פלשתינאים תובעים פיצוי על
אי־חקירת ״פוגרום״ של מתנחלים
מאת משה ריינפלד

בני משפחה תושבי הכפר
עצירה אל קבליה ,ליר שכם,
הגישו אתמול תביעה ראשונה
מסוגה לבית משפט השלום בירר
שלים ,לחייב את המדינה לפצות
אותם בעשרות אלפי שקלים על
״פוגרום״ שערכו בהם מתנחלים
בצומת יצהר לפני כחמש שנים.
התובעים ,עומר עצאירה,
אשתו אנתצאר ושלושת ילדיהם,
טוענים באמצעות עו״ר מיכל
פינצ׳וק ,מהמוקר להגנת הפרט,
שהמדינה התרשלה משום שהמ
שטרה ,שהיא זרוע שלה ,נמנעה
מלחקור את האירוע.
בתביעה נטען כי ביום האירוע
נסעו בני המשפחה במכוניתם
מכפרם לשכם .באותה תקופה
היה גל התפרעויות מתנחלים,
עקב רצח חיים מזרחי מבית אל.
בצומת יצהר־בירן חסמו שלושה
כלי רכב ישראליים את הכביש.
מתוכם יצאו שבעה מתנחלים,
ירו יריות הפחדה באוויר וזרקו
אבנים על כלי הרכב הפלשתי
נאים .לטענת בני משפחת עצאי־
רה ,חיבלו המתנחלים במנוע של
רכבם ,הוציאו את האוויר מהגל
גלים וניפצו את השמשות .אבי
המשפחה נפצע בידו מאבן גדולה
שהושלכה אל החלון הקדמי.
האב והאם לקחו את בנם התי
נוק ונמלטו מהרכב הנצור ,אר

השאירו בו את שתי בנותיהם,
בנות שנתיים ושלוש .האב חזר
לחלץ את השתיים ומצא אותן
שוכבות על הרצפה ,אחוזות
בעתה ,ושערן ובגריהן מכוסים
בשברי זכוכית .כלי הרכב של
התוקפים הסתלקו בינתיים ונכנ
סו להתנחלות הסמוכה ,יצהר.
מכונית אחרת אספה את בני
המשפחה והם התייצבו בתחנת
המשטרה בשכם כרי להתלונן.
גם פלשתינאים אחרים שהות
קפו הגישו תלונות .המשטרה
העבירה את הריווח למינהל האד
דחי .האב הוחזר למקום האירוע
כרי למסור ערות לקצין של המי־
נהל האזרחי.
כעבור שנה ושלושה חורשים
הודיע רכז תחנת שכם ,רב סמל
סעריה ,לפרקליטת המוקד להג
נת הפרט ,שתיק החקירה נסגר,
משום שה״עבריין לא נורע״ .אבל
לאחר שעו״ד פינצ׳וק בדקה את
התיק התברר לה שחוץ מגביית
עדויות הנפגעים ותיעור נזקי
הרכב לא חקרה המשטרה דבר.
הפרקליטה מציינת כי מגישי
התלונות דיווחו שאחר מהכלי
הרכב של התוקפים היה פורר
טרנזיט צהוב .סגן מפקד החטיבה
המרחבית מסר למשטרה שראה
את הרכב מיד לאחר האירוע
בהתנחלות יצהר ,ומסר את מספ
רו .אבל המשטרה לא פעלה
לאתר את בעל הרכב.

