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האפלההפינה
ביותר

לראשיב

של504ליחידההשייךהארץבמרכזצבאיבסיסבלב
בושהכלואיםבישראלהיחידהכלאנמצאהמודיעין,

ללאמתנהלהואשנהכעשריםהם"היכןיודעיםאינם
ובינלאומית"ציבוריתביקורתוללאחיצוניפיקוח

ושגרהמחפיריםמעצרתנאימתאריםואסיריםסוהרים
ישראלמפתעלמופיעשאינובמתקןחקירותשלאכזרית

לחוקיהמצייתתמידלאוגם

לביאאביבמאת

עלטיפסבטרם1391.במחנהאבטחהמשימותלבצענשלחשבההראשונההפעםאתזרכרמ'
מסתכלאתההמגדל,עלכשאתה"האחראי;מהקציןמפורשתהוראהקיבלהשמירה,מגדל
תסובבאלעניינך.לאהואמאחוריךשקורהמהולצדדים.לבסיס,מחוץאלקדימה,רק
מדיוהגניבלהתאפק,מסוגלהיהלאהמודיעין,חילשלמילואיםאישמ',הראש".את

המחנה,שלהכפולותהגדרותאתראההואשלוהשמירהעמדתממרוםלאחור.מבטפעם
שלהפנימיבצדשמפטרלהג'יפאתמאומנים;תקיפהכלבישולטיםשביניתןשבמתחם

מבנהאתובעיקרהבסיס;אתשמאיישתהיחידהאנשיאתהמשמשיםהרכבכליאתהגדר;
גבועלנושאועכשיוהבריטיתהמשטרהאתשימשהמנדטשבימיהישן,הגדול,הבטון
ישראל.מדינתשלהסודיהכליאהמתקןמסתורין;שלהילהבעלתואר

מחנהביןהישראלי".גואנטנמו"המקוםאתהשבועכינוהזאתלכתבהמהמרואייניםכמה
בכלבעיקרמסוימים,דמיוןקוויישאכןהישראלילמקבילובקובההאמריקאיהמעצר
אתתואמתהפעלתםאםהמנקרוהספקמעליהםהמרחפיםהמשפטייםהשאלהלסימניהנוגע
בעודמאחור.הרחקמפגריםאנחנוזאת,לעומתהאקזוטיקה,בסעיףהדמוקרטיה.ערכי

הכלאהקאריבי,היםשלהתכוליםמימיונשקפיםגואנטנמומחנהשלהשמירהשממגדלי
הארץ.במרכזשוקקאזורבלבלגמרירגילכבישלצדממוקםישראלשלהסודי

רגיל;צבאיבסיסכעודנראההואובפניםעצים,מחופהקטןכבישמטפסהמחנהשעראל
בידימופקדתאינההשמירהאפילוברכב.לטיפולסדנהאוכל,חדרחיילים,מגורי
גדולבחלקמאוישים,והפטרוליםהשמירהמגדלילהעמיד.יכולשנה"להכוחותמיטב

כדברידבר",שוםעלהסתערולאש"מעולםצה"לית,כללטירונותבבוגרימהמקרים,

הצבאיהבלגןמסתתרזהמאחוריאבלהו-האהרבהעושיםאצלנו,תמידכמו"מהם.אחד
בבסיס.ששירתקציןבאירוניהאומרהמוכר",



מאזהשתקה.שלבצורהבחומה1391מתקןאתמקיפהישראלמדינתפיסית,משמירהיותר
ישראלהנוכחי,למקומובארץיותרדרומיתמנקודההמתקןהועבראזהשמונים,שנות

מסרבתהמדינהנחשף,שזהלאחרוגםקיומו.עצםאתבסודלשמורכדימאמץכלעושה
המתקןהיכןאליו;הנוגעותשאלותבשללהישראלי,הציבורואתהעולם,אתלשתף
לפנינשפטווהאםמתי;ועדשם;כלואיםהםומדועבו;הכלואיםהאנשיםומינמצא;

ארוכהשורהועודכלואים.הםתנאיםובאילולמשפט;ממתיניםהםהאםאושנכלאו;
ונתונותגלויותעליהןהתשובותישראלבמדינתאחרכליאהמתקןשבכלשאלות,של

בינלאומית.ציבורית,משפטית,חיצונית,לביקורת

נמצאים.הםהיכןיודעיםאינםבושהכלואיםהיחידהידוע,ככלהוא,1391מתקן

אוהחיצון",בחלל"אוהירח",על"שהםהסוהריםלהםהשיבולברר,ניסומהםכשכמה
לאנשילאפשרסירבהשהמדינההיחידהכליאהמתקןגםזהוישראל".לגבולותמחוץ"

ורביםמעולם,בוביקרולאהידוע,ככלכנסת,חבריגםבו;לבקרהאדוםהצלב
כאלהבהםקיומו,עלכללידעולאהאחרוניםבשבועותעליושנשאלומהפוליטיקאים

בממשלתהמשפטיםשרשהיהליבאי,דודפרופ'למשלבממשלה.בכיריםתפקידיםשמילאו
בענייןאומרלא"החשאיים;השירותיםעללביקורתהשריםבוועדתחברהיהואףרבין

שאניהראשונההפעםזולי.מוכראינושהנושאהפשוטהמהסיבהאחת,מלהאפילו

כזה".דברעלשומע

שמעלאמעולםחשאייםלשירותיםהוועדהוחברהמשפטיםששרהעובדהעלחושבאתהומה
ישראלללמדינתהשייךכליאהמתקןשלקיומועל

לחשוביכולכמובןאתהמדובר.במהמושגליאיןכילומר,מהיודעלאאני-שוב"
רוצה".שאתהמהכךעל

סותרסודימעצרמתקן"כן.מיהמטרידההשאלהעולהיודע,לאהמשפטיםשראם
השלטון",רשויותעלציבוריופיקוחשקיפות-דמוקרטיתחברהבכליסודעקרונות

האלהוהעקרונות"האזרח.לזכויותהאגודהשלהמשפטיהיועץיקיר,דןעו"דקובע
בזכויותביותרהחמורותהפגיעותמןאחת-חירותבשלילתכשמדוברבמיוחדחשובים

ו'היעלמות'סתרמעצרישלראשית,כפול;חששמעלהכזהמעצרביתשלקיומוהאדם.

שלהחששותועינויים".אלימותהוגן,לאיחסבכוח,לרעהשימושושנית,אנשים.של
מהמציאות.תלושיםאינםבהמשך,שיפורטכפייקיר,עו"ד

הסממניםאחדהיאהוא,איפהיודעלאאיששפורמליתכזה,מתקןשישהעובדה"
לבקרשדרשהגלאון,זהבהח"כאומרתשלישי",עולםומדינותטוטליטרייםלמשטרים

הםהיכןיודעיםאינםשעציריםייתכןלא"תשובה.קיבלהטרםאך1391במתקן
ישראלמדינתהצבאשבחסותיודעים,לאדינםועורכימשפחותיהםשבנינמצאים,
ייתכןלאזכויות.מגיעותלשבוייםגםעצירים.שלאלמנטריותזכויותמפירה

השב"כשלהחקירותמתקניבכלביקרתיומפקחת.שמבקרתעיןואיןחוטפת,שהמדינה

כאןל"הבעיהמהאזבעיה.שוםהיתהולא

המודיעיןשלהחורגהבן

מדיריםאינםאחרותביטחוןוזרועותשב"כאנשיצבאי.מתקןכאמורהוא1391מתקן

מבעבר,רבשימושהנראהככלבועשואףהאינתיפאדהפרוץומאזרגליהם,אתממנו



שהואהעובדההיאאותוהעוטפתהסודיותלחומתהסיבותאחתלצה"ל.שייךהמתקןאבל
-המודיעיןחילשלהחשאיותהיחידותלאחתהשייךצבאיבסיסשלבמרכזוממוקם
עוסקת504האחרונה).בתקופהשונההיחידהשלשמהזריםמקורותפיעל(504יחידה

נעשההאיסוףמלאכתעיקריומינט.-האנושיהגורםבאמצעותמודיעיןבאיסוף
ישראל.לגבולותמחוץסוכניםהפעלתבאמצעות

מיוחדים,לתפקידיםקצינים-קת"מיםמכוניםגדולה,שאינהביחידה,הקצינים
בקרב-והאחריםסוכנים,בהפעלתעוסקיםקצתםמסלולים.בשניהכשרהועוברים

מופנים-מכישוריהםמתלהבתלאשהמערכתבאלהשמדוברהטועניםישהיחידהיוצאי

היחסאלוף-משנה.בדרגתקציןהואהיחידהמפקדשבויים).חוקרי(חקש"ביםלמסלול

לכאורה,אליטיסטיתקטנה,יחידהזוהיאחדמצדבשניות;מאופייןהיחידהאל
אנחנו"דווקא,היחידהמאנשיאחדשאומרכפישני,מצדרגישות;משימותשמבצעת

אםעצמךאתושואלמהקצינים,חלקעלמסתכלאתהלפעמיםהמודיעין.שלהחורגהבן
האלה".לתפקידיםמציבשצה"להסטנדרטיםאלה

המצבעלשלהםהעיסוקשלזמןלאורךההשפעהעםבעיהגםש"ישמעיר,אדםאותו
אבלבמוח.שריטהאיזושהילךשתהיהמלכתחילהצריךאתהחוקרלהיותכדיהנפשי.

אתהשלהם.הפרטייםבחייםגםמפעיליםלהיותמתחיליםזמןכמהאחריהמפעילים,גם
היחידהבתוךאנשיםביןאפילוהמשפחה,עםהנשים,עםשלהםביחסיםזהאתרואה
עצמם".לבין

בשניםנקשרהציבורית,מהעיןהרחקנותרורובןהדבריםשמטבעמבצעיות,הצלחותלצד

הסתבךממפקדיהאחדמפוקפקות.בפרשיותהיחידהמאנשיכמהשלשמםהאחרונות
עםישיבהבאמצעמאקדחוכדורפלטאחרמפקדרומנטית;פרשייהבגללפליליבסכסוך

קיבוץשלהביטחוןרכזקברטץ,יצחקברצחשנאשםאלרז,פיירז'אןהפיקוד;סגל

שהורשעעמית,יוסףרב-סרןגםכךשב"כ);אישכךואחר(היחידהבוגרהואמנרה,
זר.סוכןעםומגעחמורבריגול

באחדהחוק;רשויותעםלהסתבךעמיתהצליחריגול,עבירותעלשנתפסלפניעוד
אביב.תלבדרוםסמיםעסקתשלבעיצומההמשטרהבלשיאותועצרו1978שלהלילות

הפרטי.בשוקבהםוסחרסמיםהיחידהממחסנילקחעמיתיוסףהטענה,פיעל

לגבולמעברבמיוחדפעילים504אנשיהיובלבנוןצה"לשלהארוכותהשהותבשנות
כמהבשטח,להסתובבהירבוסוכנים,שלעצוםמספרהפעילוהםישראל.שלהצפוני
עדבישראל.מאשריותרהרבהבוודאילבנון,דרוםבכפריהיטבמוכריםהיומהם
שפעלוסוכניםשלתפיסתםעלהלבנוניתבעיתונותידיעותפעםמדימתפרסמותהיום

מ-75פחותלאלבנונימשפטביתהרשיע98'בנובמברלמשפט.והעמדתם504,בשירות
עבירהעלהמקובלהעונשהיחידה.אנשיבאמצעותישראלעםפעולהשיתוףעלאזרחים

מוות.כזאת;

נהפךהואהעניינים.במרכז1391מתקןאתהעמידהבלבנוןהיחידהשלהענפההפעילות
בחיזבאללה,בחברותהחשודיםכאלהבעיקרלבנונים,שללישראלהכניסהלשער

באופןנחטפואחריםקרב,כדיתוךנשבוקצתםהגבול.שלהדרומילצדשהועברו
דיראני.ומוסטפאעוביידאל-כריםעבדהשייחהיוביותרהמפורסמיםהחטופיםיזום.

אותוהביאג'יבשיתשבעיירהמביתועוביידאתמטכ"לסיירתחייליחטפושבוהמסוק
והארכותרפואיותלבדיקותפרט-מהמתקןשיצאהבאההפעם1391.שעריאלישירות
לכלאודיראניעוביידהועברושעברבקיץשנה.13אחריהיתה-המשפטבביתמעצר



יונה.כפרפידאשמורת,

החטופיםעםנמנוודיראניכעוביידישראלנגדבמאבקמוכריםפעיליםרקלאאבל

הפועלכליאהבמתקןהכרוכההבעייתיותאתממחישהבאהסיפור1391.לתאישהושלכו
הםעובייד,השייחשללביתולילהבאישוןנכנסומטכ"לסיירתכשחייליבמחשכים.

שלמזלואיתרעמשפחה.ובניעוביידשלראשושומרבהם-אנשיםכמהבעודנתקלו
ללוןונשארמהשייחברכהלבקשיוםבאותושבאעשרים,כבןצעירפאחף,האשם
תחילההישראלי,בכלאפאחףישבשנים11המסוק.עלאותוגםהעלוהחייליםבביתו.

לאהזאתהתקופהכלבמשךשברמלה.איילוןבכלאהאחרונותובשנים1391במתקן
ישראללמאסרוהראשונותבשניםזאתולמרותכלשהי,בעבירההואשםאולמשפטהועמד

לכלא.שמחוץהעולםעםקשרכלממנוומנעהבידיההימצאותועובדתאתהכחישה

18עםיחד31,בןכברוהואהעליון,המשפטביתבהוראתפאחףשוחרר2000באפריל
בתוךארד.רוןכנגדערובהכבניהרשמית,הגרסהפיעלשהוחזקו,נוספיםלבנונים
ורסאןו-16,17בנינעריםבעודםלישראלשנחטפושנייםהיוששוחררההחבורה
כולםקטטונית.בסכיזופרניההשניםבמשךשלקהמוסטפא,שלמשפחהקרובדיראני,
1391.במתקןבישראלשהותםשלאחראוזהבשלבישבו

לשירותךתמידהמשטרה

הבריטי.המנדטמימיעודשםשניצבקודרבטוןמבנהמתנשא1391מחנהשלבמרכזו
ידיעלשהוקמואחריםמבניםכעשרותהממשלה,לידיעברהואהמדינהקוםאחרי

אחריםמוזיאונים,היוםמשמשיםוהםשופצוהללומהמבניםכמההבריטית.המשטרה

שלהראשונותבשנותיהכברהסוהר.בתיושירותצה"לישראל,משטרתלידיעברו
ועדתקבעהב-1980אנושיים.אינםהישניםהמבניםברובשהתנאיםהתבררהמדינה
ראוייםאינםאלהבמתקניםהתאיםכיקנתמרדכיהשופטבראשותממלכתיתחקירה
שמתקןאלאתחתיהם.חדשיםמתקניםולבנותאותםלהרוסהשב"סעלוכיאדם,למגורי
השב"ס.בחזקתנמצאאינו1391

הבסיסלידניצבעדייןהשבעיםשבשנותזוכרים,1391מחנהממוקםשבובאזורתושבים

ולצדודוש,שאיירטמבלכובעהחבושהישראלישרוליק,שלדמותועםפניםמאירשלט
המחנה,שםועליוהשלטגםנעלם.השלטכךאחרלשירותך".תמידהמשטרה"נכתב;
בתצלומיאחר.שםעםאחר,שלטוכמוהואחדות,שניםלפניהוסרהבסיס,בפתחשעמד
אינוהמתקןביטחונית,רגישותבעליאחריםבאתריםגםכנהוגהאזור,שלאוויר
המתקן.עלוהודבקובתצלוםאחרממקוםשנגזרווגבעות,שדותישבמקומוקיים.

ברובגםההדבקה.בעקבותשנוצרההכפולההשכבהאתלחושאפשרמתוחכםלאבמישוש
באמצעותמסומןהואהטבעשמורותרשותשלמפותבכמהכיאםלמתקן,זכראיןהמפות
ביאור.ללאאות,

שוםאיןהראשימהכבישבסקרנים.מעונייניםאינםוצה"לישראלמדינתספק;אין
קצתוהתעכבנופעם-פעמיים,הבסיסאתשהקפנואחריהמחנה.שעראלהמכווןשילוט
בהזדמנותקילומטרים.כמהלאורךאחרינושעקבביטחוןרכבהוזנקצילומים,לביצוע

שלארוכהושורהחמוץפניםסברעםחמושיםביטחוןאנשישניממנוירדוהראשונה
שאלות.

אתכשעובריםתיל.סבכותעטופיברזלשערישנילצלוחצריכיםהמחנהבשעריהבאים
רחוקלאממוקםוהחקירותהכליאהאגףנפתח.השניאזורקנסגרהואהראשוןהשער



תלויהיההאוכלחדרמקירותאחדשעלבחיוך,נזכרבבסיסששירתאדםהאוכר.מחדר

זהצמודיםמסדרון,לאורךהמסודריםהמעצר,תאיז'נווה.אמנתעיקריועליופלקט
ביניהםלתקשריכוליםהעצוריםעבים.בטוןקירותמפרידיםלתאתאכשביןלזה,

ששירתקציןמספרלזה",זהצועקיםהיוהםפעמיםו"הרבההקירות,עלבדפיקה

זה".עםלהתעסקכוחלנוהיהתמידלאאבלאסור,זה"במתקן.

נמצאים.הםהיכןיידעושלאכדימכוסות,בעינייםהמתקןלתוךמובליםהעצירים

לובשיםותחתםמבגדיהםגםנפרדיםהםהאישיים,חפציהםמהםנלקחיםהקליטהבשלב
שלדרגותשתיישכיאםלמדי,דומיםהתאיםרובכחול.בצבעוחולצהמכנסיים
הגרועיםוהתנאיםהתאיםאתומקבליםחקירה,שלבעיצומהשנמצאיםאלהכלואים;
הסתיימה.שחקירתםואלהביותר,

ואיזורמים,ומיםסבירהתאורהבהםישמ'),ל(4)2.5יחסיתגדוליםמהתאיםשניים

שניעםעוביידהשייחחלקה"וילות"אחתאתוילות"."הכלואיםבפימכוניםלכך
1ל(251.כ-25.גודלםביותר;לגרועיםנחשביםהצינוקמתאישנייםלבנונים.עצירים

שארביןההבדליםבאדום.אובשחור,צבועיםוהקירותמוחלטתכמעטבהםהחשיכהמ',
למיהמוענקותבסיסיותזכויותבכמהבעיקרומתבטאיםמשמעותיים,אינםהתאים

נפשי.לחץעליולהפעילענייןאיןכברשלמערכת

הצוהרהואמבחוץ,רקלפתיחהשניתןקטן,כשחרךכבדה,פלדהעשויותהתאיםדלתות
עשויהכלובתוכםמטר,שניעלמטרכשניהתאיםשלגודלםשבחוץ.העולםאלהיחיד

שמשמשמבטוןדרגשהקירותלאחדבצמודחיצוני.אורמקוראוחלונותאיןבטון.
זורמיםשדרכוצינורמעיןנקב,ישלדרגששממולבקירושמיכה.מזרוןועליומיטה,
חורישהמיםלמקורמתחתלתא.מחוץשנמצאיםהחייליםבשליטתנמצאהברזאבלמים,

אלהכנראהמהתאים,בכמהצ'ופר;מתברר,זה,צרכים.לעשייתהמשמשברצפה
בתוךצרכיהםאתלעשותנדרשיםוהעציריםשירותים,כללאיןלנחקרים,המיועדים

ימים.לכמהאחתרקמרוקןשתוכנוגדול,פלסטיקדלי

שהםהרעשהיאלקיומםהעיקריתהעדותאבלאוורור,פתחיישהתאיםשלהעליוןבחלק
זכוכיתמאחורישמוגנתנורהביממהשעות24דולקתבתאיםהפעלתם.בעתמייצרים

התאיםרובללילה.יוםביןלהבחיןיכוליםאינםהעציריםקלוש.אורומייצרתעבה
ישהתאיםבמקצתלבדם,כלואיםהעצוריםרובסגור.במעגלמצלמותידיעלמצולמים

עצירים.שנינכלאומקרים,בכמהובהם,בטוןדרגשישלקומותשתי

אתפותחיםהחייליםביוםפעמיםשלושלחיילים.שמוגשזהכמואוכלמקבליםהעצירים
הואנכנסהחיילבטרםהנוהל,פיעלשוב.אותהוסוגריםצלחת,מכניסיםהדלת,
כשידיוהקיראלולהסתובבשחורשקראשועללחבושצריךהעצירבדלת,דופק

אינםלמתקן,שמסופחיםהצבאיתבמשטרהשוטריםלמעשהשהםהסוהרים,מורמות.
נשקעלישתלטהכלואיםאחדשבומצבלמנועכדיאסורה,למתקןנשקהכנסתחמושים.

בלבד.בזוגותלפתוחרשאיםהסוהריםהתאדלתאתסוהר.של

פנימיתבחצרשעהשללטיוליוצאים-הסתיימהשחקירתםאלה-הכלואיםביום,פעם

במקום,ששירתאדםאומרהכליאה,תנאיוצמחייה.חולשלמשטחשבמרכזהקטנה
ורביםעוביידדיראני,שלפרקליטםריש,צביעו"דגםיחסי.באופןסבירים

טענותלהםהיושלאמאשרהתשעים,בשנותבמתקןכלואיםשהיוהלבנוניםמהאזרחים
מהחקירתם.גמרשלאחרבתקופהאמוריםהדבריםעודכלהכליאה,תנאיעלמיוחדות
היותרהפינותאחתאתשמאירסיפורלגמרי,אחרסיפורכברזההחקירותבזמןשקורה



ישראל.מדינתשלאפלות

לג'ורג'קרהמה

מטכ"ל,סיירת1391.במתקןמוגברבקצבזרםהאדרנלין1989,ביולי28שבת,בליל

ג'יבשית,בעיירהממיטתועוביידהשייחאתלאסוףהצליחההיטב,מתוכנןבמבצע

בכירהרוחניתסמכותנחשבעוביידישראל.לגבולמצפוןקילומטריםכשמונה
רוןאחרהחיפושיםאתקידמהלאחטיפתוהרבותהתקוותלמרותאבלבחיזבאללה,

ארד.

801260מס'עצירלביןבינםנוצרהזמןשבמשךאומרים,במתקןאזששירתוחיילים
ממנולמדוהםבשפה,מרשימהשליטהלרמתוהגיעעבריתמהםלמדהואטוב.קשר

אצלוהכל"הסוהרים.שלואפילוהעצירים,שלהרוחניכאבמתוארעוביידערבית.
כאלכמעטאליוהתייחסוהסוהריםאפילוכבוד.הדרתהרבהעםובאיפוק,בשקטהתנהל
במתקן.ששירתקציןנזכרהרב"',כבוד'

מוסטפא1391;במתקןהכלואיםהלבנוניםלמסדרכבודשלחברהצטרף1994במאי
ארדאתלקבלאףאוארדרוןעלמידעממנולסחוטקיוותהשישראלקלףעודדיראני.
בתנועההביטחוןמחלקתראששהיהדיראני,שלחטיפתושהכזיב.קלףעודתמורתו,
ארד,רוןשלהחזקתועלכשנתייםבמשךאחראיהיהזהתפקידוובתוקףאמל,השיעית
יחידהלחוקרינמסרלישראל,שהובאלפניספוריםימיםרבים.חודשיםבמשךתוכננה

שלתחושהבאווירעמדהלמתקןכשהגיעבעניינו.שנאסףהמודיעיניהחומרכל504
נוכחותהפגינההביטחוניתהצמרתכללחקירההראשוניםבימיםקרובה.דרךפריצת
ושב"כ.מוסדאנשיאמ"ן,ראשהרמטכ"ל,רבין,יצחקהממשלהראש-במקום

504יחידהחוקרימיוחדיםבמקריםחטיפתו.לאחרשניותכברהחלהדיראנישלחקירתו
הנחקר.שלהראשוניםההלםרגעיאתלנצלכדיהשטח,בעומקשפועללכוחמתלווים
במשךכךואחר1391,במתקןתאועדדיראניאתשהובילברכבגםנמשכההחקירה
קבעאנשיהיחידה,מפקדחלקנטלובחקירההיממה.שעותבכלרצופיםשבועותחמישה

כג'ורג'.עצמואתשהציגרב-סרןובעיקרבמיוחד,שגויסוומילואים

בעלשיער,קצוץשחום,גברהארץ,במרכזקטןיישובתושב43,בןהיוםג'ורג',
היחסיםמערכתהיחידה.שלהקשוחיםהחוקריםלאחדנחשבמוצק,וגוףחומותעיניים
מעטלאפירנסה1391,מתקןכותליביןהתרחשהככולהשרובהדיראני,לביןבינו

הבאות.בשניםגםלהעסיקתמשיךהיאהמשפטבתיאתבעיתונים.כותרות

מדינתנגדדיראנישלתביעתוועומדתתלויהעדייןאביבבתלהמחוזיהמשפטבבית
במקרהמינית;התעללותעברלטענתו,שבהם,מקריםשניעלג'ורג'ורס"ןישראל



מהם,ואחדבמתקן,השומריםמהחייליםלארבעההחקירותלחדרורגגקראהראשון
הטבעתלפידחףעצמוג'ורג'דיראני,לטענתאחר,במקרהדיראני.אתאנסבהוראתו,

מעץ.אלהשלו

שהוגשובתצהיריםמעיוןהתרחשו.אכןהללוהאירועיםאםלהכריעיצטרךהמשפטבית
שלומעדויותבמתקןששירתווחייליםקציניםשלמעדויותהמשפט,לביתבינתיים
מתקןשלהחקירותבחדרימבהילהשגרהשלתמונהמצטיירתבו,ששהואחריםכלואים
לחלץכדיקיצונייםבאמצעיםלהשתמשהיססולא504יחידהחוקרישבהשגרה,1391
ברשותם.היהלאמהמקריםגדולשבחלקמידעמנחקריהם,מידע

שמסרבעדותבמתקן,חוקרת"נ,אמראלה",בהחדרתלאייםנהוגשהיהליידוע"
שעשואחתפעםליזכורהמדבר...לאהנחקראםאלהשיחדירוכוונה"מצ"ח.לחוקרי
לחדרנכנסנוולי.לס'קראהואהכלואים...אחדאתחקרג'ורג'בסגנון...משהו

שלרעשיםלעשותהחגורהעםהקליקשהואאותחתוניםעםונשארמכנסייםהורידוס'
יאנוסשהואלואומרכשג'ורג'החקירה,כדיתוךזהאתעשהס'חגורה...פתיחת

באונס...איוםהיתהשהסיטואציהבוודאותליזכורבתחת...אותו

כיסויעםואזוקעירוםכשהואלחדרהגיעשהואכלוא,אותולגבילהוסיףרוצהאני"

האלהאתהזיזאחרואחדבחדראותוהוליךמאיתנואחדוס',אניבחדרוהיינוראש,
כשאנילתחת.אלהלוידחפוולכןמשקרנתפסשהואכךעלואיוםבהתרסההעכוזליד

אפילוואוליבטוסיקהאלהעםלגעתהיתההכוונההעכוז,לידהאלהאתלהזיזאומר

אלה".לולדחוףהולכיםשבאמתשיחשובהטבעתפילידלדחוף

מהעלגל,אורליהעיר","לכתבתשניםשלושלפניסיפרביחידהששירתאחראדם
לאאישבלילות.לבדחקרשג'ורג'מצבנוצר"החקירות;בחדריבלילותשהתרחש

ההתעללויותאתוראיתיבעברשלובחקירותנכחתירצה.שהואמהעשהוהואלוהפריע

הנחקראתהפילהחקירות,לחדרהתפרץהואהמום.האלהמהחקירותיצאתישלו.
יזיינואחריםהוא,לאואםאותויזייןשהואאייםבו,בעטעליו,דרךמהספסל,

אותו...ויאנסואותו

ברגלייםבשכמות,מכותלנחקרונתןבידאלהעםנכנסג'ורגשבהןחקירותזוכראני"
הואידבר.שלאאולשקרימשיךאםלתחתלותיכנסהזאתשהאלהעליוואייםובישבן
בהשהיהמאפרהמתוךלשתותאותוואילץנחקרהפשיטהואפעםרצה.שהואמהעשה
מכללפהלוהכניסהואבחיים,אשכחלאשאנימחזהוזהכקינוח,סיגריות.שלאפר
הואצמרמורת.בימעבירשפשוטנוסףמקרהליזכורעליו.ולחץגילוחקצףשל

לאאםהמקל.עלתשבבוא'לוואמרחקירהבמהלךעצורשלהטבעתלפיאלההכניס
משם".יצאתיופשוטזהאתלראותיכולתילאפנימה'.לךייכנסזהתדבר

1391,מתקןשלהחקירותבחדריהמתרחשעלאחרותעדויותגםכמודיראני,שלהתלונה
המערכת,ברור;היהג'ורג'שלההגנהקובצבא.פנדורהתיבתשללפתיחתההביאו
כולםידעו,כולםוברשות.בסמכותעשיתישעשיתי,מהכלאותי.מפקירהטען,הוא
שעליהבעצומהג'ורג'מנפנףטענתולחיזוקמתכחשים.כולםועכשיוגיבוי,נתנו

נאלץשג'ורג'כךעלמוחיםהםובההיחידה,שלמילואיםוחייליקציניםכ-60חתמו
רבות.שניםביחידהנהוגיםשהיועבודהדפוסיעלאישימחירלשלם

ותחיבתהאונסאתהכחישהואובסמכותךברשותג'ורג'עשהשלו,גרסתופיעלומה,

דיווחואחרים,ונחקריםשדיראני,רביםפרטיםאישראבלדיראני,שללישבנוהאלה



אמרכךעלהחקירה.במשךעירומיםעומדיםהםרבותשפעמיםהעובדהימשך,עפיהם.
לאזהחקירותמתקן"הופמן;רינגלאריאלהאחרונות"ידיעות"לכתבתג'ורג'
אתלוונותניםאותו,מפשיטיםעצור,באמידה.לפיחליפותשםמתאימיםלאבוטיק.

חגורהאיןמידות.בחמשעליושגדוליםומכנסייםחולצהזהלפעמיםבמחסן.שישמה
אזוק,הואואםהמכנסיים,אתמחזיקהואמשוחררות,שלוהידייםאםשרוכים.ואין

מיליוןוהחולצותלעירום.הואואזהרגליים,אזיקיעלונעצריםנופליםהמכנסיים

חשבוןעושהלאהואאותו,ומנערעצורתופסכשחוקרבחקירה.נקרעותהןפעם
החולצה".שללכפתורים

בדיוניםכיאםהאונס,אתישראלמדינתהכחישהדיראנישלתביעתועלבתשובתה
מצ"חחקירתבמסגרת"כיטננבאום,יעלעו"דהפרקליטות,נציגתאישרההמשפטיים

לצדמיני".מעשהבתובעיבוצעכיאייםהתובעאתשחקרשחוקרלכךחשדעלה
כמעטלאחרשלוהקבעמשירותג'ורג'פוטרהראשיהצבאיהפרקליטבהוראתההכחשה,

נגדלבג"ץועתרהפרשה,ואתאותולהשתיקמנסהשהמערכתטעןהואשנה.עשרים
נדחתה.עתירתומהשירות.הדחתו

1391מתקןשלשמיומעלאבללדברים,להתייחסמסרבבבית,יושבג'ורג'היום
אזרח,_ב_אשלעדותולמשל,יימחו.במהרהשלאכתמיםלרחףממשיכים

לתוךמסוקיםנגדטילבהברחתשנחשדלאחרבמתקןונחקרלישראלשהובאלבנוני
תצהירהגישכךאחראבלהודאתו,פיעלהורשעב_לבנון.בדרוםהביטחוןרצועת
עץבמקלמכותבעינויים;ממנוחולצהשההודאהטעןשבובלודהצבאיהמשפטלבית
באפרמהולקפהשלשתייהלגופו,שחדרהעדמעץאלהעלהושבתוהרגליים,בין

ומים.בצלשלבכמויותבכפייהוהאכלתוסיגריות

אלישעסא"להצבאיהמשפטביתנשיאבראשותבלוד,הצבאיהדיןביתקבע98'באפריל
במשפטהנדרשתבוודאותלקבועניתןאםמסויםספקש"נותרנדיר,דיןבפסקכספי,
גרסתואחרות,ובמליםידו".עלונחתמההנאשםידיעלניתנהאמרתואכןכיפלילי
השופטים,ידיעלנדחתהלא1391שלהחקירותבחדרישהתרחשוהזוועותב_עלשל

שוחרר.והוא

בלבדבודדיםעצורים

יחידהשלתפקודהעלגםאל-אקצהאינתיפאדתהשפיעההצבאית,המערכתכלעלכמו

הנסיגה,אחריניכרבאופןפחתהיקפהשממילאבלבנון,הפעילותמקוםאת.504
הפלשתינאיםבקרבגםסוכניםוהפעלתלפעילותנכנסההיחידהחדשה;משימהמילאה

באופןשמורהיהאזשעדתחוםבשטחים,

סגןאדרי,יהודהכשסא"למצערות,בנסיבותנחשפההזאתהעובדהלשב"כ.בלעדיכמעט
סוכןעםמפגשבעת2001ביונילמוותנורההיחידה,שלוהגדהירושליםמרחבמפקד

עציון.לגושירושליםביןהמנהרותכבישלידפלשתינאי

במסיבתמלכא,עמוסהאלוףאמ"ן,ראששנשאבדבריםלביטויבאההחדשההמגמה
אתהסבנוהעימותלפנישנתייםכבר"2001.בדצמברפרישתו,לרגלשכינסעיתונאים

נשאהמהלך"מלכא.אמרלפלשתינית",הלבנוניתמהזירההיחידהשלהפעילותעיקר
פעילותה".עללצל"שהיחידהזכתהאףולאחרונהרבים,מבצעייםפירות

שלבשעריוהבאההאוכלוסיהגםהשתנתההיחידה,שלהפעילותבאופיהשינויעםיחד



זרות,מדינותאזרחירק,לאאםבעיקר,במתקןנכלאובעברהידוע,ככל1391.מתקן
נחטפואושנשבולבנוניםהפלשתינית.הרשותתושביאתבתוכוכוללשאינומונח

המספריםישמדיני,מקלטבישראללמצואוקיוומדאםמצבאשערקועיראקיםלישראל,

בשלביםגםואוליהאחרונה,בשנהבמתקן.בעברשהוחזקושנייםאואיראניעלאף
פלשתינאים.גםשונותבתקופותבוכלואיםהיוהאינתיפאדה,שליותרמוקדמים
שאתהבכיסא"ימים.כמהבמתקןשנחקרברגותי,מרואןהואהידוע,ככלשבהם,הבכיר
ולגלגוהפלשתינאים,העציריםלאחדהחוקריםאמרוברגותי",לפניךישבעכשיויושב
הרגלייםעםהגיעלאאפילווהוא"המפורסם,העצירשלהצנועותמידותיועל

.לרצפה"

ביןמשפטייםבדיוניםבאקראיכמעטנחשפההסודיבמתקןנכלאיםשפלשתינאיםהעובדה
מסייעהמוקדהמדינה.לנציגיירושלמי,אדםזכויותארגוןהפרט",להגנתהמוקד"

פונההמוקדישראל.בידינעצרושאלהלאחרקרוביהןאתלאתרפלשתיניותלמשפחות
בתוךכללבדרךמגיעהוהתשובההשונות,הביטחוןזרועותאלהמשפחותשלבשמן

יומיים-שלושה.

אחדיםלאתרבבואםמוזרים.מקריםבכמההמוקדאנשינתקלוהאחרונהשבשנהאלא
כלואאיפהלדעתכשביקשושתיקה.שלבצורהבחומהנעצרוהפלשתינאים,מהעצורים

נמסרשכם,שלידבסלפיתבביתואשתקדבאוקטוברב-5שנעצרלמשל,שאהין,-
לבג"ץ,שעתרואחרירשימה".שוםעלנמצאלאש"הואהצה"ליהשליטהממרכזלהם

השוטראלמשפנוואולםקישון,המעצרבביתשוטראלבתשובתההמדינהאותםהפנתה
עםקישון".המעצרלביתהמסופחסודיבמתקןמוחזקשאהין"כיהמוקדאנשינענו

משפטייםתקדימיםשלושורההחוקלשוןכיוטענוהמשפט,לביתחזרוהזאתהתשובה
המדויק.מעצרומקוםאתמשפחתוולבנילכלואלמסורהמדינהאתמחייבות

ש"נעלמו"פלשתינאיםשלומתארכתהולכתבשורההראשוןרקהיהשאהיןשלהמקרה

עלללחוץהמשיכוצמל,לאהעו"דבאמצעותהמוקד,אנשיהאדמה.אותםבלעהכאילו
נציגילבסוףהודיעוכן,טיפין;טיפיןהגיעוואלהתשובות,לספקהמדינה

הםושמושמיקומומתקןהמדינהבשירותפועלאכןהמשפט,בביתהמדינהפרקליטות
נחקרוהפרקליטות,נציגיומסרוהמשיכוהפלשתינאים,העציריםביטחוני.סודבגדר

שירותאתשימש"המתקןאבלצבאי,מתקןשזהואףהשב"כ,ידיעלדווקאבמתקן
שלאחרונהאלאהמעצר...במקומותמצוקהבשלזאתבלבד,זמניבאורחהכלליהביטחון
שימושלעשותצורךעודאיןהכלליהביטחוןלשירותכיוהוחלטהעובדתיהמצבהשתנה

אתמהמתקןהוציאהואלכך,ובהתאםמעצר,כמתקןהעותריםהוחזקובובמתקן
בו".שהוחזקוהעצורים

אודיתבישרההמשפט,בביתהזאתההודעהשנמסרהלאחרספוריםששבועותאלא
מצאתי"לחיים;חזרשהמתקןהמדינה,לפרקליטתא'בכירהסגניתקורינלדי-סירקיס,

חלתגובותינושהוגשומאזכי"צמל,לאהלעו"דביוניב-4כתבהלהודיעך",לנכון
עצורים".1391במתקןמוחזקיםכיוםכיהודיעוניהביטחוןוגורמיבנסיבות,שינוי

נוספים;פרטיםהפרקליטותנציגתמסרההמשפט,לביתבתשובתהאחדים,ימיםכעבור

המעצר,מצוקותבשלבלבד";בודדיםעצורים"במתקןהוחזקוהאחרונותהשניםבחמש
עצוריםבווהוחזקוהשב"כאתזהמתקןשימשמגן",חומת"מבצעבעקבותשנוצרו
חודשיים)לפני(כעתקצרים;זמןלפרקיהשב"כבידינחקרואשרשטחיםתושבי

ביקורתעלהמשפטלביתדיווחהגםהפרקליטותנציגתבודדים.עצוריםבומוחזקים

באמותעומדהואולטענתהבו,השורריםהתנאיםעללעמודבמטרהבמתקןשנערכה
הסוהר.בתישירותשלהכליאהבמתקניהמקובלותהמידה



נהפךעצורים,כמהלאתרכניסיוןשהחלמההזאת.בתשובההסתפקולאהמוקדאנשי
הכליאהמתקןלהפעלתהמשפטיותהסמכויותמהןעקרונית;ודמוקרטיתמשפטיתלסוגיה

חיצונית,לביקורתחשוףאינוושהואחסויים,ושמושמיקומוהעובדההאםהזה,
לביתהגישהאגב,המדינה,החוקךלשוןעםאחדבקנהעומדתובינלאומית,ציבורית

בןבנימיןהביטחון,שרחתם2002באפרילב-16שלפיומעניין,מסמךהמשפט
ישאםגםצבאי.סוהרכבית1391מתקןעלהמכריזצבאישיפוטצועלאליעזר,

שלהחוקיותמידתעלאומרזהמהבמתקן,אנשיםלכלואחוקיתאסמכתהזהבמסמך
אתהמסמךלעלאליעזרבןשללחתימתושקדמוהשניםבכלבמתקןשנעשתההפעילות
הבא.בחודשבסוגיהלדוןשאמורבג"ץ,לספקיצטרךהאלההשאלותכלעלהתשובות

גדולזבלפח

במקוםאשתקדבדצמברנעצרילדים,לשניואבנשוי38,בןחשבוןרואהב_,ר_
למשרדבאובבוקרוחציתשעבשעהבשכם.והנדסהלייעוץהחברה-שלוהעבודה
להמתיןהחליטלמשרד,משחזרבמקום.היהלאשעהבאותהאבלאותו,שחיפשוחיילים
חיכהשהואטוענתאשתואתם.אותוולקחוהצהרייםאחרשובהגיעואכןוהםלחיילים

קשריועלבחקירותנשאללדבריה,מודאג.היהולאבחפותומשוכנעשהיהמשוםלהם

לאהוארמאללה.שלידעופרבמחנהמינהליבמעצרכלואהואהיוםמבוקשים.עם
הימים42עלעדותואתלו.המיוחסיםהחשדותמהלדעתאפשראיולכןלמשפטהועמד

במחנהמעצרובמקוםביוני,ב-12צמללאהלעו"דמסר1391במתקןכלואהיהשבהם
עופר;

נלקחתיתקוה,בפתחיום31במשךהשב"כבידיחקירהאחרי10.12.02.ביוםנעצרתי"

צבא.מדילבושהיהאותישלקחמיסודי.צבאילמתקן

לראותאוכלשלאכדישחוריםמשקפייםהרכיבוהבדועלהעיניים,עלבדלישמו"
המכונית,רצפתעלחייליםידיעלהושבתיוברגלי.בידיכבולהייתידבר.

לראותבידיעלהלאהנסיעהכלשחור.בבדהרצפהעלבעודיאותיכיסווהחיילים
המכונית.רצפתעלהוחזקתיהארוכההנסיעהוכלדבר

שםמהליאמרולאמעולםספרתי.שאניספירהלפייוםכארבעיםשהיתיזהבמקום"
נרמזאונאמרלעיתיםשונות;תשובותקיבלתיהרבותלשאלותיאני.היכןאוהמקום
היורבותופעמיםצוללת''אמראחדחוקרעכו,כלאאמרמישהובעתלית,שאנחנו
ישראל'.לגבולותמחוץ'אוב'חלל'נמצאשאניליעונים

ביןבמעבראחת.קומהבןישן,המבנהצבאי.מחנהבתוךהמצויבמקוםמדובר"
ישהמרפאהחדראוהשב"כשלהחקירותחדרילביןעצוריםמוחזקיםשבהםהצינוקות

מקורה.בלתיחצרישובדרךחשמליותדלתותשלוש

הצבאחיילים.הינםבו,משרתיםאשרואלהומהמתקן,אלאותיהסיעואשרהאנשים"
שב"כ.כאנשיעצמםאתמציגיםהחוקריםאולםהמתקן,אתמנהל

מוחזקהעצורכאשרכיהיאקבעהוראתהחיילים.אתלראותחמורבאיסורלנחקראסור"
ואזהדלת,עלדופקהואהתא,אלמשהולהביאאולהיכנסרוצהוחיילהתא,בתוך

אלופנילהסתובבשחור,שקראשיעלבעצמילשיםקבועותהוראותבתוראותיהכריחו
אופנימהנכנסהחיילכזהבמצבמצויאניכאשררקהקיר.אלידיאתולהריםהקיר,
בדלת.מאודצראשנבבאמצעותהחדרעלחולשהחיילהזמןשארהדלת.אתפותח



ללאאומשקפייםבתוספתשחורבשקמכוסיםפנילחקירהאותימוביליםכאשר"
הדרך.כללשםאותיוגורריםמשקפיים,

באנגליתשדיברהעצורהמסוימתתקופהשמעתיאבלבמקום,חיילותאונשיםראיתילא"

בערבית.דיברהוגםחיילתעם

מנייןלפיהראשוניםהימים11במשךבתחילה,הכרתי.שאניצינוקותסוגישנייש"
הואהצינוקגודלשמדדתילפישבצינוקות.בגרועהוחזקתילשמור,שניסיתיהימים
ישבחדרמטר.וחציכשנייםואורכוקצת)ועודמזרוןשלרוחב(ס"מ120שלרוחב

לחות.ושמיכותלחים)המזרוניםכלתמיד(לחמזרוןס"מכשלושיםשלהגבההעל
קטןכדגדול,שחורמפלסטיקזבלפחישבחדרהמזרון.גםמאוד.מסריחותהשמיכות

וסמרטוט.למים,

מעולם.ראיתילאתקרתוואתשחור,בצבעצבועיםקירותיוכלכולו.שחורהחדר"
מצדמוזרבאופןחודרנרשלבעוצמהאורחושך.רקראיתילמעלה,עיניהרמתיכאשר
לשלושמבעדמסתנןוהאורלתקרה,מעברכמטרשמצוישנראהממתקןבחדר,אחד

ספרליהיהשאםמהחדר,קטןחלקרקומאירחלשכךכלבחדרהאורעבות.זכוכיות
בחדר.דברכמעטלראותאפשראיכלל.לקרואהיהניתןלא

בלילה.יוםמתחלףומתילילהאויוםאםלדעתאפשראיבחדר.חלונותכמובןאין"

התפילות.שעתאתבלבד,לנחשאלאלדעת,יכולתילא

לאמעולםכיכנראה,אומראנילאוורור.כנראהנועדואשרשניים,אוצינורבתקרה"
חמצןדיליאיןכיחשתיהצינוקותובכלהזמןרובאוורור.שישלוודאיכולתי
כמתעלף.הרגשתירבותופעמים

הייתישעותגביעלושעותלו,דומיםובצינוקותזהבצינוקביליתירביםימים"

המזרון,עליושבלעצמי.צוחקעצמיאתמוצאאומשתגע,שאניומרגישלעצמימדבר
שפיותעלשמרהוילדיאשתיעלמחשבתירקיושב.ושובעצמי,סביבמסתובבממנוקם

דעתי.

כלבוואיןשירותיםכללבואיןכיהעובדההיאהצינוקותמשארזהצינוקהמייחד"
כרוחבקוטרוכאמור,ומכסה,ידיותעםשחורמפלסטיקהגדול,הזבלפחלמים.מקור
ומסריח.עכורנוזלבפחהיההמצחין,לצינוקכשהוכנסתיכברלתא.הכניסהדלת

יכולתילתוכו.צרכיכלאתלעשותעליהיהלי.שהקצוהשירותיםחדרזהוכיהבנתי
החלטתיבתחילהבו.האחריםצרכילעשותהצלחתילאבתחילהאולםבעמידה,להשתין

שהיההראשונההפעםאתזוכראניואכלתי.רעבהייתיזמןלאחראולםלאכול,לא
פרשתיתחתוני,אתפשטתידברשלובסופולעשות,מההתלבטתיצרכי.אתלעשותעלי

עמינשארהפחלפח.אותםוהשלכתיאותםצררתיבתוכם,צרכיעשיתיהרצפה,עלאותם
לקלועשאוכלכדיאצבעותיקצהעללעמודעליהיהאחרותפעמיםשהוא.כמותבצינוק

עלי.להופכוולאהפחתוךאלביציאותי

לאכימובןלהתרחץ.ליהציעלאואישהאלה,הימיםכלכללהתרחצתילאעצמיאני"
הקטן.בכדמיםמעטליהכניסוביוםפעמיםשלושפנים.שטפתיאושינייםצחצחתי

במשקוףחרכיםאלפנילהצמידניסיתיעצמיאנינסבל.לבלתיהפךבחדרהסירחון"
כבדהדלתזוהיאולםקמעה,לנשוםשאוכלכדיהתא,עלהסוגרתהכבדההברזלדלת



הצפחה.ייהיתהופא

צריךהיההחייליםאחדכאשרמצחין,צינוקבאותוהרצופהלשהותיהתשיעיביום"
אלכרגילעמדתיאנילתא.מחוץומיהרהקיאכמעטהואאותי,להוציאאולהיכנס
להוציאותוכניותסידוריםועשואחר,לחיילקראהואשחור.בדמכוסהוראשיהקיר

כןלעשותיכולאינניכילהםאמרתיהפח.אתלגרורליאמרוהםהזבל.הפחאת
מןכובדו,בגללאותו,להוציאהצלחתילאאולםאותווגררתימכוסות,בעיניים
אלהזבלפחאתלגרורליאיפשרושלי,העינייםכיסויאתלהסירהסכימואזהפתח.
בעודיאותיוגררבחולצתיתפסהחייליםואחדעיני,אתכיסוושובלדלת,מחוץ

המסריח.הפחאתגורר

אמרוושםהאחר,הצינוקאלהפחואתאותיהכניסואחר,צינוקאלאותיהובילוהם"
החייליםזה.בצינוקשהיהטורקישימושביתשלחוראלהפחתכולתאתלשפוךלי

ואניחזק,בזרםמיםפתחוהתכולה,אתשופךובעודיבמים,לצינוקמחוץשלטו
התלכלכנו.ובגדי

שאנילהםואמרתיבעצמי,להתרחץמהםדרשתיאניהפח.אתלשטוףאותיאילצוהם"

שראיתיהראשונההפעםהיתהזומצואה.מטונףבעודילהתפללאוכלולאמתפללאדם
מגבת,מהםביקשתישאתרחץ.הסכימוכיעדרב,כהבכעסדיברתינוזלים.מים

בלתיבריחמצחיןשהיההסמרטוטאתמשםוהביאשלילצינוקהלךמהחייליםומישהו

נסבל.

בגסותהחייליםשלהתנהגותםכללי.נתנוולאממששלומגבתלהחלפהבגדיםביקשתי"
שוב.אקבלהלאלישניתנהבהזדמנותאשתמשלאאםכיאיימוהפעםוגםובאיומים,
עירוםעמדתימעליבות.הערותומעיריםלאשנבמבעדמסתכליםהםכאשרהתפשטתי,

ליהנותלינתנולאמים,זרםפתחוהחייליםמים.נזלוממנובבטוןלחורמתחת

מבחוץ.אותווסגרודקות,מחמשפחותאלאממנו

הרטוב,גופיעלהמטונפיםבגדיאתלבשתיברירהבליתאולםוקר,חורףהיה"
עודשםנשארתיהמצחין.הצינוקאלריקזבלופחראשיעלשקעםוהוחזרתי
יומיים.

זואיןטורקי.שימושביתעםצינוקאלשודרגתיבמתקןיום11לישמלאואחרי"
מחליטיםוהםהמים,בזרםהשולטיםהםהחייליםממילאשכןממש,שלמדרגהעליית
אותו.לספקמתי

בהםואיןלחלוטין,שחוריםכולםכילומרואוכלצינוקות,מספרהזמןבמהלךעברתי"
ממקוםרבותזכוכיותדרךהמסתננתאורקרןאותהמלבדהלילה,וכלהיוםכלאור

דבר.להאירכדידיבהואיןבתקרה,מסתורי

ועלזה,מעלזהבטוןדרגשישניבהםישלזה.זהדומיםהאחריםהצינוקותרוב"
ס"מ,כ-165אורכםהדרגשיםמןחלקלח.מזרוןאותומזרון,שמיםאלהדרגשים

אניס"מ.כ-185אורכםהדרגשיםמןחלקמקופל.להיותעליהיהבהםוכשישנתי
לכללהערכתיביותרהגדולוהתא180-170מידותיהםהאחריםהצינוקיםשרובמעריך
220-180.היותר



מים.עלשליטהבחדרששוההלמיאיןכאמור,טורקי.שימושביתהאלהבצינוקותיש"

מיםמבחוץהחיילמזריםוברצונו,חור,ובובטוןמתקןישהשירותיםחורמעל

ביצועדרךביום.פעםמקלחתליהוצעהזהלצינוקשהגעתילאחרהצואה.לשטוף

החרךמןמסתכלהחיילכאשרלהתפשטעלילהתקלח.האפשרותעלמכריזהחיילהמקלחת;
אלעצמילהצמידהשירותים,שלהחורמעללעמודעליעירום,אניכאשרשבדלת.
ויחידאחדמחורנובעיםאלהמיםה'מקלחת'.שלהמיםאתיפתחשהחיילכדיהקיר,

כדיוחצי.כמטרמהרצפהוגובההס"מ,20-15בערךהקירמןהמרוחקתבטוןמבליטת

למים.ולחכותלקיר,בצמודלכרועלהתרחץשרוצהמיעלזורמיםבמיםלזכות

שליטהלהםישדקות.מחמשליותרהמיםאתהחייליםפתחולאמעולםכימצהיראני"

כרצונם.שימושבכךעושיםוהםקרים,אוחמיםיהיוהמיםאם

מגבת.קיבלתילאועדייןלהחלפהבגדיםקיבלתילאהמשופרהצינוקאלהגיעיעםגם"
בצינוקהראשוניםבימיםהבלעדי.לשימושייועדהקודםמהצינוקהסמרטוטכינראה

להתנגבאפשרותכלהיתהולאמאוד,קרהיההאווירמזגלהתרחץ.חששתיהמשופר
שיביאודרשתיהמגבת.אתלכבסכדיהרחצהרגעיאתלנצלהחלטתיהמסריחה.במגבת

בליאתרחץלאכישאיימתילאחרסבון,ליהביאוודבריםדיןלאחרורקסבון,לי

לכבסכדיהזורמיםהמיםדקותחמשאתניצלתיראשוניםימיםארבעהאושלושהסבון.
יכולתיולאמאודהסריחהביום,קצתשהתייבשהאחריגםאולםהמגבת.אתושובשוב

עלאותהומשפשףהמגבתאתמסבןאלאמתרחץאינניכיהחיילראהאחתפעםלהתרחץ.
המים.אתסגרוהואהרצפה

ללבושעליהיהעדייןוהתרחצתי.סבירהכברהמגבתכיסברתיימיםכארבעהכעבור"
להדגיםכדיהבהרתי.שכברכפילי,היולאתחתוניםהרחצה.לאחרבגדיםאותםאת

החליטווהחייליםמסובן,הייתיאחתפעםכיאספרבמיםהחיליםשלהשליטהמידתאת

לינענההחיילודרישותיצעקותיולאחרהדלת,עלדפקתיצעקתי,המים.אתלסגור

עלי.קפואיםמיםשלזרםופתח

אותישראההחובשידעו.התאעלששמרושהחייליםמובןהאלה.התנאיםעלידעוכולם"

עדכולםהחוקריםכימובןבשבוע.פעמייםאופעםאותישראווהרופאיםיום,כל
כימצפהשהייתיוהרופאים,החובשכך.עלהורוהנראהוככלזאת,ידעוהאחרון

תחתונים,בליבגדים,באותםיוםאחרייוםאותיראווחמלה,רפואהאנשייהיו
עולם.שלדרכוכךכאילודבר,אמרוולאיוםאחרייוםומסריחמצחיןאותיהריחו

אתלסבולמחויבשהיהיוני,היההחקירותבחדרמסרחוני.סבלובאמתהחוקרים"
הואכאילוונראהיוניאליהתקרבאחדשיוםזוכראנייום.אחרייוםסרחונותי

החקירה.אתלגמורועליךכחרא)מריחאתה(חרא'ריחתק'ליאמרהואלהתעלף.עומד

למטלארג'ע'אומריםאחריםוחוקריםהואהיורבותפעמיםחקירתינגמרתהיתהכאשר
החרא).לדליתחזור(חרא'אל

חורףהיהמעלי.ממשהמזגןאתמפעילהיההואיונישלהחקירותבחדרהייתיכאשר"
כימדוע,מביןאניבכך.המשיךהואאבללי,שקרלואמרתירבותופעמיםקר,והיה
נסבל.בלתיהיהריחי

אנשיםאליהםמובאיםמדועלשאולטורחיםהיואםלדעת,יכלוהשופטיםגםכיברור"
קישוןהכלאביתאלזהממתקןהובאתימעצרהארכותלשתיומסריחים.מטונפים
אתלוהראיתיבפניו,התלוננתיבמתקןיום22אחרישופטבפניכשהובאתיג'למה).(



יוואמרתיצהובה,היאוכעתיבנההיתההיאשכשנעצרתייוואמרתישייהגופייה
להתרחץיכוללאשאנילוואמרתיאותי,שיריחממנווביקשתיתחתונים,לישאין
לחייליםאמרהשופטכיליאמרהשםשהיתהדיןעורכתנקיים.ובגדיםמגבתבלי

בגדים.לישייתנו

הביאולאנקיים.אךמשומשיםבגדיםליהביאובמתקן,00;23,בשעהלילה,באותו"

שקט'.'אחת;בתשובהזוכההייתיבהמשךמגבתמבקשהייתיכאשרמגבת.

מנתאתמקבליםבישיבה.לאכולונאלץהתאבתוךמקבלהייתיהתקופהבכלהאוכלאת"
הניתןמזהיותרטעיםהיההמזוןביום.ארוחותשלושגדולה.לאאחתבצלחתהמזון

היוהמטונףבצינוקהניקיון.עםהיתההבעיהתקוה.בפתחשב"כשלחקירותבאגף
האוכלאתשמיםהיוהשניבצינוקואילוהזבל,פחעלהאוכלמנתאתשמיםהחיילים

והתלוננתיהאוכלאתלאכולוסירבתיכך,עקברעבשביתתשבתתיפעםבשירותים.ממש
דלוחתהלפעמיםאלאחמהשתייהכלקיבלתילאכלל.מכךהתרשםלאאשרשב"כלאיש

במשקלי.קילו14זהבמקוםשהותיבמהלךירדתילשפוך.שנאלצתי

תפילה".ספרלקבלאפשרותכלאיןיומי.טיולאוהשמשהאור,אליציאהכלאין"

שמחהולדתיום

הפוליטית,במערכתמגורמים1391כליאהלמתקןענייניתהתייחסותלחלץמאודקשה
ביטחוניעברבעליקצתםפוליטיקאים,שלארוכהשורההמשפטית.אףאוהביטחונית

השייחחטיפתבעתאמ"ןראששהיהשחק,אמנוןלעניין.להתייחססירבועשיר,
הממשלה,לראשותקצרהתקופהבמשךמועמדהיהאףובעבררמטכ"ל,כךואחרעובייד
בתחילתראשימודיעיןקציןשחור,אורןלנושא".להתייחסענייןליש"איןאומר

לעזוריכוללאש"אניאומרובטלוויזיה,ברדיותוכניותמגישוהיוםהתשעיםשנות
זה".עםלך

אותהללמודועליהםהסוגיה,אתמכיריםלאשהםאמרושםבעלימשפטניםשלשורה
והביטחוןהחוץועדתויו"רהמשפטיםשרלשעברמרידור,דןעמדה.יגבשובטרםהיטב

זוכראניבסדר.לאמשהוכאןשישבטוחלאאני"המתקן;עליודעדווקאהכנסת,של
היההכלותמידשרציתימקוםבכלביקרתימודיעיןבעניינישעסקומישרשבתור

כיכנראהבו,הייתילאמעולםאבלהזה,המתקןשלקיומועליודעאנילפני.גלוי

ישלעומקו.הענייןאתמכירלאאניכימלים,סתםלזרוקרוצהלאאניביקשתי.לא

אדם".זכויותשלמורכבותשאלותהרבהכאן

נמצאים,הםהיכןיודעיםלאבושהכלואיםמתקןישישראלשבמדינתתקיןלךנראהזה

דינמלועורכימשפחותיהםבניגםוכך

לאלינראהזההחוץ),עםקשרבלי(אינקומוניקדושכלואיםאנשיםשםישאםלא."
בסדר".

שקל1,400שכם,במרכזעובדהואשבולבגדיםהחרושתבביתהשבועישבג'דאללה-
ימיםכמהשנה.31לומלאובינוארב-2האחרון.הולדתויוםאתושיחזרבחודש,

שבועותשנעצראחיו,עלמשהולספרשיידעבתקווהכנראהבביתו,נעצרהואכןלפני
בתאיםבילהימיםכמהבדיוקיודעלאג'דאללהחמאס.פעילשהואבחשדלפניואחדים

שאותהלחםחתיכתארוחהבכלאסףהואזה.איפהמושגלואיןגם1391,מתקןשל
הואבמשימה.שכשלנראהאבלהימים,מנייןאחרילעקובכדילמזרוןמתחתהחביא



אחריםעציריםכמהשלתיאורםאתבמדויקשתואמיםמחפירים,מעצרתנאימתאר

האחרונה.בשנהבמתקןשנכלאו

לדבריו,(ממשקלוקילוגרם11ג'דאללהאיבדבמתקןכלואהיהשבהםהספוריםבשבועות

חובש),אורופאלבדיקתהובאכאשרהמעצר,בתקופתפעםומדיהמעצרבתחילתנשקל
לבבי.כמעטהיההחוקריםשלהיחסלהיפך.אותו.עינולאאומר,הואבחקירה,אבל

שקיבלתיאחרי"הגיעה;אכןוזאתהפתעה,לושצפויהלובישרוהולדתויוםלקראת

אחדופתאוםשם,חיכומהחוקריםכמההחקירות.לחדראותילקחוצהרייםארוחת
אחדשמח'.הולדתיום'לישריםוכולםתה,וכוסותונרותעוגהעםנכנסהחיילים

הנחמדותמהאותםשאלתיבחדר.ותלהבלוןניפחאפילואבו-חביב,שכונההחוקרים,
הביאוכךאחרובאמתהפתעות,עודליושיהיונחמדבחורשאניליאמרווהםהזאת,

הםעוגה.עודכולםבשבילוהזמינובמתקן,כלואהואגםשהיהשלי,אחאתלחדר
עםבבית,חוגגהייתיאילושמחיותרשהייתילהםואמרתישמח,אניאםאותישאלו
שלי".הילדיםושלושתאשתי

עודואחריאמת,במכונתג'דאללהנבדקשנעצר,לאחרכחודשמכן,לאחראחדיםימים
הדרךכלג'נין.בפאתיצה"לשלמחסוםלידלילהבאישוןשוחררעצביםמורטתהמתנה
היה,בכללואיפהעליו,שעברוהאירועיםפשראתלהביןניסההואלשכם,הביתה,

תשובות.לואיןעודאבל

2003))(הארץלעיתוןשמורותהזכויותכל




