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על� 2000אירועי אוקטובר מח החלטה בערר ש" החלטת

אירועי�, בעיקר באזור הצפו	, החלו במקומות שוני� ברחבי האר2000$ בספטמבר29ביו�.1

ג�, חסרי תקדי� בהיקפ� ובחומרת�, המוניי�אלימי�  באמצעי� החריגי� בה� נעשה כמו

הז, שימוש . שליוותה אות�מ	 שנמשכו ובעוצמת האלימות במש(

בדוקשי� וכ( סוכמו אירועי� ועדת החקירה הממלכתית לבירור"(ועדת אורח"אלה

�)"2000ההתנגשויות בי	 כוחות הביטחו	 לבי	 אזרחי� ישראלי� באוקטובר 

המהומות שהתרחשו בחודש זה היו. רעדה האר�2000באירועי אוקטובר"

נטלו בה�. דופ� מכמה בחינות�האירועי� היו חריגי� ויוצאי.�חסרות תקדי

עוצמת האלימות והתוקפנות. במקומות רבי� בעת ובעונה אחת, חלק אלפי�

נגד אזרחי� ואנשי כוחות. שבאה לידי ביטוי באירועי� הייתה גבוהה ביותר

אשר כללו יידוי בקבוקי, הביטחו� נעשה שימוש באמצעי תקיפה מגווני�

יידוי אבני�, שימוש בגולות מתכת שיודו בקלע במהירות גבוהה, תבערה

אש, באמצעי� שוני� גלגול צמיגי� בוערי� ובמקרי� בודדי� ג� ירי של

במספר. ורכוש� הושחת, יהודי� הותקפו בדרכי� בשל היות� יהודי�. חיה

ואכ� במקרה אחד, מקרי� א" כפסע היה בינ� לבי� מוות בידי המו� מתפרע

א נעשו נסיונות לעלות לעבר ישובי� יהודיי�. זרח יהודי עובר אורחנהרג

והתנועה, צירי תנועה ראשיי� נחסמו לפרקי זמ� ממושכי�. ולאיי� עליה�

א# נותקה לפרקי זמ�, לישובי� יהודיי� שוני� שובשה קשות ולעתי�

נמשכו פרקי זמ�, התוקפנות והאלימות אופיינו בנחישות רבה. ארוכי�

התמידו ג� כאשר נעשו נסיונות לבלמ� תו" שימוש באמצעי�ו, ארוכי�

 ...שוני� לפיזור המו�

המהומות התלכדו ע� מהומות קשות שהתרחשו בשטחי יהודה. זאת ועוד

ונשמעו קולות לא מעטי� בקרב אישי ציבור בולטי�, ושומרו� ורצועת עזה

כ" שהתלכדות זו אינה מקרית והיא, במגזר הערבי משקפת אשר הצביעו על

יחסי גומלי� בי� הפלסטיני� שבתוככי הקו הירוק לבי� הפלסטיני� שמעבר 

על רקע מכלול היבטי�.א# שילוב זה של שתי החברות הוא חסר תקדי�. לו

כ, אלה סדר" אינתיפאדה"נתפסו האירועי� החורגת באופיה מהפרות

."מקומיות

)762�761'עמב,ש�(
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והמעורבי� באירועי� לות כוחות הביטחו	 נגד המתפרעי� ופעיבמהל( אירועי� קשי� אלה

גרה� ערבי�� אזרחי� ישראלי�12: אנשי�13נהרגו  ג, ראמי מוחמד, בארי	'אחמד איברהי�

ג עלאא, עאסלהחס	 אסיל, איאד לואבנה, עימאד גנאיי�,ואליד אבו סאלח, בארי	'אחמד

נ חמ,רסאחאלד יזבכעומר עכא,קאראמז בושנ, ייסיאמוחמד אחד תושב רצועת; ווי וויסא�

ג� עזה אל, ראד'מסלח אבו .בלח�תושב דיר

ג,באירועי�נהרג כ	 א'כתוצאה מידויי האבני� באזור בכור, יהודי�אזרח ישראלי, זרקא�סר

. נפצעו אזרחי� ואנשי כוחות בטחו	 רבי�כ	ו,א	'ז

 על 8.11.00ה הממשלה ביו� הטראגיות החליט�בעקבות אירועי� חמורי� אלה ותוצאותיה.2

לחקירת אירועי�, �1968ט"התשכ, לפי חוק ועדות חקירה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית

שופט,)ר"יו(תאודור אור, בית המשפט העליו	המשנה לנשיא: כחברי הועדה כיהנו. אלה

 ). ועדת החקירהאו, ועדת אור�להל	(שמעו	 שמיר' ופרופהאש� חטיב, בית המשפט המחוזי

דוועדת אורהגישה, לאחר הלי( חקירה מדוקדק וממוש(, 1.9.03ביו� .ח מפורט" לממשלה

לבמסקנות והמלצות אישיותג�, לצד ממצאי� מפורטי�,ח כלל"הדו  טחו	י כלפי השר

.�וקציני משטרה נוספי העמקי�מפקד מרחב, מפקד מחוז הצפו	,ל המשטרה"מפכ, הפני�

אתר בסמו( לאחר האירועי� ותחילת עבודת הוועדהכבכי, ראוי לציי	 ע� זאת  סיימו

�לאחר המלצות הוועדה,ובשלב מאוחר יותר,ל ומפקד המחוז"המפכ,פ"כהונת� השר לבט

.להמלצת הוועדה כי ישוחרר משירותו במשטרה בהתא�, סיי� את כהונתו ג� מפקד המרחב

למערכתיותכ	 המליצה הוועדה על שורה של המלצות משרד לבטחו	 הפני� ולמשטרת בנוגע

).ח" לדו781�764'עמ(וכ	 בנוגע לטיפול במגזר הערבי ולמנהיגות המגזר הערבי, ישראל

 את כל לאמ$ מיידיתח ועדת החקירה והחליטה" קיימה הממשלה דיו	 בדו14.9.03ביו�

ולהקי� ועדת שרי� לבחינה יסודית של ההמלצות המערכתיות, ההמלצות האישיות

ועדת השרי� קיימה דיוני� "). ועדת לפיד("אשר תמלי$ לממשלה באשר ליישומ	,ח"שבדו

.רבי� והגישה לממשלה המלצות מפורטות שאושרו על ידה

המליצה הועדה כי המחלקה לחקירות, לצד ההמלצות האישיות והמערכתיות כאמור.3

אירועי� שנבדקו לגבי שורה שלפליליתתבצע חקירה)ש"מח(שוטרי� בפרקליטות המדינה 

על מנת שהרשויות המוסמכות יחליטו א� יש מקו� לנקוט הליכי�"על ידי הוועדה 

(פליליי� או אחרי� כנגד מא� דהוא בגי� מעורבותו באות� אירועי� ).ח" לדו766'עמ"

בהתא� להמלצה זו הורו היוע$ המשפטי לממשלה ופרקליטת המדינה על ביצוע חקירה

שהחלה במהל( האירועי� א( נפסקה ע� תחילת, בחידוש החקירהלמעשה מדובר(בהתא�

הלצור(.)כמפורט בהמש(, עבודתה של ועדת החקירה של בשל היקפ� החריג,החקירביצוע

כ(. היה צור( בהיערכות מיוחדת, האירועי� מיוחד שעסק חקירהש צוות"הוק� במחלש�

חו, במש( מספר חודשי�, תחילה , הועדהי"עמר החקירה הרב שנאס/ בתהלי( מורכב של מיו	

. ובגיבוש דרכי פעולה ביחס לניהול החקירות בכל אחד מהמקרי� הרלוונטיי�, בבחינתו
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פרוטוקול ועדת החקירה הממלכתית: צוות זה נדרש לבחו	 חומר חקירה חריג בהיקפו

כ מ; עמודי��16,000 מתפרש על ר אוספי החומ; עדויות�430בפני הועדה נשמעו למעלה

כ מ, הודעות נוספות500–מטע� הועדה גבו לאחר. מוצגי��4,200והוועדה קיבלה למעלה

על, ההיערכות האמורה מח�נערכה שעל עיקרי הקשיי�(ש חקירה פלילית של האירועי�"ידי

 ). שליוו אותה אעמוד בקצרה בהמש( הדברי�

מח, ע� סיו� ביצוע החקירות ובחינת חומר הראיות את ממצאיה, �18.9.05 ביו,ש"פרסמה

מח"דו�להל	(והחלטותיה באשר לאירועי� האמורי�  כי,ש קבעה בהחלטותיה"מח).ש"ח

החקירה לא העלתה תשתית ראייתית שתאפשר העמדה לדי	 פלילי של מי מהשוטרי� שהיו

. מעורבי� באירועי� אלה

מח.4 ורג, הודעתי,ש"בסמו( לאחר פרסו� החלטות ישות� הרבה של הארועי� כי לאור חריגות�

ב, הטרגיותותוצאותיה� זהובהתחשב תיער( בחינה מקצועית, פניות וטענות שהועלו בעני	

,]נוסח משולב[ בהלי( של ערר לפי חוק סדר הדי	 הפלילי�נוספת של ההחלטות שהתקבלו 

על� �1965ה"התשכ .ידי משפחות ההרוגי� או מטעמ�� וזאת ג� בהעדר הגשת ערר

על, הודעה28.9.05( נמסרה ביו� בהמש( לכ ידי המשנה�כי הבדיקה הנוספת תתבצע

על,מר שי ניצ	,)תפקידי� מיוחדי�(לפרקליט המדינה  שהוא בעל הסמכות להחליט בעררי�

זה,ש"החלטות מנהל מח וכי נוכח רגישות וחשיבות, בסיוע צוות פרקליטי� שימונה לעני	

. בפני היוע$ המשפטי לממשלה לבחינתו ולאישורויובאו ממצאי הבדיקה הנוספת, הנושא

מר ניצ	, צוות הפרקליטי� שמונה לעריכת הבדיקה כלל מנהלת, אתי כהנא'גב:את, מלבד

על ענייני� פליליי�) בפועל(ממונה,מר אורי כרמל; תחו� עררי� בפרקליטות המדינה

, ני גינזבורג'ג' המדינה וגבסגנית בכירה לפרקליט ', בת אור כהנובי$'גב; בפרקליטות המדינה

גב, בסמו( לאחר מכ	. סגנית לפרקליט המדינה סגנית בכירה, שלומית ב	 יצחק' החליפו

סגנית בכירה לפרקליטת מחוז תל אביב, ליאורה חילו' וגב) פלילי(לפרקליט מחוז ירושלי� 

גב,)פלילי( .'כהנובי$' גינזבורג וגב' את

ליוע$ המשפטי לממשלה, המייצג את משפחות ההרוגי�,לה פנה ארגו	 עדא29.9.05ביו�.5

מח,ש"ולמנהל מח ביו�.ש"בבקשה להעמיד לרשותו את חומר החקירה שנאס/ על ידי

רז נזרי9.10.05 מר כי חומר, לארגו	 עדאלה,עוזר ראשי ליוע$ המשפטי לממשלה, כתב

, כפי שפורס� כאמור, במכתב צוי	 כי כבר הוחלט. החקירה יועמד כמבוקש לעיו	 הארגו	

וכי ממצאי הבדיקה,ש במסגרת הלי( של ערר"לקיי� בדיקה מחודשת של החלטת מח

עד סו/. ומסקנותיה יובאו לאישור היוע$ המשפטי לממשלה הארגו	 התבקש להודיע

בכלכי, ע� זאת הודגש. א� בכוונתו להגיש ערר פורמלי בש� המשפחות2005אוקטובר 

בדמקרה תתקיי�  מחכאמור מכתב נוס/ ברוח. בהלי( של ערר,ש"יקה מחודשת של החלטת

. 8.11.05זו נכתב על ידי מר נזרי לארגו	 עדאלה ביו� 

הרב, השיב ארגו	 עדאלה למר נזרי10.11.05ביו� כי רק לאחר סיו� איסו/ חומר החקירה

בו"ממשרדי מח רב לא מש( זמ	. תתקבל החלטה בדבר צעדיו הבאי� של הארגו	,ש ועיו	

והפניה הבאה מטע� הארגו	 הגיעה רק כשנה, התקבלה כל הודעה מטע� ארגו	 עדאלה

.כפי שיפורט בהמש(, 15.10.06ביו�, לאחר מכ	
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על.6 מח�ע� קבלת החומר הרב שנאס/ החל צוות, לרבות החומרי� של ועדת אור,ש"ידי

, נבח	 חומר הראיותבמסגרת עבודת הצוות. הפרקליטי� בראשות מר שי ניצ	 את עבודתו

דו, מוצגי� ומסמכי�, הכולל כאמור אלפי עדויות ח ועדת אור והפרוטוקולי� שנערכו"נלמדו

מח"בוועדה וכ	 נבח	 דו ו.ש"ח דיוני� רבי� שקיי� לאחר לאחר לימוד החומר ובחינתו

מ�הצוות הוכנו טיוטות ראשונות של חוות . הארועי��13דעת מפורטות לגבי כל אחד ואחד

על ביצוע השלמות חקירה, בנוגע לחלק מתיקי החקירה, מסגרת דיוניו החליט הצוותב

הגישה שעמדה ). השלמות חקירה נוספות נערכו לאחר מכ	 לפי הנחייתי(בנושאי� שוני� 

לכי, ביסוד הלי( הבדיקה הנוספת במסגרת הערר היתה  אפשרותאת מלאת באורחמצויש

על ביצוע השלמות חקירה ג� בענייני�, בי	 היתר,עקב כ( הוחלט. ככל הנית	, הבדיקה

וג� בעניני�, כי הסבירות שיניבו פרי היא נמוכה, שההערכה המקצועית לגביה� היתה

מחשלגביה� נמצא כי אכ	  לא היה זה בלתי סביר להימנע בזמנוש"כבר בעת חקירת

.מביצוע� מטעמי� של יעילות החקירה

ערכו חברי הצוות ביקור מסכ� בזירות, ני של ההמלצותלקראת גיבוש עקרו, 5.10.06ביו�

מח, האירועי� הרלוונטיות הוטמעו מסקנות, בהמש(.ש"בליווי נציגי� מצוותי החקירה של

. בחוות הדעת השונות, הביקור בזירות

ערר, 15.10.06ביו�.7 וכאשר, למעלה משנה לאחר שהוחלט על הבדיקה הנוספת בהלי( של

דו, בגיבוש סופי של המלצותיוהצוות כבר עסק   �100כהכולל,ח מטע� ארגו	 עדאלה"פורס�

מח, עמודי� הדו.ש"ובו ביקורת חריפה על החלטות ח פנה הארגו	 ליוע$"בצד פרסו�

המשפטי לממשלה בבקשה להעמיד לדי	 באופ	 מיידי את השוטרי� האחראי� להריגת�

מר נזרי 25.10.06במכתבו מיו�. 2000ופציעת� של אזרחי� ערבי� באירועי אוקטובר   השיב

 לארגו	 על מנת להיוודע א� בדעת�נוכי א/ שחלפה כשנה מפניית לשכת, לארגו	 עדאלה

דו, להגיש ערר למרות. מפרי עטוח"לא נתקבל מה� כל מענה ותחת זאת בחר הארגו	 לפרס�

נ, זאת הדו, כי פניית הארגו	, זריציי	 מר צ,ח"בצירו/ .וות הבדיקההועברה לבחינת

למרות, זאת. הועבר לצוות ונלמד ביסודיות,ח המפורט שער( ארגו	 עדאלה"הדו, ואכ	

דו. כאמור סמו( לפני גיבוש ההמלצות הסופיותהתקבלח"שהדו ח זה נבחנו מחדש"לאור

על�חוות ובכל חוות הדעת הרלוונטיות הוספו התייחסויות, ידי הצוות�הדעת שהוכנו

כי ארגו	 עדאלה לא התיחס לשני אירועי�, יצוי	. ולטענות עדאלהקונקרטיות להערות 

ג(כנראה מאחר שלא נהרג בה� איש, שנבחנו על ידי הצוות , לעומת זאת, אנו).'וז' אירועי�

ש"החקירות שמחכלכחלק מבדיקת, לבדוק ג� אירועי� אלה, מלכתחילה, מצאנו לנכו	

. ניהלה בעניי	 זה

דעת שהכי	 בנוגע לכל אחד�העביר אלי הצוות טיוטות של חוות, הצוותבתו� גיבוש המלצות.8

הדעת�חוות. את ממצאיו והמלצותיו לגבי כל אירועותהכולל, האירועי� שנבדקו�13מ

. עמודי��500כעל פני, במצטבר, משתרעות
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ח ועדת אור"דעת כוללת ניתוח מדוקדק של העובדות והממצאי� לגבי האירוע בדו�כל חוות

כ	 כוללת. ומסקנות והמלצות הצוות לגבי האירוע, וכ	 ניתוח חומר הראיות,ש"ובחקירת מח

.ח עדאלה"ג� התייחסות לדו, כאמור, דעת�כל חוות

, ע� קבלת טיוטות חוות הדעת קיימתי בלשכתי סדרה ארוכה של דיוני� ממושכי� ע� הצוות.9

ג�. לגבי כל אחד מהאירועי� שנבחנו מהפרקליטות, גורמי� נוספי�בדיוני� השתתפו

מח, וממשרד המשפטי� .ש לדברי�"וכ	 נשמעו בדיוני� ההתייחסויות של

חברי הצוות הציגו. אחת לאחת, באופ	 יסודי ופרטני, נבחנו חוות הדעת, במהל( דיוני� אלה

במסגרתו, והתקיי� דיו	 מקי/ בכל אחת מחוות הדעת, את הממצאי� וההמלצות שלה�

 של בסיומו. הדעת ומהערות משתתפי הדיוני��ו שאלות שונות שעלו מתו( חוותנבחנו ונדונ

על השלמות וכ	 ניתנו הנחיות, כל דיו	 סוכ� על תיקוני� שיש לערו( בחוות הדעת שנדונה

. מהאירועי� שנדונוחלקחקירה נדרשות לגבי 

אח�על חוותכאמור בלשכתי במקביל לדיוני� שהתקיימו.10 ד מהאירועי� הדעת בנוגע לכל

על, שנחקרו מח�בוצעו השלמות תוצאות. שנתבקשו כאמור החקירהש השלמות"ידי

על, 2007דצמבר� נובמבר�חודשיה במהל( הועברו לצוותהאחרונות החקירה  ידי� וה	 נבחנו

.שנערכו בלשכתיהצוות ובדיוני�

ביצוע, נתפסות כלי נשק שטר�ספעולות של איתור ותפי, בי	 היתר, השלמות החקירה כללו

עד, איתור וחקירת עדי�, בדיקות בליסטיות שטר� בוצעו שטר� נחקרו, ות מומחהלרבות

השלמות החקירה שבוצעו, למרבה הצער. ועוד,ת ראיות חפציות שטר� נתפסותפיס,ש"במח

דר(לא הביאו  .לפריצת

על,אחר כל הדברי� האלה.11 ידי הצוות� ולאחר שממצאי השלמות החקירה השונות נבחנו

 הוטמעו בחוות אלהולאחר שההערות והתיקוני� שסוכמו בדיוני�, שקיימתיובדיוני� 

�הדעת המצורפות�כמפורט בחוות� החלטתי לאמ� את המלצות הצוות,הדעת של הצוות

מח לפיה� שהגיעה למסקנה שאי� בחומר החקירה,ש"אי� מקו� להתערב בהחלטות

בהתא�, הגשת כתבי אישו� נגד מי מ� החשודי�המאפשרת,תשתית ראייתית מספקת

 "). אפשרות סבירה להרשעה("לחוק ולפסיקת בית המשפט העליו� לעני� זה 

ממצאי החקירה, העדויות, פירוט רחב ומלא של העובדות, כאמור, חוות הדעת כוללות

ע בנוג, בלשכתיהמסקנות והנימוקי� לעמדה שהתגבשה בדיוני הצוות ובדיוני� המסכמי�ו

זו, לכל אירוע בנפרד . לאחר בחינה של מכלול החומר העצו� שנאס# בפרשה

הדעת�לחוות, על מספר נקודות והיבטי� כלליי� בנוגע לחקירה, בתמצית, אעמוד להל�

זולו :החלטות בפרשה
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דו, כי א/ שלפי חוק ועדות חקירה, יצוי	ראשית.12 ח ועדת"עדות שנמסרה לפני ועדת חקירה וכ	

,)למעט חריג שאינו רלבנטי לענייננו(אינ� קבילי� כראיה בכל הלי( משפטי, עצמורה חקי

כוללות,שימוש בהלי( פלילי, כשלעצמ�, וממילא לא נית	 לעשות בעדויות וממצאי� אלה

וכ	, הדעת ציטוטי� ואזכורי� של עדויות שנגבו על ידי ועדת אור ואוספי החומר מטעמה�חוות

ה"ציטוטי� מתו( דו הטע� לכ( טמו	 בעובדה שרוב. וועדה בהתייחס לאירועי� שנחקרוח

מח" הולבנו"העדויות   העדויות שמסרו אות� נחקרי� לוועדה�היינו,ש"במסגרת חקירת

מח�ולאוספי החומר מטעמה הוצגו בפניה� על כלאתש וה� אימצו"ידי חוקרי העדויות ללא

הדעת התייחסות לעדות�קו� שיש בחוותמ.ובכ( הפכו העדויות לחומר חקירה קביל, סייג

צוי	 הדבר,ש לא הסכי� לאמ$"הנחקר במחאשר, שנגבתה על ידי הועדה או אוספי החומר

. לא נית	 להשתמש בעדות זו בהלי( פלילי כראיה קבילהכי שכ	 המשמעות הינה, בחוות הדעת

הד�ההתייחסות לעדויות אלה הובאה בחוות למרות, ברי�הדעת לש� הצגת תמונה מלאה של

דו. המגבלה על השימוש בחומר זה שהובאו כרקע,ח הוועדה"הוא הדי	 באשר לציטוטי� מתו(

1.ומתו( כ( שמדובר בממצאי� שהתבססו על חומר ראיות שהיה בפני הועדה, לדברי�

זו.13 מח, בפרשה כאובה בקשיי� אובייקטיביי� רבי�, מתחילת הדר(,ש"נתקלה חקירת

באפשרות לקיי� חקירה אפקטיבית ולהגיע, בחלק מ	 האירועי�, פגעואשר, ומהותיי�

:אעמוד להל	 על עיקרי הקשיי�. לחקר האמת

דו.א נטלו חלק אלפי, בארועי� הנדוני�,ח ועדת אור"כמובא בראשית הדברי� מתו(

עוצמת האלימות והתוקפנות שבאה לידי ביטוי באירועי� הייתה גבוהה. מפגיני� ומתפרעי�

אשר כללו, נגד אזרחי� ואנשי כוחות הביטחו	 נעשה שימוש באמצעי תקיפה מגווני�.ביותר

השלכת,)שיודו בקלע דוד שמסוכנותו רבה(שימוש בגולות מתכת, יידוי בקבוקי תבערה

אש, יידוי אבני�, בקבוקי תבערה וברזלי� גלגול צמיגי� בוערי� ובמקרי� בודדי� ג� ירי של

וא( כפסע היה בינ� לבי	 מוות בידי המו	, בדרכי� ורכוש� הושחתהותקפו עוברי אורח. חיה

נעשו נסיונות לעלות לעבר ישובי�. ובמקרה אחד אכ	 נהרג אזרח יהודי עובר אורח, מתפרע

והתנועה לישובי�, צירי תנועה ראשיי� נחסמו לפרקי זמ	 ממושכי�. יהודיי� ולאיי� עליה�

א/, יהודיי� שוני� שובשה קשות התוקפנות והאלימות. נותקה לפרקי זמ	 ארוכי�ולעתי�

 תו(	והתמידו ג� כאשר נעשו נסיונות לבלמ, נמשכו פרקי זמ	 ארוכי�, אופיינו בנחישות רבה

.מקו� שהשוטרי� היו מצויידי� באמצעי� אלה, שימוש באמצעי� שוני� לפיזור המו	

ל ולהיכולת זה וקשי�י�הגיע לחקר האמת באירועי� המוניבצע חקירה אפקטיבית , מסוג

זה. מוגבלת מאוד מעצ� טיבה תלויה במידה רבה במידת חקירה אפקטיבית באירוע מעי	

מחייבת סגירת זירתה כזו חקיר;בזמ	 אמת לבצע פעילות חקירתית המעשיתהאפשרות 

של, איסו/ ראיות וממצאי� בשטח בטר� חלו בו שינויי�, האירוע על אתר איתור מיידי

מדובר בכלי� חקירתיי� ראשוני� במעלה. חקירת� מוקד� ככל האפשרווחשודי� עדי� 

.לצור( בניית חקירה פלילית מקצועית

פרוטוקולי� של ועדת אור נפלוהמועדויותהמהדעת�בחוותבאו חלק מהציטוטי� שהוב� הערה טכנית1
.כפי שה� במקור�ו	 להביאא( מצאנו לנכ, המקוריי�בטקסטי�טעויות הגהה 
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ש נוכח הנסיבות החריגות שנוצרו במהומות אירועי"כלי� בסיסיי� אלה נשללו מחוקרי מח

 לזירות האירועי� צוותי לשגרלא נית	 היה, נוכח החשש לחשיפת� לסכנת חיי�. אוקטובר

ו של�מה ג� שנוכח אופיי, כגו	 מעבדות זיהוי פלילי, צוותי� מקצועיי�חקירה  האלי�

הסיכויי� למצוא בזירות האירוע ממצאי� כלשה� או לגבות באופ	 מיידי, האירועי�

, במרבית המקרי�, מדובר היה. היו קלושי� ביותר�עדויותיה� של עדי ראיה ומעורבי� 

איתור עדי ראיה. רבי� בה� נעו ממקו� למקו�ושהמעו, באירועי� שהתפתחו במהירות רבה

דבר אשר ה	 משיקולי בטחו	 וה	, מקרב האזרחי� היה כרו( ג� בכניסה ליישובי� הערביי�

.היה בלתי ישי� בנסיבות שנוצרו, משיקולי� של מניעת חיכוכי� נוספי�

 שעות ספורותבתו( של ההרוגי� המשפחות את ההלוויותערכו, ברוב המקרי�, בנוס/

כיבש"מחו ראשיסבר, נוכח המתיחות הרבה שנוצרה מול ערביי ישראל. מהאירוע אותה עת

כגו	 ניסיו	 לכפות נתיחות, לנקוט בצעדי� דרסטיי�, באות	 נסיבות, לא יהיה זה ראוי

מחלפיכ(. באמצעות פניה לבית המשפט וכדומה, פתולוגיות על המשפחות ש"הסתפקה

בבקב  תו( מת	 הסברי� בדבר,שה שיסכימו לנתיחות פתולוגיותפניות למשפחות ההרוגי�

וכ(, לנתיחהסירבו ההרוגי� אול� כשמשפחות.חשיבות הנתיחות ומשמעות הויתור עליה	

. פניה לבית המשפטנעשתהלא, עשו רוב	

ש בלבד שיזמה ופעלה לחקירת"במהל( האירועי� ובסמיכות לאחריה� הייתה זו מח

של. זוכה לכמעט שו� שיתו/ פעולה מצד המגזר הערביתו( שהיא אינה, האירועי� יוזמתה

וזאת, בסירוב,למרבה הצער,ש להביא לשינוי בגישת המגזר הערבי בעניי	 זה נתקלה"מח

.ובראש� ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, בהשפעת� של ארגוני� שוני�

הכי, 12.10.00ביו� עודכי, עוד אציי	 לעני	 זה התקיי� דיו	 מיוחד בנושא, פורי�למחרת יו�

ראש אג/ החקירות, ובהשתתפות פרקליטת המדינה, בראשות היוע$ המשפטי לממשלה

מח, במשטרת ישראל מח.ש ואחרי�"מנהל ש את הקשיי�"בדיו	 זה העלה מנהל

ובייחוד הודגש, לחקור את הארועי�ש בניסיונותיה"מחתהאובייקטיביי� בה� נתקל

אלדר הקושי הנובע מהיע ראיות מינימליות המאפשרות חקירה ומחוסר שיתו/ נגישות

ע. הפעולה מצד משפחות הנפגעי� י דובר משרד"בדיו	 זה הוחלט על הפצת הודעה לעיתונות

על" כי טר� נתקבלו במחבה יצוי	,�המשפטי ש עדויות של עדי ראיה הכוללות תלונות

כל מי המזמינה דעה קריאה לציבור וכ	 תיכלל בהו, פעילות שלא כדי	 מצד אנשי משטרה

אכ	.ש" למחלפנות שיש בידו ראיות בדבר פעילות שלא כדי	 מצד שוטרי� הודעה כאמור

. פורסמה בו ביו�

ובה, בהמש( לכ( זימ	 היוע$ המשפטי לממשלה פגישה ע� ועדת המעקב של ערביי ישראל

ע . רביי ישראלחזר היוע$ המשפטי וביקש את שיתו/ הפעולה הדרוש מאוכלוסיית

שהשתת/ בפגישה האמורה אצל היוע$(בארי	'ג חס	ד"ימי� ספורי� לאחר מכ	 פנה עו

מח) המשפטי לממשלה כבא,ש"אל מנהל , כוחה של אחת ממשפחות ההרוגי��הציג עצמו

ימסרו, וביקש לבחו	 באופ	 בלתי פורמאלי אפשרות לפיה עדי ראיה שפרטיה� מצויי� בידיו

ינת	 לה� מפני העמדת� לדי	 בגי	 מעורבות� בעבירותתשלחסינות/ את הודעותיה� בכפו
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מח. שונות של הפרת סדר וידויי אבני� באות	 התרחשויות אישרה,ש"לפי המלצת מנהל

ג"והודעה על כ( נמסרה לעו, פרקליטת המדינה את הבקשה תו( בקשה לפעול, בארי	'ד

למרבה הצער פניה זו נותרה בלא.לקידו� החקירה באמצעות שיתו/ פעולה כאמורבהתא� 

עד עצ� היו� הזה .מענה

ו, 29.1.01 ביו� מחשב לאגודהולאגודה לזכויות האזרח,"עדאלה"לארגו	ש"פנה מנהל

הש כל חומר" וביקש כי יעבירו למח,הערבית לזכויות האד� עשוי לסייע בחקירת שביד�

הנ. האירועי� פר"פניה זו נשלחה לאחר ששלושת הארגוני� דול ח אודות אירועי"סמו

. כי בידיה� מצוי חומר העשוי לסייע בחקירת האירועי�, לכאורה, ממנו עלה, 2000אוקטובר

.ג� פניה זו נותרה ללא מענה

מח"בצדק צוי	 בדו, בנסיבות אלה , העדר נגישות לזירה ולעדי��נוכח הנסיבותכי,ש"ח

מצד המעורבי� ועדיו/ הפעולה והעדר שיתהיעדר ממצאי� חיוניי� מזירות ההתרחשות

רב מאוד� הראיה  . חקירה ראויה ואפקטיביתנהלל,עד כדי חוסר אפשרות, היה קושי

קשיי� דומי� בה� היא) 16�14'עמ(ח שלה"לא למותר לציי	 כי ועדת החקירה ציינה בדו

מח. נתקלה במהל( חקירתה ש שהתקיימה בשלב הרבה יותר"קשיי� אלה הועצמו בחקירת

.וחרמא

 על הקמת ועדת החקירה הממלכתית 8.11.00ביו�, כאמור, ע� החלטת הממשלה.ב

בהשתתפות נציגי, התקיי� דיו	 אצל פרקליטת המדינה,)ועדת אור(לחקירת האירועי�

תמשי(ש"בשאלה הא� נית	 וראוי שמחעסק שעיקרו,ש וגורמי פרקליטות נוספי�"מח

.ידי ועדת החקירה�על, במקביל, להיחקרנושאי� עתידי� כאשר אות�,בחקירת האירועי�

 במיוחד נוכח החשש לפגיעה אפשרית בשיתו/ פעולה של עדי� חיוניי� ע� ועדת,זאת

מח, החקירה הממלכתית ולאור המשמעות הציבורית והערכית,ש"בשל חשש� מחקירת

ל הכרוכה בהחלטת הממשלה בדבר הקמת ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת מכלו

. ההיבטי� הנוגעי� לאירועי� אלה

כי האינטרס הציבורי לקיי� חקירה מקיפה וכוללת באמצעות, העמדה שהתגבשה היתה

כדי שלא,"שגרתיות"מחייב שלא לנהל במקביל פעולות חקירה, ועדת חקירה ממלכתית

בידיעת היוע$, ולפיכ( החליטה פרקליטת המדינה, לפגוע בעבודתה של ועדת החקירה

מח, טי לממשלההמשפ .ש במקביל לעבודתה של ועדת אור"שלא לנהל את חקירות

ח"ועדת אור את הדופרסמה, כשלוש שני� לאחר הארועי�, 2003בחודש ספטמבר.ג

רב, החלה את עבודתה בסמו( למועד האירועי�אשר הוועדה. מטעמה והשקיעה זמ	

נ לממצאי� באשר לזהות,י�במרבית המקר, לא הגיעה,כרי� בחקירת האירועי�יומאמצי�

כבר, בחלק מהמקרי� ברור היה. למות� של ההרוגי� באירועי אוקטוברשגרמוהיורי� 

בחלק אחר נראה. כי הסיכוי להגיע לממצא באשר לזהות היורה הוא קלוש, מממצאי הועדה

רב יותר צד המלצותיה האישיותל, כאמור, בסופו של דבר המליצה הועדה. היה כי הסיכוי

מח"עפליליתג� על ביצוע חקירה, רכתיותוהמע .ש של אירועי� שוני�"י
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מחו, כאמורחקירה אכ	 נערכה ש תשתית לגב לא נית	כי,ש למסקנה"בתו� החקירה הגיעה

ה, ראייתית מספקת לצור( העמדה לדי	 פלילי בגי	 האירועי� הללו  ראיות הנדרשתברמת

לא(במשפט פלילי  בשל הקשיי� החקירתיי� וזאת,) בהרבהברמה נמוכהראיות ולעתי� א/

מח"שפורטו לעיל וקשיי� נוספי� שפורטו בדו ח ועדת אור העלה חשדות לביצוע"דו, אכ	.ש"ח

הו, עבירות פליליות בנוגע למספר אירועי�  היתה ערה לכ( שלצור( שקילת הליכי�הועדא(

 ברמה הנדרשת ייתית במסגרתה יעשה נסיו	 לבסס תשתית ראפלילית חקירה נדרשת, פליליי�

על, כאמור, בהתא� לכ( הוועדה אכ	 המליצה. סיכוי סביר להרשעהשתבססבהליכי� פליליי�

מחחקירה אכ	 נערכה.חקירת האירועי� שני�, אלא שהיא התנהלה בתנאי� קשי�,ש"על ידי

וכאשר חלק מחומר החקירה כבר נחש/ בפני נחקרי�, אחדות לאחר מועד ההתרחשויות

בסופו של דבר לא העלתה. על כל המשתמע מכ(, ליי� במהל( עבודת ועדת החקירהפוטנציא

.החקירה כאמור תשתית ראייתית מספקת להגשת כתבי אישו�

נית	 לבודד בה� בדר( כלל,"שגרתיי�"שלא כמו בחקירות של אירועי ירי פליליי�.ד

שר לקשור הנשק היורה ולערו( לגביו בדיקה בליסטית שתאפאת כלי הנשק ממנו בוצע הירי 

,קליעי גומישלהרי שבאירועי� דנ	 חלק מההרוגי� נפגעו מירי, לקליע שגר� את הפגיעה

קליעי גומי אינ� מאפשרי� בדיקת השוואה. אשר נורו על ידי השוטרי� במהל( האירועי�

, בחלק אחר של האירועי� נראה היה שהמנוחי� נפגעו מירי של קליעי� חיי�. בליסטית

 או עקב,עקב התנגדות המשפחות לנתיחת הגופות(בהעדר אפשרות לתפוס את הקליע אול�

או לשלול אפשרות, לא נית	 היה לאתר את היורה,)יציאת הקליע מגו/ המנוח ואי איתורו

. שהפגיעה נגרמה מירי של כדור גומי

( פיזור ביצעו שוטרי� רבי� ירי של קליעי גומי לצור, באירועי� הנדוני�כי, ציי	 עודא

מדו�הרוש� שהתקבל מקריאת מכלול הראיות. התפרעויותה  היה�ח ועדת אור" כמו ג�

שבחלק מהמקרי� השוטרי� שפעלו באירועי אוקטובר ראו בכדורי הגומי אמצעי לפיזור

ומבלי שהיו ערי� להנחיות, סכנה הטמונה בה�ל שניתנה תשומת הלב הראויהמבלי, הפגנות

שימוש בירי כדורי אמנ� נעשהכי,נראהאכ	. ימוש בכדורי גומילגבי המגבלות באשר לש

,בכשל מערכתי רחבועדת אור מצאה כי מדובר, ע� זאת. בנסיבות לא מוצדקותג� גומי 

ג� לעני	 זה במסגרת הפקת הלקחי�ח"בעקבות הדומשטרת ישראל אכ	 הפיקה לקחי�ו

ו סדרהמערכתיי� בנוגע לטיפולה בעתיד בעימות ע� מפגיני� , בנסיבות אלה. מפירי

בהעדר יכולת להוכיח, האפשרות לנקוט הליכי� פליליי� נגד שוטרי� שעשו שימוש בירי גומי

.עוררה קושי משפטי מהותי, קשר סיבתי לגרימת מוות ספציפי

חיג� באשר לאירועי� בה� נראה היה כי המנוחי� נפגעו הרי שברוב המקרי�,מקליעי ירי

ובכל המקרי� שבה�,ת להסכי� לניתוח הגופות לפני קבורת	שבה� התבקשו המשפחו

. ה	 סירבו, התבקשו לאחר הקבורה להסכי� להוצאת גופות יקיריה	 מהקבר לצור( נתיחה

במידה(עקב כ( לא נתאפשר ברוב המקרי� ביצוע נתיחת הגופות והוצאת קליעי הירי מה�

� לכלי הנשק שנשאו שוטרי� ולש� השוואת, לש� בחינת טיב הקליעי�,)שנשארו קליעי�

מכשול ראייתי מקדמי ובלתי, כאמור לעיל, עובדה זו יצרה. מעורבי� באירועי� השוני�

כאשר ביצוע נתיחת הגופה היה, עביר בדר( לקביעת ממצא בתיקי� בה� לא בוצעה נתיחה

 כי בשל ריבוי השוטרי� וכלי הנשק שנמצאו, יש לציי	, בצד האמור. לקידו� החקירהדרוש
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במהל( הזמ	 הרב שחל/ מאז ובהעדר יכולת לשלול אפשרות שמא, בזירות השונות

,)בזדו	 או בתו� לב אגב פעילות שגרתית(בוצעו החלפות של קני כלי הנשק האירועי� 

לפנות לבית המשפט בבקשות לפתיחת קברי� ונתיחת, הקיי� ממילא, התעצ� הקושי

ות של מהל( קשה ורגיש כזה לוטות כאשר התוצא, למרות התנגדות המשפחות, גופות

בו הסיכוי לקידו� החקירה(במקרה אחד לבית המשפט נעשתה פניה, למרות זאת.בערפל

ל) מובהק ביותרכנראה   הערות נוכחא(, הורות על פתיחת הקבר והוצאת הגופהבבקשה

 על התנגדות נחרצת א/ א� יש בכ( כדי להביאה הודיעהולאחר שהמשפח, בית המשפט

.הבקשה נמשכה, וי וודאי של היורהלזיה

דו, היו כמה מקרי�, אכ	 מח"שבה� על,ש"ח ועדת אור והראיות שנאספו בחקירת הצביעו

, אלא שג� במקרי� אלה מוטל על התביעה הנטל לשלול. חשוד ספציפי בביצוע ירי קטלני

 נשק את סבירות האפשרות שמא הירי הקטלני בוצע על ידי נושא, ברמה הנדרשת בפלילי�

, שאלה זו נבחנה ביסודיות באות� מקרי�. בזירהוירו אחר מבי	 נושאי הנשק הרבי� שנכחו

גרסאות מגוונות לגבי מקורות האש שנפתחוו קיימות עדויות שונותונמצא כי בכל המקרי�

. כמפורט באריכות בחוות הדעת, לעבר הנפגעי� במועד הרלוונטי

כל.ה  ובשלי הדינמי והאינטנסיבי של האירועי�כי בשל האופ, האמור יש להוסי/על

הרב, העדר תיעוד ורישו� נוצר קושי אובייקטיבי, ממועד האירועי�שחל/ וכ	 בשל הזמ	

מדויק של הכוחות ושל כל אחד ואחד מ	 השוטרי� שאחזו בנשק ומיקו� ממשי במיפוי 

 הנשק שנשא כל קושי גדול א/ יותר היה כרו( במיפוי כלי. ונכחו בכל אחד ואחד מהארועי�

בי	 היתר נוכח העובדה שמדובר היה, אחד מהשוטרי� בכל אחד מהאירועי� הרלבנטיי�

 נמצא כי חלק ממושכתלאחר חקירה. והכוחות היו במצב של ניוד ותנועה, בפעילות חירו�

לאהכליה ולמעקב אחר מהרישומי� הנוגעי� לאחזק נשק במועדי� הרלבנטיי� לאירועי�

ת כלי הנשק נעשתה על ובמקרי� אחרי� הקצא, רמי האפסנאות או אבדונשמרו על ידי גו

 שיו( כלי נשק מסוי� לשוטר שהחזיק בו בזמ	 שלא איפשרדבר, ולא אישי, בסיס קבוצתי

: ש� נאמר,ח" לדו18' בעמ, ראוי להפנות לעני	 זה ג� לדברי הוועדה. אמת

, ראיות טכניות רבותלא ראינו לנכו� לגלוש לעיסוק פרטני של גביית, ע� זאת"

זה, א� לא מאות, כמו בדיקת התאמה של עשרות כלי נשק לתרמיל או לקליע

שבחלק, בהקשר זה נעיר. או אחר אשר נמצאו באחת מזירות האירועי�

מהמקרי� לא נית� היה לקבוע שהשימוש בכלי הנשק נעשה על ידי השוטר על 

".שמו הוא רשו�

מח, בנוס/ לכ(.ו  נוספת בשימוש הראייתי שנית	 לעשות בחומרש מגבלה"עמדה בפני

ב,)12'סע(כמצוי	 לעיל. החקירה של ועדת חקירה ממלכתית מסגרת חקירתה עדויות שנגבו

רוב העדי� אמנ� הסכימו. לשמש כעדות במשפט פליליות יכולאינ	, של ועדת חקירה

חומר חקירהלעדות� הפכהכ(וב, אימו$ עדות� בפני הוועדה או אוספי החומר מטעמהל

מהא(,קביל .באות� מקרי�נוס/ ראייתי קושידבר שיצר, מעורבי� סירבו לעשות זאתחלק

ג� מסיבה זו נוצר פער מסוי� בי	 התשתית הראייתית עליה ביססה ועדת אור את מסקנותיה

.שקילת נקיטה בהליכי� פליליי�שעמדה בפנינו לצור( לבי	 התשתית הראייתית 
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, לאור תמונת האירועי� שעלתה מחומר הראיות, בחלק מהמקרי�כי, כ	 ראוי להדגיש.ז

, ברמה הנדרשת לצור( הרשעה בפלילי�, האפשרותאתאו,לא נית	 היה לשלול את הטענה

או,קשהלמצוקה בעת פעילות�, שהכוחות הפועלי� אכ	 נקלעו ופעלו בתנאי סכנה לחיי�

.תלגו/ בנסיבות בה	 חלי� סייגי� שוני� לאחריות פלילי

כי אמנ�, כי בחלק מהמקרי� סברנו כי לא נית	 לשלול את האפשרות, אדגיש לבסו/.ח

נפלו טעויות בקבלת החלטות מבצעיות ובהוראות ופקודות שניתנו במהלכ� ובעיצומ� של 

וכי, למסקנה כי נתגבשה אצל מי מה� ג� אחריות פלילית לאלה א( מכא	 ועד.האירועי�

שנפלה במהל(, לי( פלילי בגי	 טעות שבשיקול דעת מקצועיהבנית	 או ראוי לנקוט נגד� 

. ארוכה הדר(, פעילות מבצעית

חייבי� היינו להביא, בעת שקילת האפשרות להגיש אישו� פלילי באירועי� אלה, בתו( כ(

, חירו�ישמדובר בסיטואציה של הפעלת שיקול דעת מבצעי במצב, בי	 היתר, בחשבו	

להטלת, על פי רוב, אי	 מקו� והצדקה, בית המשפט העליו	בנסיבות שבה	 על פי פסיקת

 נקבע, למשל,וכ().להבדיל מנקיטת הליכי� פיקודיי� במקרי� מתאימי�(אחריות פלילית 

מכבר, ידי בית המשפט העליו	�על � דומהבהקשר, זה לא

נראה ששאלת העמדת� לדי� פלילי של מי שהתרשלו במהל" ביצוע,אכ�"

צרי" שתוכרע ג� על בסיס תנאי הרקע שבה� התבצעה פעילות מבצעית 

פעילות. הפעילות ועל בסיס השלכותיה הכלליות האפשריות על הצבא

מבצעית מנוהלת בדר" כלל על ידי מי שנטלו על עצמ� תפקידי פיקוד שלא 

פעילות זו מחייבת הפעלה מתמדת. אחת כרוכי� בסיכו� חייה� וחיי אחרי�

העמדת מפקד לדי�.ת החלטות תו" כדי תנועהשל שיקול דעת וקבלת עשרו

, פלילי עקב טעות בשיקול דעת שנתקבלה במהל" פעילות מבצעית בתנאי שדה

מעוררת קושי ועלולה, ואפילו מצביעה היא על מידה של התרשלות מצדו

לגרור סטגנציה והיעדר מעו# ולהסב נזק לאינטרס, לפגוע בניהול המערכה

כ, נדמה אפוא. הציבורי , שמדובר בפעילות צבאית מבצעית יש מקו� לשקולכי

 את השימוש,בכפו# לנסיבות המקרה ולחומרת ההתרשלות העולה ממנו

בסנקציות פיקודיות ג� במקרי� מסוימי� בה� היה מועמד המבצע לדי�

. פלילי במידה והעבירה הייתה מבוצעת שלא כחלק מפעילות צבאית מבצעית

מ סוי� אכ� חמורות במידה המצדיקה השאלה הא� עובדותיו של מקרה

נקיטה בסנקציה פלילית תיגזר לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ועל פי 

הצד המעורב בגר� הנזק 2".מידת אחריותו של

שלאת,על כללית�תמונתב, בתמצית, הבאתי לעיל.14 מכלול הנסיבות החריגות והייחודיות

שא הקשיי� ואת, האירועי� הנדוני� זוהייחודיי� כפי שעלו, יפיינו את החקירה בפרשה

כדי לאפשר התבוננות כוללת ורחבה ביחס זאת; בלשכתישקיימתיבעבודת הצוות ובדיוני� 

המפורט בנוגע לכל אחד מהאירועי� בנפרדפרטני ניתוחל כמו ג� ביחס, לאירועי� עצמ�

. בחוות הדעת המצורפות

(טר� פורס�, נית	 ביו� 23.8.07), בפסקה 24. נ' השופט מינ$ ואח' ב	 יוס/ 2 בג"צ 10782/05
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, לפי חוק ועדות חקירהככל ועדת חקירה, ועדת אור. כא� המקו� להדגיש נקודה חשובה.15

, וזאת בניגוד,3בהליכי� מינהליי�דנה וקבעה את ממצאיה בהתא� לדיני הראיות החלי�

מח, מהותי העובדה, לפיכ".בהליכי� פליליי�ש הכפופה לדיני הראיות החלי�"לחקירת

מחשקיימי� פערי� מסוימי� בחלק מהמקרי� בי� מסקנות ועדת אור למסקנות חק ש"ירת

מח, ולמסקנות בהלי" בדיקה נוס# זה ש או תוצאות הערר"אי� פירושה שתוצאות חקירת

תשתית ראייתית העשויה להיות מספקת. סותרות בהכרח את מסקנות ועדת החקירה

אינה בהכרח מספקת לש� ביסוס כתב, לצור" קביעת ממצאי� והמלצות של ועדת חקירה

�הכפופי� כל אחד למשטר משפטי, במהות� שוני� מדובר בשני הליכי�.אישו� פלילי

. ראייתי שונה

זהלציי	כ	 ראוי עובדתיי�ש לממצאי�"מחחקירת הובילה, כי בחלק מהאירועי�, לעני	

ע , בעקבות חקירה של מעורבי� נוספי�, לעתי�,כ( אירע.י ועדת אור"שוני� מאלה שנקבעו

חקאו, אשר לא נחקרו על ידי ועדת אור ירת היבטי� שוני� וחידוד נקודות שלא בעקבות

ו הלובנו . הועדההיו בפני ראיות נוספות שלא איסו/ בעקבותאו, ועדהולא חודדו על ידי

ולא התיימרה, לא הייתה, כמו הבדיקה הנוספת שנערכה,ש"למותר לומר שחקירת מח

ה, כאמור. מסקנות ועדת החקירהלהיות הלי( של ערעור או הרהור אחר  פלילית לחקירה

והיא נועדה לבחו	 קיומה של תשתית, לחלוטי	 מהלי( החקירה של הוועדהשונה תכלית 

.מערכתי� להבדיל מהמלצות במישור האישי, לנקיטה בהליכי� פליליי�מספקת ראייתית 

ואה בי	 המלצותוהשאלה ראוי שיהיו לנגד עיניו של כל מי שמבקש לערו( יסודיות הבחנות

זה. החקירה הפלילית ועדת אור לבי	 מסקנות : מדברי הועדה עצמהראוי להביא בהקשר

על סמ" החומר, באירועי� אליה� נתייחס ניסינו כמיטב יכולתנו להגיע"

למסקנות בדבר הגורמי� לפציעת� של אזרחי� ובמקרי� מסוימי�, שבפנינו

לא ראינו לנכו� לגלוש לעיסוק פרטני של גביית ראיות, ע� זאת.א# למות�

חקירות ארוכות ומפורטות בנושא האמור היו, נוס# לכ"... ות רבותטכני

בכל אות� מקרי�. ממסגרת הדיו� ההול� את עבודתה, לדעת הועדה, חורגות

הדבר, בה� נית� אולי להגיע לחקר האמת על ידי בדיקות כאלה א�, יעשה

או"על ידי גורמי החקירה במח, טר� נעשה )ח"דול18'עמ(."במשטרהש

מח, כפי שצוי	 בראשית הדברי�.16 א/ שלא,ש"ההחלטה על עריכת בדיקה נוספת של החלטות

�חריגות� ורגישות� הרבה של הארועי� ותוצאותיהנתקבלה נוכח, הוגש ערר נגד ההחלטות

עד תו�. הטרגיות התפיסה שעמדה ביסוד הבדיקה הנוספת הייתה הרצו	 לוודא כי אכ	 מוצו

כ( הוחלט. רבות ערוצי חקירה ע� פוטנציאל קט	 לקידומהל,ת החקירהיוכל אפשרו , עקב

על ביצוע השלמות חקירה ג� כאשר ההערכה המקצועית היתה שהסבירות, בי	 היתר, כאמור

דר( בחקירה מקו� שנמצא שהימנעות וכ	, נמוכה ביותרהיא, כי פעולות אלה יניבו פריצת

סשל פעולות חקירה מסוימותש מביצוע	"מח . בירההייתה

א . 231עמוד, 2001, הוצאת נבו,ועדות חקירה ממלכתיות, קלגסבלד' ראו לעניי	 זה 3
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 והשלמות החקירה עליה	 הוחלט בדיוני�,ידי הצוות�השלמות החקירה שנתבקשו על

מחשקיימתי בלשכתי השלמות החקירה נבחנושל הממצאי�.ש" בוצעו במלוא	 על ידי

ו לפריצת כאמור השלמות אלה לא הביאוג�א(, בלשכתיבדיוני� כ	 ביסודיות על ידי הצוות

. דר( בחקירה

לא בכל, שקיימתיכי במסגרת הבדיקה הנוספת שנערכה בצוות ובדיוני�, עודאציי	.17

כ מחהנושאי� עמדתנו הייתה א(, וענייני� גישתנו הייתה שונהסוגיות מספרב.ש"עמדת

 כי בא/ אחד�היינו, סופיתהגענו לאותה מסקנה,"שורה התחתונה"ב, בסופו של דבר

 שבחנולמסקנה זו הגענו לאחר.ה לדי	 פליליהעמדלמהתיקי� אי	 תשתית ראייתית מספקת

את, לאחר שבחנו בקפידה את הממצאי� של ועדת אורו,והפכנו בכל תיק מקצה ועד קצה

וג� את טענות ארגו	, המקורי וזה שנוס/ בהשלמות החקירה שביקשנו, חומר הראיות

.עדאלה

� סיכומ� של דברי�.18

לגבי אירועי� שוני� בה� התעורר חשד לביצוע ועדת אור המליצה לערו( חקירה פלילית

על מנת"וזאת, 2000במהומות אוקטובר שנטלו חלק בטיפול עבירות פליליות על ידי שוטרי� 

שהרשויות המוסמכות יחליטו א� יש מקו� לנקוט הליכי� פליליי� או אחרי� כנגד מא	 

ה של תשתית ראייתית קיומ אפואהוועדה לא קבעה". דהוא בגי	 מעורבותו באות� אירועי�

כפי שעלה, באירועי� שוני�, אלא הצביעה על חשדות וחשודי�, להגשת כתבי אישו�פלילית

. חשדות אלה� של והמליצה כאמור כי תיער( חקירה פלילית לבחינת, מחקירתה

חקירה מקיפה וערכה,ש למדה ביסודיות את כל החומר הרב שנאס/ על ידי הועדה"מח, ואכ	

ובכל מקו� בו מצאה) לעילכפי שהוסברבאפשרויותיה ובסיכוייהא( מוגבלת( טע� אפשרות

מחובחינת הדברי� בתו� החקירות. לכ( כל,ש לכלל מסקנה"הגיעה  כי אי	 מנוס מגניזת

.לכ( את הממצאי� ואת הנימוקי� בהחלטתהפירטהו,התיקי�

 לקיי� בחינה נוספת החלטתי, הטרגיות� של הארועי� ותוצאותיהוחומרת�לאור חריגות�

מח, של כל האירועי� הבדיקה.א/ שערר כזה לא הוגש,ש"במסגרת הלי( של ערר על החלטת

בראשות, צוות של חמישה פרקליטי� בכירי�. הנוספת הייתה חריגה בהיקפה וביסודיותה

הקדיש אלפי שעות עבודה לבחינה פרטנית ומדוקדקת של חומר, המשנה לפרקליט המדינה

ה על, עצו� בהיקפוהראיות נערכו כאמור ג� השלמות חקירה.ש"ידי ועדת אור ומח�שנאס/

רב. רבות במסגרת הליכי הבדיקה הנוספת היק/ זה נבחנו בסדרה ארוכה�התוצרי� של הלי(

בהשתתפות חברי הצוות ומשתתפי� נוספי� מפרקליטות, שקיימתי בלשכתישל דיוני� 

של, המדינה ומשרד המשפטי� באעבוהתוצרי�  לידי ביטוי בחוות הדעתוודה מקיפה זו

זו, לגבי כל אחד מהאירועי� בנפרד, המקיפות . ובהחלטה
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כי אכ	 לא קיימת, לאחר הלי( ארו( ומורכב זה הגענו כולנו לכלל מסקנה, בסופו של דבר

, אמנ�. תשתית ראייתית מספקת להגשת כתבי אישו� פליליי� באירועי� השוני� שנחקרו

מחלא בכל נק א(. והדברי� פורטו בחוות הדעת השונות,ש"ודה ונקודה הסכמנו ע� עמדות

. בסופו של דבר לא נמצאה עילה לשנות מההחלטה שלא להגיש כתבי אישו� בפרשה זו

א(, יש שהתמונה המסתברת מחומר הראיות היא שהתוצאות הטראגיות לא נגרמו בעבירה

, לא החקירה המקורית, היה כרו( בעבירהשנראה היה לכאורה שהאירוע ג� באות� מקרי�

ש לבצע הניבו לבסו/ תשתית ראייתית מספקת להגשת"וא/ לא ההשלמות שהורנו למח

זו בי	 היתר, זאת.אישומי� פליליי� , בשל הקשיי� האובייקטיביי� שהיו כרוכי� בחקירה

� מסגרת חוותבואשר מתוארי� בפירוט לגבי כל אירוע,)13'סע(עליה� עמדתי בתמצית לעיל

.הדעת

הדבר. שלא מוצה, כי בשני אירועי� נותר פוטנציאל מסוי� להשלמת חקירה, ע� זאתאציי	

י�הקליעתפיסה של דבר שעשוי לאפשר, כרו( בהוצאה מהקבר ובנתיחה של גופות המנוחי�

, אכ	. לבי	 כלי נשק שנתפסו� השוואה בינועריכת,ות בגופו נותרשככל הנראה, בה�ושפגע

הגשת שנית	 יהיה לבסס עליה� תוביל להשגת ממצאי�	י	 ערובה שהוצאת הגופות ונתיחתא

, המשפחות השכולותלכ(אלא שעד כה התנגדו. סיכוי מסוי�לכ(א( קיי�, כתבי אישו�

לאכ(�כלבנסיבות העני	 המורכבות והרגישות, מקו��מכל. להבינ�, כמוב	, מטעמי� שנית	

על� בניגוד לעמדת המשפחות�ולבקש, נות לבית משפטסברנו שיש מקו� לשוב ולפ  להורות

הנימוקי� לכ( מפורטי� בהרחבה. מקבר	 ונתיחת	 לש� הוצאת הקליעי�הוצאת הגופות

ע�. אלה מגניזה ג� של תיקי�לא היה מנוס, בנסיבות אלה, לפיכ(. בחוות הדעת הרלבנטיות

הרתשנה מי מהמש, בטווח זמ	 סביר, ככל שבעתיד, זאת אתלפחות השכולות וונטיות

.כאמור ולהשלימהנית	 יהיה לשוב ולחדש את החקירה, עמדתה

הרי ה� הנימוקי� והפרטי�, כל יתר הממצאי�. זו אפוא ההחלטה ואלה עיקרי הדברי�.18

הדעמצויי� . לגבי כל אירוע בנפרד,ת המפורטות בחוות

המשנה, מר שי ניצ	�רבה לצוות הבדיקהת ולהביע הערכה אבקש להודו, סיו�ולולפני.19

, מר אורי כרמל; מנהלת תחו� עררי� בפרקליטות המדינה, אתי כהנא'גב; לפרקליט המדינה

סגנית בכירה, שלומית ב	 יצחק'גב; על ענייני� פליליי� בפרקליטות המדינה) בפועל(ממונה

ה לפרקליטת מחוז תל אביב סגנית בכיר, ליאורה חילו' וגב) פלילי(לפרקליט מחוז ירושלי� 

ווביצעו מתו(, אשר שקדו ללא לאות�) פלילי( , מסירות רבה בדיקה יסודית ביותרמקצועיות

� והוציאו מתחת יד� חוות, תו( שהשקיעו אלפי שעות עבודה במלאכה רגישה ומורכבת זו

. מקיפות וממצות, דעת סדורות

ע.20 ל מות� של שלושה עשר ההרוגי� באירועי לא אוכל לסיי� החלטה זו מבלי להביע צער כ�

של, 2000אוקטובר .משפחות על יקיריה�הולהביע תנחומי� והשתתפות בצער� ובאבל�
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 רעדה 2000באירועי אוקטובר", בדבריה שהובאו בפתח הדברי�, כפי שציינה ועדת אור

� ויוצאיהאירועי� היו חריגי�ו,המהומות שהתרחשו בחודש זה היו חסרות תקדי�".האר�

. מאז קו� המדינה�שלא היה כדוגמת, דופ	

לחקירת כל מאמ$ השקעת חייבה,במהל( אירועי� אלה נהרגו העובדה כי אזרחי�

על. להגיע לחקר האמתהאירועי� בנסיו	  ידי ועדת חקירה�ואכ	 האירועי� נחקרו תחילה

על, ממלכתית מח�ולאחר מכ	 מח.ש"ידי , תוצאותיהש ופרסו�"ג� לאחר סיו� חקירת

, יזומה, בדיקה נוספתקיו�על, בשל חריגות האירועי� ותוצאת� הטרגית, כאמורהחלטתי

בהתא� לכ( נערכה בדיקה. כל אפשרויות החקירהעד תו� להבטיח שאכ	 מוצועל מנת

אשר תוצאותיה ומסקנותיה היו כמפורט לעיל, בהיק/ חסר תקדי�, יסודית ומעמיקה

המ�ובחוות זוהדעת המפורטות .צורפות להחלטה

, ע� זאת. היא תוצאה קשה ומטרידה, אנשי�13אכ	 התוצאה לפיה נהרגו באירועי� אלה

ויש לו כללי� ברורי� ונוקשי� באשר לאחריות פלילית והעמדה, המשפט הפלילי הוא אחד

וחומר הראיות שנאס/ בחקירת ועדת אור פרטיה� של האירועי� משנבחנו, לפיכ(, לדי	

ולא נמצאה, לרבות בהשלמות החקירה שנערכו במסגרת הבדיקה הנוספת,ש"ובחקירת מח

 לא היה מנוס, אלהמי מ	 המעורבי� באירועי� תשתית ראייתית לביסוס אחריות פלילית של 

. התיקמסגירת

מזוז.מ  

: העתקי�

 פרקליט המדינה, מר משה לדור

)תפקידי� מיוחדי�(ההמשנה לפרקליט המדינמר שי ניצ	

א, כהנא.א'גב� הבדיקה חברי צוות  חילו.ל' יצחק וגב�ב	.ש'גב, כרמל.מר

מח, מר הרצל שבירו ש"מנהל


