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הרושם העולה מהקלטת אינו של מחדל דרמטי, אלא של חיכוך נורמלי בין אנשי ציבור לאורחים. ראינו
את רבץ במצבי חיכוך דומים עשרות פעמים בשנה, שלא לדבר על פרס, ושרים אחרים. צריך לזכור
שהקהל היה אוהד, שמח. המנחיגיב רצו לגעת באהבתו. באווירה כזאת קשה להפריד בין האוהבים

שיטו לב לשנייה שבה נרצח רבין.
Îיגאל עמיר מחכה עד שהקורבן המיועד עובר על פניו, ואז נע במהירות, בת
נועה מעוגלת, אל התפר שבין שני המאבטחים. הוא מקרב את האקרח אל גבו
Îשל רבין. הבזק. אור רע קורע את התמונה. רבין מסב את פניו שמאלה, אל כיו
ון היורה. נרמה שהוא תמה על כל העניין. המאבטח מימינו, יורם רובין, מרכין

את ראשו, אינסטינקטיבית. עוד שתי יריות נשמעות. רבין נופל.
אין בסרט אף לא תמונה אחת שצריך להרחיק בגללה את הילדים. כל צופה
Îטלוויזיה, גם הצופה הרגיש, מורגל בתמונות קשות בהרבה. הזעזוע מקורו בי
Îריעה, שלמרות שזה נראה כמו סרט ומתנהג כמו סרט, זה לא סרט. והאיש שנו

רה בגבו לנגד עינינו איננו שחקן. הוא ראש ממשלת ישראל.
למראה התמונות שב ונרצח משהו בכל אחר מאיתנו. הטראומה חוזרת, בכל
עוצמתה. והכל בערשה התמימה, החובבנית, של מצלמה ביתית. נאומו של

פרס. נאומו של רבין. שאגות השמחה
של הקהל. הצלם מוותר על שיר הש-
לום ועובר אל המדרגות האחוריות.
אורה נמיר צוחקת. רענן כהן מזיז את
Îהגדר המשטרתית. יוסי שריד יוה
למכוניתו, וזוכה במחיאות כפיים.
Îשמעון שיטרית מעניק ראיון לסטו
דנט, שאחרÎכך מופיע שרב, במרכז

זירת הרצח.
הכל צפוי כל כך, משפחתי, שמח.
הצלם מסולק עכשיו אל גג קניון
"גן העיר". הוא משקיף על רחבת
המכוניות מלמעלה. המיקרופון שלו

Îקולט צרחות היסטריות. קרוב לוודאי נערות, גרופיס של אביב גפן. הצלם הר
לך אל הקצה השני של הגג ומצלם את הכיכר המתרוקנת.

Îשכת, לקראת פרסום הקלטת, שבתי וסיירתי, בהדרכת קצין משטÎבמוצאי
רה בכיר, באיזור הרצח. הוא הראה לי את הגשר בין מיפלס הבמה לגג הקניון.
הגג היה סטרילי, אמר, אפשר היה לחעביר את רבין מכאן ולהוריד אותו בחניון
גן העיר. הוא לא ידע שהגג לא היה כל כך סטרילי: צלמנו החרוץ עמד שם,

לפחות הוא.
הצלם חזר מייד אל הנקודה המשקיפה על רחבת החניה. שבה וייס נפרד

.. לשלום מהשגריר בסיוני
מכין עשרות האנשים שמסתובבים בין המכוניות מתמקד הצלם ביגאל
Îעמיר. משהו מושך אותו באיש הזה: אולי משום שכולם עסוקים, חוגגים, מחלי
פים חוויות, והוא, הרוצה, מרוכז בעצמו. הוא יושב על עציץ האבן הגדול, הע-
גול, בעורף רחבת החנייה. הוא עומד, ידיו שלובות על החזה, רגליו שלובות,

רגל שמאל נשענת על ימין.
פרס יורד. הוא מוקף שוטרים ומאבטחים. מלווה אותו המאבטח י', שהיה מפ-
Îקד האירוע ואתמול היה אחר מהשבעה שקיבלו מווערת החקירה מכתבי אזה

רה. פרס מסתובב ברחבה, נענה לאהבת הקהל.
המצלמה חוזרת אל הרוצח. עכשיו אנחנו יודעים ששקל לתקוף את פרס,
והחליט לוותר עליו, ולהמתין לרבץ. למרות שהאכטחה של פרס נראית, על פי
הקלטת, הדוקה משל רבין, נדמה שגם הוא לא היה חסין. עמיר שב ומתיישב
ÎהמÎעל דופן העציץ. עיני הכל נשואות אל המדרגות, בהן יירר ערר מעט ראש
Îמשלה. רק הרוצה מפנה אל המדרגות את צידו, כאשר יירד רבין הוא יקום, ימ

תין לשנייה הנכונה ויתקוף.
הקלטת מפריכה, לכאורה, את התיאוריות הקונספירטיבירת שנפוצו לאחר
הרצח. הרושם העולה ממנה איננו של מחדל ררמטי, אלא של חיכוך נורמלי
בין אנשי ציכרר לאזרחים. ראינו את
Îרכין במצבי חיכוך רומים עשרות פע
Îמים בשנה, שלא לדבר על פרס, וש

רים אחרים.
על פי החומר בקלטת, המאבטחים
של ראשÎהממשלה לא זנחו אותו.
שלושתם, כולל המאבטח שמאחור,
היו קרובים אליו כל הזמן. למרבה

_ האסון, בשנייה הנכונה הם לא היר
קרובים די, או לא עירניים די. אין
Îבכך כרי להפליל אותם. עובדה שהו
ועדה, שבחנה לעומק את הקלטת,
נמנעה מלשגר אליהם מכתבי אזהרה.
מחדל האבטחה מתחיל קורם, במהומה שהיתה ברחבת החניה. צריך לזכור
שהקהל היה אוהד, שמח. המנהיגים רצו לגעת באהבתו. באווירה כזאת קשה

להפריד בין האוהבים.
Îבכל זאת, כך עולה מהקלטת, נעשה מאמץ להרחיק את הקהל. למרבה המח
דל, המאמץ הזה לא כלל את הרוצח. הוא נשאר בתוך המעגל. הוא לא היה הי-
היר, אכל כפי שמגלח הקלטת, הוא בלט לעין. מי שהניח ליגאל עמיר להיטמע

במעגל הפנימי איפשר, למעשה, את הרצח.
המחדל מתחיל, כמובן, כשלבים מוקדמים יותר, סמויים מן העין: בכישלון
המודיעין, בכישלון הסיכול, ככישלון תוכנית האבטחה, במה שנחשד כחוסר
תיארם טראגי בין אגפי השב"כ. ואולי עוד קודם, בסירוב להפנים את האפש-
רות, שיהודי ירצח את ראש ממשלת ישראל ולהוציא ממנה את המסקנות הרא-
ויות. ואולי עוד קורם: בהתפרעות. כהסתה. במזימה. את כל אלה לא רואים

בקלטת. מה שנשאר מהקלטת הוא רק ההבזק.

ע'5 9י הקלשת, המאבטחים של
ראשÎהממשלה לא '?נחז אותו. שלושתם,
מלל המאבטח שמאחור, ח*ו קדלניס אלט
כל הזמן. למדגה האסון, גשנ"ה ה;מ;ה
/ אל לא ע<רניי2 רי חם לא חיו קריג<0 7*

- מאת אורה עריח -
העו"ב ב8Î ייערך בערוץ 2 משדר מיוחד ומורחב, שבמרכזו הקלטת של

רצח רבץ. שצילמ רוני קמפלר.
במשדר "חמש עם רפי רשף" יובא קטע משיחה שערך רשף עם הצלם קמפלר.
ב8Î בערב יתחיל המשדר המיוהד, שבו תוקרן הקלטת שצולמה בדקות האחרונות
Îלפני הרצח, ובה היריות והתמונה האחרונה של רבין בחייו. באמצעות הקלטת יי

ערך באולפן שיחזור של ליל הרצח ושל המחדל הביטחוני, ויובאו תגובות של
המשתתפים במשדר. יהיה גם שידור חי מכיכר רבין. רשף ישוחח עם הצלם על

אירועי הלילה ההוא ועל הנסיבות שהביאו אותו לזירת הרצח.
בשעה 9 ישולב בחדשות משדר מיוחר של התוכנית "עובדה" של אילנה דיין,
ובו תגובות נוספות, המשך השידורים החיים והתייחסות למשפטו של יגאל

עמיר, שנפתח היום.

על קו התפר
Îמה שנאמר על ירוש
לים ושכונות בה, שמעתה
תהיינה כקוÎהתפר, חל על
חלקים גדולים במדינה:
במותניים הצרים שלה או
כתענכים. פעם, לפני הר-
בה שנים, עמד ליגיונר
"מטורף'' במרÎאליאס, וק-
טל באנשי מדע ישראלים
Îרחל. בינתיים השÎכרמת
Îתנו הדברים, אבל אפש
רות הסיטואציה ההיא חו-
זרת כעת גם באותה סבי-
בה, עם "פארטנריבר אח-
רים ואצבעותיהם על הה-
דק. האם יש להסיק מדב-
רי אלוף הפיקוד, שאנו חו-
זרים לשיטת ה"סמוך" גם

כאן?
האם הורי ילד, שיילך
לבית ספרו ברחוב מרג-
לית בירושלים יכולים
Îלסמוך על המשטרה הפ
לשתינית בכיתÎגיאלה,
שתבטיח את שלומר וחייו?
או שמא עליהם לציידו
בהסכם אוסלו ב' יחר עם

הילקוט?

היועץ המשפטי למ-
משלה נאלץ לסגת חדות
משתי עמדות רציניות
ומהותיות שנקט. מאחת,
לגבי השתתפותו בדיוני
ועדת שמגר, נסוג באולם
דיוני הבג"צ. מהשנייה,
באשר ל"הנחיותיו" לתק-
שורת, נסוג ככר על סף

הבג"צ.
כל זה לא היה חשוב
במיוחד, שכן גם ליועץ
משפטי, ככל האדם, מותר
לטעות ולנסות להתחמק
ממלוא כובד טעויותיו -
אילולא ההשוואה המתבק-
שת עם יועץ משפטי קו-
דם, שטעה גם הוא, ולא
בקטנות. ממר חריש גבינו
רור האחרון. יאת ליטרת הבשר ער הפי-

•

אי"ירידת הגיאוÎנאצים
באוסטריה מדאיגה הרבה
יותר מאשר עליית הקומו-
ניסטים והז'יריבובסקים
ברוסיה, יש הבדל ברמת
Îהציפיות מחברה, שבהה
ÎתקÎפוכרת סערה חםרת .
רים כמעט, כפי שזה ברו-
סיה, לבין הציפיות מחב-
רה שבעה ועשירה, הנו-
שאת גם מטען לא קטן של

אשמה כמו אוסטריה.
אבל אוסטריה נחשבת
למרינה מכובדת והגובה,
Îואפילו אם רבע ממצבי
עיה בוחרים בניארנאצים,
מסתפקים כלפיה במשי-
כת כתפיים של "ככה זהי'.
מה לעשות, ודווקא על
רקע ההיסטוריה האוסט-
רית, הימין שלה חייב יו-
תר להריר שינה מעינינו
מאשר הצמד הימני קומו-

ניסטי ברוסיה.

דב גנחובפקי
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שמוגה דקות של מחדל ז<עק לשמ"ם. גה<נף מצלמה נחרץ דינה
ש<מ גשב"כ. לא צריך חקירות, עד<ם וד- של המחלקת לאבטחת א*
ומות של גת< משפט. גם אם הסרט קצת אפל, מטושטש ולעתים
לא ממוקד - ד* בו גדי להטיל זרקור על תמונת האגטחה הכושלת.
לא במקרה קלטת עדשת המצלמה את יגאל עמיר שוב ושוב.
לאורך כל שמונה הדקות, שבהן תיעד הצלם את איזור החנייה
של עיריית תל אביב, בולט יגאל עמיר בלב הזירה - במרכז מת
שאמור היה להיות "השטח הסטרילי". הוא פשוט היה שם, כל
הזמן. כל מי שחלף במדרגות עבר דרכו. או שהוא ישב על עציץ
בטון גדול, או שהתייצב סמוך לעציץ בכל פעם שנדמה לו שהט-

רף מתקרב. תחילה היה זה שמעון פרס, ואחרÎכך - רבץ.
שמונה דקות, ושום דבר שם לא סטרילי. עוד בטרם מתחילים
האישים לרדת מן הבימה חולפת המצלמה על פני שוטרים במ-
דים, העומדים במגרש החנייה בקבוצות של שנייסÎשלושה. על-

פי התנהגות השוטרים, על'פי תנועותיהם, לא ניכרת יד המכוונת
את פעולתם. נראה שהם מסתובבים שם ללא מטרה מוגדרת,
ללא ענייך. בשטח הסטרילי מסתובבים גם אזרחים, בבודדים
ובקבוצות. חלקם קשורים כנראה לאמכים המופיעים על הבמה,
וחלקם לאח"מים שמכוניותיהם ממתינות במגרש החנייה. ויש

גם כאלה שקשה לשייך אותם לתפקיד כלשהו.
Îנוכחותו של עמיר שמונה דקות במרכז הזירה מלמדת כי הצ
ליח ליצור אצל הסובבים את הרושם שגם הוא שייך, איכשהו,
לענייך. ואגב, משני צידי העציץ שעליו הוא יושב חונים שני אופ-

נועים. של מי!
האיזור היחיד המתקרב להגדרה "סטרילי" הוא המדרגות
עצמך. הכניסות למדרגות, מלמעלה ולמטה, סגורות במחסומים
ומאובטחות. המדרגות עצמך ריקות. עד שמתחילים האח"מים
לרדת מך הבמה. הירידה שלהם אל משטח החניית יוצרת וגוועה

לא מבוקרת בשטח - אנשים וכלי רכב נעים ממקום למקום, מה
שמגביר את הערפל באיזור החנייה. עכשיו עוד יותר לא ברור

מה עושה שם כל אחד. האיזור הסטרילי נראה כמו טיילת.
פרס יורד וסביבו ארבעה מאבטחים, צמודים. יגאל עמיר
קם, עומד מאחורי העציץ, משכל את רגליו. פל.ס מכונית מאיר
אותו והוא בולט, כמו נר, במרכז התמונה. פרס לא פונה היישר
למכונית אלא פונה ימינה, לכיוון הקהל. יחד איתו מאבטחים
ושוטרים. הוא יוצא לכיוון המכונית, לא בדרך הישרה. הצעידה
לא מסודרת. הוא עוצר, מדבר עם אנשים. המאבטחים מכוונים
אותו לאיחור מבודד יותר, בחלק הצפוני של החנייה. מאבטחיו
של פרס נראים עירניים, מתבוננים לצדדים. אבל איש מהם לא

נראה כשהוא מתבונן גם לאחור.

(המשך בעמוד 30)



הצלם, רוני קמפלר, בן 37, רואה חשבון במשרד מבקרת המדינה. הוא
חובב צילום ואת התמונות ההיסטוריות צילם במצלמת ויראו של חבר.
צבנות באוויר" היתה לי תחושה ש משהו רע יקרה, היתה מן ע קמפלר: "

מאז רצדו יצחק רבין מתחלף רוני קמפלר (37) בתחו-
שה שהגורל שיחק בו ושלח אותו במוצאי השבת ההיא
ל3יכר. כשהוא משחזר את האירועים באותו ערב,

שצילם את קלטת הווידאו
המתעדת את הרצח, הוא בו-

פה ונראה כילד אבוד.
Îאביבי, בוÎקמפלר, רווק תל
Îגר תיכון עירוני ד', למד כלכ
Îלה וראיית חשבון באוניבר
סיטה העברית. הוא עובד בס-
ניף של משרד מבקרת המדינה
כתלÎאביב. אל העצרת בכיכר
הלך ברגל מניתו בצפון העיר,
Îעם מצלמת ויראו 8 מ"מ, שלו
וה מחברו במיוחד לצורך צילום

האירוע.
קמפלר, צלם חובב, אן אין
ברשותו מצלמה משלו. הוא
Îמצלם פעם בשנה במצלמת הוו
ידאו, שמביאה אחותו כשהיא
מגיעה מארה"ב לחופשה למשך
Îחודש. כשתאוות הצילום מד
גדגת באצבעותיו, הוא שוכר
מצלמה תמורת תשלום. הוא
מצלם כעיקר אירועים משפ-
חתיים, תמונות טבע ולעיתים
Îגם אירועים פוליטיים, כמו הע
צרת של הימין לאחר פיגוע

האוטובוס ברמתÎגן.
במשך כשעה צילם רוני קמפלר את העצרת מתוך הכי-
כר, כשהוא מסתובב בין ההמונים. לאחר שנגמרו הנאומים
והחלה הופעת האמנים, העדיף לחפש זווית אחרת לצילום.
קמפלר: "התחלתי להסתובב בשטח החנייה. צילמתי את
האח"מים יורדים מהבמה. בשלב מסוים אנשי הביטחון הזיזו
את כל מי שהיה בסביבה. אז החלטתי לעלות למרפסת של
גןÎהעיר. הייתי הצלם היחיד שם וכל הזמן היתה לי תחושה
שמשהו רע יקרה, היתה מן עצבנות באוויר. אולי בגלל

שבמילואים אני עוסק בתפקידי אבטחה, הייתי יותר רגיש
לזה. מהר מאוד אמרתי לעצמי שזה לא יכול להיות. הרי יש
כאן כל כך הרבה אנשי ביטחון. בסרט שצילמתי העברתי
את הפחדים שלי. המצלמה מסתכלת על כוחות הביטחון

כאילו אני מרגיש שמשהו לא בסרר".
- למה התמקרת דווקא על יגאל אמיר?

"בהתחלה הוא נראה לי
חשוד, כשישב שם ליד העציץ.
היתה לו נוכחות בולטת והרי
כל הזמן דיברו על רצח פולי-
טי, על פיגוע - והוא נראה לי
כמו רוצח פוטנציאלי. אחר כך
אמרתי לעצמי שהוא בטח שו-
טר סמוי, כי אחרת השוטרים

כבר היו מטפלים נו"
- וכעבור כמה דקות אתה

שומע שלוש יריות?
"אני קודם פותח זווית רח-
Îבה במצלמה ותופס את רבין יו
רד מהמדרגות Î ואז שומע את
היריות. השוטר לירי אמר לה-
תכופף. נשכבתי על הרצפה
והפסקתי לצלם ורק הרגשתי
כעס נוראי .על עצמי. על זה
שהגורל הכריח אותי להנציח
את הרצח הנוראי הזה. שאלתי
למה דווקא אני, הרגשתי שיר
הגורל משחקת בי. הלכתי הבי-
תה ובמשך יומיים רק חששתי
שהמשטרה תעצור אותי על
שצילמתי. אחר כך התחילו
לרדוף אותי התמונות מרגעיו

האחרונים של רבין'/
שבוע לאחר הרצח העביר את הקלטת לוועדת החקירה,
מתוך תחושת חובה של אזרח נאמן. עניין מכירתה עלה
במוחו רק כששמע אנשים סביבו מדברים בזלזול על בעל
הקלטת המיסתורי. את המו"ט על המכירה הוא ניהל בא-
מצעות עו"ר יורם סמואל ואריק אורבך. קמפלר: ,,לא רצי-
Îתי להיות הפראייר של המדינה, זה שיכול לקבל כסף

ומוותר".

יד נשלחת אל הקלטת, היא מוכנסת
למכשיר הווידיאו. הנה, בעוד רגע אחזה

במחזה האימים הזה בפעם השנייה.
איך, איך מתכוננים לרגע כזה

מוצאי שבת, שעה שמונה. אני מצלצלת בדלת הכגיסה לבית, מחכה
שיפתחו ועולה במדרגות לקומה השנייה. ש0, בחדר קטן במשרד עורכי

דין, אנ< חוזרת אל הסיוט, נוגעת שוב בטראומה.
חודש אחד ושנייםÎעשר יום עברו מאז עמדתי באותו ערב ארור
צמודה למעקה מעל לחנייה של בניין העירייה וראיתי את יצחק
רבין נרצח. ידעתי שהנה בעוד רגע, אחיזה במחזה האימים הזה

בפעם השנייה. איך, איך מתכוננים לרגע כזה.
יד נשלחת אל הקלטת, היא מוכנסת למכשיר הווידיאו, אצבע
לוחצת על השלט. וכבר התמונות מרצדות על המסך, הלב הולם
בפראות. מין תחושה מוזרה של חרדה גוברת, מהולה בסקרנות

עצומה.
אז, באותו לילה נורא, שמעתי רק שתי יריות. אחר כך אמרו לי
שהיו שלוש. הפעם, בקלטת, שמעתי שלוש יריות ברורות וגם ראיתי
את רשף האש. זה היה אולי הרגע הקשה מכולם. כי אז, באותו לילה,
למרות המראה הנורא, בתוך הבלבול הכללי, קיוויתי, כל כך

קיוויתי, שהפגיעה לא קטלנית.
אז, באותו לילה, שמעתי יריות, ראיתי את רבץ נופל, ראיתי
אנשים נופלים עליו, ראיתי אותו מוכנס לתוך המכונית, ראיתי את
המכונית נוסעת. עכשיו, בקלטת, לתדהמתי הרבה, ראיתי את רביו

מביט לאחור לשבריר של שניה בטרם קרס,
אפשר שקלט משמאלו את התנועה של הרוצח, שהתגנב בחשאי
אל מאחוריו ואפשר שאפילו שמע את הירייה הראשונה. לעולם לא
נדע. אז, באותו לילה, ראיתי מתנקש שולח יד ויורה מטווח אפס
בגבו של ראש הממשלה. עכשיו ראיתי רוצח קר רוח, מת-כנן כל צעד,
/ היה מדמה לי שראיתי אותו מגיח מתוך החושך מאחורי גרם א
המדרגות, שולף אקדח ויורה. עכשיו ראיתי אותו אורב לרבץ ממש

במרכז החנייה, לעיני כל ובאץ מפריע,
הוא עמד שם דקות ארוכות, ארב, כמו חיה לטרף, מבטו ממיקד
כולו במדרגית. והוא ניראה לי כ:ל כך חשוד. בקלות הוא יכול היה
לרצוח את שמעון פרס. ברגע מטויים הם עמדו כמעט בטווח נגיעה
זה מזה. איש מהמאבטחיס אפילו לא זרק לעברו מבט. אבל האיש

הקטן והנתעב הזה חיכה לרבץ,
ורבץ ירד במדרגות, התקרב למכונית, הדלת כבר חיתה פתוחה,
הרוצח יכול היה לירות בו מלפנים, להביט לו בעיניו. הוא בחר
בדרך הפחדנית, הוא ירה לו בגב. הבטתי בתמונות על המסך וכמו
באותו לילה, שוב לא יכולתי להאמין למראה עיני. הקלות הבלתי
נסבלת בה רצח האיש חזה את ראש הממשלה, הממה אותי פעם
שניה. כמו אז, בליל האימים ההוא, העיניים ראו והמוח סירב

לקלוט.
ליתר ביטחון הבאתי איתי להקרנה ערימה גדולה של מטפחות
נייר. אבל בניגוד למצופה, הפעם לא בכיתי, לא היזלתי אפילו דמעה
אחת. יותר מכל דבר אחר, התקוממתי, התמלאתי תחושה קשה של

כעס, של חוסר אונים. ואחר כך היתה ריקנות גדולה.








