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 לכבוד

 ד יסכה ליבוביץ"עו

 פרקליטות מחוז דרום

 )בנין מגדל שבע(יצחק רגר ' רח

 שבע-באר

 
 .נ.ח
 

  תאונת צלילה-ל "דורי אברבנאל ז: הנדון
 
 

הריני מתכבד לפנות אליך , ל" הוריו של דורי אברבנאל ז-בשם מרשיי אהובה ועמי אברבנאל 
 :כדלקמן

 
 
 .ל"בתאונה זו מצא את מותו דורי ז. ארעה תאונת צלילה באילת , 2001 מרץ 10, שבתביום  .1
 
עיון בחומר החקירה ולימוד הנושא לעומקו מלמדים על התרשלות חמורה של כל האחראים  .2

 .הקשורים לנושא
 
אשר היה אחראי , ד אלן לואיס"פרוט התנהגותם הרשלנית של האחראים לתאונה הוצג בפני עו .3

 . התיק מטעם פרקליטות מחוז דרוםעל
 
 ).'מסומן א, 1.8.02ב מכתב מרשיי מיום "רצ(פה והן בכתב -פרוט זה הובא הן בעל .4
 
 .מרשיי לא הסתפקו בניתוח הראיות וביקשו גם להעזר בחוות דעת מומחה .5
 
, ד אלן לואיס"בה השתתפו עו,  התקיימה פגישה בפרקליטות מחוז דרום 14.7.03ביום  .6

 .מ"ומחה מר מאיר משולם והחהמ
 
בפגישה זו פרט מר מאיר משולם את שרשרת המחדלים ואת אחריותם של כל הגורמים  .7

 .הקשורים לנושא
 
אשר נשלחה למר אלן לואיס , מיד לאחר הפגישה ערך מר מאיר משולם חוות דעת בכתב .8

 ).'מסומנת בב העתק חוות הדעת "רצ (3.8.03בתאריך 
 
 . מר מאיר משולם מפרטת תחומי אחריותם וחובותיהם של כל הנוגעים בדברחוות דעתו של .9
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ל התרשלו "בחוות הדעת קובע מר משולם כי האחראים לבטיחותו ולחייו של דורי ז .א .10

לאור כל שארע טרם , ל לצלול"התרשלות חמורה בעצם העובדה שנתנו רשות לדורי ז 
 .הצלילה 

המחייבת הגנה , ולציין כי האסון ארע במהלך צלילה מודרכת בתשלוםיש להדגיש  .ב 
 .מקסימלית על חייו ועל בטיחותו של צולל שאינו מיומן

 
מתוכן חוות הדעת עולה באופן ברור הקשר הסיבתי שבין מחדלי האחראים לבין מותו של דורי  .11

 .ל"ז
 

 לחוות הדעת שם נכתב 5'  בעמבחרנו לצטט במכתב זה רק את שנכתב אודות מדריך הצלילה .12
 :כדלקמן

 .ל"מעיין לא היה זמין למצוקתו של דורי ז .יט"

 .מעיין התעלם מחששו של דורי לרדת לצלילה .   כ

ובמקום לעזור לו ',  מ17מעיין התעלם מהתעסקותו של דורי בציוד הצלילה בעומק של  .   כא
 .בחר להתעלם ממנו 

 כך שבעת -שר בהתאם לרמתו היה אמור להיות מעיין  א-לדורי לא הוצמד בן זוג  .   כב
 .עוד בשלב התעסקותו עם ציודו, כניסתו למצוקה יכל ליתן מענה מיידי למצוקתו 

 .מרחק הושטת יד, בן זוג בצלילה נמצא סמוך לצולל עמו
, בין יתר מצבי החירום. כל מדריך צלילה עובר קורס הצלה ומצבי חירום, עוד יובהר

או בליעת /או טביעה ו/קורס ההצלה כיצד לטפל במקרה של פאניקה ולומד המדריך ב
 כך שבאופן ראשוני יש לדחוף את -או עצירת נשימה עוד מתחת לפני מים /מים ו

לוודא זרימת אויר חופשית , הוסת המשני לפיו של הצולל ללחוץ על כפתור הדרישה
האוויר הדחוס לחלל הפה וליתן מכה באזור החזה של הצולל על מנת לשחרר את 

 .שנמצא בחלל החזה וקנה הנשימה שלו
 .תוצאה של פעולה כאמור דלעיל מצילה חיי אדם

דורי מאזור המים " יצא"עוד בטרם , ל"מעיין בחר להיכנס לתא התותח בסטי .כג
 בקרבתו של סיפון -ובכך ניתק קשר עין עמו טרם הגיע דורי למקום בטוח , הכחולים 
 .ל"הסטי 

 אי חזרה על מצבי חירום -מעיין בחר שלא להעביר תדריך מקיף ומלא , יתרה מזו .כד
 אשר גרמו לבזבוז זמן במצב קריטי ולניתוק דורי -ותדרוך בנוגע לסיוע לצולל במצוקה  
 .מהקבוצה 

פי -כמתבקש על, מעיין כמדריך צלילה לא ביצע נוהל שליטה והובלה בקבוצת צוללים
 .חוק

בחירתו של עידן לקרוא למעיין במקום להיחלץ באופן מיידי לעזרתו של דורי נבעה 
 . מחוסר מיומנות שהיה להתרענן בהינתן תדריך ראוי

מעיין אף לא בחר להעביר בתדריך נוהל הורדת חגורת משקולות תוך ניפוח ; זאת ועוד .כה
 . דבר שהיה גורם לציפתו של דורי-מאזן  

 .  נפנף בידיו לכיוון מיטל-מים כאשר עדיין היה בהכרה דורי עלה לפני ה .כו

שקיעתו המהירה של דורי יחד עם העובדה כי חגורת המשקולות נמצאה עליו  .כז
מלמדים על חוסר   , ובמקביל המאזן ומיכל הצלילה נמצאו בשלבי הורדה ממנו 

פני לא כל שכן עת הגיעו ל,  כיצד לנהוג במצב שכזה- שלא באשמתו -מיומנותו 
 .המים

שלא כמו חגורת , יצוין כי המאזן יחד עם מיכל הצלילה מסייעים לציפת הצולל
 .המשקולות שמטרתה לגרום לשקיעת הצולל
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כי במידה ודורי היה מסיר מעליו את כל ציוד הצלילה לרבות חגורת , עוד יצוין
 .הרי שחליפת הצלילה שלבש היתה גורמת לציפתו, המשקולות

 
באם מעיין היה נותן מענה מיידי למצוקתו של דורי עת הבחין כי , עיללאור האמור דל .כח

כמו גם היה , כמו גם היה מתעקש כי דורי ישיב לו בדבר מצבו, הלה מתעסק עם ציודו 
כמו גם היה מצמיד לדורי בן זוג , ל טרם נכנס אליו"ממתין לדורי על סיפון הסטי 
 היה מתדרך כראוי בדבר מצבי כמו גם, ומחלק את הקבוצה לזוגות בהתאם לרמתם 
 .ל"היה בכך כדי למנוע את מותו של דורי אברבנאל ז, חירום ומתן סיוע לצולל במצוקה 

אי , אי תכנון צלילה: יחד עם מחדליו הנוספים כמו, מחדליו של מעיין כאמור דלעיל .כט
בדיקת ציוד צלילה והתאמתו לצולל טרם כניסה למים דבר המלמד על חובבנותו  
 ".גרמו באופן ישיר לתוצאת מותו של דורי, וסר האכפתיות לגבי הצוללים עמווח 

 
 .ד אלן לואיס והן עם פרקליטת המחוז עצמה"מרשיי נפגשו כאמור הן עם עו .13
 

 . ד ואדים סגל"לימים התברר למרשיי כי הטיפול בתיק הועבר לאחריותו של עו .14
 

 ואדים סגל בקשר עם העמדתם לדין של ד"משביקשו מרשיי לברר מהי החלטתו של עו .15
 .ד סגל לפנות שוב לפרקליטת המחוז"ביקש עו, ל"האחראים למותו של דורי ז

 
 .ל ועד ליום כתיבת מכתב זה חלפו שלוש וחצי שנים"מאז מותו של דורי ז .16
 

 .מרשיי מבקשים לדעת מדוע לא ניתנה כל החלטה בתיק .17
 

 .לאור הזמן הרב שחלף מבקשים מרשיי כי  פרקליטות המחוז תקבל החלטה מהירה .18
 

מבקשים מרשיי לקבל את , אם החלטת הפרקליטות תהייה שלא להעמיד לדין את האחראים .19
 .כל הנימוקים לכך כדי שיוכלו לפעול בכל הדרכים המשפטיות העומדים לרשותם בנושא

 
  

 
 ,ח"בכבוד רב ובב           

 
            
 ד"עו, צנג. ש           
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