שחור בעיניים

צילומי מסך :אביגיל עוזי

תמלילי
החקירה

ש ו ש מ ו לא

 10ביולי ,2013
 1:30בלילה
תקיפת הנתין הזר
מאריתריאה על ידי
כנופיית הנקמה,
כפי שצולמה על
ידי עד ראייה
בזמן האירוע

4

32

התוקף מניף את הבקבוק

1

מקיפים את הנתין הזר מאריתריאה ,שיושב על הספסל

2

5

מנחית אותו על ראשו של הנתין הזר

6

לוקחים ממנו את הטלפון שלו

בורחים מהזירה

3

התוקף משמאל שולף בקבוק

7

נכנסים לרכב ונמלטים

חמושים בקרשים ,צינורות ,לומים ובקבוקים הסתובבו חברי כנופיית הנקמה

כמעט חצי שנה בלילות בשכונות דרום תל־אביב ותקפו ללא רחם נתינים זרים

רק בשל צבע עורם .את האופניים והפלאפונים שהמותקפים השליכו במנוסתם,

לקחו ומכרו .עד שלילה אחד — כשניפצו בקבוק בירה על ראשו של נתין זר

והותירו אותו מדמם — צולמו ונתפסו .ל"ידיעות אחרונות" הגיע תיק החקירה

הכולל את עדויותיהם של הקורבנות ותיעוד נדיר של התקיפות שהובילו

להגשת כתב אישום נדיר וחמור בסעיף של גזענות .למה עשיתם את זה? "כי הם

הורסים לנו את המדינה .הם גונבים ,הם אונסים ,הם פוגעים בבחורות שלנו"
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צילום :שאול גולן

ה

ם היו חבורת צעירים זועמים ,תושבי
שכונת התקווה .במשך כמעט חצי שנה
הסתובבו בלילות בשכונות דרום תל־
אביב ותקפו נתינים זרים רק בשל צבע
עורם .בתחילה היה מדובר לדבריהם בנ־
קמה .אחר כך נוספו לתקיפות גם מעשי שוד
של אופניים ופלאפונים.
מסע האלימות המזעזע הזה הגיע לשיאו
ביום רביעי  10ביולי  ,2013בשכונת התקווה
בתל־אביב .בשעות הצהריים של אותו יום
עצרה המשטרה נתין סודני בחשד שביצע מע־
שים מגונים בשכנה שלו — ילדה בת שבע .לפי
החשד ,בכמה הזדמנויות שבהן פגש את הילדה
בחדר המדרגות בבניין ,נהג לחשוף בפניה את
איבר מינו ואף נגע באיבריה המוצנעים .הח־
שוד הכחיש את ביצוע העבירה ונלקח לחקירה.
המקרה עורר את זעמם של התושבים ,שטע־
נו שביטחונם האישי הופקר מאז שהמסתננים
מאפריקה עברו לגור בקרבם .מאוחר יותר הת־
ברר שיש ביניהם גם כאלה שהחליטו לקחת את
החוק לידיהם.
באותו היום ,ב־ 1:30בלילה ,ישב מיקאל טס
פטאון ,נתין זר מאריתריאה ,על ספסל ברחוב.
לידו עצר רכב פרטי וממנו זינקו כמה צעירים
תושבי השכונה .הם התקרבו לטספטאון כשהם
חמושים במוט ברזל ובבקבוק זכוכית ,התחזו
בפניו כשוטרים ודרשו שימסור לידיהם את
המכשיר הסלולרי שלו.
טספטאון סירב והחל להתרומם לעברם מה־
ספסל .הצעירים חטפו ממנו את הטלפון הסלו־
לרי ,ואחד מהם חבט בראשו בבקבוק הזכוכית.
מעוצמת המכה ,הבקבוק התנפץ לרסיסים.
הצעירים רצו אל הרכב ונמלטו .טספטאון הת־
מוטט ,ראשו שותת דם והוא צורח מכאבים.
אירוע התקיפה של טספטאון פוענח,
מפני שתועד במלואו במצלמת הטלפון של
עד ראייה ,נתין זר בעצמו ,שצפה במתרחש
ממרפסת ביתו והזעיק את המשטרה ואת מד"א.
לפי כמות הדם שאיבד טספטאון ,אמרו השבוע
במשטרה ,המקרה הזה עוד עלול היה להסתיים
בגרימת מוות.
בהערכת מצב ראשונית הועלה חשד כי
מדובר בפשע על רקע גזעני .החקירה הוטלה
על מחלק התשאול של מרחב יפתח .שישה
חוקרים הוקצו לצוות החקירה המיוחד (צח"מ),
שהוקם בראשות רפ"ק משה רחמים ופקד אסף
ברנס .מהר מאוד הבינו החוקרים שמדובר
בתופעה מתמשכת.
"חשפנו פה התארגנות של חבורת חיילים
משוחררים ,שהחליטו לקחת את החוק לידיים",
מספר ראש מחלק החקירות במרחב ,סנ"צ אסף
צור" .הם פעלו נגד נתינים זרים כהי עור,
ובמסגרת זאת תקפו ופצעו אותם ואף שדדו
מהם חפצים שונים – כל זאת באמצעות לו־
מים ,קרשים ובקבוקים .סעיף האישום שהוגש
נגד החשודים שנתפסו על גזענות נחשב לח־
ריג וחמור ,ונדרש אישור של היועץ המשפטי
לממשלה כדי להגישו".
מכתב אישום שהוגש נגד החבורה בתחילת
החודש עולה כי היא הטילה את אימתה במשך

זמן רב על האוכלוסייה הזרה במקום" .בין אפ־
ריל  2013ועד ליום מעצרם בחודש אוגוסט",
נטען בכתב האישום ,הם "נהגו לתור ברכבם
ברחובות דרום תל־אביב־יפו כשהם מצוידים
בכלי תקיפה ,בחיפוש אחר קורבנות אקראיים,
נתינים זרים ממוצא אריתריאי וסודני ,שאותם
התכוונו לשדוד ולתקוף על רקע מוצאם — ועל
רקע זה בלבד" .העילה למעשיהם ,על פי כתב
האישום" ,היא משום שלשיטתם אוכלוסיית
הנתינים הזרים מבצעת בישראל פשעים ,לר־
בות מעשי אונס ,רצח ועבירות רכוש".
לידי "ידיעות אחרונות" הגיע תיק החקי־
רה הקשה הזה ,שכולו גזענות ושנאה – הכולל
תיאור של שרשרת התקיפות המיוחסת לחבורת
הנקמה ועדויות של הקורבנות .הוא מתאר גם,
שלב אחר שלב ,כיצד הארבעה נתפסו ,נשברו
בחקירה והודו במעשיהם .בתום מעצרם שוח־
ררו למעצר בית עד למשפטם שייפתח בקרוב.

טסגאי גבריסוס ,אריתריאי" :נסעתי עם האופניים שלי ב־ 2:30בלילה.
נסעה לידי מאזדה שחורה .היו שם שלושה .הם התחילו לנסוע מהר ועקבו אחריי .נבהלתי
ונסעתי בשוליים ,ואז הם תקפו אותי .אחד מהם הוציא את הגוף שלו מהרכב והיכה
אותי בגב פעמיים בצינור גומי .כאב לי .התחלתי לצרוח וניסיתי לברוח .נכנסתי לרחוב
אחר ,אבל הם המשיכו לרדוף אחריי"
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התקיפה בבקבוק:
"לקחו לי את הטלפון.
שדדו אותי"
"באותו לילה ,ב־ 10ביולי ,היה חם מאוד",
סיפר עד הראייה ,נתין זר שתיעד בנייד שלו
את התקיפה" .אני גר בקומה השנייה בבניין
שסמוך למקום שבו קרה האירוע ,ברחוב מסילת
ישרים בתל־אביב .ב־ 1:30לפנות בוקר יצאתי
עם החברה שלי לשבת במרפסת ,ואז ראיתי את
מיקאל טספטאון יושב על הספסל למטה .לא
הכרתי אותו מקודם .אחרי כמה דקות ראיתי
שעצר לידו רכב מסוג מאזדה בצבע שחור.
ראיתי שיצאו ממנו כמה אנשים והם ניגשו
אליו .משהו לא הסתדר לי .ראיתי מיד שזאת
לא הייתה משטרה והבנתי שקורה שם משהו
לא טוב ,אז לקחתי מהר את הטלפון הנייד שלי
והתחלתי לצלם את מה שקרה".
הקורבן – מיקאל טספטאון ,בן  ,28יליד
אריתריאה – סיפר במשטרה כי הוא מועסק
בעבודות ניקיון בבית מלון בתל־אביב" .באחת
בלילה הייתי באזור ליד הבית שלי .אני גר בר־
חוב סלמה ועברתי לרחוב שנמצא ליד".
חוקר :מה עשית שם?
"הייתי יושב על ספסל ברחוב ,והסתכלתי
בתמונות בפייסבוק דרך הטלפון הנייד שלי.
פתאום עצר לידי אוטו .הגיעו שלושה אנשים
מצד שמאל שלי .הם אמרו' :אנחנו משטרה,
תביא לנו את זה'".
חוקר :את מה?
"שניים מהם אמרו' :תן לנו ויזה (אישור
שהייה – ש"מ) ,אנחנו משטרה' .לקחו לי את
הטלפון הנייד ,שדדו אותי .ואז השלישי בא עם
הבקבוק ביד ,שם אותו מאחורי הגב שלו ,והוא
דפק לי את הבקבוק חזק בראש .אחר כך ברחו
שלושתם ,רצו .הם נכנסו לרכב שבתוכו ישב

נתינים זרים
מאפריקה באזור
התחנה המרכזית הישנה.
"הרגשתי שזה כמו שליחות,
שאני חייב לעשות את זה.
אתם ,הזרים כהי העור,
פגעתם בנו .ואנחנו
מחזירים לכם"

הנהג – בחור רביעי ,והם ברחו משם".
חוקר :ומה עשית?
"צרחתי מכאבים .נפצעתי וירד לי הרבה
דם מהראש .מישהו שהיה עד למקרה הזמין לי
אמבולנס והגיעה גם המשטרה .החובש נתן לי
טיפול ראשוני במקום .לא רציתי לעלות איתו
לאמבולנס כדי להתפנות לבית החולים".
חוקר :למה?
"התמודדתי עם זה לבד ,בשביל לחסוך את
הכסף של הטיפול הרפואי ,ואמרו שאני צריך
תפרים בראש .במשך  14יום שכבתי בבית שלי,
כי לא יכולתי ללכת לעבודה .סבלתי מכאבים
חזקים .נשארתי בבית כדי לטפל בעצמי .שמתי
חומר על הראש וחבשתי לעצמי את הפצע .לא
הלכתי לעבודה עד שהפצע בראש נסגר לבד".
פקד ברנס סיפר השבוע" :טספטאון לא רצה
להתלונן ,למרות שהגיעה ניידת הסיור למ־
קום .נפתח אירוע .הניידת סרקה את השטח,
אבל הרכב עם החשודים לא נמצא .עד הראייה
ירד לשוטרים כדי לתת עדות ומסר את הסרטון

שלו ,ואז אנחנו נכנסנו לתמונה".
אז הכל היה מתועד.
רפ"ק רחמים" :נכון ,אבל אז התברר לנו שמה־
לחץ ,עד הראייה שכח לצלם את מספר הרכב".
אז איך איתרתם אותו?
"באמצעים שלנו הצלחנו להוציא את המספר
של הרכב מהצילומים ואיתרנו אותו ואת בע־
ליו .החשוד הראשון היה חזי כהן .ביום שבו הוא
נעצר ,חיכתה לנו הפתעה .מצאנו בתא המטען
של הרכב אופניים חשמליים שנגנבו מנתין זר
ניגרי ,באירוע תקיפה אחר שלא ידענו עליו.
כהן נעצר כשברשותו גם הביגוד שלו ,שתאם
את מה שהוא לבש באירוע המתועד".
פקד ברנס" :תפסנו גם את מוט הברזל שהם
השתמשו בו לתקיפות".
אחרי מעצרו של חזי כהן נעצרו יתר חברי
"כנופיית הנקמה" .המשטרה והפרקליטות
מייחסות להם שישה אירועי תקיפה חמורים
ושוד בנסיבות מחמירות על רקע גזעני .הנא־
שמים הם חזי כהן ( )21שנהג ברכב ,אליאור
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ההודאות" :ירדנו
שלושה .אני החזקתי
מוט ברזל"
חוקר (לשי תורג'מן) :ספר מה קרה שם?
"עצרנו את האוטו .ההוא (טספטאון – ש"מ)
ישב על הספסל ,שמע שירים ודיבר בטלפון.
ירדנו אליו שלושה .אני החזקתי מוט ברזל".
חוקר :למה לקחת מוט ברזל?
"כדי שאם הוא יגיב ,אם הוא יוציא סכין – אז
יהיה מצב שאני אצטרך לריב איתו".
לפי מה בחרת את הקורבן? איך ידעת מה
מוצאו?
"זה אותו הדבר בשבילי ,סודני או אריתש
ריאי – העיקר שהוא כהה עור".
חוקר :מה קרה ברגע ששברתם לו את הבק־

"מניע גזעני עשוי להכפיל העונש"
מדוע תקיפה אלימה שנקבע כי נעשתה על רקע גזעני ,כמו במקרה של חבורת
הנקמה מדרום תל־אביב ,נחשבת לחמורה יותר מאשר תקיפה רגילה?
ד"ר חגית לרנאו ,המשנה לסנגור הציבורי הארצי ,מומחית לקרימינולוגיה ולמש
שפט פלילי ,מסבירה" :גזענות מוגדרת בחוק כביטויים של רדיפה ,ביזוי או אלימות
כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה רק בשל צבע ,השתייכות לגזע או למוצא
לאומי".
למה בעצם נחוץ הסעיף הזה?
"הסיבה לחקיקת הסעיף על רקע גזעני נובעת מהתפיסה החברתית שלפיה ביצוע
עבירה מתוך מניע של גזענות יוצר פגיעה בעלת ערך שלילי גבוה יותר מאשר עבירה
רגילה .שכן במקרים כאלה ,מעבר לפגיעה הישירה בפרט ,היא פוגעת בקבוצה שכלפיה
מופנית הגזענות .ניתן להפעיל את הסעיף גם במקרים של עוינות כלפי ציבור מסוים על
רקע דת ,מוצא עדתי או נטייה מינית".
מה התדירות שבה הופעל הסעיף?
"מדובר בסעיף חמור שהופעל עד היום במקרים
חריגים שהידוע שבהם הוא הכנופיה הניאו־נאצית,
שפעלה באזור תל־אביב בין השנים  2005ל־ ,2007ותק
קפה עובדים זרים כהי עור ועוברי אורח ממוצא אתני
אסיאתי .הסעיף הופעל גם בכמה מקרים של אלימות
בין יהודים וערבים ,כאשר האלימות נעשתה על רקע
מוצא אתני .הסעיף מאפשר להכפיל את העונש הקבוע
בחוק ביחס לעבירה המקורית ,וזאת עד לעשר שנות
מאסר .לא מדובר בעבירה נפרדת ,אלא בסעיף המשמש
כנסיבה מחמירה לעונש בשל עבירות רכוש ,איומים או
אלימות המתבצעות מתוך מניע גזעני".

ד"ר לרנאו

צילום מהאלבום הפרטי

חוקר לאחד התוקפים :ספר מה היה שם" .באנו ולקחנו לו את
הפלאפון .היה בקבוק זכוכית של בירה ,אני דפקתי לו את זה בראש והוא נשבר ,ואז
ברחנו" .חוקר :מתי התחילו התקיפות שלכם? "ככה ,כמה חודשים .היינו מחפשים
סודנים ,אריתריאים .התנכלנו אליהם .סתם היינו מרביצים להם ,היה משהו כזה שנראה
כמו מוט ברזל שהיה באוטו ,והיינו מרביצים בזה"

סאדה ( )21המואשם כי הטיח את הבקבוק בראש
שו של טספטאון ,שי תורג'מן ( )22שאחז במוט
הברזל ,ובנימין שולומוב ( )22שהשתתף רק
באירוע זה (ר' תגובת פרקליטיהם במסגרת).
פקד ברנס" :ברגע שהחשודים הבינו שהש
ראיות שלנו נגדם חזקות – ידברו או לא – אנש
חנו נמצאים ביתרון עליהם .הם הודו בביצוע
המעשים המיוחסים להם ואף סיפרו לנו על
מקרי תקיפה נוספים שלא ידענו עליהם .רק
בחדר החקירות הם הבינו לראשונה את עוצמת
וחומרת העבירות שמיוחסות להם ,כמו תקיפה
וחבלה בנסיבות מחמירות ,שוד מזוין ,התחזות
לשוטרים ועוד".

בוק על הראש?
"הוא צעק ורצנו .ברחנו".
חוקר :למה עשיתם את זה?
"כי הם הורסים לנו את המדינה .הם גונבים,
הם אונסים ,הם פוגעים בבחורות שלנו".
חוקר (לאליאור סאדה) :למה עשית את זה?
"אני דפוק שעשיתי את זה .אני מתבייש.
שהמשפחה שלי לא תדע שעשיתי את זה".
חוקר :למה עשית?
"כי הם גונבים ואונסים וכאלה דברים ,וזה
לא יפה לעשות את זה .הבנת? אני רואה מקרים.
אני לא רוצה להישמע לך גזען ,אבל אני מקווה
שיהיה בסדר".
חוקר :ספר מה היה שם.
"באנו ולקחנו לו את הפלאפון ,ואני כמו
דפוק ,אני לא יודע עד עכשיו מה עבר לי בראש
באותו הרגע .אני לא מבין .היה בקבוק זכוכית
של בירה ,אני דפקתי לו את זה בראש והוא
נשבר ,ואז ברחנו".
חוקר :מתי התחילו התקיפות שלכם?
"ככה ,כמה חודשים .היינו מחפשים סודנים,
אריתריאים – היינו מפגרים .בכל המקרים
היינו לא בסדר .התנכלנו אליהם .סתם היינו
מרביצים להם ,היה משהו כזה שנראה כמו מוט
ברזל שהיה באוטו של חזי כהן ,והיינו מרביצים
בזה".
פקד ברנס" :מדובר בחברים טובים ,חיילים
משוחררים ,ללא עבר פלילי ,שמכירים מהשש
כונה ומבלים יחד .רובם היו ג'ובניקים בצבא,
אחד מהם היה עדיין בשירות בעת ביצוע העש
בירה .רובם באים ממשפחות מבוססות שיש להן
עסקים ,בעלי חנויות ומסעדות באזור .אלה אנש
שים שלא חסר להם כסף .מבחינתם מדובר רק
בקטע של נקמה .לדעתנו המניע לפעילות היה

פריצה לבית משפחתו של חזי כהן ,שבמהלכה
נגנב מהם רכוש רב .הופצה שמועה שהחשודים
הם סודנים .הם סיפרו לנו בחקירה שהם באמת
האמינו שהנתינים כהי העור מבצעים עבירות
נגד המדינה ,בעוד שהתאילנדים והסינים לא
שודדים ולא אונסים ,כדבריהם".
חזי כהן בהודאתו" :זה כבר נהיה משהו
שלא יכולתי להפסיק עם זה .הרגשתי שזה
כמו שליחות ,שאני חייב לעשות את זה .אתם,
הזרים כהי העור ,פגעתם בנו .ואנחנו מחזירים
לכם".
רפ"ק רחמים" :ההתחלה שלהם הייתה שכוש
נתית ,להציק ולהשפיל .ואז זה הלך והידרדר
למכות ולגניבות .הגניבה לא הייתה פה העיש
קר .המטרה הייתה לפגוע".
אליאור סאדה בהודאתו" :זה היה בהתחלה
בצחוק .משטויות .היינו זורקים ביצים ,היינו
מקללים .באמת סתם ,סתם".
החוקרת ,רס"מ אלינור אשכנזי :האם גנבתם
להם כסף ,השתמשתם בסכין?
"מה פתאום? לא היה ולא נברא .אף פעם לא
שדדנו מהם כסף .רצינו לפגוע בהם רק כי הם
כהי עור".
חוקרת :למה?
"זה היה בתגובה על זה שהם אונסים וגונבים
וכאלה דברים".
חוקרת :ולמה עליתם מדרגה?
"את מאמינה לי שלא יודע? אבל זה יצא
ככה ,זה הידרדר".
חזי כהן" :זה הידרדר כי ראינו שיום אחד
אנחנו מתחילים לקלל ,והסודני לא עונה לך.
אתה יורק עליו והוא שותק ,אז אתה יורד
מהאוטו ומתקרב אליו ,לא במטרה לריב".
חוקרת :אבל במקרה עם הסודני והבקבוק
התחזיתם לשוטרים.

"בהתחלה אומרים' :תביא אישור שהייה',
ואז לוקחים לו את הפלאפון .סתם כזה .והוא קם
וניסה להתנגד".
חוקרת :ואז פצעתם אותו בלי סיבה?
"כן".
פקד ברנס ,יש הבדל ביניהם בביצוע העבי־
רות?
"לא .כולם מואשמים באותן עבירות .אלה
לא היו אירועים מזדמנים ,אלא אירועים
מתוכננים .גם המוט שהוחזק אצלם והבקבוק
מעידים על תכנון .בפילוח התלונות התברר,
שרובן התנקזו לאזור התחנה המרכזית ,לשש
כונות שפירא והתקווה – שם מרוכזים רוב
העובדים הזרים .בחלק מהמקרים הם גם הפילו
רוכבי אופניים במהלך נסיעה ,חטפו מידיהם
את הפלאפונים ואת האופניים החשמליים ומש
כרו אותם אחר כך".
איך איתרתם את הקורבנות?
"התחלנו מאפס ,כי לא כולם הסכימו לשתף
איתנו פעולה .במקרים של גניבות אופניים
חשמליים למשל ,חלקם השאירו במשטרה את
מספרי הטלפון שלהם .אני מודה שלא הצלחנו
לאתר את כל האירועים .גם לא כל הקורבנות
בחרו להתלונן .לאריתריאי או לסודני יש מנש
טליות ,שאם לא לקחת לו רכוש והוא לא פצוע
– הוא לא יתלונן .היו הרבה מקרים שבהם התש
ברר שהם ספגו מכות ,יריקות ,קללות וזריקת
ביצים וחפצים אחרים עליהם ,והבליגו .ובמקרה
שכן התלוננו ,אז מקסימום הוזמנה ניידת סיור,
פתחה אירוע ובזה זה נגמר .החשודים עצמם
סיפרו לנו על אירועים שבהם הם נסעו ברכב,
ותוך כדי תנועה מישהו מהם מוציא מוט ,דופק
מכה בגב של רוכב אופניים ,יורק עליו או מחלק
לו סטירות וכאפות ,וממשיכים הלאה .הם בעצש
מם כבר לא זכרו כמה אירועים כאלה היו".
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ם היו חבורת צעירים זועמים ,תושבי
שכונת התקווה .במשך כמעט חצי שנה
הסתובבו בלילות בשכונות דרום תל־
אביב ותקפו נתינים זרים רק בשל צבע
עורם .בתחילה היה מדובר לדבריהם בנ־
קמה .אחר כך נוספו לתקיפות גם מעשי שוד
של אופניים ופלאפונים.
מסע האלימות המזעזע הזה הגיע לשיאו
ביום רביעי  10ביולי  ,2013בשכונת התקווה
בתל־אביב .בשעות הצהריים של אותו יום
עצרה המשטרה נתין סודני בחשד שביצע מע־
שים מגונים בשכנה שלו — ילדה בת שבע .לפי
החשד ,בכמה הזדמנויות שבהן פגש את הילדה
בחדר המדרגות בבניין ,נהג לחשוף בפניה את
איבר מינו ואף נגע באיבריה המוצנעים .הח־
שוד הכחיש את ביצוע העבירה ונלקח לחקירה.
המקרה עורר את זעמם של התושבים ,שטע־
נו שביטחונם האישי הופקר מאז שהמסתננים
מאפריקה עברו לגור בקרבם .מאוחר יותר הת־
ברר שיש ביניהם גם כאלה שהחליטו לקחת את
החוק לידיהם.
באותו היום ,ב־ 1:30בלילה ,ישב מיקאל טס
פטאון ,נתין זר מאריתריאה ,על ספסל ברחוב.
לידו עצר רכב פרטי וממנו זינקו כמה צעירים
תושבי השכונה .הם התקרבו לטספטאון כשהם
חמושים במוט ברזל ובבקבוק זכוכית ,התחזו
בפניו כשוטרים ודרשו שימסור לידיהם את
המכשיר הסלולרי שלו.
טספטאון סירב והחל להתרומם לעברם מה־
ספסל .הצעירים חטפו ממנו את הטלפון הסלו־
לרי ,ואחד מהם חבט בראשו בבקבוק הזכוכית.
מעוצמת המכה ,הבקבוק התנפץ לרסיסים.
הצעירים רצו אל הרכב ונמלטו .טספטאון הת־
מוטט ,ראשו שותת דם והוא צורח מכאבים.
אירוע התקיפה של טספטאון פוענח,
מפני שתועד במלואו במצלמת הטלפון של
עד ראייה ,נתין זר בעצמו ,שצפה במתרחש
ממרפסת ביתו והזעיק את המשטרה ואת מד"א.
לפי כמות הדם שאיבד טספטאון ,אמרו השבוע
במשטרה ,המקרה הזה עוד עלול היה להסתיים
בגרימת מוות.
בהערכת מצב ראשונית הועלה חשד כי
מדובר בפשע על רקע גזעני .החקירה הוטלה
על מחלק התשאול של מרחב יפתח .שישה
חוקרים הוקצו לצוות החקירה המיוחד (צח"מ),
שהוקם בראשות רפ"ק משה רחמים ופקד אסף
ברנס .מהר מאוד הבינו החוקרים שמדובר
בתופעה מתמשכת.
"חשפנו פה התארגנות של חבורת חיילים
משוחררים ,שהחליטו לקחת את החוק לידיים",
מספר ראש מחלק החקירות במרחב ,סנ"צ אסף
צור" .הם פעלו נגד נתינים זרים כהי עור,
ובמסגרת זאת תקפו ופצעו אותם ואף שדדו
מהם חפצים שונים – כל זאת באמצעות לו־
מים ,קרשים ובקבוקים .סעיף האישום שהוגש
נגד החשודים שנתפסו על גזענות נחשב לח־
ריג וחמור ,ונדרש אישור של היועץ המשפטי
לממשלה כדי להגישו".
מכתב אישום שהוגש נגד החבורה בתחילת
החודש עולה כי היא הטילה את אימתה במשך

זמן רב על האוכלוסייה הזרה במקום" .בין אפ־
ריל  2013ועד ליום מעצרם בחודש אוגוסט",
נטען בכתב האישום ,הם "נהגו לתור ברכבם
ברחובות דרום תל־אביב־יפו כשהם מצוידים
בכלי תקיפה ,בחיפוש אחר קורבנות אקראיים,
נתינים זרים ממוצא אריתריאי וסודני ,שאותם
התכוונו לשדוד ולתקוף על רקע מוצאם — ועל
רקע זה בלבד" .העילה למעשיהם ,על פי כתב
האישום" ,היא משום שלשיטתם אוכלוסיית
הנתינים הזרים מבצעת בישראל פשעים ,לר־
בות מעשי אונס ,רצח ועבירות רכוש".
לידי "ידיעות אחרונות" הגיע תיק החקי־
רה הקשה הזה ,שכולו גזענות ושנאה – הכולל
תיאור של שרשרת התקיפות המיוחסת לחבורת
הנקמה ועדויות של הקורבנות .הוא מתאר גם,
שלב אחר שלב ,כיצד הארבעה נתפסו ,נשברו
בחקירה והודו במעשיהם .בתום מעצרם שוח־
ררו למעצר בית עד למשפטם שייפתח בקרוב.

טסגאי גבריסוס ,אריתריאי" :נסעתי עם האופניים שלי ב־ 2:30בלילה.
נסעה לידי מאזדה שחורה .היו שם שלושה .הם התחילו לנסוע מהר ועקבו אחריי .נבהלתי
ונסעתי בשוליים ,ואז הם תקפו אותי .אחד מהם הוציא את הגוף שלו מהרכב והיכה
אותי בגב פעמיים בצינור גומי .כאב לי .התחלתי לצרוח וניסיתי לברוח .נכנסתי לרחוב
אחר ,אבל הם המשיכו לרדוף אחריי"
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התקיפה בבקבוק:
"לקחו לי את הטלפון.
שדדו אותי"
"באותו לילה ,ב־ 10ביולי ,היה חם מאוד",
סיפר עד הראייה ,נתין זר שתיעד בנייד שלו
את התקיפה" .אני גר בקומה השנייה בבניין
שסמוך למקום שבו קרה האירוע ,ברחוב מסילת
ישרים בתל־אביב .ב־ 1:30לפנות בוקר יצאתי
עם החברה שלי לשבת במרפסת ,ואז ראיתי את
מיקאל טספטאון יושב על הספסל למטה .לא
הכרתי אותו מקודם .אחרי כמה דקות ראיתי
שעצר לידו רכב מסוג מאזדה בצבע שחור.
ראיתי שיצאו ממנו כמה אנשים והם ניגשו
אליו .משהו לא הסתדר לי .ראיתי מיד שזאת
לא הייתה משטרה והבנתי שקורה שם משהו
לא טוב ,אז לקחתי מהר את הטלפון הנייד שלי
והתחלתי לצלם את מה שקרה".
הקורבן – מיקאל טספטאון ,בן  ,28יליד
אריתריאה – סיפר במשטרה כי הוא מועסק
בעבודות ניקיון בבית מלון בתל־אביב" .באחת
בלילה הייתי באזור ליד הבית שלי .אני גר בר־
חוב סלמה ועברתי לרחוב שנמצא ליד".
חוקר :מה עשית שם?
"הייתי יושב על ספסל ברחוב ,והסתכלתי
בתמונות בפייסבוק דרך הטלפון הנייד שלי.
פתאום עצר לידי אוטו .הגיעו שלושה אנשים
מצד שמאל שלי .הם אמרו' :אנחנו משטרה,
תביא לנו את זה'".
חוקר :את מה?
"שניים מהם אמרו' :תן לנו ויזה (אישור
שהייה – ש"מ) ,אנחנו משטרה' .לקחו לי את
הטלפון הנייד ,שדדו אותי .ואז השלישי בא עם
הבקבוק ביד ,שם אותו מאחורי הגב שלו ,והוא
דפק לי את הבקבוק חזק בראש .אחר כך ברחו
שלושתם ,רצו .הם נכנסו לרכב שבתוכו ישב

נתינים זרים
מאפריקה באזור
התחנה המרכזית הישנה.
"הרגשתי שזה כמו שליחות,
שאני חייב לעשות את זה.
אתם ,הזרים כהי העור,
פגעתם בנו .ואנחנו
מחזירים לכם"

הנהג – בחור רביעי ,והם ברחו משם".
חוקר :ומה עשית?
"צרחתי מכאבים .נפצעתי וירד לי הרבה
דם מהראש .מישהו שהיה עד למקרה הזמין לי
אמבולנס והגיעה גם המשטרה .החובש נתן לי
טיפול ראשוני במקום .לא רציתי לעלות איתו
לאמבולנס כדי להתפנות לבית החולים".
חוקר :למה?
"התמודדתי עם זה לבד ,בשביל לחסוך את
הכסף של הטיפול הרפואי ,ואמרו שאני צריך
תפרים בראש .במשך  14יום שכבתי בבית שלי,
כי לא יכולתי ללכת לעבודה .סבלתי מכאבים
חזקים .נשארתי בבית כדי לטפל בעצמי .שמתי
חומר על הראש וחבשתי לעצמי את הפצע .לא
הלכתי לעבודה עד שהפצע בראש נסגר לבד".
פקד ברנס סיפר השבוע" :טספטאון לא רצה
להתלונן ,למרות שהגיעה ניידת הסיור למ־
קום .נפתח אירוע .הניידת סרקה את השטח,
אבל הרכב עם החשודים לא נמצא .עד הראייה
ירד לשוטרים כדי לתת עדות ומסר את הסרטון

שלו ,ואז אנחנו נכנסנו לתמונה".
אז הכל היה מתועד.
רפ"ק רחמים" :נכון ,אבל אז התברר לנו שמה־
לחץ ,עד הראייה שכח לצלם את מספר הרכב".
אז איך איתרתם אותו?
"באמצעים שלנו הצלחנו להוציא את המספר
של הרכב מהצילומים ואיתרנו אותו ואת בע־
ליו .החשוד הראשון היה חזי כהן .ביום שבו הוא
נעצר ,חיכתה לנו הפתעה .מצאנו בתא המטען
של הרכב אופניים חשמליים שנגנבו מנתין זר
ניגרי ,באירוע תקיפה אחר שלא ידענו עליו.
כהן נעצר כשברשותו גם הביגוד שלו ,שתאם
את מה שהוא לבש באירוע המתועד".
פקד ברנס" :תפסנו גם את מוט הברזל שהם
השתמשו בו לתקיפות".
אחרי מעצרו של חזי כהן נעצרו יתר חברי
"כנופיית הנקמה" .המשטרה והפרקליטות
מייחסות להם שישה אירועי תקיפה חמורים
ושוד בנסיבות מחמירות על רקע גזעני .הנא־
שמים הם חזי כהן ( )21שנהג ברכב ,אליאור
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ההודאות" :ירדנו
שלושה .אני החזקתי
מוט ברזל"
חוקר (לשי תורג'מן) :ספר מה קרה שם?
"עצרנו את האוטו .ההוא (טספטאון – ש"מ)
ישב על הספסל ,שמע שירים ודיבר בטלפון.
ירדנו אליו שלושה .אני החזקתי מוט ברזל".
חוקר :למה לקחת מוט ברזל?
"כדי שאם הוא יגיב ,אם הוא יוציא סכין – אז
יהיה מצב שאני אצטרך לריב איתו".
לפי מה בחרת את הקורבן? איך ידעת מה
מוצאו?
"זה אותו הדבר בשבילי ,סודני או אריתש
ריאי – העיקר שהוא כהה עור".
חוקר :מה קרה ברגע ששברתם לו את הבק־

"מניע גזעני עשוי להכפיל העונש"
מדוע תקיפה אלימה שנקבע כי נעשתה על רקע גזעני ,כמו במקרה של חבורת
הנקמה מדרום תל־אביב ,נחשבת לחמורה יותר מאשר תקיפה רגילה?
ד"ר חגית לרנאו ,המשנה לסנגור הציבורי הארצי ,מומחית לקרימינולוגיה ולמש
שפט פלילי ,מסבירה" :גזענות מוגדרת בחוק כביטויים של רדיפה ,ביזוי או אלימות
כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה רק בשל צבע ,השתייכות לגזע או למוצא
לאומי".
למה בעצם נחוץ הסעיף הזה?
"הסיבה לחקיקת הסעיף על רקע גזעני נובעת מהתפיסה החברתית שלפיה ביצוע
עבירה מתוך מניע של גזענות יוצר פגיעה בעלת ערך שלילי גבוה יותר מאשר עבירה
רגילה .שכן במקרים כאלה ,מעבר לפגיעה הישירה בפרט ,היא פוגעת בקבוצה שכלפיה
מופנית הגזענות .ניתן להפעיל את הסעיף גם במקרים של עוינות כלפי ציבור מסוים על
רקע דת ,מוצא עדתי או נטייה מינית".
מה התדירות שבה הופעל הסעיף?
"מדובר בסעיף חמור שהופעל עד היום במקרים
חריגים שהידוע שבהם הוא הכנופיה הניאו־נאצית,
שפעלה באזור תל־אביב בין השנים  2005ל־ ,2007ותק
קפה עובדים זרים כהי עור ועוברי אורח ממוצא אתני
אסיאתי .הסעיף הופעל גם בכמה מקרים של אלימות
בין יהודים וערבים ,כאשר האלימות נעשתה על רקע
מוצא אתני .הסעיף מאפשר להכפיל את העונש הקבוע
בחוק ביחס לעבירה המקורית ,וזאת עד לעשר שנות
מאסר .לא מדובר בעבירה נפרדת ,אלא בסעיף המשמש
כנסיבה מחמירה לעונש בשל עבירות רכוש ,איומים או
אלימות המתבצעות מתוך מניע גזעני".

ד"ר לרנאו

צילום מהאלבום הפרטי

חוקר לאחד התוקפים :ספר מה היה שם" .באנו ולקחנו לו את
הפלאפון .היה בקבוק זכוכית של בירה ,אני דפקתי לו את זה בראש והוא נשבר ,ואז
ברחנו" .חוקר :מתי התחילו התקיפות שלכם? "ככה ,כמה חודשים .היינו מחפשים
סודנים ,אריתריאים .התנכלנו אליהם .סתם היינו מרביצים להם ,היה משהו כזה שנראה
כמו מוט ברזל שהיה באוטו ,והיינו מרביצים בזה"

סאדה ( )21המואשם כי הטיח את הבקבוק בראש
שו של טספטאון ,שי תורג'מן ( )22שאחז במוט
הברזל ,ובנימין שולומוב ( )22שהשתתף רק
באירוע זה (ר' תגובת פרקליטיהם במסגרת).
פקד ברנס" :ברגע שהחשודים הבינו שהש
ראיות שלנו נגדם חזקות – ידברו או לא – אנש
חנו נמצאים ביתרון עליהם .הם הודו בביצוע
המעשים המיוחסים להם ואף סיפרו לנו על
מקרי תקיפה נוספים שלא ידענו עליהם .רק
בחדר החקירות הם הבינו לראשונה את עוצמת
וחומרת העבירות שמיוחסות להם ,כמו תקיפה
וחבלה בנסיבות מחמירות ,שוד מזוין ,התחזות
לשוטרים ועוד".

בוק על הראש?
"הוא צעק ורצנו .ברחנו".
חוקר :למה עשיתם את זה?
"כי הם הורסים לנו את המדינה .הם גונבים,
הם אונסים ,הם פוגעים בבחורות שלנו".
חוקר (לאליאור סאדה) :למה עשית את זה?
"אני דפוק שעשיתי את זה .אני מתבייש.
שהמשפחה שלי לא תדע שעשיתי את זה".
חוקר :למה עשית?
"כי הם גונבים ואונסים וכאלה דברים ,וזה
לא יפה לעשות את זה .הבנת? אני רואה מקרים.
אני לא רוצה להישמע לך גזען ,אבל אני מקווה
שיהיה בסדר".
חוקר :ספר מה היה שם.
"באנו ולקחנו לו את הפלאפון ,ואני כמו
דפוק ,אני לא יודע עד עכשיו מה עבר לי בראש
באותו הרגע .אני לא מבין .היה בקבוק זכוכית
של בירה ,אני דפקתי לו את זה בראש והוא
נשבר ,ואז ברחנו".
חוקר :מתי התחילו התקיפות שלכם?
"ככה ,כמה חודשים .היינו מחפשים סודנים,
אריתריאים – היינו מפגרים .בכל המקרים
היינו לא בסדר .התנכלנו אליהם .סתם היינו
מרביצים להם ,היה משהו כזה שנראה כמו מוט
ברזל שהיה באוטו של חזי כהן ,והיינו מרביצים
בזה".
פקד ברנס" :מדובר בחברים טובים ,חיילים
משוחררים ,ללא עבר פלילי ,שמכירים מהשש
כונה ומבלים יחד .רובם היו ג'ובניקים בצבא,
אחד מהם היה עדיין בשירות בעת ביצוע העש
בירה .רובם באים ממשפחות מבוססות שיש להן
עסקים ,בעלי חנויות ומסעדות באזור .אלה אנש
שים שלא חסר להם כסף .מבחינתם מדובר רק
בקטע של נקמה .לדעתנו המניע לפעילות היה

פריצה לבית משפחתו של חזי כהן ,שבמהלכה
נגנב מהם רכוש רב .הופצה שמועה שהחשודים
הם סודנים .הם סיפרו לנו בחקירה שהם באמת
האמינו שהנתינים כהי העור מבצעים עבירות
נגד המדינה ,בעוד שהתאילנדים והסינים לא
שודדים ולא אונסים ,כדבריהם".
חזי כהן בהודאתו" :זה כבר נהיה משהו
שלא יכולתי להפסיק עם זה .הרגשתי שזה
כמו שליחות ,שאני חייב לעשות את זה .אתם,
הזרים כהי העור ,פגעתם בנו .ואנחנו מחזירים
לכם".
רפ"ק רחמים" :ההתחלה שלהם הייתה שכוש
נתית ,להציק ולהשפיל .ואז זה הלך והידרדר
למכות ולגניבות .הגניבה לא הייתה פה העיש
קר .המטרה הייתה לפגוע".
אליאור סאדה בהודאתו" :זה היה בהתחלה
בצחוק .משטויות .היינו זורקים ביצים ,היינו
מקללים .באמת סתם ,סתם".
החוקרת ,רס"מ אלינור אשכנזי :האם גנבתם
להם כסף ,השתמשתם בסכין?
"מה פתאום? לא היה ולא נברא .אף פעם לא
שדדנו מהם כסף .רצינו לפגוע בהם רק כי הם
כהי עור".
חוקרת :למה?
"זה היה בתגובה על זה שהם אונסים וגונבים
וכאלה דברים".
חוקרת :ולמה עליתם מדרגה?
"את מאמינה לי שלא יודע? אבל זה יצא
ככה ,זה הידרדר".
חזי כהן" :זה הידרדר כי ראינו שיום אחד
אנחנו מתחילים לקלל ,והסודני לא עונה לך.
אתה יורק עליו והוא שותק ,אז אתה יורד
מהאוטו ומתקרב אליו ,לא במטרה לריב".
חוקרת :אבל במקרה עם הסודני והבקבוק
התחזיתם לשוטרים.

"בהתחלה אומרים' :תביא אישור שהייה',
ואז לוקחים לו את הפלאפון .סתם כזה .והוא קם
וניסה להתנגד".
חוקרת :ואז פצעתם אותו בלי סיבה?
"כן".
פקד ברנס ,יש הבדל ביניהם בביצוע העבי־
רות?
"לא .כולם מואשמים באותן עבירות .אלה
לא היו אירועים מזדמנים ,אלא אירועים
מתוכננים .גם המוט שהוחזק אצלם והבקבוק
מעידים על תכנון .בפילוח התלונות התברר,
שרובן התנקזו לאזור התחנה המרכזית ,לשש
כונות שפירא והתקווה – שם מרוכזים רוב
העובדים הזרים .בחלק מהמקרים הם גם הפילו
רוכבי אופניים במהלך נסיעה ,חטפו מידיהם
את הפלאפונים ואת האופניים החשמליים ומש
כרו אותם אחר כך".
איך איתרתם את הקורבנות?
"התחלנו מאפס ,כי לא כולם הסכימו לשתף
איתנו פעולה .במקרים של גניבות אופניים
חשמליים למשל ,חלקם השאירו במשטרה את
מספרי הטלפון שלהם .אני מודה שלא הצלחנו
לאתר את כל האירועים .גם לא כל הקורבנות
בחרו להתלונן .לאריתריאי או לסודני יש מנש
טליות ,שאם לא לקחת לו רכוש והוא לא פצוע
– הוא לא יתלונן .היו הרבה מקרים שבהם התש
ברר שהם ספגו מכות ,יריקות ,קללות וזריקת
ביצים וחפצים אחרים עליהם ,והבליגו .ובמקרה
שכן התלוננו ,אז מקסימום הוזמנה ניידת סיור,
פתחה אירוע ובזה זה נגמר .החשודים עצמם
סיפרו לנו על אירועים שבהם הם נסעו ברכב,
ותוך כדי תנועה מישהו מהם מוציא מוט ,דופק
מכה בגב של רוכב אופניים ,יורק עליו או מחלק
לו סטירות וכאפות ,וממשיכים הלאה .הם בעצש
מם כבר לא זכרו כמה אירועים כאלה היו".
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חוקרי
הפרשה .מימין:
פקד אסף ברנס,
רס"מ אלינור
אשכנזי ,רפ"ק
משה רחמים
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תקיפת האריתריאי:
"התחלתי לצרוח
וניסיתי לברוח"
אחת התלונות הראשונות שאותרו במע
שטרה הייתה של טסגאי גבריסוס ,נתין
אריתריאי ,שהותקף על ידי חבורת הנקמה
בסוף מאי השנה.
גבריסוס סיפר" :ב־ 26בחודש מאי נסע
עתי עם האופניים החשמליים שלי ברחוב
מסילת ישרים בתל־אביב .זה היה בשעה
 2:30בלילה .נסע לידי רכב מאזדה בצבע
שחור ,היו שם נהג (חזי כהן – כל השמות,
לפי כתב האישום) ,לידו ישב בחור נוסף
(אליאור סאדה) ,ומאחורה עוד אחד (שי
תורג'מן) .ראיתי שהם התחילו לנסוע מהר
ועקבו אחריי .נבהלתי ונסעתי בשוליים של
הכביש ,ואז הם תקפו אותי .אחד מהם (סאדה)
הוציא את הגוף שלו מתוך החלון של הרכב
והיכה אותי בגב פעמיים בצינור גומי .כאב
לי ,התחלתי לצרוח וניסיתי לברוח מהם.
נכנסתי עם האופניים שלי לרחוב אחר,
אבל הם המשיכו לרדוף אחריי עם הרכב עד
שחסמו אותי .לא הייתה לי ברירה ,זרקתי
את האופניים וברחתי משם ברגל .הם גנבו
לי אותם .סבלתי מחבלות יבשות ,קיבלתי
טיפול רפואי והגשתי תלונה במשטרה על
הגניבה".
פקד ברנס" :ברגע שלוקחים לו רכוש
בסדר גודל של  4,000שקל ,הוא מתלונן.
בשביל עובד זר שחוסך  90אחוז מהמשכ
כורת שלו ושולח למשפחתו באפריקה ,זה
המון כסף .אופניים לצורך העניין זה כמו
רכב בשבילו .כשהוא נתן לנו את התיאור
של הרכב המדובר ,את צורת התקיפה ואת
מספר המשתתפים באירוע — הבנו שיש
קשר לחבורה המדוברת .החשודים נחקרו,
הודו ואף שיחזרו בפנינו את המקרה .את
האופניים הם מכרו ב־ 3,000שקל והתחלקו
בכסף .הצלחנו לאתר גם את המודעה שפיע
רסמו באתר ,כולל מודעות על פלאפונים
ששדדו ומכרו ב־ 1,800שקל .המודעות היו
על שמו של שי תורג'מן".
בגין המקרה הזה הואשמו השלושה ב"קע
שירת קשר לביצוע פשע ,תקיפה בנסיבות
מחמירות על רקע גזעני וגניבה".
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תקיפת הניגרי:
"יא כושי ,תחזור
לאפריקה"
תקיפה קשה נוספת של נתין זר ,דניאל
דריו בן ה־ ,40אירעה ב־ 2באוגוסט ,אחרי
תקרית הבקבוק .פקד ברנס" :הפעם ,לרוע
מזלם ,הם טעו בזיהוי ונפלו על בחור ממוצא
ניגרי ,שהוא קצת גדול בגוף מאריתריאי.
הם רכבו לידו ברמזור ,ירקו עליו וקיללו
אותו קללות נמרצות וגזעניות ,בעת שנסע
באופניים החשמליים שלו ,ואף ניסו לתקוף
אותו במהלך הנסיעה .דריו ניסה לברוח מהם,
אבל הם המשיכו לרדוף אחריו .בסוף ירדו
אליו עם לום ברזל וניסו לתקוף אותו ,ואז
הוא השליך את האופניים וברח משם רגלית.
הפעם הזאת ,התברר לנו ,הם ביצעו את העע
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בירה כשנסעו ברכב סובארו שבבעלותו של
אביו של שי תורג'מן .שי עצמו היה הנהג,
חזי כהן ישב לידו ואליאור סאדה ישב במוע
שב האחורי .ביום שעצרנו את חזי כהן עם
המאזדה השחורה שלו ,מצאנו את האופניים
האלה בתא המטען שלה".
דניאל דריו סיפר בעדותו" :בשתיים לפנ
נות בוקר נסעתי עם האופניים החשמליים
שלי .עמדתי ברמזור בצומת של רחוב ההגנה
בשכונת התקווה .פתאום נעצרו לידי כמה
בחורים ברכב סובארו .הם פתחו את החלונות
שפונים לכיוון הנסיעה שלי והתחילו לקלל
אותי .זה היה לפני שהם תקפו אותי .הם צעקו
לי בעברית' :כושי בן זונה ,תחזור לאפריקה',
וגם ירקו עליי ,ואז התחילו לנסוע".
חוקר :ומה קרה?
"הרמזור התחלף לירוק ,אז פניתי ימינה.
ואז קלטתי שהם התחילו לנסוע מהר־מהר
ועצרו את האוטו שלהם לפניי ,חסמו לי
את הדרך .ואז ירדו אליי שניים מהם .אחד
מהם ירד עם מוט ברזל ביד .אני לא זוכר אם
הבחור הנוסף החזיק במשהו ,והנהג נשאר
ברכב .הבחור עם המוט נעמד מולי וניסה
להכות אותי".
חוקר :מה הם אמרו לך?
"'כושי בן זונה ,תחזור לאפריקה' ושוב
ירקו עליי .ואז נבהלתי .זרקתי את האופע
ניים על הרצפה וברחתי משם ברגל .התע
קשרתי למשטרה .הגיעה לשם ניידת סיור,
ואז השוטרים יחד איתי התחילו לחפש באע
זור את הרכב שלהם – ולא מצאו .התלוע
ננתי על גניבת האופניים שלי ,אבל ידעתי
שהמשטרה שלכם חזקה ואתם תמצאו את

האשמים ותחזירו לי אותם".
חוקר (לחזי כהן) :מה היה עם הניגרי?
"לגבי הניגרי אני נשבע לך שלא נגעתי
בו .ירדתי מהאוטו ורק רדפתי אחריו".
חוקר :מה החזקת ביד?
"מקל .הרמתי קרש ארוך ,ואז ראיתי שיש
גם לו קרש ,ואז רדפתי אחריו .אני מצטער,
מה אני אעשה? הלוואי שיכולתי להחזיר את
הזמן לאחור".
שי תורג'מן" :חשבנו שהוא סודני ,וכש
שהוא זרק את האופניים שלו ,לקחנו לו
אותם".
חוקר :למה הוא זרק את האופניים?
"הוא נבהל .אני לא יודע למה .הוא הלך
טיפה אחורה ועוד טיפה ואז עוד טיפה והתע
חיל לברוח".
אליאור סאדה" :זה קרה בשכונת התקווה
על יד רחוב אצ"ל .חשבנו שגם הוא היה סוע
דני .יצאנו אליו מהאוטו עם קרש .הוא ברח
ולקחנו לו את האופניים".
חוקר :איפה האופניים?
"אני חושב שהם באוטו של חזי כהן".
למה לא מכרתם אותם?
חוקר" :כי הם היו מקולקלים או שלא היו
טעונים בחשמל ,אז הלכנו כדי לתקן את זה,
ואז האופניים נשארו באוטו של חזי".
"בין החשודים לדריו נערך עימות" ,מספר
רפ"ק רחמים" .דריו התחיל לצעוק עליהם:
'קראתם לי כושי בן זונה וירקתם עליי'.
פקד ברנס" :הסברנו להם שמה שעשו
נחשב לפשע שנאה".
ואיך הם הגיבו?
"הם הביעו חרטה כנה וביקשו ממנו סליע

תגובות
"מרשי סולד מכל גילוי של גזענות"
¿ פרקליטו של חזי כהן ,עו"ד שחר מנדלמן" :מרשי הינו בחור נורמטיבי ממשפחה
ערכית ,שנסחף לביצוע עבירות שאינן מאפיינות את אורחותיו .לשמחתנו ,בית
המשפט שחרר אותו למעצר בית ונתן משקל מכריע לעובדה כי זוהי הסתבכותו
הראשונה עם החוק .המקרה טילטל את מרשי ובני משפחתו והוא מביע חרטה עמוקה
על חלקו בפרשה".
¿ פרקליטיו של שי תורג'מן ,עו"ד ששי גז ועו"ד טליה גרידיש" :על פניו נראה
כי המשטרה ניפחה מאוד את התיק הזה ,והעבירות בו הן ללא פרופורציה .מרשי
הוא בחור צעיר לימים ,בן למשפחה טובה מאוד ,נטול עבר פלילי ,שזו הסתבכותו
הראשונה עם החוק .הוא הבין את הטעות שעשה ,הודה בביצוע העבירות המיוחסות
לו ,הביע צער ואף בכה בחקירה .אני מקווה שבית המשפט ינקוט נגדו צעד שיקומי
ולא צעד עונשי".
¿ פרקליטו של אליאור סאדה ,עו"ד ערן אמרני" :מרשי הוא חייל לפני שחרור,
שנתן את כל כולו לביטחון המדינה .מדובר בחבורת בני טובים נעדרי עבר פלילי,
אשר לכאורה נגררו לביצוע העבירות המיוחסות להם .כל הנאשמים הם בני שיקום,
ולכן ראוי ונכון שמדינת ישראל תסייע בשיקומם ,ולא תקריב את הצעירים למען
יראו וייראו".
¿ פרקליטו של בנימין שולומוב ,עו"ד רון פרסטר" :עניינו של מרשי שונה באופן
מהותי מעניינם של הנאשמים האחרים בתיק ,בכך שהוא מואשם במעורבות באירוע
אחד בלבד מתוך שישה המתוארים בכתב האישום .יחד עם זאת ,לא יוחסה למרשי
עבירת קשירת הקשר על רקע גזעני כפי שיוחסה לשאר הנאשמים .מרשי ,בחור
צעיר ללא עבר פלילי ,הודה במעורבותו המינורית באותו אירוע בודד והביע חרטה
כנה ואמיתית על מעשיו .מרשי לא יכול היה לצפות את השתלשלות האירועים
במקרה המדובר ומדגיש כי הוא סולד מכל גילוי של גזענות".

סוף" .כל הזמן היה
בלגן .היינו
ילדים סתומים"
בכתב האישום נגד החשודים ,שהוגש
באמצעות עו"ד דיה בן־אסא ,עוזרת ראשית
לפרקליט מחוז תל־אביב (פלילי) שליוותה
את התיק ,מוזכרים עוד שני אישומים ,הכוע
ללים אירועים ותקיפות נוספות שהתבצעו
במהלך חצי השנה האחרונה על ידי חבורת
הנוקמים ,שמועדם המדויק אינו ידוע.
חברי הכנופיה הסתייעו לא רק ברכבים
מסוג מאזדה וסובארו ,אלא גם באופנוע.
למשל ,חזי כהן ואליאור סאדה נאשמים כי
רכבו בשעות הלילה על אופנוע בבעלותו
של שי תורג'מן .הם הבחינו בנתין זר ממוצא
אריתריאי או סודני שהלך רגלית והחלו
לעקוב אחריו .כשניסה להאיץ את הליכתו,
הם ירדו מהאופנוע ורצו לעברו.
"בתגובה להתנהגותם המאיימת ומתוך
תחושת פחד" ,כך נטען" ,השליך הקורבן
מכשיר סלולרי מסוג אייפון  4לעברם ונמל
לט לעבר בניין סמוך במקום .השניים לקחו
את המכשיר ונסעו מהמקום" .במקרה אחר,
נטען בכתב האישום" ,בשעות הלילה ברחוב
תדהר ,חבורת הנוקמים עקבה באותו האופן
אחרי נתין זר אחר ,שגם הוא מרוב בהלה
השליך לעברם את הפלאפון שלו ונמלט
מיד מהמקום".
חוקר :למה כולם זורקים את הרכוש שלהם
ובורחים?
חזי כהן" :מהפחד .היה מקרה שרדפנו
אחרי מישהו והוא מרוב הפחד זרק את הגע
לקסי שלו".
חוקר :ומה קרה למכשיר?
"דרכתי עליו ושברתי אותו".
ספר לי על האירוע שבו הגעתם עם אופ־
נוע .זוכר מה קרה?
שי תורג'מן" :אין לי מושג .זה היה בין
המקרים הראשונים".
חוקר :ומה קרה עם הסודני שרדפתם אח־
ריו?
"הוא הלך על המדרכה ואז באנו אליו.
הוא רץ לכניסה של הבניין .חבר שלי רץ
אליו ,ואז הסודני ,כנראה מהבהלה ,זרק
עליו את הפלאפון שלו ופצע לו את האוזן.
האייפון נפל על הרצפה ואז החבר שלי הרים
אותו ושם בכיס".
חוקר :איך אתה יודע שהוא סודני?
"זה אותו דבר בשבילי".
חוקר :למה הסודני התחיל לרוץ?
"כי התקרבנו אליו".
חוקר :מה עשיתם באייפון שלו?
"הוא היה שבור .נדמה לי שמכרנו אותו
ב־ 600שקל".
אליאור סאדה" :היו גם מקרים שרק תקפ
פנו סודנים ולא לקחנו מהם שום דבר".
חוקר :היה לילה שבו תקפתם כמה סודנים?
"אני לא זוכר".
חוקר :היה מקרה בשכונת התקווה שהר־
בצתם לסודני והייתה איתו מישהי?
"כן .היה מקרה כזה בשכונת התקווה.
אני לא עשיתי לו כלום .אני זוכר שכל
הזמן היה בלגן ולא רק איתו .היינו ילדים
סתומים"† .
shosh-m@yedioth.co.il

צילום :אביגיל עוזי

רפ"ק רחמים" :התערבנו בזמן .תקיפה
תופעתית כזאת הייתה יכולה להידרדר ולע
גרור אחריה עוד קבוצות".

חה .הוא הסתכל עליהם בעיניים עצובות
ואמר' :אני סולח שגנבתם לי את האופניים'.
היה לו קשה לעכל שהם ביצעו את זה רק
משום שהוא כהה עור".

