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תגובת ועד משפחות חללי אוקטובר  2000על דו"ח מח"ש
באוקטובר  2000שכלנו את שלושה-עשר בנינו ,אשר נורו למוות על ידי שוטרי משטרת
ישראל .הירי אשר קטל את בנינו ופצע מאות אזרחים ערבים נוספים היה בניגוד לחוק
אך בהתאם למדיניות ממשלת ישראל ובהתאם להוראות שניתנו על ידי אהוד ברק,
ראש ממשלת ישראל באוקטובר  ,2000והפיקוד הבכיר של המשטרה.
במהלך חמש השנים שחלפו מאז נרצחו בנינו לא עשו רשויות אכיפת החוק את המוטל
עליהן בדין .חמש שנים חלפו והרוצחים ,השוטרים שירו בבנינו ואלו שנתנו את
ההוראות להפעיל צלפים ולירות אש חיה על אזרחים לא חמושים ,עודם מהלכים
חופשיים .איש מהם לא נתן את הדין על פשעיו.
מול כל אחד משלושה-עשר החללים יש את הרוצח שירה בו ויש את מי שנתנו לו את
ההוראות ואת אלו שסייעו בהסתרת האמת וטיוח הראיות .כל אלה שותפים לפשע .את
כל אלה אנו דורשים להעמיד לדין.
המלצות מח"ש שפורסמו היום היו צפויות לאור מחדליה העקביים של מח"ש בחקירת
מות בנינו ,מחדלים הנמשכים מיום  1באוקטובר  2000ברציפות עד היום .מח"ש לא
קיימה חקירות עובר לרצח בנינו וזאת על אף שזה תפקידה על פי דין .גם לאחר פרסום
דו"ח ועדת אור לא קיימה מח"ש חקירות רציניות בדבר רצח בנינו וזאת על אף הראיות
הברורות בדבר זהות הרוצחים ובדבר אחריות הדרג הפיקודי והפוליטי שנתנו את
ההוראות הנפשעות לרוצחי בנינו .מח"ש טייחה את הראיות במקום לחשוף אותן ולגבש
כתבי אישום נגד כל אלו הנושאים באחריות למות בנינו .בכך הפכה מח"ש לשותפה
לפשע ולאחראית לאי הבאת כל האשמים לדין.
אנו הורי החללים ,ועימנו בנינו ובנותינו והציבור הערבי כולו ,לא נפסיק את מאבקנו עד
שיועמדו לדין כל האחראים למות בנינו .מאבקנו לא הסתיים כעת .מאבקנו ימשיך עד
שהצדק יצא לאור.
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אנו ששכלנו את בנינו מירי השוטרים באוקטובר  ,2000בהסתמך על המידע שנחשף
בדיוני ועדת אור ,מאשימים את אהוד ברק ,שהיה ראש הממשלה באוקטובר ,2000
באחריות למות שלושה-עשר בנינו ולפציעתם של מאות אזרחים ערבים;
אנו מאשימים את שלמה בן עמי ,שהיה השר לבטחון פנים באוקטובר  ,2000באחריות
למות שלושה-עשר בנינו ולפציעתם של מאות אזרחים ערבים;
אנו מאשימים את יהודה וילק ,שהיה מפכ"ל המשטרה באוקטובר  ,2000באחריות
למות בנינו ולפציעתם של מאות אזרחים ערבים;
אנו מאשימים את אליק רון ,שהיה מפקד המחוז הצפוני של המשטרה באוקטובר ,2000
באחריות למות שלושה-עשר בנינו ולפציעתם של מאות אזרחים ערבים;
אנו מאשימים את משה ולדמן ,שהיה מפקד מרחב עמקים של המשטרה באוקטובר
 ,2000באחריות למותם של איאד לואבנה ,עומר עכאווי ,ויסאם יזבכ ומוחמד חמאיסי
ולפציעתם של עשרות אזרחים ערבים;
אנו מאשימים את בנצי סאו ,שהיה מפקד מג"ב צפון במשטרה באוקטובר ,2000
באחריות למותם של מוחמד אחמד ג'בארין ,אחמד סיאם ג'בארין ,ראמי גרה ומסלח
אבו ג'ראד ולפציעתם של עשרות אזרחים ערבים באזור המשולש;
אנו מאשימים את ירון מאיר ,שהיה קצין אג"מ מרחב גליל ושימש כמפקד גזרת משגב
במשטרה באוקטובר  ,2000באחריות למותם של עמאד גנאים ווליד אבו-סאלח
ולפציעתם של אזרחים ערבים בסח'נין;
אנו מאשימים את שמואל מרמלשטיין ,שהיה מפקד משטרת נצרת ביום  3באוקטובר
 ,2000באחריות לפציעתם של אזרחים ערבים בנצרת;
אנו מאשימים את גיא רייף ,שהיה מפקד תחנת משגב של המשטרה באוקטובר ,2000
ברצח עמאד גנאים ,וליד אבו-סאלח וראמז בושנאק ובפציעתם של אזרחים ערבים
בעראבה ,סח'נין ובכפר מנדא;
אנו מאשימים את מי שכונה על ידי ועדת אור נ' י' ,ואשר היה ראש צוות של שוטרי
ימ"מ באוקטובר  ,2000בפציעתם של אזרחים ערבים בנצרת;
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אנו מאשימים את ראשד מורשד ,שהיה שוטר משמר הגבול באוקטובר  ,2000ברצח
ראמי גרה;
אנו מאשימים את צלפי הימ"מ ,וכן שוטרים רבים נוספים ובראשם יצחק חי ויצחק
שמעוני ,אשר ראיות ברורות בדבר אשמתם הובאו בפני ועדת אור ,במותם של בנינו
ובפציעתם של מאות אזרחים ערבים בעראבה ,אום אל-פחם ,נצרת ,סח'נין ,כפר מנדא,
כפר כנא ,שפרעם ובישובים רבים נוספים;
אנו מאשימים את ערן שנדר ,שהיה ראש המחלקה לחקירות שוטרים במשרד
המשפטים באוקטובר  ,2000ואת הרצל שבירו ראש המחלקה לחקירות שוטרים
במשרד המשפטים ,בכך שלא מילאו את תפקידם על פי דין לחקור את רצח בנינו ואת
פציעתם של מאות אזרחים ערבים מירי השוטרים באוקטובר  2000ובכך סיכלו את
הבאתם לדין של האחראים.
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