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הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה
במסגרת משפט מבוים שיתקיים ביום  9למאי 2018
תיאור המקרה

המקרה שלפנינו החל בהודעת דוברות צה״ל שנמסרה לאחרונה לפיה צבא ההגנה לישראל עצר את חברי חוליית
החמאס החשודים ברצח בני הזוג יהושע ואורטל גולדברג בפיגוע הירי בחודש מרץ  2016ליד היישוב אלון מורה.
ארבעת העצורים הם תושבי ג׳נין .אחד מחברי החוליה נפצע בעת פיגוע הירי ,כתוצאה מירי בשוגג של מחבל אחר.
הארבעה הודו והורשעו בחלקם בפיגוע במסגרת משפטם בפני בית הדין הצבאי בשומרון .בחקירתם עלה כי החוליה
ביצעה קודם לכן שני פיגועי ירי נוספים בשומרון ,ללא נפגעים.
ארבעת חברי החוליה נעצרו יום לאחר הפיגוע במבצע מעצרים של יחידת המסתערבים הצבאית דובדבן בסיוע
מודיעיני של שירות הביטחון הכללי בעיר ג׳נין .מחקירתם בבית הדין הצבאי עוד עלה כי הארבעה ,חברי הזרוע
הצבאית של החמאס ,הכינו את הפיגוע מראש וקבעו חלוקת תפקידים מוגדרת הכוללת מפקד החוליה ,נהג מכונית
המחבלים ושני יורים .בעקבות חקירתם נעצרו עוד כמה פלסטינים תושבי ג׳נין ,בחשד ששימשו כסייענים לחוליית
הרצח ,אף שלא היו בזירת הפיגוע עצמה בזמן הרצח.
מפקד החוליה הוא נאסר מחמוד עיסא ,בן  ,39פעיל חמאס צבאי מג׳נין שהיה בעבר כלוא בישראל .לפי שירות
הביטחון הכללי ,עיסא הוא שגייס את יתר חברי החוליה ,נתן להם הנחיות לביצוע הפיגוע וסיפק להם את כלי
הנשק .שני המחבלים היורים הם עבדאללה נאיף חאדר ,בן  ,30ויוסוף ג׳מיל זיאד ,בן  .28נהג המכונית הוא מוחמד
זיאד ראזק בן .31
לפי הודאת העצורים בבית הדין הצבאי עולה כי ערב הפיגוע יצאה חוליית הירי לנסיעה ,זיהתה את מכוניתם של
בני משפחת גולדברג כרכב ישראלי ופתחה לעברם בירי .לאחר שהמכונית של משפחת גולדברג עצרה ,ירדו שני
המחבלים מרכבם וביצעו ירי נוסף ,מטווח קרוב מאוד ,לעבר יושבי הרכב ,כדי לוודא שנהרגו .תוך כדי הירי נורה
בטעות חאדר בידי חברו ואקדח שהיה ברשותו נפל ונותר בשטח .האקדח אותר מאוחר יותר על ידי כוחות הביטחון.
חברי החוליה נמלטו לעיר ג׳נין ,מרחק כחמש דקות נסיעה .חאדר פונה לבית החולים חליל סולימאן בעיר ביום 4
למרץ  ,2016שם נעצר למחרת בידי כוח מסתערבים צבאי שפשט על בית החולים .בד בבד ,נעצרו יתר החשודים.
בסרטון ממצלמות בית החולים נראים הלוחמים כשהם מחופשים לערבים ומובילים מסתערב מחופש לאישה על
כסא גלגלים במסדרונות בית החולים .בשלב מסוים שולפים המסתערבים את הנשקים ,נכנסים לחדרו של המחבל
ולוקחים אותו עמם ,כשהוא מובל בכיסא גלגלים .בסביבתו של חאדר חששו מתרחיש של חטיפה על ידי כוחות
הביטחון ,כעולה מהודאתו של חאדר מאוחר יותר ,ולכן בן דודו אבטח אותו בבית החולים .במהלך המבצע נורה
בן הדוד בידי המסתערבים ונהרג מהירי בשעה שהתנגד למעצרו תוך שליפת אקדחו.
ביום  10לאוקטובר  2017הורשע חאדר בבית הדין הצבאי בשומרון בביצוע רצח כפול של הזוג גולדברג ז״ל .על
רקע זה מבקש ארגון זכויות אדם בשם ֶה ֶלם  -האגודה לזכויות המיעוטים ,לעתור בפני בית המשפט העליון ביושבו
כבית דין גבוה לצדק כנגד עצם חוקיות מעצר פלסטינים בשטחי הגדה המערבית )יהודה ושומרון( בשיטת
ההסתערבות הצבאית.
באי כוח העותרים ,עבדאללה נאיף חאדר לעיל וארגון ֶה ֶלם  -האגודה לזכויות המיעוטים ,הם מר יוחאי אדרי וגב׳
הדיל נאסיף.
באי כוח המשיבים ,היועץ המשפטי לממשלה ,ד"ר אביחי מנדלבליט ,מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ,האלוף
רוני נומה והפרקליט הצבאי הראשי ,תא"ל שרון אופק בידי פרקליטות המדינה ,הם גב׳ אינתיסאר זבידאת וגב׳
שרה גור.

