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ביבות

$TS1$בסביבות$TS1$

$DN2$בסביבות$DN2$לע־צעקחסןבבוקר,השעה

ברו

$TS1$לעברו$TS1$

$DN2$לעברו$DN2$ומיידברוריםלאמשפטיםכמה

ברי־ונמלטאותותקףמכןלאחר

צה.

$TS1$.בריצה$TS1$

$DN2$.בריצה$DN2$אתנטלבסמוךשהיהאחרחייל

בעלועםהפצוע,החיילשלנשקו
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התחתון.גופובפלגבוירההחיילהזה

הועברוהואמדרכה,עלהתמוטטחסן

באשקלון,ברזיליבביה״חלטיפול

שעות.מספרכעבורמותונקבעשם

כיואמרהמרדףאתשיחזררובין

צעקהחיילבדוקר,״הבחנו

המשיךהואאךלעצורלו

החיילהזהובשלבלהימלט,

כדורכדורים.מספרבוירה

ולא־שהוזהר,לאחרראשון

חר

$TS1$ולאחר$TS1$

$DN2$ולאחר$DN2$אתלתקוףניסהשהרוקר

כדו־שניבוירההואהחייל

רים

$TS1$כדורים$TS1$

$DN2$כדורים$DN2$.נוספים״

אשקלון,משטרתמפקד

סיפרפורטל,שמעוןסנ״צ

מי־חסן,של״ההתנהגותכי

קום

$TS1$מיקום$TS1$

$DN2$מיקום$DN2$,והעו־הבריחההתקיפה

בדה

$TS1$והעובדה$TS1$

$DN2$והעובדה$DN2$מעידיםבחייל,שמדובר

רקעעלבאירועמדוברכי

נב־עדייןזאתעםלאומני״.

דקת

$TS1$נבדקת$TS1$

$DN2$נבדקת$DN2$היהחסןכיהאפשרות

בנפשו.מעורער

חסןכיצייןפורטלסנ״צ

ולפ־באשקלוןהתגורר

ני

$TS1$ולפני$TS1$

$DN2$ולפני$DN2$הכליאהבמתקןשההכן

השתחררשממנו״חולות״,

הוחלטיותרמאוחר2015ב־

השב״כ,יבצעהחקירהאתכי

גו־עםפעלהואאםשיבדוק

רמים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$קיצוניים.איסלאמיים

החוליםלביתמובלהפצועהח״ל
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שללעברוביריותהסתיים

החסידהברחובשנורוחסן,

ילדים.לגןבסמוךבאשקלון

שיחזרהרניסלאורההגננת

שעב־המפחידיםהרגעיםאת

רו

$TS1$שעברו$TS1$

$DN2$שעברו$DN2$״מיידהגן:ילדיועלעליה

אתסגרנוהיריותכשנשמעו

בה־והתריסים,החלונותכל

משך

$TS1$בהמשך$TS1$

$DN2$בהמשך$DN2$עלהילדיםאתהשכבנו

שהכדוריםחששנוכיהרצפה,

לגן״.יחדרו

לאכדיכימספרתדניס

גדבי־היאהילדים,אתלהבהיל $TS1$ביגד$TS1$$DN2$ביגד$DN2$גולן

דניסלאורההגננת

עללשכבלהמשיךמהםקשה

לד־ממשחק.כחלקהרצפה

בריה,

$TS1$,לדבריה$TS1$

$DN2$,לדבריה$DN2$מפחיד.מאורהיה״זה

רקבחוץ,קורהמהידענולא

היריות״.אתשמענו
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חיילדקדסודאןאזרח

למוותונודהבאשקלון

כש־קלבאורחבבוקראתמולנפצעצה״לחייל

נדקר

$TS1$כשנדקר$TS1$

$DN2$כשנדקר$DN2$ופ־חובשיםבאשקלון.המרכזיתהתחנהליד

רמדיקים

$TS1$ופרמדיקים$TS1$

$DN2$ופרמדיקים$DN2$ופינורפואיטיפוללוהעניקומד״אשל

בפ־דקירהפצעיעםברזיליהחוליםלביתאותו

לג

$TS1$בפלג$TS1$

$DN2$בפלג$DN2$ונפצענורהסודאן,אזרחהדוקר,העליון.גופו

נסי־החולים.בביתמפצעיויותרמאוחרומתקשה

בת

$TS1$נסיבת$TS1$

$DN2$נסיבת$DN2$במת־שההחסן,ג׳אמלהדוקר,נבדקות.האירוע$TS1$במתקן$TS1$

יצאמחודשפחותולאחר2014באפרילחולות

מצבוכיאתמולסיפרומכריואליו.שבולאממנו

הטיפולאתקיבללאוכיבאחרונההידרדרהנפשי

הראוי.הרפואי

עמודכהן,וגיליזכריבןאלמוג

למוות;נורהחיילשדקרסודאןאזרח

לאומניהרקעבמשטרה:ההערכה

זכריבןאלמוג

כהןגיליליאוראילן

קובוביץיניבאפרתיעידו

זכרי,בןאלמוג

כהן,גיליליאור,אילן

קובוביץויניבאפרתיעידו

חיילאתמולדקרסודאןאזרח

הדוקרקל.אותוופצעבאשקלון

כיהעריכובמשטרהלמוות.נורה

האירועלאומני.למעשההרקע

בשדרותהבוקרבשעותהתרחש

המרכזיתלתחנהסמוךגוריון,בן

התנפלהדוקרהחייל,לדבריבעיר.

ספ־עלשישבבשעהלפתעעליו

סל.

$TS1$.ספסל$TS1$

$DN2$.ספסל$DN2$ברזי־החוליםלביתפונההוא

לי

$TS1$ברזילי$TS1$

$DN2$ברזילי$DN2$דקי־פצעימכמהסובלכשהוא

רה

$TS1$דקירה$TS1$

$DN2$דקירה$DN2$העליון.גופובפלג

אחרחיילנטלהדקירהלאחר

לרדוףוהחלהנדקרשלנשקואת

נסיםבמנוסה.שפתחהדוקר,אחר

בזירתשנכחהעירתושברובין,

לא־כיל״הארץ״סיפרהפיגוע,

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$ברכבואסףאירעמהשהבין

דלקווהשנייםהנוסףהחיילאת

אותו,איתרוכאשרהחשוד.אחר

רו־ולדברימהרכבהחיילירד

בין

$TS1$רובין$TS1$

$DN2$רובין$DN2$לאמשהדוקרלעצור.לוקרא

הח־אבללעברוהחיילירהעצר

שוד

$TS1$החשוד$TS1$

$DN2$החשוד$DN2$סי־רוביןבמנוסתו.המשיך

פר

$TS1$סיפר$TS1$

$DN2$סיפר$DN2$הדוקרהתקרבמסויםבשלבכי

מתכווןשהואונראההשנילחייל

שובזהבשלבנשקו.אתלחטוף

נע־ושמלאלעצור,החייללוקרא
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$DN2$נענה$DN2$לביתפונההדוקרשוב.בוירה

לא־קצרוזמןאנושבמצבהחולים

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$גדוליםכוחותמותו.נקבעמכן

מח־האזוראתסרקומשטרהשל

שש
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זו.אפשרותנשללהשלבסוףעד

באשק־המשטרהתחנתמפקד

לון,
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$DN2$,באשקלון$DN2$אמרפורטל,שמעוןםגן־ניצב

הדקירהשלראשוניתמחקירהכי

״אנחנולאומני.להשהמניעעולה

הער־הוסיף.בכך״,בטוחיםכמעט

כה

$TS1$הערכה$TS1$

$DN2$הערכה$DN2$והנ־שהדוקרכךעלנשענתזו

דקר

$TS1$והנדקר$TS1$

$DN2$והנדקר$DN2$לכןקודםזהאתזההכירולא

האירוע.לפנידבריםהחליפוולא

אז־חסן,כג׳מאלזוהההדוקר
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$DN2$אזרח$DN2$2014באפריל32בןםודאני

וכעבורחולות,במתקןחסןשהה

שבולאממנויצאמחודשפחות

מבקשמוםא,אישור.ללאאליו

סיפרבמתקן,עמוששההמקלט

נעלםהואאחדש״יוםל״הארץ״

אדםאחד״.לאףכלוםלהגידבלי

חסןעםשגרסיפרמוחמד,אחר,

לדב־בריתוך.עמוועבדבאשדוד

ריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$אםזעם.מהתקפיסבלהדוקר

הרילאומני,אכןלדקירההרקע

הראשונההפעםזוהיהידועשככל

בטרור.מעורבמקלטמבקששבה

המקלטמבקשינציגי

גינוביטראלמסודאן

והבהירוהמעטהאת
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סודאןאזרחעלי,מוטסים

המ־מבקשיקהילתוממנהיגי

קלט

$TS1$המקלט$TS1$
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רה.
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$DN2$מישהו$DN2$אנ־אמר.שלנו״,מהקהילה"

חנו

$TS1$אנחנו"$TS1$

$DN2$אנחנו"$DN2$לאזהבתוקף,זהאתמגנים

לאפעםאףשלנוהקהילהמייצג.

אוישראללמדינתסכנהתהווה
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רפור״,

$TS1$,דארפור״$TS1$

$DN2$,דארפור״$DN2$המקלטמבקשיאתהמייצג

הבהירובישראל,דארפורמחבל

מקו־אינהזועברייניתש״פעולה

בלת

$TS1$מקובלת$TS1$

$DN2$מקובלת$DN2$מא־הםכיוהוסיפועלינו״

מינים

$TS1$מאמינים$TS1$

$DN2$מאמינים$DN2$טרור.באירועמדוברשלא

איוםמהוויםאינםמקלט״מבקשי

הארגון.בהודעתנאמרביטחוני״,

בניעםזהלצדזהנמצאים״אנחנו

הבי־כוחותאתוממריציםישראל

טחון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$הדרו־האמצעיםבכללנקוט

שים

$TS1$הדרושים$TS1$

$DN2$הדרושים$DN2$לכלביטחוןלספקמנתעל

שי־סמךעלישראל״.ארץתושבי

חות

$TS1$שיחות$TS1$

$DN2$שיחות$DN2$האר־מסרחסןשלמכריועם

גון

$TS1$הארגון$TS1$

$DN2$הארגון$DN2$הנ־מצבוהידרדרבאחרונהכי

פשי

$TS1$הנפשי$TS1$

$DN2$הנפשי$DN2$רפואי.טיפולקיבללאוהוא
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חיילדקרזונתין

למוותונווהבאשקלון
הדוקראחרודלקהפצועשלנשקואתנטלבנעשהשהבחיןנוסףחיילקלנפצעהנדקר

האירועהחוליםבביתנקבעהדוקרשלמותוקשהאותוופצעלעברוירההנמלט,

השוטריםשהגיעועדהרצפהעלהילדיםאתהשכיבההגננתילדיםגןלידהתרחש

חכמוןאלון חכמוןאלון

בעתקלבאורחאתמולנדקר20צה״לחייל

לשכונתבבנימהאוטובוסבתחנתשהמתין

במהירותנמלטהדוקרבעיר.אשקלוןנאות

מקומבקרבתשהיהאחרחיילאבלמהמקומ,

קצר.זמןתוךנלבדוהואבוירה

ולנוכחמסודן,זרנתיןהואהדוקר

סממניםנמצאולאבכליוכיהעובדה

בצעירשמדוברחשדנבדקקיצוניים,דתיים

בנפשו.מעורער

דתיסממןאוקוראןנמצאלא״בכליו

״לפניבמשטרה,גורםמסביראחר״,

אוויכוחכלהתנהלולאגםהדקירות

ביניהםואיןשדקרהחייללביןבינושיחה

שלהאפשרותאתשפוסלמההיכרות,כל

שמדוברהחשדנבדקלכןפלילי.אירוע

אםבודקיםאנובנפשו.המעורערבצעיר

הבריאות.אוהרווחהלמערכתמוכרהיה

בכלנבדקהלאומניהמניעגםמקרה,בכל

הרצינות״.

בבוקר.02:8בשעההתרחשהאירוע

שנפצעחיילעלדיווחנתקבלבמשטרה

פיעלבאשקלון.לפיגועוחשדמדקירה

נוסףוחיילמהמקוםנמלטהדוקרהדיווח,

ודלקהפצועשלנשקואתנטלבסמוךשהיה

הדוקר.שלבעקבותיו

לרחובוהרודףהנמלטהגיעומסויםבשלב

החיילהצליחושםילדים,לגןסמוךהחסידה,

אותוופצעלעברוירההדוקר,אללהתקרב

הפיגועאתביצעשבאמצעותההסכיןקשה.

במקום.נמצאה

שהגיעומד״אשלופרמדיקיםחובשים

רפואיטיפולשנדקרלחיילהעניקולמקום

ברזיליהחוליםלביתאותוופינוראשוני

דקירהמפצעוסובלקלבמצבכשהואבעיר

הובהלהזרהנתיןגםהעליון.גופובפלג

מותו.נקבעשםאולםהחולים,לבית

ילדים,לגןבסמוךהתרחשכולוהאירוע

ילדיהםאתהביאועתשבאותהוהורים

תוךקרה״זהבמקום.בהלהעלסיפרולגן

הילדיםאתהבאנו״בדיוקסיפרו,שניות״,

השכיבההגננתיריות.שמענוופתאוםלגן

ממשחק,כחלקכאילוהרצפה,עלכולםאת

לאנוראי.לחץהיהאבליפחדו,שלאכדי

הגיעו״.שהשוטריםעדיסתייםזהאיךידענו

מנהליםעדייןהביטחוןוכוחותהמשטרה

אתשביצעהמחבלאחרקדחתנימצוד

נפצעהבפיגועברהט.בשוקשלשוםהפיגוע

משמרמקיבוץ65גונןשלומיתמדקירהקל

הנגב.

אפשרייםמניעיםכמהנבדקיםאתמול.הפיגוע,וירת

עמוד 3
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עמוד 5



באשקלון;דקירהבפיגועקלנפצעחייל
ונהרגנורהסודני,אזרחהמחבל,

ברהטבשוקבמוצ״שיהודיהשדקרהמחבלאחרהמצודנמשך

״המודיע״סופרמאת

פצעסודני,אזרחמחבל,

קלבאורחצה׳׳לחיילאתמול

ב-שהתרחשדקירהבפיגוע

אשקלון,בעירגוריו;בןרחוב

המרכזית.לתחנהסמוך

לביתפונה20כקהחייל

פצעעםבעירברזיליהחולים

בתוםהעלית.גופובפלגדקירה

תפצעהמחבלנורהקצרמרדף

יותרמאוחראךקשה,באורח

החולים.בביתמת

אריאלמד״אפאראמדיק

סיפר:בפצועשטיפלפלאוט

אזרח־כשלפתעבנסיעה״היינו

ים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$הבחנולעצור,לנוסימנו

ספסלעליושב20כבןבצעיר

פצעימספרעםמלאהבהכרה

העליון,גופובפלגדקירה

לאמבולנסאותוהעלנו

תוךרפואיטיפוללווהענקנו

מצבוהחולים,לביתפינוי

איתנישוחחוהואקלהוגדר

בדרך״.

כימעלההמשטרהחקירת

התקבל02:80השעהבסביבות

בצומתחיילדקירתעלדיווח

לתחנתבסמוךאשקלוןנאות

שהחלחשודידיעלהאוטובוס

רגלית.נמלט

במקרהשהבחץאחרחייל

והחלהנדקרשלנשקואתנטל

במעשה.החשודאחרבמרדף

החיילהצליחrrronnברחוב

וניטרלהחשודאלטווחלצמצם

אותו.

בוודאותסבורההמשטרה

כפיגוע.שמדוברמלאהכמעט

סנ״צאשקלון,משטרתמפקד

הדוקרכיאמרפורטל,שמעון

שוםהיוולאהכירולאוהנדקר

ביניהם.דבריםחילופי

כימסרה,אשקלץמשטרת

ישראליחיילשדקרהזרהנתין

וכיסודנית,אזרחותבעלהוא

עלבמתקפהמדוברכיהחשד

כיהוסיפההיאלאומני.רקע

לפניבערביתמיליםמלמלהוא

החולים.בביתמותו

התקיפה,מיקום׳׳התנהגותו,

חיילנגדהמתקפההבריחה,

לכדימסתכמיםאלהכל

עלבמתקפהשמדוברהעובדה

במש־הסבירולאומני״,רקע

טרה.

עוד

$TS1$במשעוד$TS1$

$DN2$במשעוד$DN2$,הואהחשודכינמסר

הואוכי32חסן,כמאל

שההכןלפניכעיר.התגורר

ועל״חולות״,הכליאהבמתקן

בי־לבדושוהההואהידועפי

שראל.

החקירה

$TS1$ביהחקירה$TS1$

$DN2$ביהחקירה$DN2$לבדיקתהועברה

שבודקהכללי,הבטחוןשירות

אודותעלהפרטיםשאראת

חבראםהשאלהאתוכןהדוקר

קיצוניים.לגורמים

עשרותהמשיכוכךבתוך

שלהדרומימהמחוזשוטרים

אחרבחיפושיםישראלמשטרת

אשדבמוע״ששדקרהמחבל

ונמלטברהטהעירוניבשוק

מהמקום.

הגיעוהמשטרהלידי

שהראוהאתעשלצילומים

הדוקר,שלבריחתוכיווןאת

מהפיגוע,ראיהעדויותפישעל

לעי־בכניסותפנים.רעולהיה

ובחלק

$TS1$לעיובחלק$TS1$

$DN2$לעיובחלק$DN2$לדשסביבמהצמחים

מחסומים.מוצביםעדיין

-.־שב־ה־יי?.-אש-

קיבוץ

$TS1$שבקיבוץ.-$TS1$

$DN2$שבקיבוץ.-$DN2$שנדקרו־,הנגב,משמר

החוליםמביתאתמולשוחררה

שבע.בבארסורוקה

העירובכירירהטתושבי

לאהדקירהארועכימקורם

התוש־ביןהדו־קיוםעלישפיע

בים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$המועצהותושביהבדואים

שמעון.בניהשכנההאזורית

עמוד 6


