
בו־מאירעודד

החייםעלבז׳נבהשאבאסבוועדתהעידועזהעוטףתושבי

שוועדתאףעלהנפשיותוהצלקותמתמשךטרורתחת

כעוינתנחשבתאיתן'׳צוקמבצעארועילחקירתהאו״ם

חשובהיהכיסבוריםהמשלחתחבריישראל,מדינתאת

הילדשלהטרגימותםעלכשסיפרוקולםאתלהשמיע

ושחרעציוןזאביקנירים,קיבוץחבריושניטרגרמןדניאל

הדמעותאתלעצורהצליחולאהםמלמד,

עומוא׳לישיצילום:בו־מאירעודד

רוניעברהשניםוחציכארבעלפני
קי־

סין

$TS1$קיסין$TS1$

$DN2$קיסין$DN2$48וארבעתבעלהמשפחתה,בניעם

שלום,כרםבקיבוץלהתגוררילדיהם,

רקעזה.לרצועתגדרצמודהכיהיישוב

לביןהקיבוץביןמפרידהגבוההאבןחומת

רפיחאזורעללצפותניתןמכאןהרצועה.

ומ־קיסיןידך.כףעלמונחהשטחכאילו

שפחתה

$TS1$ומשפחתה$TS1$

$DN2$ומשפחתה$DN2$לאחרקצרזמןשלוםלכרםעברו

שהקיבוץהעובדהיצוקה',׳עופרתמבצע

פצצותשלמבולשכזהמבצעבכלסופג

מקום״זהאותה.הרתיעהלאמרגמה

כל״לאמציינת,היאבעיניי״,מדהים

הטבע.בגללפהאנימלחמה.פהישהזמן

בקם־לעמודאפשרשאיקסום,מקוםזה

מיו.

$TS1$.בקםמיו$TS1$

$DN2$.בקםמיו$DN2$בעיר״.לחיותמסוגלתלאאני

השופטמולקיםיןעמדהשעברבשבוע

הב־ועדתבראשהעומדשאבאס,ויליאם

דיקה

$TS1$הבדיקה$TS1$

$DN2$הבדיקה$DN2$׳צוקמבצעאירועילחקרהאו״םשל

בפניוגוללהדקות45כ־ובמשךאיתן׳,

בראשהעומדשהואהוועדהחבריובפני

בע־תחושותיהואתליבהעלאשראת

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$.ששבהלאחראחדיםימיםהמבצע

עמיתיהעםיחדבז׳נבה,האו״םממטח

שהעידועזה,עוטףתושבישללמשלחת

המ־אותותשאבאס׳,׳ועדתבפניהםאף

עמד

$TS1$המעמד$TS1$

$DN2$המעמד$DN2$בה.ניכריםעדייןהזההדופןיוצא

פליטיםחיי

״לנ־קימין,משחזרתהזה״,הסיפור״כל

סוע

$TS1$״לנסוע$TS1$

$DN2$״לנסוע$DN2$בפניאישיתעדותולהעידלז׳נבה

ליבאשאבאסהשופטבראשותהוועדה

יוז־לזה.מוכנההייתילאבהפתעה.בכלל

מי

$TS1$יוזמי$TS1$

$DN2$יוזמי$DN2$,ישרא־משפטניםשלעמותההנסיעה

לים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$,כשלושהלפניאותיזימנוויהודים

בזמןששימשהמיבתורלראיון,שבועות

החירוםצוותראשמקוםכממלאתהמבצע

חוויותייאתלהםסיפרתישלי,בקיבוץ

סיימתישבזהלתומיוחשבתיימיםמאותם

ככההנסיעה,לפנייומייםיוםחלקי.את

נוסעתשאניליהודיעולעכשיו,מעכשיו

הוועדה״.בפנילהעידכדילז׳נבה

שתחושתהעובדהאתמסתירהלאקיסין

להעידכשנקראהאותהאפפההתרגשות

יש־מדינתהאו״ם.שלהוועדהחבריבפני

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$פעו־משתפתאינהאמנםהרשמית

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$שהיאחשהקיםיןאךועדה,אותהעם

לוועדהולעמיתיושאבאםלשופטסיפקה

אתיתנובטרםלמחשבהחומרמעטלא

קיסיןסיפרההמנהרות״,״איוםהחלטתם.

מהיום.לאשלוםבכרם״קייםבעדותה,

ישראללשטחחדרושהמחבליםבשעה

תושביכלנםגרנו,אלינו,מאודסמוך

מט־כחמישהשגודלםבממ״דיםהקיבוץ,

רים

$TS1$מטרים$TS1$

$DN2$מטרים$DN2$.שמונהלשהותפשוטלאזהרבועים

קטניםילדיםעםקטןכזהבחדרשעות

ואפי־מסודרתבצורהלאכוליכולתמבלי

לו

$TS1$ואפילו$TS1$

$DN2$ואפילו$DN2$שמענולזה,מעברלשירותים.ללכת

הזהברעשלקיר.מעברקולותהזמןכל

בחייליםמדובראםלדעתהיהאפשראי

לקי־שחדרהמחבליםבחולייתאושלנו

בוץ.

$TS1$.לקיבוץ$TS1$

$DN2$.לקיבוץ$DN2$החרדות״.אתהגביררקזה

״החודשיםכיוסיפרההמשיכהקיסין

לנוטשטשוהמבצעהתנהלבהםהאלה

אחרילילה.ולאיוםלאהזמן.תחושתאת

תושבירובהראשונה,המנהרהשנחשפה

והתגוררופליטיםכמוחיושלוםכרם

מטווחהרחקבקיבוציםאוקרוביםבבתי

האש״.

מספרתעדותה,שלהזהבשלב
קי־

םין,

$TS1$,קיםין$TS1$

$DN2$,קיםין$DN2$היאמדועהוועדהחבריאותהשאלו

מרחףהמנהרותכשאיוםבקיבוץ,נשארה

שטחלעברהמרגמהפצצותויריעליה

תשובההיתהלקיסיןפוסק.אינוהקיבוץ

״כיקיםין,מטעימהלהם״,"השבתילכך.

הביט־רכזשהואלבעלי,לדאוגנשארתי

חון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$הקיבוץ״.שלהשוטף

היסטוריה""עשינו

כמזכירתכיוםהמשמשתקיםין,רוני

בוהרגעאתלשכוחיכולהאינההקיבוץ,

האח־יומואתהוועדהחבריבפנישיחזרה

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$חברישנינהרגובוהיוםהמבצע,של

מלמד,ושחרעציוןזאביקנירים,קיבוץ

לתו־נכנסההאששהפסקתלפניכשעה

קפה.

$TS1$.לתוקפה$TS1$

$DN2$.לתוקפה$DN2$נזכ־היאהוועדה״,לחברי״סיפרתי

רת,

$TS1$,נזכרת$TS1$

$DN2$,נזכרת$DN2$כשמטחיהיום,אותואירועי״אודות

הגזרה,יישוביכללעברנוריםפצמ״רים

מתק־היתהזושלום.כרםעלגםכולל

פת

$TS1$מתקפת$TS1$

$DN2$מתקפת$DN2$שלגשםפשוטמטורפת,פצמ״רים

להעבירשביכולתיכלעשיתיפצמ״רים.

ושלשליהתחושותאתהוועדהלחברי

שכזו״.במציאותהאזורתושבי

אודותשאבאסלשופטסיפרהכשקיסין



ורוניאבני־אורבךתמר

האזור"לילדיקיסץ.

אץאתהפריחילגיה

/■החלים"



ניריםקיבוץחברישנישלהטרגימותם

לאהיאקיבוצם,בחצרפצמ״רמפגיעת

היה״זהדמעותיה.אתלעצורהצליחה

התפרקתי״פשוטנזכרת,היאהשיא״,

שאבאם,ויליאםהשופטבבכי״.ופרצתי

נשארלאבו,שדבקהלתדמיתבניגוד

ראה״כשהואהזה.המרגשלמעמדאדיש

ביקש"הואקיםין,נזכרתבוכה״,שאני

הואהדמעות.אתלנגבטישולישיביאו

חמלה״.שלרגעהזהבמקרההפגין

שמ־שופט,מאותוהתרשמתאיך

דינת

$TS1$שמדינת$TS1$

$DN2$שמדינת$DN2$פעולהלשתן?מסיבתישראל

איתו?

די־מאיים.כךכללינראהלא״הוא

ברתי

$TS1$דיברתי$TS1$

$DN2$דיברתי$DN2$הסתכלתיבפנים.ישירותאליו

זומהלוגיליתיהעיניים.שלבלבןלו

אנימתחייב.היהזהישראלית.חוצפה

ממהלהתעלםיוכלשהואמאמינהלא

בעדותי״.שסיפרתי

כישטועניםלאלהשותםהאתגם

מדינתאתשעויינתבוועדהמדובר

גיבשהבברהוועדהושלמעשהישראל

העוב־כלנשמעובטרםעמדתהאת

דות?

״לטעמי,

$TS1$,העוב״לטעמי$TS1$

$DN2$,העוב״לטעמי$DN2$פחותקצתאותנושונאיםהם

אות־שמעושהםלפניקודםשהיהממה

נו.

$TS1$.אותנו$TS1$

$DN2$.אותנו$DN2$שלנושהעדויותהיא,שליהתחושה

להיותויכולהתמונהאתבמקצתיישנו

הכיהוועדה.החלטתעלגםישליךשזה

אותנו.שמעוהוועדהשחבריזהחשוב

שחשובלנו,אמרועצמםהוועדהחברי

האישיותהעדויותאתומסרנושהגענו

אנח־החלטתם,עלישפיעזההאםשלנו.

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$הנבואה.ניתנהלמייודעיםכבר

מציינתהיסטוריה",שעשינובדעהאני

לפנינושאישמעשה״עשינוקיסין,רוני

שניצחנותמימיםלאאנחנועשה.לא

חייביםהיינולתחושתיאבלהזה,בקרב

כלבשםקולנואתולהשמיעשםלהיות

עזה".עוטףתושבי

מתמשכתגראומה

נמנ־הזוהמיוחדתהמשלחתחבריעם

תה

$TS1$נמנתה$TS1$

$DN2$נמנתה$DN2$האגףמנהלתאבני־אורבך,תמרגם

האזוריתבמועצהחברתייםלשירותים

ואםנשואה(,45אבני־אורבךאשכול.

בקיבוץמתגוררתילדים,לארבעה

בפניועדותההמערבי,שבנגבאורים

כדבריה,נשאהשאבאם׳׳ועדתחברי

אישי.מאשרמקצועייותראופי

תקן״עלמספרת,היאלז׳נבה״״הגעתי

הוועדהלחבריסיפרתימומחה.עדשל

הפסיכולוגיותהרגשיות,ההשלכותעל

במציאותבאזורהתושביםשלוהנפשיות

להםסיפרתיורקטות.טיליםירישל

איוםהמנהרות,שלהדרמטיהאיוםעל

ועלבעבר,לקיומומודעיםהיינושלא

מקצועכאשתוגםכאמאגםתחושותיי

שכזו״.במציאות

אבני־אורבךסיפרהלכאן״,״הגעתי

״כתוש־הוועדה,חבריבפניבעדותה

בת

$TS1$״כתושבת$TS1$

$DN2$״כתושבת$DN2$משפחתהאתשמגדלתעזה,עוטף

מתמשכת,אדמהרעידתשלבמציאות

שלבמציאותחייםאנחנופוסקת.שאינה

הפרי־אתאיןהאזורלילדימתמשך.נזק

בילגיה

$TS1$הפריבילגיה$TS1$

$DN2$הפריבילגיה$DN2$.הופ־ומבוגריםילדיםלהחלים

כים

$TS1$הופכים$TS1$

$DN2$הופכים$DN2$מל־ונמנעיםיותרחרדתייםלהיות

עשות

$TS1$מלעשות$TS1$

$DN2$מלעשות$DN2$עושה.נורמליאדםשכלדברים

לביתאולעבודהללכתנמנעיםהם

להשליךכדימהביתלצאתאפילוהספר.

ילדיפוחדים.הםהביתיהאשפהפחאת

במק־שכלואיםהגדר,צמודיהיישובים

לט

$TS1$במקלט$TS1$

$DN2$במקלט$DN2$לילדיםהופכיםשעות,גביעלשעות

מבחינהוהןרגשיתמבחינההןמוגבלים,

להתפתחהיכולתמהםנמנעתמוטורית.

רגילים״.ילדיםכמו

אבני־אורבךעמדהלשעהקרוב

תחושותהוועדה.חבריבפניוהעידה

שם״ישבומאז.אותהמלוותקלותלא

אמפתיההרגשתיהוועדה.חברישלושת

מהשופטלאאךהוועדה,חברימשני

ישבהואשהערתיהזמןכלשאבאס.

עמיתיולשניבניגודחתומות.בפנים

ענייניותשאלותאותיששאלולוועדה,

שאללאשאבאםהשופטעדותי,במהלך

זזלאבפניושרירשוםדבר.וחצידבר

נעים.היהלאזהשהערתי.זמןאותובכל

הגיבלאהואאבללי,הקשיבהואאולי

שלי״.לעדות

נעימה?לאמאודסיטואציה

מהעצמי,לביןביניתהיתי״נכון.

תוכיבתוךאותי.לשאולמהלואיןזה?

יכולהחליט.כברהואשאוליתהיתי

אבללליבו,נגעושלישהדבריםלהיות

בניגודגופו.משפתכךהתרשמתילא

הח־לאהואהאחרים,הועדהחברילשני

צין

$TS1$החצין$TS1$

$DN2$החצין$DN2$רגשותיו״.את

העדות?בתוםיצאתתחושהאיזועם

בת־לז׳נבהיצאנוהקלה.של״תחושה

חושה

$TS1$בתחושה$TS1$

$DN2$בתחושה$DN2$בפנילהעידכדיגדולמתחשל

עומ־אנחנומהבפניידענולאהועדה.

דים.

$TS1$.עומדים$TS1$

$DN2$.עומדים$DN2$שסיימנולאחראבלקל,היהלאזה

עכשיוהתחושהלנו.הוקלהמשימהאת

בדיע־זה.אתשעשינושמחנוטובה.היא

בד,

$TS1$,בדיעבד$TS1$

$DN2$,בדיעבד$DN2$אות־שישמעוחשובשהיההרגשנו

נו,

$TS1$,אותנו$TS1$

$DN2$,אותנו$DN2$פעולהמשתפתלאהמדינהאםגם

להשמיעחשובהיהלנוועדה.אותהעם

אתהועדהחבריבפניולהביאקולנואת

עזה״.עוטףתושבישלתחושתם

כברהוועדהשבעצםשטוען,מייש

שלחלקהלגביהחלטותיהאתקיבלה

באמתאתאיתן׳.׳צוקבמבצעישראל

בפנישהשמעתםשהעדויותמאמינה,

דבר?שלבסופוישפיעואכןהוועדה

לאשהיאלטעוןתוכללא״הוועדה

תמו־בפניהםהצגנוקולנו.אתשמעה

נות,

$TS1$,תמונות$TS1$

$DN2$,תמונות$DN2$מהעלמספרייםונתוניםסרטונים

אפשראיהמבצע.תקופתבכלשחווינו

אתתקבלשהועדהלפנימזהלהתעלם

אישלשם,באיםהיינולאאםהחלטתה.

העו־תושבישלקולםאתמביאהיהלא

טף

$TS1$העוטף$TS1$

$DN2$העוטף$DN2$הועדה״.חבריבפני

ראשוןממקורעדות

עוטףתושבימשלחתחברישליציאתם

בע־התאפשרהבז׳נבההאו״םלמטהעזה

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$העולמיהיהודיהקונגרסשליוזמה

ועור־משפטניםשלהבינלאומיוהארגון

כי

$TS1$ועורכי$TS1$

$DN2$ועורכי$DN2$הגיעויוזמה,אותהפיעליהודיים.דין

ארגוןמטעםחוקריםהאחרוניםבשבועות

מתושביםעדויותלגבותכריהמשפטנים

האזו־במועצהתפקידיםומבעליבאזור

רית

$TS1$האזורית$TS1$

$DN2$האזורית$DN2$בפניתיארואשרהשונים,וביישובים

הלחי־ימיבמהלךחוואשראתהחוקרים

מה

$TS1$הלחימה$TS1$

$DN2$הלחימה$DN2$לה־היתההמטרהאיתן׳.׳צוקבמבצע

עביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$משפטיכחומרעדויותאותןכלאת

המועצהמטעםהפועלתשאבאס,לוועדת

האו״ם.שלהאדםלזכויות

יוזמהאותהקיבלהכשבועייםלפני

שלמשלחתלשגרהוחלטכאשרתפנית,

לאולםהיישרעזהעוטףמאזורתושבים

כדיבז׳נבה,האו״םבמטההוועדהדיוני

מכליהעדויותאתישמעוהוועדהשחברי

כללההמשלחתפנים.אלפניםראשון,

קיבוץשלהמשקמרכזירקוני,גדיאתגם

אתפצמ״ר,מפגיעתנפצעאשרנירים,

רכזתבוכשטב,אסתראתשוהם,אשתו

גולדשטייןנדבאתבנירים,החירוםצוות

מהארגוןגידרוןרוניתעו״דעזה,מכפר

ואורהיהודיםהמשפטניםשלהבינלאומי

ראש10ערוץשלהצבאיהכתבהלר,

ילין,חייםאשכול,האזוריתהמועצה

חבריעלהואאףנימנהבארי,קיבוץחבר

עדות״,למסוראליי"הפנייההמשלחת.

תפקידימתוקף״נעשתהמספר,הוא

המשלחתחברישארכלהמועצה.כראש

ואתעצמםאתלייצגכריכאזרחים,יצאו

ליםועהחלטתילבטיםלאחרהתושבים.

ולה־עזהעוטףתושביאתלייצגבמטרה

שמיע

$TS1$ולהשמיע$TS1$

$DN2$ולהשמיע$DN2$האנשיםשלקולםאתהאפשרככל

משפ־שנהרגו,חברינואתכאן,הגרים

חותיהם,

$TS1$,משפחותיהם$TS1$

$DN2$,משפחותיהם$DN2$וחמשהקיץשאירועיהתושבים

וצלקופגעוהאחרונותהשניםעשרה

שחייםשלנוהילדיםאתנפשית,אותם

המ־הקהילותואתמתמשכתבטראומה

חיים

$TS1$המחיים$TS1$

$DN2$המחיים$DN2$,רא/׳וילין

אשכול:מועצת

ילדטרגרמן,״דניאל

שיודעוחציארב/בן

שומעהואשכאשר

צריךהואאדוםצבע

לאלמיגון,לרוץ

במהלהגיע.הספיק

בזה,אשםאשם?הוא

הספיקלאשהוא

שניות15תוךלהגיע

המוגן"למרחב

קיסין,רוני

קיבוץמזכירת

״עשינושלום:כרם

לפנינושאישמעשה

לאאנחנועשה.לא

שניצחנותמימים

אבלהזה,בקרב

היינולתחושתי

שםלהיותחייבים

קולנואתולהשמיע

תושביכלבשם

עזהעוטף

אבני־אורבך,תמר

האגףמנהלת

חברתייםלשירותים

אשכול:במועצת

כתושבת"הגעתי

שמגדלתעזה,עוטף

משפחתהאת

רעידתשלבמציאות

מתמשכת,אדמה

ילדיםפוסקת.שאינה

הופכיםומבוגרים

חרדתיים״להיות



עלנלחמותאשרוהשורשיות,קומיות

שלהן״.הבית

״מא־כישאבאסועדתבפניהעידילין

שימים

$TS1$״מאשימים$TS1$

$DN2$״מאשימים$DN2$מחרחרישאנחנותמיראותנו

אתששונאעםבעצםשאנחנומלחמה,

אנח־כמהיודעיםהייתםאילוהאחר.

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$אתלאהובשלנוהנועראתמגדלים

חושבים,ככהשבעולםמביןאניהאחר.

מאודגדולסיכוןוזהלפה,באתיולכן

קיב־אותי.לתקוףיכוליםכיעבורי,

לתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$,אתלהגידכדיבאשאניהחלטה

כבראותהחוויםשאנחנושלנו,האמת

שנה״.15

המנהרותאיוםאתלהמחישבניסיון

תמונותהועדהחבריבפנייליןהציג

לגדרסמוךהמנהרותבתוךשצילם

המנהרותלתוךנכנסתי״אניהמערכת.

יליןסיפרהללו״,התמונותאתוצילמתי

אותם,צילםצלם״לאהוועדה,לחברי

שם.ישחושךכמהאותם.צילמתיאני

עזה.ברצועתהפלסטיניםשלהעתידזה

אתלפתחבמקוםעושה.שהחמאסמהזה

לתו־עתידולתתהאזוראתהחקלאות,

שבים

$TS1$לתושבים$TS1$

$DN2$לתושבים$DN2$,לאדמהמתחתחופריםהםשלהם

אותנו״.להרוגכדי

אשםדניאל

ולאיליןשלעדותונמשכהכשעה

אתתיארכאשרבבכי,קולונמהלאחת

שללמותםשהביאוהטרגייםהאירועים

וחציהארבעבןטרגרמןדניאלהילד

זא־נירים,קיבוץשלהביטחוןרכזושל

ביק

$TS1$זאביק$TS1$

$DN2$זאביק$DN2$מפגיעותמלמד,שחרוסגנו,עציון

סיפראחד״,שישי"ביוםפצמ׳׳רים.של

״דניאלנשבר,וקולוהוועדהלחבריילין

שיודעוחציארבעבןילדטרגרמן,

צריךהואאדוםצבעשומעהואשכאשר

בןילדלהגיע.הספיקלאלמיגון,לרוץ

בזה,אשםאשם?הואבמהוחצי,ארבע

שניות15תוךלהגיעהספיקלאשהוא

המוגן״.למרחב

מעינינעלמהלאטרגרמןשלדמותו

הגעתלפנישעורלאחרהוועדה,חברי

בז׳נבההאו״םלמטהעזהעוטףתושבי

שלהשכולהאמוטרגרמן,גילההעידה

הווע־חבריבפניוגוללההקטן,דניאל

דה,

$TS1$,הוועדה$TS1$

$DN2$,הוועדה$DN2$אתה׳סקייפ',מצלמתבאמצעות

בנהכאשרשעברה,האישיתהטרגדיה

פצעיונפגעלממ״דלהגיעהספיקלא

מרגמה.פצצתשלמרסיסמוות

כדי״גםילין,חייםמציין״נסעתי״,

בני־טוביעלצה״ל,חייליעללהגן

נו

$TS1$בנינו$TS1$

$DN2$בנינו$DN2$לה־חונכולאואופןפניםשבשום

רוג,

$TS1$,להרוג$TS1$

$DN2$,להרוג$DN2$ולאהבתאדםלאהבתחונכואלא

שבסו־להסביר,כדיגםנסעתיהארץ.

פו

$TS1$שבסופו$TS1$

$DN2$שבסופו$DN2$כילהסדר,להגיעחייביםיוםשל

בם־ושובשובעצמנואתנמצאאחרת

בבי

$TS1$בםבבי$TS1$

$DN2$בםבבי$DN2$,קשותובאבירותבלחימהאלימות

חובהחלההמדינהעלומיותרות.

התושביםעללהגןבמעלהראשונה

משגשג.ועתידבטחוןשקט,ולהבטיח

מדי־שלווים.וחייםאופקלנולהבטיח

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$פעו־משתפתלאהרשמיתישראל

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$להטייהחששרקעעלהועדהעם

אתשחוויםהאזרחיםקולאבלמראש,

צריךמתמשךטרוראיוםתחתהחיים

להישמע״.וחייב

קוללהשמיעבאנו

לאשמעתי,׳לאלומרתוכללא"הוועדה

עורכישלהבינלאומיבאתוןאומריםראיתי',

שוועדתבתקווהיהודיםומשפטניםדין

ישראלנגדצדדיחדדו״חתכתובלאשאבאס

לז׳נבה,עזהעוטףתושבי

ביוזמתם1969בשנתהוקם

לשלוםנובלפרסחתןשל

קאסן,רנהוהמשפטן

העליוןהמשפטביתשופט

ביתושופטגולדברגארתורהברית,ארצותשל

נגדלהיאבקבמטרהכהןחייםהעליון,המשפט

השניםבמשךהשואה.ובהכחשתהאנטישמיות

ממשלתילאארגוןשלבאריםמעמדהארגוןרכש

האו״םמוסדותבפנימיוצגלהיותלוהמתאפשר

אתמוצאתגםהארגוןפעילותובזנבה.בניו־יורק

״היוזמהאדם.זכויותשמירתעלבמאבקביטוייה

סיפרהשאבאס",ועדתלדיוניהמשלחתלשיגור

עיריתעו״דהארגון,נשיאתתנגביליידיעותהשבוע

שניתןהמנדטכישהבנולאחר״עלתהקאהן,

עודנגדנודיןפסקכברבעצםהואועדהלאותה

ואףחומריםלוועדההעברנוהעדויות.שנשמעולפני

השמעתשלשהאפקטהבנואבלקשר,עימהיצרנו

יהיההוועדהחברימולפניםאלפניםהעדויות

תושבים,ראיינועזה,לעוטףהגענואפקטיבי.יותר

קשתואיתרנובאזור,החוסןארגוניעםהתייעצנו

שלשוניםהיבטיםשמייצגיםתושביםשלמגוונת

עשוהמשלחתחבריכלעזה.בעוטףהמציאות

נפלאה״.עבודה

הוועדה?החלטותעלישפיעזהלתוצאה?באשרמה

היאראיתי.לאשמעתי,׳לאלומרתוכללא״הוועדה

צדדי.חדלהיותשעלולדו״חעלרועדתבידתחתום

משהולהזיזהצליחוהמשלחתשחבריהיא,התחושה

סוגייתאתלהשאיריכולנולאהוועדה.אנשיאצל

אתיידעולאהוועדהושחבריפרוצהעזהעוטף

לאשורן״.העובדות


