המדינה תפצה שני פלשתינאים שרכושם
נגנב בידי חיילים בתקופת האינתיפאדה
השופטת :״מצ״ח כשלה בחקירה ,וטוב היתה עושה המדינה אילו הכירה בכך״
מאת יומן אלגזי
בית משפט השלום בירושלים
חייב את המרינה לשלם לשניים
מתושבי הכפר בתיר שבנפת בית
לחם פיצויים על דברי ערך שג
נבו מהם חיילי צה״ל .הגניבות
התרחשו בתקופת האינתיפאדה,
בעת שהחיילים ערכו חיפושים
בבתי הפלשתינאים.
השופטת בלהה כהנא העריפה
את עדויותיהם של התובעים הפ
לשתיניים על אלה של כמה מה
קצינים שהיו מופקדים על
החיילים .השופטת נזפה במשט
רה הצבאית החוקרת (מצ״ח) על
״פעולת חקירה רשלנית" והגדי
רה את פעולותיה ״טחינת חול״.
השופטת ציינה ,כי ״מצ״ח כשלה,
וטוב היתד .עושה המרינה אם הי
תד .מורה בכך ולא משחיתה
מאות מילים ועשרות עמודים
בהננד .על אותה פעולה".
בלילה שבין  22ל 23-במאי
89׳ ערכו חיילי צה״ל חיפושים
בבתי הכפר בתיד .לאחר החיפו
שים ,התלוננו במינהל האזרחי
ארבעה תושבים  -צובחייה עלי
סלמאן בוטמה ,סיהאם עלייאן
אבו חרת׳יה ,פאיז אל שאמי ,וח־

נאן מועמר  -על־כך שבעת החי
פושים נגנבו מהם חפצי ערך,
תכשיטים ומזומנים .בשלב מאר
חר יותר הגישו המתלוננים ,בא
מצעות עו״ר האלה חורי
מעמותת המוקר להגנת הפרט,
תביעת נזיקין נגד מפקרי היחי
דה שערכה את החיפושים ונגד
מרינת ישראל.
השופטת קבעה שאין מחלוקת
שבמוער הנקוב ערכו כוחות
צה״ל חיפושים בבתיר ובבתי
התובעים .היא קיבלה את עדויות
התובעים אבו חרת׳יה ואל־שאמי
וחייבה את המרינה לשלם להם
פיצויים על דברי הערך שנגנבו
בתוספת הפרשי הצמדה ,החזרת
דמי האגרה ששילמו ותשלום הר
צאות .השופטת דחתה את תבי
עותיהם של בוטמה ומועמר
וקבעה כי עדויותיהם לא היו
מהימנות.
בהתייחסה לעדויות קציני
צה״ל שהיו ממונים על חיילי הי
חידה דחתה השופטת את טענת
אחר הקצינים ,שלפיה ״לא ירוע
לו על מקרה של גניבה  -משמע
לא היה כזה״ ,ואת טענת קצין
אחר ,לפיה הוא ׳׳מכיר את החיי
לים ואת אופיים ויודע שאין אחר

שימרח״.
היועץ המשפטי של עמותת
המוקר ,עו״ר אליהו אברם ,אמר
אמש כי פסק הרין הוא ראשון
מסוגו ,מאחר שהעדיף עדויות
של חלק מהפלשתינאים על אלו
של כמה מהקצינים ,נזף במצ״ח,
מצא קשר ישיר בין הרשלנות
בחקירת מצ״ח לאובדן רכושם
של התובעים וקבע את אחריות
המרינה לנזקים שנגרמו להם.

