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 2005ספטמבר, ב 18

 
 

 על דו"ח מח"ש 2000 ועד משפחות חללי אוקטוברתגובת 

משטרת   שוטריעל ידי  למוות  אשר נורו    ,בנינועשר  -שלושה שכלנו את    2000באוקטובר  

בניגוד לחוק היה    ופצע מאות אזרחים ערבים נוספיםבנינו  הירי אשר קטל את    .ישראל

ב למדיניותאך  ו  התאם  ישראל  לממשלת  ידי  בהתאם  על  שניתנו  ברק, הוראות  אהוד 

 משטרה. פיקוד הבכיר של ההו, 2000באוקטובר  ממשלת ישראלראש 

רשויות אכיפת החוק את המוטל  חמש השנים שחלפו מאז נרצחו בנינו לא עשו    הלךבמ

בדין. והרוצחים  חמש  עליהן  חלפו  בבנינושנים  שירו  השוטרים  שו   ,  את  ו  נתנאלו 

וההורא צלפים  להפעיל  חמושים  לירותות  לא  אזרחים  על  חיה  מהלכים    , אש  עודם 

 . לא נתן את הדין על פשעיומהם איש . יםחופשי

יש  עשר  -שלושהמול כל אחד מ את   לו  שנתנומי  את  יש  ובו  רוצח שירה  את ההחללים 

את  שותפים לפשע.    ה. כל אלוטיוח הראיות   ההוראות ואת אלו שסייעו בהסתרת האמת

 .לדיןהעמיד לאנו דורשים  הכל אל

העקביים של מח"ש בחקירת   ההיו צפויות לאור מחדלישפורסמו היום  המלצות מח"ש  

בנינו מחדליםמות  היוםברציפות    2000באוקטובר    1מיום  הנמשכים    ,  לא .  עד  מח"ש 

. גם לאחר פרסום וזאת על אף שזה תפקידה על פי דין  עובר לרצח בנינו  קיימה חקירות

על אף הראיות    וזאת  רצח בנינובדבר  רציניות    חקירותמח"ש  דו"ח ועדת אור לא קיימה  

ו הרוצחים  זהות  בדבר  שנתנו  בדבר  הברורות  והפוליטי  הפיקודי  הדרג  את אחריות 

ולגבש   ןתות במקום לחשוף אראיו טייחה את ה  מח"ש.  ההוראות הנפשעות לרוצחי בנינו

ה בכך  בנינו.  למות  באחריות  הנושאים  אלו  כל  נגד  אישום  מח"ש  פכתבי    ה לשותפכה 

 האשמים לדין.  כל אי הבאתת ללפשע ולאחראי

ד ע  לא נפסיק את מאבקנו  ,והציבור הערבי כולו  בנינו ובנותינו, ועימנו  אנו הורי החללים

ימשיך עד  כעת. מאבקנו  מאבקנו לא הסתיים  כל האחראים למות בנינו.    לדין  שיועמדו

 .שהצדק יצא לאור
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ב את  ששכלנו  באוקטובר  אנו  השוטרים  מירי  שנחשף  2000נינו  המידע  על  בהסתמך   ,

אור,   ועדת  אתבדיוני  ברק  מאשימים  באוקטובר  שהיה  ,  אהוד  הממשלה  ,  2000ראש 

 ;ולפציעתם של מאות אזרחים ערבים בנינועשר -שלושה באחריות למות 

באחריות ,  2000השר לבטחון פנים באוקטובר  שהיה  ,  שלמה בן עמיאנו מאשימים את  

 ;של מאות אזרחים ערביםולפציעתם   בנינועשר -שלושהלמות 

את   מאשימים  וילקאנו  באוקטובר  שהיה  ,  יהודה  המשטרה  באחריות   ,2000מפכ"ל 

  ;ולפציעתם של מאות אזרחים ערבים למות בנינו

  ,2000באוקטובר    מפקד המחוז הצפוני של המשטרהשהיה    , אליק רוןאנו מאשימים את  

 ;ולפציעתם של מאות אזרחים ערבים בנינועשר -שלושה באחריות למות 

את   מאשימים  ולדמןאנו  שהיה  משה  של  ,  עמקים  מרחב  באוקטובר משטרהמפקד  ה 

ומוחמד חמאיסי    בכויסאם יז,  עומר עכאווי  ,נהבאאיאד לו באחריות למותם של    ,2000

 ;ולפציעתם של עשרות אזרחים ערבים

את   מאשימים  סאואנו  שהיה  בנצי  במשטר,  צפון  מג"ב    , 2000באוקטובר  ה  מפקד 

ג'בארין,    באחריות למותם של ג'בארין, אחמד סיאם  ומסלח   ראמי גרהמוחמד אחמד 

 ; באזור המשולש ולפציעתם של עשרות אזרחים ערבים אבו ג'ראד

מפקד גזרת משגב כשימש  ו  קצין אג"מ מרחב גליל, שהיה  ירון מאיראנו מאשימים את  

באוקטובר  במשטר של    ,2000ה  למותם  אבועמאבאחריות  ווליד  גנאים   סאלח -ד 

 ;בסח'נין ולפציעתם של אזרחים ערבים

אוקטובר ב  3יום  בנצרת  משטרת  מפקד  , שהיה  שמואל מרמלשטייןאנו מאשימים את  

 ; בנצרת פציעתם של אזרחים ערביםל באחריות ,2000

  , 2000ה באוקטובר  משטרהשל    משגבמפקד תחנת  , שהיה   גיא רייףאנו מאשימים את  

גנאירצח  ב אבועמאד  וליד  בושנאק  סאלח-ם,  ערבים בו   וראמז  אזרחים  של    פציעתם 

 ; סח'נין ובכפר מנדאעראבה, ב

ועדת אור    מיאנו מאשימים את   ידי  על  י'שכונה  שוטרי היה  ואשר  ,  נ'  צוות של  ראש 

 ; בנצרת ציעתם של אזרחים ערביםפב  ,2000ימ"מ באוקטובר 
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מורשדאנו מאשימים את   הגבול, שהיה   ראשד  ברצח    , 2000באוקטובר    שוטר משמר 

 ראמי גרה; 

וכן שוטרים רבים נוספים ובראשם  אנו מאשימים את   ויצחק צלפי הימ"מ,  יצחק חי 

אור,  שמעוני ועדת  בפני  הובאו  אשמתם  בדבר  ברורות  ראיות  אשר  שלבמות,    בנינו   ם 

פחם, נצרת, סח'נין, כפר מנדא,  -בעראבה, אום אל   פציעתם של מאות אזרחים ערביםבו

 ;  שפרעם ובישובים רבים נוספיםכפר כנא, 

את   מאשימים  במשרד  ראש  שהיה  ,  שנדרערן  אנו  שוטרים  לחקירות  המחלקה 

שבירוואת    ,2000באוקטובר  המשפטים   שוטרים  ראש    הרצל  לחקירות  המחלקה 

ואת רצח בנינו    לחקור אתלא מילאו את תפקידם על פי דין  בכך ש,  במשרד המשפטים

מ ערבים  אזרחים  מאות  של  באוקטובר  פציעתם  השוטרים  את סיכלו  ובכך    2000ירי 

  הבאתם לדין של האחראים.


