בין שתיקה להסתרה בפרשת האסיר הנוסף
כמו בכל גל חולף של פרשיות, ניסו בירושלים להרגיע את הציבור ולהבטיח לו שיש על מי לסמוך - גם בטיפול במי שעליו הציבור סמך, עד שסרח
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צילה״, שם בדוי, אינה נוהגת להקדים לישון. אתמול, בשעת ערב מאוחרת, התלבטה כיצד להשיב לפניית עיתונאי - לשתוק או לדבר, מה לומר אם תאמר, אם זה יועיל לעניינו של בעלה או יזיק לו. לבסוף, לאחר שנועצה במי שנועצה, העדיפה לנצור את תגובתה. היא הסתפקה במלים ״אני מנועה״. אסור, כמובן, לה ולא רק לה, אף לרמוז מה עשה בעלה, ומה עשה לפני שעשה מה שהרחיק אותו ממנה לשנים.

השם הבדוי, זה או אחר, הוא כאן עצם העניין. זה נכון בסי־איי־אי ובק־ג־ב ובכל הארגונים הדומים בעולם, חיצוניים כפנימיים, מודיעיניים כמשטרתיים. משימות המחייבות חדירה לסביבה עוינת, חשדנית כלפי זרים, כרוכות באימוץ סיפורי כיסוי וזהויות שאולות. רוסי יופיע כאמריקאי, יעקב כמוסטפה, רכז השב״כ - לא חשוב מה שמו - כקפטן לא־חשוב־איזה. כדי להיטמע ללא צרימה, כדי שהגוף לא ידחה את השתל, אין די בתלבושת ובאיפור של שחקן שאתמול היה קזבלן ומחר יהיה ריצ׳רד השלישי. מוכרחים להיוולד מחדש ולשלוט בכל פרט ונימה, כי החשיפה מאיימת על החירות ואף על החיים, אם מאחורי חוואי הסוסים הגרמני וולפגנג לוץ יתגלה במצרים זאב גור אריה ואם כאמל טאבת יילכד בסוריה כאלי כהן.

לכן לא השם הבדוי כשלעצמו מפר את האיזון במסלולו של מי שהתרגל להתכחש, בנסיבות מקצועיות, לשמו האמיתי ולרוב גם לשיוכו הלאומי. פעם היה ״ג׳ון סאליבן״, עכשיו הוא ״משה לוי״, מה כבר ההבדל. התפנית המפתיעה בעלילה היא הנפילה מאיגרא רמא של שליחות ממלכתית מסעירה לבירא עמיקתא של תא מבודד, ממודר ומפוקח בכלא. ממסוכן למסכן, מגיבור המשוטט ברחבי תבל למחוק פנים שצר עולמו כעולם ג׳וק בבית הסוהר, עדיין בזהות לא לו.

את גרסת המציאות של יצירת המופת ״האסיר״, עם פטריק מקגוהן, הלוא הוא ״מספר 6״ - הסוכן החשאי שנחטף ומוחזק באי, כמו נפוליאון בסנט הלנה, כמו אלפרד דרייפוס באי השדים, במעקב מתמיד של רב־כלאי אפוף חידה, ״מספר 2״. אלא שבחיים האמיתיים יש סיבה והליך ומערכת ותקנון. על הנייר הכל בסדר, עד שמתברר ששום דבר אינו כסדרו.

״צילה״ היא מדאם איקס. לא אשת מסתורין בעצמה, כמו באותו סרט ישן של לנה טרנר, אלא בנוסח פראו דוקטור - אשתו של אסיר אלמוני. השקט והריחוק מהכותרות נוחים לה, כאם וכסבתא העסוקה בחייה במרכז הארץ ולעתים יוצאת למסע של שעה וחצי, לביקור משפחתי אצל בעלה. הרצון לראותו בחוץ בתוך זמן קצר ככל האפשר, בתקווה שמעונשו ינוכה שליש בזכות התנהגותו הטובה, מתנגש עם המהומה התקשורתית שהתחוללה השבוע, כספיח לפרשת בן זיגייר, אף שלא היה קשר ממשי בין המקרים. לכן היא מתאפקת ושותקת בזמן שאביגדור ליברמן, פוליטיקאי הנושא את שמו של נאשם העומד לדין בירושלים, מזמין לכנסת מצלמות ומיקרופונים לתעד אותו מדבר על ״מקרים חמורים ביותר״.

שב”כ בתוך שב”ס

אסיר אלמוני, או למען הקיצור א״א, אי־בריבוע שהורשע במשפט פיתגורס, הוא תיאור ההולם כמה וכמה מה״דיירים״ - יחי העידון - של אגף 13 ואגף 15 בכלא איילון ואגפים דומים במתקני שירות בתי הסוהר. מי שלמד מלונאות, לפרנסתו בתום שנותיו כאיש ביטחון, יכנה אותם ״אורחים״ ויפעל להגדיל את תפוסת חדריהם לילה־לילה, פן תקטן הכנסתו. אבל בכלא אין אורחים ואין מארחים, אין דיירים (אם כי יש בעלי בית). יש רק אסירים (לאחר הרשעה) או עצירים (בעת ההליכים המשפטיים); וסוהרים.

יעקב גנות הוא כיום מנהל רשות שדות התעופה. הצלחתו נמדדת בזריזות תנועתם של הנוסעים. באמצע העשור שעבר, כנציב הנמרץ של שב״ס, השתהו אצלו יותר. גנות, רב־גונדר וניצב בדימוס, הפך את שב״ס ל״רשות כליאה לאומית״. הוא קיבל אחריות גם על בתי המעצר, שנמצאו עד אז בחצר מקום העבודה הקודם שלו, המשטרה. היו לו מוניטין ומונופול, אבל בחומה - שעליה הופקדו בהמשך בזה אחר זה שני ניצבים נוספים מהמשטרה, בני קניאק ואהרן פרנקו - יש סדק: אסירים כמו זיגייר נמצאים בממלכה בתוך ממלכה, שב״כ בתוך שב״ס. שירות הביטחון הכללי, המבקש לחסום בגופו זליגת מידע, שולט באגפים אלה באמצעות נאמניו, קציני חטיבת המודיעין של שב״ס (שעליה מפקדים בשנים האחרונות ניצבי־משנה מהמשטרה המטפסים שם לדרגת תת־גונדר). כך יכול כל ארגון, גם במתח הפנימי בכלא שבין הפיקוד למודיעין, להתכחש למלוא אחריותו. זה רק מאכלס וזה רק מייעץ ואיש אינו נותן דין וחשבון מקצה על קצה. פיקוח נפש דוחה שב״ס.

השב״כ, האמון על חקירות ביטחוניות, הוא שבנה את התיק נגד בעלה של ״צילה״. קדמו לכך שנים של עבודה מאומצת ועשרות, אולי מאות, מתושאלים. זאת היתה הפרשייה הקשה ביותר של ״אבו־שריף״ (עוד כינוי), בהיותו ראש אגף החקירות בשב״כ, משום המגבלות החוקיות החלות על תנאי החקירה של ישראלים.

מישהו חמום מוח, ששמע משהו על בעלה של ״צילה״, פלט במקום כלשהו ש״מגיע לו כדור בראש״. הנה עוד סיבה מדוע חיוני שהשב״ס ישמור היטב על אסיריו. הם עלולים להיפגע לא רק מידי עצמם. לכן כשנמצאה גופתו התלויה של זיגייר הידהדה אותה אמירה בדבר ״כדור בראש״ - ייתכן גם כדור במובן של גלולה - ודירבנה את ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ׳, לבצע חקירת סיבות מוות (חס״מ) קפדנית, בפיקוח השופטת דפנה בלטמן־קדראי. סגלוביץ׳ ביקש לוודא שאכן היתה זו התאבדות ושזיגייר לא נרצח, לא במישרין ולא בלחץ נפשי מפתה ומעודד.

יצא שהחשש מהתנכלות לאסיר אלמוני אחד גרם לבדיקה מדוקדקת של מות אסיר אלמוני שני, ופרסום אותו סעיף 39 בדו״ח החקירה, שאיזכר את קיומם של ״דייר״ ואגף ביטחוניים במקביל לזיגייר, חולל בתורו את ההתעניינות המחודשת באסיר האלמוני הראשון.

חובת הפיקוח

עורכת הדין אורלי בן ארי מפרקליטות מחוז המרכז לחמה כדי למנוע פרסום חומרי חקירה. היא ביקשה להגן על זכויות הסוהרים שנחקרו ועל פרטיותם של בני משפחת זיגייר. בצר לה העלתה מן האוב שתי נשים ידועות בתולדות ישראל, הזמרת עפרה חזה (״דמות אשר עניינה וסיקרנה מאוד, בעלה אף הסכים לפרסום חומרים מסוימים, ובכל זאת עמדה המדינה על סירובה לפרסום... לא תמיד ניתן להפקיד באופן מוחלט את השמירה על כבוד המנוח על בני משפחתו״) והצנחנית חנה סנש. השופטת השתכנעה רק חלקית והמשיכה לאסור על פגיעות מסוימות בצנעת הפרט, אבל לא פחות חשוב מכך היה סילוקו של התירוץ הביטחוני. כדברי עו״ד בן ארי, ״אני אומרת בצורה פוזיטיבית, אין פה אינטרסים ביטחוניים מובהקים כלל וכלל״.

עם חותמת כשרות כזאת, המאשרת שאין נזק ביטחוני בהבאת העובדה שהיה לפחות עוד אסיר אלמוני כמו זיגייר לידיעת הציבור כולו (ולא רק קומץ פקידים, עורכי דין בעלי סיווג המאפשר פרנסה מתיקים ביטחוניים ועיתונאים שבלוטותיהם גורו למראה צו איסור פרסום), המריא הסיפור לדרכו.

הדיון הציבורי חיוני, גם אם הוא נשאר מחוץ לליבת הסוד של מה שהביא את האסירים האלמונים לתאיהם, ובמקרה של זיגייר גם למותו. המערכת הממלכתית, על אגפיה הביטחוניים והמשפטיים - ה״15״ וה-״13״ שלה - העוסקים בפרשיות כאלה, מאמינה שיש לה סיבות טובות להעלים מהתודעה אנשים מסוימים שפעלו בנסיבות מסוימות. גם אם זה היה נכון בזמן מן הזמנים, זה לא בהכרח נכון בחלוף השנים. עד לפני 17 שנה ומינוי האלוף הגלוי דני יתום לראשות המוסד, גם נאסר פרסום שמותיהם של ראשי המוסד והשב״כ. כרמי גילון היה כ׳ ושבתי שביט היה ש׳, כל אחת מהשתיים. הנימוק היה ששם גורר תצלום ומכביד על ראש הארגון לפקד מקרוב על אנשיו במרחקים. היה בכך מן האמת, אך לא אמת שאי אפשר להסוות בתחפושת, והאחריות הציבורית של בעל זהות ידועה חשובה יותר. יתום והממונה עליו, בנימין נתניהו, מיהרו לגלות זאת בכישלון המוסד בפרשת חאלד משעל.

ל״צילה״ נוח כרגע שבעלה יישאר אסיר אלמוני. ואכן, האסירים אינם אלמונים למשפחותיהם, וגם לא לשורה ארוכה של בכירים בעבר או בהווה במשרד המשפטים - מני מזוז וערן שנדר, יהודה וינשטיין ומשה לדור, עדנה ארבל ודבורה חן, שי ניצן ואלי אברבנאל - ולכן ראוי לבחון גם עד כמה הם מילאו את חובת הפיקוח על התיקים הסודיים שעברו דרכם. האם ראו - בתאים עצמם - את האנשים שמאחורי השמות, אמיתיים כבדויים, או שמא הסתפקו בקריאת ניירת. יש לכך חשיבות רבה דווקא מפני שבימים האחרונים, כמו בכל גל חולף של התעניינות בפרשיות אלה, ניסו בירושלים להרגיע את הציבור ולהבטיח לו שיש על מי לסמוך, גם בטיפול במי שעליו הציבור סמך, עד שסרח.



