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נזרקו ב  2015 ביולי   31 ליל 
בתים  שני  על  תבערה  בקבוקי 
בכפר דומא שבבנימין, כתוצאה 
ותינוק  זוג  בני  שני  נהרגו  מהשרפה 

ממשפחת דוואבשה. 

חמישה  השב"כ  עוצר   2015 נובמבר  בסוף 
יהודים כחלק מחקירת אירוע ההצתה. אחד 
ואב  נשוי  אוליאל  בן  עמירם  מהעצורים, 
 17 במשך  בשב"כ  נחקר  מירושלים  לילדה 

יום ומכחיש כל קשר לאירוע. 

סימני השאלה והסתירות העובדתיות שבין הממצאים בזירת 
ההצתה לבין הסיפור שמסופר בכתב האישום אינם מאפשרים 
שלא להטיל ספק בהתנהלותה של מערכת אכיפת החוק 
שייתכן ותפרה תיק לאדם חף מפשע, רק כדי להסיר מעל 

גבה את עולה של פרשיית דומא.

 1  הקדמה 

 א. מעריב 3/1/2016 נועם אמיר "בשב"כ מודים: יתכן והרצח בדומא לא פוענח"

אישור  במרמה  השב"כ  מקבל  חקירה  של  שבועיים  כעבור 
העינויים  בלחץ  נוסף,  וקטין  עמירם  של  בעינויים  לחקירה 
כתב  להגיש  מחליטה  והפרקליטות  בהצתה  עמירם  מודה 
אישום על בסיס הודאה זו, על אף שהיא, כאמור, התקבלה 

בעינויים ובמרמה. 

שכתב  שחושב  ישראל  במדינת  אחד  אף  אין  למעשה, 
האישום שהוגש נגד עמירם בן אוליאל בפרשת הצתת הבית 
לא  הפרקליטות,  לא  באמת.  שאירע  סיפור  מספר  בדומא, 

המשטרה בוודאי שלא השב"כא. 
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חוברת קצרה זו נועדה להציף את סימני השאלה המרכזיים ב'תעלומת דומא' ולהציג 
אותם בפני הציבור – שישפוט האם הפרקליטות פעלה בתום לב, כאשר הגישה כתב 
העובדתיות  הסתירות  למרות  בעינויים,  שחולצה  שווא  הודאת  על  המבוסס  אישום 

המובהקות שבין הודאה זו לראיות בשטח.

אך האם כתב האישום שהוגש מספר את הסיפור הנכון?

נגד האדם  אישום  הוגש כתב  ייתכן שבלחץ העצום שהופעל על המערכת  לא  האם 
בכלא?ד  שנים  ארבע  כבר  למעשה  קשור  שאינו  אדם  יושב  שבעקבותיו  נכון?  הלא 

האינטרס שהיה לגורמי האכיפה להגיש כתב אישום ברור. 

'תיק  את  לפענח  עצום  ותקשורתי  ציבורי  לחץ  עם  התמודדו  והשב"כ  הפרקליטות 
כמה  אחת  על  לבג"ץג.  ערביים  כנסת  חברי  שהגישו  בעתירה  לשיאו  שהגיע  דומא'ב, 
וכמה לאחר שהופעלו חקירות צורך )הכינוי המשפטי לשימוש בעינויים( סיום החקירה 

ללא כתב אישום היה הופך למפגע תדמיתי במעמדם של הפרקליטות והשב"כ.

ב. ידיעות אחרונות 3.12.15 נחום ברנע ,לקרוא לרוצחים בשמם"
ג. הארץ 17 בנובמבר 2015 יהונתן ליס "ח"כ פריג' עתר לבג"ץ בדרישה להעמיד לדין את רוצחי משפחת דוואבשה"

ד. קרוליין גליק, טוויטר, 13.05.19 "לא סולחת לעצמי על שהאמנתי לשב"כ בפרשת דומא"
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ם הפיכת החקירה בפרשת דומא לגלויה נעצרו על ידי המחלקה היהודית ע
ונחקרו  יהודייםה,  צעירים  חמישה  ת בשב"כ  ו ר י ק ח ב
השב"כ  במתקן  וקשות  קישון, משמעותיות  בכלא 

כעבור כמעט  לאירוע.  קשר  כל  הכחישו  הם  שבועיים אך 
השב"כ  חוקרי  קיבלו  החקירה,  מתחילת 

 – צורך'  ל'חקירת  אישור  במרמה 
בעינוייםו.  חקירה  של  ה'מכובס'  שמה 

עינויים, שקרים ומניפולציות 
 השב"כ תופר תיק לעמירם

במסגרת חקירתו בעינויים, שהובילה אותו עד כדי ניסיון התאבדות, נשבר הקטין א' 
גרסאות שונות בקשר לאירוע בדומא, בסך הכל מסר הקטין  והחל לספק לחוקריו 
את  שהובילו  קשים,  עינויים  תחת  ניתנו  אלו  גרסאות    .)!( חמש גרסאות שונות  א' 

השופטים לפסול את הודאותיו של הקטין במשפט זוטא. 

ועמירם  )א'(  שהוא  סיפרה  הקטין  שמסר  החמש(  מתוך  )השלישית  אחת מהגרסאות 
הוא  אך  בלילה,  להיפגש  וקבעו  דומא  או  מג'דל  בכפרים  מחיר"  "תג  לבצע  תכננו 
)הקטין( נרדם במערה והתעורר רק בבוקר, ולמחרת בבוקר שמע על ההצתה, ולכן 
הוא חושב שעמירם ביצע את ההצתה. הודאה זו למעשה נפסלה על ידי בית המשפט, 

שקבע כי היא הוצאה בעינויים קשים, ואיננה קבילה.

 2 

ה. הארץ , 3,12,15, חיים לוינסון: "השב"כ: נעצרו חשודים ברצח משפחת דוואבשה"
ו. ערוץ 7 22.03.18 אבישי גרינצייג "השימוש בעינויים היה פסול מיסודו"

ז. וואלה 19.06.18 מאיה הורודניצ'אנו: "תיק הרצח בדומא – הודאות הנאשמים שנגבו תחת עינויים נפסלו"
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בחקירתו של עמירם בבוקר למחרת הקריאו החוקרים בפניו את אחת הגרסאות שמסר 
'חקירת הצורך' הראשונה של עמירם, מיד לאחר  א', שעות ספורות אחר כך החלה 
הפעלת העינויים נשבר עמירם ומחליט לספק את רצון החוקרים על מנת שהעינויים 
ייפסקוח. עמירם למעשה חוזר ומצטט את אותה גרסה שהקריאו לו החוקרים באותו 

בוקר. 

החוקרים אינם מאמינים לגרסה הזו שסיפק א' ועליה חזר עמירם, והם ממשיכים 
להם  שידוע  בו  א', שמטיחים  מהקטין  גם  נוספת  הודאה  לחלץ  ולנסות  לחקור 
שהגרסה שמסר אינה נכונה וגם מעמירם שגם לאחר השחזור – שמשמש כביכול 
כראיה המרכזית בכתב האישום, מופעלת עליו 'חקירת צורך' נוספת שבה מנסים 

לחלץ ממנו בעינויים סיפור אחר, שאולי יתיישב עם הממצאים בזירהט.

ח. גיא כהן: "מחזה תעתועים – תמרון החקירה והמשפט במשפט דומא"
ט. זכ"ד מחקירתו של עמירם מיום 21.12.15 שעה 19:00
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הוגשה ע החקירה  סיום  ם 
תובע  הצהרת  עמירם  כנגד 
שבסיומה הגישה הפרקליטות 
כתב אישום המספר סיפור בלתי הגיוני, 
על  רק  למעשה  מבוסס  האישום  כתב 
הודאות שנמסרו לאחר העינויים, ומתוך 
חשש ברור של עמירם שאם לא יודה הוא 
יוחזר למתקן העינויים. בשיחזור שמופיע 

בסרטון רואים כיצד עמירם מסרב 'לשחזר' ואז רומז לו מיגל – ראש צוות החקירה 
שהיה אחראי על ביצוע העינויים בפועל: "מה שדיברנו, עמירם. מה שדיברנו, שום 

דבר לא השתנה"י.

העובדות לא מבלבלות אותם

לפי כתב האישום ביצע עמירם כביכול את ההצתה לבדו, הוא יצא רגלית מביתו עד 
גרפיטי,  כתובת  ריסס  בזירה,  הפעולות  כל  את  בעצמו  וביצע  דומא,  הכפר  למרכז 
הצית את הבית הראשון, ריסס כתובת גרפיטי נוספת, הצית את הבית השני, וחזר את 

כל הדרך הארוכה עד לביתו ברגליא.

 3  כתב האישום של הפרקליטות

י. Ynet 04.02.2016 עודד שלום "חוקר: מה תראה לנו בדומא?, בן אוליאל: בתים שהוצתו"
יא. הארץ. 3.1.16 חיים לוינסון "פרשת דומא – עמירם בן אוליאל מואשם ברצח משפחת דוואבשה"
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בראיון ב'מעריב' לאחר הגשת כתבי האישום הודו גורמים בשב"כ כי "ייתכן והרצח 
כל  אין  יג,  זו לגרסה  להאמין  השב"כ  חוקרי  סירבו  לחינם  לא  יב.  פוענח" לא  בדומא 
ספק שהסיפור שמספר כתב האישום אינו הגיוני, או כמו שאמרו ערביי דומא בלעג 

יד.  'מה הוא סופרמן?'

להלן נציג סתירות עובדתיות המוכיחות שהסיפור הבלתי הגיוני שמציג כתב האישום, 
אינו עולה בשום אופן בקנה אחד עם הראיות והממצאים בשטח.

יג. זכ"ד מחקירתו של עמירם מיום 18.12.15 בשעה 9:45 בבוקר יב. מעריב 31.1.16 נועם אמיר "בשב"כ מודים: יתכן והרצח בדומא לא פוענח"
יד. מתוך ראיון מצולם עם תושבי הכפר.
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ם ישנו דבר שהיה א
מתחילת  ברור 
מעל  החקירה 
שמי  הידיעה  זו  ספק,  לכל 
בדומא  הבית  את  שהצית 
רכבטו.  עם  למקום  הגיע 
עדי   – השכנים  עדויות 
הטענה  על  חזרו  הראייה 

אבטחה  מצלמות  סרטוני  בנוסף,  למקוםטז.  רכב  עם  הגיעו  שהמציתים 
שפורסמו גם ברשת הראו רכב חשוד בסביבת מקום ההצתהיז.

המציתים בכפר הגיעו ברכב

חוקר המשטרה ארז אמויאל – שהגיע למקום באותו בוקר, סיפר שהחקירה התמקדה 
ברכב שהשתתף באירוע בעקבות עדויות עדי ראייה שסיפרו על רכב חשוד שנמלט 

מהמקום, וסימני צמיגים שהתגלו בזירה.

וואלה  באתר  כתבה 
החל מ-1:40

 4 

טו. ynet 4.8.15 איתי בלומנטל: "המשטרה מבקשת עזרה מהציבור – אם מישהו ראה בציר רכב חשוד"
טז. Ynet  12.12.18 גלעד מורג "העדות הדרמטית של חוקר הפיגוע בדומא"

יז. וואלה 30.07.2016 שבתי בנדט "רצח המשפחה בדומא: האם מחבל נוסף מסתובב חופשי?"
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בעקבות כך, בין העצורים שנחקרו בשב"כ היו שניים שנחשדו בקשר לרכב שהמשטרה 
סברה שאולי הוא הרכב שנצפה במקום, ַחנוך בעל הרכב שהתאים לסימני הצמיגים 
ונתנאל איש חינוך מהיישוב כוכב השחריח, שמכר את הרכב לחנוך.  שהתגלו בזירה 
חוקרי המשטרה והשב"כ כל כך משוכנעים במעורבות הרכב, שנתנאל, כאמור, איש 
חינוך מוערך, ונעדר עבר פלילי, נעצר ונחקר במשך שבועיים בתנאים קשים ביותריט.

יח. כיפה 12.12.2018 "משפט דומה-שלב ההוכחות: מה קרה בשחזור האירוע?"
יט. בשבע 23.6.2016 ניצן קידר: "נסגר התיק נגד נתנאל פורקוביץ"
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מותירים ה לא  והעדויות  ממצאים 
לא  בדומא  ההצתה  את   – ספק 

ביצע אדם אחד.

הבתים,  על  גרפיטי  כתובות  שתי  נמצאו  בזירה 
לא צריך להיות מומחה כדי להבחין שמדובר בשני 

כ.  כתבי יד שונים לחלוטין

כתבי היד מוכיחים  

הראשונות  החקירה  מפעולות  אחת  חקירה  בכל 
המתבצעות היא ניתוח כתב היד, במקרה זה גם 
אם התבצעה פעולת חקירה כזו היא לא מופיעה 
בחומרי החקירה שהוגשו כראיות בכתב האישום, 
מה שמעורר את השאלה: האם תוצאות הבדיקה 
לא  ואם  אישום?  כתב  למגישי  נוחות  היו  לא 

התבצעה בדיקה כזו - מדוע היא לא התבצעה?

חוות דעת של גרפולוגית מומחית שהגישו עורכי הדין של עמירם במשפט קבעה כי 
מדובר בשני כתבי יד של בני אדם שונים אשר לאף אחד מהם אין התאמה לכתב ידו 

של עמירםכא.

בין  על  כולם  שמספרים  הראייה  עדי  של  העדויות  את  מחזקים  השונים  היד  כתבי 
שניים לארבעה אנשים שהיו במקום.

גרסת השב"כ מופרכת 5 

כ. Ynet 4.1.16 תלם יהב: "הרוצח מדומא פעל לבד? מסמך מעלה סימני שאלה".
כא. וואלה. 24.7.19 מאיה הורדניצ'אנו: "בית המשפט המליץ לפרקליטות לחזור מהאישום בחברות בארגון טרור"
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דוואבשה  איברהים  המרכזי  הראייה  עד 
שני  שראה  סיפר  'מבט'  למהדורת  שהתראיין 
רעולי פנים שגם נשארו במקום לאחר ההצתה: 
"ליד סעד היה אחד עם מסכה וליד ריאהם היה 

אחד עם מסכה, הם' היו שניים"כב.

הכל  שבסך  העיד  דוואבשה,  מוסלם  נוסף  שכן 
היו בחוליה ארבעה שותפים: ”הבחנו בארבעה 

מתנחלים שנמלטו מהמקום. תושבי הכפר ניסו לרדוף אחריהם"כג.  גם בשאר טוואבשי 
תיאר בראיון ב'אולפן שישי' כי הבחין בשני רעולי פניםכד.

באותו בוקר התראיין דובר צה"ל מוטי אלמוז ואמר: “שני רעולי פנים הגיעו תחילה לבית 
השני, שברו את אחד החלונות והשליכו לעברו בקבוקי תבערהכה“

איברהים דוואבשה
עד הראיה המרכזי

כב. מהדורת מבט 31/1/16 הערוץ הראשון
כג. וואלה 31/07/2015 אמיר בוחבוט: "פעוט פלסטיני נשרף למוות בהצתת בית ליד שכם"

כד. אולפן שישי של חדשות 2. 31/07/2015
כה. וואלה 31/07/2015 – אמיר בוחבוט: "פעוט פלסטיני נשרף למוות בהצתת בית ליד שכם"
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וריהאם ב סעד  של  יתם 
הבית  היה  לא  דוואבשה 
שהוצת.  דומא  בכפר  היחיד 
ערבים  דיווחו  שנים  שלוש  במשך 
מדומא על סדרת הצתות בתים בכפר, 
שישה  לפחות  בכפר  הוצתו  הכל  בסך 

בתיםכו.

"הפיגוע" היחיד בדומא? 
ממש לא!  6 

 .2018 במאי  הוצת  האחרון  הבית 
)גם  סאלח  יאסר  של  ביתו  זה  היה 

הוא משתייך לחמולת דוואבשה(. 

הידיעות  סוכנות  של  דיווח  לפי 
ביתו  חלון  את  שברו  אלמונים  מען 
לתוך  תבערה  בקבוק  והשליכו 
הביתכז. בעמוד הפייסבוק של הכפר 
שמדובר  לפרסם  מיהרה  המשטרה  אך  מתנחלים,  ידי  על  בוצעה  שההצתה  טענו 
בקצר חשמלי. תושבים בכפר לעומת זאת טענו שבחדר בו פרצה השרפה כלל לא 

היה חשמלכח.

ממשפחת  הוא  גם  ניזאם,  של  ביתו  בכפר  נשרף  המפורסמת  ההצתה  לפני  שנה 
דוואבשה.

כו. בשבע 18.5.18 יוסף ארנפלד: "שביל האש" 
כז. מעריב. 11.5.18 אבישי גרינצייג: "בית משפחת דוואבשה נשרף בדומא"

כח. כיפה. 15.5.18 "גרסאות סותרות: מה גרם לשרפה בכפר דומא"
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רק שלושה שבועות לאחר ההצתה המפורסמת של ביתם של סעד וריאהם הוצת ביתו 
באותו  הוא  אף  הוצת  שביתו  השני  הבית  בעל  מאמון,  של  אחיו  דוואבשה,  מנור  של 
ותושבי  חשמלי  קצר  הוא  ההצתה  שמקור  המשטרה  טענה  זה  במקרה  גם  הלילה. 
הכפר טענו לעומת זאת, שבבית לא היה חשמל. מאמון עצמו אמר בראיון שהוא סבור 
שבן משפחה בשם נאסר שרף את הבתיםכט. באותה תקופה נשרף גם ביתו של מוחמד 

ראקי בכפרל.

גם ביתו של איברהים – עד הראייה המרכזי להצתה שבה נשרפו למוות סעד, ריאם 
טען  המועצה  ראש  כליל.  נשרף  החדרים  ואחד  חודשים  מספר  כעבור  הוצת  ועלי, 
שמתנחלים הציתו את הבית של עד הראייה איברהים, אך גם במקרה זה המשטרה 

מיהרה להוציא צו איסור פרסוםלא. 

השנה  ביום  בכפר  דוואבשה  ממשפחת  צעיר  של  הירצחו  גם  כמו  האירועים,  רצף 
השני למותה של ריהאם – אם המשפחהלב מעורר תהיות רבות, לדוגמא: מדוע לא 
נפתחה חקירה רצינית לגבי מכלול האירועים בכפר והקשר ביניהם, או מדוע הזדרזה 
המשטרה להכריז במקרים מסוימים שמדובר בקצר חשמלי למרות טענות התושבים.

כט. מעריב. 11.5.18 אבישי גרינצייג: "בית משפחת דוואבשה נשרף בדומא"
ל. 20/7/2016 טוויטר רשת ב': שני בקבוקי תבערה על בית בכפר דומא.

לא. YNET. אליאור לוי: "שרפת בית העד בדומא – לא טרור יהודי" )20/03/2016(
לב. הקול היהודי. אלחנן גרונר: "צעיר ממשפחת דוואבשה נרצח בדומא" )6/9/17(
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התביעה ב  , המשפט  מהלך 
מוכמנים"  "פרטים  הציגה 
גילה  עמירם  שכביכול 

בשחזור שאליו הובל בכפר.

בהליך משפטי רגיל  פרטים מוכמנים 
שאדם  וחריגות  מיוחדות  עובדות  אלו 

חיצוני  לחץ  בגלל  שווא,  הודאת  להודות  החליט  אם  גם  לדעת  יכול  לא  השורה  מן 
במשך  כאשר  מראשיתו  זוהם  עמירם  של  שהשחזור  רק  שלא  אלא   . עליו  שהופעל 
ה"שחזור" לצידו של עמירם נכח - בניגוד לכל הנהלים - ראש צוות החקירה, שאף 
תועד רומז לו לזכור את שדובר בחדר, ה'פריטים המוכמנים' שכביכול נתן עמירם 

לא עונים להגדרה של פריטים מוכמנים. 

הפריטים ה"מוכמנים" שעמירם הציג כביכול הם: צבע הבקבוק שנזרק לבית – ירוק; 
אישוש  קיבל  המשטרה  שלטענת  נוסף  ופרט  הבית;  בחלון  יתושים  רשת  של  קיומה 
בעדותו של עד הראייה המרכזי אברהים דוואבשה – רכב שחור שחנה לטענתו ליד 

הביתלג. 

הפרטים ה"מוכמנים"  7 

על שני הפריטים ה"מוכמנים" הראשונים אין צורך להרבות במילים. מדובר בעובדות 
סטנדרטיות שכל אדם מן השורה שהיה מחליט להודות כדי לא לחזור למתקן העינויים 

היה מנחש. 

אך הסיפור על הרכב השחור לא פחות ממדהים: כאשר הגיעו כוחות המשטרה לזירה 
בבוקר לאחר ההצתה לא חנה כל רכב בחצר הבית, ובעדות שמסר עד הראייה מיד 

לאחר ההצתה לא הוזכר שום רכב! 

לג. ynat  4.1.16 אלישע בן קימון: כך פוענח הפיגוע בדומא
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בלתי  סיפור  המספר  אישום  כתב  הולידה  עינויים,  תחת  מעמירם  שחולצה  ההודאה 
 – דומא  והתהיות המרכזיות בקשר לתעלומת  זו סקרנו את השאלות  הגיוני. בחוברת 
שאלות אלו אינן נותנות מנוח מפני החשש שעמירם יושב על לא עוול בכפו בכלא כבר 

ארבע שנים בשל להיטות יתר של הפרקליטות והמחלקה היהודית בשב"כ.

מחובתנו לעשות הכל כדי שהשאלות ישאלו על מנת שלא חס וחלילה עמירם ישב את 
שארית חייו מאחורי הסורגים, בשל הודאה מופרכת ובלתי הגיונית שהוצאה ממנו תחת 

עינויים.

מתבסס  הזה  ה"מוכמן"  הפרט  של  האימות 
דוואבשה,  אברהים  של  משלימה  עדות  על 
שאינה מוקלטת ואינה מתומללת, שנגבתה 

רק לאחר ה"שחזור" של עמירם.

עומדת  איברהים  של  שעדותו  אלא, 
כתב  לתיאור  מוחלטת  בסתירה 
מתאר  הוא  בעדותו  האישום. 
בזירת  שנשארים  מציתים  שני 
"וידוא  מבצעים  ואפילו  ההצתה 

הריגה"לד .

לפרט  בנוגע  משלימה  עדות  על  להסתמך  אפשר  כיצד 
לחלוטין  ולהתעלם  בחנייה  רכב  על  טענה  כמו  שוליים 

מעדותו בקשר לאופי האירוע עצמו?

לפרקליטות פתרונים. 

מה שברור מעל לעל ספק, כי בניגוד לנטען בכלי התקשורת, בעדותו של עמירם אין 
אפילו "פרט מוכמן" אחד שלא זוהם. עדותו של עד הראייה סותרת מכל וכל את כתב 
האישום, דבר שמעורר את השאלה: האם לכך התכוון 'מיגל' בדבריו במשפט: "מה 

שדיברנו, עמירם, מה שדיברנו" לה.

 8 סיכום

לד. וואלה, 30.6.16 שבתי בנדט: "שנה לרצח המשפחה בדומא - האם מחבל נוסף מסתובב חופשי"
לה. Ynet 04.02.2016   עודד שלום: "חוקר: מה תראה לנו בדומא? בן אוליאל: בתים שהוצתו"
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