
לשם משכרים, משקאות במכירת עוסקים שבהם רישיון, טעוני חדרים סגירת על לצוות
יש אסיד מסיבת שבמהלך היות שהופר. השלום החזרת או הציבור שלום על שמירה
אפשרות יש הציבור, שלום להפרת החשש וקיים בהם, ויסחרו בסמים שישתמשו אפשרות

אסיד. מסיבת נערכת בו המקום לסגירת חוקית
הס: אסיד במסיבות הנפוצים הסמים

שנות במהלך פותח הל.ס.ד. הזיות. המעוררים הסמים קבוצת עם נמנה זה סם  ל.ס.ד.
הפרחים". "דור של לסמל הפך השישים בשנות לסכיזופרניה. אפשרית כתרופה הארבעים
של לתחושה להזיות, גורם הל.ס.ד. ובעולם. בארץ מחודשת לתחייה הסם זכה לאחרונה
אחת החושים. ידי על המידע קליטת הגברת של ולהרגשה מוגברת מחשבתית פעילות
של למצב להגיע עלול המשתמש שאחרי". "ההשפעה היא זה בסם החמורות הסכנות
מחזרה הסובלים אף יש נפשית. הפרעה או עמוק דיכאון מתמשכת, פסיכוטית תגובה

.(?1.^5118^0*5) ומקום זמן על שליטה ללא פתאומית בצורה ההזייתי למצב
בו ושימוש העשרים, המאה בראשית יוצר שלראשונה ממריץ סם של סוג  אקסטזי
כדי עד הגוף בחום שינוי הן הבולטות מהשפעותיו אחדות השישים. בשנות רק החל לרעה

ובלבול. שינה בעיות דיכאון, החושים, חידוד התייבשות, סכנת
המסיבות משתתפי בדיכאון. לטיפול פסיכיאטרית כתרופה ידוע פרוזאק  פרוזאק

האקסטזי. השפעת הארכת לצורך בפרוזאק משתמשים
והמריחואנה החשיש הקנבוס. מצמח העשויים הזיה גורמי סמים  ומריחואנה חשיש

אסיד. במסיבות ביותר נפוצים
למשך מורגשת השפעתו ומעורר. חזק לסם הנחשב הקוקה מצמח המופק סס  קוקאין
ירידה חלה מכן לאחר אולם נמרץ, המשתמש מרגיש הסם השפעת במהלך דקות. כשלושים

בתפקודו. חדה
מעוררת השפעה בעל הוא לשתייה. סודה עם קוקאין חימום ידי על המיוצר סס  קראק

במיוחד. ולחזק למסוכן שנחשב ממכר סם הוא הקראק קצר. זמן למשך וחזקה
חוקי הבלתי לשוק מועברים אך חוקי, באופן מיוצרים הסטרואידים  סטרואידים
כושר להפגין בכדי זה סם צורכים במסיבות ספורטאים. של גופם" ל"בניין ומשמשים

גדול. ריקוד
הבאה (^1¥\0ס)י ה"נפילה" את לרכך נועד שינה בסמי הנפוץ השימוש  שינה סמי
עלול המסיבה במהלך שינה בסמי שימוש האקסטזי. כדוגמת בסמים שימוש בעקבות

לאלים. בהם המשתמש את להפוך
משתיית הסכנה במסיבות. ומשכרים חריפים במשקאות לשימוש חזרה ניכרת  אלכוהול

501



אירועים ספר

גם נמכר הוא חושים. לטשטוש גורם שהאלכוהול העובדה בגין בעיקר רבה, הינה אלכוהול
לטווחים ההכרה לאיבוד ואף קואורדינציה לחוסר וגורם (קוקטייל) אחרים סמים בשילוב

קצרים.

במסיבות: לטיפול המשטרה היערכות
מודיעין בעזרת מודיעיני. בעיקרו הוא בנושא האסיד במסיבות המשטרה טיפול  מודיעין
המשטרה הצליחה לא אם אלה. מסיבות של קיומן את לסכל ניתן אמיתי, בזמן משטרתי
מסיבת במהלך והבילוש המודיעין פעילות תתבצע מועד, מבעוד האירוע קיום את לסכל
הסמים וסוחרי המארגנים כנגד והנצחה סימון ראיות, איסוף תהיה ומטרתה האסיד,

השונים.

באזור המשטרה של הסיור שוטרי של מאסיבית נוכחות הפגנת  וביטחון שיטור אגף
להימנעות אף או המסיבה לפיזור כלל בדרך מביאים וחיפושים, סריקות וביצוע המסיבה

מקיומה.
קיום על מועד קצרת התראה הייתה בהם במקרים רק גלוי באופן פועלת המשטרה

הקלאסיים. והבילוש המודיעין מערך להפעלת זמן די היה ולא המסיבה
השפעתם תחת ונהיגה אלכוהוליים, ומשקאות סמים נמכרים שבמסיבה מאחר  תנועה
נהיגה ומניעת רישיונות בדיקת לצורך התנועה משטרת בהפעלת צורך יש ביותר, מסוכנת

ואלכוהול. סמים השפעת תחת

אחדות. אסיד מסיבות אודות על פירוט להלן
ברמתגן; "אימפולס", מועדון אסיד מסיבות

הכדורסל היכל של גמור הבלתי הבניין במרתף 1990 בשנת נפתח "אימפולס" מועדון
מקומות מכיל מפואר, נחשב המועדון "איילון". ולקניון הלאומי לאיצטדיון סמוך ברמתגן,
ואילו לצעירים, בילוי כאתר בעיקר המקום משמש שישי בימי מ"ר. כאלפיים ושטחו רבים,

מבוגר. קהל בהשתתפות אירועים בו מתקיימים השבוע באמצע
המתחילות סמים, מסיבות מתקיימות שבמקום מידע הצטבר דן מרחב משטרת בידי

השבת. צאת עד ונמשכות בוקר לפנות ארבע בשעה בשבתות
שוטרים עשרות רוכזו מוקדם, מודיעיני מידע פי על ה12.12.92, של בוקר לפנות בשבת
השוטרים פרצו בבוקר 9:00 בשעה צעירים. מאות עת באותה שהו בו המועדון, סביב
בסמים. בשימוש שנחשדו צעירים 35 ועצרו סמים לגילוי מאומנים כלבים עם יחד למועדון
שלא היות אישום, כתב הוגש לא המועדון מנהלי כנגד חקירתם. לאחר שוחרר מרביתם

לאירוע. אותם הקושרות כלשהן ראיות נמצאו
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אב>ב וגל באזור אסיד מסיבות מקבץ
התערוכה" ל"גני סמוך ב"מימדיון", גדולה אסיד מסיבת התקיימה 22.7.94 בתאריך א.
להתרחש. האמור על המשטרה ידעה מוקדם מודיעיני מידע בעקבות אביב. בתל
היחידה בלשי רב. קהל זורם למקום כי הוברר ה"מימדיון" פארק לעבר בתצפית
המסיבה לתוך נכנסו מהבלשים חלק חצות. לאחר כבר למקום הגיעו (ימ"ר) המרכזית
איש. כ3,000 הערכה פי על השתתפו עצמה במסיבה תואמת. בתלבושת מוסווים
עצרה בנוסף בסמים. בשימוש חשודים שבעה ועצרה המסיבה על השתלטה המשטרה
בלשי המסיבה. במהלך סמים מכרו החשד שלפי אנשים, שלושה במקום המשטרה
בסמים בסחר החשודים הם מי שווידאו לאחר המעצרים את ביצעו (ימ"ר) המשטרה

בהם. ובשימוש

אביב. בתל ב"דולפינריוס" משתתפים רבת אסיד מסיבת התקיימה 19.9.94 בתאריך ב.
של מקומה גם נפקד לא מוקדם מודיעיני מידע בעקבות אנשים; אלפי הגיעו למקום
איש, 14 עצרו הגיעה, וכשזו הכושר, לשעת המתינו המשטרה בלשי המשטרה.
למועדון הזיכיון בעל לחקירה זומן כן כמו סמים. של שונות כמויות נתפסו שברשותם
בנוסף אסיד. מסיבות במקום ייערכו לא בעתיד כי בכתב שהתחייב ה"דולפינריום",

ידיעתו. ללא נערכה המסיבה כי הזיכיון בעל הצהיר
מורשה. בצומת הקרקס" ב"אוהל המונית אסיד מסיבת התקיימה 19.12.94 בתאריך ג.

של קיומה דבר את מלפרסם המארגנים נמנעו בעבר, דומות אסיד למסיבות בניגוד
המסיבה לאתר ההכוונה לאוזן. מפה נמסר המסיבה ודבר שלטים, גבי על המסיבה
הגדול האוהל אל הגישה שבילי את שסימן עצמה, רב לייזר מתקן באמצעות נעשתה

התקיימה. היא בו

הקשה היד מדיניות במסגרת המסיבה. קיום על מראש המשטרה ידעה זה במקרה גם
בלשי נכנסו לחצות סמוך מתאימים. בכוחות המשטרה נערכה בסמים, שימוש כנגד
ללא החוגגים. אלפי בין שהסתובבו מסוחרים סמים רכישות וביימו למסיבה המשטרה
נעצרו המוקדמות הבוקר שעות עד הסמים. סוחרי את הבלשים שלפו המארגנים, ידיעת
או שנזרקו רבים סמים ואיתר למקום, הובא משטרתי כלב בסמים. בסחר חשודים 12

באדמה. נקברו

פלמוזימ בוזוף אס*ד מסיבת
פלמחים בחולות שהתקיימה אסיד מסיבת על שפלה מרחב שוטרי פשטו 19.8.94 בתאריך
ישנה, במחצבה התקיימה המסיבה נשק. וכלי סמים נמצאו במקום חשודים. 32 ועצרו
המארגנים אנשים. אלפי להכיל היכול סלעים, מוקף גיא בתוך ענק משטח קיים שבה
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אחרי קצר זמן הבאים. את לכוון בכדי נייר שקיות בתוך נרות של ארוכה שורה הציבו
שוטרים עשרות התכנסו הריקודים, רחבת על משתוללים צעירים מאות בעוד חצות,
מוסווים למסיבה נכנסו המשטרה בלשי במקום. הסמים סוחרי את ללכוד כיצד ותכננו

כניסה. דמי שילמו ואף רגילים בחוגגים
הכלב החל במקביל המשטרה. אותה הפסיקה לשיאה, הגיעה והמסיבה הפציע כשהשחר
סליק חשף האיום, גורגיאן הכלב, חוקיים. לא נשק וכלי סמים ולחפש לרחרח המשטרתי

חשיש. של נכבדה וכמות ל.ס.ד כדורי משובח, מסוג אקסטזי כדורי עשרות של
משום הארץ, ברחבי האסיד מסיבות תופעת את רבה בחומרה רואה ישראל משטרת
משאבים משקיעה אף המשטרה בהם. וסחר מסוכנים בסמים שימוש כוללות שהמסיבות

זו. מסוכנת תופעה למגר מנת על רבים
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לרופאים הסמפה מבחמ גמבת פרשת
הבחינה אביב. בתל התערוכה" ב"גני לרופאים הסמכה בחינת נערכה 1994 ביולי ב14
היו בישראל ברפואה לעסוק רישיון לקבל מנת על בחו"ל. רפואה שלמדו לרופאים יועדה
של בראשותו הבריאות, משרד של מדעית ועדה בישראל. הסמכה בחינת לעבור חייבים

הבחינה. את הכינה כרם, עין "הדסה" החולים מבית שנקר פרופסור

נכתב תחילה אמריקנית. בשיטה המבחן נערך חדשים, עולים היו הנבחנים שרוב היות
שונות. לשפות תורגם כך ואחר בעברית,

בו אנונימי, מכתב שנקר יוסף פרופסור קיבל ,1994 ביולי הבחינה, מועד לפני ימים שלושה
אלטרנטיבי, מבחן הודפס לפיכך בארץ. שונות בערים מכבר זה נמכרת הבחינה כי צוין
הבחינה המבחן במהלך ואכן במכתב. אמת שיש שיתברר במידה לנבחנים למסרו והוחלט
כי גילתה היא שקט. בחוסר מתנהג מושיאשווילי, מירבי הנבחנים, שאחד בכך המשגיחה

בצדן. מסומנות ותשובות ברוסית המבחן שאלות ובתוכה ניילון שקית על יושב הוא
שאינם וטען שנתפסו, לדפים קשר כל הכחיש תחילה ונחקר. נעצר מושיאשווילי מירבי
הוכיחה המקורית הבחינה טופסי לבין אצלו שנתפסו הדפים בין השוואה אך לו. שייכים

מושלמת. התאמה
בחודש, ל13 עד בית למעצר שוחרר באוגוסט ב4 חקירתו. המשך לצורך הוארך מעצרו
של וסך דרכונו את המשפט בבית להפקיד גם נדרש הוא ג'. צד וערבות עצמית בערבות
להעברת האחראים לגילוי חקירה נערכה וחקירתו מעצרו תקופת כדי תוך ש"ח. 7,000
שנקר יוסף פרופסור את חקרה המשטרה ולאחרים. זה לחשוד ותשובותיה הבחינה עותק
מיכאל וד"ר אלה ד"ר ואת לרוסית הבחינה את תרגם אשר בראנוב, ד"ר את ומזכירתו,
הובלת על הממונה תוחקר כן כמו לרוסית. המתורגמת הבחינה את הדפיסו אשר רום,

הדפסתן. במהלך והמשגיח לדפוס הבחינות
לרוסית מהשאלות חלק בתרגום עסקו כי בחקירתם מסרו רום מיכאל וד"ר אלה ד"ר
ובנוכחות ביקורת תחת נעשתה עבודתם כי הדגישו הם למחשב. החומר את והקלידו
דבר לקחו לא הם כי ציין רום מיכאל ד"ר שנקר. יוסף פרופסור של בחדרו נוספים אנשים
פרופסור של במשרדו המזכירה אך מביתם. דבר לשם הביאו לא ואף הפרופסור של מחדרו
לצורך מביתו דיסקט רום מיכאל ד"ר הביא זיכרונה למיטב כי חוקריה, בפני ציינה שנקר
אלה לחשדות בהתאם רום. הזוג בני הינם הבחינה שמעבירי חשד עוררה זו עדות הדפסה.

החקירה. נמשכה
לא הבנק בחשבונות הזוג. בני של הטלפון ושיחות הבנק חשבונות את בדקה המשטרה
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שיחות התגלו הזוג בני של הטלפון שיחות בתדפיסי זאת, לעומות חריגים. ממצאים נמצאו
.1994 ויולי ינואר במועדי לבחינות שניגשו נבחנים מספר עם שנערכו

שנערכו לרופאים ההסמכה בחינות דיסקטים שלושה על נתגלו בביתם חיפוש במהלך
הזוג. בני של בביתם שנתפסה במדפסת הודפסו הבחינות כי הוברר כן כמו אלה. במועדים
הם 1995 בינואר וב22 רום; מיכאל וד"ר אלה ד"ר נגד החשדות את חיזקו אלה ממצאים
לאחר ג' צד ובערבות עצמית בערבות שוחררו ואז בפברואר, ל9 עד הוארך מעצרם נעצרו.
לחקירה הובאו או נעצרו בעקבותיהם אחד. כל ש"ח 3,500 של וסך דרכונם את שהפקידו
החקירה בתום רום. מהזוג להם והתשובות המבחנים בקניית שנחשדו נוספים חשודים 17

מן חלק להביא בהמלצה לפרקליטות החקירה חומר הוגש 1995 מאי עד שנמשכה
לדין. החשודים

דבר וקבלת מורשה מידי גניבה בגין אישום כתב הוגש רום מיכאל וד"ר אלה ד"ר נגד
במירמה. דבר לקבלת ניסיון בגין אישום כתב הוגש מושיאשווילי מירבי נגד במירמה.

בוריס ויסמן, טטיאנה פאפשב, ראיסה בוכהייסטר, אילידיה  החשודים שאר נגד
אלכסנדר נילסן, קוגן נינה פשחודוב, סרגיי קוגן, בוריס גולדמן, לריסה אוסטרובסקי,
מכרו הבחינה, את רום הזוג מבני קנו כי הוכחות נצברו  יעקובוב ולודמילה איידינוב
דבר קבלת בגין אישום כתבי כנגדם הוגשו ולכן לצורכיהם. בה השתמשו או אותה

במירמה. דבר לקבלת וניסיון במירמה
היחידה חוקרי .'95 מאי עד '94 מיולי חודשים, כעשרה נמשכה זו סבוכה פרשה חקירת
עבודה בה השקיעו הארצי במטה האלקטרוניקה ומעבדת פשעים לחקירת הארצית
ולהביאם בפרשה המעורבים את לגלות הצליחו ובסופה ומיומנת, מקצועית מאומצת,

לדין.

נגד דינם. לבירור מחכים עדיין שרובם אישום, כתבי כאמור הוגשו הסבוכה החקירה בתום
המשפט בית 5.4.1998 בתאריך כדלקמן: השיפוטי ההליך הסתיים הבאים הנאשמים
6 למשך ומאסר ש"ח 2,500 בסך קנס מושיאשווילי מירבי על גזר אביב, בתל השלום
שנים. 3 למשך תנאי על מאסר חדשי 10 ועוד שירות בעבודות ירצה שאותם חדשים
ירצה שאותם מאסר חדשי 6 פשחודוב סרגיי על גזר זה משפט בית 13.9.1998 בתאריך
שנים. 3 למשך ת;אי על מאסר חדשי ו10 ש"ח 3,000 בסך קנס שירות, בעבודות הנאשם

חדשי 6 יעקובוב ולודמילה על גזר אביב, בתל המחוזי המשפט בית 6.5.1998 בתאריך
ש"ח. 3,000. של וקנס שנים 3 למשך תנאי על מאסר

חדשי 4 איידינוב אלכסנדר על גזר אביב, בתל השלום המשפט בית 8.9.1998 בתאריך
מאסר חדשי ו18 ש"ח 3,000. בסך קנס שירות, בעבודות הנאשם ירצה שאותם מאסר

שנים. 3 למשך תנאי על

506



1995



1995

רבץ >צחק הממשלה יאש רצח
לטראומה באחת הפכו לחייו, קץ ושמו רבין יצחק רוה"מ לעבר שנורו אקדח יריות שלוש
על כתם הטיל הרצח מעשה הקמתה. מיום ישראל מדינת שידעה ביותר הקשה הלאומית
סטודנט מהרצליה, 26 בן עמיר יגאל היה הרוצח המוסרי. וחוסנה הישראלית החברה
ראש בחיי להתנקש בעבר פעמים מספר שניסה "בראילן", באוניברסיטת למשפטים
מ"מ 9 "ברטה" אקדח מצוי היה ברשותו .1995 ספטמבר  ינואר החודשים בין הממשלה
בעת היה רבין את לרצוח ניסה עמיר שיגאל הראשונה הפעם ברישיון. מוחזק שהיה קצר
להשתתף אמור היה שם ,22.01.95 בתאריך ושם" ב"יד הממשלה ראש של מתוכנן ביקור
בתקופת מותם אל יהודים רבבות הובלו שבכמותו מטען, רכבת של קרון בחשיפת
שאירע הקשה החבלני הפיגוע של בעטיו בוטל הממשלה ראש שביקור אלא השואה,

ליד. בית בצומת יום באותו
בחגיגות להשתתף הממשלה ראש היה אמור עת 22.04.95 בתאריך היה נוסף ניסיון
הכניסה כי עמיר ליגאל משהתברר בבירה. ירושלים" "נוף באולמי שנערכו ה"מימונה"

לביתו. עקבותיו על שב בלבד למוזמנים מותרת
מחלף חנוכת טקס במהלך הממשלה בראש להתנקש עמיר יגאל תכנן 11.09.95 בתאריך
לביתו. וחזר ההגעה דרכי את סקר למקום, מוקדמת בשעה יצא כך לצורך שמריהו. כפר
כי לו התברר הגעתו עם באקדחו. חמוש שהוא למחלף עמיר הגיע 12.30 לשעה סמוך

המקום. את עזב הממשלה וראש הסתיים הטקס
בתל ישראל מלכי בכיכר המונית שלום עצרת התקיימה 1995 לנובמבר 4 ה שבת במוצאי
פתיל את קיפד אקדח יריות ובשלוש זממו את הרוצח הפיק זו, עצרת של בסיומה אביב.

רבין. יצחק ישראל, ממשלת ראש של חייו

יגאל אוסלו. הסכם חתימת לאחר לכן, קודם שנתיים נולדה עמיר יגאל של ההתארגנות
את הממשלה, ראש רצח את לבצע יש בה לדרך ביחס השונים בתכנונים שיתף עמיר
כצלף הידוע "גבעתי", חטיבת יוצא ה27, בן עמיר חגי אחיו  הקרוב במעגל שותפיו
גס מגוריו. מאזור חברו מהרצליה, ה26 בן עדני דרור ואת חבלה לאמצעי ומומחה מצטיין
ה20, בת הרשפי מרגלית ידידתו, ובעיקר העניין בסוד הוכנסו נוספים מקורבים

אילן". "בר באוניברסיטת למשפטים בפקולטה ב' שנה סטודנטית
אחיו עם התייעצות שלאחר אלא, יחדיו. ובפרס ברבין לירות היתה עמיר יגאל של תוכניתו
מדיניות את המנווט הוא כי הממשלה, ראש את דווקא לרצוח שעדיף למסקנה, הגיע חגי
את תבטל מעיקרו), פסול הוא דעתו (שלפי השלום תהליך את תעצור בו ופגיעה הממשלה,

בארץ. הערבי הטרור האצת את ותפסיק אוסלו הסכם
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הנחת וביניהם: שונות, פעולה דרכי רב זמן ובמשך רבה בקפידה תוכננו הרצח ביצוע לצורך
טיל ירי מכוניתו; מילכוד הממשלה; ראש מכונית של מעבר בנתיב ופיצוצה תופת מכונית
למהלך ועוד. רבין משפחת בית בצנרת ניטרוגליצרין הזרמת צלפים; ברובה ירי "לאו";
קול משתיק בהתקנת סייעו הם עדני. דרור וחברו עמיר חגי אחיו, גם שותף היה התכנון
אופי בעלי כדורים ייצר אף עמיר חגי עדני. מדרור עמיר יגאל קיבל אותו "עוזי" לתמ"ק

יותר. רב ודיוק יותר גבוהה חדירות בעלי להיות שנועדו מיוחד,

ראש את לרצוח שבדעתו לו ואמר חגי לאחיו עמיר יגאל משפנה ה4.11.95 בשבת,
האבטחה בשל כי בטענה תכניתו את מלבצע אחיו הניאו השלום, עצרת במהלך הממשלה
הדרך חגי, לדעת מועטים. בחיים ולהישאר להצליח סיכוייו הממשלה ראש על הכבדה
(שאמנם טלסקופית בכוונת מצויד צלפים רובה באמצעות היתה הרצח לביצוע הטובה
לרצוח עמיר יגאל החליט וחברו, אחיו ידיעת וללא זאת, למרות ברם, ברשותו). היתה לא
מצדו והכניסו נצרו הנשק, את דרך לאקדח, מחסנית הכניס הוא עצרת. באותה רוה"מ את

הנשק. את מסתירה חולצתו כאשר למכנסיים, הגוף בין הימני
,284 מס' "אגד" באוטובוס ונסע ,19.45 השעה בסביבות ביתו את עזב עמיר יגאל
מלכי לכיכר רגלית צעד משם בת"א. גבירולארלוזורוב אבן הרחובות לצומת שהביאו
רוה"מ של הרכב כלי חנו שם הכיכר, שליד האח"מים של החנייה למגרש והסתנן ישראל,
בפרובוקטור. ייחשד שלא כדי ראשו, שעל השחורה הכיפה את הסיר הוא החוץ. ושר
בחניון שהיו הביטחון אנשי בין להיטמע עמיר יגאל הצליח החנייה, במגרש השמירה למרות
כך ואחר גדולה בטון אדנית דופן על ישב הוא הזמן כשרוב דקות, כ40 שם ולהישאר

לה. בסמוך התייצב

למען חייו את למסור מלאה הכרה מתוך האירוע לזירת הגיע כי לחוקריו אמר עמיר יגאל
והימלטות בריחה תוכניות כל מועד מבעוד הכין לא ולכן ה"קדושה", המשימה הצלחת

מהמקום.
משלשה מורכבת היתה בעצרת, שנכחו והאח"מים הממשלה ראש של האבטחה תוכנית
השני המעגל הציבורי; הסדר שמירת בתחום המשטרה באחריות  הרחב המעגל מעגלים;
והמעגל בלבד; התערבות ככוח המשמשות המשטרה, של המיוחדות היחידות באחריות 
של הפנימי המעגל השב"כ. של אישים לאבטחת היחידה אנשי באחריות  הפנימי
מי של התקרבות כל ולמנוע העירנות בשיא להיות אמור רוה"מ, סביב השב"כ מאבטחי
הזמן פרק הוא אישים באבטחת ביותר כקריטי המסומן הזמן קטע כידוע, אליו. מהקהל
במחסומי נסגרה כי אם  הרכב כלי רחבת האירוע. ממקום וביציאה בכניסה התנועה של
בקלות אליה חדר והמתנקש רגל הולכי לתנועת למעשה פתוחה היתה  רכב לכלי ברזל
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וכך מדי, חשוך היה ארוכה שעה במשך ופרס רבין של הרכב כלי חנו בו האזור רבה.
לרוה"מ]. להתקרב האפשרות נוצרה למעשה

בנין של האחוריות המדרגות אל רבין יצחק את הובילו הביטחון אנשי .2140 היתה השעה
מעוצמת נרגש ואיטי, בוטח בצעד ירד הוא תנו!. שם השרד למכוניות בדרך העירייה,
בקהל אנשים למספר ידיים וללחוץ לחייך הירבה הגדולה, הפגנה במהלך האהדה
 רוה"מ של ראשו שומרי  לביטחונו ובאשר ומפויס. רגוע נראה הכול לידו. שהצטופפו

אליו. צמודים היו

מר דאז, החוץ שר גבו. מאחורי כשידיו גדול, עציץ מאחורי עמיר יגאל נעמד עת, באותה
פרס שמעון נכנס כאשר מכוניתו. לכיוון ימינה פנה הממשלה, ראש לפני שירד פרס שמעון
בעוד שלו. השרד מכונית לכיוון הישר והמשיך החנייה לרחבת רבין יצחק התקרב למכוניתו,
על העובר הממשלה לראש ומתקרב הכושר שעת את מנצל עמיר יגאל לאחור, פנו שהם
(שניים צידיו משני שניצבו מאבטחים שני שבין ובתפר הביטחון, טבעת לפרצת מבעד פניו
של מכוניתו שדלת ברגע ממכשולים). השטח בפינוי לעסוק שנאלצו משום עזבוהו, אחרים
ראש של גבו לעבר וירה הטעון אקדחו את עמיר יגאל שלף נפתחה, הממשלה ראש
והמאבטח היורה, כיוון אל שמאלה, פניו הסב רבין קצר. מטווח כדורים שלושה הממשלה
הממשלה בראש שפגעו הראשונים הכדורים שני ראשו. את אינסטינקטיבית הרכין מימינו
יורם המאבטח של בכתפו פגע רגיל, כדור  השלישי דום). (דום פוינט" "הולו מסוג היו
אנשי הסתערו השלישית, הירייה אחרי רבין. יצחק על בגופו לגונן שניסה שעה רובין,

ועצרוהו. לקיר והצמידוהו מידיו, אקדחו את שלפו היורה, על מנגד שעמדו הביטחון
המכונית דלת המכונית. לתוך הצונח הממשלה ראש את ודחפו התעשתו, הביטחון אנשי

"איכילוב". החולים בית לכיוון בדהרה פרצה והמכונית נטרקה,

נתקל בנסיעתו, ביתהחוליס. לכיוון אפשריים מילוט נתיבי על ידע לא דמתי, מנחם הנהג,
במשך ההומים ברחובות דרכו את פילס הוא לריק. בוזבז יקר וזמן משטרתי, במחסום
בשער ממתין לא וכשאיש חובש ללא רופא, ללא כי'נצח", שנראו נסיעה של דקות כעשר
בדקותיו במכוניתו הממשלה ראש את סעד רובין, יורם הפצוע המאבטח ביתהחולים.

האחרונות.

החולים לבית הגיע הממשלה ראש כי לספר, ידע ברבש, גבי פרופ' החולים בית מנהל
הרופאים ובבטן. בחזה היו העיקריות הפגיעות דופק. וללא דם לחץ ללא קריטי, במצב
שם הניתוח. לחדר במהירות והורידוהו דם, מנות ובמתן מיידיות, החייאה בפעולות החלו
ליד גדולים דם וכלי השדרה עמוד השמאלית, הריאה הסרעפת, הטחול, שנפגעו התברר
רב, דם איבד רבין הפיך. בלתי לנזק וגרם השדרה בעמוד נתקע הכדורים משני אחד הלב.
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מאזור הקליע את להוציא הצליחו אמנם הרופאים, דם. מנות כ21 קיבל הניתוח ובמהלך
לב. מדום מת רבין אך ומהבטן, הגב

עד מעבר, לממשלת הנוכחית הממשלה הפכה רבין, יצחק הממשלה ראש רצח בעקבות
דרכו וממשיך השלום לתהליך שותפו פרס, שמעון של בראשותו חדשה ממשלה של לכינונה

מותו. לאחר
המפכ"ל הגיע למקום מיי. של ת"א מחוז במשרדי לחקירה עמיר יגאל הובל מעצרו לאחר
עמיר יגאל טען הראשונית בחקירתו כבר המחוז. מפקד של מפיו ראשוני תדרוך שקיבל

כלשהוא. ארגון בשליחות ולא לבדו שפעל
והמשטרה בוטלו החופשות כל עליונה. כוננות על במשטרה הוכרז הרצח, דבר היוודע עם
"רעש במבצע בירושלים, ובעיקר הארץ רחבי בכל מתוגברים בכוחות מיידית נערכה
הבאת לקראת האבטחה למבצע ולהתכונן סדר הפרות למנוע הייתה המטרה אדמה".
הכנסת למשכן מכן ולאחר השומר", ל"תל מ"איכילוכ" המנוח הממשלה ראש של ארונו
לקבלת נערכו ירושלים ומחוז המרכז מחוז ב6.11.95. נערכה הלוויה עצמה. ללוויה

רבין. ליצחק אחרון כבוד לחלוק כדי מחו"ל להגיע היו שצפויים הרבים, האח"מים
את השב"כ עם יחד לתגבר הנחיה ניתנה הרצח, בליל 23:00 בשעה כבר כך, על בנוסף
בית על גם הוצבה משטרתית שמירה השונים. הכנסת וחברי השרים במעונות האבטחה
כנקמה משפחתו בבני לפגוע איומים בעקבות המתנקש, של ביתו בהרצליה, עמיר משפחת

ועזה. איו"ש על מלא סגר הוטל בנוסף הרצח. על
פרס, שמעון הממשלה ראש על והמשטרה השב"כ של השמירה הגברת על ההחלטה
ההתראות, במספר העלייה נוכח התקבלה אחרים, כנסת חברי ועל רבין, יצחק של מחליפו
מכך תסכולם בעקבות זאת פרס. שמעון בחיי לפגוע מתכוונים הקיצוני הימין פעילי כי
הפלשתינאים עם השלום תהליך המדינית. הדרך לשינוי הביא לא רבין יצחק שרצח

נמשך. ב'" "אוסלו ויישום התקדם
נרגשות. תגובות ועורר הרחב, העולם ואזרחי ישראל תושבי את בהלם היכה הנתעב הרצח
לכיכר נהרו גווניו, על נוער, בני אלפי השבעה, ימי שבמהלך הייתה הבולטות התופעות אחת
האלימות נגד ומחו נשמה נרות הדליקו הם שם רבין". ל"כיכר הוחלף ששמה ישראל מלכי
אנשים אלפי התייצבו המנוח, של דרכו עם כהזדהות כן, כמו ובשירה. ענק בכרזות והרצח
שלטים והונפו נשמה נרות אלפי הודלקו שם גם אביב. ברמת הממשלה ראש של ביתו ליד
יממה, במהלך רבין יצחק של ארונו הוצב שם לכנסת, גם הגיעו רבים אלפים הרצח. בגנות
ופקדו ב6.11.95, שהתקיימה ללווייתו הגיעו אלפים מאות הרצל. בהר הקבורה טכס לפני
עם ולהזדהות אחרון כבוד לחלוק כדי מכן, לאחר וגם האבל, ימי שבעת במהלך קברו את
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מאידך. ברציחתו שהתבטאה האלימות דרך את לגנות וכדי מחד, דרכו
חוגי הצדדים. בין המחלוקת את חידד אך ומימין, משמאל העם שדרות כל ע"י הוקע הרצח
ונגד בכלל, השלום תהליך נגד שניהלו הפרועה בהסתה הימין חוגי את האשימו השמאל
את שהכשירה האווירה את יצרו הימין אנשי כי טענו הם בפרט. המנוח הממשלה ראש

להירצחו. הקרקע
אחזו כבד ואבל הלם נרגשות. תגובות ועורר גלים הרצח היכה הרחב בעולם גם כאמור
ותחושת אמיתי צער אחוז קלינטון ביל ארה"ב נשיא וושינגטון. של הפוליטית הצמרת את
רבין יצחק הממשלה לראש והערכתו אהבתו את שהפגין נרגש בנאום נפרד אבדון,
חופש למען לוחם ביותר, הגדולים האנשים אחד את איבד "העולם כי: ציין הוא "חברו".

ארצו." של השלום למען מעונה וקדוש ארצו
את בחריפות גינו וירדן מצרים ומנהיגי ערפאת יאסר הפלשתינאית, הרשות ראש גם
הרצח את גינו כולן אירופה מדינות יינזק. לא השלום שתהליך תקווה והביעו הרצח

בעולם. החדשות מהדורות בראש עמדה והפרשה
מדינות וראשי מנהיגי שעשרות בכך היה הרצח על העולם לתגובת ביותר החם הביטוי
בלוד בןגוריון התעופה שדה בירושלים. רבין יצחק בלוויית להשתתף כדי לארץ, הגיעו
נחתו זה אחר בזה ללוויה. להגיע הרבים לאח"מים לאפשר כדי מטוסים, לתנועת נסגר
נשיא ורעייתו, קלינטון ביל ארה"ב נשיא ביניהם ממשלות. וראשי נשיאים נסיכים, מלכים,
שר העומני, החוץ שר המרוקני, הכתר נסיך ורעייתו, חוסיין ירדן מלך מובארק, מצרים
תורכיה, ספרד, פולין, קנדה, צרפת, בריטניה, גרמניה, ממשלות ראשי קטאר, של ההסברה
האו"ם מזכ"ל הולנד, מלכת צ'ארלס, הנסיך הבריטי העצר יורש העמים, חבר מדינות
אוטובוסים ועשרות חילהאוויר של מסוקים עשרה העולם. רחבי מכל דרג רמות ומשלחות
התעופה שדות ואנשי שוטרים אבטחה, אנשי מאות לירושלים. האח"מים בהסעת סייעו
אחרון כבוד לחלוק כדי לארץ שהגיעו המדינות ראשי לקבלת הענק במבצע השתתפו

רבין. ליצחק
לבית "איכילוב" החולים מבית הממשלה ראש של ארונו הובא הרצח למחרת כאמור,
בירושלים. הכנסת משכן לרחבת הארון הגיע ,13:00 בשעה ומשם, השומר" "תל החולים
במשך הרצל. הר לכיוון הלוויה יצאה עת ,13:00 בשעה 6.11.95 תאריך עד הוצב הוא שם
הכנסת משמר את החליפו השוטרים ישראל. משטרת ע"י הכנסת מערך נתפס זו יממה
לחלוק כדי הארון, פני על עברו אנשים אלפי שמאות בעת הסדר על ושמרו במטלותיו,

רבין. ליצחק אחרון כבוד
ויצא צבאי קומנדקר על הממשלה ראש של ארונו הונח ,13.00 בשעה 6.11.95 שני, כיום
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שד' דרך הרצל, הר לעבר הכנסת מרחבת המדינה? בתולדות ביותר הגדול הלוויה למסע
הארון הגעת עם 13:50 בשעה הרצל. ושד' ויצמן שד' צבי, בן שד' קפלן, רח' רוטשילד,
ראשי הספדים נשאו ואחריה דומייה צפירת נשמעה הרצל, בהר האומה גדולי לחלקת
הסתיים אשר הקבורה טקס החל 15=30 בשעה אחרים. ואח"מים משפחה בני מדינות,

.15:40 בשעה

עברה, בהם הרחובות, את ואבטחו חסמו במהלכה אנשים. מיליון כחצי השתתפו בלוויה
למורכב, נחשב המבצע אדמה". "רעש במבצע אחרים, ביטחון ואנשי צה"ל חיילי שוטרים,
שוטרים, 7,568 סה"כ הופעלו במהלכו בישראל. פעם אי שהתקיים ביותר ולרגיש למסובך

הארץ. רחבי מכל לירושלים שהובאו ויש"מ, משא"ז מתנדבי מג"ב, אנשי חיילים,

עברה הלוויה והשב"כ, צה"ל ישראל, משטרת של והמקצועי היעיל המוקדם, לארגון הודות
של הרב מספרם למרות זאת מיוחדים. אירועים ללא ומכובדת בטוחה מסודרת, בצורה

מחו"ל. לארץ שהגיעו החשובים והאנשים המשתתפים

כבר לכך אי אבטחתו. בסוגיית רבות שאלות עורר רבין, יצחק הממשלה, ראש רצח
הרצח. נסיבות לבדיקת פנימית, חקירה ועדת השב"כ ראש מינה ב5.11.95 הרצח, למחרת
ברגר, עוזי הוועדה יו"ר ברגר. ועוזי אביבי אבינועם מלכא, רפי את כלל החקירה צוות
אגף וראש מודיעין מחלקת ראש בשירות, המבצעים אגף ראש בעבר שימש בדימוס, ניצב
בשירות האבטחה אגף ראש בעבר שימש אביבי אבינועם ישראל; במשטרת החקירות
ראש וכן בשב"כ מינהל אגף וראש המבצעים אגף ראש בעבר שימש מלכא רפי ואילו

באירופה. האבטחה מוקד
בלבד, הכללי הביטחון שירות את לבחון הוועדה, נתבקשה לה שהוצא המינוי כתב מכוח
שבה והעצרת בכלל, האישים לאבטחת בקשר והמודיעינית הביטחונית ההיערכות את
לתפקיד התייחסה, לא כן ועל להתייחס, נתבקשה לא הוועדה בפרט. הרצח אירע

נוספים. ובעניינים לו שקדמה בהסתה לרצח, במניעים עסקה ולא המשטרה
ליקויים בחקירתה מצאה ב7.11.95, כבר ממצאיה את הגישה אשר הפנימית, הוועדה
המליצה הוועדה רבין. את שהקיף האבטחה ובמערך בשטח האבטחה בנוהלי חמורים
לאבטחת המחלקה ראש בעצרת האבטחה מערך על הישירים האחראים את לפטר
לתכנית אחראים שהיו רק לא אלה תפקידים בעלי שני בשב"כ. האבטחה וראש אישים

האבטחה. מערך על ישיר באופן ופיקחו בעצרת נכחו גם הם שכשלה, האבטחה
וראש בתוכו קשה זעזוע גרם הוא השב"כ. על האחריות מלוא את הטיל כאמור, הדו"ח,
היחידה ראש בכירים שלושה מתפקידם הושעו כן כמו התפטר. אישים לאבטחת האגף

בשב"כ. האירוע ומפקד המבצעים ענף ראש לאבטחה,
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ב8.11.95, כבר הממשלה, החליטה הביטחון, גורמי של ובלחצם אלה ממצאים בעקבות
בקשר והמודיעינית הביטחונית ההיערכות את שתבדוק ממלכתית, חקירה וועדת להקים

בפרט. הרצח אירע שבה לעצרת ובקשר בכלל אישים לאבטחת
צבי בדימוס, העליון המשפט בית נשיא שמגר מאיר היו הוועדה לחברי מונו אשר האישים
למשפטים הפקולטה דיקן צבי רוזן ואריאל במילואים ואלוף לשעבר המוסד ראש זמיר
בדלתיים התקיימו הוועדה דיוני שמגר. מאיר היה הוועדה נשיא ת"א. באוניברסיטת

חשאיות. על לשמור כדי סגורות

כמו העצרת. את ולאבטח לפקח אמורים שהיו ומשטרה, שב"כ אנשי העידו הוועדה בפני
עלה הרצח בליל אשר חובב, צלם קמפלר, רוני שצילם וידאו סרט הוועדה בפני הוצג כן
הוא כי לציין יש ההתנקשות. מקום מעל בדיוק העיר", "גן קניון גג מעל העצרת את לצלם
הרוצח כי הוברר מהצילומים מאובטח. להיות אמור היה שהגג למרות לשם לעלות הצליח
מטרים כמה גדולה, אדנית על וחיכה ישב ואף בעיות ללא החנייה לאזור להיכנס הצליח
עורר לא הוא אך פניו על עברו האבטחה אנשי הממשלה. ראש ירד מהן למדרגות משמאל
אנשי את במתכוון שלא שימש, קמפלר, רוני של סרטו מהמקום. הוצא ולא חשדם את
לגבי לספק מקום שום הניח לא הסרט הרצח. בליל הקורות את בדיוק לראות הוועדה
את ולרצוח קושי כל ללא זממו את לבצע עמיר ליגאל שאיפשרו בשטח, שנתגלו הליקויים

קצר. מטווח בירייה הממשלה ראש

שישה קיבלו ,18.12.95 בתאריך הוועדה, אנשי בפני שהוצגו והממצאים העדויות בעקבות
אגף ראש ערבי, הלא המודיעין אגף ראש השב"כ, ראש  אזהרה מכתבי השב"כ מבכירי
כוח ומפקד ביחידה המבצעים ענף ראש אישים, לאבטחת היחידה ראש האבטחה,
מכתב המשטרה של הירקון מרחב מפקד גם קיבל בנוסף הרצח. בליל במקום האבטחה

אזהרה.

ראש הודיע מסקנותיה, את הוועדה פרסמה בטרם עוד האזהרה, מכתבי קבלת לאחר
התפטרותו. על השב"כ

שעלתה העיקרית המסקנה הסופיות. מסקנותיה את הוועדה פרסמה 28.3.96 בתאריך
נקבע בנוסף נקודתי. כשל ולא כולל מערכתי כשל היה המחדל כי הייתה, שהוגש מהדו"ח
אישים חיי על האיומים הוחרפו כי על רב מידע העצרת, לפני עוד היה, השב"כ בידי כי
בסיסיים ליקויים נמצאו כן כמו בעניין. די נעשה לא אך הממשלה, ראש ובראשם בכירים
הן המלצות כלל הדו"ח כאמור, שנה. מ20 למעלה מזה קיימת שהייתה האבטחה בשיטת

המערכתי. בתחום והן האישי בתחום
של ללווייתו הקשורים באירועים המשטרה טיפול עם ויחד החקירה לוועדות במקביל
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ברחבי אלה ימים במהלך שנערכו השונות ההזדהות ועצרות השבעה (יום הממשלה ראש
ארצית (יחידה יאח"פ ע"י הרצח חקירת נמשכה בפרט), וירושלים ובת"א בכלל, הארץ
נשלח הרוצח האם הרצח, נסיבות לבירור מקפת חקירה ערכו החוקרים פשעים). לחקירות

זה. נתעב רצח בפרשת נוספים מעורבים היו והאם כלשהו, קיצוני ימני ארגון ע"י
אחיו ומעצר המתנקש של ביתו בדיקת היו החקירות במסגרת שנעשו הראשונות הפעולות
הרצח בתכנון עמיר יגאל הרוצח עם יחד מעורבים היו השניים עדני. דרור וחברם עמיר חגי

תכניתם. מימוש לשם ותחמושת נשק ובאגירת
נמצאו שבהרצליה, עמל" "נווה בשכונת עמיר וחגי יגאל של בביתם החיפוש במהלך
השהיה, מנגנוני חבלה, מטעני רימונים, חבלה, לבנות לחימה אמצעי של גדולות כמויות
עי'י נאספו אלה חבלה אמצעי הרכבה. בשלבי חבלה לבנות ומספר כדורים להכנת ערכות

זה. בתחום למומחה שנחשב עמיר, חגי ע"י לפעולה והוכנו שונים מגורמים החשודים
חגי אחיו גם נעצר הערב באותו הרצח. אירוע במהלך נעצר עמיר יגאל הרוצח כאמור,
הממשלה. בראש לפגיעה ההתארגנות באשמת עדני, דרור חברם נעצר 7.11.95 ובתאריך
קשורים לשלושה כי הוברר נוספות, מודיעיניות פעולות ביצוע כדי ותוך חקירתם במהלך
בערבים, עתידית לפגיעה שהתארגנו בדעותיהם, קיצוניים ימניים צעירים נוספים חשודים

אוסלו. הסכמי ויישום השלום הסכמי בעקבות
דיבנה", "כרם בישיבת הלימודים לספסל יגאל של חברו סדיר, בשירות חייל שוורץ, אריה
לחיקוי מתקן ,"16 "אם כדורי 25 חבלה, לבנות שתי עמיר לאחים שהעביר בחשד נעצר
בביתו החזיק שוורץ אריה השהיה. ופתיל זיקוקים חמישה נפצים, ועשרה מצתים שני ירי,

נוספים. לחימה אמצעי

אמל"ח החזקת בגין שוורץ ונפתלי שרה הוריו גם נעצרו אריה, הבן של מעצרו בעקבות
מביתה האמל"ח את להוציא דאגה הממשלה ראש רצח על לאם נודע כאשר בביתם.
לקחת ידה על נתבקש כי בחקירתו הודה האחרון משפחתה. קרוב חכם, משה של בסיועו
הים חיל של (צוללנים "הדולפינריום". חוף ליד לים, ולהשליכו האמל"ח את שהכיל תיק

נמצא). לא התיק אולם האמל"ח את למצוא ניסו
סטודנטית הרשפי, מרגלית עמיר, יגאל של ידידתו 6.11.95 בתאריך נעצרה כן כמו
עמיר שהאחים לאחר נעצרה היא אל. בית תושבת אילן", "בר באוניברסיטת למשפטים
הקודמים ניסיונותיהם ועל הממשלה כראש לפגוע כוונתם על ידעה כי בעדותם מסרו
עמיר יגאל החבלה. מטעני הכנת ועל בערבים לפגוע כוונותיהם על ידעה כן כמו כן. לעשות
החבלה במטעני התקנתם לצורך דיגיטליים שעונים עבורו לרכוש ממנה שביקש סיפר
אולם השעונים, את עבורו לקנות התנגדה לא שפי הר מרגלית לדבריו חגי. אחיו שהכין
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חלק הייתה שפי הר מרגלית הנ"ל, של עדותם עפ"י בעצמו. אותם קנה דבר של בסופו
עמיר והאחים עדני דרור וחברם עמיר וחגי יגאל את שכללה המצומצמת מהקבוצה
אבינר ברב הרצח, לפני כחודש נועצה, אף היא למעקביהם. ככיסוי בה להשתמש התכוונו
שהיה המידע למרות בשלילה. נענתה אך רבין על לדעתם שחל רודף" "דין לגבי אל מבית

להתרחש. העומד על החוק שלטונות בפני התריעה לא היא ברשותה

שונים, אמל"ח נמצאו בביתו .19.11.95 בתאריך נעצר וינברג אבשלום בשם נוסף חשוד
שהיו במחבלים לפגוע לו והציע עמיר לחגי שפנה אישר חקירתו במהלך נפץ. חומר כולל
עבורו להשיג וביקשו להצעתו הסכים וחגי השלום, הסכמי במסגרת להשתחרר עתידים
על פרטים להשיג הצליח שלא משום לפועל יצאו לא הדברים אך מצה"ל. אמל"ח
לגנוב היה יכול שלא כך דרכים, בתאונת נפגע גם וינברג אבשלום ששוחררו. המחבלים

שהבטיחו. כפי לחגי ולהעבירו מצה"ל אמל"ח
מהם שניים ונגד נוספים חשודים מספר נעצרו בערבים לפגוע ההתארגנות במסגרת
בתאריך נעצר אפשטיין מיכאל אישום. כתבי הוגשו סקורניק ואוהד אפשטיין מיכאל
בערבים לפגוע ההתארגנות על עמיר יגאל עם דיבר שאכן הודה חקירתו במהלך .10.11.95
ליגאל נשקו את נתן לא הוא דבר של בסופו אך "עוזי"), (תמ"ק נשקו את ממנו ביקש וזה

עמיר.

שחגי למרות חוקריו, עם פעולה לשתף סירב הוא ב8.11.95. כבר נעצר סקורניק אוהד
על וידע הממשלה ראש את לרצוח הכוונות על ידע סקורניק אוהד כי בחקירתו מסר עמיר

מהקבוצה. התרחק חתונתו בעקבות אך בערבים, לפגוע ההתארגנות
על נמנו אשר הנ"ל, החשודים של ומעצרם רבין, יצחק הממשלה, ראש רצח בעקבות
רודף" "דין בגין לרצח הלכתי היתר נתנו רבנים שמא החשד התעורר קיצוני, הימני המגזר
ביאח"פ. לחקירה הוזמנו אף חלקם רבנים מספר של שמותיהם הועלו מוסר". ו"דין
לא גם ולכן נגדם מרשיעות ראיות נמצאו לא דבר של בסופו אולם נחקרו, אמנם הרבנים

אישום. כתבי נגדם הוגשו

בזכות התבטאו אשר קיצוניים, ומתנחלים ימין פעילי מספר ונחקרו נעצרו הרבנים לעומת
התקשורת. בכלי התבטאו אף חלקם בפומבי. שבח דברי והביעו הממשלה ראש רצח
ואביגדור תפוח מכפר חי" "כהנא תנועת איש אקסלרוד דוד יוסף, בן אריה ביניהם
רבין של למותו התפללו תנועתו אנשי כי בטלוויזיה בראיון הצהיר האחרון אסקין.
להעלים קראה דנורא" "פולסא השם את שנשאה התפילה במלואה. התמלאה ותפילתם

ישראל. ממשלת בראש העומד האדם את העולם מן
של הראשון בערוץ ששודרה השבוע", "יומן תכנית בעקבות אייל" "תנועת אנשי גם נעצרו
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שבמהלכו "אייל" תנועת של השבעה טקס תועד במסגרתה .22.9.95 בתאריך הטלוויזיה
אורנג' וחיים לוי נתן הופנר, משה ארנפלד, משה אוז'בלו, ערן רביב, אבישי החשודים נראו
שאינם ו"ביהודים בערבים לפגוע דם, לשפוך ונשבעים מאיימים פנים, רעולי כשהם

אישום. כתבי הוגשו מהעצורים חלק נגד וכוי. יהודים"

את הווידאו מצלמות לעיני עמיר יגאל שיחזר ,16.11.95 בתאריך חקירתו, בתום
לביהמ"ש, האישום כתבי הוגשו לרצח השלושים ביום הממשלה. בראש ההתנקשות
פנינה עו"ד במשפט, הראשית והתובעת רוזנטל, מריס עו"ד ת"א, מחוז פרקליטת בחתימת
ומילולית שכלית רמה בעל עמיר יגאל כי שקבעה, פסיכאטרית דעת חוות ובצירוף גיא

לדין. לעמוד ויכול שפוי מאוד, גבוהה

יגאל נגד והשני עצמו הרצח בגין עמיר יגאל נגד האחד אישום. כתבי שני הוגשו לביהמ"ש
לחימה אמצעי גיוס הממשלה, ראש לרצח קשר קשירת בגין עדני ודרור עמיר חגי עמיר,

בערבים. לפגוע וכוונה

בתאריך נפתח המשפט עמיר. יגאל הרוצח הנאשמים ספסל על ישב הראשון במשפט
וחקר סנגוריו, את פעם, לא הרוצח, ניטרל במהלכו ב27.3.96. ניתן הדין ופסק 19.12.95
עמוד אל האקדח את "כיוונתי האישום: כתב בעובדות הודה אף הוא בעצמו. העדים את
למותו לגרום הייתה לא "הכוונה טען, מהדרך" אותו להוריד "רציתי רבין", של השידרה

תחילה". בכוונה

את שיביע עונש הנאשם על להטיל בהתרגשות קראה גיא פנינה עו"ד במשפט התובעת
עדי מרבית של עדויותיהם את לשמוע שיש כך על עמדה היא מהמעשה. והזעזוע הסלידה
ביקש עמיר יגאל כי טענתה, את שיבססו מקצועיים ומומחים רפואה אנשי המפתח;
ושוב שוב עלתה הממשלה ראש שספג הפגיעות חומרת הממשלה. ראש את לרצוח
שהוביל רובין יורם רוה"מ של המאבטח ושל הפתולוגים הרופאים, של השונות בעדויות

בעצמו. שנפצע למרות החולים, לבית רבין את

באיזו בעדותו סיפר עמיר יגאל כאשר המשפט, במהלך התברר האבטחתי המחדל גודל גם
אלי. ניגש לא אחד ואף לרבין חיכיתי דקות 40" הממשלה. ראש אל להגיע בידו עלה קלות

מוזר." היה זה

דינם בהכרעת דחו רוט וסביונה מודריק עודד ד"ר לוי, אדמונד הדין בית אב השופטים
"להורידו רק אלא הממשלה ראש את לרצוח התכוון לא הוא כי הרוצח, של טענתו את
שש ועוד עולם מאסר עליו הטילו לכן מגוחכת. עמיר יגאל של שטענתו וקבעו מהדרך",

בפועל. מאסר שנים
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רבין, יצחק לרצח הקשר קשירת בפרשת עסק ,3.10.96 בתאריך שהסתיים השני המשפט
הדין בית אב השופטים ישבו זה במשפט עדני. דרור וחברם עמיר וחגי יגאל האחים ע"י
להטיל שלא החליטו השופטים הפעם טימן. ושלי המר זאב והשופטים סטרשנוב אמנון
סעיפי בכל השלושה את הרשיע המשפט שבית למרות החוק, פי על המירבי העונש את

האישום.

בראש שפגעו החלולים הקטלניים הכדורים את ייצר אשר הרוצח, אחי עמיר, חגי על
רבין, לרצח קשר קשירת בעוון בפועל, מאסר שנות 12 הוטלו למותו, והביאו הממשלה

בערבים. לפגוע קשר וקשירת נשק ואחזקת ייצור
לרצח קשר בקשירת שהורשע לאחר בפועל, מאסר שנות ל7 נידון עדני דרור חברם

כדין. שלא נשק נשיאת של ובעבירות

השנים ושש העולם למאסר בנוסף מאסר, שנות לחמש זה במשפט נידון הרוצח עמיר יגאל
קשירת בגין עליו נגזרו אלה מאסר שנות חמש מאבטחו. ופציעת הממשלה ראש רצח בגין

נשק. ועבירות בערבים לפגוע קשר

עושה הייתי שעשיתי. במה מתבייש לא "אני המשפט בבית עמיר יגאל אמר הדיון בסיום
ובעל הכוונה בעל הייתי "אני בטוח בקול הרוצח קרא דינו גזר הקראת לפני שוב." זאת
שקורה מה את מונע הייתי וכך שנים, 3 לפני כבר זאת עושה הייתי אחי, לולא המוטיבציה.

היום."

בית .1998 שנת במהלך רק לדין והועמדה חקירתה לאחר ממעצר שוחררה שפי הר מרגלית
העתיד את ביודעה רבין, יצחק הממשלה ראש של רציחתו מניעת באי הרשיעה המשפט

זו. כוונה לסכל או לדווח לה גרמה לא זו ידיעה ברם עצמו, עמיר יגאל של מפיו להתרחש

מניעת אי על בפועל מאסר חודשי 9 שפי הר מרגלית על המשפט בית גזר 27.9.98 ביום
ראשהממשלה. רצח
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ערד פסט>בל אסון
להתקיים אמור היה הפסטיבל .1995 בשנת גם בערד רוק פסטיבל התקיים שנה כמדי
ובאזור במצדה עצמה, ערד בעיר ,20.7.9517.7.95 התאריכים בין ימים, ארבעה במשך
להופיע שנה, כבכל אמורים, היו לעיר שהגיעו השונים האמנים שב"אתרוק". התעשייה
לצפות כדי כמצופה, היממה. שעות כל במשך השמיים, כיפת ותחת סגורים באולמות
כבשנים שלא אולם הארץ. רחבי מכל ומבוגרים נוער בני אלפי לערד הגיעו אלה במופעים
זה באסון ב"אתרוק". שהתרחש אסון בעקבות השני, ביום כבר הופסק המופע קודמות,

.108 ונפצעו נוער בני שלושה נהרגו

"משינה" להקת של פרידה הופעת צפויה הייתה 22:00 בשעה ,18.7.95 בתאריך
דקות תוך אך למופע, להיכנס וביקשו נוער בני אלפי הגיעו 21=30 בשעה ב"אתרוק".
הצופים את שהוביל היחיד שהשער מפני שנוצר, במחסום נוער בני מאות נלכדו ספורות
לקרקע. הושלכו מהלכודים ועשרות ההמונים בלחץ נעקרו ההפרדה מעקי נסתם; להופעה,
מעל הגיע שמספרם ההמונים, בלחץ אונים. חסרי היו במקום שהוצבו והשוטרים הסדרנים
ההמונים פרצו שוב, נפתח כאשר מכן, ולאחר פתוח, שהיה הכניסה שער נסגר למשוער,
מאחוריה שעמדו ואלה הקרקע על נפלה הראשונה השורה הגדרות. העפת תוך פנימה
למשוך הראשונים, את לחלץ ניסו הנוער מבני כמה האחוריות. השורות לבין בינה נמחצו
מה ידעו לא מאחור שהיו שהצופים מפני הצלחה, ללא אבל שנמחצו אלה את בידיים
לצאת רצה אחד כל לזוז. היה ניתן לא השעה כמחצית במשך לדחוף. והמשיכו קורה

נפגעים. ולהוספת הלחץ להגברת תרמה זו עובדה אך מהר, שיותר כמה מהמלכודת
למקום במהירות שהגיעו תגבור כוחות לשטח הוזעקו אחריו ומיד האסון התרחשות בעת
כוחות מד"א, של ניידות 17 הגיעו למקום הנפגעים. ובחילוץ כנו על הסדר בהשבת וסייעו

דרום. מג"ב משוטרי ו87 המרחב של משטרתיים תגבור
הועברו מכן לאחר החייאות. ביצוע כולל בנפגעים ראשוני טיפול מד"א טיפל עצמו באתר
לבתי קשה, פצועים חמישה מהם פצועים, 108 נשלחו ומשם מד"א לתחנת הפצועים

באשקלון. ו"ברזילי" שבע בבאר "סורוקה" החולים
מלוס 16 בת יצחק חן שבע, מבאר 17 בן פלג איתן נועי: בני שלושה נהרגו באירוע
מראשל"צ, ה15 בת אלקריב ונעמה בנתניה, קרוביה אצל התארחה אשר אנג'לס,

.23.7.95 בתאריך "סורוקה", הרפואי במרכז מפצעיה ומתה באסון קשה שנפצעה

רכב כלי במאות לבתיהם, וחזרו ערד העיר את הנוער בני רוב נטשו האסון, דבר היוודע עם
שהיו המופעים הפסטיבל. באי לרשות העמידה "אגד" שחברת אוטובוסים ועשרות

התבטלו. הפסטיבל, של הבאים בימים להתקיים אמורים
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של בראשותו המשטרה ע"י האחת, רשמיות. חקירה ועדות שתי הוקמו האסון בעקבות
היות במקביל, אלוני. שולמית האומנויות שרת ע"י מונתה והשנייה תורג'מן, שמעון תנ"צ
יותר מכרו המארגנים אם ברור היה (ולא מדי רבים כרטיסים נמכרו כי תחושה והייתה
ורבים יאח"פ ע"י פלילית חקירה נערכה כרטיסים), זויפו שפשוט או כרטיסים מדי
ראש לחקירה זומנו השאר בין לחקירה. זומנו כרטיסים, ומוכרי מפקחים המופע ממארגני
על מופקדת שהייתה האבטחה, מחברת ביטחון קציני ושלושה טביב, בצלאל ערד, עיריית

האסון. אירע בו האתר
במסקנות ב1.8.95. כבר רשמית פורסמו האומנויות שרת ע"י שמונתה הוועדה מסקנות
כרטיסים אלף כ23 נמכרו למופע. קהל עודף הייתה לאסון הישירה הסיבה כי נקבע
כלל. כרטיסים ללא נכנסו נוער בני כאלפיים ועוד למותר, מעל כרטיסים 5,000 הנ"ל, למופע

בלבד. איש אלף 18 להכיל יכול שהאתר בשעה איש, אלף 25 כן, אם היו, ב"אתרוק"
ועל המפיקים על הפסטיבל, הנהלת על המשטרה, על ביקורת גם נמתחה במסקנות

כדלהלן: הרפואי, הטיפול
החל השלבים, בכל לקוי היה המשטרה תפקוד הוועדה, מסקנות פי על  המשטרה
מסקנותיה במסגרת האירוע. בשטח בהתנהגות וכלה המופע אבטחת ואישור מתכנון

אבני. יוסף תנ"צ הנגב, מרחב מפקד את מתפקידו להעביר הוועדה המליצה
ערד עיריית ראש ובראשם המנהלים, כי נמצא הוועדה במסקנות  הפסטיבל הנהלת

האסון. כולל לפסטיבל, כוללת באחריות נושאים טביב, בצלאל

היה, ב"אתרוק", השינויים את שתיכנן האיש גלנץ, משה המטה ראש  הפסטיבל מטה
מקצועית. הכשרה חסר הוועדה, לדעת

היחיד הכניסה באיזור פוטנציאלית סכנה על התריעו לא שוורץ ורועי יוסי  המפיקים
למקום.

ואחת כיאות פעל לא הטיפול הוועדה, חברי לדעת לקוי. הוא גם נמצא  הרפואי הטיפול
ריק. חמצן ממיכל הונשמה הפצועות

מתפקידו. אבני יוסף תנ"צ הנגב, מרחב מפקד התפטר הוועדה, מסקנות קבלת בעקבות
הליקויים את שבדקו מיוחדים צוותים שני באג"מ/מטא"ר מונו האסון דבר היוודע עם
מונו הצוותים דומה. אירוע התרחש ולא מופעים נערכו שבהם ובמקומות האסון בשטח
רבי במבצעיםפסטיבלים לפעול כיצד קבועות ולהחלטות למסקנות להגיע כדי

בעתיד. נוספים אסונות למנוע וכיצד משתתפים;
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והגורמים ישראל משטרת נדרשה ובעקבותיו בארץ הציבור כל את זעזע ערד אסון כאמור,
כוחותיהם את לתגבר זהירות, במשנה לנהוג הבאים, הפסטיבלים על המופקדים האחרים

בשטח. היערכותם את ולייעל
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>רושל>ם בהר> הג>א שער  שורש ביער ענק שו>פת
השריפה שעות. כ14 שנמשכה ירושלים בהרי ביער ענק שריפת פרצה 2.7.95 בתאריך
לחוות וצפון, מזרח לכיוון במהירות והתפשטה ציון מסילת ביישוב 11:15 בשעה החלה
וקרית טלזסטון קרית אילן, נווה יערים, גבעת שואבה, שורש, ולישובים: הגיא, שער

יערים.

בתים ועשרות טבעי חורש אורן, עצי של נרחבים שטחים רבה במהירות כילתה האש
השריפה התפשטות במהלך דונם. אלף כ20 של בשטח ש"ח, מיליון בכ100 שנאמד רכוש
שעות כשמונה למשך נסגר הכביש הגיא. משער ירושליםת"א, 1 מס' כביש לתנועה נסגר

צובהאשתאול. לכביש הועברה וחזרה לירושלים הרכב כלי ותנועת

חמישה אשר בתים כ20 נפגעו בשורש אילן. ובנווה שורש במושב במיוחד פגעה השריפה
אילן ונווה שורש של ההארחה בבתי במבנים, בלולים, האש פגעה כן כמו כליל. נשרפו מהם

והטלפונים. החשמל וברשת

ירושלים, מחוז שמש, בית תחנת שוטרי מתנ"א, כוחות מידית הוזנקו האירוע למקום
כוחות היום ובמהלך שמש, מבית אש כיבוי כוחות הגיעו כן כמו ומתנדבים. מג"ב מטא"ר,
משטרת של מסוקים מד"א, כוחות גס הגיעו למקום הארץ. רחבי מכל נוספים כיבוי
וכדי הענקית השריפה את לכבות כדי שעות במשך שעמלו האוויר, חיל ומטוסי ישראל

שנפגעו. מהיישובים האזרחים את לחלץ

האזרחים את לחלץ כדי "אגד" של אוטובוסים גם המשטרה ע"י הוזמנו האירוע למקום
וגבעת יערים קריית טלזסטון, אילן, נווה שואבה, שורש, מאיר, בית שנפגעו מהיישובים
ולאבן בירושלים "טדי" לאיצטדיון החמישה, למעלה ענבים, לקריית פונו האזרחים יערים.

אזרחים. 711 פונו סה"כ העזר.

שוטר מהם אנשים; 31 העשן משאיפת נפגעו האזרחים ופינוי השריפה התפשטות כדי תוך
כבאים, ארבעה מילואים, חיילי מספר נפגעו כן כמו מג"ב. שוטרי עשר ואחד אחד יס"מ
החולים לבתי מד"א ע"י פונו הנפגעים אזרחים. עשר ושלושה החשמל חברת עובדי שני
החולים לבית הועברו מהנפגעים שניים צדק". ול"שערי כרם עין ל"הדסה" בירושלים

לחץ. בתא טיפול לקבלת בחיפה, "רמב"ם"

לכיבוי רבים. וגורמים גדולים כוחות הפעלת וחייב מסוכן מורכב, היה השריפה אירוע
של רכושם על ושמירה התחבורה ניתוק הכבישים, סגירת הנפגעים, פינוי השריפה,
מטוסי ושלושה יסעורים שישה אזרחי, מסוק משטרתיים, מסוקים שני הופעלו המפונים,
של אוטובוסים 15 צה"ל), של 3 (מתוכם כבאיות 40 הופעלו כן כמו צה"ל. של ריסוס
ואופנועים. מד"א של אמבולנסים 21 האזורית, המועצה של אוטובוסים 14 "אגד",
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שוטרים. 575 סה"כ השריפה במקום הופעלו היום במהלך

11:15 בשעה שמש בית בתחנת היומנאי ע"י נתקבלה השריפה על הראשונה הידיעה
התחנה תורן הגיא. לשער ציון מסילת בין שריפה על הודיעו הניידת שוטרי מתנ"א. מניידת
וטיפלו השריפה על ידעו כבר שאנשיה היישוב, של האש כיבוי לתחנת מידית כך על הודיע
הגיעו 11:25 בשעה ספורות, דקות ותוך סיור, ניידת האירוע למקום שוגרה במקביל בה.

התחנה. ורמ"ס הגזרה מפקד יהודה, מגזרת ג'יפים שלושה גם למקום

הוראה ניתנה כך בעקבות באזור. התפשט סמיך ועשן ענק שריפת השתוללה במקום
התחנה ליומנאי הרמ"ס הורה בבד ובד הגיא, שער לכיוון 38 מס' כביש את לסגור מידית

הכיבוי. תחנת מפקד ואת נוספות כבאיות השריפה למקום להזמין
נציג קק"ל, נציג שמש, בית משטרת תחנת מפקד למקום הגיעו ספורות דקות תוך
חפ"ק. הוקם ובמקום מקורות, ונציג החשמל חברת נציג יהודה, מטה האיזורית המועצה
העזות, והרוחות השרבי האוויר מזג שנוכח וקבעו המצב את בחנו וקק"ל האש כיבוי אנשי
מתנ"א ע"י נסגר דעתם חוות נוכח וצפונה. מזרחה במהירות להתפשט עלולה השריפה
הוצבה שם צובהאשתאול, לכביש הופנתה הרכב כלי ותנועת הגיא, משער 1 מס' כביש

ייחסם. שלא כדי לכביש להגיע כבדים רכב מכלי מנעו במקום השוטרים סיור. ניידת

במהירות התפשטה והיא האש את לכבות הצליחו לא שהכבאים לאחר היום, במהלך
כולל משטרה, של גדולים כוחות הגיעו הטבעי, והחורש היער ולכיוון היישובים לכיוון רבה
מסוקים גם הוזנקו זה בשלב ומקורות. החשמל חברת מד"א, אנשי ירושלים, מחוז פיקוד

הקרקע. על הפועלים לכוחות לסייע כדי ישראל, משטרת של
מים. של גדולות כמויות שהטילו חילהאוויר, של ומטוסים מסוקים הגיעו 15:29 בשעה
בשטח הכוחות הצליחו הארץ, רחבי מכל הנוספות והכבאיות המטוסים הגעת עם
השריפה למקום להגיע איחרו חילהאוויר שמטוסי לציין יש ולכבותה. האש על להתגבר

במקום. ששררו הקשים האוויר מזג תנאי בשל

כוחות של נוכחות שדרשו אש מוקדי נותרו ושם פה אך היום, בתום כובתה אמנם האש
בתאריך לכך אי נוספים. יומיים במשך נוספים וגורמים כיבוי כוחות ושל בשטח משטרה
ואף אש וכיבוי קק"ל אנשי וחיילים, מג"ב אנשי שוטרים. 287 במקום הופעלו 3.7.95
 כבאיות 12 מג"ב, ואנשי שוטרים 70 במקום נותרו למחרת בכוננות. הושארו מסוקים

קק"ל. אנשי 160

מאות הוזרמו למקום סופו. ועד מתחילתו ישראל משטרת ע"י נוהל האירוע כאמור,
ירושלים, וממחוז ממג"ב כוחות ומתנ"א, סיור ניידות משטרתיים, מסוקים שוטרים,
כלי תנועת את ניתבו כבישים, סגרו בשטח, הוצבו השוטרים ממטא"ר. לשריפות ומומחים
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שנפגעו, מהיישובים האזרחים בפינוי עצמם סיכון תוך סייעו חלופיים, לכבישים הרכב
.4.7.95 ועד השריפה, יום ,2.7.95 מתאריך נמשכה זו פעילות בנפש. פגיעות ומנעו

רמ"ח של בראשותו פריצתה, נסיבות לבדיקת מיוחד חקירה צוות מונה השריפה בעקבות
מומחה מז"פ ממטא"ר צארום וסנ"צ ירושלים ממחוז חוקרים ובהשתתפות שמש, בית
לא ציון, מסילת באזור היה האש שמוקד אמנם הוברר החקירה ממצאי עפ"י לדליקות.
כל הוכחה או להצתה סימנים נמצאו לא אך מהמושב, אחד כק"מ הלולים, מחוות הרחק
סנ"צ של השערתו ולפי בקבוקים שברי נמצאו במקום כלשהוא. גורם של לרשלנות שהיא
ושימשו הלוהטת בשמש שהתחממו הבקבוקים משברי נגרמה כנראה האש צארום,
אף נשלח החקירה חומר האש. פרצה החמה הרוח וב'עזרתי קרניים, שריכזה כעדשה

וקנדה. בארה"ב מומחים לבדיקת
במהירות הדליקה על להשתלט הצליחו לא האירוע למקום שהוזעקו הכיבוי וכוחות היות
תפקוד לבדיקת ועדה הפנים שר מינה עצום, נזק וגרמה נרחבים לשטחים התפשטה והיא
נציג בידו סייעו לפידות. עמוס במילואים, אלוף עמד הוועדה בראש במקום. שפעלו הכוחות
ההיבטים כל את בדקה הוועדה נוספים. ונציגים מבצעים רמ"ח ישראל משטרת

לקחים. והופקו בשריפה הקשורים
אג"מ קצין של בראשותו מבצעי משטרתי תחקיר 9.7.95 בתאריך התקיים כן כמו
משטרה, בשטח שפעלו הגורמים כל את וכלל צלולים" "מים כונה התחקיר ירושלים.
בתחקיר הטבע. שמורות ורשות קק"ל מקורות, החשמל, חברת אש, מכבי מד"א, צה"ל,

לעתיד. לקחים והופקו בשטח, גוש כל ותפעול היום מהלכי הוצגו
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פח"ע פ>גיע>

גיתליד בצומת פ>גוע

אנשים 19 נהרגו ביתליד, בצומת מחבלים שני של התאבדות בפיגוע ,22.1.95 ראשון ביום
של המזרחי הקיר ליד נשמע עז פיצוץ כאשר לערך, 09:20 בשעה החל האירוע נפצעו. ו64
כשהם זה על זה ונפלו באוויר חיילים עשרות הועפו הפיצוץ מעוצמת בצומת. הקיוסק
התנפצו, ושחלונותיו לקיוסק בסמוך שחנה באוטובוס שישבו חיילים לעזרה. צועקים
לחבוש והחלו אישיות תחבושות מכיסיהם שלפו חלקם עזרה. להגיש ורצו החוצה קפצו

הנפגעים. את

מספר שעמדה חיילים, של גדולה קבוצה לכיוון רץ שני מחבל נראה ההתקהלות, כדי תוך
הראשון. הפיצוץ אחרי בלבד דקות כ4 בתוכם עצמו ופוצץ מהקיוסק, מטרים

עוברים מע"צ הערכת פי על במדינה. העמוסים לאחד נחשב השרון, צומת / ליד בית צומת
לבסיסים בדרכם לחיילים הסעה מקום משמש הצומת ביממה. רכב כלי אלף כ80 בו
לצפון הנוסעים לאוטובוסים לעלות שמטרתם ולאזרחים לחיילים ומקום ושומרון ביהודה
הכורכר ברחבת קטל. לשדה ספורות דקות תוך הפך זה צומת לדרומה. או למרכזה הארץ,

בהלם. שלקו או לעזרה שצעקו פצועים חיילים פזורים היו האוטובוס תחנת שליד

וסייעו מבסיסם יצאו הם הסמוך. בבסיס ששירתו חיילים למקום הגיעו דקות מספר תוך
אש, וכיבוי מד"א צבא, משטרה, כוחות הגיעו אחריהם השק"ם. לרחבת הפצועים בפינוי
הכבישים וכל לצומת חשו ומשטרתיים צבאיים רכב וכלי אמבולנסים עשרות ציודם. על

וההצלה. הביטחון כוחות של ומהירה שוטפת זרימה לאפשר כדי נסגרו, אליו המובילים
את בדקו וחבלנים, מג"ב יס"מ, אנשי והשרון, השפלה מרחב המרכז, מחוז שוטרי כאמור,
הצומת את חסמו מרכז מתנ"א שוטרי ואילו הרבים, הנפגעים בפינוי וסייעו האירוע זירת
את הקיפו היס"מ יחידות שוטרי הנפגעים. לפינוי תנועה צירי ופתחו הכיוונים מכל לתנועה
והחבלה ההצלה לכוחות ולהפריע הפיגוע לזירת להיכנס מסקרנים למנוע כדי הפיגוע, אזור
תושבי אחר ובמרדף הפיגוע למבצעי סייענים אחר בסריקה החלו כן כמו בעבודתם.
נעצרו המרדף במהלך אליו. הסמוכות ובדרכים האירוע שבאזור בפרדסים השטחים

איו"ש. מערביי 127 והמשטרה, מג"ב שוטרי ע"י לחקירה,

"לניאדו" באזור החולים לבתי הפצועים את פינו צבאיות ומכוניות אמבולנסים עשרות
השומר". ו"תל תקוה בפתח "בילינסון" סבא, בכפר "מאיר" בחדרה, יפה" "הלל בנתניה,
במשך עסקו הצבאית, והרבנות קדישא חברה אנשי עם יחד הפלילי, הזיהוי שוטרי ואילו
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לזיהוי כביר באבו הפתולוגי למכון ובכינויים מהשטח הגופות וחלקי הגופות באיסוף שעות
סופי.

ומהפצועים במקום מהנוכחים עדויות גבו אשר המשטרה, חוקרי גם הגיעו האירוע למקום
המשטרה, של משותף מידע מרכז ,12:00 משעה החל הוקם במקום החולים. לבתי שהובלו
ראשוניים נתונים אספו אשר מקצועיים עובדים כלל המרכז המקומיות. והרשויות צה"ל
בהמשך יקיריהם. את שחיפשו ולאזרחים התקשורת לכלי מידע וסיפקו האירוע, מזירת
ההרוגים, על פרטים נמסרו ושם כביר, שבאכו הפתולוגי למכון המידע מרכז הועבר

ת"א. מחוז שוטרי של בסיועם

הממשלה, ראש המפכ"ל, המרכז, מחוז מפקד גם למקום הגיעו האסון, דבר היוודע עם
על ושמרו אותם ליוו במקום שהוצבו השוטרים נוספים. ואח"מים הרמטכ"ל רבין, יצחק

מפגינים. מפני במקום הסדר

והכבישים ליד בית צומת נפתחו והגופות, הפצועים ופינוי האירוע בזירת הטיפול בגמר
רכב. כלי לתנועת אליו המקבילים

המתאבדים. המחבלים שני נהרגו כן כמו אחד. ואזרח חיילים 18 נהרגו הפיגוע במהלך
ומשטרה). (מג"ב שוטרים ושישה אזרחים 11 חיילים, מהם 47 ,64 נפצעו בנוסף,

ירון ציקוהשווילי, דניאל דגן, עילי ענן, קידר קופשטיין, מאיה גלאון, גלעד הס: ההרוגים
איתן מזרחי, רפאל סלטו, אבי חסון, דוד טוביה, יובל גואטה, עירן שרביט, יחיאל בלום,
שבתאי והאזרח מזרחי סולי רוזן, עדי הירשנזון, אמיר רוזיבסקי, דימאן זינו, בן דוד פרץ,

מחפוד.

צאלח. ומחמד אנור סוכר של בגופותיהם זוהו המחבלים גופות

אור, בן אסף החייל הקשה מפציעתו נפטר הפיגוע, לאחר כשנתיים ,16.12.96 בתאריך
ל20. החללים מספר את העלה ומותו

מתנ"א המרכז, ממחוז שוטרים 426 סה"כ השתתפו האירוע במהלך השונות בפעולות
שוטרי ואחרים. מג"ב מז"פ, חבלנים, יס"מ, שוטרי ת"א, ומחוז ועמקים חיפה מרחב מרכז,
משטרתי מסוק הופעל כן כמו כביר. באבו הפתולוגי המכון לאבטחת הופעלו ת"א מחוז

ולסריקות. לאבטחה

להקפיא ותבעו הארץ, ברחבי מקומות בעשרות אלפים הפגינו בביתליד לפיגוע בתגובה
גבעת בצומת בת"א, היו ההפגנות הממשלה. התפטרות ואת אש"פ עם ומתן המשא את
בלוד, הקניון בצומת בילו, בצומת במודיעין, ז'בוטינסקי, בצומת סירקין, בצומת שמואל,
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ובירושלים. שבע בבאר לחדרה, בכניסה דגן, בית כצומת שמש, בית בצומת

שבמרכז ציון כיכר את לחסום שניסו מפגינים מאות בכוח המשטרה פיזרה בירושלים
מפגינים גם פיזרו ירושלים מחוז שוטרי יפו. רח' ואת הסמוך סמואל הרברט רח' את העיר,

הרצל. הר בצומת

פרקי הנוכחים קראו במהלכה הפגנה. התקיימה הפיגוע, מקום  ביתליד בצומת גם
הנרצחים. לזכר קדיש ואמרו נשמה נרות הדליקו תהילים,

ברחבי המקומות ובשאר בירושלים בביתליד, השוטרים נאלצו אלה הפגנות נוכח כאמור,
ולמנוע הציבור שלום על לשמור סדר, הפרות למנוע כדי מתוגברים, בכוחות להיערך הארץ
תושבי ועובדים עזה, ועל איו"ש על סגר הכריזה הממשלה הערבית. באוכלוסייה פגיעות

לבתיהם. לחזור נדרשו הירוק" ה"קו בתחומי שהו אשר אלו שטחים

על ולפקח הסדר על לשמור ישראל משטרת שוטרי נדרשו ,23.1.95 בתאריך למחרת,
מחוז משוטרי נדרשה מיוחדת היערכות הארץ. ברחבי שנערכו הלוויות במהלך התנועה

העיר. תושבי חיילים לחמישה לוויות נערכו בה ירושלים,
תקני 250 קיצוץ את לבטל רבין, יצחק הממשלה, ראש החליט בביתליד הפיגוע בעקבות
מחוז ואת התפר" "קו את ולחזק לכן, קודם עליהם הוחלט עליו במשטרה, האדם כח
למנוע כדי טכנולוגיים, ואמצעים אדם כוח של תוספת ידי על זאת ש"י. ומחוז ירושלים

אלה. כגון מקרים הישנות שניתן ככל

בתלשבע תופת משא>ת

בסיור שהיה העיירות מתחנת בילוש צוות הבחין לערך, 18.30 בשעה 20.3.95 בתאריך
שני עמדו המשאית ליד ק1608273. מס' אדומה "וולבו" מסוג במשאית בתלשבע, שגרתי

חשודים. לצוות שנראו אנשים

מנהג ביקשו הם מהמקום. נמלט מהם אחד אך החשודים, שני לעבר פנו השוטרים
אחד את בו היכה ברזל, מוט שלף הנהג אולם משאיתו. את ולפרוק להזדהות המשאית
נוספים. משטרה כוחות מידית הוזעקו האירוע למקום מהמקום. ונמלט בראשו השוטרים
הכרה, מחוסר כשהוא אלון, ניסים השוטר את שהחיש מד"א אמבולנס הגיע כן כמו
שנמלט, החשוד מתקיפת קל נפצע איצקוביץ, פרץ השני, השוטר גם "סורוקה". לביה"ח
יריות שש ועוד באוויר יריות שתי וירה אקדחו את שלף עשתונותיו, את איבד לא הוא אך

הנמלט. הנהג לעבר
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כדי תוך אולם סמים. בהברחת או גנובה במשאית שמדובר השוטרים סברו תחילה
בונד" "ג'ימס תיקי מספר נמצאו למקום, שהוזעק המשטרה חבלן ע"י המשאית בדיקת
שנחשדה מהמשאית מידית הורחקו השוטרים מחוברים. וחוטים גז בלון ובהם גב, ותיק
והרחיקו כבישים חסמו אשר נוספים, ומג"ב משטרה כוחות הוזעקו ולמקום כממולכדת,

המשאית. ממקום ואזרחים רכב כלי
כפות שתי ומתחתיו ירוק יוטה בבד החבלן הבחין המשאית, בדיקת במהלך בהמשך,
נקרא בהמשך מיד. ממנה וירד במשאית מחבל שיש הודיע החבלן ברזל. מיכלי ושני ידיים

השוטרים. לקריאת נענה הוא מהמשאית. ולרדת מעליו בגדיו את להסיר המחבל
על נשאל החשוד עזה. תושב פרחאת בוסאם שמדובר והוברר השוטרים ע"י נחקר העציר
הוחלט התייעצות לאחר תמים. נוסע שהוא וטען מידע לנדב סירב אך המשאית תכולת

תכולתה. על המשאית את לפוצץ במשטרה
חבלן חששות את המאשרים מהזירה, ממצאים החבלה מעבדת אנשי אספו פיצוצה לאחר
החיצוניים במיכלים כי ונתגלה נפץ, חומר עם לחץ מיכלי שני נמצאו במקום המשטרה.
בנוסף הרסס. את להגביר כדי ומסמרים, מתכת פיסות לתוכם והוכנסו חריצים חורצו
אך בונד" "ג'ימס לתיקי הוכנסו החבלה ממטעני חלק חשמליים. ומוליכים סוללות נמצאו

ההפעלה. למנגנוני מחוברים כבר היו האם לקבוע היה ניתן לא

לתל בואו סיבת לטענתו חבלנית. לפעילות קשר כל לו שאין וטען נחקר פרחאת וסאם
כטייח. הנייה, אבו עדל הקבלן אצל עבודתו הייתה שבע

שביום טענו בחקירתם מתלשבע. הנייה אבו ועדל סמיר האחים הקבלנים נחקרו כך בשל
קודם חודשים מספר אך פרחאת, וסאם את להעסיק התכוונו ולא העסיקו לא האירוע
נבדקה חקירתם במהלך טייחות. בעבודות ועזה שומרון מיהודה, פועלים העסיקו אכן לכן
חשד כל הפריכו השניים אולם התופת, משאית בפרשת מעורבים הס גם שמא האפשרות

ושוחררו. נגדם

חמאד ג'יהאד למשאית הקשורים תלשבע תושבי שני על מודיעיני מידע נתקבל בהמשך
לעוצרם. כדי החשודים לבתי ניגשו השוטרים רקייק. אבו חמאד עמאד ואחיו רקייק אבו
נחקר ג'יהאד מהמקום. להימלט הצליח עמאד אחיו אך רקייק, אבו ג'יהאד את עצרו הס

לאירוע. קשר כל והכחיש

אחמד ריאד סמרי שם על רשומה המשאית כי והוברר נבדקו, המשאית בעל של פרטיו
השוטרים הבחינו הבוקר בשעות הלילה. כל במשך נמשך אחריו המצוד עזה. תושב מחמד,

לידיהם. עצמו הסגיר והלה בחשוד
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לחקירה הועברו ריאד, סמרי המשאית ובעל פרחאת וסאם שנתפסו החשודים שני
וסאס לבסוף הודה החקירה במהלך לחקירתם. הוזמן השב"כ של וצוות אשקלון בתחנת
בשעה 20.3.95 בתאריך מעזה שיצא סיפר הוא ה"חמאס". לארגון בהשתייכותו פרחאת
בין הנפץ חומרי עם מסתתר כשהוא ארז, מחסום דרך ריאד, סמרי של במשאיתו 16:30
התכוון הוא בישוב. דירה ולשכור לתלשבע להגיע הייתה מטרתו הגב. ותיקי המזוודות
שיגיעו עד האדמה בתוך עמם שהביאו הנפץ חומרי את להסתיר המשאית נהג עם יחד

התאבדות. פיגועי לבצע כדי בהם וישתמשו מתאבדים למקום
עמאד בשם שבע תל תושב גם בפרשה מעורב המשאית, לנהג שבנוסף טען פרחאת וסאם

נוספים. עזה תושבי ושני רקייק אבו
לשחרור ומתן משא לנהל כדי הדרום, באזור חייל לחטוף תכננו ששולחיו גם סיפר הוא
דרישתם אם החטוף החייל את להרוג התכוונו ושהם בישראל, הכלואים "חמאס" אנשי
הפיגוע בעקבות המחסומים הגברת בשל לפועל יצאה לא תכניתם במלואה. תמולא לא
התאבדות פיגועי לביצוע נפץ מזוודות להכניס בתכנית שינוי על החליטו לכן בביתליד.
בבוקר. ראשון ביום המרכזית, ובתחנה החיילים של ההסעה בתחנות בבארשבע,

תכניתם. את סיכלה המשאית ופיצוץ תפיסתם
מתל רקייק אבו עמאד את לאתר מאמצים נעשו שנתפסו, החשודים לחקירת במקביל
מזון לו ומספקים לו המסייעים אנשים מספר על המצביע מודיעיני מידע נתקבל שבע.
רקייק אבו אבתסאם אחותו נעצרה ,8.5.95 בתאריך זה, מידע בעקבות מסתור. ומקום

עמאד. לאחיה סיוע מתן בשל
שישמש כדי עמאד שקנה "ג'י.אם.סי"., מסוג רכב השוטרים ע"י נתפס ב7.5.95, קודם, יום

החייל. לחטיפת המחבלים את
עצמו את רקייק אבו עמאד הסגיר תלשבע, מועצת ראש של בתיווכו ,16.5.95 בתאריך

תשוחרר. אבתסאם שאחותו לו שהובטח לאחר המשטרה, לידי
לחטיפת קשר בקשירת ל"חמאס", בהשתייכותו הודה חקירתו במהלך ונחקר. נעצר הלה
כדי לתלשבע, ארז ממחסום הנפץ מזוודות עם התופת משאית בהבאת ובחלקו חיילים

יותר. מאוחר במועד לתלשבע להגיע אמורים שהיו למתאבדים, למסרם
כדי הצבאית, לפרקליטות החקירה תיקי הועברו בפרשה, המעורבים של חקירתם בסיום
פרחאת ואסם על גזר בלוד הצבאי המשפט בית מעשיהם. בגין אישום כתבי נגדם להגיש
בבית נדחה ערעורו שבע. בתל התופת משאית פיגוע בנסיון חלקו בגין מאסר שנות 9.5

גזר רקייק, אבו חמאד עמאד על מאסר. שנות ל11 הוחמר ועונשו לערעורים הצבאי הדין
הדין בית גזר המשאית) (בעל ריאד סמרי על בפועל. מאסר שנות 9 הצבאי המשפט בית

שנים. שלוש למשך תנאי על מאסר חדשי 32 ועוד בפועל מאסר חדשי 40 הצבאי

530



1995

נמשך התופת, משאית גילוי עם ,18:30 לשעה סמוך ב20.3.95 החל האירוע כאמור,
משתף תפיסת עם ב16.5.95 והסתיים ,06:30 בשעה ב21.3.95 המשאית נהג בתפיסת
השתתפו האירוע, במהלך תלשבע. תושב רקייק, אבו עמאד המחבלים עם הפעולה
וחוקרים, בלשים כולל הנגב ממרחב דרום, ממחוז שוטרים ביטחון אנשי מאלף למעלה
מג"ב, מבא"ח דרום, ממג"ב שרון, מיס"מ ב"ש, מיס"מ דרום, ממתנ"א דרום, מיס"מ
סגרו הם וביעילות. במהירות פעלו בשטח הכוחות ומהשב"כ. מצה"ל מו"מ, מצוות מימ"מ,
נבטים עומר, הסמוכים היישובים את ותגברו אותו סרקו תלשבע, היישוב את מידית
לתפיסתם הביאו אלה פעולותיהם עצמה. התופת במשאית טיפלו כך כדי ותוך שבע, ובאר

כבד. אסון ולמניעת רבה וביעילות במהירות המחבלים של

השוטרים. של לעירנותם הודות היתה בתלשבע התופת משאית שתפיסת לציין יש
בדואי חשוד של במעשה מעורבותו על והידיעה המחבלים, תפיסת ידי על שנמנע האסון
מפני זאת כולה. ישראל אזרחי ואת תלשבע תושבי את בתדהמה היכו מתלשבע,
כנאמנים הידועים בצה"ל המשרתים ישראל מדינת אזרחי הם בתלשבע שהבדואים
גדולה לתהודה זכה וראשוני, חריג מעשה שהיה מהם, אחד של הפעולה שיתוף למדינה.

התקשורת. בכלי

ביתשלימ 26 מס' ובאוטובוס גן ברמת 20 מס' באוטובוס פיגועים
נסע האוטובוס .20 קו "דן" באוטובוס פיצוץ אירע ,08=36 בשעה ,24.7.95 בתאריך
הגיע כאשר גן. רמת דרך הכרמל, שוק לכיוון בת"א עתידים מקריית הרגיל במסלולו
מטר וכ150 באיטיות, לנסוע האוטובוס החל גן שברמת הלל אבא ברח' תנועה לפקק

הפיצוץ. אירע היהלומים, בורסת מול "עלית", מצומת
ומכסה ממקומם נעקרו רבים וכסאות הדלת האחורית. הדלת ליד גדול לחור גרם הפיצוץ
והכביש האוטובוס רצפת על הפיצוץ. מעוצמת נפערו האוטובוס של המטען ותאי המנוע
וחלקי קרועים חשמל חוטי שבורות, זכוכיות פיח, דם, מתכת, של ערבוביה נוצרה שלידו
הם אף נפגעו האוטובוס ליד שהיו לבן וטנדר כחולה "מיצובישי" מכונית בגדים.

העצום. מההדף שמשות נופצו היהלומים בורסת בבנייני גם נופצו. ושמשותיהם
מכוניות ונטל"י, שח"ל מד"א, של אמבולנסים עשרות קצר זמן תוך הגיעו האירוע למקום
ואנשי חוקרים חבלנים, תנועה, מג"ב, דן, מרחב שוטרי רבים משטרה וכוחות אש כיבוי
גם אסון כבכל והמפכ"ל. ת"א מחוז מפקד דן, מרחב מפקד למקום הגיעו כן כמו מז"פ.
קדישא. חברה של חללים לזיהוי היחידה אנשי קצר זמן תוך הפיגוע למקום הגיעו הפעם

הכיוונים, מכל לתנועה "עלית" צומת נסגר הרבה, ההמולה למרות ספורות, דקות תוך
את במהירות הוציאו ורופאים חובשים שוטרים, עשרות החולים. לבתי הצירים ונפתחו
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הרבים הפצועים את במהירות והובילו בשטח ראשוני טיפול טיפלו מהאוטובוס, הפצועים
שטח ו"בילינסון". השומר" "תל "איכילוב", החולים לבתי פונו הפצועים החולים. לבתי
הגופות בפינוי החלו ומז"פ אמת של חסד ואנשי וחבלה, מז"פ אנשי ע"י נבדק הזירה

בשטח. שהתפזרו הגופות וחלקי
ככל לאוטובוס, עלה המתאבד המחבל כי הוברר הנוסעים ומעדויות הפיצוץ זירת מבדיקת
האוטובוס במרכז התיישב חבלה, מטען עמו נשא הוא איילון". "קניון בתחנת הנראה,

המטען. את פוצץ "עלית", צומת כדוגמת סואן למקום הגיע האוטובוס וכאשר
המחבל גופת נפצעו. נוספים נוסעים ו32 האוטובוסים מנוסעי חמישה נהרגו בפיצוץ
תמרי רחל ליבוביץ, נחמה כהן, צביה אורן, זהבה ההרוגים חמשת כל בשטח. נמצאה

גן. ורמת ת"א תושבי שישים, גיל מעל פנסיונרים היו שקדי ומשה

הרחק לא עמדו הס ימין. אנשי מפגינים כ200 קצר זמן תוך הגיעו הפיגוע למקום
הרשות עם הביניים הסדרי ויישום הממשלה נגד גנאי קריאות לקרוא והחלו מהאוטובוס
הממשלה. וראש הרמטכ"ל למקום הגיעו כאשר התגברו קריאותיהם הפלשתינאית.
ולאח"מים. לאוטובוס להגיע שניסו המפגינים את להדוף נאלצו במקום שהוצבו השוטרים

נוקה הכביש מהמקום, הפגוע האוטובוס פונה ,12:00 השעה בסביבות מכן, לאחר כשעה
רכב. כלי לתנועת ונפתח

הם הקרבנות. זכר עם התייחדו אשר אזרחים מאות הפיגוע למקום הגיעו הערב בשעות
קראו הפעם שגם ימין מפגיני ביניהם היו ישראל. דגל את והניפו נשמה נרות הדליקו
לא "זה כגון שונים בשלטים אחזו המפגינים המדיניים. ומהלכיה הממשלה בגנות קריאות
עשרות השלום. שיחות את לאלתר להפסיק וקראו וכר, דמים" "ממשלת טרור", זה שלום

ולחוסמו. לכביש לרדת מהמפגינים מנעו דן ממ"ר של בפיקודו שוטרים

ומול ברחביה הממשלה ראש בית מול נאספו הם ימין. אנשי הפגינו בירושלים גם
הממשלה. מדיניות על ומחו העיר, כמזרח האוס" ה"אוריינט

המחבל של שמו את מלפרסם הפעם נמנעו הפיגוע מארגני הקודמים, לפיגועים בניגוד
האחריות את עצמם על נטלו לא ואף מקום בשום אבלים סוכת הקימו לא המתאבד,
על הצביע שפוצץ, באוטובוס שנמצא החבלה מטען וסוג הפיגוע ביצוע אופי אולם לפיגוע.
על הנמנים ואנשיו, "המהנדס", המכונה עייאש, יחיא בפיגוע מעורבים הפעם גם כי כך
אכן והם תוגבר, ושולחיהם המבצעים אחר המצוד הפונדמנטליסטי. והאסלאם ה"חמאס"
אשכול בשדרות 16 מס' "אגד" באוטובוס הפעם נוסף. פיגוע שביצעו לפני לא אך נתפסו,

בירושלים.
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"רנה ביה"ס לצומת סמוך אשכול, בשדרות ,07:55 לשעה סמוך ,21.8.95 בתאריך כאמור,
הר לכיוון יובל מקרית שנסע ,26 מס' קו ארוך מפרקי אוטובוס בתוך פיצוץ אירע קסין",
הפיצוץ. בזמן מאחוריו שנסע ,9 מס' קו נוסף, אוטובוס גם נפגע הפיצוץ במהלך הצופים.

הצופים, והר אשכול לשדרות המרכזית התחנה דרך יובל מקרית הנוסע ,26 מס' אוטובוס
במעונות הגרים הצופים, בהר העברית" "האוניברסיטה של הסטודנטים את משמש
ומשרדי המשטרה של הארצי המטה עובדי ואת יובל, קרית בשכונת שכורות ובדירות
המבקשים ואזרחים עובדים בו נוסעים כן כמו ג'ראח. שיך שבשכונת השונים הממשלה
ל08:00 הסמוכה הפיצוץ, בשעת לכן הצופים. שבהר "הדסה" החולים לבית להגיע
האוטובוס גם ולעבודה. לאוניברסיטה בדרכם בנוסעים עמוס היה האוטובוס בבוקר,
להר בדרכו העיר, וממרכז רם מגבעת בנוסעים עמוס היה ,9 מס' קו מאחוריו, שהיה
עצמו את פוצץ כאשר מבחינתו, מוצלחים ובעיתוי במיקום בחר כן, אם המחבל, הצופים.
ירדו טרם הנוסעים רוב כאשר הארצי, המטה לפני תחנות שתי זו, עומס בשעת

מהאוטובוסים.

אנשי ומג"ב משטרה כוחות מד"א, של ניידות ספורות דקות תוך הגיעו האירוע למקום
ומטא"ר, המחוז של מז"פ טכנאי המשטרה, של חללים זיהוי צוותי מיעוטים, מפלג אח"ק,
נתיבים ונפתחו רכב כלי לתנועת נסגר הצומת אמת. של חסד ומתנדבי חבלה ניידת

ההצלה. לכוחות
החולים לבתי ומשטרה מד"א אנשי ע"י מיידית פונו האוטובוסים משני הרבים הפצועים

חולים". ו"ביקור צדק" "שערי כרס, עין "הדסה" הצופים, הר "הדסה"
המחבל בחר הפעם כי והוברר החבלה אנשי ע"י נבדקו האירוע וזירת האוטובוסים
עצמו את ופוצץ ,26 מס' קו הארוך האוטובוס של האחורי בחלקו להתיישב המתאבד
בשני רבים לנפגעים לגרום כדי מאחור, אליו התקרב 9 מסי קו אוטובוס כאשר

האוטובוסים.

אישור קבלת עם מיד בזירה, אח"ק של מהירה פעילות שאיפשר חפ"ק הוקם במקום
כדי השונים החולים לבתי חוקרים נשלחו כן כמו האוטובוסים. את שסרקו החבלנים

הפצועים. את לתחקר
החלו אמת, של חסד מתנדבי עם בשיתוף ומטא"ר, ירושלים מחוז של חללים זיהוי צוותי
וחלקי הגופות הועברו בסיום, לחללים. הקשורים ונתונים מוצגים האירוע בזירת לאסוף
הושארו במקום שזוהו הגופות שתי שמגר. הלוויות בבית לבדיקה בשטח שנמצאו הגופות

סופי. לזיהוי כביר באבו משפטית לרפואה למכון הועברו הנותרים ושלושת בשמגר
החולים בבית לטיפול הועברו פצועים 33 אנשים. 107 ונפצעו ארבעה נהרגו הפיגוע במהלך
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ל"ביקור ו4 צדק" ל"שערי 47 כרם", עין ל"הדסה הועברו 23 הצופים". הר "הדסה
הטיפול. להמשך נותרו ו72 מהפצועים 35 לבתיהם שוחררו היום במהלך עוד חולים".

בן אייזנמן נועם ורפ"ק 46 בת דוואני גואן ,26 בת כהן רבקה הם; בפיגוע ההרוגים שמות
הרביעית ההרוגה לעבודה. בדרכו היה אשר במטא"ר, פלילי לזיהוי המחלקה עובד ,35

מכן. לאחר ימים מספר רק זוהתה ה44, בת נאה יעקב בן חנה בפיגוע

שר 08=55 בשעה הפיגוע למקום הגיע ובנפגעים, האירוע בזירת הטיפול כדי שתוך לציין יש
11:00 בשעה מכן, לאחר כשעתיים גנאי. קריאות לעברו קראו אזרחים ומספר המשטרה,
ויידו המשטרה גדרות את הפילו המפגינים לשוטרים. אזרחים כין עימותים החלו לערך,
כתוצאה למדרכות. המתפרעים המפגינים את הדף המשטרה כוח השוטרים. לעבר אבנים
גנאי לקריאות "זכה" למקום שהגיע המדינה נשיא גם ושוטר. אזרח נפצעו האבנים מיידוי

המתפרעים. מצד ולצעקות

לתנועת ונפתח נוקה הכביש מהמקום, הפגועים האוטובוסים שני פונו לערך, 11.15 בשעה
רכב. כלי

על במחאה ימין, אנשי של הפגנות עשרות הארץ וברחבי בירושלים נערכו הפיגוע ביום
בצומת ,1 מס' בכביש לעיר בכניסה מקומות בשלושה הפגינו בירושלים הביטחוני. המצב
האלימה הייתה סנהדריה בצומת ההפגנה הפיגוע. מקום אשכול, שד' ובצומת סנהדריה
בגבו. נפצע משטרה וקצין השוטרים לעבר אבנים המפגינים השליכו במהלכה ביותר.
מפגינים מאות הצומת. את שחסמו המפגינים לפיזור מים זרנוקי במקום הופעלו בתגובה

ויצמן. שד' את פעמים מספר לחסום המפגינים הצליחו כאן לעיר. בכניסה גם ניצבו

בוגד" "רבץ בהם שנכתב שלטים נשאו הם "כך". תנועת מפעילי עשרות היו המפגינים בין
ועוד. יחליט" העם רק גורלית הכרעה מאיו"ש צה"ל "יציאת רביף, ו"אדולף

שמואל, גבעת במחלף בת"א, חב"ד, לכפר סמוך ירושליםת"א בכביש גס היו הפגנות
בבת העצמאות בשד' איילון", "קניון ליד גן, ברמת גוריון ז'בוטינסקיבן הרחובות בקרן
צבר בצומת פוסט, הצ'ק בצומת אתא, קרית בצומת הפגנות היו בצפון חולון. ובצומת ים

ביתליד. ובצומת תפוח בצומת עמנואל, בצומת גולני, בצומת ביאליק, בקריית

סדר, הפרות למנוע כדי גדולים בכוחות ישראל משטרת נערכה הרבות, ההפגנות נוכח
הופעלו היום במהלך הערבית. באוכלוסייה ופגיעה מפגינים ע"י לתנועה כבישים סגירת
והופעלו ית"מ, ומתנדבי מטא"ר מג"ב, ירושלים, ממחוז שוטרים 658 סה"כ בירושלים

הארץ. חלקי בשאר רבים וכוחות מסוקים
מס' בקו הפיגוע לחללי זיכרון עצרת התקיימה 23:3519:20 השעות בין ,27.8.95 בתאריך
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מראשי ושילנסקי מצא הכנסת חברי איש. 25000 השתתפו בעצרת אשכול. ברמות 26

בפני דברים נשאו אחרים ואח"מים הדרוזים נציגי נתניהו, בנימין הליכוד ויו"ר הליכוד
הנוכחים.

סדרנים תנועתם. של דגל אוחזים כשהם "כך" אנשי ארבעה לבמה עלו העצרת במהלך
מהמקום. הארבעה את והרחיקו הדגל את הורידו במקום שהוצבו

שהנוכחים לאחר שעה כרבע אולם "התקווה". בשירת העצרת הסתיימה ,20:35 בשעה
משטרה וכוח הכביש, את לחסום שניסו אנשים כ20 של קבוצה למקום הגיעה התפזרו

מהם. זאת מנע במקום שנכח
וממג"ב. ירושלים ממחוז שוטרים 468 סה"כ במקום הופעלו העצרת במהלך

את עצמו על ארגון שום נטל לא גן, ברמת כמו ,26 מס' בקו בפיגוע הפעם, שגם לציין יש
הצליח ספורים ימים תוך אך המתאבד. המחבל שם פורסם לא ואף לפיגוע האחריות
שכם מאזור מחבלים חוליית של עקבותיה על לעלות והמשטרה צה"ל בשיתוף השב"כ

גן. ולרמת לירושלים המתאבדים את ששלחו האנשים את ולעצור

התאבדות פיגועי מספר לבצע שהתכוונו איו"ש, תושבי "חמאס" אנשי היו החוליה אנשי
התכוונו וכן השב"כ, ע"י ושנתפסה כבר, שהוכנה תופת מכונית להניח התכוונו הם נוספים.

ה"חמאס". כלואי לשחרור ומתן משא ניהול לצורך חיילים לחטוף

בכיר מבוקש עיסא, שאכר אלנאצר עבדל היה המתאבדים, שני את ששלח הכנופיה, מנהיג
ומאומצות, רבות מודיעיניות פעולות לאחר השב"כ ע"י נלכד הוא משכם. ה"חמאס" של
חבריו. ומעללי מעלליו על או תכניותיו על סיפר לא הוא אך ,26 מס' בקו הפיגוע לפני עוד
לשני באחריותו הודה לטלטלו, משפטי אישור קבלת ולאחר חוקריו, בלחץ הפיגוע, לאחר

נוספים. פיגועים חבריו, עם יחד לבצע, שתכנן ובכך הנ"ל הפיגועים
אמורים שהיו מקלע, ותת מקלע גם שכללו רבים, חבלה חומרי גם נתפסו מעצרו עם

הבאות. בפעולותיהם המחבלים את לשמש

"נוטרלה", זו וכאשר המתקתקת", "הפצצה השב"כ ע"י כונה עיסא שאכר אלנאצר עבדל
לרווחה. הביטחון כוחות אנשי נשמו הודאתו, עם כלומר

וראש "המהנדס", המכונה עייאש, יחיא של תלמידו ה27, בן עיסא שאכר אלנאצר עבד
השתייכותו בגין בעבר נעצר ובירושלים, גן ברמת באוטובוסים הפיגועים מבצעי חוליית
ע"י הוכרז ואף בשכם, אלנג'אח במכללת הסטודנטים גוש כיו"ר שימש הוא ל"חמאס".
וקיבל עייאש, יחיא ורבו מורו עם נפגש שם לעזה. לברוח הצליח כאשר כמבוקש, השב"כ

535



אירועים ספר

נשלח הוא תופת. מכוניות להתקין וכיצד תקניים חבלה מטעני להכין כיצד הדרכה ממנו
התאבדות. לפיגועי מתנדבים לגייס כדי לאיו"ש, דיפ ומוחמד עייאש יחיא מפקדיו ע"י

שקיבל בכספים לשכם. ולחזור מעזה לצאת הצליח גן ברמת הפיצוץ לפני כאמור,
הוא מטרותיו. ביצוע לשם וציוד מכונית ורכש כימיים חומרים קנה דירה, שכר ממפעיליו
במחסומים, הביקורת את עבר שבאמצעותן מזויפות, זהות תעודות בארבע הצטייד

ושומרון. יהודה רחבי מכל ומגויסים סייענים עשרות של ברשת והסתייע

אלנג'אח. באוניברסיטת בשכם מצא ה22, בן עזאם אנואר לביב הראשון, המתאבד את
ב הפיגוע, ביום אותו הסיע ואף עבורו, שהכין המטען את להפעיל כיצד אותו לימד הוא
גן. ברמת 20 מס' בקו הפיגוע את לבצע כדי איילון", ב"קניון האוטובוס לתחנת ,24.7.95

דהריה מכפר ג'ברין סופיאן בירושלים, 26 מס' בקו לפיגוע האחראי השני, המתאבד את
מוחי היה ביניהם אחרים. "חמאס" פעילי של בתיווכם ביריחו, פגש חברון, הר שבדרום
אותו ומסר עיסא, מעבדשלנאצר המטען את שלקח הקשר איש חנינה, מבית שריף אלדין

נעצר. עיסא אלנאצר שעבד לפני עוד הפיגוע, לפני יומיים למתאבד
משכם, סעיד ועותמאן עיסא אלנאצר עבד ובראשם השכ"כ, ע"י החוליה אנשי תפיסת
של נוספות וחוליות רב זמן עבר לא אך זו, חוליה של פעילותה את חיסלה אמנם
עם פסקו לא היהודית האוכלוסייה בקרב הרצח פעולות הוקמו. מרצחים מתאבדים

האלה. החוליה אנשי של לכידתם
עולם. מאסר משכם סעיד עותמאן על גזר בלוד, הצבאי המשפט בית 11.7.1996 בתאריך

דינו. גזר לבירור עדיין מחכה עיסא, אלנאצר עבד לחוליה, שותפו
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*ש"ק  קהילת* ש>טור >ח>דת

הפתיחות הציבור. כלפי יותר רבה פתיחות ישראל משטרת מגלה האחרונות בשנים
בתהליכים המקומיות, הרשויות את ובעיקר הציבור, את לשתף ברצון מתבטאת
בין איכותיים גומלין ויחסי אמיתית שותפות ליצור וברצון שונים, ובפרויקטים ארגוניים

המקומית. הקהילה ברמת במיוחד והציבור, המשטרה
קהילה לקשרי והיחידה משא"ז בהקמת והתבטאה קודמות בשנים החלה זו מדיניות

משטרה.

ויחסי אמיתית שותפות המבטאת ארגונית ותרבות כוללת תפיסה נוצרה לא זאת למרות
לא כן כמו המקומית. הקהילה ברמת לא ובמיוחד והציבור, המשטרה בין איכותיים גומלין
ארגוניים תהליכים נוצרו ולא בקהילה ממוקד שיטור של עקרונות המבטאת תורה הייתה
יעדים קביעת כוללת, אסטרטגיה קביעת של במובן מערכתית, בצורה זו גישה שיישמו

בשטח. והכוונה פיתוח בקרה, נדרש, ארגוני פיתוח ביצוע ומטרות,

המיועד ארגוני מהלך של תחילתו על 1994 בשנת חפץ, אסף המפכ"ל החליט זאת בעקבות
אשר הקהילה, עם יותר הדוק פעולה שיתוף ליצור כדי הללו, הגומלין יחסי את לשנות
קהילתי לשיטור היחידה להקמת הביאה זו החלטה קהילתי. שיטור של בעקרונות יתבטא

יש"ק.

תכנית להכין עליו והטיל גימשי, דני לתנ"צ מינוי כתב הרמ"ט הוציא 28.9.94 בתאריך
הארצי. במטה הקהילתי השיטור יחידת להקמת

היש"ק של הפעולה עקרונות את המפרט מסמך גימשי דני תנ"צ פרסם 11.12.94 בתאריך
ארגון פקודת ב12.11.95 יצאה זאת בעקבות זו. יחידה של הארגוני למבנה הצעה הכולל

שלה. הארגוני והמבנה תפקידיה היחידה, יעדי פורטו בה היש"ק, להקמת

כדלהלן: ומדור, מחלקות שתי היש"ק כללה 1995 בשלהי זו, פקודה פי על
העיתון הפקות, יחידת הסברה, מדור הכוללת קהילתית, לתקשורת המחלקה א.

המשטרה. ותזמורת "מראות"

פיתוח ומדור קהילתי שיטור פיתוח מדור הכוללת קהילתי, שיטור לפיתוח המחלקה ב.
תורות.

והערכה. מחקר מדור ג.

בכלי הסברה ע"י הציבור עם קשר יצירת הם: קהילתית לתקשורת המחלקה תפקידי
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לציבור מידע לתת ועוד; מקומונים טלוויזיה, רדיו, עיתונות, כגון השונים, התקשורת
גומלין קשרי ליצור עיון? ימי הרצאות, לארגן צילומים; כרזות, עלונים, מידע, דפי באמצעות
מתנ"סים, כגון: המשטרה, עבודת לגבי הקהל דעת עיצוב על השפעה להם שיש גופים עם
העיתון את לאור מוציאה זו מחלקה ועוד. מתנדבים ארגוני שכונות, ועדי ספר, בתי
הפקה, שירותי נותנת גם המחלקה קהילתי. שיטור בנושא מקצועי וביטאון "מראות",
בין השותפות את לקדם שמטרתן כאלה בייחוד המשטרה, יחידות לכל והסברה פרסום

והציבור. המשטרה

המשטרה בין שותפות של מודלים פיתוח הם: קהילתי שיטור לפיתוח המחלקה תפקידי
למשרדים, יישומיים מודלים פיתוח בעיקר ומודיעין; חקירה סיור, בתחומי והציבור
הספר בבתי וקרימינולוגיה משטרה ללימודי תכניות וליישם לפתח ולמרחבים; לתחנות
השיטור של השונים ההיבטים את שיישמו מנת על המקצועיים לאגפים ולייעץ התיכוניים
ומנהיגות המקומיות, הרשויות עם שותפות של דפוסים מפתחת המחלקה הקהילתי.
כגון ייחודיות, אוכלוסיות עבור פרויקטים יוזמת ושוטרים, מפקדים בקרב קהילתית
רמת את המבקרת מערכת ויוצרת מיעוטים, ובני נשים, נוער, בני חדשים, עולים קשישים,

במשטרה. השונות היחידות ע"י לציבור הניתנת השירות
בישראל וארגונים מוסדות עם גומלין קשרי יצירת הם: והערכה מחקר מדור תפקידי
בתחום מידע להחליף כדי משטרה, ויחידות מחקר גורמי אקדמיים, מוסדות כגון: ובעולם

ולבקרם. אחריהם לעקוב וכן מחקר, תכניות וליישם לפתח וכדי ההתנהגות מדעי
רכב. כלי תקני ושמונה כ"א תקני 52.5 סה"כ אושרו היש"ק ליחידת

השיטור בתחום שתפעל עלאגפית, יחידה תהיה היש"ק כי נקבע הארגון בפקודת
למפכ"ל. ישירות כפופה ותהיה הקהילתי,

ארבע נבחרו ,1995 שנת במהלך היחידה, של ההתחלתי בשלב הארגון, לפקודת בהתאם
תכנית גובשה לוד. ותחנת שמש בית תחנת ראשל"צ, תחנת אשדוד, תחנת מודל תחנות
סמינריוני והתקיימו המודל, בתחנות הארגוני הפיתוח ותהליכי ההכשרות לביצוע בסיסית
הפשיעה לצמצום ציבוריות מועצות להקמת יזומה פעילות נעשתה הללו; בתחנות תכנון
נבנו העבירות); למניעת ציבורית (מועצה "מצילה" עם בשותפות המקומיות, ברשויות
וקורסים השתלמויות חניכי בפני שהוצגו הקהילתי, השיטור בתחום לימוד יחידות
תקשורת בנושא משותפת פעילות נוצרה שידור; ותשדירי סרטים הופקו משטרתיים;
עם שותפויות של מודלים ופותחו הקהילתית, הטלוויזיה בתחום בעיקר קהילתית,

ועוד. ובעבריינות בפשיעה העוסקים וארגונים מוסדות
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ישראל משטרת ע"* החינוך מוסדות אבטחת
תשנ'יו הל>מוד>ם שנת ופתיחת

את ישראל משטרת על להטיל (5719 מס' (החלטה הממשלה החליטה 25.6.95 בתאריך
החינוך משרד עם בשיתוף הארץ, ברחבי החינוך מוסדות לאבטחת הכוללת האחריות

תשנ"ו. הלימודים שנת פתיחת עם ,1.9.95 מתאריך החל זאת המקומיות. והרשויות
לנושא שגויסו שוטרים, 3 ב32 כוחותיה את ישראל משטרת תיגברה ההחלטה עפ"י
בבתי ולהכשרתם המהיר לגיוסם במיוחד שנערכו אכ"א, אנשי ע"י הספר בבתי האבטחה
קציני בסיוע החינוך, מוסדות אבטחת בנושא פרק ניתן ההכשרה במהלך המחוזיים. הספר

מחוזיים. ורישוי אבטחה קציני עם ובתיאום החינוך ממשרד ביטחון
את הנושאות המוסדות, לאבטחת שיועדו מיוחדות ניידות זו למטרה הוכשרו לכך בנוסף

חינוך". מוסדות "אבטחת השלטים
נערך הלימודים, לתחילת הראשון ביום כבר ויעילה טובה היערכות להבטיח מנת על
שאמורים הכוחות נבדקו במהלכו בגרות". "בחינות שכונה ארצי תרגיל 29.8.95 בתאריך
בו ונטלו שעות, כחמש נמשך התרגיל ואנשיהן. ציודן על הניידות כולל בשטח, לפעול היו
של תגבור כוחות כולל שמשון), ומרחב ש"י למחוז (פרט והמרחבים המחוזות כל חלק

ומשא"ז. מג"כ

את לבחון הייתה שמטרתם השונות, ביחידות תרגילים קדמו בגרות" "בחינות לתרגיל
בשטח. היחידות היערכות

והתחנות המרחבים המחוזות, נערכו ,1.9.95 בתאריך תשנ"ו, הלימודים שנת בתחילת
הפריסה שבועיים. למשך המעובה, החינוך מוסדות אבטחת מערך לפריסת הארץ ברחבי
החינוך ובמוסדות החינוך למוסדות המובילים בצמתים ומתנדבים שוטרים הצבת כללה
לתפקיד במיוחד שהוכשרו הניידות, ביצעו כן כמו שומרים. או מאבטחים בהם היו שלא

החינוך. מוסדות את בדקו המשטרה וחבלני מניעה, סיורי זה,
השוטרים ע"י בוצעה השנה כל ובמהלך הלימודים שנת בתחילת זו אינטנסיבית פעילות
מקומיות רשויות עובדי מתנדבים, ובסיוע ומשא"ז מתנ"א שוטרי לכך, שהוכשרו המיוחדים
מה לפי השנה כל במהלך ונמשכה תשנ"ו, הלימודים שנת תחילת עם החלה היא ואחרים.

הארץ. ברחבי החינוך מוסדות על ושמירה הנחיה פיקוח, ע"י שנקבע,
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(שח"מ) >שראל למשטרת חובה שוטר* ג>וס

הביטחון שירות לחוק תיקון 1.8.95 בתאריך בכנסת התקבל כשנה, שנמשכו דיונים לאחר
נכנס החוק התשנ"ה1995). מוכר ושירות במשטרה שירות שעה, והוראת 7 מס' (תיקון

.10.8.95 בתאריך החוקים, בספר פרסומו עם לתוקף
למלא מוצבים צבא יוצאי פיו שעל ההסדר את בחקיקה ומעגן התיקון מסדיר במקביל
אחרות וביחידות השונים הממשלה משרדי במסגרת היתר, בין הצבאי, שירותם את

לצבא. שמחוץ
העקרונות מהסכמי נבעה ישראל, במשטרת לשירות החובה חיילי העברת על ההחלטה
והפניית הלאומי העדיפויות בסדר לשינוי היתר בין שהביאו הפלשתינאים, עם שנחתמו
צפוי שהיה המדינה בתקציב ולגידול הפנים ביטחון של במשימות טיפול לטובת משאבים
החיילים שקליטת היתה ההנחה ישראל. למשטרת שנוספו החדשות המשימות בגין
המטלות את למלא גיסא, מחד לה שיעזור מצב שורותיה, את תגדיל ישראל, במשטרת

אלה. מטלות בשל ההוצאות את משמעותית בצורה לצמצם גיסא, ומאידך החדשות,
להורות רשאי הפנים, לביטחון השר בהסכמת הביטחון, ששר בכך הוא השינוי של עיקרו
ביחידות ישרת לשירות, כשיר שנמצא ,2918 בגילאי בחוק, כהגדרתו צבא יוצא כי בצו,
ותושביה. המדינה ביטחון היא פעילותן ושתכלית הגבול, משמר שאינן ישראל, משטרת של
בביטחון המטפלות ביחידות ורק אך חובה, שוטרי להציב רשאית ישראל משטרת דהיינו,
ישראל משטרת תעמוד זה בעניין וכוי. ואבטחה סיור יחידות משא"ז, יחידות כמו הפנים,

ציבורית. לביקורת

חיילים, כ400 על עמד ,1995 בשנת ישראל למשטרת החובה חיילי של לשיבוצם התיכנון
מהם חובה, חילי כ700 של שיבוצם תוכנן 1996 לשנת חיילות. ו250 חיילים 150 מהם

חיילות. וכ350 חיילים 350

מדור הסגל במחלקת להקים הוחלט במשטרה, חובה שוטרי לקליטת ההיערכות במסגרת
חוליית ב. ומיון. גיוס חוליית א. חוליות. שתי החדש במדור שח"מ". "מדור _ מיוחד
לקידום להכשרה, לשיבוץ, למיון, לגיוס, אחראי שח"מ מדור וקידום. הכשרה שיבוץ,

והמשטרה. צה"ל גורמי בין ולתיאום החובה שוטרי ולשחרור

החוליה אנשי שירות. תנאי מדור / פרט במחלקת חובה ת"ש חוליית הוקמה לכך, בנוסף
בצה"ל. למקובל והשוואתם החובה שוטרי של הפרט נושאי בכל מטפלים

לאחר וזאת בהסכמתו, תלויה תהיה במשטרה לשירות חייל של העברתו החוק, עפ"י
אישור ירוד, גופני כושר של מסיבות גם כמו בלבד, מנהלה בתפקידי לשירות שיוגדר
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קורס בהצלחה שסיים ובלבד שכולה, ממשפחה או יחיד בן היותו לבית, קרוב לשירות
בצה"ל. טירונות

כל ,5649 של קב"א נתוני עם יהיו ישראל, במשטרת לשירות שיועברו החיילים כי נקבע
תהיה לא הבנות ושל משנתיים, פחות תהיה לא הבנים של השירות שיתרת בתנאי זאת

שחרורם. ליום עד וחצי משנה פחות

סעיף כל ללא יהיו ישראל, במשטרת לשרת שיופנו וחיילת חייל כל כי נקבע, לכך, בנוסף
יהיה לא יום, מ21 יותר של למחבוש שנידון מי שכל הוחלט פלילי. עבר כל וללא נפשי

ישראל. למשטרת מצה"ל לעבור רשאי
במשטרת השירות על הרצאה להן הועברה שם הטירונות, בבסיסי התבצע החיילות מיון
לעבור מעוניינת היא כי לה, שינתן השיבוץ בטופס תציין וחיילת שבמידה נקבע ישראל.
שאלוני כך. לצורך שיתמנה מיוחד, צוות בפני לראיון תוזמן היא ישראל, במשטרת לשרת
ישראל, במשטרת לשירות התאמתן יבדקו שם באכ"א, הסגל למחלקת יועברו המועמדות
בוטל 1997 בשנת כי לציין ראוי שדה. וביטחון פלילי רישום ממצאי בדיקת לאחר וזאת

ועיקר. כלל מיון ללא ישראל למשטרת נשלחות הן ומאז החיילות של המיון תהליך

תדפיסים באכ"א הסגל במחלקת שח"מ למדור מעביר צה"ל המיון, בטרם החיילים, לגבי
ישראל, במשטרת לשרת פוטנציאל להם שיש טירונות, שמסיימים החיילים כל של אישיים
סיבת מצוין בתדפיס מחדש. לשיבוץ שמיועדים החיילים כל של אישיים תדפיסים וכן
מתאימים שנמצאים חיילים קיימות. אם הרפואיות, הבעיות ומפורטות מחדש השיבוץ
במהלכם בבקו"מ. מרוכזים מיון לימי שח"מ מדור ידי על מוזמנים הראשונה, בבדיקה

ראיונות. ונערכים שאלונים מחולקים
של הגיוס ללשכת החיילות / החיילים מסופחים ההעברה, ביום או הטירונות בסיום
תהליך בתום למשטרה. קבלתם תהליך נמשך ושם מגוריהם, למקום הקרובה המשטרה
הרעכ"א ע"י מרואיינים הראשונים ביומיים שיבוצם. במחוז החיילים מתייצבים הקליטה
לאחר המחוזי. לקב"ט היחב"ש טופסי את ומוסרים לצורך) (בהתאם רופא ע"י ונבדקים

להם. שנקבע מה פי על השירות ביחידות מתייצבים מכן
שבועות שלושה של בסיסית להכשרה מוזמנים ייעודי, בתפקיד המשובצים חובה שוטרי
הארצי האימונים בבסיס שבועות לשמונה ועוד (בסכ"מ), מבצעי לכושר הספר בבית
בלבד שבועיים של להכשרה מוזמנים מינהלי, בתפקיד המשובצים חובה שוטרי (בא"ר).
בסיסים מפעילי כגון. ספציפיים, בתפקידים המשובצים חובה שוטרי בנוסף, בבא"ר.
את גם יעברו נוספת, משטרתית מקצועית הכשרה המחייבים וכוי, קשר מפעילי במשא"ז,

המתאימה. המקצועית ההכשרה
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החובה חיילי של הקידום למסלול דומה ישראל במשטרת חובה שוטרי של הקידום מסלול
בצה"ל. הנהוגים לאלה שווים שונים, שירות ותנאי דת שירותי הרפואי, הטיפול בצה"ל.

במשטרה, שירותו את להמשיך ומעוניין החובה שירות תקופת המסיים חובה שוטר
גיוס הליך עובר המערכת, לצורכי ובהתאם לגיוס שנקבעו בקריטריונים לעמידה בבכפוף
הסדיר שירות בחשבון ונלקח נצבר קבוע, במעמד כשוטר קידומו בעת קבוע. למעמד

השחרור. ודרגת בסיסית הכשרה הכולל: שח"מ במסגרת במשטרה,

לשרת הסכמתם את שהביעו וחיילות חיילים שנקבע, כפי ,1995 אוגוסט חדש במהלך
הכשרה לקבלת הופנו המשטרה, של במסגרת נקלטו ישראל במשטרת חובה כשוטרי
/ שוטרים 59 של ראשון קורס הסתיים 1995 נובמבר חודש במהלך וכבר בבא"ר בסיסית
והגיעו לציון ראויה מוטיבציה גילו אלה ושוטרות שוטרים בבא"ר. חובה שוטרות

השונות. השטח ליחידות הופנו ובסיומו הקורס, במהלך גבוהים להישגים
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הראל ואבנר פעול 1>נה הזוג ובני סלל>לה רוז>טה רצח
חיים, רוח ללא 2.8.94 בתאריך נמצאה ,1950 ילידת פיליפינית אזרחית סללילה, רוזיטה
הגופה גן. ברמת 2 השומר ברח' אשר מעסיקה בבית גופה, חלקי בכל דקורה כשהיא
קת של שבר גם נמצא במקום פזורים. ובגדים כריות מתחתיה בטנה, על מוטלת נמצאה

אקדח.

הועסקה המנוחה כי הוברר למקום, שהוזעקו ת"א, ימ"ר של התשאול מפלג לחוקרי
הלוואות במתן עסקה לכך ובנוסף נמצאה, שבה בדירה שהתגורר בקשיש כמטפלת

בארץ. הפיליפינית הקהילה בקרב ומצלמות תכשיטים ובמכירת
רכב נמצא מורשה, הקברות לבית בכניסה ,14.1.95 בתאריך מכן, לאחר חודשים כחמישה
היו הגופות ידי ובשמיכה. צבעוניים בניילונים מכוסות דקורות, גופות שתי ובו "מיצובישי"
ואורותיו חוטים באמצעות פועל כשמנועו נמצא הרכב כלי ואזיקים. שרוכים עם כבולות

דולקים.

(אזולאי) הראל אבנר הם הנרצחים כי והוברר לזיהויין, חקירה החלה הגופות גילוי עם
ישראלית אזרחית פינול, דונה לחיים וחברתו ברחובות, ויצמן" ב"מכון כטכנאי המועסק
.3 רחל ברח' ת"א, בצפון שכורה בדירה האחרונה בשנה יחד חיו השניים פיליפיני. ממוצא
הפיליפינית לאוכלוסייה תכשיטים במכירת היא אף עסקה פינול דונה כי הוברר כן כמו
עמם, טלפוני תיאום לאחר הפיליפינים, האזרחים של לביתם להגיע נהגה היא בישראל.
למכרם כדי גדולות, בכמויות ויהלומים זהב תכשיטי עם הראל, אבנר זוגה בבן מלווה

קודמות. רכישות על וחובות תשלומים ולגבות

האוכלוסייה בקרב וגלויה סמויה אינטנסיבית חקירה החלה אלה ממצאים בעקבות
גוס פיליפינים שני על מידע הגיע 19.2.95 ובתאריך פרי נשאה החקירה בארץ. הפיליפינית
החשודים ת"א, 38 בארי מרח' בלבירן מרליטה וחברתו גן, רמת 19 המבדיל מרח' מטיאס

השלושה. ברצח במעורבות

של מגוריו במקום ת"א ימ"ר של התשאול מפלג חוקרי ע"י חיפוש נערך יום באותו עוד
18:00 בשעה החל החיפוש מתפקד. שאינו מבוגר באדם כמטפל הועסק שם מטיאס, גוס
מוחבאים ויהלומים זהב פריטי מאות נתפסו במהלכו בוקר. לפנות 01:00 בשעה והסתיים
שנמצאו אחרים ובפריטים קצף במיכלי שמפו, בבקבוקי מעילים, בדשי מתוחכמת, בצורה

החשוד. של בחדרו

הועסקה היא שאף בלבירן, מרליטה חברתו של בחפציה גם חיפוש נערך במקביל
גוס חברה ע"י לה ניתנו לטענתה אשר רבים, תכשיטים נמצאו בחדרה גם כמטפלת.

מטיאס.
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גואי נוסף, חשוד מעורב ברצח כי סיפרו חקירתם במהלך ונחקרו. נעצרו החשודים שני
לפיליפינים. חזר שכבר מטיאס, גוס של אחיינו מטיאס,

עבירות על בפיליפינים מבוקש היה מטיאס גואי כי והוברר נבדקה השניים של עדותם
מזויף דרכון באמצעות בדויה, בזהות לישראל נכנס הוא לישראל. הגיעו בטרם עוד רבות

.12.1.951 לפיליפינים, חזר כבר כאמור, אך, אינטאנו, אנסטסי בן דלפון שם על

קשר קשרו מטיאס גואי ואחיינו מטיאס גוס כי הוברר העצורים שני של חקירתם במהלך
מדירת מטיאס גואי גנב תכניתם, את לקדם כדי סללילה. רוזיטה את ולרצוח לשדוד
העביר והכדורים האקדח את וכדורים. 171458 שמספרו "תבלי" אקדח בחולון, מעסיקו
הבוקר בשעות 2.8.94 בתאריך הנרצחת של לביתה הגיעו השניים מטיאס. גוס דודו לידי
לרכוש מעוניינים שהם בטענה פגישה עמה תיאמו הם ובסכין. באקדח מצוידים כשהם

דולר. 100 של חוב ולהחזיר תכשיטים ממנה
באקדח היכוה תקפוה, הטלפון, שפופרת את הורידו המנוחה, של לחדרה הוכנסו השניים
מצלמות, שתי מהמקום שדדו מכן לאחר בצוואר. דקירות 10 ודקרוה רבות, פעמים

מהמקום. ונמלטו דולר כ3,000 של בשווי שונים תכשיטים
חברתו לידי מטיאס גוס מסר מהנרצחת, שנגנב מהרכוש וחלק נשברה, שקתו האקדח את

ברשותו. השאיר הרצח, בוצע שבה הסכין את ואילו בחדרה, שתחביאם כדי מרליטה

במהלך החשודים. של ברשותם שנמצאו לתכשיטים זיהוי מסדר נערך 26.2.95 בתאריך
את וכן לאימם, שייכים שהיו תכשיטים מספר הנרצחת של בנותיה זיהו הזיהוי מסדר
אשר אלה הם מטיאס גואי ואחיינו מטיאס גוס כי הוברר החקירה במהלך מצלמתה.

(אזולאי). הראל ואבנר פינול דונה הזוג בני את גס ורצחו שדדו

כמוכרת פינול דונה את הכיר מטיאס גוס שנעצרו, החשודים שני של עדותם עפ"י
בה במסיבה ,31.12.94 בתאריך תכשיטים ממנה קנה ואף הרצח, לפני כחודשיים תכשיטים
אף וביקש דודו שרכש התכשיטים את ראה מטיאס גואי אחיינו. מטיאס גואי גם נכח
הרצח לפני ושבוע פגישה, ביניהם נקבעה לכך בהתאם תכשיטים. פינול מדונה לקנות הוא
לתאריך נוספת פגישה עמה קבע הזדמנות באותה תכשיטים. ממנה מטיאס גואי קנה
מעוניין הוא לכן ,12.1.95 בתאריך לפיליפינים לחזור מתעתד שהוא בפניה וציין ,8.1.95

למולדתו. יחזור בטרם נוספים תכשיטים לרכוש
ברח' מטיאס גוס דודו לבית מטיאס גואי הגיע לערך, 19:00 בשעה ,8.1.95 בתאריך ואכן
זוגה ובן פינול דונה למקום הגיעו ב21:00, מכן, לאחר כשעתיים גן. רמת 19/ב' המבדיל

דולר. אלף כ300 של בשווי תכשיטים כשבידם (אזולאי), הראל אבנר
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גוס נכנסו מסוים בשלב עמם. שהביאו התכשיטים את הנוכחים בפני הציגו האחרונים
הנשק כלי באיומי ואקדח. סכין כשבידיהם הזוג בני אל ויצאו אחר לחדר מטיאס וגואי
הסכין את הצמיד אף מטיאס גוס המוכרים. של ותכשיטיהם כספם את דרשו הם

אותו. ושרט (אזולאי) הראל אבנר של לצווארו

כספם את לתוקפיהם מסרו לחייהם, שחששו הראל, ואבנר פינול דונה הזוג בני
את סתמו הנשדדים, ידי את כפתו הם בכך. הסתפקו לא השודדים אך ותכשיטיהם,
ריק לרחוב להוציאם שיוכלו כדי מאוחרת, לילה לשעת והמתינו במטפחות פיותיהם
הראל אבנר של למכוניתו הזוג בני את הכניסו בוקר לפנות 01:00 בשעה מאנשים.

הרצליה. לאזור אותם הסיעו וסכין אקדח ובאיומי ,7501389 מספר "מיצובישי"
הם (אזולאי) הראל אבנר את קר בדם רצחו החנייה, ממגרשי באחד הרצליה, באזור
כדי תוך דקירות. 17 סה"כ השמאלית, ובכתפו בצווארו החזה, בבית בסכין אותו דקרו
את לעזוב נאלצו והם לחניון, הסמוכים המבנים באחד אור נדלק המנוח, של דקירתו

פתחתקווה. לכיוון ולנסוע המקום
דקרו הם פינול. דונה את גם ורצחו מלאכתם את השלימו לאיצטדיון, הסמוך דנקנר ברח'

בצווארה. דקירות 11 אותה
ונסעו המכונית, של המטען בתא מצאו אשר ובשמיכה ניילון בשקיות הגופות את כיסו הם
של חפציהם ושאר הכסף התכשיטים, את פרקו שם מטיאס. גוס של ביתו לכיוון

הנרצחים.

מתחת השאירו פתחתקווה, לכיוון הגופות עם הרכב את מטיאס גואי הסיע בהמשך
גן. ברמת דודו לבית במונית וחזר "בילינסון", ביה"ח מול לגשר

גואי לקח וכו' נייד וטלפון חובות, מחברת כגון הנרצחים, של האישיים חפציהם את
והכסף התכשיטים את ואילו בחולון, מגוריו למקום בדרכו שונים במקומות וזרק מטיאס

ביניהם. השניים חילקו ששדדו

השאר ואת בחדרו, שונים במקומות מטיאס גוס החביא שקיבל, מהתכשיטים חלק
את החביא גם שם בלבירן. מרליטה חברתו של לביתה בוקר לפנות 03=00 בשעה הביא

הרצח. בעת השתמשו שבו הגנוב, האקדח
"אייר בטיסת ב12.1.95, קודם, שתכנן כפי הארץ את עזב מטיאס, גואי גוס, של אחיינו

צרפת. דרך לפיליפינים, פראנס"

ביצעו שבה הסכין את מסר שם לביתו, חוקריו את מטיאס גוס הוביל 20.2.95 בתאריך
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התחמושת, האקדח, את לידם מסרה בלבירן מרליטה ואילו הרציחות, שלוש את
למשמרת. לה שנמסרו והמצלמות התכשיטים

(אזולאי), הראל ואבנר פינול דונה סללילה, רוזיטה את רצח כי הודה מטיאס גוס כאמור,
אף גוס הישראלים. החוק אנשי מידי לחמוק הצליח אשר מטיאס, גואי אחיינו עם יחד

.22.2.95 בתאריך המשטרתיות המצלמות בפני זאת שיחזר
כתבי נגדם הוגשו מעצרם תקופת כדי ותוך הוארך, בלבירן מרליטה חברתו ומעצר מעצרו
בסיוע הואשמה חברתו ואילו הנרצחים, ובשדידת ברצח הואשם מטיאס גוס אישום.

מצטברים. עולם מאסרי 3 עליו נגזרו 18.3.96 ובתאריך נשפט מטיאס גוס לרצח.
בפתח (אזולאי) הראל אבנר המנוח של ה"מיצובישי" מכונית את השאירו הנאשמים
נגנבה המכונית הנראה ככל נמצאה. בו מקום במורשה, העלמין בית בפתח ולא תקווה,
מהמקום. וברחו מיד אותה נטשו גופות), (שתי תכולתה את גילו גונביה וכאשר מהמקום,
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מ1ש>>ב ס>בלה תכדה מוש"ב סופיה רצח / אביב ברמת כפיל רצח
אביב. ברמת 97 לבנון ברח' בדירה גופות שתי נמצאו לערך, 18:25 בשעה ,17.5.95 בתאריך
אף אישה, גופת והשנייה ושטיח, אמבטיה בוילון מגולגל ראש כרות גבר של היתה האחת

שמיכה. בתוך ומגולגלת ראש ללא היא

אחדים. ימים זה בטלפון להשיגם הצליחו לא מושייב וסיכלה סופיה של משפחתם קרובי
את עורר כן כמו חשדם. את שעורר דבר נענו, לא אך הדלת על דפקו לדירתם, הגיעו הם
לדירה שהגיעו והשוטרים המשטרה, את הזעיקו הם מהדירה. שנדף החריף הריח חשדם

הגופות. את בתוכה מצאו

את צילמו אנשיה מז"פ. של ניידת מעבדה האירוע למקום הוזעקה הגופות מציאת עם
סימני נתגלו הבגדים ובארון באמבטיה החדרים, באחד במטבח, מוצגים. ואספו הזירה
נמצא האחד "פרבלום". מאקדח שנורו מ"מ 9 של בקוטר קליעים שני נמצאו כן כמו דם.
אצבע, טביעות נמצאו שונים במקומות הרצפה. על מעוך נמצא והשני השירותים באסלת

בדם. מגואל קרטון ארגז על נמצא מהם כשאחד

הרצח לחקירת מיוחד חקירה צוות ומונה ת"א, ימ"ר חוקרי גם הוזעקו האירוע למקום
לזהות צריך היה החקירה של הראשון בשלב ראש, כרותות נמצאו והגופות היות המזעזע.

הגופות. את בוודאות

בה ומתגוררים ,1994 בינואר הושכרה הדירה כי והוברר הדירה בעלת נחקרה תחילה
,1975 יליד מושייב, דימיטרי בן סיבלה הנכד שם מקווקז. חדשים עולים ונכד, סבתא
בת סופיה סבתו ושם ,1994 בשנת לארץ שעלה ת"א, באוניברסיטת במכינה סטודנט

ב24.2.95. לארץ שעלתה ,1928 ילידת מושייב, אמיטי
בין בוצעה השניים של רציחתם כי והוברר לבדיקה, הפתולוגי למכון הועברו הגופות
את שהביא מה בגופות, נתגלתה לא המוות סיבת מציאתם. לפני ימים לחמישה שלושה
נכרתו הראשים וכי החסרים, בראשים נמצא למוות הגורם כי מסקנה לידי החוקרים

הרצח. לאחר

משפחה, בני שכנים, שהקיפה מסיבית בחקירה החלו ת"א ימ"ר של התשאול מפלג חוקרי
הייתה מטרתם שונות. היכרות מדרגות מכרים וכן ומהארץ מחו"ל שונים קרובים

האכזריים. הרוצחים של ותפיסתם הנרצחים של האחרונים צעדיהם אחר להתחקות

11.5.95 בתאריך להגיע אמורה הייתה מושייב סופיה הסבתא כי הסתבר חקירה כדי תוך
כן כמו הגיעה. לא היא אך משפחתה, קרובת יעקובוב, פורים של לביתה לראשל"צ,
גם מאז ה12.5.95. של הבוקר עד אלה קרובים עם טלפוני קשר היה לנכדה כי הסתבר
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נותק. עמו הקשר
ובנה סיבלה של אביו מושייב, דימיטרי כי הוברר בארץ השוהים המשפחה קרובי מחקירת
מגוריו. במקום אחר אדם עם עסקי רקע על המסוכסך אמיד אדם הוא מושייב, סופיה של
על הרוסית", "המאפיה אנשי ע"י בוצע האכזרי הרצח כי הסברה הועלתה זאת בעקבות
האב, לישראל הוזמנו הנ"ל, ולסברות האירוע בשטח למימצאים בהמשך פלילי. רקע

ולחקירה. הגופות לזיהוי מושייב, גנדי ואחיו, מושייב, דימיטרי
המרה. בכיס ניתוח עברה אימו ואילו באשכיו ניתוח עבר בנו כי האב ציין חקירתו במהלך
מושייב סופיה של בגופותיהן בוודאות זוהו והגופות הפתולוג, ידי על אושרו אלה עובדות

נמצאו. טרם שראשיהם למרות מושייב, סיבלה ונכדה

סכסוכים התגלעו האחרונה בעת ברוסיה. עסקים בעלי הס כי לחוקרים סיפרו ואחיו האב
קשר היה אלה משותפים ולחלק עסקים, ניהלו שעמם אחרים, שותפים לבין בינם

ה"מאפיה". של כספים הלבנת בענייני הרוסית" ל"מאפיה
בתחום הפעם ברוסיה, נוסף עסק פתחו 1994 דצמבר במהלך כי הוסיפו מושייב האחים
איש של שותפיו בעבר היו אשר נוספים, אנשים החדש לעסק לצרף ביקשו הם הפרוות.
על איים הוא המתחרה, כך על שמע כאשר זה. בתחום עמם שמתחרה רוסי, עסקים

הפיזי. בחיסולם מושייב האחים
יעקובוב אולג בשם משפחה קרוב כי והוברר נחקרו נוספים משפחה קרובי גם כאמור,
הועסק קרוב אותו הרצח. לימי חופפים שהם ,13.5.9511.5.95 בתאריכים מביתו נעדר
במסגרת ל28.2.95. ה30.10.94 שבין בתקופה השומרים", "אגודת בחברת כשומר
מספר מ"מ, 9 בקוטר "?0£" מסוג "פארבלום" אקדח השמירה מחברת קיבל תפקידו
שנדרש ולמרות השמירה, בחברת עבודתו את שהפסיק למרות מחסנית. כולל ,20295

.30.5.95 לתאריך עד כן עשה לא הוא לחברה האקדח את להחזיר
ארצה שעלה לנרצחים, שני דוד בן יעקובוב, באולג להתמקד החקירה החלה כך בשל
שהציג והאליבי בעדותו רבות סתירות התגלו חקירתו במהלך ב1993. העמים מחבר

אמין. כבלתי נתגלה
בחברת עבד אכן כי אישר דבר של ובסופו לחקירות, ושוב שוב זומן יעקובוב אולג
אך "פרבלום", מ"מ 9 י>0£¥" מסוג אקדח ברשותו והחזיק השומרים", "אגודת האבטחה

ביפו. ממנו נגנב האקדח
אקדחו את שהחזיר (לאחר 1.6.95 בתאריך נעצר והוא נגדו החשדות התחזקו זה בשלב
איפול והוטל בת"א, השלום המשפט בבית יום 15 למשך הוארך מעצרו השמירה). לחברת
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החקירה. מהלך על
כל על בפרוטרוט למדובב סיפר יעקובוב ואולג מדובב, לתאו הוכנס במעצר שהותו בעת

בזירה. הממצאים עם שהצטלבו חסויים פרטים וציין הרצח, מהלך
עם יחד הנרצחים לבית הגיע ,11.5.95 חמישי, ביום כי המדובב בפני הודה יעקובוב אולג
קרוב היותו בשל כופר. תמורתם ולדרוש והנכד הסבתא את לחטוף כדי נוסף, אדם
בו והמאובטח המפואר לבניין הכניסה דלת את מושייב סופיה לו פתחה משפחתה,
בראשה בה היכה הדלת, את פתחה כשהנרצחת מקל. עם לדירה עלה ושותפו התגוררה,
לפתע לדירה. להיכנס יעקובוב לאולג השותף קרא דקות כעשר לאחר אותה. וקשר
השותף בראשה. וירה אקדחו את הוציא הוא ולכן אולג, את וזיהתה הזקנה התעוררה

מהדירה. וברח נבהל לרצח מוכן היה שלא

בארון החביאה הסבתא, גופת את גרר לכן לביתו. להגיע צריך סיבלה שהנכד ידע הרוצח
ואילו לראשל"צ נסעה הסבתא כי החשוד לו הסביר הנכד, הגיע כאשר הדם. את וניקה

אחריו. הדולקים השוטרים מפני להסתתר כדי בדירה נשאר הוא
אכן סבתו האם לבדוק כדי לראשל"צ, התקשר הנכד כי יעקובוב אולג סיפר בהמשך
צלצל בבוקר למחרת לכן כך. על תשובה קיבל לא הוא אך שם, קרובתה לבית הגיעה
לברר כדי לראשל"צ לנסוע החליט הנכד, סיבלה, הגיעה. לא כלל שסבתו נענה ואז שוב

סבתו. היכן
את מצא ולתדהמתו מגבת לקחת כדי הבגדים לארון מושייב סיבלה ניגש מסוים בשלב
על שנפל עד בו והיכה ההמום הנכד לעבר קפץ הגופה, ממציאת שנבהל החשוד סבתו. גופת
את ניצל המותקף סיבלה אקדחו. את להביא יעקובוב אולג ניגש זה בשלב הרצפה.
והחל העליון המנעול את ולפתוח לסובב הצליח הכניסה, דלת לעבר ורץ קם ההזדמנות,
החשוד בכך. הצליח לא הוא אך לעזרה. צועק שהוא תוך התחתון המנעול את לפתוח

והרגו. בראשו ירה השיגו,
את ערף הוא השניים של לרציחתם בהמשך כי וטען בסיפורו המשיך יעקובוב אולג
שיימצאו האקדח שקליעי מחשש נפרדים, תיקים לשני והכניסם מטבח בסכין ראשיהם

ייתפס. והוא אקדחו כקליעי יזוהו הנרצחים בראשי
ניקיון הדירה את ניקה הוא לחדר. והכניסם ובשמיכה בשטיח הגופות את עטף מכן לאחר
מזירת הליכה דקות כעשר של במרחק בדרכו, בראשל"צ. ביתו לכיוון ממנה ויצא יסודי

לדרכו. והמשיך הנרצחים, ראשי את אליהם שהכניס התיקים שני את השליך הרצח,

את למסור סירב הוא האכזריים, מעשיו על בפרוטרוט למדובב שסיפר למרות כי לציין יש
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עליו. אחרים פרטים או שותפו שם

בין התאמה יש אכן כי והוברר נבדק האבטחה, מחברת החשוד של אקדחו נלקח בהמשך
בדירה שהתגלתה האצבע מטביעות אחת כן כמו הרצח. בזירת שנמצאו לקליעים קליעיו

החשוד. של אצבעותיו לטביעות זהה נמצאה בדם, מגואל ארגז על

נולדים חשודים או החשוד, של שותפו את לאתר החוקרים ניסו החקירה של הבא בשלב
בתוהו. עלו החוקרים מאמצי אך לפרשה, הקשורים

וסבילה מושייב סופיה רצח בגין אישום כתב יעקובוב אולג נגד הוגש חקירתו בתום
מצטברים. עולם מאסרי 2 עליו נגזרו 5.9.96 ובתאריך נשפט הוא נכדה. מושייב
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הסתר האזנות פרשת לכותל" "אחמם
שערך יזומה בדיקה של במהלכה כאשר ,1994 אפריל בחודש החלה הסתר האזנות פרשת
בביתה הטלפון קו על ציתות מכשיר התקינו שאלמונים התגלה אחרונות" "ידיעות עיתון
זמן אולם נותק, אמנם המכשיר בעיתון. כדירקטורית אז ששימשה נופךמוזס, מרים של
זה מכשיר שגם לאחר חדש. ציתות מכשיר והתקינו המאזינים שבו ניתוקו, לאחר קצר
פרשה להתגלגל החלה ואילך מכאן המעשה. על הרצליה במשטרת תלונה הוגשה התגלה,
שהיו אנשים של נוסף מספר ועוד ו"ידיעות", "מעריב" העיתונים עורכי נחקרו שבעטיה זו,

בה. קשורים

בפרשה: הבולטים האירועים השתלשלות להלן

ודני חיון, בני חקירות, "אגם" בחברת עובדים שני בהרצליה נתפסו 1994 באפריל ב11
להחליף והחלו בהרצליה, שלמה ברחוב החונה למכונית הגיעו במעקב, שהיו השניים, פטרי.
את ידעו לא כי השניים טענו שנעצרו לאחר בתוכה. שנמצא הקלטה במכשיר הקלטות את
ופטרי חיון של עדותם מעבידיהם. של להנחיות בהתאם פעלו כי והוסיפו הקליטו, מי
חקירות. "אגם" חברת של ומנהליה בעליה פרידן, ורפי צור יעקב של למעצרם הובילה
רבים, מסמכים קלטות, כ200 והחרימו בת"א החברה משרדי על פשטו המשטרה חוקרי

סלולאריים. למכשירים להאזנה מסוגו, יחיד משוכלל, האזנה ומכשיר

לבית  וצור פרידן פטרי, חיון,  הארבעה הובאו ,1994 באפריל ב13 מכן, לאחר יומיים
כי נחשף עת משמעותי, חיזוק הסתר האזנות פרשת קיבלה אז או בת"א. השלום משפט
התקדמות עם התקשורת. ולעולם העיסקי למגזר הקשורים לבכירים גם סתר האזנות היו
לאנשים בהאזנות כאמור, שנחשדו, פרידן ורפי צור יעקב של מעצרם הוארך החקירה
על האחראי קדמי, ויעקב אחרונות" "ידיעות סמנכ"ל אז אנגל, ינון ביניהם בכירים,
ידע חוסר ובגין בחברה זוטרים עובדים הינם ופטרי חיון כי התברר ב"מעריב". השיווק

עצמית. ערבות תמורת שוחררו הם האזינו למי
סלולאריים מטלפונים לשיחות האזנה מערכת בהחזקת גם נאשמו פרידן ורפי צור יעקב
הטלפונים שמספרי מנויים של שיחות קליטת מאפשרת המערכת ."2.0.1" מתוצרת
המתנהלות אקראיות שיחות לקליטת וכן להאזנה, במתכוון תוכנתו שלהם הסלולאריים
ונוגדת אסורה שכזה מכשיר באמצעות סלולאריים לטלפונים האזנה המכשיר. פעולת בזמן

.1982 תשמ"ב הבזק, בחוק הנאמר את

פרידן ורפי צור יעקב נגד אישום כתב ,1994 באפריל ב29 הוגש, מאומצת חקירה לאחר
נופך למרים חוקיות בלתי סתר והאזנות הנ"ל, המערכת החזקת את השאר בין שכלל
ב2 ועוד. "שבח", לתרופות המסחר בית שלום, סילבן ח"כ אנגל, ינון קדמי, יעקב מוזס,
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פרקליטיהם מצד ערר הגשת לאחר בית למעצר הללו הנאשמים שני שוחררו ,1994 במאי
תוקן עצמו האישום כתב כי לציין יש נגדם. ההליכים תום עד לעוצרם התביעה בקשת על
חוקיות בלתי סתר האזנות של עבירות ביצוע בדבר אישומים עשרות והכיל פעמים מספר

ופקסימיליות. סלולארי טלפון למכשירי האזנה כולל

היומית העיתונות מצד דרישה הועלתה 1994 במאי ב4 בית למעצר שחרורם לאחר יומיים
כתב פי שעל הסלולאריים הטלפונים מנויי שמות את יחשוף המשפט בית כי בישראל
אנשי וביניהם שמות 231 כללה עצמה הרשימה להם. האזינו "אגם" אנשי האישום
מכשיר כי התברר, בנוסף ועיתונאים. פרטיים חוקרים מפורסמים, דין עורכי עסקים,
טלפון שיחות ושל הביטחון, כוחות של שיחות בקליטת גם הנאשמים את שימש ההאזנות
לפרסם והתיר התקשורת לבקשת נעתר המשפט בית המדינה. נשיא ללשכת ונכנסו שיצאו

.1994 במאי ב16 ה"231" רשימת את

עוד כי התברר צור, ויעקב פרידן רפי כנגד שננקטו המשפטיים ההליכים בעקבות במקביל,
שהיה יודקובסקי, לדב סתר האזנת ורדי, משה אחרונות" "ידיעות עורך הזמין 1992 בשנת
נחקרו זה גילוי בעקבות "מעריב". עיתון את לערוך עבר כך ואחר אחרונות" "ידיעות עורך
בןארי ורות אחרונות" "ידיעות של האחראי העורך  מוזס ארנון ורדי, משה בפרשה
גם האזין ורדי משה כי והתברר הסתעפה הנ"ל הנקודתית החקירה בעיתון. הכתבים רכזת
1992 שנת בשלהי "מעריב", של הראשי העורך נמרודי, עופר של הסלולארי לטלפון

.1993 שנת ובתחילת
הפך עת ,1995 פברואר בחודש התרחש הסתר האזנות בחקירות המשמעותי המפנה אולם
נחתם מאז בפרשה. מדינה לעד "אגם", בחברת הבכירים העובדים אחד צור, יעקב
מלבד לחוקריו, סיפק הוא הרבה. דפים שמילאו רבות עדויות מצור נגבו עמו, ההסכם
ברשותו, שהיו רבות קלטות סתר, האזנות הוצעו שבהם האתרים פירוט את גם עדויות,

זו. בפרשה נוספים מעורבים ושמות

נחשדו הם "מעריב". מעיתון רונן ודוד נמרודי עופר היו בפרשה המפורסמים המעורבים בין
גדול לריכוז המניע אחרונות". "ידיעות המתחרה בעיתון לבכירים סתר האזנות שהזמינו
חוקרי לדעת היה, קשור השביעית" ב"ממלכה דווקא חוקיות בלתי סתר האזנות של
אחרונות", ו"ידיעות "מעריב" העיתונים בין והמסחריים המקצועיים למאבקים המשטרה,

אחרונות". ב"ידיעות השליטה על האישיים למאבקים וגם
מרדכי ועו"ד רונן דוד גם נחקרו זמן פרק באותו ב6.8.94, במשטרה לראשונה נחקר נמרודי
בכדי "מעריב" עיתון בכירי עם בחשאי נפגש כי שנאשם פרידן, רפי של פרקליטו כ"ץ,
1995 אפריל חודש ובמהלך במשטרה פעמים מספר נחקרו הללו האנשים גרסאות. לתאם

זו. חקירה בגין ימים למספר רוע ודוד נמרודי עופר נעצרו
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אברמוביץ/ אמנון לכתב "מעריב", עיתונו בתוך סתר בהאזנות גם נחשד נמרודי עופר
אמנון התפטר זה גילוי בעקבות העיתון. של המחשב מחלקת מנהל  גילת ולגיורא

.1994 שנת בשלהי מ"מעריב" אברמוביץ'
כולם כמעט בה העגומה המציאות נחשפה סתר האזנות של המסועפת החקירה בגין
בייניש, דורית המדינה, פרקליטת של לתגובה זמן פרק באותו גרר הדבר לכולם. מאזינים
שיש משום הסתר, בהאזנות הקשורות העבירות את רבה בחומרה רואה היא כי שציינה
ולצנעת הביטוי לחופש סכנה וכן במדינה החיים לאיכות בישראל, לדמוקרטיה סכנה בהן

הפרט.

ויעקב האזנות", "קבלן  מזעקי חוני נגד גם כוונו המדינה פרקליטת של אלה דברים
לאחר בפועל, מאסר לשנתיים 1994 ספטמבר חודש במהלך שנידונו פוטי, חוקר _ אשל
טענה התביעה סתר. האזנות חוק על עבירות של ארוכה בשורה הודאתם, פי על שהורשעו,
לו שנמסר מסווג מידע באמצעות סתר האזנות ביצע אשל, של "האדיב" בסיועו מזעקי כי
ביצע מזעקי ספציפיים. טלפון וקווי סעף לארונות אותם שכיוונה "בזק", עובדת ידי על
ידי על הללו הסעף לארונות התפרצויות באמצעות היתר, בין הטלפון, לקווי ההאזנות את
שניצל לשעבר "בזק" עובד הוא מזעקי כי אמר, השופט ברשותו. שהיו מותאמים מפתחות
השופט, לדברי כסף. בצע עשיית לשם כשרות לא למטרות ומיומנותו מקצועיותו את
אותן בגין קודם תנאי על מאסר עונש נגדו ותלוי כשעומד הללו העבירות את ביצע מזעקי

עבירות.
את בבירור משקף בפועל, מאסר שנתיים אשל, ויעקב מזעקי חוני על שנגזר החמור העונש
הפרקליטות והן המשטרה הן ביתהמשפט. של בעיניו נתפס שהדבר כפי העבירה, חומרת
סתר. האזנות לגבי החוק לאכיפת הרשויות במאבק מפנה נקודת הינו זה עונש כי סברו

החשודים של תמציתי סיכום להלן לעיל, שהוזכרו השמות בשלל סדר לעשות מנת על
בפרשה: המרכזיים

אישום). כתבי = (אישומים אישומים; 16  "מעריב" עורך  נמרודי עופר *

אישומים; 18  "מעריב" קב"ט  רונן דוד *

אישומים; 63  האזנות מתקין  מזעקי חוני *

אישומים; 57  "אגם" חקירות משרד  פרידן רפי *

אישומים? 41  "אגם" פרטי חוקר  פטרי דני *

אישומים; 11  האזנות מתקין  אשל יעקב *
אישומים. 4  אחרונות" ב"ידיעות כתבים רכזת בןארי, רות *
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סתר, האזנות של עבירות 366  אישומים פרטי חשודים; 47 כאן: עד החשודים כל סך
מזעקי חוני  שניים של משפטם אמונים. הפרת ומרמה, שוחד בחקירה, והדחה שיבוש
כתבי הוגשו האחרים נגד בפועל. במאסר שנתיים של דין בגזר הסתיים  אשל ויעקב

המשפט. בבית ואילך 1996 במהלך להתברר החלו אשר אישום

כדלקמן: הסתר, האזנות בפרשת הנאשמים מן חלק הורשעו 1998 שנת במהלך
מהתיקים באחד ארי בן רות על גזר אביב, בתל השלום המשפט בית 4.3.1998 בתאריך
בעבודות תרצה אותם בפועל מאסר חודשי 3 ש"ח, 10,000 בסך קנס כנגדה, שנפתחו
על זוכתה כנגדה, שנפתח אחר בתיק שנים. 3 למשך תנאי על מאסר חדשי 12 ועוד שירות

המשפט. בית ידי

חודשי שמונה נמרודי עופר על גזר אביב, בתל השלום המשפט בית 2.7.1998 בתאריך
ש"ח. 1,106,600 בסך וקנס שנים 3 למשך תנאי על מאסר חדשי 10 בפועל, מאסר
בגין ממאסרו, שליש ניכוי ולאחר מאסר חדשי 4 של ריצוי לאחר ,14.2.1999 בתאריך

ממאסרו. נמרודי עופר שוחרר טובה, התנהגות
בפועל, מאסר חדשי 9 רונן דוד על גזר אביב, בתל השלום המשפט בית 15.7.1998 בתאריך
בסך וקנס שנים 3 למשך תנאי על מאסר חדשי 6 שירות, בעבודות ירצה אותם

ש"ח. 100,000
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שלם" ''>ח>דת  >תשל>ם גמזרח משטרה תחנת הקמת
יחידת 10.3.96 בתאריך נחנכה אדין, סאלח ברח' אשר הדואר בבניין ירושלים, במזרח
לשפר מנת על והמפכ"ל, פנים לביטחון השר החלטת פי על הוקמה היחידה חדשה. משטרה
הישראלית הריבונות את ולהדגיש מחד ירושלים מזרח לתושבי המשטרה שירותי מתן את

מאידך. העיר במזרח

לביטחון השר אולמרט, אהוד ח"כ ירושלים עיריית ראש ביניהם נכבדים, השתתפו בטקס
כי שחל השר ציין במהלכו ועוד. חפץ אסף רבניצב המשטרה מפכ"ל שחל, משה פנים
לאומניים גורמים נכנסו אליו "ואקום" יצרה ירושלים במזרח משטרה תחנת של העדרה
כניסת וימנע זה מצב להפסקת יביא במקום קבוע משטרה כוח הצבת וכי ופליליים,
שנכבדים למרות כי ביטחונו את הביע שחל השר ירושלים. למזרח פלשתינאים גורמים
ושוטריה היחידה, בשירותי העיר מזרח תושבי ייעזרו הפתיחה, לטקס הגיעו לא ערבים

המערבית. ירושלים תושבי שמקבלים לשירותים זהים שירותים לערבים יתנו

פקודת יצאה 6.3.96 ובתאריך ,1995 בדצמבר עוד נפלה היחידה את להקים ההחלטה
תמנה היחידה כדלהלן: אחר, וציוד רכב כ"א, תקני פורטו בפקודה החדשה. ליחידה ארגון
לאבטח כדי חוקרים. ושלושה סיירים 13 יומנאים, שני פקד, בדרגת מפקד כ"א; תקני 19

תפעיל היחידה ירושלים. מג"ב / בי מפלוגה מג"ב שוטרי 28 במקום יופעלו היחידה את
השעות בין וחוקר בשבוע, ימים שבעה במשך ביממה, משמרות בשתי סיור ניידות שתי

.17:0008:00

ועל הציבורי, והסדר החוק אכיפת על אמונים יהיו בשטח, בולטות יפגינו היחידה שוטרי
קלאסיים משטרתיים תפקידים השוטרים יבצעו כן כמו פח"ע. אירועי למניעת פעילות

ועוד. סיור חקירות, כדוגמת

מג"ב צוות זאת לעומת שלם". "יחידת ותקרא הבירה לתחנת כפופה תהיה היחידה
. ירושלים. מג"ב / ב' לפלוגה כפוף יהיה התחנה את המאבטח

ולקרב ירושלים במזרח המשטרה אחיזת את לחזק במטרה הוקמה שלם" ''יחידת כאמור,
אזרחים להגיע החלו הקמתה עם כבר ואכן, העיר; מזרח לתושבי המשטרה שירותי את
שלם" "יחידת במקום. הערבים האזרחים עם קהילהמשטרה יחסי ונרקמו לתחנה
ובאתרי ההיסטוריים באתרים המבקר הישראלי ציבור של הביטחון לתחושת גם תורמת

פעילותה. תחומי באזור הרבים התיירות
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רכב גמבות  קל'' "עונש
שבמשטרה בעוד הרכב. גניבות ממכת האחרונות בשנים נפגעו ישראל מאזרחי רבים
עובדה שלגבי הרי לא), או (מאורגן בארץ הפשע של אופיו לגבי שונות הערכות קיימות
גנבי של ומאורגן מסועף ארגון ידי על מבוצעות הרכב גניבות מחלוקת; אין לפחות אחת

זהותו. את ומזייפים חלקיו את המוכרים ואלה מפרקיו, "שוחטיו" רכב,
מהן אלף שכ20 מכוניות, אלף כ33 גניבת על בישראל הציבור ידי על מדווחים שנה מדי
החפצים ושווי ש"ח, במיליארד נאמד זה גנוב רכוש של הכספי השווי לבעליהן. שבות לא
סכומים שקלים, מיליוני בעשרות נאמד בעיקר), (רדיוטייפים הרכב כלי מתוך הנגנבים

פשיעה. של זה לסוג גבוהים
כדלקמן: הן המטרות המשטרה, הערכת פי על בישראל? מכוניות נגנבות מה ולשם מדוע
עבירה ביצוע לשם או לבילוי מזדמנת, נסיעה לשם נגנב רכב כלי של מצומצם מספר
הפלשתינית. הרשות לתושבי מכירתם לצורך נגנב מכוניות של יותר גדול מספר פלילית.
יוקרה מכונית למשל כך מגוחכים. במחירים הרשות בשטחי נמכרים עצמם הרכב כלי
המכוניות רוב ברם, בודדים. אלפים של בסכום נמכרת שקלים, אלפי עשרות ששווייה
הרשות ובשטחי בישראל ומכירתם לחלפים פירוק ברורה; עסקית מטרה לשם נגנבות

הפלשתינית.

כלל, בדרך נגנבות, המכוניות ויעיל. מסודר מאורגן, כלכלי מפעל כאמור, ה*נו, הגניבות מערך
לאור מתבצעת עצמה הגניבה לחלפים. החזוי לביקוש ובהתאם מדויק, שוק סקר לאחר
ספורות, בדקות נאמד הגניבה משך ישראל. ברחבי מקום ובכל הליל בחשכת או יום
שעה כחצי לאחר שם רכב, למשחטת דרכה את הגנובה המכונית עושה מכן ולאחר
במהירות נמכרים השימושיים שחלקיה כך מפורק, צבירה" ב"מצב נמצאת המכונית

משומשים. חילוף חלקי של בסחר העוסקים רכב לסוחרי
של המדינה מכת את המייצגת רכב, גניבות של מסועפת פרשה הינה קל" "עונש פרשת
התמקד נגדו החשד שריקי. עלי בן מאהר הינו במחזה הראשי ה"גיבור" הרכב. גניבות
הארץ, רחבי בכל רכב כלי לעשרות שריקי מאהר פרץ 19956 השנים שבמהלך בעובדה
אף שעסקו אנשים שבעה בעוד נעזר הוא לבדו. פעל לא שריקי עלי בן מאהר ומכרם. גנבם

והמכירה. הגניבה במלאכת הם

היחידה לידי בפרשה הטיפול הועבר והישנותה היקפה העבירה, חומרת של בעטיה
המדובר כי כאמור, העלתה, המשטרתית החקירה (יאח"פ). פשעים לחקירת הארצית
מושג לתת ובכדי האוזן, את לסבר בכדי מתוכם. בגניבות או מכוניות, עשרות של בגניבה

ועוזריו. הנאשם שביצעו מהעבירות מדגם על נתעכב העבירות, אופי על
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מסוג למכונית נוספים, עוזרים שני עם שמקי, אבו מאהר פרץ 1996 לינואר 26 בתאריך
ועוזריו מאהר הנהג. בדלת חלון שבירת ידי על בוצעה הפריצה רמלה. בעיר אונו" "פיאט
מהמקום. במהירות ולהיעלם ויקר משוכלל רדיוטייפ מכשיר הרכב כלי מתוך לשלוף מיהרו

יחסית. "קל" בנזק שיצא הרכב, לבעל המזל שיחק הפעם

היה כך לגונבם. מנת על רכב לכלי מרעיו וחבר שריקי מאהר פרצו כלל בדרך ברם,
"דיהטסואפלאוז" מסוג לרכב וצוותו שריקי מאהר פרצו עת ,1995 בדצמבר 3 בתאריך
של מזלם לרוע אך לחברון, להעבירו במטרה לרחובות הועבר הגנוב הרכב ציונה. נס בעיר

הפלשתינית. הרשות לשטחי העברתו קודם הרכב את המשטרה איתרה הגנבים
גלגלים, עם כלים לגניבת העצום תאבונם על לימדו תמיד לא רבות, שהיו אלה, דוגמאות

יוכיח. הבא והמקרה
הטרקטור, ערך. יקר טרקטור נוסף וחבר שריקי ידי על נגנב ,1995 בנובמבר 29 בתאריך
הטרקטור נמכר שם לירושלים. והובל משאית על הועמס נפרץ, נען, לצומת סמוך שחנה
זה. זעום סכום על מונים בעשרות עולה האמיתי ששוויו בעוד בלבד, ש"ח 6,000 תמורת
8 מתאריך טרקטור לגניבת חוזר" "שידור אלא פעמי חד אירוע היה לא הטרקטור גניבת
ומכרוהו רחובות מאזור טרקטור ו"חבורתו" שריקי מאהר גנבו עת ,1995 בנובמבר

החברוני. הקונה של הזמנתו פי על החשד, פי על נעשתה, זו גניבה בחברון.

שחייב שילדה, מספר זיוף באמצעות מסוים רכב של זהות שינוי היה הפרשה של נוסף פן
שריקי של מעוזריו אחד רכש 1996 בינואר 30 בתאריך דגם. מאותו רכב כלי גניבת כמובן
לו אבד שבעקבותיה קשה, דרכים בתאונת רכישתו קודם מעורב שהיה "סובארו" טנדר
זהה מדגם טנדר שריקי מאהר גנב מכן לאחר מוחלט". כ"אובדן והוגדר התנועה, כושר
ידי על נעשתה הזהות החלפת הראשון. הטנדר של זהותו את לו ולהקנות לזייפו במטרה
חדשה זהות" "תעודת הגנוב הטנדר קיבל וכך הרכבים, שני בין השילדה מספר החלפת

לתנועה. כשיר היה שלא הראשון, הטנדר של בדמותו

והושם רכב גניבת ניסיון במהלך שריקי אבו מאהר נתפס 1996 פברואר חודש במהלך
בבית נשפט הוא לו, שיוחסו העבירות ביצוע בעת (18 גיל (מתחת קטין בהיותו במעצר.
התחשב המשפט בית רכב. כלי שבעה גניבת על 14.2.96 בתאריך ברחובות לנוער המשפט
ופסילה ש"ח, 3,000 קנס אחת, שנה של תנאי על מאסר עליו וגזר קטין, היותו בעובדת
של הסליחה מבקשת גם שנבעה המשפט, בית התחשבות למרות נהיגה. רשיון מהחזקת
לאחר שוב, נתפס והוא לסורו שריקי מאהר חזר המשפט לאחר הרי מעלליו, על הנאשם
(ולא בגיר שריקי אבו מאהר היה הפעם .10.3.96 בתאריך רכב גניבת ניסיון בעת זמן, פרק
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הבאות: העבירות את הכולל אישום כתב מעוזריו שבעה ונגד נגדו הוגש כך ובגין קטין)

העונשין; לחוק ה' 413 סעיף לפי עבירה רכב, גניבת *

העונשין; לחוק יא' 413 סעיף לפי עבירה לרכב, פריצה *

העונשין; לחוק ה' סעיף לפי עבירה ברכב, במזיד חבלה *

העונשין; לחוק יא' 413 סעיף לפי עבירה גנוב, רכב פירוק *

העונשין. לחוק ט' 413 סעיף לפי עבירה רכב, של זהות שינוי *

ממש במדינה ונשנית החוזרת ונפוצה, חולה רעה כ"אל הרכב גניבות אל התייחס השופט
כך משוס ובקניינו. הפשוט האזרח של בשלוותו קשה ופוגעת מקום, ובכל שעה בכל
אלה". בעבירות בענישה להחמיר צריכים המשפט שבתי ברי, הענישה מדיניות מבחינת
(10.3.96 מיום (החל בפועל מאסר שנות חמש  שריקי אבו מאהר על נגזר כבד עונש אכן,
הגיעה בכך שנים. שמונה למשך סוג, מכל נהיגה, רשיון קבלת או מהחזקת הנאשם ופסילת

בישראל. הרכב גניבות תופעת על הגולל את סתמה שלא זו, פרשייה לקיצה
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ב>רושל>ם את>ופ>ה עול> הפגנת  בוער" "אסם
עולי של הפגנה הממשלה, ראש משרד מול בירושלים, התקיימה ה28.1.96, א/ ביום

אתיופיה.

המשטרה. באישור אתיופיה עולי של הגג ארגון ע"י אורגנה ההפגנה

מדיניות על למחות היתה ההפגנה מטרת איש. כ800 של להפגנה ניתן המשטרה אישור
הדם אך שנים, במשך דם תרומות העדה מאנשי נלקחו המדיניות עפ"י מד"א. של הדם בנק
הדבר נודע כאשר התורמים. ידיעת ללא וזאת הדם, בנק את שימש ולא הושמד שנלקח
היתה שאמורה שההפגנה אלא הנ"ל. בהפגנה כך על למחות ביקשו הם העדה לאנשי

ביותר. לאלימה הפכה שקטה להיות
להפגין האמורה שהאוכלוסייה ההנחה ומתוך ההפגנה, לקיום שניתן לאישור בהתאם
המשטרה כוח אחרות), בהפגנות קודמים (מניסיונות סדר מפירה ולא שקטה כעדה נחשבת
מספר במקום. שנוצרה בהידרדרות לטפל היה יכול ולא מצומצם, היה במקום שהוצב
וחפצים אבנים יידו התפרעו, מהם רבים ומפגינים איש, אלפים לכעשרת הגיע המפגינים
השוטרים מקרב רבים ולפצועים לרכוש נזק וגרמו במקום, שהוצבו השוטרים לעבר

עצמם. והמפגינים

אלימה הפגנה במקום להתקיים שאמורה כך על הצביעו לא המודיעין נתוני שגם לציין יש
העדה. מבני אלפים של

מפגינים, אלפי הממשלה לקרית הסמוכה הטרשים לגבעת הגיעו לערך 10:00 בשעה
המפגינים אלפי פרצו מכן לאחר בלבד שעה כרבע הארץ. רחבי מכל רבים באוטובוסים
כשהם הממשלה ראש משרד לעבר לצעוד והחלו ישראל" "בנק ליד שהוצבו הגדרות את
ותקפו אבנים יידו צעירים כמה ועוד. להפקר" דמנו את ניתן "לא גזענית", "מדינה צועקים
צרו במקום, שהוצבו הגדרות את פרצו המפגינים במקום. שהוצבו השוטרים את במקלות
השוטרים. על ואבנים בקבוקים יידוי תוך לעברו הסתערו הממשלה, ראש משרד בניין על
מדמיע גז רימוני במכתזי"ם, שימוש תוך בכוח המפגינים את השוטרים הדפו בתגובה

גומי. כדורי של בירי השתמשו אף מצוקה וברגע

השוטרים. לכיוון גם אותו העיפה הרוח אך המתפרעים, המפגינים את לפזר נועד אמנם הגז
גז במסכות מצוידים היו לא שכזה, גודל בסדר להפגנה כראוי מוכנים היו שלא האחרונים,
ומידויי הגז משאיפת שוטרים מספר נפגעו לכך אי אלימה. בהפגנה כנדרש מגן ובקסדות

לעברם. והחפצים האבנים
האירוע למקום שוטרים של גדולה תגבורת הוזעקה המפגינים של הרב מספרם נוכח
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הוזנק כן כמו ל1,227. הגיע ומספרם ומטא"ר, מג"ב המשטרה, של השונים מהמחוזות
המתפרעים את בגופם הדפו השוטרים מהאוויר. האירועים על שפיקח משטרתי מסוק
שוטרים; עשרות נפגעו ההפגנה במהלך הממשלה. ראש משרד למתחם כניסתם את ומנעו
בבתי רפואי טיפול לקבלת למקום, שהוזעקו הרבים האמבולנסים ע"י פונו מהם 41

החולים לבתי פונו בנוסף צדק". ו"שערי הצופים הר "הדסה" כרם, עין "הדסה" החולים
עצמם. המפגינים של האבנים מיידויי בעיקר שנפגעו המפגינים, מקרב פצועים 16 גם

הושלמה למשטרה, המפגינים בין אלים מאבק של שעות כשבע לאחר לערך, 16:40 בשעה
קרב. כשדה שנראה ההפגנה, מאזור הפצועים ופינוי המפגינים פיזור מלאכת

שייכים היו הרכב כלי רוב חונות. מכוניות ל600 כבדים נזקים נגרמו ההפגנה במהלך
והן שפר, לא משטרתיות ומכוניות ניידות מספר של גורלן גם הממשלה. ראש משרד לעובדי

המפגינים. והתפרעות האבנים מיידויי נפגעו

העולים, ממנהיגי 15 עם להיוועד פרס, שמעון הממשלה, ראש הסכים ההפגנה של בעיצומה
לרעה הפלייתם על בפניו התלוננו האחרונים צעירים. עולים וכמה קייסים חמישה בהם
הצבאי. השירות ובתנאי הדת בתחום בחינוך, גם הדם, תרומות עניין על נוסף בישראל,
שעלו חיילים בקרב התאבדויות של הגבוה מהמספר דאגתם את בפניו הביעו כן כמו

מאתיופיה.

אתיופיה, מעולי נציגים גם בה שישתתפו ממשלתית, בדיקה ועדת להקים הבטיח פרס מר
צבן, יאיר הקליטה, שר על הטיל הוא ואפלייתס. קיפוחם בדבר טענותיהם כל לבחינת
והבטיח העולים נציגי עם להיפגש לרמטכ"ל הורה כן כמו הוועדה. פעולות את לתאם

וקליטתם. אתיופיה עולי של בעיותיהם על בקבינט מיוחד דיון לקיים

תיפקוד לבירור תחקירים שני ירושלים במחוז התקיימו ו6.2.96 31.1.96 בתאריכים
ממחוז המפקדים השתתפו בתחקירים בירושלים. אתיופיה עולי בהפגנת המשטרה
במהלך זו. צפויה בלתי הפגנה בפיזור שהשתתפו המחוזות ושאר מג"ב מטא"ר, ירושלים,

לעתיד. לקחים והופקו מהשטח נתונים הוצגו התחקירים
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1996 פגרואףמרץ התאבדות פיגוע* של וצף
ותהליכים מאירועים ישירות הושפעה המבצעי בתחום 1996 בשנת המשטרה פעילות
בצד השלום, תהליך התקדמות זו. בשנה שהתרחשו והבטחוני המדיני בתחום מרכזיים
סביב מבצעית לפעילות המשטרה את חייבו טרור פעולות לסיכול בהיערכות הצורך

השעון.

במאפיינים הטרור, ברמת החמרה חלה 1996 מרץ ובתחילת פברואר של האחרון בשבוע
השבוע במהלך קהל. הומי ובמקומות הציבורית התחבורה על בדגש התאבדות, פיגועי של
"אגד" באוטובוס פיגועים שני כמפורט: קשים התאבדות פיגועי חמישה אירעו האמור
פיגועי ושני בירושלים, הצרפתית הגבעה בצומת דריסה פיגוע בירושלים, 18 בקו
והאחר אשקלון בצומת הסעה בתחנת  האחד קהל: הומי במקומות התאבדות

בתלאביב. סנטר בדיזינגוף

:1996 מרץ ובתחילת פברואר חודש בסוף שאירעו הפיגועים חמשת פירוט להלן

25.2.96 >תשל>0  18 בקו פ>גוע

פיצוץ אירע ישראל, שרי רח' פינת יפו ברחוב לערך 645 בשעה ,25.2.96 ראשון, יום בבוקר
כן אנשים. עשרות נפגעו מהפיצוץ כתוצאה ברמזור. עצר עת ,18 בקו "אגד" באוטובוס
רכב וכלי הפיגוע, אירע בו האוטובוס מאחורי שעמד ,36 בקו נוסף אוטובוס נוסעי נפגעו

נוסעיהם. על בסמוך שהיו פרטיים

הצלה כוחות מד"א, צוותי וכן רבים, משטרה כוחות למקום חשו הפיצוץ, הישמע לאחר
נבדקו המפוצץ האוטובוס שרידי הרבים. בנפגעים וטיפול הזירה בבידוד והחלו ואחרים
פינויים החל בבד בד נוספים. מטענים בנמצא אין כי שקבע חבלו, ידי על יתרה בקפדנות
מ למעלה ונפצעו אנשים 22 נהרגו בפיגוע בירושלים. השונים החולים לבתי הפצועים של
לאוטובוס עלה המחבל התאבדות. בפיגוע היה המדובר בזירה, הממצאים עלפי .50
המטען את הפעיל הוא החוקרים, לדעת ק"ג. 10 במשקל 7.א.יר מסוג נפץ חומר שבמטענו
נצמד המחבל שהה בו לאוטובוס ואכן נפגעים. של מקסימום שישיג שחשב ברגע הקטלני

נוסף. אוטובוס מאחור

השונים החולים בבתי ירושלים עירית פתחה גדול, מידה בקנה בפיגוע היה שדובר מכיוון
השונים, המשטרה חוקרי לצד הפיגוע, בשטח והיכן. אושפז מי לבירור מידע מוקדי בעיר
אין בסבלנות הגופות חלקי איסוף של הקודש במלאכת אמת" של "חסד מתנדבי עסקו
נוכח פנים. לביטחון והשר הממשלה ראש למקום הגיעו 09:15 ל 09:10 השעות בין קץ.
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במקום ששהה ההמון קריאות את מנע לא הדבר אך השוטרים הקיפום הביקור, רגישות
הפגנות, מספר עוד היו קשה יום באותו הממשלה. של ובגנותה השלום תהליך בגנות

צמיג. והבערת אבנים יידוי היה אף מהן שבאחת
דקות. 20 כעבור נפתח התנועה וציר מהזירה האוטובוס שרידי פונו 11:15 בשעה

בזיהוי שהחל באבוכביר, משפטית לרפואה המכון על עתה נפלה המלאכה עיקר ברם,
זגורי, סליו פרץ, גנץ הפיגוע: חללי כל זוהו עצבים ומורטות ארוכות שעות לאחר הגופות.
ברשי, אריה קושנירוב, ג'נה ג'לזניאק, סבטלנה שרנופולסקי, בוריס איסנפלד, מתתיהו
סמיון ברנע, יונתן חנוכה, שרון שילוני, גד קראוס, גבריאל ביטון, דניאל יכנס, יצחק
מירב יריגין, מיכאל דוקר, שרה נימויטין, איליה אלבז, יצחק עמר, מסעודי בירקשוילי,

שמיון. וקושנירוב ראובן משה נחום,

אלפואר הפליטים מחנה תושב ,19 בן וורדה, אבו מאגדי המתאבד המחבל זוהה כן
פעילותו בגין הביטחון כוחות ידי על בעבר נעצר וורדה אבו המחבל לחברון. שמדרום
סרחאנה, אברהים עם יחד הפיגוע קודם ימים מספר ביתו את יצא הוא ב"חמאס".
נלקחו השניים כי העריכו, משטרה גורמי עוד. אליו שב ולא יום, באותו נוסף פיגוע שביצע
ידי על תודרכו ואף הפיגועים ביצוע לקראת הוכנו שם מסתור, למקום מפעיליהם ידי על
מכוניות, בשתי והוסעו הנפץ, מטעני את השניים קיבלו בבוקר ראשון ביום נוסף. אדם
את להפעיל השניים אמורים היו ההנחיות פי על לאשקלון. והשני לירושלים האחד
צה"ל המשטרה, עסקו זה מידע נוכח בבוקר. 07:00 לשעה סמוך זמנית, בו המטענים

המתאבדים. לשני וסיוע בתכנון חלק שנטלו הנוספים האנשים אחר במצוד והשב"כ

25.2.96  אשקלון בצומת פעוע
אשקלון, בצומת פיגוע אירע בירושלים, 18 בקו ההתאבדות לפיגוע במקביל כמעט
מיד אשקלון. בצומת עז נפץ קול נשמע לערך 7=20 בשעה דרום. לכיוון ההסעה בתחנת
האזור את סגרו גדולים, והצלה מג"ב משטרה, כוחות למקום חשו הפיצוץ הישמע לאחר
מצוי ההסעה תחנות למקום בסמוך כי לציין יש הפצועים. את ומפנים מטפלים והחלו
הועלה כן חשד. שעורר בלי הטרמפיאדה לעבר דרכו הגיע המחבל כי היתה והסברה פרדס
שהתקרב שעה כלפיו העירנות את שהקטין דבר צה"ל, מדי לכוש היה המחבל כי חשד

לצומת.
קטלני. נפץ מטען עימו שנשא מתאבד, מחבל ידי על זה, פיגוע התבצע הממצאים פי על
ו סדיר, בשירות חיילת אייש, חופית נהרגה בפיגוע כי התברר, בשטח הנפגעים פינוי לאחר
של כגופתו יותר מאוחר שזוהתה מרוטשת, גבר גופת במקום נמצאה כן נפצעו. אנשים 31
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בידי פעמים שלוש בעבר נעצר סרחאנה המתאבד. המחבל ,26 בן סרחאנה איברהים
פואר אל הפליטים מחנה מושבו במקום גם ב"חמאס". פעילותו בגלל צה"ל כוחות

מרכזי. "חמאס" כפעיל ידוע סרחנה היה לחברון, שמדרום

מדוקדקת. ובצורה מועד מבעוד הוכן בירושלים, לפיגוע בדומה אשקלון בצומת הפיגוע
סרחאנה עוד. אליו שב ולא הפיגוע קודם ימים מספר ביתו את יצא סרחאנה איברהים
שם מסתור. למקום מפעיליהם ידי על נלקחו (18 בקו המתאבד (המפגע וורדה אבו וחברו
א' (יום הפיגוע של בבוקרו מפעיליהם. ידי על תודרכו ואף הפיגועים ביצוע לקראת הוכנו
פיגוע את ביצע שם אשקלון לצומת ירושלים ממזרח סרחאנה איברהים הוסע (25.2.96 ה

בוקר. באותו בירושלים הפיגוע את שביצע לחברו בדומה שולחיו. כמצוות ההתאבדות

עבודת תוך דומה בסגנון פיגוע לסכל בנסיון ומג"ב המשטרה כוחות המשיכו הפיגוע לאחר
הביאה לא זו פעילות אולם נדרשים. וזהירות עירנות גילוי ותוך מאומצת משמרות
לבצע שהצליחו לאחר רק נתפסו והם אלה לפיגועים האחראים האנשים של לתפיסתם
בת"א. סנטר בדיזינגוף הפורים בחג והשני 3.3.96 ב בירושלים האחד נוספים. פיגועים שני

אש" "רכג  הצרפתית הגגעה בצומת פ>גוע

בעל שחור, בצבע אונו" "פיאט מסוג שכור רכב הגיע ,15:05 בשעה 26.2.96 בתאריך
הגבעה לצומת שכם, בדרך רמאללה, לכיוון מירושלים שנע ישראליות, זיהוי לוחיות
הרמזור כשאורות לצומת נכנס משאית, עקף השמאלי, מהנתיב עבר הרכב הצרפתית.
לתומם שעמדו באנשים רבה בעוצמה ונכנס ימינה ההגה את שבר לאדום, התחלפו
לאוטובוסים שעה אותה חיכו שנפגעו האנשים האוטובוס. ובתחנת בטרמפיאדה

וביתאל. שילה עפרה, לישובים אותם שיסיעו ולטרמפים
אתא, קרית תושבת ה28, בת יחיאל בפלורה למוות פגעה המדרכה, על עלתה המכונית

נוספים. אנשים 22 ופצעה אל, שבבית אחותה בבית לביקור בדרכה שהיתה
והחל באנשים שפגע לאחר מיד מהמכונית ירד  חמידה אל עבד אחמד  המכונית נהג
וינון פקטור אביגדור  אזרחים שני במקום. שהיה מג"ב שוטר דוחף שהוא תוך לברוח
אקדחיהם את שלפו בתאונה, ולא בפיגוע היה המדובר הבנתם פי שעל משילה, אלברטל

והרגוהו. בפוגע ירו ברשיון, המוחזקים
מג"ב שוטרי 245 ע"י נסגרה הזירה ומד"א. מג"ב משטרה, כוחות הוזעקו האירוע למקום
נבדק והרכב למקום, ספורות דקות תוך שהגיעו (בא"ח) החילי האימונים ובסיס ירושלים
לבתי האירוע ממקום הפצועים פונו במקביל ממולכד. הוא שמא המשטרה חבלני ע"י
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הובאו היורים שני צדק". ו"שערי הצופים הר "הדסה" כרם, עין "הדסה"  החולים
הם האירוע. זירת את תיעדו ומטא"ר ירושלים ממחוז זיהוי צוות ירושלים. במחוז לחקירה
אשר "האופיס" במחשב להשוואה ההרוג המחבל מגופת אצבע טביעות במקום לקחו

מז"פ. במטא"ר

כל נשללה הרכב. מפגיעת כתוצאה מתה שהיא ונמצא נבדקה, יחיאל פלורה ההרוגה גופת
הישראלים. של מירי נגרם שמותה אפשרות

הנסיעה מסלול את שיחזרו הם ירושלים. ממחוז תנועה בוחני גם הוזעקו האירוע למקום
והנהג טכנית מבחינה תקין היה הרכב כי נקבע בבדיקה כשירותו. ואת הדורס הרכב של
המניע זולת הישראלים לדריסת אחר הסבר נותר שלא כך בו. השליטה את איבד לא
שהמתינו באנשים לפגוע כדי מכוונת היתה הרכב של סטייתו כי נקבע ועוד, זאת הלאומני.

בטרמפיאדה.

דפים קרעי האיסלמי, הג'יהד של כרוז וביניהם רבים מסמכים נמצאו הפוגעת במכונית
ועוד. אכבר", "אללה כגון קוראן פסוקי ובהם

פלשתינאי הוא כי והוברר חמירה אל עבד אחמד הפוגע של זהותו נבדקה הפיגוע בעקבות
רמאללה, שבנפת אשרקייה מזרעת בכפר גר בעבר קליפורניה. תושב ארה"ב, אזרח
הארץ את ויצא נכנס הוא קבע. תושב נעשה שם לארה"ב משפחתו עם עבר 1976 ובשנת
בכפר התגורר הוא מאז .29.10.95 בתאריך לישראל מירדן נכנס ולאחרונה תדיר באופן

מקרוביו. אחדים מתגוררים שם אשרקייה, מזרעת

המידע בעקבות התחזקו תאונה ולא חבלני פיגוע הוא שהאירוע המשטרה מסקנות
אדוק. למוסלמי והיה מסמים נגמל חמירה אל עבד אחמד לפיו המשטרה, חוקרי שקיבלו

בטלוויזיה". אותי תראו "היום להם: אמר שהוא מכריו, סיפרו עוד
הקטלניים הפיגועים לאחר בלבד אחד יום בוצע הצרפתית הגבעה בצומת הפיגוע
והמבוכה הצער את הגביר הדבר אשקלון. ובצומת בירושלים יפו ברח' 18 קו באוטובוס
בארץ והזרים הישראלים התקשורת בכלי חריפות תגובות וגרר הישראלי, הציבור בקרב

ובעולם.

ב3.3.96  בירושלים 18 קו באוטובוס פיגוע
בתחילת הפיגוע התרחש הפעם .3.3.96 בתאריך ארע 18 בקו "אגד" באוטובוס נוסף פיגוע
הממוקם ירושלים מחוז מטה ממבנה הרחק לא המרכזי, הדואר ליד יפו, ברח' מסלולו

נוספים. נוסעים 9 ונפצעו נוסעים 18 נהרגו מהפיצוץ כתוצאה הרוסים. במגרש
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בשכונת נוסעים לאסוף החל הוא פת. מצומת לדרכו האוטובוס יצא 06:04 בשעה
לאחר ספורים מטרים ,06:21 בשעה המרכזית. ולתחנה העיר למרכז והמשיך הקטמונים,

עז. פיצוץ נשמע המרכזי, הדואר בניין פני על שחלף

מטען הפעיל הדואר, שממול בתחנה כן לפני אחדות שניות לאוטובוס שעלה מתאבד מחבל
ויושביו קדימה מטרים כ50 האוטובוס נזרק הפיצוץ מעצמת עמו. שנשא עוצמה רב
מטרים. עשרות של למרחק הועפו מהם וחלקים נקרעו, המרכב וצדי הגג ממנו. הושלכו
שילדה רק ממנו נותרו המלכה, יפוחשיןשלומציון הרחובות בצומת האוטובוס משנעצר

פגועים. ונוסעים מפויחת

נוספות אבידות נמנעו וכך מאדם ריקות הסמוכות המדרכות היו המוקדמת השעה מפאת
נעקרו. ודלתות נופצו שמשות  כבד נזק נגרם הסמוכות לחנויות בנפש.

מטה ממבנה ומג"ב משטרה כוחות ספורות דקות תוך למקום הגיעו הפיצוץ הישמע עם
למקום מיידית הגיעו אמת" של "חסד ואנשי גדולים מד"א כוחות גם הסמוך. המחוז

הפינוי. במלאכת והחלו הפיגוע,

המשטרה למקום. וחשו האסון דבר על ששמעו רבים סקרנים התקהלו הפיצוץ לאחר מיד
חבלני ע"י בקפידה נבדק האוטובוס נוספים. למטענים מחשש האנשים את הרחיקה
שאנשי לאחר הוצאו הגופות מד"א. ע"י במהירות החולים לבתי פונו והפצועים המשטרה

הפגוע. באוטובוס חלק כל בדקו אמת" של ו"חסד מז"פ
מוקדם היה האירוע וזמן הרוסים שבמגרש המחוז למטה קרוב היה הפיגוע ומקום היות

רכה. במהירות החילוץ פעולות הסתיימו מאדם, ריק כמעט היה העיר כשמרכז בבוקר

חפץ, אסף ניצב רב המשטרה מפכ"ל פרס, שמעון מר הממשלה ראש הגיעו הפיגוע למקום
לציבור קרא האחרון אולמרט. אהוד מר ירושלים עירית וראש איילון עמי השב"כ ראש

באיפוק. לנהוג

האוטובוס שרידי את לפנות העירייה של התברואה עובדי החלו כבר לערך 08:00 בשעה
הפגוע האוטובוס חובר דקות כ40 ותוך באזור, שנותרו והחפצים הרסיסים שובל ואת

שנוקה. לאחר רכב, כלי לתנועת הכביש נפתח 11:40 בשעה מהמקום. ונגרר למנוף

10 בין שקל באוטובוס שפוצץ החבלה מטען מז"פ, ואנשי המשטרה חבלני הערכת עפ"י
דומה זה שפיגוע הרי בשטח שנתגלו והמימצאים הפעולה אופן עד כי גם נקבע ק"ג. 15

ישראל שרי הרחובות בצומת ב25.2.96, כן לפני כשבוע 18 קו באוטובוס שאירע לפיגוע
בערך. שעה באותה יפו,

בשני מעורבת מרצחים חוליית שאותה החשד את העלה האירועים שני בין הדמיון
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אלה, יסוד הנחות עפ"י מתושביה. סיוע קיבלו ואף ירושלים ממזרח הגיעו ואנשיה המקרים
למתאבדים, המסייעים אחר לחפש ירושלים מחוז של המיעוטים מפלג אנשי החלו

ירושלים. מזרח תושבי המרצחים חוליית את לכדו השב"כ אנשי של ובסיועם

ההרוגים שמות שגנובי. כריאד שזוהה והמחבל, נוסעים 18 נהרגו ב3.3.96 בפיגוע כאמור,
רעיה בירקמן, מאיה יונאן, ג'ורג' לוי, יוני עמדי, חיים זרגורי, נעמי שייך, טוב שם 
דומיניק סוריאני, אנגל רצ'ו, קוקו דימיטרו גידאוי, סטפנס ג'פה, מורסיה ראושבילי,
גראפיב מריאן שנגולוף, אנה שימשילאשוילי, גבריאל פטקנה, דניאל כהן, עוזי לומקה,

לעבודה. בדרכם שהיו מרומניה זרים פועלים גם היו ההרוגים בין כרסיון. ווליריה

יפו הרחובות צומת  הפיגוע במקום ירושלים מתושבי מאות הפגינו הפיגוע בעקבות
לאחר ימים מספר נמשכו במקום ההפגנות והערב. היום שעות בכל המלכה, חשיןשלומציון

הפיגוע.

וכא"ח ש"י מחוז שוטרי בסיוע ירושלים, ומג"ב ירושלים מחוז שוטרי  שוטרים מאות
ואחדים השוטרים עם התעמתו המפגינים סדר. הפרות למנוע כדי לאזור הוזרמו מג"ב

לחקירה. נעצרו אף מהם
"מוות חברים", "שלום כגון ושלטים קודמים מפיגועים הרוגים של תמונות הניפו המפגינים
"מוות בקריאות ההמון פרץ פעם מידי אימפוטנטים". והשב"כ "הצבא לערבים",

שחור. דגל הונף בצומת הרמזורים אחד ועל לערבים",
את לחסום נערים עשרות ניסו הערב בשעות נוספות. הפגנות היו בעיר אחרים במקומות

מהמקום. אותם פינו השוטרים אך הכביש על ואשפה אבנים פיזרו הם הנביאים. רח'
רוב מתגוררים ובה האוטובוס יצא ממנה הקטמונים, לשכונת הסמוך פת בצומת גם

הפגנה. נערכה מהפיגוע, הנפגעים

שבבעלות ברכוש לפגוע במטרה צעירים כ20 יפו לשער הגיעו המאוחרות הערב בשעות
מהם. זאת מנעו העתיקה, העיר בשערי הצהרים משעות שנפרסו השוטרים ברם ערבים,

להיערך נאלץ ירושלים ומחוז הפיגוע לאחר ימים מספר לסעור המשיכו בירושלים הרוחות
נוספים. פיגועים ולמנוע סדר הפרות למנוע כדי מתוגברים בכוחות

אופרטיביות. החלטות שורת ב3.3.96, הפיגוע ביום כבר הממשלה קיבלה הפיגוע בעקבות
המתאבדים המחבלים של מגוריהם ומקומות משפחותיהם נגד לפעול הוחלט השאר בין
אטימת לצד הללו המשפחות בני של גירושם לשקול הציע הממשלה וראש בפיגועים

והריסתם. בתיהם
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ציבוריים, ומקומות הסעה תחנות האוטובוסים, בתחנות ושוטרים חיילים להציב הוחלט
בעקבות בבירה. ה"חמאס" מוקדי נגד ולפעול בירושלים הביטחון כוחות את לתגבר
אל להוציא החליט כי ערפאת, הפלסתינית, הרשות יו"ר הכריז פרס, רוה"מ של דרישתו

הרשות. שבתחומי הטרור גורמי את לחוק מחוץ
מבקה. 25.8.75 יליד רווק שגנוכי, ריאד של כגופתו זוהתה המתאבד המחבל גופת כאמור,
27.3.96 בתאריך וכבר ושולחיו. עמו הפעולה משתפי אחר החיפושים החלו לזיהויו בהמשך
לבצע המתאבד המחבל את ושלחה ירושלים במזרח שפעלה ה"חמאס" חוליית נחשפה

באוטובוס. הפיגוע את

ומחמד עמוד אל מראס אכרם קואסמי  החוליה מאנשי שניים נעצרו 27.3.96 בתאריך
ירושלים. קדום מואדי ראזם איימן

תושבי ה"חמאס" ארגון חברי החוליה חברי שאר נחשפו השניים של מעצרם בעקבות
לפיגועים גם השאר בין ואחראים מעורבים הם כי הוברר חקירתם במהלך ירושלים. מזרח
אשקלון. ובצומת בירושלים ישראליפו שבטי בצומת 18 בקו ,25.2.96 בתאריך שבוצעו

קסאם" אל "עזאדין לגדודי גויסו ראזם איימן ומחמד קוואסמה אכרם כי הוברר כן כמו
הטיל האחרון זה מעזה. צביח נאפז עם קשר יצרו הם .1994 במרץ כבר ה"חמאס" של
חסן  בארגון בכיר לפעיל אותם והפנה חבלנית לפעילות נוספים חברים לגייס עליהם
לבצע הכוונה על אותם ועדכן עמס נפגש האחרון אחמד'י. "אבו בכינויו המוכר סלאימה

סיועם. את ביקש אלה משימות הגשמת לשם מתאבדים. מחבלים באמצעות פיגועים
שלושה אחמד" "אבו קיבל שם אשדוד, לאזור השלושה נסעו מכן לאחר ימים מספר
לירושלים הובאו התיקים צבאי. ואקדח חשמליים מוליכים נפץ, חומר שהכילו תיקים
בתחילת וראזם. קוואסמה של מכריהם בבית הוסתרו ישראליות, זיהוי לוחיות עם ברכב
במטרה המטענים, את שירכיב כדי ברמאללה אחמד" ל"אבו התיקים הועברו ,1996 שנת
ועמדו היות ה25.2.96. היום, באותו פיגועים בשלושה מתאבדים שלושה ע"י להפעילם
האחד  ב25.2.96 פיגועים שני המפגעים ביצעו מתאבדים, שני רק היום באותו לרשותו

אשקלון. בצומת והשני בירושלים 18 בקו

אבו סלימאן סמי בשם נוסף חוליה חבר הסיע היום, אותו של המוקדמות הבוקר בשעות
ירושלים. למרכז וורדה אבו מאג'די המתאבד המחבל ואת ראזס איימן מחמד את חלאוה
בנוסעים המלא 18 מס' לאוטובוס וורדה אבו מאגדי עלה איימן של להדרכתו בהתאם
מעוצמת ישראליפו. שרי לצומת האוטובוס הגיע כאשר ,06:30 בשעה עצמו את ופוצץ

נפצעו. נוספים אנשים 50 ועוד נוסעים 22 כאמור, נהרגו, הפיצוץ
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המתאבד המחבל את קוואסמה אכרם הסיע השעה באותה מראש, שתוכנן כפי במקביל,
המטען את והפעיל מהמכונית ירד המחבל אשקלון. לצומת סרחאנה, אברהים השני,
חופית החיילת כאמור נהרגה בפיצוץ החיילים. טרמפיאדת ליד שולחיו, כמצוות שנשא,

נפצעו. אנשים ו32 אייש

לרמאללה שיבואו וביקשם וקואסמה ראזם אל אחמד" "אבו התקשר 2.3.96 בתאריך
למחרת דיס. באכו מסתור דירת אל שגנובי ריאד השלישי המתאבד את להסיע כדי
אותו והורידו המתאבד המחבל את קואסמה ואכרם ראזם איימן מחמד הסיעו בבוקר
שקיבל, המטען את ולפוצץ 18 קו לאוטובוס לעלות אותו הנחו הם בירושלים. יפו ברח'
נהרגו זה בפיגוע כאמור, לאוטובוס. שעלה לאחר אחדות שניות עשה אכן וכך באוטובוס,

נפצעו. נוספים ותשעה נוסעים 18

שגנובי וראיד וורדה אבו מאג'די סרחאנה, איברהים  המתאבדים המחבלים שלושת
ששלחו ירושלים, מזרח תושבי החוליה, חברי 18 שאר ואילו הפיגועים, ביצוע בזמן נהרגו
סאמי סנינה, אבו מחמד קואסמה, אכרם  להם סייעו או המתאבדים המחבלים את
אבו אנואר סנינה, אבו מחמוד ראזם, איימן מחמד שאמי, עואד שאמי, מחמד חלאוה, אבו
סלאימה, מחמד רמיז, אבו ראמי סנינה, אבו מרוות ראזם, איאס סנינה, אבו אחמד סביח,
מאומצת פעילות לאחר אותרו קרקי, ונאיף דענא, זיאד סלאימה, אחמד מסיודי, גאלב
לאחר בלבד ימים כחודש ירושלים, מחוז של המיעוטים מפלג שוטרי של וגלויה סמויה

מעשיהם. בגין אישום כתבי נגדם והוגשו נעצרו הם .18 בקו הפיגוע ביצוע

גתלאב>ב סנטר בךיז>גגוף פיגוע  עצוג פור>0

פינת דיזינגוף ברחוב החצייה מעבר באזור עז פיצוץ אירע 15:56 בשעה ,4.3.96 בתאריך
ילדים 13 של חייהם את באחת קטע הקטלני הפיגוע בתלאביב. ג'ורג' המלך רחוב

כולה. במדינה עצב אווירת השרה הפיגוע מהם. מאה ופצע ומבוגרים

החצייה מעבר את חצה עת המוות מטען את שהפעיל מתאבד מחבל ביצע הפיגוע את
את עמו יחד חצו מחופשים, שהיו רבים וילדים הורים בהם אנשים, עשרות דיזינגוף. ברחוב
באותו היתה ובכביש אדם, המו המדרכות גם כן, על יתר עצמו. שפוצץ בעת ונפגעו הכביש
שנוכח לציין יש הנפגעים. מספר את הגבירה שאך עובדה וסואנת, הומה תנועה זמן פרק
בכלל תלאביב באזור גדולים כוחות המשטרה פרסה שהיו, וההתראות הידיעות
בכניסה המדוקדקות הבדיקות את ראה המחבל כאשר ואכן, בפרט; סנטר ובדיזינגוף
מרכז שהינו סנטר, דיזינגוף של המבנה בתוך ולא ברחוב זממו את לבצע החליט ל"סנטר"

אנשים. אלפי קבע בדרך ההומה גדול, ובילוי קניות
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של גדולים וכוחות נוספים משטרה כוחות למקום הגיעו הפיצוץ לאחר ספורות דקות
ולפנותם בפצועים לטפל החלו מד"א ואנשי האזור, את סגרה המשטרה ההצלה. שירותי
שהחלו אמת" של "חסד אנשי למקום הגיעו בנוסף בעיר. הפרוסים החולים לבתי

אמונים. הם עליה הקודש במלאכת

להדוף המשטרה כוחות החלו הרבים, לנפגעים פינוי ציר וקביעת המקום סגירת על בנוסף
לאחר שעה אולם קטנה, ספונטנית הפגנה על דובר בתחילה למקום. שהגיעו מפגינים
בשעה הממשלה. מדיניות על שמחו אנשים של רבות מאות במקום הפגינו כבר הפיגוע
צעקות נוכח דקות. כעשר בו ושהה פרס שמעון הממשלה ראש למקום הגיע 17:50
כחומה עבר, מכל שוטרים הממשלה ראש את הקיפו לקרות העלול מפני והחשש המפגינים
שהפגינו נוספים אנשים מאות הפיגוע למקום באו הערב בשעות בגופם. עליו וגוננו חיה,
הממשלה ראש של מעונו מול גם היו הפגנות המתגבר. הטרור ונוכח המצב נוכח ומחו
נוספים ובמקומות החללים גופות זיהוי מקום כביר באבו הביטחון, משרד מול בת"א,
לציון. ראוי איפוק תוך הציבורי הסדר על המשטרה שמרה המקומות בכל הארץ. ברחבי

האירוע. את לחקור האחרות, הביטחון זרועות עם בשיתוף המשטרה, החלה במקביל

7.א.ד. מסוג נפץ חומר תיק עמו שנשא מתאבד במחבל מדובר כי התברר החקירה במהלך
במטרה ומתכת מסמרים חלקי נוספו ולו ק"ג, כ20 היה המטען של המוערך המשקל
באמצעות עזה מרצועת הגיע המחבל כי התברר כן כמו הפגיעות. חומרת את להעצים
לשמונה. אב יזרעאל, עמק תושב סולימני, סעד בשם בדואי בידי נהוגה ישראלית משאית
הסעת תמורת שכזה. באירוע חלק נוטל מהצפון בדואי בו הראשון המקרה שזהו לציין, יש
הסייען של המהיר הגילוי בביתו. אח"כ שנתפסו דולר, 1100 של סך הנהג קיבל המחבל של
פיגוע של אפשרות בדבר ההתרעות ונוכח המשטרה, של מאומצת חקירה נוכח התאפשר
במי ידע לא כי וטען נעצר הסייען חיצוני. "מסייע" של סיוע הכולל זה, מסוג התאבדות
ג'ורג'. והמלך דיזינגוף הרחובות לצומת סמוך המשאית הגיעה 16:00 לשעה קרוב המדובר.
את המתאבד הפעיל עת עז, פיצוץ נשמע כך אחר דקה בדרכו. המשיך והנהג ירד המחבל

החבלה. מטען
(מלבד הפיגועים בין הביצוע באופן מקשר חוט יש כי עוד, התברר המשטרתית בחקירה
מדי לבושים כשהם למשימתם כלל בדרך יוצאים המחבלים הצרפתית). בגבעה הפיגוע
נפץ חומר מונח התיק בתוך חשד. לעורר לא כדי צבאי, "צ'ימידן" בתיק ומצוידים צה"ל
המתאבדים פעלו בה השיטה זו המשטרה, של החבלה מומחי הערכת פי על עוצמה. רב
שחומר לציין, יש בת"א. דיזינגוף וברחוב אשקלון בצומת בירושלים, 18 בקו בפיגועים
בכל המטען את להפעיל שאמורים מפסקים ולשני סוללות לשתי לנפץ, מחובר בתיק הנפץ
על ללחוץ רק אלא התיק, את לפתוח צורך שום לו אין לפעול, המפגע מחליט כאשר עת.
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לפיצוץ. הגורם החשמלי המעגל את ולסגור המפסקיס שני

והיערכות הכוננות מצב את בתוקף להשאיר המשטרה פיקוד החליט הפיגועים גל נוכח
רחבה ובפריסה יותר ארוכות במשמרות עבדו המשטרה יחידות וכל המשטרה, של החירום

לפורענות. והמועדים הרגישים המקומות בכל האפשר, ככל

להלן: המובאת הקורבנות ברשימת מצוי 1996 בשנת פורים חג של העצוב סיכומו
אסף עטיה, ענבר גורדון, שתל טלי דרור, הדס גוטרמן, דנה טברסקי, דן שחק, חן בת
מספר ברנשטיין. ססיל סילביה מזרחי, לאה זהרון, (קובי) יעקב בלקין, שרון גייל וואקס,

אביב. תל ימ"ר שוטרי שני מתוכם 126 על עמד הפצועים
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הסמ*0 מכולת תפ>סת  י'על"ה" פרשת
שהיתה פרטית מכולה אותרה סמים, יבואני אחר שהתחקתה מודיעינית פעילות בעקבות
חודש לחיפה והגיעה ב11.2.96 מארה"ב יצאה החשודה המכולה אוחנונה. ליעקב שייכת

מכן. לאחר ימים
עשר של שהייה לאחר לישראל לחזור התכוונו יוסף בת מריגודה ואשתו אוחנונה יעקב
והם חוזרים, תושבים של הטבות לקבל היו רשאים זכויותיהם, פי על בארה"ב. שנים
מכשירים רהיטים, הכילה בבעלותם שהיתה המכולה אלה. הטבות תום עד ניצלו

סמים. וגם חשמליים

חיפה. בנמל המכס ואנשי ת"א ימ"ר בלשי ע"י חיפוש בה נערך ארצה, המכולה הגעת עם
מסוג סמים חבילות 98 ובמשקופה, המכולה דלת בתוך מוחבאים נמצאו החיפוש במהלך
החיפוש לאחר ק"ג. כ38 היה הסם של הכולל משקלו אפור. דבק בנייר עטופות "קוקאין"
ברם, לכן. קודם שהיתה כפי שוב ננעלה והמכולה המכולה, בעלי של האישי המטען הושב
האזנה מכשיר הכנסת תוך ולילה יומם תוצפתה והיא משטרתי, ל"מאתר" נעשתה המכולה

לתוכה.

וציוד המכולה את העמיס משאיות, שתי בליווי חיפה, לנמל אוחנונה יעקב הגיע ב1.3.96
בקשיים נתקלו ואשתו שאוחנונה שעה קדימה. במושבה ששכר הבית אל והסיעם נוסף
להם שארבו המשטרה בלשי ידי על נעצרו הם המכולה של בפתיחתה צפויים" "בלתי

בסמוך.

אוחנונה, יהודה בן מקסים בפרשה המרכזי החשוד של אחיו גם נעצר קדימה במושב
חשד. מעורר באופן למקום שהגיע

העבירות את והכחיש פרטית במכולה מדובר כי להגנתו טען אוחנונה יעקב ברם,
לו. המיוחסות

נוספים אנשים ומספר ואחיו הם הרי וזוגתו אוחנונה יעקב של הכחשותיהם למרות
שלא סם החזקת הסמים), לפקודת 13 + א', 19 סעיף (ע"פ מסוכן בסם בסחר הואשמו
לחוק א', 499 סעיף (ע"פ פשע לביצוע קשר וקשירת מסוכן, סם יבוא עצמית, לצריכה

העונשין).

על אולם ושותפיו. אשתו אוחנונה, של משפטם נסתיים טרם אלה, מילים כתיבת בעת
בישראל. כה עד ביותר הגדולה הקוקאין בתפיסת שהמדובר עוררין; אין אחד דבר
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>רושל>ם במזרח הפמם גמשרד שה>תית  געש'' ''הר פרשת
שנת בשלהי געש". "הר בפרשת נוספת פעם הוכח (העיתונות) השביעית הממלכה של כוחה
לכאורה חשדות שהעלו אחרונות", "ידיעות בעיתון מפורטות תחקיר כתבות פורסמו ,1995
זהות תעודות להנפקת כאחראי בןעטר, חיים  ירושלים במזרח הפנים משרד מנהל נגד
הוקם ואף משטרתית, חקירה נפתחה אלה חשדות בגין חוקי. בלתי באופן מיעוטים לבני

(יאח"פ). פשעים לחקירות הארצית ביחידה מיוחד חקירה צוות

חשד שהעלה מודיעיני חומר המשטרה לידיעת הגיע 19931994 השנים בין כי להדגיש יש
מקבלי סיפקו זה שוחד תמורת ירושלים. במזרח הפנים משרד פקידי עלידי שוחד לקבלת
בקנה החשד, פי על עלו, שלא בישראל שהייה ואישורי ישראליות, זהות תעודות השוחד
מוצקות וראיות מספיקים לממצאים הביאה לא זה מידע בדיקת ברם, החוק. עם אחד

גלויה. משטרתית חקירה של פתיחתה את שיצדיקו
בחקירה המשטרה פתחה בעיתונות, המפורטות התחקיר כתבות שהתפרסמו לאחר עתה,
עובדים מספר כנגד אישום כתבי של והגשתם גיבושם לידי לבסוף שהביאה מחודשת,
אישום לכתבי פרט בןעטר. חיים השלוחה מנהל ובראשם ירושלים, במזרח הפנים במשרד
משרד פקידי את ששיחדו מיעוטים בני כנגד נוספים אישום כתבי של מספר הוגשו אלה,

הפנים.

במזרח הפנים משרד בשלוחת להשיג מיעוטים בני של באפשרותם היה הממצאים, פי על
לישראל מירדן כניסה תעודות לירדן, מסע תעודות ישראליות, זהות תעודות ירושלים,

משפחות. איחוד של בבקשות מזורז לטיפול וצפייה משפחה, לקרובי

להצטייד הקיצוניים האיסלאמיים הארגונים וחברי מבוקשים מחבלים, יכלו לדוגמא, כך
בתחומה מוגבלת ובלתי חופשית תנועה המאפשרות "כשרות", ישראליות זהות בתעודות
ועיכובים. שהיות ללא ביצועו לאחר פיגוע מקום עזיבת  ולחילופין ישראל, מדינת של
בןעטר, חיים המרכזי, החשוד שכזה. דברים במצב הביטחוני הסיכון גודל את לציין מיותר

וביניהן: פרשיות במספר המשטרתית החקירה עלפי שותף היה

בעלי באשדוד. לו השייך מבנה בניית בעת דולר כ20,000 של הנחה קיבל החשוד *

בחידוש סיוע בתמורה קיבלו האמורה, ההנחה את "נתנו" אשר מיעוטים בני המקצוע,
אזרחות בקבלת עזרה ואף משפחות, באיחוד סיוע משפחה, קרובי של השהייה רשיון

בירדן. התגורר שחלקם קרובים עבור ישראלית

עבודות מיעוטים בני של נוסף מספר ביצעו באשדוד, בןעטר לחיים השייך הנ"ל במבנה *

בןעטר חיים עצמו. על העבודה דפוס חזר כאן גס וכוי. אינסטלציה כנגרות, מקצועיות
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בביתו שבוצעה העבודה בגין התשלום בעת משמעותית הנחה החשד, פי על קיבל,
בקשה וזירז הגיש ואף בירדן, ביקור רשיון ישראליות, זהות תעודות סיפק ובתמורה
בנה כאשר גם החשד, עפ"י חוקית, הלא בדרכו בןעטר חיים המשיך כך משפחות. לאיחוד
ובבית באשדוד בתיו בשני שבוצעו שונות גימור עבודות ביצוע תוך באשדוד, נוסף בית

הדסה. בצור והממוקם לו השייך נוסף

חיים נגד מבוסס חשד עלה זו חקירה מתוך אנשים. 149 המשטרה חקרה הפרשה במכלול
יוסף וביניהם: המזרחית בירושלים הפנים במשרד נוספים בכירים עובדים ונגד בןעטר
בגין אישום כתבי הוגשו בפרשה החשודים נגד ועוד. עמדי טובה קניבי, כרימאן טוב,

הללו. העבירות

תשל"ז1997. העונשין, לחוק 290 סעיף שוחד, מתן 
תשל"ז1997. העונשין, לחוק 291 סעיף שחד, קבלת 

תשל"ז1997. העונשין, לחוק 284 סעיף אמונים, והפרת מרמה 
על רמון, חיים ומחליפו ברק, אהוד דאז, הפנים שר הורה המשטרתית, לחקירה במקביל
ועדת הקמת לאחר זאת בןעטר, חיים ירושלים, במזרח הפנים משרד מנהל של הדחתו
ותוצאותיה. המשטרתית החקירה של ובעטיה העיתונאיים, הפרסומים בגין פנימית בדיקה
שורות כתיבת בעת אישום כתבי כאמור הוגשו האחרים והחשודים בןעטר חיים נגד

אלה.

575



אירועים ספר

הוכברג עמירם פרשת
ויצמן במכון בכיר מדען רחובות לתחנת הגיע לערך, 17:00 בשעה 20.5.96 בתאריך
 במעבדתו העובדת לבורנטית  בלייכמן שלומית של היעדרותם על והודיע ברחובות
באמצע עבודתה את בלייכמן שלומית עזבה ימים מספר לפני כי סיפר הוא איתי. ובנה
לא הילד כי לו נמסר איתי של בביתספרו שערך בבדיקה עקבותיה. נעלמו ומאז היום

ימים. מספר מזה לביה''ס הגיע
מארה"ב 20:00 בשעה התקשר ובנה, האס את לאתר מנסים רחובות תחנת שוטרי בעוד
בלייכמן, אידה אמו, מבית כי וסיפר שלומית, של אחיה בלייכמן, שמואל רחובות, לתחנת

לחייה. חושש והוא טלפוני מענה אין
באופן להסביר שיכול דבר נמצא לא אך שלומית של דירתה נבדקה אלה תלונות בעקבות
האם, של ביתה במרפסת זאת לעומת בנה. והיעדרות היעדרותה את הדעת את המניח
במגבות, עטופה כשהיא ה75, בת בלייכמן אידה של גופתה נמצאה מוסקוביץ, ברח'
פתולוג ע"י נבדקה הגופה מ"מ. 9 אקדח של קליע ולידה ושטיחונים שינה שק שמיכה,

בעורפה. נורתה שהיא והוברר

כבר ה12. בן איתי והנכד שלומית הבת אחר חיפושים נערכו הסבתא, גופת גילוי בעקבות
עם ה80 בשנות אינטימית יחסים מערכת היתה לשלומית כי הוברר הראשונה בחקירה
נולד אלה מייחסים האווירית. התעשייה של לשעבר עובד פיסיקאי,  הוכברג עמירם ד"ר

איתי. בנם 17.11.84 בתאריך
שתקופה למרות בנישואין, יחסיהם את מיסדו לא בלייכמן ושלומית הוכברג עמירם
ביניהם עמוקים דעות חילוקי רקע על אולם יחד. התגוררו בנם הולדת לאחר מסוימת

דרכיהם. נפרדו התאמה, וחוסר
בדבר משפטיים הליכים וניהלו משפטיות לערכאות פנו בלייכמן ושלומית הוכברג עמירם
לפיו השניים, בין הסכם המשפט בית אישר אלה הליכים במסגרת ומזונותיו. איתי החזקת
קבועים פגישה להסדרי זכאי ויהיה מזונות, ישלם והאב האם של לחזקתה הילד יימסר

עמו.

ואימה, שלומית לבין עמירם בין ועימותים סכסוכים השניים במשך פרצו מכך כתוצאה
אלה. בסכסוכים בבתה תמכה אשר בלייכמן, אידה

בלייכמן אידה ברצח מעורב הוכברג עמירם שמא החשד עלה זה מידע בעקבות
בביתו, הוכברג עמירם את לחפש השוטרים יצאו כך בגין ונכדה. בתה של ובהיעלמותם
כי הוברר לביתו, הסמוכה המכולת ובעל השכנים בתחקור שם. מצאוהו לא הם אולם
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והחיפושים נגדו החשדות את הגבירה זו עובדה ימים. מספר מזה מביתו נעדר עמירם
נמצאו. לא ובנם האם האב, אולם הארץ. רחבי בכל נערכו אחריו

הוברר הצוות אנשי של פעילותם במהלך שפלה. במרחב מיוחד חקירה צוות מונה בהמשך
פרטי, חוקר שכר שלומית, של תנועותיה אחר להתחקות נהג הוכברג עמירם החשוד כי
אף הוא שונות בהזדמנויות משמורתו. ותנאי איתי עם לקשר הנוגע בכל קשיים והערים
תעמודנה אמה או שלומית שאם הוסיף הוא לחו"ל. עמו ויברח איתי את שיחטוף איים

אותן. ירצח הוא בדרכו,

ציונה, בנס דירתו את 1995 אוקטובר בחודש הוכברג עמירם מכר מטרותיו, למימוש
שלומית של לביתה סמוך ברחובות, בשכירות להתגורר ועבר דולר, אלף 170 תמורת

בלייכמן.
מסמכים נמצאו הוכברג עמירם של בביתו החוקרים שערכו מדוקדקים בחיפושים
"ונדורה10^0" מסוג רכב ,14.5.96 בתאריך "אויס", מחברת שכר שהוא כך על המעידים

לחברה. הוחזרה לא המכונית וכי
המשטרה החלה עמירם) איתי, (שלומית, השלושה של להיעלמותם חוט קצה למצוא כדי
"רנו מסוג  שלומית של מכוניתה ואחר השכורה המכונית אחר נרחבים בחיפושים

קליאו".
במכונית .21.5.96 בתאריך כבר ברחובות מלצר ברח' חונה נמצאה שלומית של מכוניתה
אי", בי, גי, "סוכנות לביטוח", חברה "המגן כתובות את הנושאות מגבות שתי נמצאו

הוכברג. עמירם גם נמנה עליהם האווירית התעשייה מבוטחי שקיבלו המגבות כדוגמת
ובה ביתו, בחניית נמצאה "סיטרואן" מסוג הוכברג עמירם של הפרטית מכוניתו גם
שלומית של לדמה זהים שנמצאו הדם שכתמי הוברר מעבדה בבדיקת דם. כתמי נמצאו

בלייכמן.
גדולים, משטרה וכוחות ובנה האם לחיי החשש את הגבירו שנתגלו הממצאים כאמור,
אחר נרחבות בסריקות מיידית פתחו השפלה, מרחב ושוטרי מג"ב אנשי מתנדבים, שכללו
בפרדסים בקניונים, וכן, הארץ רחבי בכל נערכו החיפושים הוכברג. של השכורה מכוניתו

ובשדות.

נמצאו בתוכה שבסיני. בטאבה "הילטון" מלון של בחניון המכונית נמצאה ב30.5.96
מז"פ. לבדיקת המכונית הועברה איתורה לאחר שונים. לבוש ופרטי מזון שיירי

התעניין הוא כי ונמצא מומחים ע"י נבדק הוכברג עמירם של בביתו האישי המחשב גם
מהארץ" ו"הימלטות מושלם" "רצח כשם תוכנות נמצאו במחשב נוספת. אזרחות בקבלת

החשד. רמת את הגבירו שאך
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בטאבה, השכור הרכב כלי ומציאת במחשב התוכנה פענוח הזוג, בני של המכוניות מציאת
ונמלט איתי את חטף שלומית, את גם רצח הוכברג שעמירם החוקרים חשדות את חיזקו

מזויפים. דרכונים באמצעות מהארץ עמו

עמירם נלכד העולם, וברחבי בארץ ישראל, משטרת של מאומצים וחיפושים חקירה לאחר
שוויץ ישראל, משטרות של משולב במבצע שבשוויץ, בבאזל 10.8.96 בתאריך הוכברג
לסובבים סיפר האב לילדה. מחופש איתי, בנו גם שהה נלכד שבה בדירה והאינטרפול.

גרמנית. ללמוד כדי לעיר באה הילדה כי אותו

ולאחר בנו, עם בה והתגורר ששכר הדירה על מעקב ימי שני לאחר בוצע המעצר
שקיבלו נתונים באמצעות ובנו, הוכברג עמירם את בוודאות זיהו השוויצרים שהשוטרים
מרחב של המיוחד החקירה צוות חוקרי עם בתיאום בוצע המעצר ישראל. ממשטרת

חודשים. כשלושה במשך זו סבוכה בפרשה שעסק השפלה,

המחשב של ראשונית מבדיקה בשוויץ. ששכר בדירה גם במחשב החזיק הוכברג עמירם
זרות. ובאזרחויות רצח בתיקי עמירם התעניין שם שגם התברר מעצרו, בעקבות שנתפס

כי הוברר שנמצאו ומהממצאים מחקירתם ונחקרו. לארץ הובאו איתי ובנו הוכברג עמירם
בלייכמן, שלומית של ביתה בחניון הוכברג עמירם המתין 08:15 בשעה 16.5.96 בתאריך
ממנה וביקש ויצמן", ל"מכון סמוך מושבתת שבבעלותו ה"סיטרואן" שמכונית בפניה טען
איתי את תחילה להסיע להצעתו נאותה ואף לבקשתו נענתה שלומית להתניעה. סיוע

ולחלצה. מכוניתו אל להמשיך מכן לאחר ורק הספר, לבית
למקום שלומית את עמירם החשד פי על הוביל הספר, בבית איתי את שהשאירו לאחר

גופתה. ולהסתרת למותה גרם ידוע, לא

בעורפה ירה שלומית, של אימה בלייכמן, אידה של לדירתה החשד פי על נכנס היום באותו
הדירה למרפסת אותה גרר הגופה, את עטף ברשיון, שהחזיק מ"מ 9 אקדח באמצעות

המקום. את ועזב

סבתו של מגוריה בבנין המדרגות לחדר בכניסה לאיתי המתין הוא לערך 13:40 בשעה
של לדירתה לנסוע לו והציע בביתה נמצאת לא סבתא כי בפניו טען בלייכמן, אידה

ליבם. את השניים סעדו שם בלייכמן; שלומית

כי בפניו טען וחצי, כשעה כעבור וכשחזר בדירה, לו להמתין מבנו האב ביקש מכן לאחר
לפגוש לאילת לנסוע מיידי צורך ויש עליה שמאיימים ומסרה קשר עמו יצרה שלומית

שם. אותה

578



1996

מכונית את השאירו שם ביתו. לכיוון הפרטית במכוניתו עמו נסע לאביו, האמין הילד
לתאריך עד ההימלטות למסע השכור, הרכב עם והמשיכו הבית בחניית ה"סיטרואן"

בנו. עם יחד לארץ והושב האב נתפס בו יום ,10.8.96

מזויפים הונגריים דרכונים שני באמצעות התאפשרה ובנו האב שהימלטות לציין יש
גנובים. הדרכונים כי התברר הונגריה בשגרירות בבדיקה בשווייץ. בדירתו שנמצאו

מאומצים עבודה חודשי כשלושה נדרשו זו, ואכזרית תמוהה סבוכה, פרשה לפתרון
מז"פ, אנשי שפלה, מרחב שוטרי את שכללו ישראל, משטרת משוטרי רבים של ומקצועיים
משטרת קיבלה כן כמו (יאח"ה). הונאה לחקירות הארצית והיחידה חוץ לקשרי היחידה
וממשטרת זרות ממשטרות מה"אינטרפול", הוכברג עמירם של באיתורו סיוע ישראל

הרוצח. של לתפיסתו לבסוף שהביאה שוויץ

ובעדויות נחקר עמירם .10.8.96 בתאריך לארץ הובאו איתי ובנו הוכברג עמירם כאמור,
אסף וכי ברכבה שלומית עם שנסע העובדות את הכחיש לא הוא ממנו, שנלקחו הראשונות
ואידה שלומית רצח בביצוע הודה לא הוא אך סבתו. של ביתה מדרגות מחדר איתי את
ע"י מאוימות היו ואמה שלומית כי להם סיפר מדובבים לתאו הוכנסו כאשר בלייכמן.
פיו מילא הוא האחרות בחקירות במעשה. יד אין ולו אותן רצחו שלבסוף כספים חלפני

השתיקה. זכות על ושמר מפשע חף שהוא השיב שנשאל שאלה כל ועל מים
ומיומנים, גדולים כוחות ע"י שנערכו הרבים החיפושים למרות בלייכמן, לשלומית אשר
טרם היא נעדרים, לאיתור ויחידות צה"ל חיילי מג"ב, שוטרי מתכות, מגלי כלבים, בשיתוף

היום. עד נמצאה

להודות מיאן הוכברג שעמירם ולמרות שלומית, של גופתה נמצאה שלא למרות ברם,
כתב 30.3.97 בתאריך נגדו הוגש שנאספו, המפלילים הממצאים בעקבות הרצח, בביצוע

בלייכמן. ואידה שלומית רצח בגין אישום

ולאחריו לרצח שקדמו אירועים של שרשרת נסיבתיות. ראיות הציגה במשפטו התביעה
קרובי של עדויות הוצגו כן דם. וכתמי חפצים כגון הרצח מזירת שונים מימצאים וכן
לקשור שיש טענה התביעה .(14 בן (כיום המשותף הבן של עדותו כולל וחברים, משפחה
בתאריך כפול. ברצח שמדובר היא המצטיירת כשהתמונה והמימצאים, האירועים את
שלומית ברצח הוכברג עמירם את אביב בתל המחוזי המשפט בית הרשיע 10.1.99

פלדמן אביגדור דינו עורך מצטברים. עולם מאסרי שני עליו וגזר אידה, ואימה בלייכמן
המשפט. בית פסיקת על ערעור להגיש בכוונתו כי הודיע
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בימים" ו"קומת לוהט" "ברזל מבצע  החשמונאים מנהרת פריצת
למנהרת וחוברה החשמונאים מנהרת נפרצה הכיפורים, יום מוצאי ה2324.9.96, בליל

המדיני. הדרג החלטת פי על הכותל,

7 גובהה מטר, כ80 אורכה החשמונאים. בתקופת מים כאמת שימשה החשמונאים מנהרת
הדתות משרד חשף 1987 ובשנת הקודמת, במאה נתגלתה המנהרה כמטר. ורוחבה מטר
השנים, במהלך מטר. כ500 שאורכה הכותל, למנהרת אותה וחיבר מחדש המנהרה את
שונים מועדים שבעה נקבעו ואף המנהרה, את לפתוח הצעות היו 1988 משנת כבר
שמא כן, לעשות שלא השב"כ ואזהרת הווקף התנגדות נוכח נידחו הם אולם לפתיחתה,

ירושלים. לתחומי האינתיפאדה לגלישת תביא המנהרה פתיחת

החשמונאים מנהרת פתיחת את ביטחון לענייני השרים ועדת לבסוף אפשרה ב24.1.96
ההחלטה. מיום שבועות שלושה תיפתח שהיא וסוכם

ראשי עם זה בעניין ששון, משה הפנים, לביטחון השר של עוזרו נפגש האישור, בעקבות
ולא הגיבו לא הווקף אנשי המנהרה. את לפתוח הכוונה על והודיעם בירושלים הווקף
כל הצדדים בין נחתם שלא למרות מצידם, כהבנה התקבלה זו שיחה התנגדות. הביעו
אך שלמה. באורוות הרמאדאן בימי להתפלל הווקף לאנשי אושר זו בפגישה כתוב. הסכם
שהתקיימו בישראל הבחירות לאחר עד וזאת שוב, נדחה 1996 בינואר שנקבע המועד גם

.1996 במאי

וב נתניהו, בנימין הממשלה ראש בפני הנושא הועלה 1996 במאי השלטון חילופי לאחר
מנהרת את לפתוח הוחלט במהלכו בנושא. לדון שרים קבוצת הממשלה ראש כינס 20.9.96

נעשה. גם וכך הכיפורים, יום במוצאי החשמונאים

ראש בנוכחות 24:3023:30 השעות בין לילה, באישון נעשתה החשמונאים מנהרת פתיחת
הפנימי מהצד ההכנות כבדה. משטרתית אבטחה תחת אחרים, ואח"מים ירושלים עירית
שתוכנן, לשער המוביל מדרגות גרם גם הפתיחה. לפני חודשיים כבר הושלמו המנהרה של
שהולחם שער, בו ולהציב הפתח את לפתוח אלא לפורצים נותר שלא כך מראש. הוכן

מתאימה. תאורה ולהציב הפריצה עם בזריזות

ירושלים מחוז של מיוחד במבצע ותוגברה רבה בחשאיות נעשתה המנהרה פריצת כאמור,
למתפללים, הכותל רחבת את המשטרה סגרה 23:00 לשעה סמוך כבר ביניים". "קומת 
באזור נפרסו רבים ושוטרים הוגבלה, המוסלמי הרובע של הסמוכות בסמטאות התנועה

הבית. הר שעל שלמה אורוות

הפלשתינית הרשות לאנשי כך על והודיעו הפטישים קולות את שמעו הווקף שומרי
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האחרון טהבוב. חסן ברשות, והדתות ההקדשים על הממונה את הזעיקו אלה בירושלים.
את ועזב התקשורת בכלי התראיין הנעשה, את ראה השער, פריצת סיום עם הגיע

המקום.
המחוקקת המועצה חברי אקצה אל במסגד התכנסו ה24.9.96 של הבוקר בשעות
11:10 בשעה העיר. ברחובות לתהלוכה משתתפיה יצאו הישיבה בתום הפלשתינית.
את פיזרו במקום מראש שהוצבו המשטרה וכוחות המנהרה, בפתח מהם כ600 התקהלו
השוטרים לעבר אבנים פלשתינאים צעירים מאות יידו מכן, לאחר שעה כחצי המתקהלים.
למתפללים הבית הר נסגר בתגובה הבית. בהר המתפללים ולעבר בשערים שהוצבו

מאנשים. פונתה הכותל ורחבת
הסוחרים הכריזו מכן לאחר ספורות דקות זה. בשלב הסתיימה לא ההתפרעות אולם
ערבים פורעים החלו ירושלים במזרח השביתה הכרזת עם מסחר. שביתת על העיר במזרח
וסמוך ו"ריץ" "פאלס" מלונות ליד מג"ב שוטרי לעבר תבערה ובקבוקי אבנים ליידות
התפרעות אולם ישראליות. ומכונית משאיות מספר הציתו הם בנוסף המשפטים. למשרד
השתלטו במקום מועד מבעוד שהוצבו ומג"ב המשטרה כוחות שכן רב, זמן ארכה לא זו

מהם. 11 ועצרו 14:20 בשעה כבר הסדר מפירי על
המזרחית. בירושלים שוטרים 2 נפצעו ,24.9.96 ג', יום להתפרעות, הראשון היום במהלך

האבנים. מיידוי והשני נסע עליו האופנוע מהחלקת אחד
פריצת לאחר הראשון ביום המזרחית בירושלים הפלשתינאים של הזעם התפרצות אולם
וירושלים עזה באיו"ש, ביותר אלימה התפרעות של ההתחלה את רק סימנה המנהרה
התבטאה ההתפרצות .27.9.9625.9.96 בתאריכים הגיע ששיאה הבאים, בימים המזרחית
כנגד חם בנשק שימוש ואף תבערה ובקבוקי אבנים יידוי הצתות, חמורות, סדר בהפרות

ומשטרה. צה"ל חיילי
מוקדי פלשתינאים. שוטרים ואף ערבים תושבים השתתפו אלה אלימות בהתפרעויות
קבר אזור .2 הערק. בצומת בעיקר ברמאללה, .1 כדלהלן: היו ביותר החמורים האירועים
שועפט. הפליטים ומחנה מוכבר ג'בל שכם, שער העתיקה, העיר  ירושלים מזרח .3 רחל,
בשכם. יוסף קבר .6 ארז. מחסום .5 קטיף. גוש וצומת נצרים צומת  דרום כפר .4

הירוק. הקו בתחומי ישראל ערביי של משתתפים רבות הזדהות הפגנות התקיימו בנוסף

לעבר עמארי, אל הפליטים שבמחנה היסודי מביה"ס מפגינים כאלף יצאו 25.9.96 רי ביום
כשהם ערק, מחסום  ורמאללה לאלבירה הדרומית בכניסה המוצב צה"ל מחסום

אקצה". אל את נפדה ובדם "ברוח קוראים
הם המתפרעים. התקדמות את למנוע ניסו לא במקום, שהיו פלשתינאים שוטרים
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ניסו בעמדה שהיו החיילים ארבעת החיילים. לעבר אבנים לידות והחלו למחסום התקרבו
הצליחו לא אך מדמיע, וגז גומי כדורי וירי באוויר ירי באמצעות המפגינים את לפזר אמנם

נוספים. צה"ל כוחות הוזעקו ולמקום בכך

אבנים, ליידות והמשיכו הישראלים הצבא מכוחות נרתעו לא הפלשתינאים המתפרעים
פלשתינאים בשוטרים תוגברו המתפרעים החיילים. לעבר לירות ואף תבערה בקבוקי

במקום. צה"ל חיילי לעבר הם אף וירו למקום שהגיעו "17 מ"כח

ולפחות פלשתינאים ארבעה נהרגו צה"ל; מחיילי שמונה נפצעו זו אלימה תקרית במהלך
נפצעו. מהם איש 236

הפעם ומג"ב, צה"ל לחיילי פלשתינאים בין נוספת אלימה תקרית היתה היום באותו
נפצעו כן כמו צה"ל; חיילי שני קל נפצעו במהלכה לחם. לבית הסמוך רחל קבר במתחם

פלשתינאים. 90

עאידה הפליטים וממחנה לחם מבית ותושבים סטודנטים מאות כאשר החלה התקרית
הס וצה"ל. מג''ב כוחות לעבר תבערה ובקבוקי אבנים והשליכו רחל קבר למתחם הגיעו
פוזרו הפורעים האתר. של המיגון עבודות במסגרת שם שהוקמו הפיגומים את הציתו גם

מחצציות. שנורה ובחצץ בירי הלם, ברימוני מדמיע, בגז ומג"ב צה"ל חיילי ע"י

הרוחות, את להרגיע ניסה האירוע, למקום הגיע רג'וב ג'בריל המסכל הביטחון מנגנון ראש
השריפה את לכבות כדי למתחם הגיעו מירושלים כיבוי צוותי אבנים. הושלכו עליו גם אך

תבערה. ובקבוקי אבנים לזרוק ממשיכים הפלשתינאים בעוד
את עצרו לא הם שכן פעיל", "חלק הפלשתינאים השוטרים נטלו לא זו בתקרית

אוסלו." מ"הסכם שמתחייב כפי המתפרעים,

למשטרה פלשתינאים בין אלימים עימותים היו ,25.9.96 בתאריך המזרחית, בירושלים גם
תבערה ובקבוקי אבנים יידו פלשתינאים, צעירים עשרות התקהלו היום במהלך ומג"ב.
מכוניות הציתו לעיסוויה, בכניסה יער הציתו צמיגים, שרפו ומשטרה, מג"ב כוחות לעבר
פלשתינאים מאות הבית בהר להפגנה התקבצו 12=10 בשעה כבישים. וחסמו אשפה ופחי
ולצומת שכם שער לכיוון צעדו המפגינים מוסלמים. ונכבדים עשראוי חנאן של בראשותם
פוזרו בתגובה במקום. שהוצבו השוטרים לעבר וחפצים אבנים לידות והחלו ההוספיס

ספורות. דקות תוך בכוח, המפגינים

חנאן ביניהם מיעוטים, בני ארבעה המזרחית בירושלים נפצעו זה סוער יום במהלך
טהבוב. וחסן עשראוי

אבנים, לידות ירושלים, מחוז בתחומי להתקהל הפלשתינאים המשיכו 26.9.96 ה', ביום
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צמיגים הבעירו כן כמו מג"ב. ושוטרי המחוז שוטרי לעבר וברזלים תבערה בקבוקי
במחנה ירושלים, במזרח היו ההתפרעויות ומכוניות. אוטובוסים ורגמו ואוטובוסים
יעקב, נווה בצומת באטור, המנהרות, בכביש רמאללהירושלים, בכביש שועפט, הפליטים

ובעיסויה. באחר בצור הנציב, בארמון
בני שמונה ונעצרו אזרחים, וחמישה שוטרים שני נפצעו בירושלים ההתפרעות במהלך

סדר. מפירי מיעוטים
אבנים יידו הערבים המתפרעים באיו"ש. היו יום באותו ביותר החמורים המאורעות ברם,
בכפר צה"ל כוחות ולעבר מכבים בכביש הדלק תחנת לעבר נבאלה, בביר מכבים, בכביש
תחנת מפקד של רכבו ולעבר גריזים בכביש תבערה בקבוקי השליכו כן כמו ביטוניה.
והציתו מרכבה הוציאוה הם אדר. הר בכביש נהגת גם תקפו הפלשתינאים אפרים. מעלה

מכוניתו. לעבר אבנים יידו כאשר בראשו נהג נפצע נבאללה ביר בכביש ואילו אותו

יידו הפלשתינאים גדולה. תסיסה היתה אדומים מעלה וכביש לחם בית חברון, באזור גם
בחיילים, ופגעו וצבא אזרחים של מכוניות לעבר ורימונים תבערה בקבוקי אבנים,

ואזרחים. שוטרים

הפלשתינאים ניסו לערך 11:00 בשעה כאשר בשכם, היה זה ביום ביותר החמור האירוע
לבין למקום שהוזעקו צה"ל כוחות בין העימות במהלך יוסף. קבר מיתחם על להשתלט
סגן ברגיסקי, ניר סרן ביטון, בני סרן  חיילים שישה נהרגו הפלשתינאים, השוטרים
וחמישה שרעבי, ארז וסמ"ר סודאי איתמר סמ"ר טוב, בן אורי סמ"ר דדיש, מיכאל

נפצעו. חיילים

חיילים תשעה ועוד מימון, אברהם רס"ן נוסף, חייל נהרג לרמאללה, צפונית ערק, במחסום
נפצעו. נוספים ושניים אחד פלשתיני נהרג במקום נפצעו. מג"ב שוטרי ושני

תבערה בקבוקי הושלכו נצרים בצומת וההתפרעויות. הסדר הפרות נמשכו עזה באזור גם
 צה"ל חיילי שלושה נהרגו האש וחילופי ההתפרעויות במהלך צה"ל. חיילי לעבר ואבנים
כמו נפצעו. נוספים חיילים שבעה קור. חן וסמ"ר ויסן עמר סמ"ר גרזידסקי, דימיטרי סמ"ר

ישראליים. אזרחים שני נפצעו כן

עזה איו"ש, רחבי בכל התפרעויות של יום היה הסדר, להפרות רביעי היום ,27.9.96 ו' ביום
לעבר אבנים ויידויי תבערה בקבוקי בהשלכת בירי, לוו ההתפרעויות ירושלים. ומזרח
30 הושלכו ערק, במחסום באיו"ש, בכבישים. שנעו הישראלים הרכב וכלי הביטחון כוחות
מבין ועשרים ותקיף מיידי באופן הגיבו החיילים צה"ל. כוחות לעבר תבערה בקבוקי

נפצעו. הפלשתינאים המתפרעים

583



אירועים ספר

כרם בטול מג"ב מפקדת את פלשתינאים ואזרחים שוטרים מאות תקפו 13:15 בשעה
 המשותפים הסיורים על מופקדים שהיו מג"ב קציני שני נהרגו במתקפה קלקיליה.
המתקפה במהלך ציון. מחיבת 22 בן שריג גיא ופקד סבא מכפר 47 בן דיין שמעון נצ"מ
פלשתיני שוטר נהרג הפלשתינאים מקרב מג"ב. שוטרי וארבעה חיילים שני עוד נפצעו

נפצעו. אחרים ועשרות אחד

יום תפילת בתום נעו אשר פלשתינים כ400 צה"ל כוחות בלמו עלמי מוסא במחסום
והבעירו מחסומים הקימו אבנים, יידו הפלשתינים אלישע. הנח"ל היאחזות לעבר השישי
באש פתחו האחרונים אזרחי. בלבוש פלשתינאים שוטרים גם היו המתפרעים בין צמיגים.
ו16 פלשתינאים שלושה נהרגו הירי חילופי במהלך חיילים. שני ופצעו צה"ל חיילי לעבר

נפצעו. נוספים

השוטרים בין האש בחילופי צה"ל. של סיור לעבר ירי בוצע מצרים, בגבול זה יום במהלך
מרעי. נבי אל"מ עזה אוגדת מפקד סגן נהרג צה"ל חיילי לבין פלשתינאים ואזרחים

לבין פלשתינאים ושוטרים אזרחים בין אש וחילופי התפרעויות היו ארז במחסום גם
מג"ב. ושוטר צה"ל חיילי חמישה נפצעו במהלכם מג"ב. ושוטרי חיילים

כדי מג"ב, ואנשי שוטרים 3,626 של מתוגברים בכוחות ירושלים מחוז נערך 27.9.96 ו' ביום
כצפוי, ואכן השישי. יום תפילות במהלך הבית בהר צפויות שהיו הסדר הפרות את לקדם
רכב כלי לעבר אבנים יידו מכוניות, הציתו כבישים, ערבים מתפרעים חסמו היום, במהלך
מוקד הסמוכות. הערביות ובשכונות העיר במזרח צמיגים, והבעירו משטרה וכוחות
כ7,500 הגיעו הבית בהר הראשית לתפילה הבית. הר על היה הפעם ההתפרעויות
מיוחדת תפילה נערכה ,12:1512:10 השעות בין התפילה סיום עם מוסלמים. מאמינים
שער מול בחורשה צעירים מאות התגודדו בסיומה הערבים. החללים לזכר נוספת
להגיע היתה המתפרעים של כוונתם השוטרים. לעבר אבנים ליידות והחלו המוגרבים
שימוש תוך אותם בלם מועד, מבעוד במקום שהוצב הגדול המשטרה כוח הכותל. למתחם

גומי. בכדורי ובירי מדמיע בגז

בביה"ח רפואי טיפול קיבלו מהם 10 היס"מ. משוטרי 11 נפצעו הבית בהר האירוע במהלך
מקרב טיפול. להמשך בביה"ח נשאר אחד שוטר היום. באותו לבתיהם ושוחררו

איש. כחמישים ונפצעו חמישה נהרגו המתפרעים הפלשתינאים
יידו הפלשתינאים ירושלים. מזרח ערביי של הסדר הפרות המשיכו 28.9.96 שבת ביום
שהוצבו הכוחות ומג"ב. משטרה וכוחות יהודים אזרחים לעבר וגז תבערה בקבוקי אבנים,
שבמהלך לציין יש ביטחון. ואנשי באזרחים פגיעה ומנעו אלה התפרעויות דיכאו במקום

נפגעים. היו ולא מתפרעים ערבים ארבעה נעצרו היום
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בכוחות ישראל משטרת נערכה לוהט" "ברזל במבצע המהומות דיכוי במהלך כאמור,
מרכז, ת"א, במחוזות הירוק" ה"קו בשטחי ואף וירושלים איו"ש עזה, בשטחי גדולים
החשמונאים מנהרת פריצת על מחאתם את ישראל ערביי הביעו במהלכם ודרום. צפון
בהפגנות התבטאה המחאה מאידך. ועזה שומרון יהודה, לערביי ואהדתם ותמיכתם מחד
בדרום. הבדואי ובמגזר ומרכז, הצפוני במחוז ביפו,  הערבי המגזר בתחומי סדר והפרות
ובהתפרעויות. צמיגים בהבערת רכב, וכלי משטרה כוחות לעבר אבנים ביידוי לוו ההפגנות

הארץ. בצפון אחרים ערביים ובישובים בנצרת ביפו, ברהט, היו הבולטות ההתפרעויות

בנצרת. פאולוס ברח' הפגנה פיזור במהלך שוטרים שני אף נפצעו 27.9.97 בתאריך
לעבר אבנים הושלכו כאשר מג"ב קצין נפצע כנא בכפר גם איש. 21 נעצרו זו בהתפרעות

נסע. בו מג"ב רכב

ופינו אוסלו הסכמי קרסו בה ובמהירות בעוצמתם, בהיקפם, הפתיעו אלה אירועים
ואזרחים. משטרה צה"ל, כוחות על הפלשתינאית המשטרה של ולירי לאלימות מקומם
קדחתניים מגעים לאחר רק ונפסקו בספטמבר ה30 עד ה25 מן נמשכו האירועים
של הישירה בהתערבותו ואף ובינלאומיים, מקומיים ומדיניים, צבאיים בדרגים שהתנהלו
בנימין הממשלה ראש את פיסגה למפגש אליו זימן אשר קלינטון, ביל ארה"ב נשיא

עראפת. יאסר הפלשתינאית הרשות ויו"ר מובארק הנשיא חוסיין, המלך נתניהו,
נפצעו. נוספים ו69 ושוטרים חיילים 15 נהרגו אלה חמורים אירועים במהלך

שוטרים באלפי מתוגבר באופן ישראל משטרת נערכה לוהט", "ברזל מבצע של במהלכו
כוחות ומג"ב. המטא"ר המחוזות, שוטרי את כללה ההיערכות הארץ. ברחבי שנפרסו
ובדרום ביפו הארץ, בצפון הישראלי הערבי במגזר ירושלים, במזרח הוצבו במיוחד גדולים
שוטרי פעלו הירוק", ה"קו בתחומי לפעילות בנוסף שבע. ותל רהט הבדואים בעיירות 
באותם הפלשתינית האלימות את ומיגרו ועזה איו"ש בתחומי צה"ל חיילי עם ביחד מג"ב

ימים.
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יוסי'' "רומן פרשת
של כדין שלא רכישות על מודיעיני מידע ישראל משטרת לידי הגיע 1995 מאי חודש במהלך
החלה המידע בעקבות העמים. מחבר פליליים גורמים בידי ישראליות זהות תעודות
היחידה במשרדי גלויה לחקירה מהרה עד שעברה בנידון, סמויה משטרתית חקירה

רוסי". "רומן הקוד: לשם וזכתה (יאח"פ) פשעים לחקירת הארצית
תמורתיי "איתן" כי שנחשד באבייב, רומן בחולון, הפנים משרד עובד נחשף החקירה במהלך
החוק ע"פ לכך זכאים שאינם לכאלה גם ישראלית, ואזרחות עולה תעודות כסף בצע

בישראל. הנהוג

וברשותו אלבקודזה גווי נעצר ,1996 פברואר חודש בשלהי לבדו. פעל לא באבייב רומן
שלא ושוהה גרוזיני אזרח הוא כי לחוקריו סיפר העצור מזויפת. ישראלית זהות תעודת
דולר. 2000 של סך תמורת ביליארד במועדון רכש המזויפת התעודה את בישראל. כחוק
אחריות מכל התנער האחרון זה אך באבייב רומן עם קשר ליצור ביקש אלבקודזה גווי
שייצגם פרידמן משה לעו"ד ורעייתו גווי פנו להם בצר נוסף. קשר עמו יצרו שלא ודרש
את תנאי, בשום לחשוף, או להזכיר שלא היתה הזוג לבני עצתו לעשות. מה להם וייעץ
למראה המכובד דינם עורך כי כמובן, ידעו לא הזוג בני התעודות. את קיבלו ממנו המקור
הוקלטה ב11.2.96 כן, על יתר התעודות. של הספק שהיה באבייב רומן עם בקשר עומד
העלתה השיחה באבייב. רומן הפנים משרד פקיד לבין פרידמן משה עו"ד בין טלפון שיחת
ומכירתם דרכונים לזיוף הקשור בכל באבייב עם פעולה משתף פרידמן עו"ד כי כבד חשד

העמים. מחבר לאנשים

די בוססו נגדו שהחשדות ולאחר באבייב, רומן אחר במעקב המשטרה המשיכה במקביל
.3.5.96 בתאריך נעצר הוא צורכן

לא אך לפרשה, לכאורה שנקשרו הפנים במשרד נוספים עובדים של שמות הועלו בחקירתו
למעצרם. ולגרום אלה חשדות לבסס היכולות ראיות נתגלו

נוסף חשוד של שם עלה הפנים, במשרד נוספים עובדים כנגד הראיות לחוסר בניגוד ברם,
היתר ובין בפלילים פעמים מספר בעבר הורשע האחרון סביון. תושב פרנק, אורי בפרשה,
לעסוק אמור שהיה "פרימרקטינג", בשם מסחרי עסק הקים הוא זיוף. עבירות בגין
גם פרנק אורי ניהל זה מסחרי לעסק בנוסף לרוסיה. מישראל המועברות סחורות בתיווך
ובכספם, ביקרם חפץ שהוא לאנשים דרכונים קבלת מתן לזרז ניסה הוא אחרים. עסקים
באחת מסמכים. זיוף תוך העמים מחבר לאנשים דרכונים בהוצאת לעסוק החל ובמקביל
מבקשי את מכתיר לרופא, מתחזה שהוא תוך מכתבים מספר פרנק אורי זייף הפעמים
לגבולות מחוץ דחוף רפואי לטיפול הזקוק אנוש כחולה ילדם ואת לרופאים, הדרכונים
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למרות ישראליים, דרכונים במירמה קיבלו המשפחה ובני בידיו, צלחה המזימה ישראל.
ועיקר. כלל לכך זכאים היו שלא

תיווך לכך, זכאים שאינם לכאלה ישראליים דרכונים להשיג כדי המסמכים לזיוף בנוסף
דרכון במכירת תיווך הוא המקרים באחד דרכונים. מכירת של בעסקות פרנק אורי
ביןלאומי, פשע ארגון בראש כעומד נחשד האחרון זה מיכאלוב. לסרגיי שנועד דיפלומטי

חוקיות. הלא הענפות בפעולותיו רבות לו עוזר היה דיפלומטי ודרכון

שהיתה קניאזינסקי, סבטלנה פרסמה עת רוסיה, עד לכת הרחיקה והמירמה הזיוף פרשיית
נשים דרושות כי צויין בהם ברוסיה, מודעות והאשרות, הדרכונים זיוף של מ"המנגנון" חלק
בנישואים רוסיים לגברים ששודכו נשים מספר פנו למודעה עבודה. לצורך יהודיות
הדרך בקיצור תעזורנה יהודיות נשים שאותן היתה קניאזינסקי של מטרתה פיקטיביים.
אספם לארץ, הללו הזוגות הגיעו כאשר בישראל. יהודיים הלא "בעליהן" של באזרוחם
מראש. שהוכנה לדירה והביאם קניאזינסקי, אלכסנדר סבטלנה, של בעלה התעופה בשדה
לנשים ניתן זאת, שעשו לאחר "בעליהן". של תורם הגיע הנשים של התאזרחותן לאחר
שיצאו קודם מ"בעליהן", תביעות להן שאין כך על מסמך על הוחתמו אף והן כסף, סכום

ישראל. את
נמנו ביניהם בפרשה, מעורבים של נוספים שמות עלו והתקדמה, העמיקה שהחקירה ככל
כדי תהליכים וקיצור בזירוז או בזיוף הם אף שעסקו גל, ומשה קוגן מרק השאר: בין
ותמורת החוק פי על לכך זכאים שאינם לכאלה ישראלית אזרחות או דרכונים להשיג

הנאה. טובות או שלמונים

רווחיהם את לקדם שיוכל פלילי מעשה בשום כמעט בחלו לא בפרשה המעורבים ככלל,
בפגיעה באיומים ואף סחיטה הונאה, גניבה, זיוף, בעבירות בעיקר המדובר הכספיים.
את לקדם כדי בחוק אפשרית פירצה כל ניצלו אף בפרשה החשודים ובנפש. ברכוש

מעשיהם. בגין אישום כתבי הוגשו בפרשה המעורבים נגד הנלוזה. מטרתם
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משטרתית. פעילות עתירת היתה 1997 שנת
:1997 העבודה בשנת המרכזיים האירועים עיקר של ממצה סקירה להלן

מקומיים. תושבים תשעה ופצע בחברון השוק בכיכר באש ישראלי חייל פתח בינואר ב1

במערת לטבח בדומה בערבים, המוני הרג לבצע התכוון כי אמר המשטרה לחוקרי
למשפט. לעמוד נפשית כשיר לא היורה כי נמצא החקירה במהלך ב1994. המכפלה

המשפטי היועץ לתפקיד בראון רוני עו"ד של מינויו את הממשלה אישרה בינואר ב10
החליט ובראון חריפה ביקורת המינוי דרך על נמתחה המינוי, פרסום לאחר מיד לממשלה.
ערוץ חשף התפטרותו לאחר ימים עשרה מתפקידו. להתפטר ממינויו שעות 60 כעבור
אלה פרטים פי על למינוי. שהובילה העיסקה על פרטים (1 (ערוץ הממלכתית הטלוויזיה
חברון בהסכם תמיכתה תמורת בבראון תמיכתה את התנתה ש"ס מפלגת כי דווח
הסערה בעקבות במשפטו. טיעון עיסקת לדרעי לכאורה הבטיח שבראון ולאחר המתגבש
חקירה זו היתה המשטרה. לחקירת הפרשה את להעביר הממשלה ראש החליט שקמה,
שבראשה החקירה פתיחת על הורתה ארבל עדנה המדינה ופרקליטת ומורכבת רגישה

מזור. סנדו ניצב במשטרה החקירות אגף ראש הועמד
הגישה באפריל ב15 הממשלה. ראש וביניהם נחקרו, הפוליטית במערכת אישים עשרות
דרעי, אריה ח"כ נגד הנגבי, צחי המשפטים שר נגד אישום כתבי להגיש המלצות המשטרה
בחשד נתניהו בנימין הממשלה ראש ונגד ליברמן, איווט הממשלה ראש משרד מנכ"ל
המלצת את הפרקליטות דחתה יותר, מאוחר ימים חמישה אמונים. ולהפרת למרמה
לטענת בלבד. דרעי אריה ח"כ נגד אישום כתב להגיש שיש והחליטה המשטרה
תיקיהם סגירת מחייב הממשלה וראש המשפטים שר נגד שהוגש החומר הפרקליטות

מספיקות. ראיות מחוסר
מעודה. המשטרה שידעה והמסובכות הרגישות החקירות אחת זו היתה כאמור,

לארגן המשטרה את חייב הדבר בישראל, פתע לביקור חוסיין המלך הגיע בפברואר ב12
ידוע היה ,(1996 ינואר 10) ירדן מלך של הקודם ביקורו שיא. במהירות אבטחה מבצע
על התראה המשטרה קיבלה הפעם אליו. להיערך וזמן מרחב למשטרה והותיר מראש
ההתראה למרות הפעם גם ברם, המלך. נחת בו מהרגע משעה פחות הצפוי הביקור
עבר והביקור לנסיבות, בהתאם מבצעית וגמישות תכנון כושר המשטרה הוכיחה הקצרה

תקלות. ללא
נערכו הפלשתינית, לרשות ישראל בין חברון" "הסכם חתימת בעקבות בינואר ב15
ישראלית. בשליטה שהושארו בעיר שטחים באותם מחדש ומג"ב המשטרה צה"ל,
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שהוקצה "הצפוף" הזמנים ללוח ובהתאם מופתי בסדר התנהלה המשטרתית הפריסה
של המורכב בעול נושאים וצה"ל מג"ב המשטרה, כוחות חברון" "הסכם מאז לכך.

ארבע. ובקרית בחברון היהודי הישוב אבטחת
מכך וכתוצאה הצפון, בגבול האוויר חיל של "יסעור" מסוקי שני התנגשו בפברואר ב4
ביותר הגדול האווירי לאסון נחשב והוא ניצולים היו לא בהתנגשות חיילים. 73 נהרגו
צה"ל, של גדולים כוחות למקום הוחשו הקטלנית ההתנגשות לאחר מיד ישראל. בתולדות
למקום הכניסות את חסמה המשטרה גדולים. הצלה וכוחות מג"ב ישראל, משטרת
סיימו ובזיהוי בפינוי שהעוסקים לאחר ורק וציודם החללים ובפינוי בזיהוי עזרה האסון,
במקום שאין משטרתיים, חבלנים של וידוי לאחר זאת וגם האסון, מקום נפתח מלאכתם

מסווג. צבאי וציוד תחמושת שאריות
והמכללות הספר בתי כלל העברת את פנים לביטחון המשרד אישר פברואר חודש במהלך
הספר בית את למקום להעביר הכוונה שמש. בית באזור אחד למקום ישראל משטרת של
ואילוף לניהוג המשטרתי הספר ובית בנעורים המכללה את בשפרעם, לשוטרים הארצי
הבנייה סיום שמועד וההערכה שקלים, מיליון ב200 נאמדת הפרויקט עלות חיים. בעלי
לשם ומרווח מודרני מתקן ישראל משטרת בידי יהיה זה מתוכנן במועד .2001 בשנת יהיה

החייל. בשוטרי והאתי המשטרתי החומר הטעמת
א ג'יסר הערבי בכפר שפרצו מהומות במהלך אנושות, קינן אפי רפ"ק נפצע במרץ ב2
מיוזמתה כתוצאה פרצו בכפר המהומות לתלאביב. חיפה בין הים שפת על השוכן זרקא,
של ביתו לעבר ירי בעקבות בכפר. הסמים נגע לביעור מבצע לערוך המקומית, המועצה של
למקום הוזעקו סמים, לרכוש שביקשו אנשים לעבר אבנים ויידוי מקומי, סמים סוחר
המשולהב מההמון אחד ואדם הוא, אף הותקף המשטרתי הכוח גדולים. משטרה כוחות
במצב הועבר הוא קינן. אפי הקצין את ודרס הכוח לעבר מסחררת במהירות ברכב פרץ

מפצעיו. מת יומיים וכעבור לביתהחוליס קריטי
בתלאביב. "אפרופו" בקפה התאבדות בפיגוע צעירות נשים שלוש נהרגו במרץ ב21
גופו על נשא המחבל אדם. הומה היה הקפה כשבית בצהרים, שישי ביום התרחש הפיגוע
לפני התפוצץ המטען ברם, הקפה. בבית המשמרת מנהל של חשדו את ועורר גדול תיק
תעודת את ומצאו למקום הוזעקו גדולים משטרה כוחות לפעול. הספיק המשמרת שמנהל
של מגוריו במקום נחשפה הביטחון זרועות של ממושכת חקירה לאחר המפגע. של הזהות
ישראליים. של רצח מקרי ל11 אחראית שהיתה "חמאס" חוליית צוריף בכפר המתאבד
אדרי, שרון החייל את גם ורצחו חטפו אשר הם שאנשיה התברר החוליה מעצר לאחר
רב, לא זמן לאחר נתגלו אדרי של גופתו שרידי .1996 בספטמבר 9 מאז מביתו שנעדר

הכפר. ליד בבור
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חוזרות הפגנות עם ומג"ב, משטרה צה"ל, כוחות התעמתו ואחריו, מרץ חודש במהלך
חייב הדבר בירושלים. בהרחומה יהודית שכונה לבנות הממשלה החלטת נוכח ונישנות,

וירושלים. שומרון יהודה באזורי בעיקר גבוהה משטרתית ודריכות כוננות
התנועה חוקי לאכיפת ,"700 "פרויקט ביישום המשטרה החלה אפריל חודש בהתחלת
מתרחשים שבהם אדומים", "כבישים של ק"מ כ700 לאורך התנהל המבצע בכבישים.
שנה במשך המבצע יתנהל התוכנית לפי הקטלניות. הביןעירוניות מהתאונות לס/600 מעל
בתאונות 100/0 לפחות של ירידה  מטרתו את הפרויקט ישיג אם מחקר. בצוותי וילווה
משמרת בכל נוספות. שנים כמה הנראה, ככל המשטרה, בו תמשיך והקטלניות, הקשות
ובין האלקטרוניים, האכיפה אמצעי יתוגברו וכן תנועה, ניידות כ100 המבצע לצורך יוצבו
בשנה הפרויקט עלות אוטומטיות. מהירות ומצלמות נוספות רמזור מצלמות יוצבו היתר

התחבורה. שבמשרד לבטיחות הקרן במימון שקלים, מיליון ב15 מוערך הראשונה
הוחלט דרכים, בתאונות הנפגעים במספר 100/0 של ירידה המבצע, של ההצלחה בעקבות
ערים ואשקלון, אשדוד לציון, ראשון נתניה, חיפה, הערים: בתוך הפרויקט את להרחיב
החלה העירונית ההרחבה קטלניות. דרכים תאונות של יחסי באופן גבוה מספר נרשם בהן

.1997 אוגוסט חודש במהלך להתבצע
באפריל ב26 קלט. בואדי ישראליות מטיילות שתי נרצחו 1997 באפריל חודש בשלהי
באזור נערה גופת על ש"י מחוז במשטרת דיווח התקבל בצהרים שתיים השעה לפני מעט
גופה נמצאה בינתיים וצה"ל. מג"ב משטרה, של גדולים כוחות הוזעקו למקום קלט. ואדי
למקום שהוזעקו המשטרה חוקרי הראשונה. הגופה של הימצאה ממקום הרחק לא נוספת
מכפר המוביל ההר ממורד מטרים עשרות כמה לאורך הנמשכים דם בסימני הבחינו
המים. לבריכות שהגיעו לפני הנערות הותקפו החוקרים להערכת הואדי. לכיוון אדומים
הואדי תחתית אל אותן גררו בסכינים, למוות אותן דקרו רוצחיהן אך נאבקו הנערות
מאומצת חקירה לאחר ראיות. לטשטש כדי הנראה ככל  המים לבריכות אותן והשליכו

במקום. השוכן הבדואי לשבט בן  במעשה חשוד נעצר
היה החשד הארץ. בצפון הרישוי במשרד גדולה שחיתות פרשת נחשפה מאי, חודש במהלך
עמדו תמיד שלא למרות ה"טסט", את עברו וכך לבוחנים שוחד שילמו רבים שנהגים
לבחינות וניגשו לעשות שהגדילו בוחנים היו ועוד, זאת המקובלות. הנהיגה בדרישות
בוחנים נעצרו ובמהלכה הסתעפה, הפרשה שוחד. תמורת תלמידיהם במקום התיאוריה
רשיונם את שקיבלו נהגים אותם כנגד מעשיים צעדים שקילת תוך הארץ בצפון רבים

כדין. שלא
 פל משפחת בני נהרגו בה הביקעה, בכביש קשה דרכים תאונת אירעה ביולי ב5
הזורעים במושב לחתונתו דרכם את כשעשו הבן, של חברים שני וכן אורי, ובנס ההורים
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וכוחות לאומני, רקע על מאירוע חששו לבוא, ומשפחתו החתן כשבושש תחילה טבריה. ליד
רק המשפחה. מכונית את מחפשים החלו מסוקים בליווי ומג"ב משטרה צה"ל, של גדולים
דרכים בתאונת שהמדובר והתברר המכונית, התגלתה רבות שעות שנמשך חיפוש לאחר

קטלנית.
לצעוד האוסטרלית הספורט משלחת החלה בערב, שמונה השעה לפני מעט ביולי, ב14
לפתע ה15. המכביה משחקי עבור במיוחד שנבנה גשר, גבי על רמתגן אצטדיון לעבר
הסבו הקריסה קודם הירקון. נחל לתוך מטרים כחמישה של מגובה לקרוס הגשר החל
האחראים דיו. עמיד נראה לא הגשר כי האחראים של ליבם תשומת את המשטרה חבלני
לפני שעתיים נמסרה האחרונה ההתראה הכללים. כל פי על נבנה שהגשר וטענו הרגיעום
שוטרים הירקון למי קפצו הגשר התמוטטות לאחר שניות לשווא. אך הטקס תחילת
והצלה משטרה כוחות של הימצאותם הפתיחה. טקס אבטחת לצורך באזור ששהו רבים
ברם, הגשר. בקריסת הנפגעים של המהיר לפינוי עזרו הטקס אבטחת לצורך גדולים
ו64 אנשים, ארבעה באסון נהרגו ההצלה, וכוחות המשטרה של המיידית התגובה למרות
כתבי חמישה להגשת שהובילה מאומצת בחקירה המשטרה פתחה האירוע לאחר נפצעו.

הטקס. ומארגני שבנוהו הקבלנים הגשר, מתכנן כנגד אישום
והומה צרה סימטה של קצותיה בשני מתאבדים, מחבלים שני עצמם פוצצו ביולי ב30
כוחות קשה. חלקם נפצעו, ו160 אדם בני 14 נהרגו מהפיצוץ כתוצאה יהודה. מחנה בשוק
הפיגוע מבצעי לגילוי ובחקירה הנפגעים בפינוי ועשו לאזור הוחשו גדולים ומשטרה הצלה

הרצחני.
ופיקוד מועצות ראשי המפכ"ל, פנים, לביטחון השר במעמד נחנך אוגוסט חודש בתחילת
הבסיס חנוכת הגלבוע. שעל גןנר הקהילתי בישוב מג"ב בסיס צפון, ומג"ב הצפוני המחוז
של הבלעדית לאחריות לשעבר, הירוק" ה"קו שהוא התפר", "קו כל העברת לאחר באה
כוחות נצרכים להם הרבים הלוגיסטיים לשירותים מענה לתת נועד בגןנר הבסיס מג"ב.
עם מג"ב שחולל המפנה את הדגישו בטקס הדוברים כל "קוהתפר". על המופקדים מג"ב
של האישי בביטחון והעלייה באזור הפשיעה עקומת בהורדת לידיו, האחריות קבלת

התפר". "קו לאורך המתיישבים
מוסדות את לאבטח המשטרה חזרה תשנ"ח, הלימודים שנת תחילת יום בספטמבר, ב1
לצורך והגנים החינוך למוסדות סמוך התפרסו שוטרים מאות הארץ. ברחבי החינוך
החינוך מוסדות אבטחת למשימת כי ציין המפכ"ל במקום. התנועה והכוונת אבטחה
הציוד במלוא המצוידים רכב כלי 116 השנה הוקצו צנוע באופן שנתיים לפני שהחלה
אליהם המגיעה מצוקה קריאת לכל מוכנים זו, בפעילות שעוסקים שוטרים ו370 הנדרש,
את לעבות איפשרה 1997 במהלך האבטחה מערך הגדלת השונים. החינוך ממוסדות
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מערך לטובת נוספים כוחות ולנייד המשטרה של ההפעלה יכולת את ולהגמיש השמירה,
ביטחוני. אירוע של במקרה האבטחה

במדרחוב שהיתה פיצוצים בסידרת נפצעו, וכ200 ישראלים ארבעה נהרגו בספטמבר ב4
של הצבאית הזרוע בפיגוע. הם גם נהרגו מחבליםמתאבדים שלושה בירושלים.
חוקרי נוספים. בפיגועים ואיימה למעשה האחריות את עצמה על קיבלה ה"חמאס"
וזאת יהודה, במחנה שהיה האחרון הפיגוע לבין במדרחוב הפיגוע בין קישרו המשטרה,
זרועות של מאומצת חקירה לאחר ועוד. הנפץ, חומר הרכב הדומה, הביצוע שיטת נוכח
אצירה בכפר משפחותיהם בני ונעצרו ד.נ.א. דגימות סמך על המחבלים, זוהו הביטחון,

לשכם. מצפון שמאליה
המחוזי המשפט לבית בןארי) (צבי לרנר גריגורי נגד אישום כתב הוגש בספטמבר ב7
נוכח חודשים, 4 במשך במעצר נתון היה שלרנר לאחר הוגש האישום כתב בירושלים.
אישום סעיפי 14 נכללו האישום בכתב נגדו. שהתנהלה המאומצת המשטרתית החקירה
רוסיים, בנקים כלפי דולרים מיליוני בעשרות מירמה מעשי של בשורה מואשם הוא ובהם
ובזיוף בנק ולפקידי כנסת לחברי שוחד ובהצעות שוחד במתן ישראל, בנק בהונאת
באמצעות (עבודה), שגיא גדעון לשעבר לח"כ שוחד נתן לרנר כי נטען השאר בין חותמות.
בנק. לפתיחת רשיון להשיג במאמציו לו שיעזור כדי בראשה, עמד ששגיא לעמותה תשלום
בשנת מרוסיה עלה לרנר נכשל. אך אחרים ממשל בכירי לשחד לרנר ניסה מטרה לאותה
גדול מידה בקנה מירמה מעשי ישראל מתחום ותכנן ביצע הוא כי טענה והתביעה ,1990
נגד שההאשמות להוכיח יוכל כי לרנר, של דינו עורך שפטל יורם השיב בתגובה בחו"ל.
ונגזרו הכלכליות, בעבירות לרנר גריגורי הורשע טיעון בעיסקת נבראו. ולא היו לא מרשו

בפועל. מאסר שנות שש עליו

 האחד בשורותיה. רחבים ארגוניים בשינויים המשטרה החלה הנסקרת השנה במהלך
והלחימה החקירות מאגף חלק המודיעין היה שבעולם בנוהג המודיעין. אגף של הקמתו
והיה יותר וקשה למתוחכמת הפכה בישראל הפשיעה השנים, חלוף עם ברם, בפשיעה.
התוצרת את להגביר בכדי זו. מגמה לסכל בכדי היטב ומצויד עצמאי מודיעין מערך דרוש
ממערך המודיעין הפרדת על המשטרה של הבכיר בפיקוד הוחלט ידיעות,  המודיעינית
למלחמה ואיכותית נוספת זרוע המודיעין יהיה מקווים בכך נפרד. לאגף והפיכתו החקירות

הגוברת. בפשיעה

תאונות גובות אלה, ימינו ועד המדינה מקום התנועה. אגף של הקמתו  היה השני
הקטלני, בנגע המאבק את לרכז בכדי ישראל. ממלחמות יותר כבד דמים מחיר הדרכים
התנועה חוקי ואכיפת דרכים, תאונות במניעת הפעילות כלל את לרכז במשטרה הוחלט
בכבישי יותר טוב לשלוט המשטרה מתכוונת באמצעותו, החדש. האגף של הגג תחת
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אירועים ספר

הקמת לצורך התנועה. משטרת של הניידות את המשתנה הצורך פי על ולווסת הארץ,
להורדת קודש הכל ואמצעים, ציוד נוספים שוטרים חדישות, בניידות תוגבר הוא האגף,
בכבישיה. התנועה חוקי של ונמרצת תקיפה אכיפה תוך בישראל, הדרכים תאונות עקומת
מרחבי ביטול של העקרונית ההחלטה היא והולך, שמתרקם מהותי, ארגוני שינוי
שינוי כל חל לא השבעים) (שנות ומרחבים למחוזות המשטרה חולקה מאז המשטרה.
הללו המחשבות אך בתפקוד, שינוי על ואחרות כאלה מחשבות היו תיפקודה. בצורת
לחולל היא פנים, לביטחון השר מטעם שבאה החדשה, ההצעה מגירה. כתוכניות נשארו
שוטרים ולהעביר להתייעל כדי המשטרה, ממרחבי חלק יבוטלו שבמסגרתו ארגוני שינוי

לשטח. יותר רבים
הקיימים המרחבים 15 מתוך מרחבים שישה או חמישה יישארו הראשונית, התוכנית פי על
המוצבים מהשוטרים חלק להעביר התוכנית, הוגי לדברי יאפשר, המרחבים ביטול כיום.

בכוחאדם. לתוספת המשוועות המשטרה לתחנות בהם
בכל פועלות כיום המשטרה. מתחנות חלק לבטל השר מציע המרחבים, לביטול במקביל
ההצעה, פי על הקטנות. בערים משטרה נקודות כמה ועוד תחנות, לעשר חמש בין מרחב
בנוסף יותר. רבים שוטרים בה שיהיו אזורית,  גדולה אחת תחנה ערים שתי לכל תהיה
מקוף שוטר מצוי יהיה שבה אזור, מנהלת בערים שכונה בכל כמעט להקים כוונה יש
המשטרה, מומחי לדעת בשטח. בעיות לפתור כדי האזרחי המשמר באנשי שיסתייע
המשטרה בין הקשר בהידוק הצורך את הרחיבו בישראל, שחלו הדמוגרפיים השינויים
דוגמת כאלה, מינהלות מספר פועלות כיום שכונתיות. מנהלות הקמת ומחייבים לאזרחים,
בהדרגה מאומץ להיות אמור הזה המודל לציון. בראשון ובקריתגנים שבביתדגן זו

בארץ. נוספים במקומות
ותיפקודה. המשטרה פעילות על רבות שהשפיעו נוספים חידושים שני הביאה 1997 שנת

במהלך שנערכים מעצרים של יחסית הרבה הכמות נוכח המעצרים. חוק שינוי היה הראשון
כתבי לבסוף מוגשים מהם כ250/0 כנגד שרק העובדה ונוכח כ40,000, בישראל, אחת שנה
קודם מהפכה. המעצרים חוק יעבור 1997 מאי חודש שבמהלך הכנסת החליטה אישום,
למניעת חקירה, לצורכי ורק אך לעצור מותר עתה המעצר, עילות כראוי הוגדרו לא החוק
כיאות. הוסדרו לא המעצר תנאי הישן בחוק הציבור. לביטחון וסכנה משפט הליכי שיבוש
מיטה חובת קובע החדש החוק ברם, ירודים, ותנאים יתר צפיפות שוררת המעצר בבתי
באוויר יומית צעידה הולם, רפואי טיפול מתאים, מזון הולמים, תברואה תנאי עציר, לכל
המיידית הזכות לגבי החדש בחוק ברורים כללים גם נקבעו לביקורים. וזכות הפתוח
בלבד שעות 24 למשך חשוד לעצור ניתן החוק של הכותרת וגולת עורךדין, עם להיפגש
90 ולא יום 75 למשך לעצור ניתן אישום כתב להגשת עד הישן, בחוק שעות 48 במקום
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1997

עד וכן שנה, ולא חודשים ששה במעצר לשהות יכול אדם אישום. כתב הגשת לאחר יום
כבעבר. יום 60 ולא ובריח סורג מאחורי בלבד יום 30 להיות העצור יכול משפטו תחילת
כללי, מערכות לשידוד המשפטית המערכת ואת המשטרה את חייבו ויישומו החוק קבלת

ליליים. דין בתי והקמת בתיהמעצר שיפוץ הצריך

הכנה עבודת לאחר ישראל, במשטרת שהתקבל האתי הקוד הינו נוסף, מהפכני שינוי
בלבד. פיו ועל החוק מתוקף פועלים ישראל משטרת שוטרי שבעולם, בנוהג מאומצת.
קושי לעיתים יש לחילופין או דברו, את אומר אינו שהחוק מצבים ישנם לעתים ברם,
את שם אינו כלל שהחוק משטרה איש של בחייו נוספים ופרמטרים התנהגויות להגדיר
הקובע וחוץ, פנים כלפי ארגונית כוונות הצהרת בעצם הינו האתי הקוד אליהם. ליבו
וההבנה התפקוד תפיסת את מחדד זה, בתחום מהשוטר לדרישה כבסיס ונורמות ערכים
לאתיקה וחינוך הדרכה לצורך עבודה ככלי ומשמש המשטרתי, המקצוע משמעות של
הנדרשים ולסטנדרטים ולנורמות לערכים יותר גדולה מחויבות יוצר אף הוא מקצועית.
וילק, יהודה רנ"צ ומחליפו המפכ"לות, מכס חפץ אסף רנ"צ פרש 1997 שנת בסוף משוטר.

.1.1.98 ב לתפקידו נכנס ה13 המפכ"ל
ומבורכת תוססת שנה היתה 1997 ששנת שלה, הפתיח את איששה זו ממצה סקירה

השונים. היבטיה על משטרתית בעשייה
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המחבלים רכב התחתונה: בתמונה בירושלים. ,25 קו אגד באוטובוס פיגוע
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בהאיטי ישראל משטרת קציני משלחת
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המכפלה. במערת הטבח למעלה: מימין "

הוועדה ביקור למעלה: משמאל
הטבח במקום

במערה הטבח לאחר הפגנות מימין:
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שורש ביער ענק דליקת
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הנ1!191 רא9י כל39וח
לראות■ ק*: לא ודגקיאיס.
האסרי הכוונה אי; יסר.
נכו" האיטי ץל להקחלט
סל סוכה כווט: מתוך

כה. הקולט הרוח
כל עי1 מעלים העולם
*ל האלימה מפעילזהה
ל שלה. ר^וחורית כח2ר
לפי האמריקנית הגלישה
הכ והמעורבות 1רנר1!)
בסוליטי ר*י^וי*".

נםרכז מיינות

נעמק לאמחקניס לקזיע 1?* להחל*0< 1ק>וה למתח
םםם לקדנ אקזו מנקקות נסאמרקר. ט האיטי,
מגאפתחן ונץ חנחק הנשחזן חוו הממס*? ואס
תאיסלח ח"לקז; א ונא, לא*1לח הןא אל11טי,

נץ לעבור ר*ל*ח המקוסרה, יול וסתגדגימ נגסיונויט
עזת לא אן אמדקלאמחקמם, הואאמט ושיטת.

1זטו*חב*שיאל התנגווח

מתקדמים חכגיז גשלכי
כ*ת לשלוח תוכנית קייסת
שכריום לאגטלה שדד. ויליס
סח במסגרת <סי*קה, ס?רנ
האו*0 של הומגסרי 0יי7
רבת מורחים מלהטת לגסג7*

הקבים.
11ה האחרונים 3*0ים והנה,
ל1דוע כקשה הפרק על חןלייה
לסיוע כקשה 1ז6ן; יומו קנח
מרכאות. כלי או עם הוסניסיי,
ביקש, קלינסון גיל ו>רוד7 נשי*
תסייע יקראל כי בחיוג, ונענה
*י11כ וגי^ח שיסור כוח בה*1ת
הפליקה ¥7

■מנת.
של לנשיא ו
שנה כל לנו י
כל'כר דולר
*חג זה, 9ת
שוסרים, אוח
ע01ו 1שחו
01גקש ^לר.
להיענות 1

מתנדבים

וגד9י הלויסי, רקחר ^
מריות של ההיסםורח; ך
גישטי כנר יקי> 04
רבווו ךיסניסיי 9יוע נעולות
א0ח מוכי ולאזורים לנוקקיס
שגק האחרוט? העולם טתנ*
ימיט, מ60ר ל*ני רק ו*ו"סה
חסיזע כוח של הורתו 0/
הקים שם מרוארה. הישראלי
י*ליסי שי* ו1לים נית 1ה*ל
מסקר וזזיל** היענים רואגרד.
*י**ל 0י*ע לס קודם קנועזת
י**י שגייח" נםגעי גויליץ

י" טירונות ומצאנו אמריקה ^חיפשנו קוו",., אחר י;;?; ממשיך העיר' "כל
וה9עס להאיסי. השו6יים נסישלחת שליחנו

ונזכרים לסאךד"גו מגיעים השוטרים
מנהיל נטירונות

י(^,,, גל^. ל, יההגיד. נניקר, ". .יג*

ובקשיי1 "ת
""י ז*"1 ^חול ^^^

^^^^^^^^^י^ ^ך^^7^^
"'ויי* ג* י"י6???!^.

£=5ק3ךי
'ל".",,יי0^3"""י". "

י>"<10>"|"ני""*י>יי ג5^!>, י^§§9^
..*" *"" ■*116*".טייל*?1"

סייגיו 5אה
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בדימונה חדד זכר>ה רצח * ב1חבוט יהודה רצח * מנטש טלית רצח

שירתה בוחבוט לכרמלה מאסר שנות 7

בסכין עליה שאיים לאחר בבעלה למוות
וחמיה בניה חנינה; בבקשת המדינה לנשיא ויפנה ל''עליוף יערער דינה עורר

העונש מחומרת קשה אכזבה הביעו
המשפט בית של ומתפקידו מחובתו
0נת על נאותה, ענישה מדיניות להתוות
דוטס שמקרים שניתן, כמה ער למנוע

םקית הניעה היא חברתה, נסיוע להרגה.
משפחתה, כני עם התטררה שס שטונר,
כאשר סיועו. את וביקשת באשדוד לרנ

וטתיים ו"ס ומממון מאח

*^י^ ^ ^ *"י £י ^י^ ££% אתסול נ,ר בנ,רת המיזור המשפט בית

!!!■11111"=
ננה של מאי ברובה המזינה ■דיס,

40 בת בוחבוט, %5!
בעלהי1 בהריגת י""גט_2טב'1^ .<'
התז מסכת נשל ן^ט^ט628^^^

ךו<י1יי'

ה"וגט>ם: נב>7 ||3ני
למו ומקובלות, נאותות בררכיס פועלת
שיתיז' אפילו או ישח1ל למשטרת ד'חת
לנשיס במקלט וסיזע הרווחה ושרותמשרד
למנוע ויה וניתן אפשר זו, כדרר מונות.

בנאשמת". המנוח התעללות את
המשפט לבית הובאה בוחבוס כרמלה
ידי על ומלווה שחורים בושה ל כשהיא
הרץ גור השמעת מהלך בכל ליווי. שוטרת
לניידת שהיעלתה לאחר כככי. £יררה היא
לה אינפת לא העונק כי אמרה, המשטרתית
זיל לי1 """י3 מה גל 2י ועי2 ל,כיי סתע לא 'העונש ילו"ר, על שישת

בבכי סידרה הילדים", על תשמרו ףק
בשב קשה באכזבה נתקבל הדץ גזר
אביז ומקאף האחרק משפחתה ובני יה ילד
כיותר. קשות ובתחושות המנוח נןלה של

מדי. כנד העונש גי קעני, הס
גסזנתו כי מסר, שפיגל דוד דינה עירך

2ש..נ2"51!5טה?ל:יי ?לי

י ק ו

ישראל 

כנה ק7 ג^^ן* ,1.1114 ,1^11.". **'■

נ ו היו שבו התכה, *ז נטל71 יי11 יי 24/24 "
בעלה, לעבר ויחזה במחסנית, ק ם^**"1 :
מגא מנך וכתוגאה קליעים, 0<נ זע

זוחו.
סמר על בהריגה הורשעה נחזבוט 5לה
התביעה נזיעון. עיסקת נפסטת *11
מאסר, שנות 10 הנאשמת על לגזזר יי

בסו שוקי של מעש^ גץ הריסיון
בבית הורשע בסו הנאשמת. יל
אביך, נזןיגת כתלאכיג קייוי
אשתו. כלפי באלימות התנהג יזה
לשים יש כי הדץ, בגור גיינו י8
מהבוס כדמלד, בהרתעת 1ווץ י
עונשה את לגיור יש וכי יגוכחי,
המשפט. בית עמדת הבועת של
חרגה שהיא ק על דגש שימת
בבד סביר, הינט לכל קענר

ט י ר

טסי ת>ק

08/06/9,

העליון י81*** בב" ה*ונש 7*  * ",,ה~1י יי4 "1 יד יי *

5י ,*^1ז1£^:

ה^24נ_1^^^:
ב7>|. רקיע הו
ף < 1/0 לפי

י'7ד טי/י
היינה

זה,
נעביית

בתיק

ט>עי1

הבזיקי ,צאי1
לפני

הנאשם

הסדר
.1977

.1

רצח >ות

"" הטחי'1
י ""י ^".... .

בעבי הנאגים,4*יל"י1א8סננ;,י.".ניהאי'יים בדק ג

המשטרה טיפול נבדק
מנטש טליה רצח בפרשת

יד"יי לקחים להיק וכן אית, גלבוע גתמן גגקג*.?ם 55,"ק"^3י """י.י""""", "?3115525 ■י;.י^י^^
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נתימ. הוא,ות
שהנא ה>תה

יי0 נתיק
אי* כתב
בעובדות



* בהרצליה רוט דרק המומת נהג וצח * המכפלה במערת הטבח
* לרופאים הסמכה מבחן גמבת פרשת * בעפולה תופת מכונית

בחדרה "אגד" באוטובוס פיגוע

ר.?ו1ו:"ד באז נ!"1 .רועל1:,
155^ בפבי;1ר י;

יל ל ■; י כי  :.י .■' 

"ה"יהיז"הטבי'1בממזר, אחר

לננ.ד
ר ג וגר. ר י ה". מי

ן ר^ליי ד.מש3; ביה יא נעו
ס י ל ט ו ר .

וגג.1*1*, אי1ני

הה*;" באיי ו טי נזים בי0יבתי. :י כר.:די0,, נ!ח:גד אני
הבאי: ר.ר,חל3ד. את ויחדהנמשכה *ן0ד קהל ||1_השב"ב |3 11^.■ """"י |\ךןך. ■: בחבריי קכ1גה במ"ית ו!"ר" הטבח כי מביט

/1/19י |||(1|1ל0" )ן||| ב'יט היונית ציבורית ח8ב1לע ב/1ל נ1.א דיא !;:5.2.94)
113"^ ,.ל" |?וןן", ח1\1||1 י יטדיי! כחיק 1 כס"ף בראם ו'קר,

"*"י^111 י"^ק::"","" כ"יכד בא"י 1מס?נ1ת נ'ך.צאם והגב"
אפ.,ל כרמ,1 ,££*י%*"יילה, יגקלה.!",
י"י"^"י^ן^^^!"^^: נו ב"קנות י*"1ת ,ם .""" ".,."

חקיד., .י^יזת להקכ
האמיר. 111 ד י הא לנב

תחק;ר ר.1טדה
הא^1ר. לטבח

.1.

ת

ג.1.

1הגהממית בדונח 5^|^11^1^ה"
ק? ונה י^ייית .17 א0י ל"י טיט* יי6 ...,י

"~ ._ יליי*חי=י "*<~ ^י *^1 ה,טו.0עכי,לנדייוביי" 97ת י1^,, למס הא1ס1נ61

^=~ג^| ;~.~.^^ חשודהכניסייזלשייטיט^
£י?55!*!~55~ 53^~ .ק*",* ="*,8^^ ~^

י 5?3~י~ <"""■" .^קג'ק ט*"*,"..
5 דח םונית הקני מ נל וקשי ,,,■,, , 0ו*י*י החג*. 17?_ין/.,","עו *י שי"י? על ומ'הד. 114 ,,_. / ^_

יזיז" ת71ק; נ0תו. ד1ח ענעזת ^,ה מעייט "ני זעת דקוו; נ0ה 5עור
נךקןד0ה0^לקגכתנזיקפ זקנה, נינו*ו לסייח נ"1זס ד6ה1ח

ניי,נינ"י ני ני0ע! זק1"ת1 ננתג נהחנליי
5י, "שגי "אקסיק, נ"שו נה גתנקוקנלטהשנכ .*",._.
5 ליסל יתנני מזק אחי קל ."" ""'0 קס ל^וני" ^3*555

"י?1^?^ "ז* לח'ינ 'י ודד מיז* דוד^ו ."י. **"נ'5^?^*ל?: **'" י" שיית {??" "ני י*" "ל"ו

הלני. את לי קר7 חד. י"נ^5 סקקשנ ל נ להסיר לת"ז'זנלו"""קלנדי ו"טוגו108' 624



* בבארשבע תופת משאית פיגוע נסיון
הקהילתי השיטור החל

שטיפלו החיילים ליד עצמו פוצץ המחבל
הפצועים בחבריהם

יי י יי " יי יי .". ,ייי י י  .  , . . . ;■!,

.  ■ .  י י ■■■..:. י .;.

:!.:":.;:.
א, ■*;" די י .; .,. ■"■.■""■;!",". ■■;, 1■... :...:...:י.■>■■<■■. """ל.. ■":;.■>'■" .*" ;;■

;%,''■י^; ?^5."5יז^1* ., י'*"!:י ■"
,.■ . ף..= .£,*■*" ■■."י^ג:.:.'' ._ ~~ 1י1*ו> ■?.."■■■.י יי1 יי "■"..

:. ,■' י'< =■ = :.: "■'■■'■י

נ*כ 5ןיצ.~2 צפ.י*ב .<  יי
ג**"!..

ג^^3:§:" 1^. י1 ר"ל .""**^2^ ^

1:0.י ■:■■■■'

:; ■  :.■■.<"..:.■;, ;י".
. " "י:ך.....' ■ י,., ים5וי79

   ■■ ."."" ;.,*'י (■ מיקב ■ _  

^", "ק".",,,, יקכיעה י1*י~ 1 ..;:■;" ,;י/ .,..,; _. .:,_=■ ...ן, ^גק^"*^""....; הפיגוע נסיון בעקבות
*""* עבודתנו' את ביצענו הכל בסך גיבור, לא 'אני

אצליב"ן י"י יי יל =7  ,■ ו 51 אלל נכב י :■ ב:"" ~"ו אר  .". 2|>>ר*=3.י!:?:!י1.1~

==*":?. ~="■■■י"ז"י י^:ל=",
ל =' "'■,.^*י "=;"=.=■" נ.'"'■■:ל^ "י^^ג. 'י* ?5355.5

יי"1 ^ ~^;"^,ל^ ^."^^

אצליב"ן פ"1 יי יל =7 :. ,;151 אל" נכב י י: ב:"1 ~"ו א^י 
קהילתי זיטיר נעי. !4 בן ■"" "": נלכי גניה ".ו.; :>א 6".יע א ככל ו !11.^ עצ"ו לפיצ" """ז ,,22 כי יאדךע, ייי עןיייי ,י יי;ך ^ ^_^_...

ארגוני יטלתיח י^יי "?:■ א: ביוי לא ""י~י:ל:אי"ע;

( ."" לשינוי פעילית ן

והתגהגרי"ב"יי עמדות ייני".
1 באדגון ידידיםוהרמחז
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ירושלים בפרוזדור ענק שייפת
ברמתגן באוטובוס פיגוע *

חת ועק החגים 5
כפיגוע פצועים

גז כרמת ההתאכוות
■ י אן;^:...~א"." .■  .":  , _

,. .,  1;1 *■. "ו י " י.  ■ " ■■.■   "

אוטובוס בפיצוץ פצועים םד32 5החגי
בר"ג היהלומים לבורסת בסמוך  "דן"
בת1ך עצמו את פוצץ מחבלמתאבד י ■ ! *^ בת1ך:"יי עצמו את פוצץ מחבלמתאבד
. לתא בדרכו שהיה .20 מס1 ופוס
אלמוני . אנוש  מהכלים 3 של :ם
בי!ג/1 החמאם "ארגון לרדיו: 1קשר

/ להטיל החליטה הממשלה . 7פיגועי /

* קצוב לזמן  השטחים על מלא י
אחרי יחודש הפלשתינים עם ■יהמו"מ

." ."."." :י י1  <".■.  "." ":" ""■

בהרי שריפה באשב עלו בתים עשרות יל^ייי^י?2
שקל מיליון כ100 הניקים: ייישלים ?!":^155^3

, ■■■■ אהי.נ^.יר;יי "י^;;.:.^*ע2!.
.=■■.■"■■' '■'.■■;.■,: ■■■ ■■ "נ~5ג:ק5■,..:36:?י ■.,,";."■ י '■■■ י. 1אטו:^""*,.!■*■■■■ :.^;ק ק, ....

"קל.ת.. .:<:.. ל
ל?ין7לידהי ■;■ .
טיל, נכ0* ~1ל 1. . 
לבת 1נגי10 'ע.: .
נומי ^ו1^ ;י1; ק,.*■*£■ קקל, זק^ןן :0 * .1 כ
33 גמלנ^  ; ;■ 7

ל; וגרקר, ק, :■""■ 1!.י1""1""1 
■,* זקימה 85 .
ל," 01^7 לי"? 1 ק
לעזי קנ<ולגו :■:■* ;1 ,,,, נ)" 0^ : נ* י
£5^הרמק .:■■. ?=כ "
לנןעי ^הוטו ;\^לי:5 ■:/
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* ברמונגן הפ>ל>פ>מת המטפלת רצח
במגביה הגשר בונ> נגד א>שום כתבי

ברמת"אבבי הרצווה3מ1לי . "י'י'יי"י"י*^^1.^^^^ *

"^^מ1ו₪1ת0₪!ובו י

הרצח לאחר לרוסיה
. ._.._. _ ^.1^4 **** לדיילי'* ל "**ללז^ןר1ל^>

יי"",; 14י"

ןי|ך£"י

^י, "טי ?ק"י 1יי נ*?

י י^.$ק,7קז
"""י "י "'יי י"^י *"^ !"

*11111
§ ן ^נ ■ ■ ■ 
כישראל כה עד שהיה ביותר ב"נטירף הרצח <מ שגרירים ^^:1שטרה ,*" מבונוה, חלשי0 *לי0 של מלהניאה לטפוח,

שבוע יל .חילי;

ומשדת, המשטח?
רוסי ?412 *?;תוו 3י

<:ת שלח
לישראל יזיהגח>0
אה שיחסלו מנון <ול
של אימי ואת בני
גאייגיי י31ר

גמינומגיז מיןיזוה

ויי! 26ז5, י1י£" גי פ
ה580"ך, יגני "*
גווא,ץ; י?5.;> י"ט
5גיי11י י* ^:~1ול5
ריונין .י5ג^ ו!2) נ

גטגי כיי

נגע יי על י' ^יי' ££יליי ^"" ...י^""י"^
המק^הר. :(1 '5ל ב07קו סנוקרת ה;<!ה יחקיר' 'י1"ו0יו?.> ,י. ■

החוקיים מנזרים זי? גשלב
המ קראק אתר ר,10 קהאג
איניז של ה^ימית ?יגי1
הקווק ..לקבו1י: היו5> הפשע
היא הגחקות הסבר.1? ליה*.
ב כל'ותו קיסיר 'כגלל
לכץ "אי קייר אלר. הקניגה
 בס01קב1, מתוודה קבוגת
לחסל ברי חרב ק3יר נשלחו
שהתגודדו %/> ואת בגו ניקדאל,אי/
ער"ו גרור לא לטקקיד.
קלקוןו ר_18כייחי את יט
ל.מ ד^נ0, מרירת הרוגחט
בננווורותהק, לדוסיו! ה57*רו
אי ליייה. ""ליי'' ^י50 _^^^.__  
ב" מיסחור נ^י0 ^א£"י ^^^^^ האלה יק0.י!! :;י?.

3ל9נ. נ?יי7 ,י1ייי>ס יקף., =? ל:ס

יי1? י'גי %'ליח ייייי"5 י^* "" .ל^י^י
קרוי אי, הבלקס הקיי ה*ו; בסויי =:
ט8לנ0"1ן1ל ".ק. ץה:;ר. .ל5בי?א 8ל .:י\זמ
?58113*0 נר 7י =יק= ללק 5:

"י^"^"1 י**?^"!? י 'ני "גזלי. ס"ייי"י1נני. יג0י'י! ^, ^י ** י" יייק נ"נמ1^
וי *"^^0יוי' ^^ ו*£ "=" ""'יויט9 ■?

111111■
.11112%=1 ■§£%

לגדיקי.נאםנני  יייי "י"*"לי5"* ""1_,~י" ". לם?<0 ז^ז *י*נקיק

^5"^§£^£.
קילייי*£3^.י" ב ך, ;: .. : ו:'ןו ^ז

תתל.1 י)1! 7רו5! .'
ב קרוור 0 ^^^ט ""■■

אי יק!נ. כפג לה11ם גיי י:

לבינוי ;ר,;חה החיטיל יננ
סי? {!י7ה.י ייי/"
3להגיג6גו!1

^^ ),0,ד ,1 הינא בי.ל'א;יב כיו;יגיק)==
הסילר, נטקכל כ.1תקר,:, ונק טטיס על
ולמו1ירת, היג^ חקהין /ל 5.לא אפיל ה^ק15:
כה עי קהיה גוהר ד6ס1יף הי3" 1ק י יי "י

י^.? ^:"^

ביק.0ל. ל^5גז1 י.לא;'ב ג* 153.עי :לקניל

" "'  ^_בר ^,^5 0*ק "! 7 ל

ק1? י11^1 טי'*" "! ^ ל."_ י"ען סי*^ כ=.

נו" יזזקננו. "."י"= " קי, ".; ""זי
"יי^. " זה57י :יד. י"

ק,!""^ ק7£י יזזלה י?יק7.

ל71ו^ ו^"לן נכ\קז יכילם _" לחלץ :י0ו אגטיק

^ .לל; "ל י* "._

הסבתא של גופותיהם זוהו
ברמתאביב שנרצחו והנכד

""";■:","■,: .:0.07.955^ £"^,ל^ . ונושת, פפ^בלעררה^ק,
"5"'5* "".1ה"ל5?"'* 'יי___ י לאירוע המשטרה תחקיר

1 ולא הופתעו, שוטרים ה
לגדרות מחוץ מיידית 0לפעולה ני 'י" ^"* גי

י י י^1^
ב0ץ. יליזק

א^י 1י "" ד." בליל החקר... 3£

' (.ס25ויקיז; 0י05
ך^י ;יי "יי^יל. אנ.י 'ר"! יי*" ^ף"ךיי

גר1ר יי
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ק:~)1ן ....גץיי ה0קה 8י גיקיתק
,£ ^זויי,; ",: *עי ינן ^.י:ז; גי נ" (1^13 **יל
,1 ילו ^קיוי קנ^יי. הק .,,..ה^7י0 1,1נ"ק, ל: 7"">יזי0>
ק גג!בי;.ק ססו.ינ; ,:0 נ.י ^5וב :;")1ל
י*. לאיז "ל" "ל^יי """££

"ייקל י,.51"' ,^. י*
לזין, לו 1%גב

יל'יי ^''^ בפשטי.

אןלי א5*יי. :לתי ■■ייי7
ל,, ס*" ?1ז:^ 7י17י50 ל,^,י יהמקיכו קיי. ■■^ ." לחגי קרי: ^^, לז1;. ==לל י^ =';
7סנ" ולנלי"ו יקוי; ג^ס: ■ 

16">ס. 
מק *■■*' י5: "נ,",...■י ;:= סקי^קיי: ■ _■_

י"י7"י"1'""י ^* 4"^:"יי"= "י,."%:.%י,5
.■..■ז ב.ט קלוקה ..7" 3:י " ,!< ל;. 1 ■" ל" "



רבץ יצחק מר >שראל, ממשלת ראש רצח

~6 ז?ב ר ן כתובה:
.*3.11 אל 1 *מ בי ח"י
■= יןרובוב בתוב,1:

י ינ. ~;*% בן ר דדו
:.■*(! דוד ת: 1:

ל. בי ■ח"",,,,

^יייטבי"חאיכילץ,^

י^י.  '■'■■י1.ל

^מד ^תמול יום
פירםום בסימן
קלטת צילומי

בבוקר  הרצח
אחרונות11 ב"ידישת
. 2 בדרגיו ואמש
צפר. 013 שמשן ,

לא אך בשידור,
את הסגיר

כאשר גם רגשותיו
'גאל את ראה

אותו בוחן עמיר
וטיא ומחליט ן

יוסי . מ לפגווו

",""<* '"'י
."."י;/."

_ יייי^ *ז £%"*" * זי יי
""* :;7:ליילי,ייי ~^"י

י**"1 לי "י^^י"/. .^ד*^*" // י■*" ,, י ""■■
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* הכותל מנהרת פתיחת נגד בהפגנות והרוגים פצועים
הממשל נגד אתיופים הפגנת

/ "^ ■■■' ■■■.■ ■■■ 8 11,111



* ירושלים במזרח הפנים משרד געש'/ ''הר פרשת
בשוויץ הוכברג עמירם הפיסיקאי מעצר

■^לנישלט
משטרת

יםוז הגיע 1"4
,,, ס"רד פקידי

 1993 ים הטב
ע". 11!01ד יקגית

ט1יר1י""גי0111"""םת יויחה יי" 11 "  ■
"י י"יגי"יל^;;"^^

ביו
ח111ד

נ0^י הו "ינים
לנ11זני 1ויי"התמורה הפניס מ"ייד

ת ק י *■ . "■י
גלויה

ג;;;;1^!£י"י"1ס"י"י".ינ"""^ י"י> ■;;;,■:
,■," כתבות י"יי

יייזקיה נפי1חה .1995 גנומ1ר

,0

>ק""'^י "יי ""י

יי'יליס. תיקוהליריו"?:

לפני
םעיף

_ יי"ש.;י.1.1!

שוחד ו "יי ■"

ר.נדי!

^^תינמורח *" זלד. בתחימ ואידית
פניית ^יי ירי" מנכברק .ית י ע 1 ג פ ו י הטרי נר£י^ ר,חמר!ד. ,לה 1996

נ'ם. טי שנת ר. י ב;חצ

,  ייתחנה. יי י ."_ קש>ם:~ רגועים =

ב0י,ב"' מתאבד
א^ייי נהוג .

נתח הסעהנ>ם חנת
אביריי0 32

הסעה ",_.

גיע >פ>
ונפגעי מחבל ו.לע

בידי פוצחה הפיסיקאי של המחשב תוכנת
למעצר והובילה המשטרה

.  ■ קראו גיגץל ".".יקילקחוומ*ג

■■■■■

ם ב3אפ>>; >שרא5

י^ ""קיני במה,ד

א?ר

^^^ ^^^ מי*? ^^^:^=^

.אריע'ם
גורמים ..7

בי פגיעים ..י.
לי'חי הפקת

ק בתיאח: בוק תם7נר תנל
.ל חםיוחר ועזקקה 1וזת ^,^ס1"^^?5ח^רי 'ד,**"""^ """הי ' נ",",, ק"ק ה"* ל"נ

א! מרכ^
הער . י.  . , ?ה., לגביני' . ■
ה<י דבר
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בירושלים 18 קו אוטובוס פיצוץ

עיבים עמיתי ניצב
ממזרחיהשלים
ם, למחבל סייעו

"'^ ^. "'יינ" נשל ;געים י*של יל^י י ";;5'1

רפו^ן \8 1ו

יקה נפצעו שנעה

^ ק7.171 קגחךם "לח ?* ^
""ל"""'". :",£.."

.ק^ ושל יגל* קיק" י'ח 

"^5"*"י\ל$י י"י"י" ט1מיי (המשך

"■■ <■■■ י זי"ל"^,*.1"

שקל כמירץן  עוט ^'£^25*'^^****ז"ין*ו

לביצש יצאו המתאבדים המחבלים שני
שישי ביום הסגר הסרת עם מיד הפיגוע

ביום החבלה חומרי את קיבלו חברון, ליד פליטים ממחנה (26) נםב*חנה (19) ורדה אהו
ולאשקלון לירושלים  מכוניות בשתי והוסעו בבוקר ראשון

טורפנטט"ן ויוסי לוי השניים/;>/ ע1ט משפחותיהם נני לדנרי
ני ואמרו האחרון שישי מום בתיהם את
אנו דור^של עכורה. לחפש הולכים הם
אניול התווכח.עם 1יוה^י9ר_טא1דעו
נמחנה, שקי¥נרוא הספר סורורננית
כי העריף האב שכן לענודה, יניאה על
כי אמר וררה אנו נלימוריו. ימשיך הנן
שם לחפש מנת על לרמאללה "סע

ענודה.
השניים חזרו לא שישי יום מא1 ■■

ערכו הלילה נשעות שלשום למחנה.
ננת חיפושים והשנ"כ גהל כוחות
מנני כמה ע1רו הם השנ"ם.
רם רגימות גם נלקחו משפחותיהם.
בזיהוי לסייע מנת על משפחה מנני

המתכלים. שני של וראי

בדרך סיוע
.מחוו מ6קר מוסר: אגבה רני
ני מסר עמית, אריה ני1נ ירושלים,
המחנל אם בורקים והשנכ הסשסרה
כתושבים הסת"ע כירושלים באוטובוס
לאורך ני אמר עמית ירושלים. ממזרח
שלושה פעלו האוטובוס מסלול
הם אך התחבורה, משרר של מאבטחים
עמית שפו1ץ. לאוטובוס עלו לא
למנוע המאבטחים מיכולת הסת"ג

זה. מסוג פיגוע
621

מכוניות, כשתי והוסעו החנלה חומרי
על לאשקלון. והאחר לירושלים האחר
השנ"ם אמורים פי"ההנחיותיהיו
סמוך זמנית, בו המטענים את להפעיל

בבוקר. 07:00 לשעה
כי הביטחון כוחות מכריקת עולה עור

■ נפץ מו7סר_ שהורכבו המטענים, שני
עזה, נרנועת כנראה הוכנו תקני,
למקוםהמסתוונאזורחנוון. והועברו
הועברו המטענים אס ברור לא ער"ן
או להפעלה, מוכנים כשהם מתגועה
לשעת סמוך שבת ביים שהורכבו

הפיגוע.
משפחתו שמוגא סראחנה, אברהים
בירי פעמים שלוש 1;עבר נעגר מעגיור,
גם נחםאס. נגלליפעילותו נהל כוחות "..

משפחתו שמי1א זררה, אבו _מ1^רי
אבו נעבר. נענר ימעראק_א>^מנשיה)
_כנחינות שנכשל תלטיר היה וררה
עליהן. לחזור היה ואמור הנגרות
נפעילי נמחנה ידועים היו שניהם
אדוקות ממשפחות באים ושניהם חסאס
קירות על גרוע. הכלכלי שמנבן כרתן,
נשם הו"ומות כתובות נראו במחנה
כין עיאש. יחיא של תלמידיו .חוליות
נשפך לא דמך המהנדס, נכתב: השאר
המהנדס ליהודים, בשורה וכן: לריק

מחי. לא

הפיגועים את שבינעו המחבלים שני
מחנה תושני הם השנוע ראשון נום
הם לחנרון. שמדרום אליפואר הפליטים
גורס מיד החנלה מטעני את קנלו
כך עזה. מרגועת הנראה ככל שלישי,

השנכ. מחקירת עולה
אמרו נכירים ניטחונ"ם גורמים
חכם, בפיגוע מדונר לרעתם כי אתמול
הפועל, אל ויגא מראש, רב זמן שתוכנן
לפנות שישי ניום הסגר, הסרת עם 8יר

בוקר.

מגירי היו המתאכרים המחבלים שני
את ניגע ,19 בן ירדה, אנו מחמר
אחמר אכרהיט נירישלים. יהפיגוע
הפיגוע את בינע ,26 בן סראחנה,

באשקלון.

גויסו שניהם כי עולה מהחקירה
רכ. זמן לפני לחמאס

יגאו הם בוי> לפנות שישי ביום
אלפואר, הפליטים שבמתנה מביתם
למקום מפעילית] ידי על נלקחו
נינוע לקראת הוכנו שם ניסתור,
שלישי. אדם ירי על ותודרכו הפיגוע,
את השנ"ם קינלו בנוקר ראשון ניום

11.
י'* :0*



* חומה בהר הבניה תחילת * תלאביב אפרופו, בקפה פיגוע
במשטרה מודיעין אגף הקמת

פנוי שולחן ובחר תיק, עט ל"אפרופו" בכנס המחבל
='.■= "= £5===:■ ==
לי" י 1 י >ע יל^ד "ל ""י 'י"יי'"י' ייכי שיסייס ר,"" ,,.

מ.05.0397 000/1 56^ ה^ל^01017^0 פיי

וניבול!

הארז, ל מ10397

ל !תל 0.",,, 0) נץו ותו הקה ננית תכלס"מר, 0.

^ ,,, ".^ל,,,,,, ,נכ, 1י. ונ", או, ננ לו'י:

%£^%~£ ^"^^"^
ראשזניח סןנו ביותר הקשים רג1לז, ארם ות?וג גיריוו

י^'י1 לבית בבית נרול. ניימית יי:
■' באותה ישבי הקפה

הנדון "■
א.ס>מיכ>(:

ב
אג ג.

^ ^ על לב"''פ יהמשיד המשטרה פ>ק,י .." . ^~?
י"" "^■^"■"יי 

והמקירית __,,,ד,ע>ן

הפישתזק ייקיייח"ר;
2.97.^;'ךא?"נ ב>י0
( א (ק>מיכ>1 לח>?יקי .2

ייש אישי 3.397 ב>ום ,
בי). (סימי0>( ני

ה>א

;*^"" יי"י"" י""^יייי

'"""יי" כנדה אבטחה תחת "" ;י,
"■י? והדחפורים הגו!דס י1."
.;:;::"י ■כמד השטח להכשרת ב"נות

5

בלחימו' ור>0

1 נ.) 111 י"י"י7  "■"■."" '■* , ! י^ייק יו<!י~  ^ י .._...:

זת
מזה זה
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* במשטרה התנועה אגף הקמת * קלט בוואדי הצעירות רצח
אזרקא בג'סר מהומות

17 6 ^(^{^^1^^ד. ^ ■ הנחו

נלל.
הקמת על לבט"פ והמשרד המשטרה י'ימוד <",, "

""י "י" "יי ילתכניי 0<^ י 5^ן^"? .*
התנועה.

33ו*םו0תן
אישר 17.697 בתאריך 2
אי (סימוכין לחיזוקו

אישי 1>>7.97 בתאריך בי).3. (סימוכין

מטרה

"■"י**";

111831

"נר, "יכל" לידידי;".!,לס"!"ייי לי"י^לק קי"

,,,, ייר *עע1: "יעי ייי " י י*""0 ל י'קכו. חי

■""" "יי 5,,י "י יי ",* ;" "ל

י>,,. .., "י !*!*. לזל""יי,?,?^"" 

■ באכיייית הוי/קפי די^ א" גררי ת למו אותו יקרו ייצתיהן
להור הפקודה מטרת

התנועה.

לאומני ?ע

גמה ^ טרהק י,
>0€ק גר 7ל י"
נדיר, *ל י"י'
סםר0 '!*יוון י

י המשטרה

לאכיפת
י", המשטרה ■ ביינות ._^1:י""ו

"" ^ ■""■י"
.1בינ"יקיגני""םנ0ייי

^^0^1 .י

""י ■■* ו לר נ0 ש:ילד.

אינל מופחת,
לוואדי

לא געם .אף
שמשהו היחששת1 חגיקרה

זיר ~1,
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"היץ יי^"ז^ילליז "י ל ייני0 ■'.■" "."

ח^לייי'ניי'לי50"1' י!0ח.. ל י, ל"'יי.

הנהג
שליטה

"^.א'ו^ל""'"יי;^,;
פ;0 לו1י.
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מפכ"לים חילופי טכס

חפץ אסף ונ"צ היוצא: המפכ"ל
קהלני אביגדור מו הפנים: לביטחון השר

ולק יהודה ונ"צ הנכנס: המפכ"ל
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