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ישראל טענה שמעולם לא שמעה על
עיסא זוואחרח .אחר־כך נזכרה
שבעצם הוא קבור ,אולי ,ב״בית־
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הנה מוטלות גופותינו

הקברות למחבלים״ בצפון .אבל איפה
בדיוק שמנו אותו? כך מצפצפים בצה״ל
על המשפט הבינלאומי ,על פקודות
מטכ״ל ועל משפחות החללים
והנעדרים .של האויב ,כמובן

המקום :־בית־הקכדות לחללי אויב שליד גשי
בנות״עקב־.
לפתע שולפים אנשי הגבא מאיישם תמונה של
באחד הנקרים של חודש יולי ,לפני כשלושה
שבועות ,נאספו כמה אנשים כחלקה נידחת ליד נופה :זהו עיסא זוואהרד ,הם טוענים ,כפי שנראה
גשר בנות־יעסב ,המוגדרת כשסח :1א־ 0גוד ,והש  אחדי שנהרג ולפני שנקבר .איש לא טרח לנקות אה
תתפו בטקס מורבידי .כולם עמדו וגפו בדחפור פני המת לפני שגולם ,כד* להקל על זיהויו .ערד
גהוב ,שהחל לגלות את העפר מעל שלושה קברים .רוזנטל נוטל את התמונה ונוסע לגשר אלנבי ,ל —
מתוך האדמה נשלפו שלוש גופות נתונות בתוך פגש עם האם .האס מעיפה מבט בתגלוס הפנ־ס
שקיות פלסטיק .שלטים קטנים ,שנתקעו באדמה המושחתים ,המגואלים בדם ,ואומדת :זה לא הנן
סמיד לקברים ,גילו את שמות המתים ,246 ,247 :שלי .רוזנגל משכנע אותה לתת דגימת רם ,כד־
.להשוות כינו לבין רקפותיו של הפת.
.245
כשלב זה נפתח פשא־ופתן פתיש עם הפרקלי
שלוש הגופות שוככות עכשיו במקררים ומחכות
שאנשי הממדלרפואה־סשפטית כאברכביד יתפנו טות :רוזנטל מבקש לפתוח את קברו של חלל אויב
לב1ע בת בדיקות .אולי כתיד כמה חח־שים יגלגל מס'  ,245שלטענת הגבא הוא ווואהדה .למודת־
הטלפון בבית משפחת וווהאדד .בידדן ועליה דוחה של פעדכת הביטחון ,דורש רוזנטל גט להיות
אביריג׳יה ,בת  ,; 4תזכה לשמוע ,בתום תשע שנות עד להוגאת הגופה .אנשי הגבא פנסים להתחמק:
חיפושים ,מה עלה בגורל בגה ,עיסא .מה יאסדו.לומ כשדוזנטל פודיע שיידדד ממשרדו לפקח־ שביע
אולי :פזל טוב ,אח אמא של גופה פס'  .246ואולי :ביולי  '94ופבקש לפתוח את הקבר בכל פועד אהד,
מסעדים ,מבא שכח מה עשה בגופת בנד .אז תיוד■ _פמ־ פודיעים לו פהגנא שהם פעוניינים לפתוד את
שף אמת עגומה :גה־ל מגפגף על כללי המשפט הקבר דווקא בשבוע הזה.
הבינלאומי ועל פקודות מטכ״ל ,שמחייבים קבודה
מסודרת של חללי ארג.
הלסת התגלגלה נהוטקית
הסיפוד הזה הוא מבט מכיוון אחד על בעיית הש
בויים והנעדדים ,המוכרת לכל קורא עיתונים ביש
לבסוף ,באוגוסט  ,'94מגיע הרגע :רוזנטל ,מנייד
ראל :הוזרים ,שתיים מיפיי ה מתמדת לכל שביב במפות ששלחו לו פהגבא ,מנווט את דרכו אל ב־־־
מידעז הזרועות הגלויות והעלופות של המדינה ,הקברות ,שם מתכנסים גס גגיגי הגבא ,הדבגות הג־
שמחפשות במדינות זרות; המיקוח עם ארגוני סדדד באית ופתולוג מהמכודלדפואודמשפסית .עד
על הבאת שריה הגופות לקכודה .אלא שהפעם זוהי מהרה מבין רוזנטל פרוע לא רגו בנוכחותו.
־הדחפור פתח קבר מס' 246־ ,הודיע אחר־בד
תמונת ראי :כי גד מדינת ישראל נוהגת מזללים וב־
נעדרים של אחריסז'בזלזול ובאטימות' ,משיבה  .לבג־ץ' .הגופה היתה קבורה בעומק של כחמ־סי:
דליה קדשטיין ,מנהלת הסוקד־להגגת־הפדט .הת  סנטימטר מתחת לפני האדמה .לסת גופה וו התגלג
שובה המלאה תתברר ,אולי ,בחודשים הקדובים.
לה מחוז לשקית הפלסטיק שבה היתה הגופה .הש
קית נקרעה על־ידי הדחפור .הרב שנכח במקום לא
יכול היה לזהות את הגופה• ,סספר הגופה נרשם על
נו ח בגיל 1G
שקית הפלסטיק בטוש שנפחק עם הזפן .לא היו בל
עיסא עבד על• מסלם זוואהדה נולד בידדן ב־ דיסקית או סיפן זיהוי חיגוני אחד־.
 , 1969ובגיל  16ברח מהבית אחר• שרב עם אביוזהו
הדחפוד פנה לקבר הספיד ,פס'  ,245ולגופ־ב
ריו שמעו שנדד לסוריה והגטדף לחדת־לשחדור־ נכונה הפתעה :באותו קבר פתגלות שתי גופות; .פ
פלסטין של אבו־אלעכאס .אחד־כו לא שמעו עליו כאן נפחקו סיפני הזיהוי פעל שקיות הפלסטיק.
יותר.
פהית הגופה הנוספתי התשובה בקבר  :244הוא
כ־ 3.2.90פ Tסט רובד־גה־ל הודעה בלשון סת  נפגא ריק.
בהיתקלות
בוקר
לפנות
נהרגו
מחבלים
"שני
מית:
חשד עולה בלבו של רוזנטל :אולי קברו את הה
עם כוח גה־ל כאזור הביטחון בלבנון .אץ נפגעים רוגים בל• סיפון ,ודק לפני פתיחת הקברים מיהי־י
לכוחותינו־ .יומיים לאחד מס באו נגיגי הארגון אנשי הרבנות הגבאית לתקוע שלטים ממוספרים.
לבית ההורים בירדן והודיעו שעיסא נהרג .ההורים לשאלתו של רוזנטל ,מודה הרב הגבאי שהחלקות
סירבו להאמין :בטלוויזיה הירדנית נאמד שהוא לא היו מסומנות במשד כמה שנים .אבל הדב טוען
נפגע ברגלו והועבר לישראל .האם מחליטה לחפש שהן סומנו כשנה לפני פתיחת הקבר ,ולא לרגל המ 
אחריו.
עמד.
המוקד־להגנת־הפרט נרתם למאמגים .שני אסי 
רחנטל שואל מדוע לא סומנו החללים בדיסקיות
רים פלסטינים הכלואים בישראל הגהירו בשבועה מתכת" .יש חיות נאזור שיכולות לאכול כל דבר־,
שראו את עיסא או שמעו עליו .אבל כל הפניות משיב לו הו־נ .לנסוף פחליטים אנשי הרבנות
לגה־ל ולשב־ס נענות כשלילה :שמו של הנעדר שאחת משת• הגופות שנמגאו קבורות •חד היא של
אינו מופיע בשום מקום .לבסוף ,בנובמבר  ,'92מגי  זוואהרה .הגופה מועברת למכידלרפואה־משפט־ת.
שה האס עתירה לבג־ץ באמגעות המוקד ועו־ד אנ 
רוזנטל סמהד לשלוח תלונה אל ראש ענף הרץ
דרה רוזנטל .היא דורשת לדעת פה עלה בגודל הבינלאומ• בפרקליטות הגבאית ,על מה שהוא מג 
כנה.
דיר "זלזול פוחלס בחללי אויב' .בתוך יפים ספורים
תחילה מתכחשות רשויות הביטחון :לא ראינו ,משיב לו סגן רועי בלכר' :נוהל קבורת נופות פחב־
לפרקלי־
בכירה
סגנית
גנסין,
עו־ד'וכי
שמענו.
לא
לים אינו כולל את נתיחת הגופה במכודלרפואת־
פת המדינה ,מוסרת לבג'ץ בינואר  ' 93שאחרי ההי  משפטית באבדכביר ,ואנו בדעה כי יש להשאיר
תקלות בלבנון"לא נתפס בחיים אדם הנושא את פגב זה על כנו' .כפו כן"שבנו ובדקנו את נוהלי סי 
שם הנעדר' .הוא גם ׳׳לא מוחזק בידי רשות כל  פון גופות המחבלים הנהרגים על־ידי כוחותינו ,ומי
שה•״• לא נמגאת ברשות גה־ל ולא נקברה על־ידי גאנו כי •ש בהם כדי לספק את גורכי הזיהוי
גודל כל גופה הנושאת אח שם הנעדר',
העתידיים של גופות אלה׳.
אחד־כה כלחץ הדיון בנג־ץ ,נזכרים :אולי בכל
ומה לגבי קבורת הגופות ספיד לפני הקרקע?
אותו
קברנו
זאת היה מישהו כזה .אולי אפילו
־נירודנו העלה כי הגופה נקברה כדין ,ושקירבתה
ב־בית־הקברות למחבלים־ .בשפה נקייה ,של מדי  לפני הקרקע בשעת פתיחת הקבר נבעה כתוגאה
מכונה
הבינלאומי,
ני הפגייתת לכללי הפשפט
מתנועת האדמה נסשד כל אותה תקופה ארוכה

חלסת תתגלגלח  jvpvmבית־חקגדוזז לחללי או«ג (*ילוס :ידון קמינסקי)

שבה היתה קבורה' ,משיב בלכר ,ומבטיח ש הטע
נות הקונקרטיות שהעלית במכתבך תיבדקנה לגו
פן־ תוגאות הבדיקה הזו ,אס התקיימה ,לא נודעו
עד היום.
בינתיים ,במשך כשנה ,שוכבת גופה מס' 245
במקרר .מעבדות בישראל מודיעות שאינן מסוגלות
לבגע את ההשוואה בין הד.נ.א של הגופה לבין זה
של ההודים .לבסוף נפגאת מעברה בארה־ב של אר
גון רופאיס־לסעדזכויות־אדם ,המסוגלת לכגע את
הבדיקה .בנובמבר  '95מתקבלת התשובה של ד׳ד
דוברט קירשגר מאדה־ב :הגופה שנשלפה מהקבר
אינה של זוואהדה.
בעוד רוזנטל מעכל את הידיעה ,נוחתת הפתעה
נוספת .בדגמבר  ,'95יותר משלוש שנים אחרי שהו
גשה העתירה לבג־ץ ,מודיעה הפרקליטות :מגאננ
מסמכים הפזהיס את הנעדר .פההודעה לבג־ז פתב־
ח־ שבעגס שני המחבלים ,שנהרגו בהיתקלות בד־
רום לבנת ,נשאו על גופם תעודות מזהות .אחת
מזהה את הנעדר.
היכן היו התעודות הללו במשך כל השניפז ביגד
־התגלו־ לפתעז לא בחזי .לכאורה עולה חשד
שגה־ל הסתיר פידע שהיה ברשותו .פכל פקום ,לד
ברי גגסין נהורעתה לנג־ז פהגפנר  ,'95־ברור לח

לוטין כעת כ• בן העותרת הינו אחד פשני הרוגי
התקרית מיום  3.2.90אשד נקבת בקבד'ם ,246
 .245לכאורה אין עוד כל טעם לפתוח את כל שלו
שת הקברים על מגת לעדיד בדיקת ד.נ.א משול 
שת .

איו  ouaלזהות
־נדהמתי לקרוא את פכתבד־ ,פשיב רוזנטל לג־
נסין ומבהיר שהאם עומדת על ביגוע בדיקת ד.נ.א
של הגופות שטרם נבדקו' .האם גם לאמו של נעדר
ישראלי היה גה־ל אופר שיאין עוד כל טעם' לזהות
בוודאות את גופתו ואת פקוס קבודתוז' ,תוהה דליה
קרשטיין.
בתום משא־ומתן שאויד כשבה ,מסכים מבא
לפפן בדיקות ד.נ.א לשתי הגופות הנוספות ,בתנאי
שתיערכנה במכידלרפואה־פשפטית באברבביר.
נמוקד חוששים סנדוח .הם מעדיפים לנגע את הב 
דיקה נארה ’נ ,אגל ד"ד קירשנר .עוד שנה עונרת
ומגיעים לסיכום :כל שלוש הגופות יוגאו מהקנדים
וייבדקו גם בישראל וגס בארה־ב.
בינתיים ,בשל התמשכות ההליכים ,מעדכנים
הגדדיס את בג״ץ .גנסין מגלה בהודעתה פרס חדש:

המחבלים אמנם נהרגו בהיתקלות שאירעה ב־
 ,3.2.90אבל "מסיבות כאלו ואחיזת ,נקנח אותם
פחבליס רק מ אווי יותר ,ככל הנראה ביום .'9.2.90
בסלים פשוטות :הגופות היו פונחות אי־שם ,פבלי
להיקבר ,בפשד שבוע ,־פסיבות כאלו ואחרות".
מהזז לרבנות :.תדוניס.
ב־ 16ביולי השנה שוב נפתחו הקברים .עד שית 
קבלו תוגאות הבדיקות ,מהרהריס במוקד־להגנת־
הפרס בלקחי הסיפור חוה .במקרה הטוב ,יתבדר
שאחת משלוש הגופות ודא זו של זוואת־ד״ או יהיה
זה ־דק־ סיפור על רשלנות של הרבנות הגבאית
בקבורת הרוג• התקרית ,ועל אטימות רשויות הג־
בא ,שדחואת האם בלר־ושוב כמשד שנים.
במקדה הרע ,יתבדר שאף אחת מהגופות אינה
של זוואהדה ,והסיפור •תפוגץ לגה־ל נידייס .אז
יסתבר שהגנא נהג לקנוד אנשים ,דרך שגרה ,ללא
כל סימני זיהוי .לא סן הנמנע שהשלטים שראה רוז
נטל פעל הקברים נתקעו שם בחופוה לפני ביקורו.
הפשמעות היא שייתכן כי פדיגת ישראל אינה פסו•
גלת לזהות את חלל־ האויב .כיגד יוכלו להיענות,
בפקרה כזה ,לדרישת פשפחת זוואהרה ,ולדרישת

אחרות שעוד יבואת יוגיאו בכל פעם את בל הגו
פות פקבריק ויערכו לכולן בדיקות גנסיותז
־לא פעם ראינו בטלוויזיה איד דחפורים של
גה־ל סוגיאים גופות פנית-הק^ות למחבלים במ
סגרת עסקות של חילופי שנויים־ ,אופדת קרש־
טיין .־אחרי שרואים את ההתייחסות המזלזלת של
הגנא ,איד משפחות יכולות להיות נטוחות שקינא
בחזרה את הגופות הנכונותז'.
עו־ד רוזנטל אינו פעוניין להתייחס לנושא ,כנ 
ראה פחשש שהפרסום ירגיז את הגנא .חכר גה"ל
נחר להיפנע פתשונה עניינית לשאלות'כל העיד'
שהופנו אליו' :מאחר שהנושאים הפועלים נפנייה
קשורים נעתירה התלויה ועומדת נפני נג' ץ .לא
יהיה זה נכון שרשויות גה־ל יתייחסו לנושא מעל
דפי העיתון' ,טוען הדובר.
אניו של זוואהדה נפטר לפני כשנתיים .סמוד
למותו עור התעקש להאמין שננו כלוא נישדאל.
האם ,עליה ,עריץ פחכה לסלפיז מהמוקד־להגנת־
הפרס .־פה שבתונ נשמיס  -זה פה שיקנע אס הוא
חי או מת־ ,היא אוסרת השנוע נשיחת סלפון סיד
רן" .אני רק רוגה לקנל תשונה־.

סבק הוסג,
יונח באומל ,אביו של חחייל חנעדר יחודח באומל ,מבין ללבח של חאם
הירדנית ,אך מפנה אצבע מאשימה למנהיגים חערבים
יונה נאוסל ,אביו של החייל הנעדר יהודה נאומל ,מנץ ללנה של האס הירדנית :־אני יכול לה
נ ץ מה עובד על האשה הפיסבנה הזו .הספק הרסני •ותר מכל רנד אחד .הנכ• של אמא •דדנית הוא
לא פחות כואב מוה של אמא ישראלית.
־אני אישית עזדת* בעבד לפלססינים שביקשו לאתר מחבלים נעדרים אזי להניא אח גופותיהם
לקבורה .אני יודע שיש בעיות מדפיל של גה־ל .ודתה תקופה שלא הקפידו ,לא החזיקו תיקים כפו
שגריד .אני חושנ שהיום המגב השתפר .בכל אופן ,אם המערכת תודה נזה שהיזז ויסד סדד ,יהיה
הדנה יותר קל למלם.
"יחד עם וה ,המשפחות הערכיות גדיכתז להנץ שהכעיה היא קהים כל אגל המנהיגות שלהן .המ
שפחות הץ גדיכות ללכת למנהיגות שלהן ולומד :לא׳כול להץת שגנקש בלי לתת .וג ץ מזד ,המיס
של המנהיגות שלהן למשפחות הוא מתחת לכל ביקודת .נגמרת אש־ף נתקלתי נגיניו ת אמסה
כלפי המשפחות".
יפתח אלעזי־

