
 שמיר.  ש לדוח אור  עבריתה בעיתונות ביקורת
 

 הערות
 

יש כאלה החוזרי ונשני וכאלה שהופעת . דברי הביקורת בתקשורת לא סווגו על פי שכיחות
 .היא נדירה

 
פחות (לאומיי הטענות הביקורתיות ביותר הופיעו במקומוני ובבטאוני הימניי של הדתיי

 ).בעתונות החרדית
 

יש א המצייני זאת בראשית דבריה א אי . ח" של המבקרי לא קראו את הדוהרוב הגדול
לא "יש מי שקבע בפתח ביקורתו החריפה כי . ח ומה אי בו"זה מונע בעד לקבוע מה יש בדו
 ".ח"הרגיש צור לטרוח לעיי בדו

 
) ק שגויותבחל(הביקורת מסתמכת לעיתי על התקציר ולעיתי עוד יותר קרובות על אמרות כנ 

 .שהפריחו דיווחי התקשורת
 

התקשורת הרבתה לראיי את הנפגעי . ח הוא שלילי"הרוב הגדול של ההתייחסויות לוועדה ולדו
הפרשנויות הרציניות . ואת המתנגדי לו פוליטית ואידיאולוגית) ופרקליטיה(ח "מ הדו

 ").האר"רוב ב(והשקולות מהוות מיעוט 
 

 .ח" לרוב הציבור אי תמונה נאמנה של המצוי בדובסיכו אפשר לקבוע כי
 

 הטענות
 

 הקמת הוועדה
 
 .לערבי" אתנ זנותי"היתה . הוקמה לצרכי הבחירות של ברק". הורתה ולידתה בחטא"
 

 .להקמתה) יהודי: קרי(לא היה שו לח ציבורי . לא היה צרי להקימה. הוועדה מיותרת
 

 .למבקר המדינה. ש"ר החקירה למחמוטב היה להקי ועדת בדיקה או להשאי
 

 .על אוסלו. לא על זאת צרי היה להקי ועדה אלא על  הרג היהודי באנתפאדה
 

 פגמי מבניי בוועדת החקירה
 

א , דבר כזה לא קיי בעול. ואי על פסיקתה ערעור, ושופטת, מאשימה, הוועדה חוקרת
 .במדינות הנאורות ביותר

 
 ".כי אור יישב ג ש ""אי אפשר יהיה לערער לבג

 
 .לא אמורה לבקר הדרג המדיני. הוועדה לא אמורה להסיק מסקנות ולהמלי

 
 .יש שימוש יתר במכשיר זה". פתרו קס"לא . ועדת החקירה אינה מכשיר הפותר בעיות

 
מלחמות יהודי "אלה גופי ל. לבטל ועדות חקירה לגמרי. צרי לשנות חוק ועדות החקירה

 ".ביהודי
 

 .מפלגתיועדות מוקמות תמיד בהקשר פוליטי
 

 החקירה של הוועדה
 

 .סילפה עובדות. שטחית. לא מעמיקה
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 ".חוכמה שלאחר מעשה"הכול 

 
 .הוועדה הרחיבה תחומי חקירתה מעבר לכוונות הממשלה שמינתה אותה

 
 .לשורשי הבעיות, לי וממשלות קודמות"הוועדה היתה צריכה לחזור אחורה לתקופות של מפכ

 
 .עדי שיקרו לוועדה והוועדה לא התייחסה לכ

 
 שיקולי זרי

 
 ".ממסקנות הוועדה נוד ריח פוליטי"
 

 .הוועדה הושפעה מהתקשורת ומהאווירה הציבורית
 

 . מחשידה–שאיפתה לקונסנזוס 
 

 נזקי התמשכות עבודתה של הוועדה
 

 ".מיוש"ח "דוה. רוב האישי כבר אינ מכהני. פגה הרלבנטיות, בשל מש הזמ
 

 .הטעו תיקו במשטרה כבר תוק
 

 .ש כבר לא ימצא דבר"מח. כיו כבר אי אפשר לחקור ביעילות
 

  ח"פגמי הדו
 

 .צרי לערו אותו מחדש. אולי כתוצאה מחילוקי דעות פנימיי. ח סתירות הגיוניות"בדו
 

 תרגו לערבית
 

 . ההתייחסות הנדרשת לשפה הערביתבמיוחד לאור דברי הוועדה על, היה צרי לתרג לערבית
 

 אינו מחדש: ח"הדו
 

 . ידועכל מה שנאמר על התנהלותו של ברק 
 

 . ידוע–כל הנאמר על הקיפוח 
 

 .חבל על הכס הרב. ח לא חידש מאומה"הדו
 

 אופי המסקנות
 

 .חסרות שיניי. פושרות
 

 .מתחמקות מלפגוע באחראי בדרג הגבוה
 

 .יות הוא בתרבות הניהול הכושלת של מקבלי ההחלטותהוועדה לא הבינה ששורש הבע
 

 עליית שרו להר הבית
 

 .זה הגור לפרו המהומות. הוועדה היתה צריכה לחקור הנושא
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 . וקוד1998אמנ עליית שרו קדמה לתקופת המנדט אבל הוועדה חקרה נושאי רבי מ
 

 ח"חסרי בדו
 

 ".לא חקרה כלל את את המהומות עצמהוועדה . "לא תוארה עצמת האירועי ואלימות
 

 .לא נקבע במפורש שה היו מרד לאומני. לא נזכר המניע הלאומני
 

הוועדה התעלמה מהגידול המהיר בפעילות  " .לא תוארה ההסתה של אישי ציבור ערבי
פח בסיסמה מגורמי כמו קיו עצרות ההמוניות באו אל", "החתרנית ובהסתה נגד המדינה

 ".סכנהאקצה באל
 

 .לא נזכר הקשר של ההתפרעויות לאנתפאדה
 

 .אי שו ביקורת על הצד הערבי
 

 .ח לא הכיר בפעולת המסורה והאמיצה של השוטרי שבלמו המהומות"הדו
 

 .ח לא הזכיר היעדר מודיעי בזמ אמת"הדו
 

 גורמי המהומות
 

היו פר . לאומניאלא פר , ה לא זעקה חברתית של מצוקה, המהומות לא נבעו מהקיפוח
 ".התקוממות פנימית"זאת היתה . ה לא היו הפגנות בעד שוויו. אקסאאל: אסלאמי

 
התעלמה "."לא הצליחה לשי אצבעה על כ. "הוועדה לא הבינה זאת או טשטשה במתכוו

 ".לחלוטי מאחריות פורעי החוק
 

 הטיה לטובת הערבי
 

". הוועדה נכנעה לערבי". "מתחנ לערבי". "פוזל לערבי. "ח חותר לרצות הערבי"הדו
 .כדי לרצות" עיגלה פינות"
 

ושופט " ערביסט"מזרח , "הומניסטליברלי"שופט : צדדי של הוועדהההטיה נובעת מהרכב חד
 .ערבי

 
למעשה לא ניסו לאתר את האחראי . עסקו הרבה בהרוגי הערבי ורק עמוד וחצי להרוג היהודי

 .להרג זה
 

ההמלצה הנכונה צריכה להיות  ". על אויביה האכזריי של מדינת ישראל" מרחמי חברי הוועדה
 .לגרש מ האר

 
 .ח לתת את הדי"א ערבי לא נתבע בדו

 
 ח צרי להתייחס לערבי"אי היה הדו

 
 .ה אויבי ע ישראל. היא תמוהה" אזרחי"ההתייחסות אליה כ

 
 ".יתתשוקת רצח ערבית אופיינ"ההתפרעויות ביטאו 

 



 4 

 הוועדה הכשירה ההתפרעויות
 

הוועדה ". קבעה סטנדרד שלערבי מותר להשתולל. "הוועדה נתנה לגיטימציה למתפרעי
 .מחזיקה בדעה גלותית שליהודי אסור להתגונ

 
ח יעודד את "הדו. לא היתה ערה לחומרת הסיטואציה. לא הבינה חומרת ההתפרעויות וסכנותיה

 .ההתפרצות הבאה
 

 .ציגה את המתפרעי כקרבנות ואת המשטרה כפושעיהוועדה מ
 

 .חקירת הוועדה מנעה מהמשטרה להעמיד את המתפרעי לדי
 

 טענות הוועדה לגבי קיפוח הערבי
 

 .גרי בוילות ובארמונות. אינ מופלי לרעה. הערבי אינ מקופחי
 

דאי להשקיע בקידומ לא כ. אי לתת לערבי שוויו כי אינ מוכני לשל את המחיר החברתי
 .כי אינ נאמני למדינה

 
 .הנשי שלה לא עובדות. הבעיה שלה נובעת מזה שה מולידי יותר מדי ילדי

 
 .היהודי ה המופלי לרעה

 
ואינו עונה על , הפרק על קיפוח המגזר הערבי הוא יצור כלאיי בי מאמר מדעי לבי פסק די

 .הדרישות של א אחד מה
 

   לגבי המגזר הערביההמלצות
 

 .לוועדה לא היתה סמכות להיכנס לנושא
 

 .ועדת חקירה אינה האכסניה המתאימה לדיו בנושא
 

 פגיעה באופיה היהודי של המדינה
 

 .חותר תחת אשיות המדינה הציונית. ח מערער את אופיה היהודי של המדינה"הדו
 

 .תביעת השוויו שואפת לשי ק לזהות היהודית של ישראל
 

 הנתק מהאנתפאדה בשטחי
 

 .המנותקת מההקשר הפלסטיני המלא" בועה"חקר אירועי אוקטובר בישראל נעשה בתו 
 

זו אותה ממשלה ואותו .  בישראל שעה שבשטחי הורגי מאות13יש צדקנות בחקירת הרג ה
 .שלטו  וההפרדה משקפת צביעות

 
 . עד לפתרוזה ימשי להסעיר ערביי ישראל, מקור הבעיה הוא בכיבוש

 
 .לאחר התגברות האנתפאדה בשטחי הוועדה היתה צריכה להתפטר

 
 
 

 חוסר הבנה בעבודת משטרה
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זאת בניגוד לוועדות חקירה . לא היה בוועדה מומחה לנושא. אי לוועדה כלי לחקירת הנושא
 ".ניתוח חירורגי שמבצעי אנשי שאי לה כל קשר לרפואה"כמו . קודמות

 
 .לא נעזרה ביוע. הדבר לא נעשה בוועדה, מני במקרה כזה מומחהבבתי המשפט מ

 
 נתק מ השטח

 
. מאחורי קיר זכוכית. במגדל ש. פועלת באול ממוזג. הוועדה מנותקת מ השטח

 ".אסטרונאוטי"
 
 .לא ביקרו בשטח". ה לא היו ש"
 

 היעדר סמכות מוסרית
 

 "?מי שמכ. "על המדינהלוועדה אי זכות לחרו די של שוטרי המגיני 
 

 ".במצב מלחמה"אי סמכות לביקורת 
 

 הפקרת המשטרה
 

". סיכנו חייה". "הגנו על המדינה". "בקו האש", התעלמו מפועל של השוטרי שעמדו בפר
 .פעולת של השוטרי מנעה הרג רב ביהודי

 
  .י כשעיר לעזאזלהקריבה את השוטר". הוועדה ביזתה את מיטב אנשינו". "סכי בגב המשטרה"
 ".השאירה את השוטרי מדממי על א הדר"
 
 ".אי לנו משטרה אחרת"
 

 ".הכל נגמר במשטרה". "המשטרה יצאה הרעה בסיפור"למרות הישגיה . הוועדה הפקירה אות
 

 השמצת המשטרה
 

ח "הדו". השוטרי נהגו כרמבואי", "כל המשטרה רואה את הערבי כאויב"ח אומר כי "הדו
 ".תרבות השקר"זי בעניי הג
 

 .הוועדה מאשימה את המשטרה ברצח
 

 מספר ההרוגי סביר
 

למשטרה מגיע . ואי זה הרבה,  הרוגי13רק היו , שהיו מרד לאומי, יחסית לחמורת המאורעות
 .שבח שהצליחה לדכא המהומות ללא יותר הרוגי

 
היה מקו .  פחות מדי כוחהפעילה. המשטרה היתה צריכה להשתמש באמצעי קשי עוד יותר

 .להשתמש באש חיה
 

 .הקציני צריכי להיות גאי בפקודת האש שנתנו
 

המשטרה אכ . המשטרה היתה צודקת, לאור תיאורי הוועדה עצמה את ההתפרעויות הקשות
 .ה באמת גור עוי: מתייחסת לערבי כגור עוי ובצדק

 
 . ההרוגי13דות למאז אירועי אוקטובר שורר שקט במגזר הערבי הו

 
 פגיעה בעבודת המשטרה ובביטחו

 



 6 

עוד צפויי לנו עימותי . יפגעו בביטחו הלאומי. ההמלצות ימנעו מהשוטרי לפעול ביעילות
 ".אל תיחלצו לעזרת אזרחי מותקפי"הוועדה שלחה מסר לשוטרי . קשי

 
 .לפיצרי להשאיר בידיה את אמצעי הגומי והצ". לסרס את המשטרה"אסור 

 
 .שוטרי יהיו זקוקי לעורכי די לציד בשטח". ראש קט"ההמלצות יעודדו תופעת 

 
 .הביקורת על המשטרה תעודד העברייני

 
 ברק: המוזהרי

 
. ח"במיוחד לאור הביקורת בדו. ההימנעות מהמלצות אישיות על ברק תמוהה". יצא נקי"ברק 

 .ה את דרכו חזרה לשלטוהוועדה סלל. היה צרי להממלי על העמדתו לדי
 

הוועדה ." גילתה שפלות רוח כלפי ראש הממשלה"הוועדה . שוב שוחרר הדרג המדיני מאחריות
 .היתה יכולה להישע על תקדימי של קביעת אחריות מיניסטריאלית

 
 .מ כבר אינו נבחר ישירות"הטענה שדינו שונה כי הוא נבחר שגויה כי רה

 
 .י ניהל את המשבר בשיקול דעת למופתהביקורת על ברק לא מוצדקת כ

 
 ב עמי: המוזהרי

 
 . הוועדה החמירה שלא בצדק ע ב עמי

 
 .החמירה ע ב עמי כדי לפצות על סובלנותה כלפי ברק. הוועדה נהגה איפה ואיפה

 
 .התקשורת היתה נגדו". טר קל"היה ". שעיר לעזאזל. "ב עמי קרב שוא

 
 .לשמירת הקונסנזוס, לרצות את החבר הערבי בוועדה. הוקרב כדי לרצות את הערבי

 
 .מהפליה עדתית; "ממקו אחר ולצור אחר"; "קוד לא ברור"ההחמרה עימו נובעת מ

 
 .שאינו אחראי לענייני מבצעיי, "אינו פילדמרשל"הוועדה לא הבינה ששר בטחו פני 

 
 ? מעודכמה אשמתו שלא היה, א יש במשטרה תרבות שקר: סתירה בהמלצותיה

 
 .נועדה רק להשפילו.  טפשית–ההמלצה שלא יכה שנית כשר לבטחו פני 

 
 וילק: המוזהרי

 
 .הוועדה שגתה לגבי אחריותו

 
 .לא ידע על הפעלת הצלפי. פעל נכו לגבי הגומי. הוא הכי את המשטרה כיאות

 
 רו: המוזהרי

 
 .מסקנותיה טפשיות והזויות. הוועדה שיבשה הליכי חקירה

 
 ,השימוש בצלפי מוצדק, ק"לא צרי חפ: מסקנות הוועדה היו שגויות

 
 ".אליק הוא גיבור ישראל. "ש"לרו מגיע צל
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 ולדמ: המוזהרי
 

 .לא הוא קבע חקירה פנימית, לא הוא נת פקודת הירי: הוועדה שגתה
 

 .הוועדה לא הבינה המצב
 

 ריי: המוזהרי
 

 ".ש"מגיע לו צל. "פעולתו היתה נכונה בהתא לנסיבות
 

 .משקרי עדי, התעלמה מעדויות סותרות. לא מקצועית. הוועדה לא חקרה נכו
 

 ".התירה את דמו. "סימנה אותו כקרב
 

 אישי הציבור הערבי: המוזהרי
 

לא היתה כל הצדקה להימנעות הוועדה מלקבוע המלצות אישיות לאור ביקורתה החריפה 
אי כל סיבה . סלאח לא ימלא יותר תפקידי ציבורייש, למשל, היה אפשר להמלי. כלפיה

 .שחברי כנסת יהיו פטורי מהמלצה
 

 .שיקול מגונה. להצלת הקונסנזוס, יצאו נקיי לצור ריצוי החבר הערבי בוועדה
 

 .הדבר יעודד אות להמשי בהסתות
 

 אחרי שהיו צריכי להיות מוזהרי
 

 . על אחריותו בגזרת משגב–סלומו 
 

 . על כישלו בצפי– דיכטר
 

 אי המלצות מעשיות
 

 .אי לטפל בהפרות סדר, הוועדה לא אמרה מה המשטרה כ אמורה לעשות
 

 .הוועדה לא מסבירה אי לבצע את המלצותיה
 

 ש"ההעברה למח
 

הקמת . חודשיי אחר התחלת עבודת הוועדההיה צרי לעשות זאת חודש. כיו מאוחר מדי
 .ש נועדה להיכשל"חקירת מח. ש בזמ אמת"ל מחהוועדה בלמה את חקירתה ש

 
 .מסמסו החקירה במקרי קודמי של פגיעות המשטרה בערבי. ש"אי אמו במח

 
 הנזק לדמות המדינה

 
ישראלי ומגביר משרת אנטי. גור נזק מדיני לישראל. ח מכתי את דמותה של המדינה"הדו

 .האנטישמיות
 

 .ל"י בחוהאישי המבוקרי ייחשפו להעמדה לד
 

 .ישראל נתנה סטירת לחי למלחמה בטרור האסלאמי בעול
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 תוצאות שליליות

 
 .פותח פתח לתביעות כספיות כבדות. ח יחולל מחול שדי"הדו

 
 .על כ לא היה צרי את הוועדה, ההמלצות בי כה לא יבוצעו

 
 .אפילו לא ראש הממשלה, מעטי יקראוהו. ח יישכח במהרה"הדו

 
הניסיו השלילי ע ועדה זו . התוצאה תהיה זילות ועדות החקירה, ת לא יבוצעומאחר שהמלצו

 ".יותר לא יהיו ועדות חקירה. "ירתיע מלהקי ועדות בעתיד
 

הוועדה פגעה . בשני המגזרי פחת האמו במערכת המשפטית. התוצאה תהיה  זילות המשפט
 .במעמדו של השופט

 
 שיכו מתחי

 
 .הגבירה אות, יחויות אלא להיפהוועדה לא שיככה את המת

 
 .ערבי לא הצטמצ אלא התרחבהשסע היהודי

 
 .לא נפתח ד חדש

 
 


