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 לעברו שיידו מאבן בראשו שנפצע פלסטיני נהג

 גריזים תחנת שחוקר עד שעות המתין מתנחלים
 שקרה ״מה לשווא. מכוניתו, את לרחוץ יסיים

לו נאמר תגמול״, פעולת זה לך

 מתנחלים, בירי אבנים מיידוי בראשו שנפגע משאית, נהג
 בצורה אליו והתייחסו אותו השפילו המשטרה שחוקרי מתלונן

 תיק את עדות. למסור כדי גריזים לתחנת כשבא עניינית, לא
 בנימוק המשטרה סגרה האבנים יידוי בעקבות שהגיש התלונה

נודע״. לא ״עבריין של
 אברדיאן עדנאן נהג הערב, בשעות ,1996 ספטמבר בסוף
 שתי עם בשידה בשומרה, איתמר התנחלות ליד מחלחול
 לעברו נזרקה בעדותו, מסר להתנחלות, סמוך אחרות. משאיות

 הוא המשאית. של השמאלי החלה ררך שחרדה גדולה אבן
 אבנים. נזרקו המשאיות יתר דל גם מהדרך. וסטה בפניו נפגע

 כיפות. חובשי אנשים חמישה היו הנהגים, העידו הזורקים,
לאמ בפלאפה הנהגים התקשרו המקום, את עזבו שאלה אחרי

לטיפול. אברדיאן את שפינה הצלב־האדום, של בולנס
 עם תיאם והמוקד במוקד־׳להגנת־הפרט, התלונן אבדדיאן

 כאשר עדותו. את ולמסור להתלונן ייגש שבו מועד המשטרה
הזכו רסיסי על הצביע ואברדיאן האירוע, למקום יחד ניגשו

 אלא אינו שדה מה כי החוקר העד בשטח, היו שעדיין כית
 פלסטינים על־ידי שבוצעו הרבים לפיגועים תגמול פעולת

ישראלים. נגר
 את הפסיק החוקר עצמה. בתחנה גם המשיר המשפיל היחס

 ולעדים לאברדיאן ואמר ,12 השעה בסביבות העדויות גביית
באו עסוק שהיה נוסף, חוקר שיתפנה עד להמתין איתו שהביא

 ארבע, ועד 12 משעה בחוץ ״המתנו מכוניתו. ברחיצת זמן תו
 החוקר״, של לחסדיו וממתינים בקוד, בחוץ, עומדים כשאנו

אר בשעה למוקד. יותר מאוחר שהגיש בתצהיר אברריאן מסר
 החוקר אותם שיחרר אליו, העדים אחד לפניית בתשובה בע,

 בכך, צורך יהיה שאם לו ואמר תוהעדוי שאר את שיגבה מבלי
שוב. יזומן

 בלבד זו ״לא החודים. התנהגות על גם התלונן אברדיאן
 מהחוקר משפיל ליחס זכיתי גם ״אלא אמר, בפגי״, שנפצעתי

הצ ללא המתינו איתי שיחד גם מה האירוע, את לחקוד שאמור
את למסור כדי רב כה מרחק לעבוד שהואילו עדי־ראייה דקה

האמת״. בחקר למשטרה ולעזור עדותם
 לא שהיא המחלקה־לחקידות־שוטדים מסרה שעבר בשבוע

 בתחום אינם כאלה נושאים המשפילים. החודים את תחקור
 תלד לקצין הועבר והחומר למוקד, מח״ש נ^הל כתב אחריותה,

 עם ימתין כי אומר ש״י מחוז דובר המשטרה. של הציבור נות
החקירה. לסיום עד תגובתו


