
  2016דברים של עמי לאזכרה של דורי 

  

   .שנה מאז היום הנורא 15חלפו 

  .כמחצית מתקופה זו נאבקנו ברשויות כדי שימצו את הדין עם האשמים במותו של דורי

  .עכשיו אפשר לספר מעט על מה שקרה לאחר לכתו של דורי והקושי המתמשך שנוסף על השכול

שליווה אותנו מחצות הלילה כשהתקשר אלינו כמו רוח " משוגע"התימני ה –לפני שנה נפטר מאיר משולם 

.  גרימת מוות ברשלנותמובהק של כה של הטיפול של רשויות החוק במקרה  צפי קשהרפאים והציג בפנינו 

  .המסכן אנשים תמימים בעבור חופן שקליםומקושר לדרגים הגבוהים  ענף מושחתהוא תיאר 

  .נו שיש לו מניעים זרים והוא משתמש בנו כנגד היריבים שלו ברשות הצלילההיה לנו קשה להאמין וחשב

  .שהוא דיבר אמת ולא הגזיםהיום אנו יודעים 

  

אבל כל המאמצים  עוצמה ודבקות במטרהוהשקיע בנושא שלנו והפגין לאורך שנים מאיר המשיך 

ם בראשות דורית בייניש שופטי 3צ בהרכב של "וההשקעה לא נשאו פרי ואקורד הסיום היה בהחלטת בג

  ..."לך חפש את החברים שלך"שמשמעותה 

  

האיומה שפוטרת " צדק"בעת האחרונה פורסם על מעללי ופשעי הפרקליטות ואיתה כל מערכת ה

מענישה אנשים חפים מפשע במסגרת של קומבינות על עבריינים מוכרים ומוסמכים ובמקביל 

ד של היועץ המשפטי ויינשטיין "היתה חורת זו במסגאחד הדברים שהדהימו אותי .  פוליטיקאים

את החומר ) לתביעה(שהסכים עם דעת הפרקליטות שהמכון לרפואה משפטית חייב לספק לפרקליטות 

יש כאן מתן לגיטימציה : במילים אחרות.  מפריע להם בהליך התביעהממצא ששהם מבקשים ולא להציג 

האמת אינה רלוונטית . שישרת את הפעולות שלהם את ממצאי הנתיחה באופן לשכתבלמכון ולפרקליטות 

זאת אמרתי בעת שעיכבו במשך חדשים את דוח הנתיחה של דורי ורשמו בו פסקה שעשויה לשרת   .עבורם

  .בהמשך את ההתנגדות להליך פלילי

  

  !נפל קרבן פעמיים, דורי שלנו

על חוק רבות עבירות ביצוע תוך , פעם אחת כשנתן את אמונו במועדון ומדריכי צלילה שגרמו באופן ישיר

  !הצלילה 

  

לכך שרשויות החוק יעשו את מה ציפינו , ומשפחתנו נפגעה באופן הקשה ביותר לאחר שקרתה התאונה

כפי שצפה מאיר  בדיוק בפועל קרה.  הדיןאת  םתיימצו א – יתברר שהיו עבירות על החוקשצריך ואם 

  :ל"משולם ז

  הבדיקה נערכה במעבדה .  אלא לאחר שבועות רבים ולחץ מצידנוהציוד לא הועבר מיד לבדיקה

  .והתוצאות בהתאם" שלהם"

  לא נחקר כלל) ייר מאנגליהת(הצולל השלישי.  

 דוח החקירה פורסם רק לאחר כשנה וגם אז לא באופן מלא.  



  כיום כולם מכירים את מעלליו של בן .  זמן רב בתואנות שונותדוח הבדיקה שלאחר המוות התעכב

מצאי הבדיקה על מנת להתאימם שעיוות במקרים רבים את מ" היס' פרופ"השטן המכונה 

הנפטרים ושמר אותם אצלו גופם של ונטל איברים מ חטא על פשע הוא עוד הוסיף.  לשימושיו

  .בניגוד לחוק ולחוש האנושי

  יתקדם לשום מקוםדרום בעצלתיים ובמטרה שלא התיק טופל בפרקליטות.  

  ד שלנו לא עזרו והתשובות של הפרקליטות היו שגויות ומעידות על כך "עוהמאמצי השכנוע של

  .היא לא לקדם את התיק ולתת לו להתאדות לאיטו) שכנראה הונחתה מלמעלה(שמטרתם 

 הפגישה שקיימנו עם השר האחראי לא שינתה דבר.  

 פרקליט המדינה בתלונה על אופן הטיפול של פרקליטות דרוםד צנג פנה אל "עו.  

 זו של הפרקליטות התייחסות פרקליט המדינה היתה תואמת את.  

 הושקעה עבודה רבה בחוברת .  צ נגד פרקליט המדינה"עתירה לבגד צנג "כמוצא אחרון הכין עו

התייחס לזה כמו לזבוב שנחת על ידו ונפנף  צ"הבג.  עבה ובה נימוקים מבוססים על מסמכים רבים

את העתירה ונעוף ) בשפתם" (נמשוך"אותנו לכל הרוחות ולמעשה איים עלינו שיהיה לנו רע אם לא 

  .ניכר שהם בכלל לא יודעים על מה מדובר וזה לא מפריע להם.  משם

  .יותר גרועהרבה נתנחם בכך שיש משטרים שאצלם זה הרבה .  זו מערכת הצדק שלנו

  

  

המשיך להלחם על חשיפת האמת והצדק בפרשיות שונות וכמו חושפי שחיתויות אחרים סבל  מאיר

לפני שנה .  על אנונימיות ולא הזדהה בשמו האמיתימשך שנים הוא שמר .  תקיים בדוחקמרדיפות וה

    .עבד כשומר בחניון וגר בבותקה.  חסר כלווהוא ערירי נפטר לפתע 

  

כמו  2001במרץ  11ת בה מאיר מתראיין ברדיו הים האדום יום לאחר התאונה שנה מצאנו קלט 15לאחר 

  .לוחם צדק אמיתי - מאיר משולם נשמיע עתה את הראיון של .  אריך היוםהת

  

   



  :כ אוחנה כתב עליו לאחר לכתו"ח

 .התימני
לפגוש את כלבי . רק לרוץ ולשחק –בלי קולר , בלי רצועה, בלי כלוב. שזכה להיות חופשי) הוא היה תינוקי(זאת היתה אולי הפעם הראשונה בשלושת חודשיו . בסוף שבזי, לקחנו אותו בערב הראשון לגינת הכלבים, כשהבאנו את גורי מצער בעלי חיים

 .לרחרח. השכונה

 ."ו'האמא של ביז", "ונס'האבא של ג"את בעלי הכלבים האחרים אנחנו מכירים בתחילה בתור  –רוב בעלי הכלבים יודעים . גם חברויות אנושיות, חברויות כלביות לא רק. וכך נוצרו חברויות

 .אחר כך מכירים לעומק

 .ומדברים –שחררים את הכלבים מ. מכל המעמדות והנטיות, הרכבים שונים ומגוונים של בעלי כלבים מכל העדות והגזעים, מדי ערב בגינה

 .היה אחת הדמויות הבולטות, "התימני"

 .מול בית התעשיינים, ברחוב המרד אותו תפעל" מ ציוני.א"היה גר בחניון . אולי אתם מכירים אותו

 ,משקפיים עם עדשות עבות לעיניו, שיבה בשערו ובזקנו הפרוע. פרא גס ונבער –במבט ראשון . התימני היה וואחד דמות
 .בקמטי פניו ובאצבעות ידיו השחומות, סימני עישון כבדים בקולו הרם והמחוספס

 .נראה כמו הומלס? האמת
 ."האשכנזי"והאירופאי היה , "המתחנגל"ההומו היה , "השאהידה"השמאלנית היתה קרויה בפיו . אפס פוליטיקלי קורקטנס –גסויות לרוב . שפת הרחוב –שפתו 

 .ליהלא הדמות הטבעית שאתחבר א

 .שהיו הדמויות היחידות שליוו אותו בקביעות בחיים, ר שלו'הגולדן המעורב והפינצ, הביא התימני את סאני ולוקו, אבל ערב ערב

 .ודיברנו
 .כמה דיברנו...אוהו

 –איך לא , ובעיקר בתחום שהכי עניין אותי. גוגל מהלך על שתיים, אני לא מגזים. האיש התגלה כמאגר בלתי נדלה של ידע
. ולחבר בין דמויות שלא הייתם מעלים על דעתכם שיש ביניהן חיבור, הוא ידע לקשור בין מקרים לא קשורים. הפוליטיקה

 –ומאחורי המישהו היה עומד עוד מישהו  –אחרי הכל עומד מישהו . ראהשום דבר אצלו לא היה כפי שנ. היה קונספירטור
מה "ואת מבטי הספקנות המהולה ב –הכל הגיע לשמעון פרס . תמיד היה עומד שמעון פרס –ומאחורי המישהו האחרון 

מה הכוח של  אתם לא מבינים, אתם חושבים שאני משוגע. אתה לא מבין. היה תמיד מבטל –שהייתי נותן לו " ?אתה פסיכי
הוא לא יכול להרשות לעצמו למות כל עוד יש . הוא עוד יקבור את כולנו. שמעון פרס ואיזה רשת יש סביבו, האיש הזה

 .אנשים שיודעים את הסודות שלו
 .למדתי לכבד אותו, עם הזמן

 .מאוד
הכל מגובה . זה להיות אמתכל מה שאמר נח. בדקתי –וכל מה שנשאר לי בזיכרון , התימני הפציץ כל ערב בים של מידע

הלכתי מדי פעם . התחלתי לחכות בציפייה לפגישותינו. דברים שמעולם לא ידעתי ומעולם לא שמעתי. במקורות נוספים
, בכמה אירועים פוליטיים של פילוסופיה על הבר הוא התלווה אלי. שותים קפה שחור ביחד, היינו יושבים. לבקרו בחניון

 .קושר קצוות. לי מדי פעם פרטי מידע מעניינים מהתקשורתהיה מסמס . במקרה או שלא
 .היה מאושר. שיתף אותי במפגש. קנה מתנות. כמה התרגש. הודיעה לו שתבוא לארץ. היו בנתק הרבה שנים. הבת באוסטרליה ילדה. בקיץ הראה לי תמונה

 .אותם קיבל בשפע, לחום ואהבה, מחכה לליטוף, הגס הזה היה הופך אבהי כשהיה לוקו קופץ עליוהפרא . נתן להם לטעום מכל מה שאכל, חוץ מבונזו. את סאני ולוקו אהב אהבת נפש

 ."התימני"קראתי לו  –ברוחו ובסגנונו  –אבל כשדיברתי עליו עם אחרים , גם אני קראתי לו מאיר. לתימני קראו מאיר ציוני

 .המרדבחניון ברחוב , אתמול בבוקר מאיר נמצא ללא רוח חיים בחדר הקטן

 .סאני ולוקו לצידו, אולי שכב שם כל סוף השבוע, לא ידוע מתי ואיך הלך לעולמו

 .העירייה לקחה אותם למקלט ברידינג

שניהם . 3ר בן 'צלוקו פינ, 4סאני הוא גולדן מעורב בן . החלו לרקוד שם בתוך הכלוב, הם כל כך שמחו לשמוע את שמותיהם. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה. היום הלכתי לבקר אותם

 .מבעד לסורגים, כל כך קפצו עלי. מחונכים וטובים

 .יצאתי החוצה והתחלתי לבכות

אבל לוקו סירב , סאני היה בסדר. לקחתי את שניהם לטיול בנפרד, לוקו לא מוכן להיפרד מסאני". אבא"איפה , הם לא יודעים מה קורה איתם. השניים האלה צריכים אחד את השני

 .משכתי אותו בכוח והוא רק רצה לחזור אליו. בלי סאנילצאת מהכלוב 

 .אני יודע שהתימני היה מאושר לדעת שהם ימשיכו להיות יחד, או שמעון פרס, או מישהו שמכיר מישהו, אם יש מישהו שבאפשרותו לקחת את שניהם

So long, Teimani. We will miss you  

   



  !צלילת המבחן ואסור היה לאפשר לו לצלול  –דורי נכשל בצלילת הריענון 

 כך אי אפשר לצלול - דורי הראה בצלילת הריענון שאינו מסתדר עם מסיכת הנשימה.  

  בים כזה לא עושים צלילה מודרכת –הים היה גלי ועכור עם ראות לקויה.  

 יוד לבדיקה רק לאחר שבועות רביםהחוקרים של התאונה מסרו את הצ.  הציוד לא היה תקין.  

 שמירת הקשר על המדריך ועם בן הזוג ומה אתה צריך : לא היה תדרוך ברור לפני הצלילה שעיקרו
  .לעשות כשאתה נקלע למצוקה

  המדריך לא שמר על קשר עין עם הצוללים והבחין בהיעדרו של דורי דקות ארוכות לאחר שנאלץ
 .לעלות אל פני המים

 ככל שעמוק . כוכבים 2מיועד רק לבעלי מטר ה 25ל בעומק של "סטי"הצלילה התבצעה באתר ה
במקרה שלנו המדריך נכנס אל תוך , ל מסוכנת"הכניסה אל תוך הסטי: ועוד, מסוכן יותר –יותר 
 .ל ואיבד קשר עין עם הצוללים"הסטי

 הוא .  המדריך היה חייב להבחין שדורי אינו צולל באופן חפשי ולא היה צריך להמשיך לסכן אותו
 .הצלילה המסוכנת ולהעביר אותו למדריך אחר במקום פחות מסוכן היה חייב להפסיק את

 


