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לכבוד 

ח"כ מיכאל איתן - יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט 
כנסת ישראל 

ירושלים 
 
 

ח"כ איתן הנכבד, 
 

 
הנדון:  עיוות ועינוי דין בטיפול בתאונת הצלילה של בננו דורי אברבנאל ז"ל 

 
  

אנחנו פונים אליך בבקשה להעלות לדיון הוועדה את טיפול רשויות המדינה בתאונה של דורי בננו היקר 
שנהרג בתאונת צלילה ביום 10 למרץ 2001. 

 
דורי שלנו היה בחור ערכי ואיכותי ברמות הגבוהות ביותר.  אחראי, זהיר ויסודי.  תלמיד מצטיין בכל 

המקצועות (ממוצע בגרות 110), אזרח נאמן וממושמע וחביב על כולם.  בהיותו בן 17 ייצג את מדינת 
ישראל בכבוד במסגרת תכנית "שגרירים צעירים" של משרד החוץ.  דורי שירת כקצין קרבי בצה"ל 

ובעת האסון היה  סטודנט באוניברסיטת ת"א. 
 

דורי נהרג בתאונת צלילה שלפי חוות דעת בכתב של מומחים שונים והרשות לצלילה ספורטיבית (גוף 
פיקוח רשמי של המדינה), נגרמה עקב התרשלות של האחראים אשר סיפקו לדורי שירותי צלילה 

מודרכת וכשלו בתפקידם לשמור על כך שלא ייפגע. 
 

דורי היה זהיר ביותר, הצטיין בהבנת הוראות והקפיד על כללי בטיחות ולמרות זאת נהרג בגלל אנשים 
חסרי אחריות שמחדליהם גרמו לליקויי בטיחות חמורים.  המדינה מצידה החליטה שלא לתבוע אותם לדין 

פלילי ובכך מעניקה להם גיבוי להמשיך לסכן את אזרחי המדינה. 
 

התאונה בתמצית:  דורי החזיק ברישיון צלילה בינלאומי אותו קיבל שנה וחצי קודם לכן בתאילנד ומאז 
לא צלל.  ביום שבת 10 למרץ 2001 פנה דורי למועדון צלילה מורשה באילת בשם "לאקי דייברס" 

ורכש "צלילה מודרכת" כדי שיוכל לצלול בצורה בטוחה ובפיקוח של מדריך מוסמך.  
האחראים במועדון "לאקי דייברס" עשו בדיעבד את כל השגיאות האפשריות במסגרת השירות שהיו 

אמורים לספק לדורי ובסופו של דבר נמצא דורי לאחר דקות ארוכות של חיפושים - טבוע על קרקעית 
הים. 

 
זהו, כידוע לנו, המקרה החמור ביותר בין כל התאונות ואירועי בטיחות הרבים שקרו בענף הצלילה 
הספורטיבית בארץ.  למרות החומרה של התאונה, היא נחקרה ע"י המשטרה ופרקליטות מחוז דרום 
באופן שמעורר תמיהות, כאשר אנו ההורים מצפים שייעשה צדק אך מרגישים ש"מישהו מלמעלה" 

החליט שכאן לא יוגש כתב אישום וכל היתר זה משחק ומשיכת זמן. 
 

חלפו 4 שנים ואין כתב אישום.  זאת למרות שהמקרה מלווה מיום התאונה ע"י שמואל צנג, עו"ד פלילי 
בכיר המייצג אותנו.  נכון לעכשיו, שלח עו"ד צנג ערר לפרקליט המדינה כנגד החלטת פרקליטות דרום 

שהמליצה לסגור את התיק.  (ראה מצ"ב עותק של הערר). 
 

אין לנו כל ספק שהמקרה הזה צריך להיבדק לעומק כי הוא מייצג שרירות לב של הפרקליטות השמה 
עצמה לשופט בלא משפט. 
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הטיפול של המדינה לאחר התאונה מכביד עלינו עוד יותר ומוסיף על כאבנו.  קשה להאמין שכך מתנהלת 

מערכת הצדק במדינתנו. דורי שהיה בעל חוש צדק מפותח ולחם בחייו בעיוותים ובעוולות – זכאי לכך 
שאנו נילחם למען הצדק – בשמו ולזכרו ! שום דבר לא יחזיר לנו את בננו יקירנו, אשר שילם בחייו על 

המחדלים שנעשו.  אנו נמשיך להיאבק ונרים כל זעקה בכל ערוץ אפשרי ואם בכך נציל נפש אחת – 
יהיה בזה משום נחמה. 

 
אנו פונים אליך כאיש ציבור שקנה לעצמו שם של לוחם חסר פשרות ברשע ובבעלי תפקידים המנצלים 
את תפקידם לרעה.  אנו מצפים שתיצור קשר איתנו כדי שנוכל להעביר לך את כל הפרטים ואף לזמננו 

להופיע בפני הועדה הנכבדה. 
 
 
 

בתודה מראש על עזרתך, 
 

אהובה ועמי אברבנאל - הוריו הדואבים של דורי אברבנאל 
אשכול 6 הוד השרון, טל' 09-7406679,  

 052-3505745
 
 

 :  www.dori61.comכתובת האתר לזכרו של דורי
 
 
 

לוט:  מכתב הערר + נספחים. 
 

 
העתק:  עו"ד שמואל צנג  

             


