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אחרי 22 שנה: חופשה ראשונה לרוצח המסוכן
הוא רצח ביריות את בת זוגו שלומית בלייכמן ואת אמה אידה - וחטף את בנו הקטן

לשווייץ • לאחר שהוסגר נגזרו על המדען עמירם הוכברג שני מאסרי עולם • הבוקר,
כשהוא כבר בן 72 ולאחר שמאסרו נקצב, ייצא הרוצח לחופשה ראשונה מהכלא

רותם אליזרע

זה היה רצח אכזרי של אישה ואמה. הבוקר, 22 שנה לאחר שהחל לרצות את עונשו, ייצא הרוצח עמירם
הוכברג לחופשה ראשונה מהכלא. היא תימשך 24 שעות והוא יעביר אותה בבית קרובי משפחתו.

 
 
 

הרצח התרחש ב־1996. הוכברג, כיום בן 72, היה מדען
שעבד בחצי משרה בתעשייה האווירית ופרש. הוא חי
עם בת זוגו שלומית בלייכמן ועם בנם המשותף איתי,

שהיה אז ילד קטן.
 

ב־1 במאי באותה שנה, בשתיים אחר חצות, צילצל
הטלפון במשטרת רחובות. על הקו היה שמוליק
בלייכמן, אחיה של שלומית, שהיה באותם ימים
בניו־יורק. הוא סיפר בדאגה כי בחמשת הימים

האחרונים התקשר לאימו אידה ושהיא איננה עונה. כוח
משטרתי שיצא לדירתה גילה את גופת האישה (70)
מגולגלת בשטיח, מגבת תחובה בפיה ועורפה מנוקב

בירייה. החקירה העלתה שהיא נרצחה כמה ימים קודם
לכן.
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בתה שלומית (49), שהייתה אז בת זוגו של עמירם,
נעלמה. שבוע לאחר מכן אותרה מכוניתה כשבתוכה

כתמי דם. המשטרה פתחה אחריה בחיפושים, אך גופתה
לא אותרה מעולם.

 
 
 

בתוך כל הכאוס התברר שאיתי, בנם המשותף של
שלומית ועמירם, שהיה אז ילד - נעלם. בדירתו של

הוכברג מצאה המשטרה דרכונים, חותמות של מעברי
גבולות, פיאות נוכריות ושפמים מלאכותיים.

 
כשלושה חודשים לאחר מכן אותרו עמירם ובנו בדירה
קטנה בבזל שבשווייץ. הילד הוחזר לישראל וסיפר כי
אביו אמר לו שאימו וסבתו היו בסכנה וברחו מהבית -

ולפיכך החליט לקחת אותו לחו"ל. מאז שחזר לארץ גדל
איתי אצל דודו, שמוליק בלייכמן, האיש שבזכותו

התברר הרצח. לפני כשמונה שנים נהרג שמוליק
בתאונת דרכים.

 
למשטרה היה ברור שעמירם רצח את בת זוגו ואת אמה.
ישראל ביקשה להסגירו לידיה, הוא ניהל מאבק משפטי

ובסופו של דבר הוסגר במארס 1997.
 

במהלך משפטו הודה הוכברג כי רצח את שלומית ואמה באקדח יריחו. כשנתיים לאחר הסגרתו הורשע ברצח
כפול ובחטיפת בנו - ונידון לשני מאסרי עולם. במרוצת הזמן נקצב עונשו ל־40 שנה. עד כה ריצה 22 שנה
ונותרו לו 18 ואולי פחות, אם יוחלט לנכות שליש ממאסרו בגין התנהגות טובה. הוא מרצה את עונשו בכלא

רימונים ומלמד אסירים מתמטיקה. פרקליטו, עו"ד ליאור אשכנזי: "חוות הדעת מביעות שביעות רצון
מהשיקום שלו. התנהגותו בכלא טובה והוא הביע חרטה על מעשיו". ההחלטה להוציא את הוכברג לחופשה

התקבלה לאחר שהוא עמד בקריטריונים. בנו איתי, היום בן 34, וטרינר במקצועו, התנגד.
 
 
 

הוכברג ייצא הבוקר לחופשה כאשר גם כעת, עשרות
שנים אחרי, מרחפת השאלה: מה גרם לאיש הזה, בן
למשפחה מכובדת, מרובת אקדמאים, אמידה ובעלת

פרדסים ונדל"ן, לבצע את המעשה המזוויע.
 
 

עמירם הוכברג, ביום הסגרתו

שלומית בלייכמן ז"ל
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