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בקשה למתן צו לקבלת חוו"ד מדר .חן קוגל בענין שבו עסק בהרצאה
המקוונת (הראיה החדשה שצירופה התבקש) ,ולחילופין לקבלת
חוו"ד משלימה בענין זה מהרופא המשפטי מהמכון לרפואה
משפטית ,דר .אלון קריספין.
(בקשה שהח"מ בטוח שתזכה הפעם להסכמת הפרקליטות ,החפצה לדבריה רק באמת)
 .1ביום  28.6.20הגיש הח"מ ,כידוע ,שתי בקשות במקביל :בקשה לצירוף ראיה חדשה
נוספת לתיק הנדון – ההרצאה המקוונת של דר .קוגל מיום  - 31.5.20וכן בקשה לשיחרורו
של המבקש לאלתר.
 .2בבקשה לצירוף הראיה סקר הח"מ את התנהלותה הלא ראויה של הפרקליטות לאורך
כל ההליך לגבי המבקש ,ובכלל זה גם בתגובתה לבקשה למשפט חוזר ,ובכלל זה ביחס
לנושא שבו עוסקת הראיה החדשה המבוקשת – כתם הדם שכיסה על העקבה הזרה
הראשונה (וראה בנדון בבקשה לצירוף הראיה החדשה ,בסע'  ,22-17 ,4 ,3וכן  29ג').
 .3בסע'  29ג' לבקשת הצירוף ציין הח"מ כי" :הפרקליטות ידעה כבר לפני חודשים רבים
מדר .קריספין ו/או מגורם רפואי משפטי אחר כי במקרה הספציפי של המנוחה בכלל לא
יכול היה לזלוג דם מגופתה אחרי גילויה ,מהנימוקים שציין דר .קוגל [בהרצאה
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המקוונת] ,ולכן הפרקליטות נמנעה במכוון מלשאול את דר .קריספין אם אפשרי כי
מגופתה של המנוחה זרם דם אחרי המוות ,ותחת זאת שאלה אותו באופן כללי ביותר,
וללא קשר למקרה הספציפי דנן ,רק" :האם דם יכול לצאת מגופה לאחר המוות כתוצאה
מהזזתה?" (וראה בחוות דעתו נספח ב' לתגובת הפרקליטות) .כעת ,משנחשפת כל האמת
הרפואית-משפטית בסוגיה הנדונה ,העלאת הטענה ע"י הפרקליטות [כי ההרצאה
המקוונת איננה קבילה משום שאינה ערוכה בכתב כחוו"ד] תהווה גם נסיון חמור ובלתי
הוגן לעשות את מה שהיא כבר עשתה ביחס לגילוי העקבות הזרות (ספין "דנידין המחלץ
האלמוני") ,וביחס להתאמת הדנ"א המיטו' של השערה מבטנה של המנוחה לדנ"א
המיטו' של א.ח (ובעצם לא.ק) (ספין ה – )1:45,000-לנסות לחסום את האמת בכל כוחה.
גם להסתמך ("מהמקפצה") על דברים לא מוסמכים וחסרי משקל בעליל של לייפר וגם,
במקביל ,לנסות לחסום את הח"מ מלהביא בפני בהמ"ש הנכבד את דבריו הכה חשובים
של המוסמך הגדול ביותר במדינה בענייני רפואה משפטית! לא עוד!!!"
 .4בתגובתה לצירוף ההרצאה המקוונת אכן טענה הפרקליטות כי ההרצאה המקוונת איננה
קבילה משום שאיננה ערוכה כחוו"ד מומחה.
 .5הח"מ עומד על שלושת הנימוקים שמנה בסע'  29לבקשת הצירוף ,כמצדיקים את צירוף
ההרצאה המקוונת להליך בתיק הנדון (לבקשה למשפט חוזר ו/או לבקשת השיחרור של
המבקש) ,וזאת חרף העובדה שבינתיים היא איננה ערוכה כחוו"ד מומחה.
 .6יחד עם זאת ,הח"מ מבקש להדגיש כי תגובת הפרקליטות לטענת הח"מ כלפיה,
שנסקרה בסע'  3לעיל (בהתאם לנטען בסע'  29ג' לבקשת הצירוף) ,ואשר הוגשה על
ידה לבהמ"ש הנכבד ביום  ,8.7.20מצדיקה את הבקשה שבכותרת!
 .7ודוק ,בסע'  11 ,10לתגובתה לבקשת צירוף הראיה ,ציינה הפרקליטות כי תבקש "לדחות
בשאט נפש את טענת המבקש בסע'  29ג'" האמור ,וזאת משום ש"פנייתה של המשיבה
למכון [לקבלת חוו"ד החדשה מדר .קריספין] לא נעשתה ב'אופן כללי' ,אלא בעניינה של
המנוחה ,ולשם כך היא העבירה למכון...את חווה"ד של דר .בבל במלואה (ההדגשה
במקור)."...
 .8ואולם ,מומחה ההגנה בבל כלל לא קבע בחוות דעתו שום ממצא לגבי הזזת גופת המנוחה
או הזזת גופה באופן כללי ,סוגיה שהיא כשלעצמה מוסכמת באופן כפול בין הצדדים :הן
כי במקרים מסוימים הזזת גופה גם שעות ארוכות אחרי המוות תגרום לזליגת דם ממנה,
והן כי במקרה הספציפי הנדון גופת המנוחה לא הוזזה לאחר שהתגלתה! (וראה סע' 122
לבקשה למשפט חוזר וכן סע'  133לתגובתה לבקשה למשפט חוזר).
כל שקבע בבל בסוגיית כתם הדם על העקבה היה משך הזמן המקסימלי שחלף מאז מות
המנוחה ועד שהכתם עצר על גבי העקבה (שעה – בדיוק כפי שקבע דר .קריספין בחווה"ד
החדשה מטעם הפרקליטות).
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 .9ואשר לחווה"ד החדשה של דר .קריספין מטעם הפרקליטות  -הפרקליטות שאלה אותו
את השאלה הכללית (לכל הדעות)" :האם דם יכול לצאת מגופה לאחר המוות כתוצאה
מהזזתה?" ,וכן שאלה כללית נוספת ,וראה שתי השאלות הכלליות ששאלה ,ואשר לא
היפנו בכלל לגופת המנוחה(!) ,בחוו"ד דר .קריספין  -נספח ב' לתגובת הפרקליטות .לא
בכדי דר .קריספין גם לא התייחס ספציפית למנוחה בכל חוות דעתו!
יתר על כן ,הפרקליטות הרי הסכימה ,כאמור ,כי גופת המנוחה לא הוזזה לאחר
שהתגלתה ,אז מדוע אפוא שאלה בכלל ומלכתחילה את דר .קריספין ,אם דם יכול לצאת
מגופה כתוצאה מהזזתה??
 .10כמו כן ,הפרקליטות ,למרבה הצער ,יישמה את הביטוי" :כל הפוסל ,במומו פוסל" ,וזאת
לאחר שבהמ"ש הנכבד הורה ,בקבלו חלקית את הערעור הראשון של המבקש ,ביום
 ,17.3.13להחזיר את הדיון לבהמ"ש המחוזי קמא לשם שמיעת שני מומחי הגנה חדשים.
או אז הפרקליטות הגישה לבהמ"ש קמא ,במהלך שלב ההוכחות המחודש ,את ת– 816/
ראיון טליויזיוני של דר .חן קוגל (ששימש בהליך הראשון בבהמ"ש המחוזי כעד הגנה
מטעם המבקש ,וראה בנדון בסע'  13להלן) מתוך תוכנית "המקור" בערוץ ( 10דאז),
וטענה כי דבריו שם סותרים את עמדתה של מומחית ההגנה החדשה ,דר .מאיה פורמן,
לגבי טיבו של להב הסכין ,ששימש לרצח המנוחה.
עינינו הרואות אפוא כי הפרקליטות "הגדילה לעשות" אף למעלה מכוונת הח"מ ,שהרי
הח"מ הצהיר בבקשת הצירוף כי הוא מודע לכך שאם וכאשר תתקבל הבקשה לקיום
משפט חוזר ,הרי שההרצאה המקוונת של דר .קוגל תצטרך להשתכלל לכדי חוו"ד מומחה
כדין ,ואילו הפרקליטות השתמשה בראיון הטלויזיוני של דר .קוגל ,בשלב ההוכחות(!)
במשפט שחודש ,ולגבי אותו מומחה ממש שבו עוסקת ההרצאה המקוונת ,שהח"מ מבקש
לצרף לתיק הנדון.
 .11מכל האמור לעיל עד כה הח"מ מבקש להדגיש את חמש העובדות והמסקנות הבאות:
א .העובדה כי הח"מ צדק בביקורתו לגבי הפרקליטות.
ב .העובדה כי לא היה מקום לדחות את טענתו "בשאט נפש".
ג .העובדה כי הח"מ איננו עוסק בהתחשבנות אלא רק בחתירה אל האמת ובניסיון לחלץ
את המבקש במהירות האפשרית מהשבי (פשוט כך!) בו הוא נמצא.
ד .העובדה כי הח"מ רוצה בכל מאודו להאמין לטענת הפרקליטות כי בעת ששאלה את
דר .קריספין את השאלה הכללית" :האם דם יכול לצאת מגופה לאחר המוות
כתוצאה מהזזתה?" (ולא את השאלה המתבקשת ,שתובא מיד להלן) היא לא ידעה
כי מות אדם כתוצאה מאובדן דם חיצוני בשל חתכים בצווארו ,לא יותיר דם באיזור
הצוואר משום שכל הדם ייצא החוצה מאותו איזור ,ולכן גם אם הגופה תוזז לאחר
המוות ,לא יזלוג ממנה דם.
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השאלה שהפרקליטות היתה צריכה לשאול היא" :גופת המנוחה התגלתה בתא
השירותים בחלוף כחמש שעות לאחר מותה ,ולא הוזזה עד שפונתה ממנו .האם
בהתחשב בעובדה זו ,וכן בהתחשב בעובדה כי עפ"י דו"ח נתיחת הגופה ,המנוחה
נפטרה כתוצאה מאובדן דם חיצוני מחתכים בצווארה ,יכול היה לזלוג מהגופה דם
לאחר שהתגלתה בתא השירותים? או שכתם הדם אכן זלג ממנה מקסימום תוך שעה
מרגע מותה ,כפי שקבע בבל בחוות דעתו?" (להלן :השאלה המתבקשת ,כמובן
בצירוף חוות הדעת של בבל ושל הרופא המשפטי שבדק את גופת המנוחה).
ה .העובדה כי הפרקליטות מצהירה כי היא חותרת אל האמת בדיוק כפי שהח"מ חותר
אליה.
 .12בנוסף ,מן הראוי לציין כי בסע'  9לתגובת הפרקליטות לבקשת הצירוף ,היא ציינה כי
הח"מ יכול היה לצרף חוו"ד מומחה ערוכה כדין בענין שעליו דיבר דר .קוגל בהרצאה
המקוונת ,כפי שצירף חוות דעת ערוכות כדין לבקשה למשפט חוזר.
 .13אכן ,הח"מ צירף מספר חוות דעת מדעיות לבקשה למשפט חוזר ,ואולם חרף זאת מן
הראוי שראש המכון לרפואה משפטית – דר .קוגל – יחווה את דעתו המקצועית בשאלה
המתבקשת ,בחוו"ד ערוכה כדין .זאת בשל הסיבות הבאות:
א .הכסף שנתרם לצורך חוות הדעת שהוגשו בבקשה למשפט חוזר (וגוייס במאמצים
רבים) אזל.
ב .מעמדו הרם של דר .קוגל ,בצירוף העובדה שהוא כבר התבטא בסוגיה בהרצאה
המקוונת ,ואף ציין בה כי הדברים שאמר בנדון תקפים גם למקרה המנוחה.
[ראוי לציין כי בעת ניהול משפטו של המבקש בבהמ"ש המחוזי קמא ,דר .קוגל לא
עבד במכון לרפואה משפטית ,וכמומחה פרטי הוא כתב עבור ההגנה של המבקש
חוו"ד בנושא מסוים (כיוון החתכים בצווארה של המנוחה) ואף העיד במשפט כעד
הגנה .כמו כן ,אף בהליך הערעור ,לאחר שכבר מונה לתפקידו הנוכחי כראש המכון,
אישר בהמ"ש הנכבד לדר .קוגל להשיב בכתב לשאלות שיופנו אליו ע"י ההגנה
והפרקליטות (וזאת לאחר התנגדות נמרצת של הפרקליטות)].
ג .מלבד הרופאים המשפטיים ,הקיימים במכון לרפואה משפטית ,קיים רק רופא
משפטי אחד בארץ ,המספק חוות דעת באופן פרטי ,והוא פרופ' היס ,לשעבר ראש
המכון .פרופ' היס מנוע מלמסור חוות דעת בענין המנוחה משום שבעת ניהול
משפטו של המבקש בבהמ"ש המחוזי ,הרופא המשפטי שניתח את גופתה וכתב את
חווה"ד אודותיה (דר .זייצב) נועץ עמו.
ד .בנסיבות שתוארו לעיל אין זה ראוי לאלץ את משפחת המבקש ,הסובלת ,כידוע
מחסרון כיס (והרי אין צורך להזכיר כי הח"מ משרת את המבקש בהתנדבות
מוחלטת כבר למעלה מארבע וחצי שנים) לפתוח במסע נוסף לגיוס תרומות ,ועוד
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לשם השגת חוו"ד מומחה דווקא מחו"ל .כל זאת כשדר .קוגל יכול לעשות זאת (בין
בחוו"ד ובין ,בהסכמת הצדדים ,במתן תשובות לשאלות ,כפי שעשה זאת ,כאמור,
גם לאחר שמונה לתפקידו הנוכחי(!)) ולחילופין גם דר .קריספין יכול לעשות זאת.
 .14ואכן ,לחילופין ,מן הראוי שדר .קריספין ,שהפרקליטות כבר פנתה אליו ,כידוע ,לאחר
הגשת הבקשה למשפט חוזר ,בשאלה הכללית ,ואף הגישה את חוות דעתו כראיה חדשה
מטעמה ,יחווה את דעתו המקצועית בשאלה המתבקשת ,בחוו"ד משלימה ערוכה כדין.
 .15הח"מ מצפה אפוא שהפרקליטות תסכים כי דר .קוגל או דר .קריספין יחוו את דעתם
כמבוקש לעיל ,שהרי מן הדין ומן הצדק כך לנהוג וכך לעשות בשל הסיבות הבאות:
א .כל האמור לעיל.
ב .העובדה כי הפרקליטות הצהירה כי היא חותרת אל האמת.
ג .העובדה כי ההליך המשפטי איננו משחק אשקוקי.
ד .שתי העובדות המצטברות והמוסכמות בין הצדדים :העובדה כי כתם הדם כיסה על
העקבה הראשונה מקסימום תוך שעה מהרגע שהמנוחה מתה (ראה סע' 17 ,14
לבקשת הצירוף) ,והעובדה כי גופת המנוחה לא הוזזה מרגע שהתגלתה (ראה סע' ,16
 18לבקשת הצירוף).
ה .העובדה כי הערת ה"אגב אורחה" של עמיהוד לייפר בחוות דעתו ("נגיעה" בגופה
כגורמת כביכול לדימום) לא היתה בתחום מומחיותו ,וברור שאין זה מכובד וראוי
מצד הפרקליטות להמשיך ולהתעקש להסתמך עליה (ראה סע'  21 ,20לבקשת צירוף
הראיה) ,ובמיוחד ,מקל וחומר ,נוכח עמדתו של ראש המכון לרפואה משפטית ,כפי
שהובאה בהרצאה המקוונת.
ו .העובדה כי ברור אפוא כבר כיום במאה אחוז כי העקבות הזרות היו שייכות לרוצח
[רוצחת] ,ולכן המבקש חף מפשע.
ז .העובדה שאינטרס החתירה אל האמת צריך להנחות (לדחוף!) ובודאי מנחה ודוחף
לא רק את הח"מ אלא גם את הפרקליטות לוודא (במאתיים אחוז) וספציפית לגבי
המנוחה ,כי דם לא יכול היה לנזול מגופתה לאחר שהתגלתה ,ולכן המבקש אכן חף
מפשע ויש לשחררו לאלתר.
בשל כל האמור לעיל מתבקש בהמ"ש הנכבד להורות כמבוקש בכותרת בקשה זו.

ירום הלוי ,עו"ד
ב"כ המבקש
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