
 המוקד־ על־ידי יוגשו מג״ב שוטרי נגד פיצויים תביעות שתי
 מהן אחת בכל החג. לאחר מיד יעיר לבתי־המשפט להגנת־הפרט

 המשך זהו ישראל. ומדינת מג״בניקים שני נתבעים: שלושה יש
כו אנשי בתביעת־נזיקין, אישית, לתבוע המוקד, של המדיניות

קוד בתביעה פלסטינים. השפילו או פצעו שהרגו, הביטחון חות
 במקום הפיצויים את לשלם עצמה על המרינה לקחה אגב, מת,

 למרות העיר, מצפון קוסבה משפחת בבני שהתעללו חרמ״ש חיילי
תיק. באותו נתבעה לא שכלל

 אלמנתו, של היא המחוזי, לבית־המשפט המוגשת אחת, תביעה
לר מזרחית הנמצא ג׳בע, מהכפר המאיל מחמוד של ויתומיו הוריו

ברמא קניות שערך בעת מג״ב שוטר מירי נהרג חמאיל מאללה.
 התמוטט והוא במפשעתו, פגע אחר כדור .1994 בנובמבר ללה
 לארם מיוער היה האירוע, בחקירת הסתבר הכדור, במקום. ונפל
 בשם המשפחה את המייצגת פינצ׳וק, מיכל עו״ד לטענת אהד.

 לפני מספיקים זהירות אמצעי נקטו לא ומפקדו היורה המוקד,
מת נטען הרשלנות, בעיר. מרכזי ברחוב יום בצהדי באש שפתחו
 לכן קודם נהרגה עצמו מקום שבאותו כיוון במיוחד חמורה ביעה,

 סך על היא התביעה אהד. חייל של מירי מפשע הפה עוברת־אורה
ש״ה. מיליון כחצי

 אולי יוכלו איתו שנתבע ומפקדו מרמאללה היורה המג״בניק
 מהמרינה, משפטי לסיוע ויזכו וברשות, בסמכות שפעלו לטעון
 בתביעה עליהם(. שיוטלו בפיצויים)במקרה בהשתתפות גם ואולי

שמ או כשורה שפעלו לטעון יותר קשה למעורבים יהיה השנייה
 פנחס מג״בניקים, שני על מרובד הזה במקרה אנוש. בטעות דובר

 ג׳ודה אמין את והשפילו שהיכו מחולון, צב* ועוזי מעפולה אברהם
 הישנה המרכזית בתחנה גופו על חיפוש שעשו אהרי מסילואן

תלו הגישו המקובל: הצעד את נקטו עצמם את לנקות כרי בעיר.
 של נשקו את לחטוף וניסה אותם תקף הוא כאילו ג׳ודה נגד נה

 הגיש מהמעצר, שחרורו עם ג׳ורה, ליומיים. אותו ועצרו מהם, אהד
שוטרים)מח״ש(. לחקירות במחלקה תלונה

של גירסתו את מח״ש קיבלה בפרשה המעורבים חקירת לאחר

שן המזוחית/הלל  m i l

 והשוטרי: בוטלה, הנשק חטיפת על נגדו שהוגשה התביעה ג׳ודה.
 זיכ: הוא הישיר. מפקדם - יחיד רן בפני משמעתי לדין הועמדו

 ובוורא משמעתי, לדין ההעמדה עצם המוקד, לטענת שניהם. את
בהב נאמר תקיפה, מהווה התובע הכאת תקינים: היו לא הזיכוי,

 התלונה והגשת כליאת־שווא, מהווה שעות 48 למשך מעצרו עה,
 המרינה, לתביעת־נזיקין. עילה היא שגם ״נגישה״, מהווה נגדו

 מספק הלא הטיפול בשל הן בתיק, כנתבעת היא אף צורפה לפיכך,
 למעשיהם הכוללת אחריותה בשל והן התובעים, לרעת בתלונה,

מטעמה. הפועלים של
הה להפסד פרט זו, בתביעה הוגדר לא הנררש הפיצויים סכום
 והוא בטחוני, תיק לו יש האירוע מאז לג׳ורה: שנגרם שתכרות
 את ש״ח. אלפים עשרת תובע הוא כך על עבודה. למצוא מתקשה

משאי הנזקים ושאר עוגמת־הנפש השווא, כליאת על הפיצויים
 גם דבר, של ובסופו בית־המשפט. של רעתו לשיקול התובעים רים

 כל ללא ארם והשפילו עצרו שהיכו, מג״ביקים אם ההחלטה עצם
בית־המשפט. של תהיה מכיסם כך על לשלם צריכים סיבה


