
 סודי במישפט השב׳׳כ אנשי את לשפוט היה ניתן כי ברור להיפך,
 ומבלי העסק־ביש) בפרשת השלישי האדם למשל, שנשפט, (כפי

 של המחמיר הפירוש לפי גם לביטחון־המדינה, כלשהו נזק לגרום
זה. גמיש יי^מושג

חמורים. ספקות מעלה זו בפרשה הרצוג חיים של פעולתו
 כמי או — כנשיא־המדינה פעל האם אך בתום־לב, פעל כי ברור

 לפי בן־גוריון בתקופת וביטחוניסט ראש־אמ״ן, בעבר שהיה
רפ״י? של האסכולה

 להעלות עשויה היתה ממלכתית ועדת־חקירה
 הזאת. השאלה את הראויים ובאדיבות בנימוס

 את העלה לא וכלל מכך, מנוע היה צוות־המישפטנים
השאלה.

וו הזיז לא זה שמיו: ♦
 של ראשו על כמובן, מרחף, ביותר הגדול ימן־השאלה ך*

 אינו הדוח בליל־הרצח. ראש־הממשלה — שמיר יצחק
הזה. סימן־השאלה את מסלק
למרחקים. ומאיר מרחף נשאר הוא

 זה, דוח מתוך עולה שהיא כפי שמיר, של דמותו _
 ועדת־כהן מדוח שעלתה כפי לדמותו להפליא קידומה
ושאתילא. צברה טבח אחרי

 שנתן או לרצוח, הפקודה את נתן ששמיר קובע אינו הצוות
הליכי־מישפט. לשבש ההנחיה את בפועל

 אדיש היה ששמיר היא הדוח מן העולה התמונה
 עניין ולא לד הזיז ״לא המחבלים שרצח העניין, לכל

 ואיך קרה מה לו איכפת היה שלא זה, כהוא אותו
 את והסעירו הדברים התגלו שכבר אחרי גם קרה.

באמת, שהתרחש במה שמיר התעניין לא הציבור,
 דאגתו וכל ולברר, לבדוק כדי מאמץ שום עשה לא

מהכותרות״. ו״לרדת לרעש״ קץ ״לשים !יתה5̂
 יכול הוא האם אך מחתרת. של בראשה לעמוד יכול כזה אדם
דמוקרטית? מדינת־חוק בראש לעמוד

 הסמכות את משמיר קיבל כי לטעון וממשיך טען ראש־השב״ב
 היה עצמו בליל־הרצח כי טען לא הוא המחבלים. שני את להרוג

 שמיר היה. לא שזה ברור הוראה. ממנו ושקיבל שמיר עם מגע לו
זה. בעניין אמת אומר
 עיניים בארבע בשיחה ההנחיה את רואה דאש־השב״ב אך

 את תפס שזה אחרי קצר זמן ,1983 בנובמבר שמיר עם לו שהיתה
 השב״ב). על היחידי (וכאחראי כראש־הממשלה בגין של מקומו

 כלהלן: עצמו, שמיר את הדוח מצטט כך על ^
י  מה דיברנו ראש־השב״ב עם שלי הפגישות שבאחת זוכר ״אני •

פיגוע או חטיפת־מטוסים של במיקרים במחבלים, לעשות צריך
לאחור במבט במקור) (נקודות....דעתי את הבעתי ואני מיקוח,

 שבויים, לקחת בהרשאה כזאת הנחיה להבין שאין לומר חייב אני
 פעם אף ראש־השב״ב שנית, אותם. להרוג ואחר־כך אותם לחקור

 ההנחיה על בהסתמך מחבלים להרוג הוראה נתן שהוא לי מסר לא
 המילים ובכללה המלאה, העדות כי נאמר .26 (ע׳ הזאת..."

סודי.) בנספח מופיעה בנקודות, כאן שהוחלפו
 שבויים, ״לקחת זו, הודעתו לפי הסכים, לא שמיר

 ההנחיה כי גם ברור אך אותם״. ולהרוג אותם י^להקור
שלו כאלה. בפיגועים שבויים לקחת שלא היתה י־
 של פסק־דינו לפי בעליל, בלתי־חוקית היא כזאת הנחיה גם

בהרחבה. בדוח המצוטט כפר־קאסם, במישפט הלוי בנימין השופט
).61 (ע׳

 אחרי מייד מסר שאותה — זו הנחיה כי טען ראש־השב׳׳כ
 את לרצוח ההרשאה את לו נתנה — השב״ב לבכירי השיחה

זאת. מכחיש שמיר השבויים. החוטפים
מאוד. דק הוא הגבול אך
 מבחינתו תמוהה, שמיר של התנהגותו היתה המאורע אחרי גם

 ראש־ של מבחינתו לחלוטין, ופסולה בשותפות־לפשע, חשוד של
"*"ממשלה.

 לחקור לנכון מצא ולא צה״ל, בהודעות הסתירות את שמע הוא
 אירע מה מפיו לשמוע כדי לראש־השב״כ קרא לא הוא קרה. מה

אדיש. נשאר סער, כבר כולו העולם כאשר בדיוק.
 להסכים אותו הכריח כבר הציבורי הלחץ כאשר אחר־כך,

 את לזורע לצרף ראש־השב״ב לדרישת נעתר ועדת־זורע, למינוי
בוועדה. שני כחבר השב״ב, מראשי גינוסר, יוסף

 לצרף צודק זה היה כן ועל איש־צבא הוא שזורע שמיר, טענת
 איש־צבא היה זורע ההגיון. במיבחן עומדת אינה שב״כ, איש ■•.אליו
פעיל. איש־שב״ב המינוי בשעת היה גינוסר שנה. 20מ־ יותר לפני

 מבחינה לפחות נושא זה, למינוי שהסכים מי
ת  והטישטוש הזיוך למלאכת באחריות ציבורי
בה. עסק שגינוסר

באחרונה, גינוסר שהשמיע הטענה את מאשר אינו (הדוח
 קובע הדוח בוועדה. התרחש מה בשב״כ לחבריו מסר רק שהוא

 לעדות־שקר ולהדחה עדויות לפיברוק פעיל שותף היה ־■**'שגינוסר
בה.) חבר היה עצמו שהוא בוועדה

הפרשה, לחשיפת חזק ראובן של פעולתו על שמיר כששמע
 אף טענותיו, הן מה מפיו לשמוע כדי אליו חזק את הזמין לא

כראש־הממשלה. שמיר כיהן שבה בתקופה קרו שהדברים
 ולא אישר ״לא ראש־הממשלה שבו השלב בא מכן לאחר
).55,53 (ע׳הכחיש״

 של בקשת־החנינה שנוסחה בשעה נוכח שמיר היה לבסוף
ובסמכות״. ״ברשות פעל זה כי טען שבה שלום,

חשודה. התנהגות זוהי
 איפוא מתבקשת האמור ״מכל כי בקביעה הסתפק עצמו הצוות
 את בלבד ראש־השב״ב של דבריו על לבסס ניתן לא כי המסקנה
 שראש־ העובדה שמיר... מר קרי: המדיני, הדרג של אחריותו
 להסתרת מהלכי־מישפט שיבוש לפעולות הוראה נתן השב״ב

 עדותו על לסמוך מאפשרת שאינה בוודאי מהוועדות... עובדות י-
 ובין בינו עיניים בארבע שיחות לגבי לא ובמיוחד יחידה, כעדות

שמיר.״ מר ראש־הממשלה על־ידי והמוכחשות ראש־הממשלה,
, , ).58 (ע׳

 מבחינה נכון אינו זה פלילית. מבחינה נכון זה
ת. ציבורי

 נראה, המישטרה. על־ידי כראוי נחקר לא שמיר כי ברור
 אחרי אחדות שעות הכריז, מה סמך על נשאל לא שכלל למשל,
 — מפיגוע" חיים ייצאו לא שהם לדעת המחבלים ״על כי הרצח,
הראשון. היום מאז ושוב שוב אותה העלה הזה שהעולם שאלה

 כל את לחקור יכולה היתה ממלכתית ועדת-חקירה
התמנתה. לא לכן האלה. התמוהות העובדות

והרוג? מתי אונס: ♦
 בעת במקום נוכח שהיה שר־הביטחון ארנס, משה גבי ן■
לחקור. מעמיק הדוח אין הרצח, /

 באחת טען שלום, אברהם שראש־השב״כ, מזכיר רק הוא
מפי קיבל הוראת־הרצח שאת שמיר באוזני הראשונות השיחות

30.5.84 הזה״ ״העולם שער
לפני אבל - להרוג

 התרגז ארנס לארנס, זאת סיפר שמיר במקום. בו ארנס משה
אי־הבנה. היתה כי וטען התנצל וזה שלום, את אליו והזמין

 — לבני־שיחו ארנס אמר מה אי־הבנה? איזו
 — שלום אברהם וראש־השב״ב לוי משה הרמטכ״ל

ואחריה? להסתערות עד השעות כל במשך
 במישטרה... בנדון ראש־השב״כ ונחקר ״משחזר הדוח: קובע

 של לדעתו התייחס כי הנוספת בהודעתו ראש־השב״כ הבהיר
 האוטובוס." על ההשתלטות שלפני בשלב שר־הביטחון(ארנס)

).22 (ע׳
 למשה הכוונה — שהוא לשמיר אמרתי ״אני אמר: עצמו שלום
 ולא ההשתלטות, לפני השיחה אבל במקור) (נקודות ארנס.....
 ראש־ לי קרא לא ״למה ובהמשך: ההשתלטות.״ לאחר שוחחנו

 אחד דבר לו אומר אני למה לי להגיד כרי (שמיר) הממשלה
 ).43 אחר?״(ע׳ דבר ארנס ולמשה

לי(שלום) סיפר הזדמנות ״באותה נאמר שמיר של בעדותו

 להרוג הוראה נתן שר־הביטחון יודע שהוא כפי כי נוסף, דבר
).44 (ע׳ אותם."
 ארנם, כי הוכחש לא דקיק־דקיק. הוא הגבול פה גם

שצרי ההסתערות לפני אמר במקום, הבכיר האיש
 נתן כי טוען אינו איש המחבלים. את להרוג כים

 היו החיים כשהחוטפים ההסתערות, אחרי זו הוראה
השב׳׳ם. בידי

 לדעת המחבלים ״על כי לפניו, שמיר כמו ארנס, אמר למחרת
מפיגוע." חיים ייצאו לא כי

 אולם חיים. חוטפים ללכוד שאין להנחיה הסכים ארנס כי ברור
שנשבו. אחרי אותם להרוג שצריכים שאמר הוכח לא

 את בשעתו כשהסביר שרון אריאל השתמש הבחנה באותה
עזה. ברצועת פעולותיו
 מעירה היתה ממלכתית שוועדת-חקירה יתכן
 על מופקד שהיה האיש מצד זו גישה על משהו

בין — ביטחון־ישראל  חיילי־צה״ל שלום על השאר ו
האוייב. בשבי הנופלים

כזאת. ועדת־חקירה למינוי בצדק, ארנס, גם התנגד כן על

אינטריגות ווס או נוס: ♦
 פרס. שימעון של בעניינו הוא בדוח ביותר המוזר חור ^

חמי ,1984 בספטמבר כראש־הממשלה לתפקידו נכנס פרס 1 1
 שצוות־ לפני חודשים ותישעה ליל־הרצח, אחרי חודשים שה

 ההדחה מפעולות גדול חלק כלומר, מסקנותיו. את הגיש בלטמן
בתקופת־כהונתו. כבר נערכו והשיבוש

 פרם אל הצוות התייחס לא ביותר מוזר באורח
 שום לגביו להסיק לנכון מצא לא וכלל חשוד, כאל

שהיא. מסקנה
פרס. שימעון לגבי רבים סימני־שאלה עולים הדוח מן אך
 איכפת היה שלא אדם של תמונתו עולה הדוח מן

 פשעים בוצעו ואם בני־אדם נרצחו אם כהוא־זה לו
 כדי הכל את ועשה לדעת, רצה לא פשוט הוא אחרים.
 מה היטב חש כי נראה אליו. תגיע לא ידיעה ששום

המאפ מצב על לשמור היתה דאגתו ועיקר מתרחש,
ידעתי״. ״לא להגיד לו שר

 את לעצמו אף לברר כדי דבר עשה לא לתפקידו, נכנס כאשר
 בא כאשר הציבור. את חודשים במשך הסעירה שכבר הפרשה,

 למנוע כדי הכל את פרס עשה חקירה, ותבע זמיר יצחק אליו
בתפקיד. מעילה של לגבול והגיע אותה

 של בגישתו מתבטא משמיר) פרס(להבדיל של המיוחד אופיו
 על אותו והעמידו אצלו שהופיעו חבריו, ולשני חזק לראובן פרס

 ועלה צף העניין כל שמיר מר ״לדיברי הדוח: מספר העובדות.
 ואז העניין, את עוררו וחבריו חזק) כאשר(ראובן ,1985 באוקטובר

 חזק עם פרס) פגישתו(של על פרם מר מראש־הממשלה שמע
 מקום היה ושמיר) שניהם(פרס לדעת ביניהם. השיחה תוכן ואת

 לנקוט שיש חשבו ולא אינטריגה, כאל העניין אל להתייחס
).48 (ע׳ ראש־השב״כ." נגד צעדים

ש לא רצח, לא במטיבו: פרם הנה  הליכי- שיבו
״אינטרי אלא פשעים, של ארוכה שורה לא מישפט,

 בעיניו, מורכבים החיים שכל עסקן של עולמו גה״.
אישיות. אינטריגות של מרצח כנראה,
 חומרת־הבעיה פרס, מר ראש־הממשלה דיברי פי ״על ושוב:
 זמיר). (יצחק לממשלה המישפטי היועץ מפי לו נודעו והיקפה

 וסגן ראש שאם למסקנה פרס הגיע חזק) (ראובן עם משיחותיו
 נוצר פרס, מר לדיברי ללכת. הסגן על יחד, לעבוד יכולים אינם
 אלא והחיפוי, האוטובוס בנושא אליו בא לא ש(חזק) הרושם אצלו

).49 (ע׳ והחלפתו." ראש־השב״ב בנושא
 את להדיח רוצה פלוני אינטריגה. הכל כלומר:

 אלה — רמייה הדחה, רצה, שחשוב. מה זהו אלמוני.
כלל. חשובים אינם

 את לבדוק המקום כאן ״לא בעדינות: הדוח מחברי ואומרים
הגישה,..״
 גוך רק ממלכתית! בוועדת־חקירה המקום? היכן

לכך. מסוגל כזה
 האם מרכזית: שאלה על להשיב צריכה היתה ועדת־חקירה

 דבר ששום הליכי־מישפט, ושיבוש רצח כלפי גישתו שזוהי אדם
 לא ״אני של הפוליטית הנוחיות מאשר חוץ אותו מעניין אינו
 אינטריגות של באספקלריה ומלואו עולם הרואה לרעת״, רוצה

מדינת־חוק? בראש לעמוד יכול כזה איש האם — אישיות

לחוזן? מחוץ חשביינ: ♦
הזה? הדוח מתוך עולה שהיא כפי השב״כ, דמות הי

 ול־ המדינה לביטחון החרד אדם כל להדאיג צריך הדוח ]₪1
החוק. שילטון

 לקבוע ״ניתן זה: הוא בדוח ביותר החמור המישפט בעיניי,
 בקשר הנעשה שכל משוכנעים היו שותפי־הסוד, השב״כ, שאנשי

 המדיני.״ הדרג ובגיבוי על־דעת נעשה 300 אוטובוס אירועי עם
).48 (ע׳

 משוכנעת היתה השב״כ צמרת כל כלומר:
 חוטפים לרצוח ההוראה את לשלום נתן אכן ששמיר
 ולשבש עדויות-שקר למסור ולאחר-מכן שבויים,

ומישפט. חקירה דרכי
 על מלמד זה מה אפשרי? הוא איך כזה? דבר קרה איך

 הדרג דמות ועל — השב״כ צמרת של המוסריים המושגים
השב״ב? בעיני נראית שהיא כפי המדיני

למשל: בדוח. אחרות הערות כמה כך על נוספות
 בהסתרת או בהכחשה נורמטיבי חריג היה לא כי ״הטענה

 רק נזכרת כן, לפני שהיו ממיקרים ועדת־זורע, בפני עובדות
 בוועדת־זורע.״(ע׳ השב״כ נציג גינוסר), ג׳(יוסף של בהודעתו

36.(
 בש־ ביותר בכיר איש שהיה מי גינוסר, כלומר:

נור קיימת בשב״כ כי במישטרה בעדותו טען ב״ב,
עובדות. והסתרת האמת הכחשת של קבועה מה

)40 בעמוד (המשך

! 7 ! ו!


