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 מודעה לבהמ"ש הנכבד לגבי עמדת היועמ"ש בענין דר. קוגל      

 
, טעמו העיקרי של היועמ"ש להתנגדותו כי דר. קוגל  2עפ"י הודעת המשיבה בסע'   .1

כביכול  ]המכון[ יגיש חוו"ד בענין שעליו דיבר בהרצאה המקוונת, נעוץ בעובדה כי  

והבעייתיות   התביעה,  לטובת  בנושא  דעת  חוות  נתן  "כבר  קריספין[  ]דר.  המכון 

 הכרוכה בכך שרופאי המכון יעידו זה מול זה בהליך משפטי..." 

טעם זה הוא, עם כל הכבוד הראוי, שגוי, משום שדר. קריספין בחוות דעתו )נספח   .2

חוזר(   למשפט  לבקשה  המשיבה  לתגובת  מהות ב'  התבטא  לא  לטובת  כלל  ית 

, וגם לא לרעתה, ולו רק משום שבחוות דעתו, כאמור, הוא לא התבקש  המשיבה

. האם  1להתייחס ספציפית למקרה של המנוחה אלא נשאל שתי שאלות כלליות: "

י. הל[    –]ההדגשה שלי    יכול. האם דם  2דם יכול לזרום מגופה שעה לאחר שנרצחה?  

נושאים   "לשני  בהתייחס  )וזאת  מהזזתה?"  כתוצאה  המוות  לאחר  מגופה  לצאת 

משפט שאין בו רבותא    –הקשורים בזליגת דם במקום מציאתה של גופת המנוחה"  

התייחסו   לא  כלל  שכמתבקש,  תשובותיו,  נוסח  וגם  השאלות,  שתי  נוסח  לאור 

 ספציפית למנוחה(. 

כי "דם יפסיק לזלוג מגופה תוך    2יב בע'  לגבי השאלה הראשונה דר. קריספין הש  .3

דקות )ויתכן עשרות דקות( לאחר המוות" )בדיוק מה שקבע מומחה ההגנה תום  

בבל(, ולגבי השאלה השניה )שכלל לא היתה נתונה במחלוקת משום שמלכתחילה  

הח"מ הסכים שהתשובה לה היא חיובית, ולכן הגיש במסגרת הבקשה למשפט חוזר  
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וחדש  ישנות  כי  ראיות  ופירט  קבע  שהתגלתה!(  לאחר  הוזזה  לא  הגופה  לפיהן  ות 

הדבר תלוי בנתוני הזירה והגופה,  פירט את המשתנים השונים הרלוונטים לתשובה  

כי: "במידה שהגופה זזה או הוזזה ולו במעט    2בכל מקרה ספציפי, וקבע בסוף ע'  

לזלוג ממנה    יכול לאחר המוות, מכל סיבה שהיא, דם   ללהמשיך    שינוייבהתאם 

חללים אחרים אליהם הדם נקווה, , לחץ חיצוני על כלי הדם הפגועים או  המפלס

החוץ,   לבין  הדם  מיקום  בין  קשר  קיום  הפיזיקה".    – וכולי  בתנאי  חוקי  לפי 

 י.הל(.    –)ההדגשות שלי  

 עינינו הרואות אפוא כי דר. קריספין:  .4

 לא העיד לטובת המשיבה. .א

פאי המכון ]קריספין וקוגל[ יעידו זה מול  לא קיימת שום "בעייתיות...בכך שרו .ב

הרצאתו   לפי  כנחזה  קוגל,  דר.  שבמציאות,  משום  משפטי..."  בהליך  זה 

פשוט   עלהמקוונת,  על    יוסיף  ויסביר  קריספין,  דר.  של  דעתו  בחוות  הנאמר 

להעיד   או  אותה  לסתור  כלל  יתיימר  ולא  המנוחה,  של  הספציפי  המקרה 

 "מולה".   

 

תבקש בהמ"ש הנכבד כי דר. קוגל יגיש חוו"ד מטעם המבקש  בשל כל האמור לעיל מ 

דיבר בהרצאתו המקוונת חוות  בנושא שעליו  לא תסכים עם תוכן  והמשיבה  . במידה 

 דעתו, היא תוכל כמובן להגיש חוו"ד נגדית, כפי שלמעשה הוסכם בדיון. 

 

       
 ירום הלוי, עו"ד 
 ב"כ המבקש  


