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לג'ינג'י מריצ'רץ'

הג'ינג'י השובב מ"ריצ'רץ'", תוכנית הילדים האהובה משנות ה–70, הוא היום שופט. על שולחנו של דן
("רמי") רובין, בבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, מונחת

עתירה של מחמוד זיאדה בן ה–25. זיאדה, מהכפר מאדמא שמדרום לשכם, יבקש שיוחזר לו אישור
הכניסה לישראל, כדי שיוכל להמשיך לפרנס, בצניעות אך בכבוד, את משפחתו הקטנה (רעיה, בת
ועוד בן בדרך). בהעדר היתר הוא לא יהיה בדיון החשוב כל כך לעתידו, שנקבע למחר. מייצג אותו

עורך הדין תמיר בלנק. לעתירה שכתב מצורף מכתב המלצה של קבלן יהודי, הזקוק לזיאדה.
עו"ד ליאור סקברר, סגן בכיר בפרקליטות מחוז ירושלים, מבקש לדחות את העתירה על הסף. הוא
מצטט בתגובתו מפסיקות קודמות של שופטים ישראלים, שקבעו (הניסוח שלי), שזו לא הבעיה של
ישראל שפלסטינים לא מוצאים עבודה במובלעות הגדה המערבית, או ששכרם אינו מספיק לכלכל
משפחה. אולי השופט כבר החליט לדחות את העתירה, בלי לדון לגופם של זיאדה ועתיד ילדיו. אין
לדעת. מצד שני, אולי הוא קורא דו"חות של הבנק העולמי, לפיהם הכלכלה הפלסטינית מקרטעת

בגלל ההגבלות הישראליות. אולי הוא גם קורא מדי פעם חוות דעת צבאיות, שלפיהן העבודה בישראל
היא דווקא גורם מייצב מבחינה חברתית וביטחונית.

עו"ד סקברר גם מצטט את עמדת השב"כ, שמחמוד זיאדה מסוכן לביטחון המדינה, וכותב: "עמדתם
העדכנית של גורמי הביטחון היא, כי 'ידוע שהעותר היה מעורב בעימות עם כוחות צבא במהלכו יודו

לעבר הכוח אבנים'".
עימות? ב–10 בפברואר השנה, ביום שישי, יצאו כמה מבני כפרו לשוח בטבע. אחיו ומשפחתו היו
ביניהם. לפתע הופיעו חיילים חמושים שדרשו מהם להסתלק מאדמותיהם. שבשטח B, אגב. האח

אחמד, חמוש במצלמה (הוא מתנדב "בצלם"), סירב. זוהי אדמתנו, אמר. החיילים, שירדו מאחד
המאחזים הבלתי מורשים של יצהר, התנפלו עליו, היכו ואזקו אותו. השמועה נפוצה בכפר, ומחמוד

עשה מה שיעשה כל אח: רץ למקום כדי לנסות להרגיע את המצב. כשאחיו שכוב על הקרקע והחיילים
מעליו, מחמוד, במרחק כמה מטרים, הפציר בהם לחדול. לא חמוש ובידיים מורמות. ואז חייל ירה בו

היישר בברכו. כשקר, היא כואבת. כשהחלים ורצה לחזור לעבודה — גילה שההיתר מבוטל.
כשדובר צה"ל תירץ בזמנו ל"הארץ" את מעשי החיילים, הוא כלל לא הזכיר יידוי אבנים. אז מאיפה צצו
האבנים שבתגובת הפרקליט? בתשובה לשאלת "הארץ" שנשלחה שלשום, ענו מדוברות השב"כ שהם

מנועים מלענות משום שהעניין בהליך משפטי.
באמתחת הפרקליט היה עוד חץ. השב"כ אומר ש"לעותר יש קשרים לפעילי חמאס מכפרו", כתב, ואת

זה אפשר יהיה לפרט לשופט במעמד צד אחד, "שכן המדובר במידע מודיעיני מסווג אשר חשיפת
פרטיו או מקורותיו עלולה לפגוע בביטחון המדינה ובשלום הציבור". גם בוקר טוב לשכן ברחוב או

במכולת זה קשרים?
הפרקליט והשב"כ התכוונו לשכנע את השופט, שבדיוק כשזיאדה המחלים מפציעתו התחיל לנסות

להשיב את ההיתר, הוא גם חבר לפעילים בחמאס. כי הרי עד פציעתו הוא קיבל בלי בעיה.
והנה טוויסט בעלילה. שעה קלה לפני שהמאמר ירד לדפוס התקבלה אצל עו"ד בלנק הודעה שעליה
חתום ישי ארקש, ב"כ היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות מחוז ירושלים. "לאור חלוף הזמן", הוא
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כתב, "ומבדיקה עדכנית של גורמי הביטחון, עמדתם היא, שככל שלא יתקבל מידע חדש אודות העותר
עד לפברואר 2018, בקשה חדשה שתוגש — תישקל בחיוב".

 


