
אלון חכמון, טל לב־רם
היחידה למאבק בפשיעה )יל"פ( של המחוז 
הצפוני במשטרה פתחה אתמול בבוקר 
בחקירת אירוע ניסיון לחטיפת נשק מלוחם 
צה"ל במהלך ניווט בדד לילי באזור נחל 

ציפורי.
מתלונה שהועברה לחקירת המשטרה עולה 
החשד שלפיו במהלך הניווט היחידני של 
הלוחם, הנמצא בקורס קצינים, הוא הופתע 
לדבריו על ידי אדם שניסה לחטוף את נשקו 
הצבאי. החייל נאבק עם התוקף, והצליח 
להבריח את החשוד מהמקום מבלי שהלה 

יצליח להוציא מרשותו את הנשק. 
עם קבלת התלונה הגיעו למקום חיילים, 
אנשי המשטרה הצבאית וכן חוקרי היל"פ 
אצלם,  מתנהלת  שהחקירה  צפון  במחוז 
והלוחם מסר להם עדות מפורטת על האירוע. 
במקביל פתחו הכוחות בסריקות נרחבות 
במטרה להתחקות אחר חשוד במעשה שנמלט 
מהמקום. במשטרה ובצה"ל יבדקו כעת כיצד 

הגיע אדם זר לאזור שבו מתבצע תרגול 
צה"לי, מה בדיוק קרה שם במהלך המאבק 
בין השניים ומדוע לא עשה הצוער שימוש 

בנשק שנשאר ברשותו. 

כזכור, בחודש מרץ השנה נחטף נשקו האישי 
של לוחם בחטיבת הקומנדו במהלך אימון ניווט 
בדד בשעות הלילה. זאת לאחר עימות פיזי עם 
שני חשודים באזור שפרעם, שבמהלכו החייל 

נפצע בפניו באורח קל. מהתחקיר עלה כי 
החייל הבחין ברכב חשוד עם דמויות, שהגיע 
מאחוריו דרך ציר העפר שעליו הלך. נהג הרכב 
עצר ליד החייל ושואל אם הוא צריך טרמפ, אך 
החייל התעלם. בהמשך, הרכב התקדם בחצי 

סיבוב ונעצר לפני החייל. 
בשלב זה יצאו החשודים מהרכב ונפתח 
עימות שנמשך מספר דקות, שבו חטפו השניים 
ממנו את הנשק תוך מאבק. החייל הזעיק את 
מפקדיו באמצעות לחיצה על לחצן מצוקה, 
ומפקד הפלוגה ומפקד הצוות חברו אליו, אך 
החשודים ברחו. מפקד הפלוגה הוסיף לבצע 
סריקה עם רכבו בניסיון לאתר את החשודים, 
אך ללא הצלחה. לאחר מכן המשטרה הגיעה 
למקום. יש לציין כי כל האירוע התרחש מאות 
מטרים מנקודת הסיום שהחייל היה צריך 
להגיע אליה. כמה ימים לאחר מכן עצרה 
המשטרה שני צעירים מהיישוב הבדואי אבטין 
בגליל כחשודים במעשה. הרמטכ״ל, רב־אלוף 
אביב כוכבי, ציין אז כי מדובר באירוע חמור 

שבו "נחצה קו אדום".
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צוער בקורס קצינים דיווח על ניסיון חטיפת נשקו האישי, שהתרחש בנחל ציפורי אתמול 
לפנות בוקר # המשטרה פתחה בסריקות אחר החשוד, שנמלט מהמקום # בצה"ל יבדקו איך 
הגיע אדם זר לאזור שבו מתבצע תרגול צבאי ומדוע לא עשה הצוער שימוש בנשק נגד התוקף

מתן וסרמן
זכאים  מרוקו  יהודי  אם  השאלה 
לתגמולים מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, 
שחוקיהם חלו בצפון אפריקה במהלך 
מלחמת העולם השנייה - קיבלה אתמול 
תשובה כשבית המשפט העליון דחה את 

הערעור שהוגש בעניין.
הרקע לסיפור: בעקבות תבוסת צרפת 
לגרמניה בתחילת מלחמת העולם השנייה 
הוקם בפריז משטר וישי, שהחל ברדיפת 
היהודים בשטחו. חוקי המשטר חלו גם בצפון 
אפריקה, ומיהודי מרוקו נשללו חירויות 
האזרח הבסיסיות. אלפים פוטרו, סולקו 
מבתי הספר ואף גורשו מבתיהם. אתמול, 
לאחר קרוב לעשור של דיונים בערכאות 
הנמוכות, שהסתיימו במפח נפש ליהודי 
בית המשפט העליון את  מרוקו, פרסם 
החלטתו - שגם היא אכזבה את המערערים.
בפסק הדין של השופט יוסף אלרון נכתב 
כי "הפרשנות המשפטית שנקבעה זה מכבר 
בפסיקות בית משפט זה מחייבת את המסקנה 
שלפיה המבקשים אינם זכאים לפיצויים לפי 
הוראות חוק נכי רדיפות הנאצים. באופן 
זה את הוראות  עקבי פירש בית משפט 
החוק, כך שקביעת הזכאות לפיצויים על פיו 

תיעשה לפי התנאים שנקבעו בחוק הפיצויים 
הגרמני הפדרלי לקורבנות הרדיפה הנציונל־

סוציאליסטית משנת 1956. משהתשובה לכך 
היא בשלילה - שכן המבקשים אינם עומדים 
בתנאי הזכאות לפי אותו חוק - אין מנוס 

מדחיית הערעור".
עו"ד דוד ידיד, המייצג את הניצולים 
יוצאי מרוקו, אמר לאחר פרסום ההחלטה: 
בסוף  הערעור  רשות  שבקשת  "למרות 
נדחתה, המאבק המשפטי שניהלנו במשך 
של  בסבלם  ההכרה  עבור  שנים  עשר 
יהודי מרוקו תחת הכיבוש הנאצי, לא היה 
לשווא. בעקבות המאבק המשפטי, המדינה 
לניצולים,  שנתי  מענק  לתת  הסכימה 
שבאחרונה אף הוגדל. ועדיין, צודק כבוד 
השופט אלרון בביקורתו על המדינה, אשר 
למעשה מסתתרת מאחורי חקיקה גרמנית, 
ובכך מביאה למעשה להפליה בין קורבנות 
המשטר הנאצי, בגלל שיקולים תקציביים. 
המחוקק אכן יכול לשנות מצב זה, ואני 
מקווה שיהיו פוליטיקאים שיתגייסו לסייע 
אנו  ההפליה.  ולמנוע המשך  לניצולים 
לומדים את ההחלטה ובעקבות זה נחליט 
אם להגיש בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב, 
במיוחד נוכח דברי השופט אלרון על אי־
השוויון בין זכאים מארצות מוצא שונות".

מתן וסרמן
בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו 
כבית משפט לעניינים מנהליים, קבע 
אתמול כי המדינה צריכה לגבש הסדר 
לגישה אל נחל האסי בעמק המעיינות, 
ליד בית שאן, בתוך כ־18 חודשים, וכי 
עד לקביעת ההסדר היא תהיה חייבת 
לאפשר ולוודא את הגישה לחוף של 

הנחל.
בנוסף פסק בית המשפט כי על המדינה 
לקדם את תוכנית "נחל עמל קדום", בצד 
המזרחי של קיבוץ ניר דוד, שמטרתה היא 
פיתוח אזור לנופש ולרחצה באפיק האסי. 
בהחלטתה קבעה השופטת תמר שרון 
נתנאל כי "האסי וגדותיו הם מקרקעי 
ציבור אשר מיועדים לתועלת הציבור", 
וכי "לציבור הרחב זכות גישה אליו, אשר 
מתנגשת עם זכויות הקיבוץ, שנבנה על 
פי תוכניות שאושרו כדין ללא התנגדות. 
בנסיבות שנוצרו והתפתחו במקרקעין 
ניתן לממש  במשך עשרות שנים, לא 
את זכות הגישה ללא קביעת האיזונים 
הנכונים בין הזכויות וללא הסדר תכנוני 

אשר צריך שייערכו על ידי המדינה". 
בית המשפט הבהיר כי מדובר בזכויות 

מתנגשות, והוסיף: "הסדר פשרה, שמטרתו 
לאזן בין זכויות מתנגשות, או להסדיר 
מתווה אשר יביא לאיזון בין הזכויות, איננו 

בלתי חוקי".
המאבק על הנחל מתנהל זה זמן רב, 
כשמצד אחד עומדים תושבי קיבוץ ניר 
דוד, שלא רוצים שאלפי אנשים ייכנסו 
התומכים   - ומנגד  הביתה,  אליהם 
ב"שחרור" הנחל טוענים כי מדובר במשאב 
טבע ציבורי, שכל אחד רשאי להיכנס אליו. 
בחודש מאי השנה הגישה המדינה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה את עמדתה בנוגע 
לגישת הציבור לנחל החוצה את הקיבוץ, 
שבה נכתב, בין היתר, כי "על מנת להנגיש 
את הנחל לציבור באופן מיידי, יש לאפשר 
את הגישה לנחל מהאזור המערבי, הכרוכה 

בהליכה של 500 מ' לכל היותר". 
מקיבוץ ניר דוד נמסר בתגובה: "הקיבוץ 
מברך על החלטת בית המשפט, שדחתה 
את עתירת תנועת ש"ס וקיבלה את עמדת 
המדינה והקיבוץ שלפיה יש לאזן את זכות 
הגישה לאסי עם זכויותיו של הקיבוץ וכי 
ההסדרה צריכה להיעשות על ידי המדינה. 
הקיבוץ ימשיך לקיים את הוראות הדין 
וקורא לתנועת ש״ס ולכל הציבור לקבל 

את פסיקת בית המשפט״.

נדחתה בקשת יוצאי מרוקו 
להכרה בהם כנפגעי הנאצים

פסיקה: המדינה תגבש 
הסדר גישה לנחל האסי

לוחם צה"ל מנע חטיפת 
נשקו במהלך ניווט בדד

לוחם צה"ל בשטח. לא מקרה ראשון 
 של ניסיון חטיפת נשק בניווט יחידני
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