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  :הכותרות 
  ד נרצחו בשני פיגועים אתמול "יואלה חן ואבי בועז הי. 1
   שלא כדין200,000פרקליטת המדינה שלשלה לכיסה : יואב יצחק. 2
   

  ד נרצחו בשני פיגועים אתמול " יואלה חן ואבי בועז הי.1 
ביר "שני מחבלים מכיוון הכפר ) רצו מהר בכוונה לתקוף(ו  הסתער20.00בשעה ) אתמול בערב(אמש 

 בתחנת (qui stationnait)  שחנתה, תושבת גבעת זאב ואם לשניים, לעבר מכוניתה של יואלה חן" נבאללה
. ויואלה נפצעה קשה בחזה ומתה במקום, המרצחים ירו לעבר יושבי המכונית. הדלק בכניסה לגבעת זאב

ופונתה לבית ,  בחזה אף היא, נפצעה קשה מפגיעת קליע, ברכב) אתה(ה עמה שהיית, רחל עיני, דודתה
 בצהריים בהר 12:30ד הייתה היום בשעה "הלווייתה של יואלה הי. בירושלים" הדסה עין כרם"החולים 

  .המנוחות בירושלים

" אוורסט"למלון , 71תושב מעלה אדומים כבן ,  נסע אבי בועז15.00בסביבות השעה , מוקדם יותר אתמול
) להתארח) (להתארח(בועז נהג להתאכסן . לעתים קרובות) לישון במקום(שבו נהג ללון , אלה'בבית ג

בועז עבר את . ונמנים עם ידידיו,  הם ערבים נוצרים(propriétaires)שבעליו , "אוורסט"ב
  .אלה'כנס לבית גונ,  הדרכון האמריקני שלו(par)ל במכוניתו הפרטית באמצעות "צה      (barrage)מחסום

לבועז ולידידו הערבי ארבעה ) חיכו(המתינו , אלה'בכניסה לבית ג, במחסום המשטרה הפלשתינית 
הם הוציאו אותו בכוח מן ). לא הסכים. (אך הוא סירב, הם ביקשו מהערבי לרדת מן המכונית. מחבלים
גורמי ביטחון מסרו כי . ביריותאותו ) הרגו(שם חיסלו , וחטפו את בועז לתוך העיירה בית סחור, המכונית

  .(Signes de coups). נמצאו סימני התעללות) גופו של המת(על הגופה 

   .(Cancer).  ימים ממחלת הסרטן10אשתו נפטרה לפני . אחריו בת יחידה) השאיר(בועז הותיר 

   שקלים שלא כדין200,000פרקליטת המדינה שלשלה לכיסה : ואב יצחקי. 2
 le procureur) יואב יצחק את פרקליטת המדינה n.f.c האשים בעל אתר האינטרנט 7בראיון לערוץ 

général)מסתירה (היא מחפה על , לדבריו). בעיקר בענייני כסף, קלקול ההתנהגות. ( עדנה ארבל בשחיתות
 מפני שהיא בעצמה בין השאר) פעולות בלתי חוקיות(, גופים אחרים הפועלים שלא כדין) את פעולותיהם של

  .כסף שלא הגיע לה,  אלף שקלים מקופת המדינה200לכיסה ) הכניסה(שלשלה 

שביצעה ) ובלי ידיעת הדוברים, הקשבה לשיחות שהמאזין אינו משתתף בהן(יצחק דיבר על האזנות סתר 
ו בנימין נתניהו וראש לשכת) של אז(המשטרה לשיחות פוליטיות ששוחחו ראש הממשלה דאז ) שעשתה(

היא (ובמסגרתו הותר לה , באותם ימים קיבלה המשטרה צו שופט. '99אביגדור ליברמן בראשית שנת 
שהיו קשורות לאישום שעמד נגדו , לשיחותיו של ליברמן) להאזין האזנת סתר(לצותת ) קיבלה רשות
  . השתייכות לפשע מאורגן: באותה עת

שערך ליברמן עם נתניהו ועם אישים פוליטיים וצותתה גם לשיחות , המשטרה עברה על הצו, לדברי יצחק
  .אחרים

והשני התיר , נגע רק לתחום האישום, כביכול, הראשון: הפרקליטות פרסמה הודעה כי היו שני צווים
  . לצותת לכל השיחות

גם בתקופת הצו הראשון צותתה המשטרה ", לדבריו". שטויות במיץ: "על דברים אלה הגיב יצחק במשפט
שבודאי אינה נמצאת בתחום ההיתר , אשתו של ליברמן, וביניהן גם לשיחותיה של אלה, לשיחות רבות

גורמת לה לחפות על , שלדבריו פרקליטת המדינה נגועה בה, יצחק הסביר כי השחיתות". לביצוע הציתותים
ירו כל זאת כדי שלא יזכ. אף על פי שזהו תפקידה,  גופים אחרים(de critiquer)ולהימנע מלבקר , המשטרה

        .לה את אשמתה שלה
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