אירוע אחיהוד /גיל בר

הכתבה נכתבה בשלהי שנות התשעים – עריכה מחודשת  :2008 -גילי שכטר וחנן סבט.
החלקים הנוספים בגוף המאמר )להוציא דוחות המעבדה( בכחול ,שייכים לעריכה המחודשת – נובמבר .2008
העמותה הישראלית לחקר עב"מים וחיים חוץ-ארצייםWWW.EURA.ORG.IL :

רבים נוטים לחשוב ,שהיצור הירקרק שנמצא באחיהוד ,בדצמבר  ,1996היה היחיד מסוגו ,והתגלה
בסוף כגללי פרה ,וזאת על סמך ידיעות שקריות בתקשורת )שהופצו בעיקר ע"י חוקר העב"מים ,בזמנו,
בארי חמיש( ,בעצם הסיפור האמיתי הוא שונה לגמרי .הודות לדוד רונן ,כתב מעריב ,וחוקר עב"מים
)כיום – דובר העמותה לחקר עב"מים( ,האמת נחשפה ,אך למרבה הפלא פורסמה בפורם מצומצם.
היצור נחקר בתחילה ע"י אורייה שי ודבי סגל ,שהיו החוקרים הראשונים שהגיעו למקום.
היצור הירוק מאחיהוד היה רק אחד מסדרה של יצורים כמעט זהים ,שנצפו בארץ במשך תקופה של
חמש חודשים ,בין ה 15-בדצמבר  1996ל 14-למאי  .1997לידיו של דוד ,הגיע דוח רשמי של מדינת
ישראל ,ממשרד הבריאות ,המכון לרפואה משפטית ע"ש ל.גרינברג .במסמך זה מפורטת בדיקה
מדהימה שנערכה על היצור המוזר מאחיהוד ,ובכתבה זו אני מביא לכם את פרטי הסיפור יחד עם
המסמך המרשים.
בתאריך ה 23-בדצמבר  ,96בשעה  ,8:00מצאה גב' ציונה דמתי ) ,(30גוף בגוון ירוק באורך  15ס"מ,
שוכב על משטח בטון סמוך לרפת המשפחה ,הגוף נראה כיצור דמוי אנוש ,היה לו ראש ביצתי עם
עיניים ,כעין גלימה היורדת ומכסה את הגוף ,ליצור לא היה צוואר .היצור לא זז ושכב על גבו ,מסביב
ליצור נמצאה שלולית בקוטר מטר של נוזל סמיך וירוק .גב' דמתי חזרה לביתה וקראה לחותנה ,מר
סעדיה דמתי ) ,(60אשר בא לראות את היצור.
לאחר מכן טלפנו שניהם למשטרת עכו ומסרו הודעה על מציאת היצור .בשעה  10:00הגיע למקום
מפקד משטרת עכו ,ראה את היצור ,ששינה בינתיים מעט את צורתו ,והלך בטענה שהוא ממהר
לישיבה ,ויחזור בעוד כחצי שעה .לפני לכתו ,הוא כיסה את היצור בדלי פלסטי .אחרי כ 20-דקות חזר
מפקד המשטרה ,בשלב זה כבר היו במקום עיתונאים ,אנשי המושב ,וסקרנים .מפקד המשטרה הרים
את הדלי ,אשר כיסה את היצור ,כשהדלי הורם ,קפץ היצור לגובה של כ 20-ס"מ ונפל כשהוא מתהפך
משכיבה על הגב לשכיבה על הבטן .אחרי שנפל התכווץ ,והתחיל להפריש נוזל בצבע ירוק ,בכמות
רבה יחסית למימדי גופו.
אחרי כשעתיים העבירה גב' דמתי ,בעזרת ענף ,את מה שנותר מהיצור למיכל קירור ,בשלב זה פחת
גודלו לכ 5-ס"מ ומצורתו המקורית נותרה רק צורת הראש הביצתי .מאז ועד להבאת היצור לבדיקה,
היצור היה מוקפא במקרר ביתי בטמפרטורה של מינוס  18מעלות .גם הנוזל הסמיך שנמצא מסביב
ליצור הוקפא .ידוע שגם תושבי המושב האחרים לקחו דגימות מהנוזל הירוק ,ואותם אנשים שלא
הקפיאו אותו ,מצאו שהוא התייבש והפך לאבקה בצבע ירקרק .כחמש ימים לאחר מציאת היצור,
העבירה משפחת דמתי את היצור לבדיקה במעבדות הטכניון בחיפה .לבדיקה נלקח חומר שגורד
מבטנו של היצור ,כמו כן נלקחו מספר פרורים מחומר שנמצא בשלולית שהייתה מסביבו .בזמן
הבדיקה נוכחו כ 50-מדענים של הטכניון ,ביניהם בוטנאים ,זואולוגים ,ואנשי ד.נ.א ובראשותם עמד
פרופ' גיבשטיין .בבדיקה לא הצליחו לשייך את היצור לשום צורת חיים מוכרת על פני כדור הארץ.
משמעבדות הטכניון לא הצליחו לשייך את היצור לשום צורת חיים מוכרת ,החליטה משפחת דמתי
להעביר את היצור לבדיקה במכון לרפואה משפטית ,היצור הועבר בתאריך  28בינואר  .1997גם במכון
לא הצליחו לשייך את היצור לצורת חיים מוכרת.
עד פה נסיבות האירוע .להלן דוח המכון לרפואה משפטית מובא לכם כאן כלשונו:

מדינת ישראל  -משרד הבריאות
המכון לרפואה משפטית ע"ש ל.גרינברג
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סקאלר
אוניברסיטת תל אביב

חוות דעת מומחה
שם המומחה :פרופ' י.היס
פרטי השכלה :רופא משנת 1973
ניסיון מקצועי :פתולוגיה משנת  ,1975רפואה
משפטית משנת .1981
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ,ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב,
שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט ,דין חוות דעתי
זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות שבועה בבית משפט.
בדיקה:
 .1מסרתי למר אוריה ולמר דמתי שתוצאות הבדיקה שתבוצע על ידנו ימסרו בלעדית
להם ו/או למשטרת ישראל ו/או לפי צו בית משפט ,ושכל החומר שיוותר מהבדיקות
יוחזר להם או ,לבקשתם ,לכל אדם אחר .למכון תהיה הזכות להשתמש בתוצאות
הבדיקות לפרסום מדעי.
המכון לא יעשה שימוש כלשהוא בתוצאות אלה ולא תהיה לו זכות להשתמש בתוצאות
הבדיקה .מסרתי גם שלמעט צעדי הזהירות המחויבים מהבדיקה שאותם אנו ננקוט,
כמו שאנו נוקטים במקרים דומים ,אינני יכול להבטיח ששרידי החומר שימסרו לבדיקה
ישמרו במקרה ותהיה תקלה כלשהיא שעליה אין לי ששליטה או אירוע כלשהוא שאין
לי שליטה עליו .מר אוריה ומר דמתי הסכימו לעביר את
המוצג לבדיקתנו.
 .2בשעה  14:00הוצאתי מתוך מיכל קירור מיכל פלסטי שקוף בצבע לבנבן
באורך  5.5ס"מ ובקוטר כ 3-ס"מ שבתוכו אוכסן המוצג.
 .3על פני הדפנות הפנימיים של המיכל מרוח חומר בגוון ירקרק בהיר ,כמעט זוהר,
גרגירי-גבשושי ודבוק היטב לדופן.
 .4בתוך המיכל נמצאת כעין לוחית אפורה וגמישה בעובי כ 0.1- 0.2-ס"מ,
מכופפת/מקופלת בגודל מרבי של כ 4.5 - 2.5-ס"מ עם שפות בלתי סדירות וחלקות ,פה
ושם מכוסה במוקדים של חומר ירקרק מגורגר הדומה לזה שנמצא על הדפנות
הפנימיים של המיכל.
צולמו תצלומים ותשלילי רנטגן.
לבדיקות שונות נלקחה דגימה מהקצה האחד של הלוחית ,במימדים כ1.5 - 1 - 0.2 -
ס"מ.

בדיקה היסטולוגית) :בשיתוף עם פרופ' הגל ,מנהל המכון לפתולוגיה במרכז הרפואי
השרון(.
משטחים מהמוצג נצבעו ב :אי,איג' ,ופ.א.ס אלציאן כחול לברזל ,פפהניקולאו ואחרי
חשיפה לטרפסין .במשטחים נמצאת משתית אמורפית אאוזינופילית ללא מבנה תאי
)מעולם החי ו/או מעולם הצומח( עם חללים בגדלים שונים ,ברובם עגולים ומפוזרים
ובתוכם חומר אמורפי ,פחות סמיך מזה של משתית המוצג .בתוך המשתית נמצאים
מוקדים סמיכים יותר של כעין גרגור.
תוצאות הבדיקה המיקרוסקופית :ע"י פרופ' א.סקוטלסקי
מהפקולטה לרפואה ע"ש סקאלר
לא אותרו מבנים ביולוגים מוכרים )אין קרומי תא ,קפסולות או אורגנלות( נמצאו
מוקדי גירגור בחלקו סמיך ובחלקו יותר דליל.
חוות דעת ביניים:
על סמך תוצאות בדיקה מקרוסקופית ומיקרוסקופית אלקטרונית הנני
מחווה דעתי שהמוצג אינו רקמה אנושית ולא מצאתי סימנים לרקמה
ביולוגית מוכרת )בעלי חיים או צמחים(.
לא ניתן לקבוע שיון המוצג לחומר אורגני או לא אורגני.
אחרי פענוח בדיקה במיקרוסקופ אלקטרוני אמציא חוות דעת סופית.
פרופ' י.היס
תוצאות בדיקת הדמייה:
במוצג לא נמצאו מוקדים אטומים לקרני רנטגן.

חוות דעת סופית:
על סמך תוצאות בדיקה מיקרוסקופית ומיקרוסקופית אלקטרונית של מוצג שנמצא
במושב אחיהוד בתאריך  23בדצמבר  1996והועבר לבדיקה במכון בתאריך  28בינואר
 1997ושנחשב ליצור מחוץ לכדור הארץ ,הנני
מחווה דעתי שהמוצג אינו רקמה אנושית ולא נמצאו סימנים להיותו
רקמה ביולוגית מוכרת )של בעלי חיים או צמחים(.
לא ניתן לקבוע שיוך המוצג לחומר אורגני או אי אורגני וכן לא ניתן לקבוע שהמוצג
עשוי מחומר סנטטי.

פרופ' י.היס

-------------------------------------------------------------פה לא מסתיים העניין ,שלושה שבועות לאחר מציאת החייזר באחיהוד התפרסמה
עדות מרשימה )בעיתון זמן תל אביב/מדור תיקי איקס/דוד רונן( שבעצם אומרת
אחיהוד לא הייתה הראשונה ובהמשך תראו שבטוח גם לא האחרונה .שמואל חכם )(54
חבר מועצת כפר סבא זה שלוש שנים .מתגורר בשכונת קפלן ,הסמוכה לקלקיליה .ב15-
בדצמבר  1996ניגש שמואל לסניף קופת חולים הכללית השכונתית ,בהתאם לתור
שנקבע לו מראש .השעה הייתה  10:30בבוקר" .הקדמתי מעט והחלטתי לטייל בגן
הציבורי הסמוך ולבדוק ,כיאה לחבר מועצה ,את מצב הניקיון בגן לשמחתי ,ראיתי
שהכול בסדר ופניתי לחזור לכיוון המרפאה .ליד מצבור הקרטונים ראיתי משהו ירוק
באורך של כ 18-ס"מ ,הסתכלתי על זה .היה בו משהו מיוחד .הוא זהר באור ירוק שלא
ראיתי מימי .כאילו היה בו אור זרחני פנימי .הסתכלתי שוב ושוב ,וניסיתי להשוותו
למשהו מוכר ,ולא הצלחתי .הייתי בטוח שזה מין פלסטיק יפהפה .הרמתי מקל וניסיתי
להזיז את זה .עוד לפני שהתכופפתי ,ראיתי שזה זז באלפית השנייה במעין תנועה
פנימית .נרתעתי לאחור בבהלה .לא הבנתי מה קורה .זה לא היה נחש ,כי לא היה לו
זנב ,וגם לא דמה ללטאה ,גם לא לזחל .זה היה משונה מאוד .לאחר שהתגברתי על
הפחד התכופפתי שוב ,ואז חטפתי את השוק
של חיי .בקצה גופו ,שהיה חום כהה ,בפרופיל שלו ,היו לו פנים מושלמות של אדם.
עניים ,ריסים ,אף ,פה ,מצח .כן ,היה לזה מצח עם קמטים .כמו של אדם .אמרתי
לעצמי' ,ריבונו של עולם ,מה זה הדבר הזה?' .היצור נראה כמו כושי מבוגר .אלה לא
היו סתם כתמים שדמיינתי לי .הסתכלתי על זה שוב ושוב ,לא מאמין למראה עיני .זה
הסתכל עלי .היה לו מבט בוחן .אלוהים אדירים ,זה הסתכל עלי במבט כל כך אנושי .זו
התחושה הכי חזקה שלי .ההבעה האנושית שלו .פחדתי לגעת בו .עצרתי אישה שעברה
שם ושאלתי אותה אם ראתה פעם כזה דבר .היא הסתכלה בשטחיות ,לא התכופפה,
וברחה .עמדתי לידו עוד  20דקות .לא יכולתי לזוז .לא ידעתי מה לעשות .בסופו של
דבר נכנסתי לסניף קופת החולים וממש הפצרתי באחות ,רות גרשון ,לצאת איתי
החוצה על מנת לראות דבר מופלא .היא נחפזה לצאת איתי ,אך כשחזרנו ,היצור נעלם.
חיפשתי וחיפשתי ,בין השיחים ובין הקרטונים ,בכל מקום ,לאורך השבילים ,אבל הוא
נעלם .מובן שהייתי מאוכזב מאוד"" .חזרתי הביתה וסיפרתי לאשתי רחל שראיתי משהו
יפה ,מוזר ,ומפחיד ,שלעולם לא חלמתי לראות כמותו .סיפרתי לכל בני משפחתי
וקרובי .וכשהתפרסם הסיפור על היצור מאחיהוד ,אמרתי לאשתי שחוץ מעניין הידיים
והרגליים ,ייתכן שהיו תחת גחונו של היצור שראיתי ,שני יצורים ממש זהים .עד היום
אני לא מצליח להוציא את אותו היצור מהזיכרון .המבט האנושי שהיה לו פשוט תקוע
אצלי בראש" .אחרי שסערת התקשורת ,על החייזר מאחיהוד ,התפוגגה ,נמצא לו עוד
יצור זהה .דבר מציאת היצור לא התפרסם בשום מקום ,חוץ מבמדור "תיקי אקס" ,של
דוד רונן .הוא נמצא ב 14-במאי  ,1997מוצאיו התעקשו שלא להזדהות .הוא נמצא סמוך
לאתר בנייה ביבנה .המקרה דווח ליו"ר העמותה לחקר עב"מים ,אבי גרייף ,ולעוד שני
חברי המרכז ,חני סולומון ורפי מלכה .מלכה מסר את היצור שמרגע מציאתו החל
להתפורר במהירות ,לבדיקה במכון הווטרינרי בבית דגן .דוד רונן מסר לי דוח,
שהוא חלק קטן מהדוח השלם .בחלק זה מפורטת בדיקה היסטופתולוגית
)ז"א תחת מיקרוסקופ( .בסיכום הבדיקה כתוב שהיצור יכול להזכיר תאים ממקור צמחי
אך המכון לא הצליח בשום פנים ואופן לשייך אותו לצורת חיים מוכרת.
הדבר המצחיק בפרשת אחיהוד ,ופרשת החייזר מיבנה ,הוא שהמדענים שבדקו את
שני היצורים ,כתבו בדוחות ,שהם לא יכולים לשייך את היצורים לשום צורת

חיים מוכרת על פני כדור הארץ ,אבל שללו באופן חד משמעי שמדובר בחוצן.
והנה הדוח על היצור מיבנה:

------------------------------------------------------------מדינת ישראל

משרד החקלאות
השרותים הוטרינריים ובריאות המקנה ,המכון הוטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

סיכום תוצאות הבדיקות לתעודת משלוח מס' 160601
עדכון מתאריך20/05/97 :
הרופא :ד"ר בק ישעיהו

)כל הבדיקות הסתיימו(
בעלים :לא צויין /בעלים מזדמנים

פרטי המשלוח:
סוג בע"ח :אחר

מקום בע"ח :אשדוד

תאריך לקיחת הדגימות14/5/97 :

פרטים נוספים :חומר אורגני ממקור בלתי ידוע
דגימה מס'  1מין :זכר
התוצאות:
מעבדה לפתולוגיה
בדיקה פתולוגית

נבדק :גופה שלמה

ממצא פתולוגי :

גוש צהבהב ,חום ורך שהתפורר בחתך עם סקלפל.

בדיקה היסטופתולוגית

נבדק :איברים פנימיים

ממצא הסטופתולוגי:

ממקור

ישנם שני אזורים ,החד של תאים עם ציטופלזמה
רחבה וגרעינים קטנים יחסית וממברנה
ציטופלסמטית ברורה בצורה פוליגונלית לפעמים,
כמו כן חומר אמורפי אאוזינופילי .באזור אחר ניתן
לראות גופיפים קטנים עגולים ,עגולים שנצבעים
חיובי והפטוקסונין .הצביעות
והאימונוהיסטוכימיות לציטוקוטין )לתאים
אפיטליאלי( .ס) 100.לתאים ממקור ניאורונלי(
ל.ק.א )לתאים לבנים של הדם( אקטין ודסמין

)לתאי שריר( וצביעה להיסטיוציטים ,היו שלילים כולם.
לסיכום :הממצא יכול להזכיר תאים ממקור צמחי .בחתכים שבדקנו אין עדות
לתאים ממקור בעלי חיים אאוזינופילי.

מעבדה לבקטריולוגיה:
מדינת ישראל
משרד החקלאות
יהשרותים הוטרינריים ובריאות המקנה ,המכון הוטרינרי ע"ש קמרון ,בית דגן

סיכום תוצאות הבדיקות לתעודת משלוח מס' 160601
)כל הבדיקות הסתיימו(

בדיקה בקטיריולוגית כללית
ממצא:

נבדק :איברים פנימיים

בודד תרבית של חיידקיים מזהמים

תאריך29/09/97 :

--------------------------------------------------------------סיכום המאמר:
התברר כי כבר לפני  40שנה נמצאו עדויות לקיומם של יצורים קטנים וירוקים בעלי
תווים אנושיים .בשנתון העב"מים משנת  1955כתב היופולוג מ.ק ג'סופ ,על יצור קטנטן
וירוק באורך של  20-25ס"מ ,שהופיע בוקר אחד בחוותם של משפחת סוטון בעיירה
אונסוויל שבאינדיאנה .היצור היה חי ורץ במהירות מסחררת ,הוא טיפס על עץ ונעלם
תוך שניות .המשפחה טענה שהיצור היה בעל מראה אנושי לחלוטין .בגיליון מספר 25
של העיתון האנגלי "מפגשי חייזרים" נכתב השנה על ארבע יצורים דמויי אנוש בגובה
 20ס"מ שנתפסו במלזיה .את גוף היצורים כיסה שיער רב והם דמו לבובת דובי ,ההבדל
היחיד הוא שהיצורים נראו חיים .האם ישראל הפכה מוקד משיכה ליצורים אלו?
דיווחים בודדים נאספו על יצורים אלו בעולם ,והאירועים בישראל היו המשכנעים
ביותר ,כמובן בגלל שבישראל נשארו גופות היצורים דבר שלא קרה לפני זה באף מקום
אחר בעולם .שלושה מיקרים מדהימים אלו שאירוע בישראל ובכלל בעולם מעלים
שאלות רבות ,ועל כל תשובה
מתעוררות עוד מאה שאלות .מה היה תפקידם של יצורים אלו? האם הם היו יצורים
אינטליגנטים? האם מדובר באיזשהו ניסוי חוצני? מה גרם להופעתם האינטנסיבית
בחמשת חודשים אלו? ולמה דווקא בישראל? דבר אחד בטוח ,מההוכחות אי אפשר
להתעלם ,משהו קורה בארץ...

