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 קול דמי אחינו זועקים אלינו""

 

אנו, חברים של הצעירים שעונו במסגרת חקירת פרשת העינויים בתיק דומא, נחשפנו 
לעדויות הקשות על העינויים שהופעלו כלפי חברינו והחלטנו שאי אפשר לתת לשב"כ 

 להמשיך ולהשתיק את הפרשה המזעזעת הזו באצטלה של חסינות בטחונית.
 

עם ישראל צריך לראות את מה שעוללו חוקרי השב"כ לחברים שלנו בשביל להוציא 
 בכוח הודאות על אירוע ההצתה בדומא.

 

כל מי שהיה שותף לעינויים האלה צריך לתת על כך את הדין. עדיין מהדהדת באוזנינו 
אמירתו המזלזלת של השר נפתלי בנט "למי אתם מאמינים? לאיתמר בן גביר או 

ובכן, במסמך שלפניכם תוכלו להיווכח בעובדות ולהחליט למי אתם שקד?!".  לאיילת
 מאמינים. 

 

אספנו חלקים קטנים מתוך מאות עמודי הפרוטוקולים של משפט הזוטא שמתנהל 
כבר שנתיים וחצי, בהם מתארים גם חוקרי השב"כ עצמם את העינויים הקשים 

 שהופעלו כלפי הנחקרים בתיק.
 

"הסירו את רחשה במחשכים עם ישראל צריך לקום ולזעוק: נוכח הזוועה שהת
 .החסיון! חשפו את הזוועות!"

 

רבנים ואישי ציבור רבים נתנו בעבר את אמונם בנבחרי הציבור שהבטיחו שהחקירה 
מתנהלת כשורה ולא מופעלים עינויים, אך הם, לדאבון הלב, רימו וטייחו. בשבועות 

י ציבור רבים שנחשפו לחומרים המזעזעים האחרונים רבנים, פוליטיקאים ואיש
הביעו את מורת רוחם מהפרשה וקראו להקמת וועדת חקירה על התנהלות השב"כ 

 בחקירה.

 
אל הקריאה הזו צריך להצטרף כל אדם הגון. היום אלו נערי הגבעות, מחר זה יכול 

 להיות כל אחד מאיתנו.
 
 

 מטה "יהודי לא מענה יהודי"

 

  



 פרשת העינויים בתיק דומא

 

 תקציר האירועים:

בשעות הלילה הושלך בקבוק תבערה ורוססו כתובות גרפיטי  2015ביולי  31-ב .1

בית בכפר דומא בשומרון. כתוצאה מהפעולה נהרגו שלושת בני משפחת  על

 דוואבשה.

מיד לאחר אירוע ההצתה התבטא שר הביטחון דאז יעלון שמדובר בפעולה של  .2

"טרור יהודי" וכי מערכת הביטחון יודעת מי המבצעים אך מנועה מלעצור 

 אותם בכדי לא לחשוף מקורות.

ר, התבצע גל מעצרים של צעירים "נערי כעבור ארבעה חודשים, בסוף נובמב .3

גבעות". כולם הוגדרו סביב פרשת דומא, נחקרו תחת צווים דרקוניים של 

סירוב מפגש עם עו"ד ועוד ורובם שוחררו ללא אשמות חמורים, ללא קשר 

 לתיק דומא.

שניים מהעצורים, עמירם בן אוליאל והקטין א', עברו חקירה ממושכת למדי  .4

ים של שימוש במדובבים ועינויים קשים ובסופה הודו שכללה אמצעים חריג

 שבצעו את ההצתה בדומא.

למרות ההודאה, הקטין הואשם בסופו של דבר לא ברצח עצמו אלא בקשירת  .5

קשר וסיוע לרצח. בדיון בעניינו של הקטין הודתה התביעה שאין לה ממצאים 

 נוספים לתמוך את התביעה מלבד ההודאה.

כ והפרקליטות ניהלו מלחמת חורמה בתקופת פרשת העינויים בשלהי השב" .6

 וטענו שלא היו עינויים בחקירות. 2015

מאז ועד היום מתנהל משפט הזוטא על דבר קבילות ההודאות שהתקבלו שלא  .7

 מרצון חופשי.

במהלך המשפט, שבעקבות דרישה לא מובנת של הפרקליטות והשב"כ מתנהל  .8

ני התקשורת, מעידים חוקרי השב"כ בעצמם על בדלתיים סגורות הרחק מעי

 העינויים שהפעילו נגד הנחקרים.

באפריל השנה פורסם בכלי התקשורת שהפרקליטות מוותרת על ההודאות  .9

שהוצאו בחקירות הצורך ומבקשת להסתמך רק על ההודאות שהתקבלו 

במשטרה. לטענת ההגנה העינויים שהופעלו בחקירות הצורך השפיעו על 

גם בחקירות המשטרה. הנאשם אף מספר שבחקירת המשטרה הנחקרים 

נאמר לו שאם לא יודה בפני השוטר הוא יוחזר לחקירת העינויים אצל חוקרי 

 השב"כ.

למרות עדויות חוקרי השב"כ על העינויים שהפעילו כנגד הנחקרים, ולמרות  .10

דבר המעיד  -שהפרקליטות ויתרה על ההודאות שהוצאו בחקירות העינויים 



עדים על הודאתם בכך שהופעלו עינויים, הפרקליות ממשיכה להצהיר  כאלף

 בתקשורת שלא הופעלו עינויים כנגד העצורים בפרשה!

 

 סיכומו של דבר:

במסמך זה יובאו מעט מזעיר מהעדויות במשפט דומא על העינויים הפיזיים  .1

 והנפשיים הקשים שעברו הנחקרים בחדרי החקירות.

יון במשפט שהשב"כ דורש ללא הצדק ומשקרת הפרקליטות מנצלת את החס .2

לציבור בנוגע לעינויים בחקירות החשודים. בהצהרות לתקשורת נאמר הפוך 

 ממה שאומרים חוקרי השב"כ בעדויות במשפט.

 חסרי תקדים בחקירת יהודים!ההודאות בחקירות נגבו תחת עינויים קשים,  .3

טות מודה שהיא הנסיון להבחין בין ההודאה בחקירת השב"כ )שגם הפרקלי .4

חסרת ערך( להודאה בחקירת המשטרה )עליה מבקשת הפרקליטות להתבסס( 

הוא אבסורד, שכן גם ההודאה במשטרה נגבתה בצל החקירות בשב"כ ותחת 

 איומים שאם הנאשם לא יודה הוא יחזור לחקירות העינויים בשב"כ.

ור את המתרחש במשפט דומא הציב -"אור השמש הוא החיטוי הטוב ביותר"  .5

 צריך להכיר. לא ייתכן שהדברים יתנהלו במחשכים.

דרושה חקירה של גוף בלתי תלוי לבחינת התנהלות גופי החקירה והתביעה  .6

 בסיפור.

אירוע ההצתה בדומא צריך להקים נוגע לכל מי שחפץ להגיע לחקר האמת ב .7

 קול זעקה על העוול המתמשך שנעשה.

  



 
 החוקרים מעידים על עינויים פיזיים בחקירה:

  
 דיון מיום 21/11/2016

 בדצמבר 16, 13-14, 12-13 נחקר חקירות צורך בתאריכים 2התביעה מודה שנאשם 

 

 עדות של "נצר"

 



 

 חקירת נגדית ל"נצר"

 

 
 



 

 

 

 

 



 24/11/2016 –המשך חקירת "נצר" 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 15/12/2016חקירה נגדית לחוקר סטיבן, 

 

 רמיזות מיניות ומגע בעל אופי מיני:
 (49)מתוך סיכומי ההגנה במשפט, עמ' 

 
  



 חקירות ארוכות ותכופות מאוד לרבות מניעת שינה:
 (וך עדות הנאשם)מת

 
 

 דאות תחת עינויים:הו
' ובכלי תקשורת רבים נוספים 11פורסם במהדורת החדשות של 'כאן  2018באפריל  16-ב

 שהפרקליטות מוותרת על ההודאות שנגבו באלימות בפרשת דומא:
 

 
 

 (:135הפרסומים התבססו על דברי הסיכום של התביעה )עמ' 
 

 
  

 
 

נאשם במהלך "חקירות הצורך" בשב"כ אינן למעשה הפרקליטות מודה שההודאות שהוצאו מה
קבילות לצורך ההליך הפלילי אך ההודאות שהתקבלו בחקירת המשטרה הן כן קבילות שכן הן לא 
התקבלו תחת עינויים. אלא שבמהלך משפט הזוטא התברר שחקירות המשטרה וחקירות השב"כ 

ם שבמידה ולא יודה על היו חופפות למדי ופעמים רבות במהלך חקירות המשטרה אף אוים הנאש
אירוע דומא יחזרו חקירות העינויים. משלא הודה בפני חוקרי המשטרה הוחזר הנאשם לחקירת 

 שב"כ:



 
 
 

האלימה  בבוקר, תוארה על ידי הנאשם כחקירה 8אחרי חצות עד  2:20חקירה זו, שנמשכה החל מ
 והקשה ביותר:

 
)מתוך סיכומי ההגנה(

 
 

כזה ברור מעל לכל ספק שאין חילוק מהותי בין החקירות בשב"כ לבין החקירות במשטרה, במצב ש
וככל שההודאה תחת עינויי חוקרי השב"כ אינה קבילה, וכך כאמור מודה הפרקליטות, הרי שגם 

 להודאה בחקירה המשטרתית לא ניתן לייחס מימד של בירור האמת.
  



 


