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שלחו להדפסה

חצי עשור אחרי

נפגעו בטאבה ,ותובעים  70מיליון שקלים מהילטון
 100ישראלים ,שנפצעו בפיגוע במלון הילטון טאבה במתקפת הטרור בשנת ,2004
תובעים מרשת הילטון העולמית  70מיליון שקלים על כך שלדבריהם ,התרשלו
אנשיה באבטחת המלון באופן חמור במיוחד ,ובכך אפשרו את הכנסת מכונית
התופת עד ללובי המלון
אביעד גליקמן
חמש שנים לאחר הפיגוע במלון הילטון טאבה שבסיני ,הגישו  100ישראלים ,שנפצעו שם ,תביעה
בסך  70מיליון שקלים נגד רשת הילטון העולמית ,בטענה כי רשלנות המלון היא שאיפשרה את פיצוץ
מכונית התופת בפתח המבנה ,שגבה את חייהם של  33בני אדם.

הילטון טאבה ,לאחר
הפיגוע .רשלנות
שאיפשרה את הפיצוץ
צילום :איי פי
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

התובעים ,באמצעות עורכי הדין משה זינגל ועמיקם חרל"פ ,טוענים כי באותה העת התקבלו בישראל
התרעות רבות על פיגועים בסיני ,ובמיוחד בטאבה ,וכן כי משרד החוץ הזהיר ישראלים להימנע
מנסיעה לסיני בשל החשש כי ארגוני טרור ינסו לפגוע בהם .למרות זאת ,נטען בתביעה ,לא נקט
המלון  -אשר ניצב על גבול ישראל-
מצרים  -בשום אמצעי זהירות ,התרשל
למרות הכל:
באבטחת האורחים ,לא הציב שמירה
בכניסה למלון ובדרך המובילה אליו ולא
בחזרה להילטון טאבה  /אהובה מאמוס
נקט בשום פעולה שהייתה יכולה למנוע
ארבע שנים לאחר פיגוע התופת בהילטון טאבה,
ממכונית התופת להגיע עד ללובי של
המלון שבו התפוצצה וגרמה לאסון
נפתח המלון מחדש ומציע לישראלים נופש
כבד.
מאובטח  ,מפנק ודובר עברית  .למרות הפחד ,

חזרה אהובה מאמוס לביקור נוסטלגי

"ההילה של 'הילטון' ריחפה כרגיל בכל
מלונות הרשת ועל המלון בעצמו ,וחרף
זאת התעלמה הנהלה ותיקה ומנוסה זו
מכל סידורי הביטחון והאבטחה ,ולו הבסיסיים ביותר ,המתחייבים מניהול מלון המצוי באזור רגיש של
גבולות ארבע שבהן שלוש מדינות מוסלמיות ומדינה יהודית אחת ,שהיחסים בינהן אף פעם לא חרגו -
במקרה הטוב  -ביותר משביתת נשק ,ועל לכל מרחפת העוינות שבין המדינות"  -נטען בתביעה.
לכתבה המלאה

לטענת התובעים ,אובטח המלון לפני הפיגוע באנשי ביטחון ובשומרים ,אולם באותו יום לא נמצא
אפילו אחד מהם .בתביעה אף מתוארים מגעים אינטנסיביים בין משרד עורכי הדין שהגיש את
התביעה למחלקה המשפטית של רשת הילטון שהחלו מיד לאחר הפיגוע .כבר ב 2006-הוגשה תביעת
ענק בנושא נגד רשת הילטון בארצות-הברית ,אולם בית המשפט האמריקני קבע כי הפורום הנאות
לניהול התביעה הוא בישראל או במצרים ,ועל כן הוגשה כעת התביעה.
בשנים האחרונות המשיך המטה
ללוחמה בטרור להזהיר ישראלים שוב
ושוב על החרפת האיום מפני חטיפה מחופי סיני והברחתם לרצועת עזה .במטה ללוחמה בטרור
מגדירים את האיום "חמור ומיידי" וקוראים "בכל תוקף לכל ישראלי לצאת מסיני מיד וכן להימנע מכל
ביקור שהוא במצרים".
לטענת המטה ללוחמה בטרור ,מעורבות חיזבאללה בפעילות טרור זו רק מגבירה את חומרתה .זה
זמן רב מתקיימים סיכונים ממשיים על ביטחונם של מטיילים ישראלים המבקרים ושוהים במצרים,
ברמת איום קונקרטי וגבוה מאוד .עם זאת ,המטה ללוחמה בטרור הבהיר שאזהרת המסע היא
המלצה בלבד וכי ביקור או שהייה בחו"ל נתונה לדעתו של כל אדם והיא על אחריותו הבלעדית.
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