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על    23.10.19שהוגשה ביום    (,הבקשה)להלן:    לצערו של הח"מ, הבקשה למשפט חוזר .1

והעוצמתיות החדשות  ראיותיה  עניינית  בהתנגדותנתקלה    ,שלל  של    "מראש"/ לא 

הח"מ  בטרם    עוד  הבקרב נוצקה והתגבשה  ועל כך תעיד העובדה שהיא  ,  הפרקליטות

ודוק, לבקשת  ראש המחלקה הפלילית הקודם    ! הגיש בכלל את הבקשה למשפט חוזר

של מומחה המחשב החדש    את חווה"ד  15.5.19הח"מ ביום  של הפרקליטות, העביר לו  

)שצורפה   ג'  .לבקשה(  96כנספח  חודשים אח"כ  מטעם המבקש  נספח  לתגובת    1והנה, 

ביום   כבר  כי  בדיעבד  לנו  מגלה  המשטרתי    5.8.19הפרקליטות  המחשב  מומחה  סיים 

  החדשה, שבה התיימר להטיל דופי בחווה"ד החדשה   את חוות דעתו)להגשה!(  להכין  

 . ביותר מקומםעליב ו מ ! חודשיים וחצי מאוחר יותר  , שצורפה לבקשה רק96נספח 

 

"מברכת".   .2 ויצאה  "לקלל"  באה  הפרקליטות  הח"מ,  של  דעתו  משום  לעניות  זאת 

רבות,   ביזמתה  ביצעה  הפרקליטות  ש חקירה  הביאה  והשלמות  במסגרתן 

, שלא הונחו בפני  חוות דעת מומחה חדשותשש)!(    ,במסגרת תגובתה  , מטעמה

]בעותק  בתגובתה  )וראו ההפניות    בהמ"ש הנכבד במסגרת הערעור. בהמ"ש קמא ו/או  

.  570,  545(,  8יד' )   479,  153,  128,  77בסע'  מטעמה  לחוו"ד החדשות  הקשיח ולא המקוון[  
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לגבי  כי ביצעה ביזמתה השלמת חקירה    (8יד' )   479בסע'  למשל דבריה  שם  כמו"כ, ראו  

  19בסע'  גם  וראה בנדון  מידת נעליה של א.ק ומידת הנעל המשוערת של העקבות הזרות,  

   להלן(.

 
 

ובעצם  , הפרקליטות יצרה כעת כבר בעצמה משפט חוזרבהביאה שש חוות דעת חדשות,   . 3

שלה להכרזתה  בניגוד  בדיוק  בראיותיה,  שיפורים  מקצה  לעשות    59בסע'    התיימרה 

 . החוזר אינו מקצה שיפורים להליך המחוזי" "הליך המשפטלתגובתה: 

היא למעשה מבקשת מבהמ"ש הנכבד    יתר על כן, בהגשת שש חוות דעת מדעיות נגדיות

כשאין   מדעיות,  וחוו"ד  חדשות  ראיות  ב"מלחמת"  יחיד,  כדן  בשיבתו  לבדו,  שיכריע 

, ומקל וחומר כש"מלחמה"  זו  לעשות זאת אלא רק למותב תלתאואין ברצונו בסמכותו 

 היא חדשה לחלוטין, ולא נוהלה בבהמ"ש קמא ו/או בבהמ"ש הנכבד בערעור. 

 

הפרקליטות הסכימה בתגובתה מספר הסכמות חשובות, לגבי הנטען  בנוסף,   .4

עצמן קיום  ללבקשה, אשר מצדיקות כש 5.4, וכן 5.3, 5.2,  5.1בתתי פרקים 

  .ממש על סף זיכויומבקש  את ה  , משום שהסכמות אלה מביאותמשפט חוזר

למעשה מהוות הסכמה מכללא לזיכויו    5.4ההסכמות לגבי הנטען בתת פרק  יתר על כן,  

 של המבקש! 

 

שפ .5 ה"ישנות"  הראיות  שוב  בבקשה,    ורטולגבי  ידגיש  חשיבותןהח"מ  מה    מפאת  )את 

  31כי הן הובאו בהתאם ללשונו של סע'      -  ( ופנם דיולא ה כי  הפרקליטות  נראה מתגובת  ש

אחת העילות לקיום משפט חוזר היא כאשר "הוצגו עובדות או ראיות  (, הקובע כי  2)א()

, לשנות את  ביחד עם החומר שהיה בפני בהמ"ש בראשונה]חדשות[ , העשויות, לבדן או  

   תוצאת המשפט לטובת הנידון".

 

 מסיבה זו, הראיות ה"ישנות" הובאו אפוא להצגת התמונה שלמה והכוללת.   .6

כל הראיות ה"ישנות" וניתוחן לגבי העקבות הזרות    5.10-5.5פרקים    בתתי    כך הובאו

המשטרה והפרקליטות, כמו גם הטעויות  לגביהן  הנורא שעשו  "המחלץ האלמוני"  וספין  

כל טעויות    5.11גם הובאו בתת פרק    של דעת הרוב בנדון בפסה"ד בערעור; ומסיבה זו 

עוול בכפו  מומחה המחשב המשטרתי ורצח האופי שעשה למבקש ובתת פרק  ;  על לא 

שוטר!(  מהם  כל הראיות על קשירת הקשר הפלילית והמוכחת בין המדובבים )אחד    5.12

"לטאט בתגובתה  ניסתה  שהפרקליטות  שחיתות  החקירה,  צוות  ראש  מתחת  א  לבין 

היתה   החקירה  לפיהן  הערכאות,  שתי  של  דין  לפסקי  בהפנותה  כביכול  לשטיח", 
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  לא ידעו ולא קראו מילה אחת "נהדרת", ובטשטשה את העובדה כי שתי הערכאות פשוט  

"החביאה"   שהפרקליטות  משום  זה  נושא  וואותלגבי  אותואילו  ,  החמיצה  ;  ההגנה 

)ניתוח כל "הפרטים    5.15וכן    5.14,  5.13ומסיבה זו גם הובאו כל הראיות בתתי פרקים  

   (המוכמנים", שמסר המבקש, שבכלל לא היו פרטים מוכמנים!

 

האמת  צר   .7 אולם  לאמר  מספר  להאמר:    חייבתלח"מ  לגבי  הפרקליטות  הסכמת  חרף 

ואי    סתירות פנימיות רצופת מניפולציות,    התגובת , הרי שעדיין  טענות חשובות בבקשה

דיוקים, ולכן הח"מ התקשה "לרדוף" אחרי כולם. בתגובה קצרה זו יתייחס אפוא, בלית  

 ברירה, רק למקצתם. 

טענת המומחה העולמי תום בבל כי    – בבקשה    5.1לגבי תת פרק  ולגופה של התגובה:   .8

היו   והדגמותיו  המבקש  שיחזור  ולפיכך  הדקירות,  במהלך  סגורה  היתה  התא  דלת 

 בתגובת הפרקליטות(.  47-87בבקשה וסע'   95-115)סע'  רייםמופרכים ובלתי אפש

לובן במשפט,  ראשית שלא  בנושא חדש,  ינאי  מדובר  מטעם התביעה,  הזיהוי  קצין   !

  עוזיאל ז"ל, כלל לא התייחס בחוות דעתו לשאלה אם דלת התא היתה פתוחה או סגורה 

ורק בחקירתו  לבקשה(,    103,  102לתגובת הפרקליטות ובסע'    54'  )וראה הסכמת הצדדים בנדון בסע

 הראשית במשפט פתאום העיד שהדלת היתה כביכול פתוחה. 

לתגובתה טענה הפרקליטות כי ההגנה לא חלקה במשפט על כך שדלת    57רישא,    48בסע'  

אולם   כך  על  חלקה  לא  אמנם  ההגנה  למחצה.  פתוחה  או  פתוחה  היתה  לא  התא  גם 

.  ך! היא פשוט שתקה בנדון, ולכן גם לא טענה בסיכומיה שום דבר לגבי הדלת הסכימה לכ

בסע'   הפרקליטות  טענת  גם  "היפוך    87,  59סיפא,    51לכן  כיום  מבצע  המבקש  כאילו 

בסע'   דאז,  הסניגור  ע"י  עוזיאל  של  החק"נ  ציטוט   אדרבה,  נכונה.  אינה    57חזית", 

גור חקר על מזוזת הדלת )המשקוף(  לתגובת הפרקליטות, גם מוכיח זאת, משום שהסני

 להלן(.  6בע'  קסטל)וראה גם לגבי החלטת בהמ"ש הנכבד בענין    ולא הפנימית.  חיצוניתה

רישא לתגובתה כתבה הפרקליטות כאילו המבקש טען בחקירתו כי בעת    48, בסע'  שנית

בסע'   בכדי  לא  הנכון.  הוא  הגמור  ההפך  ואולם  סגורה,  היתה  התא  דלת    51הדקירות 

סכימה הפרקליטות כי: "עפ"י הדגמות המבקש, בעת ביצוע הרצח ושיסוף הגרון, לא  ה

הפרקליטות   כן,  כמו  לרווחה![  פתוחה  ]היתה  סגורה"  השירותים  ]תא[  דלת  היתה 

כי "אופן ביצוע הרצח לפי השיחזור אינו מתיישב עם האפשרות   הסכימה באותו סעיף 

צם מסכימה כי אם יוכח שהדלת  מכאן יוצא שהפרקליטות בע  שהדלת היתה סגורה".

אכן היתה סגורה בעת הדקירות אז הדבר יוכיח גם כי שיחזורו של המבקש והדגמותיו  

 הופרכו, ובעצם תוכח חפותו. 
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תום בבל מטעם המבקש או     -מכאן שנותר להחליט מי מבין שלושת המומחים צודק)!(  

פה הפרקליטות בסע'  , שאת חוות דעתו החדשה צירעמיהוד לייפרעוזיאל ז"ל ומחליפו  

 לתגובתה כנספח א' שלה.   77

החלטתו,   במסגרת  בנדון  יכריע  הנכבד  שבהמ"ש  כאמור,  מצפה,  איננו  כמובן  הח"מ 

שלושת   לגבי  להלן  שיובאו  החשובות  לעובדות  דעתו  את  שיתן  הראוי  מן  ואולם 

 המומחים, משני צידי המיתרס, כמנוף לקבלת הבקשה. 

כי ינאי עוזיאל לא דגם את שתי    הסכימה מכללא )ובשתיקה(הפרקליטות גם  ,  שלישית

מעבדה  לבדיקת  אותן  שלח  ולא  המנעול,  בית  ליד  האדומות  סע'  הנקודות  )ראה   !63  

 לתגובתה: "ראה במו עיניו את הכתמים, ובכלל זה את כתמי הדם שליד בית המנעול"(. 

שם,   65)בע'  קשה  הפרקליטות הסכימה מפורשות גם לגבי עוד טענה חשובה בב,  רביעית

כי הנקודה האדומה שצולמה בצד החיצוני התחתון של דלת התא, ליד    -)ב(    104בסע'  

הציר  ]ואשר נראית בדיוק כמו שתי הנקודות האדומות, שלא נדגמו, ליד בית המנעול  

הפנימי![ כנראה    במשקוף  צבעהיא  ש"!(  )כתם  אדום  וכן  בצבע  נצבעו  המשקופים 

 לתגובתה(.   70, 69". )ראה בסע' בסגולבשלב מסוים לפני שנצבעו 

היתה   אכן  התא  דלת  כי  הפרקליטות  הסכימה  לא  הסכמותיה,  כל  חרף  אפוא,  מדוע 

 ?? סגורה, ולקיום משפט חוזר למבקש

בסע'  חמישית לטעון  הפרקליטות  התיימרה  הסכמותיה  חרף  כי    50,  25,  לתגובתה 

הגשת  של בבל היא "חסרת משקל לחלוטין", ואולם הסכמותיה, וכמובן עצם    חווה"ד

חווה"ד החדשה מטעם הפרקליטות הוכיחו כי חווה"ד של בבל היא ראיה חדשה בעלת  

 ! כח ממשי להביא לזיכויו של המבקש 

, בבל הינו חלוץ עולמי בתחום המומחיות של ניתוח כתמי דם, מומחה עשרות  שישית

רבות של שנים אך ורק בניתוח כתמי דם ובניתוח זירות פשע עפ"י כתמי דם בלבד)!(,  

הוא מרצה בשתי אוניברסיטאות בארה"ב וכתב ספרים ומאמרים בנושא, מהם "טעמו"  

עמיהוד.   ובכללם  העולם,  בכל  זיהוי  הספרים    )וראהקציני  בע'  הרבים  רשימת  בבל    4שכתב 

 לבקשה(.   11נספח   –לקורות החיים שלו 

 ", וראו קורות החיים שלו, המדברים בעד עצמם. כל לעומתו עמיהוד הוא מומחה ל"

עמיהוד כלל לא התייחס בכל חוות דעתו, בניגוד לבבל, לראיות האלמנטריות  ,  שביעית

ול  כמומחה  אליהן,  להתייחס  חובה  עליו  השיחזור של  שהיה  לסרט  כתאורטיקן:   א 

המבקש ולכל סרטי הדגמותיו לגבי מיקום המנוחה ומיקומו שלו )מחוץ לתא!( בעת  

שדקר אותה למוות. מדובר במחדל מהותי ביותר של עמיהוד, המעקר ממשקל דווקא  

דעתו,   חוות  כי  את  וקבע  אלה,  לכל  במפורש  התייחס  בבל  כי  שקרא  אחרי  ובמיוחד 

ש מופרך! )ואחת היא אם עמיהוד לא צפה בשיחזורו ובהדגמותיו של  שיחזורו של המבק

 המבקש או צפה באלה, ודעתו, לפיה הם מופרכים לחלוטין, "צונזרה/הושקטה"(.  
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בפיסקה הראשונה.    5באמצע לחוות דעתו וכנ"ל בע'    3וראה למשל את הטעות הקשה בע'  

בן , התוקף וכלי התקיפה  האירוע הוא דינמי לחלוטין, שכן הקר" עמיהוד כתב שם כי:  

במרחב סע'  "  נעים  בהתאם  הפרקליטות(,    83,  81,  72)וראה  המבקש  לתגובת  ואולם 

! ודוק, הוא שיחזרו כשדלת התא פתוחה לרווחה,  שיחזר בדיוק הפוך את רצח המנוחה

מצדו   הדלת  למיפתן  בסמוך  בתוכו,  המנוחה  ואילו  לתא,  מחוץ  בכלל  עצמו  כשהוא 

 הפנימי.

לה עמיהוד הפגין, עם כל הצער, את אותה רשלנות מקצועית, שהפגין  בהתעלמו מכל א

קודמו ינאי  עוזיאל ז"ל, עת קבע כי דלת התא כביכול היתה פתוחה בעת הדקירות. זאת  

לבית המנעול, ש נקודות הצבע האדום בסמוך  לא שלחן    מוסכם על סמך שתי  כי הוא 

 לבדיקת מעבדה. 

  3דות הצבע ככתמי דם לכל דבר! וראו בע'  לפיכך עמיהוד התייחס אף הוא לשתי נקו

לחוות דעתו, בשורה לפני האחרונה: "כתמי ההתזה בחלק השקוע של המזוזה השמאלית  

 נמצאים מעל פתח בריח המנעול...".  

בע'  שמינית כל    2,  על  ולו כתם דם אחד  ניסה עמיהוד לתרץ את העדר,  לחוות דעתו 

ו/או  המשקוף הפנימי הארוך)!( של הדלת )שבנוי בצ ורת האות "ח"(, בכך שהרוצח/ת 

המנוחה "הסתירו" אותו כביכול בגופם בעת התזת הדם. ואולם לפי שיחזור המבקש  

הסתירו   לא  ששניהם  כך  בפנים,  והמנוחה  שדקר,  בעת  לתא  מחוץ  בכלל  היה  הוא 

מהמשקוף הפנימי שום חלק מההתזה, ולפיכך המשקוף  היה צריך "לחטוף" הרבה כתמי  

 דם.

ע כי  בנוסף,  כאמור,  בעצמו כתב,  ,  "מיהוד  הקרבן  , שכן  לחלוטין  דינמי  הוא  האירוע 

אז אפילו במישור התיאורטי לחלוטין, לא יתכן    ",התוקף וכלי התקיפה נעים במרחב

ששום כתם דם לא חלף במעופו בין המנוחה והרוצח/ת, מהצד שלהם, או מעליהם, ופגע  

 במשקוף הפנימי הארוך וגם הגבוה! 

לחווה"ד עמיהוד גם הוסיף כי: "בדופן הפנימית של דלת תא השירותים    3  , בע'תשיעית

כתמי דם שונים, השייכים למופעים שונים". נניח. אז מכל אלה שפגעו בדלת, שום כתם  

דם לא הגיע גם למשקוף הפנימי, שמקיף את הדלת, והיה אמור להיות חשוף לחלוטין  

 לו היתה באמת פתוחה?? 

עמיהוד כתב כי לא ברורה לו מהי תבנית ההתזה עליה כתב    לחווה"ד  3, בע'  עשירית

בבל, שחלפה הרבה מעל שתי נקודות הצבע האדומות. עם כל הכבוד, היא נראית בבירור  

סע'   בנדון  וראה  ולתצלומים    100בתמונות,  בבל  לחוו"ד  הפניות  הכולל  לבקשה 

 הרלוונטים. 

בצבעים האדומים שברחבי  עמיהוד העז "להתפלא" על התמקדות בבל    4, בע'  אחד עשר

כי   בעצמה  כידוע, הסכימה  ואולם הפרקליטות,  החיצונית.  הדלת  ידית  על  כמו  התא, 
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בעבר   נצבעו  וכי המשקופים  לידית, הוא כתם צבע,  הכתם הקטן האדום אשר מתחת 

הזיהוי   קצין  כי  להודות  צריך  היה  הוא  הוא  זאת  במקום  הלין??  מה  על  אז  באדום, 

 שגה. המשטרתי, עליו השלום, 

עמיהוד כתב לגבי זוית פגיעת הטיפות בצד הפנימי של הדלת, כי אמנם    4, בע'  שנים עשר

לזוית  קרובה  ציר    היא  לאיזה  ביחס  ברור  לא  כביכול  אולם  בבל,  שכתב  כפי  ישרה, 

ומיקום. גם לתהייתו הנוכחית של עמיהוד שיחזורו של המבקש נותן תשובה, שלא יכולה  

את   מיקם  שהוא  משום  זאת  השיחזור.  בעת  שהיתה  כפי  פתוחה,  דלת  עם  להתיישב 

אינה יכולה לפגוע  המנוחה )בצדק( בתוך התא, ובמקום שבו מיקמה, בכל מקרה ההתזה  

 בדלת פתוחה בזוית ישרה.

לתגובתה הפרקליטות היפנתה להחלטת בהמ"ש הנכבד במ"ח    60, בסע'  שלושה עשר

  69, שבה נדחתה בקשתו לקיום משפט חוזר. היא ציטטה מסע'  משה קסטל,  8093/04

)להלן:   קוגל  חן  דר.  הרופא המשפטי  לחוו"ד שכתב  ביחס  נקבע  לאותה החלטה, שבו 

ק ביקש  וגלחוו"ד  שקסטל  וקרימינולוג(  ירי  מומחה  של  נוספת  חדשה   חוו"ד  )וכן   )

היה   ניתן  כי  ברי  הסבר....ומשכך  כל  מצאתי  "לא  כי:  חדשה,  כראיה  עליה  להסתמך 

 להגישן, או אחרות תחתיהן, כבר במהלך בירור המשפט.....לא כך פעל המבקש..." וכו'. 

 ! יאה דברים מהקשרם בהפניה זו ואולם, אין הנדון דומה לראיה, והפרקליטות הוצ

ודוק, במקרה של קסטל לא היה מלכתחילה שום סיכוי  שחוו"ד קוגל תביא לזיכויו של  

דברים   הנכבד קבע מיד בהמשך הדברים שציטטה הפרקליטות,  ואכן בהמ"ש  קסטל, 

ציטטה:   לא  שהיא  נוספים,  את  "חשובים  חסרות  הדעת  חוות  הענין,  לגוף  ואף  שנית, 

(...ואין בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט.  2)א()  31'  הנדרש לפי סע'  'המשקל הסגולי

הוא   ואין  פנטסטי, המשופע בסימני שאלה,  זאת משום שחוות הדעת מציגות תרחיש 

)וכאן בא פירוט ראייתי, המפריך את התרחיש    " נתמך בתשתית ראייתית מינימאלית

 המוצע בחוות הדעת המדוברות(. 

זאת,   שלנו  לעומת  הפוכיםבמקרה  עוצמה    הדברים  ישנה  בבל  של  שלחווה"ד  משום 

ראייתית אדירה, ברורה על פניה מקריאתה, קל וחומר נוכח תגובת הפרקליטות, אשר  

 בודאי עשויה לזכות את המבקש. 

מתוך    69כמו כן, במקרה של קסטל עניינה של חוו"ד קוגל נדון רק בסוף ההחלטה, בסע'  

וזאת משום שקסטל השליך  80 על שורה ארוכה של ראיות    סעיפיה,  דווקא  יהבו  את 

בה(! לכן ממש לפני הדיון    64-33אחרות, שאכן נדונו ארוכות בהחלטה קודם לכן )בסע'  

להחלטה: "בכך לא תמו טענות המבקש ביחס לרצף    68בחוו"ד קוגל נכתב בפתח סע'  

 האירועים ולתמונת המצב העובדתי שקדמה לרצח ולמהלכו..".  

עשר בסע'  ארבעה  לגבי    61,  טענות  עם  "להתמודד  יכולתה  כי  הפרקליטות  טענה 

עוזיאל   ינאי  המומחה  זה  בתיק  כי  נזכיר  ודי אם  השנים,  פוחתת עם  בזירה  ממצאים 
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הפרקליטות   כי  ועובדה  בתמונות,  הונצחה  הזירה  שגויה.  הטענה  ואולם  ....נפטר...", 

יאל ז"ל על משכבו  התיימרה והציגה חוות דעת חדשה מטעמה בסוגיה. בנוסף, ינוח עוז 

ניידת( הוא התיימר לחרוץ    מעבדהבשלום ולא ייחקר לעולם נגדית על כך שכאיש מדע )

והן לגבי   גורלות דווקא על מראה עיניו, הן בקביעתו השגויה לגבי שתי נקודות הצבע 

  445-437)וראה סע'  החלטתו לא לאסוף את קבוצת השיער הלא מזוהה ממכסה האסלה  

 כתה להתייחסות בתגובת הפרקליטות(.לבקשה, טענה שלא ז

התיימרה הפרקליטות לטעון כי לעוזיאל ז"ל היה יתרון משום    63, בסע'  חמישה עשר

" )ההדגשה במקור(. ואולם, כבר ראינו במו עינינו  ראה במו עיניו את הכתמיםשהוא "

ו כי לא  לחוות דעת   1שלנו להיכן הוליכונו עיניו של עוזיאל...  כמו כן, עמיהוד כתב בסע' 

 ביקר בזירה, והפרקליטות הגישה את חוות דעתו מטעמה ללא הסתייגות כלשהי. 

 

על העקבה  כיסה  טענת המומחה העולמי בבל כי כתם הדם    –בבקשה    5.2לגבי תת פרק   .9

)על מכסה מושב האסלה( מקסימום תוך מות  ו  שעה מתום הדקירות  הזרה הראשונה 

ע'  ס בבקשה ו  116-127סע'  )המבקש לא ביצע את הרצח.  המסקנה העולה ממנה כי  ו   ,המנוחה

 בתגובת הפרקליטות(. 133-120

,  122, מדובר בסוגיה חדשה, שלא לובנה כלל במשפט. הפרקליטות טוענת בסע'  ראשית

לבקשה, כי עד ההגנה פלג אמנם    120-118את שהח"מ כבר ציין בעצמו בסע'  לתגובתה    123

הטענה   את  שבחטף  בעדותו,  הזכיר  )משום  לא  ובמפתיע  דעתו(  כלל  בחוות  הזכירה 

ה אותה בסיכומיה, ולפיכך  זכיר לא הגם  וההגנה    , התקיים בה דיוןובהתאם לזאת כלל לא  

 שתי הערכאות כלל לא נזקקו לה. 

שפתיו להרף עין, תיצור  אין זה ראוי כי העובדה שעד הגנה העלה טענה שבמדע על דל  

בסוגיה מדעית כה חשובה ובעלת פוטנציאל זיכוי גבוה, מניעות להגנה מלהעלותה לדיון  

 רציני, כראיה חדשה.  

חדשות,  ,  שנית מומחים  דעת  חוות  שתי  הפרקליטות  הביאה  בבל  של  חווה"ד  כנגד 

סגורה, ולמותר לציין כי לא היתה עושה כן אלמלא הבינה, בדיוק כמו לגבי דלת התא ה

 כי חוו"ד בבל היא ראיה מדעית חדשה בעלת כח ממשי לזיכוי המבקש. 

בבל  לתגובתה    125בסע'  ,  יתליש ש קביעת  כי  הפרקליטות  לתחום    היתה טענה  מחוץ 

מומחיותו משום שהקביעה המדוברת הינה בתחום סמכותו של רופא משפטי. התשובה  

חוסה גם תחת מומחיותו של בבל  )משך זמן נזילת הדם לאחר המוות(   היא כי הקביעה  

, כמומחה לאנטומיית גוף האדם  וגם תחת מומחיותו של הרופא המשפטי)לכתמי דם(  

 .  ו"התנהגותו" לאחר המוות

הח"מ חפץ להביא בסוגיה זו גם חוו"ד ממנהל המכון  שהפרקליטות ציינה נכונה    כי   וער ר זה יבהקש

. יחד עם  (לבקשה  132-128וראה בנדון בסע'  )  נחסם ע"י הפרקליטותפשוט  הוא  לרפואה משפטית, אולם  
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, קובעת בדיוק את מה  מהמכון לרפואה משפטית  הביאה בעצמהשהפרקליטות    ,זאת, חווה"ד החדשה

 שבבל קבע, וראה בנדון בס"ק הבא. 

  השליכה הפרקליטות את יהבה על חוו"ד חדשה נוספת לתגובתה    126-128בסע'  ,  יתרביע

של  מטעמה המשפטי  ,  לתגובתה(.  30.12.19יום  מ,  קריספין  לוןדר. אהרופא  ב'    )נספח 

 , מחוות דעתו של דר. קריספין    (1)   128)בסע'    הפרקליטות ציטטההקביעה הראשונה ש

לזלוג מגופה תוך  , שכן לפיה: "את קביעתו בסוגיה של בבלבדיוק  תואמת   דם יפסיק 

לאחר המוות דקות(  עשרות  תוך  )ויתכן  מעשי    .דקות  ענין  את  מכאן שלכל  לקבל  ניתן 

   ".כל עוד הגופה לא הוזזה, דם לא זלג ממנה כעבור שעה מהמוותההנחה כי 

  לשאלה אם הגופה הוזזה או לא אמורה להצטמצם  היתה  המחלוקת  אפוא כי    מכאן יוצא

 . ביחד עם כתם הדם שכיסה על העקבה שעל מכסה האסלה  לבין צילומהגילויה   בין

ברם, כפי שייסקר להלן, הפרקליטות דאגה להרחיב באופן מלאכותי ומניפולטיבי את  

 המחלוקת. 

סע' בבבקשה )לראיה החדשה שסקר הח"מ  לתגובתה,    121בסע'   ,היפנתה בצדקבתחילה 

כי    קבענ  בהש  (8ע'  לבקשה    15נספח  ,  בקשהל  122 הקטנה"  בתך  "ברחל  ניידת  ע"י מעבדה 

כי  ,  בבקשה  הפרקליטות באותו סעיף את שהוסיף הח"מכמו כן, ציינה    ! הגופה לא הוזזה

 . הגופה לא הוזזהשגם הפרמדיק איל בן משה ציין 

דעתו בחוות  קריספין  דר.  ציין  גופה  הזזת  בסע'    בסוגיית  גם  הציטוט  (  3)  128)וראה 

קלה מאד"   תזוזהגופה" דם יכול להמשיך לזלוג ממנה, ו"די ב הזזתלתגובתה, כי: "בעת 

 כדי לגרום לכך. 

כאמור,  משום ש  פרקליטות ה  חן בעיני  ונשא לא  של דר.קריספין  חווה"ד  שתי הקביעות ב

חפותו של המבקש  ובמצב דברים זה   (!) שצולמה  מרגע גילויה ועד כללהגופה לא הוזזה 

  משפט לו  היתה צריכה להסכים לקיים  היתה צריכה כבר להיות מוסכמת, והפרקליטות  

 מי שלעמדתה   -עמיהוד לייפר     המומחה החדש מטעמה,אל  הפרקליטות    פנתהלכן    .חוזר

  , כלל לא היה מוסמך לחוות דעה בענין משום שהוא איננו רופא125'  שלה עצמה בסע 

אדרבה,  (!משפטי) בעמיהוד  גם  .  בע'    עצמוציין  עצמו  דעתו    6לגבי  א' לחוות  ]נספח 

נושא זה ]נושא זרימת הדם מגופה[  אינו בתחום מומחיותי ועל כן לא  כי: "לתגובתה[  

הפכה אותו    העיר בנדון, והפרקליטותמיד אח"כ    ולמרות זאת",  אוכל להתייחס אליו

 ! על הרופא המשפטי מטעמהכביכול  שידרוגית/לסמכות ערעורית

בנדון    חוו"ד לא מכובדת לגבי כתמי הדם בזירה )וראה   10.2.20ביום    הכין עבורה  עמיהוד

"שידרג"    , אחרי שהעיר כי הנושא לא בתחום מומחיותו,(6)בע'  בה פתאום  ולעיל(,    8סע'  ב

קלה    נגיעהתזוזה קלה ולעיתים אף  "מספיקה  כביכול  בכך ש  את קביעת דר.קריספין

 בגופה כדי שפצע ימשיך לדמם דימום מאסיבי".  
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מהחובה להסכים לקיום משפט חוזר למבקש, וכן  בינגו! הפרקליטות "ניצלה" לכאורה  

 מהצורך להסכים לזיכויו.

 

" נגע"את הפועל  לתגובתה    126-131בסע'  כעת הפרקליטות שזרה ופיזרה מלוא החופן  

(in  )"הזז  " כביכול    (out)   ולא  הרלוונטי  )סע'  כפועל  מגופה  דם  זליגת    –   126לחידוש 

הפרמדיק והמתנדב    –  130, סע'  "נגיעה"  –  129", סע'  נגיעה"  –   127", סע'  נגיעה"

 רבות בגופת המנוחה".   "נגעו""הנה כי כן... –  131בגופה, סע'  "נגעו"

ועם ההליך   עם חייו של המבקש  כי הפרקליטות המשיכה לשחק  עינינו הרואות אפוא 

לגבי מבצע מהלך  בדיוק  משחק השחמט, שהרי    -   משחק  אשקוקיהמשפטי, כאילו הם  

שמ  החליטה  הפרקליטות  )כלומר,  נשאת".  "נגעת,  נאמר:  זה   ש"נגעו",  במשחק  ספיק 

 יישא לנצח בעונש מאסר העולם!(    , מצדה,והמבקש

 

היא  כי    133בסע'  רק לאחר מניפולציות אלה, "הירשתה" לעצמה הפרקליטות להודות   

", אלא  אינה חולקת על כך שהגופה לא "הוזזה" והושארה באותה תנוחה בה נמצאה"

הוסכם על הכל )כולל הוא עצמו(  עמיהוד, ששאז הוסיפה כמובן את ה"דובדבן" תוצרת  

, וטענה בניגוד לחווה"ד של הרופא המשפטי  כלל איננו מוסמך לחוות דעה בעניןכי הוא  

"ה   -קריספין    דר.  –מטעמה   ונהג    נגיעותכי  הפרמדיק  מצד  המנוחה  בגופת  הרבות" 

 האמבולנס )המתנדב(, "יכלו גם יכלו, להביא לזרימה מחודשת של דם מהפצע". 

 

אפוא הרואות  והעינינו  מההתחכמות  במנותק  הפרקליטות    ותמניפולצי ,    ות )הזהשל 

, וכי  כתמי התזת דםכביכול  , היו  התא  לטעון כי שתי נקודות הצבע על דלת   הלהתעקשות 

כביכול פתוחה  היתה  התא  של  מאד  יש    כי  (דלת  החדשותבכוחן  חווה"ד    -  הראיות 

הצדדים    -המדעיות    שני  ע"י  זושהוגשו  חשובה  קריספין  –  בסוגיה  דר.  וכן   בבל 

בל נשכח גם כי    .  ש)כשלעצמן ובודאי עם ראיות נוספות( כדי להביא לזיכויו של המבק

בגאון  ןאת ראש   מנה בדיון "תר כתם    כי   :על הצדדיםת  והמוסכמ  ותקביעהשתי  רק  " 

וכי הגופה    ,על העקבה הראשונה כבר דקות עד שעה לאחר הרצח  אמור היה לכסותהדם  

  יקבע בהמ"ש    ניתן להניח כי  לכן)בלא התייחסות ל"נגיעה" חסרת המשקל(.  !  לא הוזזה

הזרות,      מהתא   ה  /שיצאמי  כי   העקבות  את  רק    יכול/ההיה/תה  והותיר/ה   להיות 

 !  זכאי  מחלץ אלמוני, ולכן המבקשולא רוצח/ת האמיתי/ת, ה
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כתם דם של המנוחה התגלה על גבי מתקן הניר  העובדה כי    –בבקשה    .35לגבי תת פרק   . 10

ע'  סלבקשה ו    133-142סע'  )  חלוטכבר הפך ל רק מספר שנים אחרי שפסה"ד    בתא השלישי

 בתגובת הפרקליטות(. 136-134

היא טוענת    136הפרקליטות מנסה בתגובתה להקטין את נפקות הגילוי, וכך למשל בסע'   

כי הכתם היה יכול להגיע למיתקן "בין אם ע"י מי שהטביע את העקבות ]הזרות[ ועבר  

או נגעו בקיר    3)אם עבר( ובין אם ע"י גורמים אחרים בזירה, אשר נכנסו לתא מס'    3לתא  

 החוצץ שעליו המתקן..." 

של    להגעתו  היחידי  הריאלי  שהתרחיש  משום  הפרקליטות  של  הספין  בהמשך  מדובר 

הכתם למיתקן הוא רק באמצעות מעבר של הרוצח/ת מהתא השני לתוך התא השלישי,  

 לבקשה.    142והח"מ שב ומפנה בנדון לסע'  

 

בתא השלישי לא נמצאו עקבות זרות, ונפקותה  העובדה כי    –בבקשה    .45לגבי תת פרק   . 11

 בתגובת הפרקליטות(.   137-149ע'  סבקשה וב 143-157)סע'   המזכה

של  חפות    תטענ  אישורזו  קיבלה  למעשה  בתגובת    המבקש 

ולכן היא כשלעצמה  הפרקליטות ובתגובת המומחה החדש מטעמה,  

 ! מצדיקה קיום משפט חוזר למבקש

כי    לקביעת בבל  דעתו    תבחוו  מכללאעמיהוד לייפר הסכים  מומחה התביעה    ,ראשית 

כלומר העברה ממי  )  העברה כתמי הדם על מיתקן ניר הטואלט בתא השלישי הם כתמי  

  , נספח א' לתגובת הפרקליטות, "ד עמיהוד)וראה בחוו   (.שעבר ונכנס אליו מהתא השני

 . )ג(( 4סע'    8בע' 

בהנחה  כי  הנוספת, והיא    לקביעת בבלגם    הסכים  עמיהוד לייפרמומחה התביעה  ,  שנית 

  ימצא היו צריכות להגם בתוכו  שמטביע העקבות הזרות נכנס לתוך התא השלישי, הרי ש

 )א((.4בסע'  8ראה בחוות דעתו, בע' ו) העקבות הזרות 

לתגובתה הפרקליטות פתאום גילתה "רוחב לב משפטי" וציינה כי    138'  בסע  ,יתלישש 

"אינה ראיה חדשה, שהרי הדבר נובע מהגיונם של דברים ואינו דרוש    דלעילקביעת בבל  

מומחה".   נכון.לקביעת  בכדי    לא  ולא  חדשה)!(  ובראיה  שבמומחיות  בענין  גם  מדובר 

 ה. בחוות דעתו, והסכים לזו  קביעההמומחה מטעמה, כאמור, התייחס אף הוא ל

שעבדו בביה"ס  יוצא אפוא כי אחד המנקים  מהעדר עקבות זרות בתא השלישי  ,  יתרביע 

גילוי    בין הרצח ל  בין במהלך השעות שחלפו  , וזאת  שהיו בוהעקבות הזרות    פשוט ניקה את

 . הגופה

  3אם אכן ראו התלמידות דם בתא "כי   הסכימה הפרקליטותלתגובתה    144בסע'    ,ואכן 

  לא ניתן לחלוק כי אכן אחד המנקים ניקה דם זה   [לתגובה   139ראה סע'  דם, ו  והן ראו]
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ניקה את תאי השירותים הפתוחים בשירותי  וכי למעשה היה זה ויקטור אשר העיד כי  

 .  "הבנות

וצח/ת,  אכן היו שייכות לרהעקבות הזרות  מכאן המסקנה )מכיוון נוסף( כי  ,  חמישית 

, שהרי הוטבעו הרבה לפני שהתגלתה בכלל הגופה. לכן הוכחה  "מחלץ האלמוני"ולא ל

מכאן שראוי לקיים משפט  .   חפותו של המבקש משום שמוסכם כי הן אינן שלולכאורה  

 .חוזר בעניינו

  5.4הנטען בתת פרק  הפרקליטות ציטטה מסיכומי ההגנה, וטענה כי    138'  בסע  ,יתשיש )

משום שההגנה דאז    לא מדובר באותה טענה  ואולםבמשפט,    ן  כבר נטע לבקשה כביכול  

שהרוצח/ת האמיתי/ת עבר/ה    טיעון לטיעון בתת פרק זה אלא לבדבריה  לא כיוונה כלל  

המבקש   לעומת  וזאת  וברח/ה,  יצא/ה  ואז  התנקה/תה,  השלישי,  לתא  השני  מהתא 

 . (ששיחזר את קפיצתו ישירות מעל דלת התא השני החוצה, ולכן שיחזורו שגוי

 

מחלץ  דנידין הבמציאות לא היה ולא נברא שום "העובדה כי    –בבקשה    5.5לגבי תת פרק  .   21

)סע'   "אלמוני" וכי החוקרים והפרקליטות היטעו את שתי הערכאות באמצעות "ספין ה

 בתגובת הפרקליטות(.  110-101ע' סבבקשה ו 172-158

כי  ראשית  להדגיש  הראוי  מן  ואין  ,  תשובה  אין  הפרקליטות  שום  בתגובת 

ל ה התייחסות  משתי  העיקריוהעובדתי  ות טענאחת  הח"מ  ות  שהעלה  ת, 

מאותו רגע  כי  , ו התא נפרצה כבר כדקה לאחר גילוי הגופהדלת  כי    :סוגיהב

השירותים כל   התאים(  חדר  כל  את  לעוד    )הכולל  ברציפות  "מפוקח"  היה 

יוסי לוי מאיזור אחר של ביה"ס, שם חיפש    דקותיים, שאז הוזעק השוטר  

הזירה, דהיינו את כל איזור  אחר המנוחה, ומיד סגר את  ממש באותו הזמן  

 חדר השירותים!

בגלל שדלת התא נפרצה כבר  כי    , בלי כל קשר לסגירת הזירה המהירה,עולה  כאןמ

מלכתחילה    וגם לאחריו(והיתה בפיקוח למן הגילוי  )   כדקה לאחר גילוי הגופה,

לטפס בתוך התא    הגיון ל"דנידין המחלץ האלמוני" שום  לא היה שום צורך ו

הרי הדלת כבר היתה פתוחה  משום ש  ,או מלמעלה למטה  מלמטה למעלה

  : מגלים" "כשלידה אב הבית קובי סומברנו, ושני ה(  הטענה הראשונה)להלן:    (!)לרווחה

 בה(.  160-158סע' כן ולבקשה   93-88)וראה בנדון ע'  יואב חדד וצבי חוטר

הטענה  ש,  דגויו את  החמיצה  לא  היתה פשוט  אלא  הראשונה  הפרקליטות  יכולה    לא 

 . גם לא באמצעות ספין נוסף ,להתמודד איתה

בסע'  שנית כי  לתגובתה    103,  הפרקליטות  בטענות  כביכול  כתבה  חידוש  כל  "אין 

שתי  כביכול  משום ש, ובמשפט ובערעור  ה אותןנטע כבר  ההגנה  כביכול  משום שהמבקש",  
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להתכוון( רק לטענת    התכוונה )ויכולה היתההיא    ,ואולםהתייחסו אליהן.  כבר  הערכאות  

החשובה   ה   השניהוהנכונה  הח"מ  במיצוי  לא  גם אם  במשפט,  כי  (מקסימלי)שנטענה   :

שנכחו  האנשים  לשעה  ,לשניה  , בזירה  חלפו/ מספר  או  , בדיוק  אנשים   15היה    ,לדקות 

הכלל  , וכולם מן  יוצא  הפרמדיק    נחקרו   ,ללא  )מלבד  התא  לתוך  נכנסו  לא  כי  ומסרו 

   ו או ירדו בתוכו, וכי גם לא ראו אחר עושה כך!(, כי לא טיפסו בועוזרו

עד כמה שהעובדה מדהימה, טענה זו לא נטענה מעולם ע"י  :  לגבי הטענה הראשונה

מדהים לא פחות, גם לא עלתה    ובהתאם לכך, באופןובודאי לא ע"י הפרקליטות,  ההגנה,  

 ! לדיון, ולא נשקלה בכלל ע"י שתי הערכאות גם יחד

   . פירוטה כן היה חידוש, וחידוש חשוב, המצטרף לראיות החדשות בהראשונה ו לכן בטענה  

מזוהות,    108,  107בסע'  ,  שלישית לא  נעל  טביעות  לגבי  הפרקליטות  טענה  לתגובתה 

מחוץ לתא השני, ליד הכיורים וכו'....ואולם אין בעובדה זו  בשטח "הציבורי"  שנמצאו  

 , ולעקבות הזרות! והשלישי  השני  יםשום רלוונטיות למה שקרה בתוך התא

הזכירה הפרקליטות את עקבות הנעל שנמצאו על מכנסי המנוחה,    95-100בסע'    , רביעית

)בלי קשר  לא נמצאו זהות לעקבות הזרות.  בכל מקרה  אשר  ו  (עפ"י קביעת שתי הערכאות)

דרך על    כן ציינה כי הואיל והן מלמדות כי "בעליהן"  .לשאלה אם הן שייכות למבקש(

.  שייכות לרוצח/ת משום שרק הרוצח/ת היו דורכים על גופת המנוחההמנוחה, הרי שהן  

   .זרות אינן שייכות כביכול לרוצח/תהטענה כי העקבות  הוסיפה ו האמור לעילעל סמך 

הטענה הראשונה  עובדה היא כי לא היה שום מחלץ אלמוני, והיא מוכחת הן עפ"י  ,  ואולם

על)   והשניה שתיהן  ה"ישנות"  המבוססות  )תתי  (הראיות  החדשות  הראיות  עפ"י  והן   ,

שלא היה שום  עובדה  ה מ  שתי חווה"ד של בבל(.ובכללם    ,לבקשה  5.4,  5.3,  5.2פרקים  

 ההפך!    יש להסיק את יתר המסקנות, ולא מחלץ אלמוני

כב'    –  דעת הרוב של בהמ"ש הנכבדאפילו    ,יש לזכור כי לאור הילכת מצגורהכמו כן,  

כי טה"נ ע"ג מכנסי המנוחה, שזוהו ע"י מומחה  לפסק דינו  49בסע'  קבע   -  השופט עמית

)וראה התייחסות בהמ"ש    ראיה נסיבתית במשקל בינוני.התביעה כנעליו של המבקש, מהוות  

 לבקשה(. 198-192הנכבד בפסה"ד לעקבות הזרות ביחס לטה"נ ע"ג מכנסי המנוחה,  בסע' 

 

פרק   . 31 דעת הרוב    –בבקשה    5.8לגבי תת  הצלחת ספין "המחלץ האלמוני" בפסה"ד של 

 בתגובת הפרקליטות(. 114-118בבקשה וסע'   179-185)סע'  בערעור

)עם כל הכבוד הרב הראוי(  פירט הח"מ את טעויותיה הרבות    לבקשה  185בסע'  ,  ראשית 

 .עם אחת מהןהסכימה מכללא בתגובתה  הפרקליטות  ו של דעת הרוב בנדון, 

ציין הח"מ כי כב' השופט עמית "הכניס"    בה,)ז(    185סע'  לבקשה, ב  135,  134ע'  ודוק, ב 

המידות,   צר  אנשים)!(לתא  מסויים(   -  שלושה  שוטר  )או  הפרמדיק  המנוחה,    גופת 

תוך שהוא סותר את קביעתו שלו  זאת עשה, למרבה הצער,    "המחלץ הרחפן האלמוני". ו
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מור  גבניגוד  , וכן שניים( - )כי בתא היה מקום לכל היותר לאדם לפסק דינו   52עצמו בסע'  

הוכיחו כי לכל היותר ניתן היה להכניס שני  שו,  לבקשה  109שפורטו בסע'  ,  בתיק  לכל הראיות

לתא   בסוף סע'  ]אנשים  בע'    109בדרך אחת, שפורטה  כשהרוצח/ת    -בה    165לבקשה, 

  ואז מבצע/ת את זממו/ה מאחור   , מול דלת התא,נצמד/ת ולופת/ת את המנוחה מאחור

   .[וחהעם יד, ה"נסגרת" על צואר המנ

בסע'   בתמונות    86והנה,  לראות  שניתן  "כפי  כי:  בעצמה  הפרקליטות  ציינה  לתגובתה 

ובשיחזור, מדובר בתא קטן מאד. ספק אם אפשרי הדבר ששני אנשים ייכנסו אליו יחד  

 בצורה כזאת...". 

זאת בסע בעצמה,    116,  115'  לעומת  את מה שכתבה  "שכחה"  היא  צידדה  ולתגובתה, 

 . קביעת כב' השופט לגבי "המחלץ הרחפן האלמוני"ב

יכולים לדעת  שברה את השיא" הפרקליטות בכלל  לתגובתה    117בסע'  ,  שנית :" איננו 

עליו"!  יודעים  שאיננו  מישהו  היה  לא  השירותים  "]   שבתאי  השיאוראו  גם  שבירת   "

שסיפרו בחקירתם כי לא טיפסו או ירדו    עדי הזירהלגבי כל  לתגובתה    109'  בסע  בטיעונה

כל אחד מאותם חמישה עשר אנשים יכול  "בתא, וכי גם לא ראו אף אחד אחר עושה כן: 

אם הוא לא זוכר שטיפס על  לספר לנו רק את מה שהוא זוכר ורק את מה שהוא ראה.  

זאת נדע  לא  לעולם  לתא  התא,  שניות  למספר  שנכנס  אחר  אדם  ראה  לא  הוא  ואם   ;

הבדיחה העצובה היא שדווקא א.ק סיפרה לפסיכולוגית    ."השירותים, גם לא נדע זאת

לתגובת    531סע'  בנדון  כי רצחה את המנוחה, וראה    "איננה זוכרת" א מפחדת ששלה כי הי

    [??אפוא הפרקליטות לא הסכימה למשפט חוזר מדועאז  .הפרקליטות

 

פרק   . 41 והעדות ה  –בבקשה    5.11לגבי תת  ת של מומחה המחשב  טעווהמ  שגויותחווה"ד 

עד    150בבקשה וסע'    202-218)סע'    על לא עוול בכפו  המשטרתי, ורצח האופי שעשה למבקש

 הפרקליטות(. בתגובת  178

, של מומחה המחשב  נוספת  הביאה הפרקליטות חוו"ד חדשהגם בנושא זה  ,  ראשית 

שצורפה  החדשה,  שהגיב לחווה"ד  לתגובתה(,    2, ג1)נספח ג    -מר. צחי סגל    –   המשטרתי

 (. 96)כנספח   המבקש, מר יואב זילברשטיין החדש של מומחה המחשב מטעם לבקשה 

כתב,  שנית  סגל,  צחי  של  החדשה  לחווה"ד  המבקש   בתגובה  מטעם  המחשב    מומחה 

מציין כי מר.  בהשלמה זו הוא  .  לבקשה  א96נספח    -השלמה קצרה מאד לחווה"ד שלו  

וגם בה היטעה את בהמ"ש  גם בחוות דעתו החדשה,    טעויות קשות מאדצחי סגל טעה  

   וראה שם(.)הנכבד 

בסע'  שלישית  הפרקליטות  ע"י  לנטען  בניגוד  היה    152,  זו  "לסוגיה  כאילו  לתגובתה, 

על טענתו בסע'  בנחרצות ובודאות  משקל שולי בלבד בהרשעתו של המבקש", הח"מ שב  

)ולהבדיל  ולבקשה, לפיה בתוך המ  205-203 ח של כל ששת השופטים, בשתי הערכאות 
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בערעור(   בפסה"ד  וכן  בהכע"ד  שכתבו  צחי  ממה  שעשה  האופי  למבקש סגלרצח    ל 

סטייתיים,  אכזריים, מפלצתיים, ותעניין בסרטי סנאף  י שה)בהדביקו לו סטיגמה של מ

קל  , היה מש בהשתלטות עם סכין ובתמונות פדופיליות, וכל זאת זמן קצר לפני הרצח!(

 ! על לא עוול בכפו של המבקש בהרשעתו  עצום

 

קשירת הקשר הפושעת שביצעו שני המדובבים )אחד מהם    –בבקשה    25.1לגבי תת פרק  .  51 

  219)סע'    שוטר( ביחד עם ראש צוות החקירה לעיוות דינו של המבקש, ויישומה בפועל

 בתגובת הפרקליטות(.  210עד   179בבקשה וסע'  266עד 

הפרקליטות לכתוב כי "עצם הבעת רצונו של מדובב לדעת    רהיבה עוז ה  186בסע'  ,  ראשית

 ?? פרטים נוספים על מנת לשפר את יכולתו לדובב את החשוד, אינו פסול". האמנם

אם אלה הסטנדרטים של הפרקליטות, מה הפלא שהיא "החביאה" משתי הערכאות את  

   ??!קשירת הקשר לעיוות דינו של המבקש

כי   להפנים  צריכה  מתוקנת  במדיהפרקליטות  פרטים  כשלנו  נה  לקבל  אסור  למדובב 

רצונו    ,בכל מקרה! +  נוספים על המקרה מעבר לאלה שקיבל בתדרוכו לפני הכניסה לתא 

מה שלא קרה    ,(!)מתועדיםונימוקיו חייבים להיות גלויים, שקופים ולקבלם בכל זאת  

את  לא רצה לקבל סתם "פרטים נוספים" מיורם אזולאי אלא  בתיק הנדון! + ארתור  

עצם פרט זה ועובדה זו מוכיחים כשלעצמם  !  איך נרצחה המנוחה  – פרט "מיליון הדולר"  

+ ארתור לא פעל לבדו  ם  , שהפרקליטות מגוננת עליהרמאות ועיוות דינו של המבקשאת ה

מיד את פעולתו, ולתעד  , ששיתף פעולה עמו במקום להוקיע  שוטראלא היה עמו מדובב  

את שהתרחש, ולדאוג שגם יורם אזולאי יתעד את שקרה! + לא רק שאף אחד לא תיעד  

את שקרה אלא שהפרקליטות "הגדילה לעשות" וגם לא הביאה כלל לעדות את המדובב  

ארתור באופן מוחלט וברור    תדרוךהשוטר! + במקרה דנן גם יושמה קשירת הקשר ע"י  

, אולם גם על  (גם באופן נחרץ )את המבקש  בנדון  ועדכון ארתור    כי המנוחה לא נאנסה,

 מילה לא נכתבה בנדון! אף לפיכך כך לא ידעו דבר השופטים בשתי הערכאות, ו

עדויות המדובב ארתור וראש  עפ"י    כי לתגובתה ציינה הפרקליטות    193,  192, בסע'  שנית

למדובב שום פרטים מהחקירה, והוסיפה  כביכול  צוות החקירה יורם אזולאי, לא נמסרו 

 כי "לא הובאה ראיה כלשהי לסתרן".  

כאן אפשרי    גם  הבלתי  הנטל  יוטל  ההגנה  שעל  ציפייתה  כל  קודם  ומטעה.  טועה  היא 

בכל   להפעיל  וטכנית,  חוקית  ז   חקירהמבחינה  זבוב"  לתדרוכי  "רחפני  ולצוטט  עירים 

בתיק    באופן נדיר ביותר ותקדימי,,  בנוסף, היא ציפיה מקוממת.  מדובבים ועדי מדינה

 הנדון תועדו בהקלטות גם קשירת הקשר וגם הוצאתה אל הפועל. 
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בסע'  שלישית בבהמ"ש    200,  המבקש  של  "מדבריו  כי  הפרקליטות  ציינה 

יום   של  בסופו  גם  כי  עולה  מעדותו[  אפשרות  הוא  ]כלומר  יש  כי  סבר 

 ". שהמנוחה נאנסה

ברור שהמבקש חף מפשע, שהרי אפילו בעיצומו של משפטו, הוא נותר  מכאן  

מדוע   אז  מהותי!  שלילי  מוכמן  פרט  מחשבת  הפרקליטות  עם  לא  אפוא 

 ??הסכימה לקיום משפט חוזר

סקרה הפרקליטות את התייחסות בהמ"ש קמא ובהמ"ש הנכבד    208-210, בסע'  רביעית

לות ה"נהדרת והתקינה ללא רבב" של המדובבים והחוקרים בתיק הנדון, ואולם,  להתנה

כאמור, הקביעות הללו נכתבו מבלי ששתי הערכאות ידעו מה התחולל "מתחת לאפן",  

 . חייבטוב נ' מ"י, 2868/13פסה"ד בע"פ ואם לא די בכך, הימים היו הימים שלפני מתן  

 

פרק  .  16 תת  המדובב    –בבקשה    5.13לגבי  בפני  המבקש  הודאות  לפיה  אילן  יצחק  חוו"ד 

  . תגובת הפרקליטות(ב  211-320ה וסע'  שבקב  267-299  סע'  –  הודאות שווא  יווהחוקרים ה 

 למען הקיצור יציין הח"מ את שתי הנקודות הבאות: 

שלושת  ראשית סע'  הפירמידהקודקודי  ",  לפי  הודאת    -   הפרקליטות לתגובת    29" 

,  כלל לא ראיות עצמאיותהודאתו בפני החוקרים, ושיחזורו, הם    ,המבקש בפני המדובב

, והוא קודקודו הלא מפותח והתמים להחריד  אחדאלא ראיות שנובעות כולן מקודקוד  

   של המבקש!

, הרי  " ו/או עוסקת בראיות "ישנות"ישנה" אילן כיצחק  , גם אם נתייחס לחוו"ד  שנית

סוקרת וחושפת את כל הפרטים שסיפק המבקש  , כלומר היא  רת היא אותה גברתשהגב

שבמציאות   כפרטים  ושיחזורו  הודאתו  שלא  הוא  במסגרת  ובמקום  לגביהם,  הודרך 

   בזירה ובגופה.הודרך, הם סתרו את הממצאים 

 

" שמסר המבקש כלל לא היו באמת  מוכמנים"הפרטים ה   –בבקשה    5.15לגבי תת פרק    .  71

 בתגובת הפרקליטות(.  328-358בבקשה וסע'   321עד  307)סע'  מוכמנים

לתגובתה כי המבקש    200, ראה כמובן בסעיף הקודם את טענת הפרקליטות בסע'  ראשית 

!( והרי זו הודאה מכללא מצדה כי  )כי המנוחה נאנסה  ומשפט   בשלהיסבר בטעות אפילו  

מהותי  שלילי  מוכמן  פרט  סבר  משפטו  הוא  סוף  לקראת  היא  אף  אפוא  מדוע  אז   )!(

 ?? מתווכחת עם הנטען בתת פרק זה

כי פרט כזה או    הסביר /לא הלין  כי המבקש עצמו כללהפרקליטות  טענה    334בסע'  ,  שנית 

ולכן  ו/או נודע לו ממקור אחר תמים/לגיטימי,    אחר נאמר לו או נרמז לו ע"י החוקרים

 ת משקל. ות וחסרו רלוונטי ןבנדון אינ האחרות כביכול כל הראיות 
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טענה זו היתה אולי טובה וראויה לגבי נאשם אינטליגנטי, אבל איננה רלוונטית לגבי מי   

לראיות ש"עושות  את המשקל המירבי  שאינו מצטיין בחכמה יתרה. לכן כן צריך להעניק  

    עבורו את העבודה" את משקלן המירבי.

 

פרק      .81 התאמת    -   היותה של א.ק הרוצחת הודאית של המנוחה–בבקשה    6.1לגבי תת 

עד    323)סע'    הדנ"א המיטו' בשערה שנאספה מביטנה של המנוחה לדנ"א המיטו' של א.ח

 בתגובת הפרקליטות(.  589-547בבקשה וסע'  336

"דנ"א מיטו' לא זכה לדיון של ממש    כי   לתגובתה טענה הפרקליטות  550בסע'  ,  ראשית 

בפסיקת בהמ"ש העליון, אך בפסיקה של ערכאות נמוכות נקבע כי אכן מדובר בשיטה  

בעלת תוקף מדעי, אלא שהיא אינה מאפשרת להגיע למסקנות חד משמעיות בנוגע לזהות  

 ..." למעט לצורך שלילתוהמקור, 

הפרקליטות שלחה את מקטעי  ,  ז' בה  332סע'  לבקשה, ב   252בע'    ציין  כפי שהח"מ,  ואולם

  לבדיקת מעבדה בארה"ב   ,שנמצאו על בגדיה של המנוחה ובכפות ידיהללא שורש  השיער  

ו/או למנוחה    התאמה מיטו'כדי לנסות לבסס   נגד לטענת ההגנה בזמנו  למבקש  )כממצא 

מי מהם  שהמקטעים   לרוצח/ת האמיתי/ת(,  או  באותו  וראה    שלילה!לצורך  א  ולשייכים 

 , יש להעדיף את תוצאת בדיקת הד.נ.א המיטוכונדריאלי"הציטוטים מסיכומיה:    סעיף

מדובר בבדיקה מדעית  "וכן:    ,"למנוחהמתאימות  הקובעת כי כל השערות שנבדקו  

בהמ"ש קמא אימץ את עמדתה   ]  ."אמינה ואובייקטיבית, המפיקה ערכים מדוייקים

 .[" מדובר בבדיקה מדעית ומדויקת" כי: 248ולפיכך קבע בע' בהכרעת הדין, 

 

גם ההגיון נותן שהפרקליטות התאמצה באמצעות הוצאה יקרה זו להפליל את המבקש   

 ואכן כל המקטעים הושוו גם למבקש וגם למנוחה. ולא כדי לשלול אותו כמתאים....

 

קידשה אז     -להכניס את המבקש למאסר עולם או להותירו שם      -: המטרה  המסקנה 

היום האמצעים    ומקדשת  ב:  אזהטיעונים.    –את  לצורך    מדויקתבדיקה  מדובר 

לרפואה משפטית של המדינה)!(   , לאחר שהוכחהכיום.  התאמה   עפ"י מומחי המכון 

 שלילהלצורך    לא מדויקת: בדיקה  האמיתית  התאמה לא.ח והפללת א.ק כרוצחת

 בלבד. 

כי  ל   560  בסע',  שנית  הפרקליטות  טענה  שהיא  ה(  2019)בשנת  תגובתה  לח"מ  ודיעה 

כביכול משום ש"גם אם תמצא  ,  למימון בדיקות ההתאמה שביקש הח"מ לבצע  מתנגדת

הדגשה במקור(, ואולם כבר    )היתה  התאמה מיטו' היא תהייה נעדרת חשיבות ראייתית"

   הוכח לעיל כי עמדתה במשפט היתה הפוכה בתכלית!
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אנו סבורים שביצוע הבדיקות  : "טענה דברים אחריםגם  היא  במכתבה לח"מ  ,  לא זו אף זו

. משום כך ונוכח עלותן הגבוהה, הודענו כי אין  שאתה מבקש לא יסייע להגנתו של זדורוב

לבצען כ"בכוונתנו  כן, היתה  לא תמצא ההתאמה . אם  כי  ורק סברה מתנשאת    אן אך 

 לבקשה(.   164לבקשה וכן נספח  325)וראה בסע' שהח"מ מקווה למצוא. 

)בע'  קבע בחוות דעתו  הפרקליטות כי דר. בהר    ציינה )א( לתגובתה    566בסע'    ,  יתשליש 

החופף  (  7 המקטע  את  למצוא  ניתן  )היתה "כי  אנשים  אלפי  עשרות  של  בודד    במספר 

כי    ואולם לא ציינה,   "מיליון נפש  8.7מתוך אוכלוסיית ישראל המונה  הדגשה במקור(  

במספר  עשוי להימצא  "  אותו מקטע    ( כי9בעמוד האחרון של חוות דעתו )ע'  הוא הוסיף  

מיליון    8.7)וזאת מתוך    " עד מספר בודד של עשרות אלפי אנשים בישראל  אלפי אנשים

, המספר היה  מיליון אנשים  7- כהיו בארץ רק    2006בהתחשב בעובדה כי בשנת    .איש כיום

 (.17.12.19  ביום תוספת הקצרה שהגיש הח"מ לבקשהב וראה בנדון אף נמוך יותר, 

ציינה כי היא פנתה למומחה חדש בעל שם עולמי לדנ"א    הפרקליטות  569בסע'    ,יתרביע

בודולה    –מיטו'   "  –דר.  הכביכול  את  להבין  זה כדי  לממצא  שיש  הפורנזית    משמעות 

 בנסיבות התיק שלפנינו".

היא כבר כתבה, כאמור, בסיכומיה ובמאמציה להרשיע את המבקש, כי מדובר  ואולם,  

  , לתגובתה  550הפוך בסע'  , כאמור,  בבדיקה מדוייקת לשם קביעת התאמה. כמו כן, כתבה

למעט  "אינה מאפשרת להגיע למסקנות חד משמעיות בנוגע לזהות המקור,    הבדיקהכי   

 המשמעות הפורנזית של ההתאמה שנמצאה היתה נהירה לה! ש  . מכאן ..."לצורך שלילתו

כי   אפוא  מומחה  פרקליטות  ה   בפועל ברור  יערער  לכאורה  ש  , מטעמה  פרטיחיפשה 

    את חוות הדעת של דר. בובליל ודר. בהר!ומעל הדרך  מהמסד וינפץ ויסיר מעל עיניה 

החשוב הוא כי בהבאת חוו"ד חדשה זו, ובסוגיה חשובה מאד זו, הפרקליטות מצדיקה  

בעצמה קיום משפט חוזר למבקש, משום שהמקום לברר לעומק את כל הסוגיה הוא  

   באמצעות שמיעת עדויות מומחים.

, נראה כי אלילת ה"מזל"  בודולהדר.  במבט "מלמעלה" בלבד על חווה"ד של  ,  יתיש חמ

רק רצתה להבין את המשמעות   , מצדה,האירה את פניה לפרקליטות, מעל ומעבר. היא

בעמוד האחרון    הפורנזית שיש למקטע, והוא העניק לה הרבה יותר, אוצר של ממש,

 . והמסכם של חוות דעתו

ע'  ודוק,   דעתו    1לפי  של  הוא  לחוות  זמני  ויו"ר  ופרופ'  אנושי  לזיהוי  המרכז  "מנהל 

המחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגינטיקה במרכז למדעי הרפואה באוניברסיטת  

פשעים   לחקר  הבודדות[  ]צ"ל  היחידות  מהמעבדות  אחד  הוא  והמרכז  טקסס,  צפון 

במידה  רה"ב, המבצעות בדיקות דנ"א מיטו', בעיקר בעצמות ובשיניים של נעדרים, ובא

 בעלות ערך ראייתי במקרים של פשעים פליליים..."  פחותה גם בשערות
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, בסיכום  5בענייני סטטיסטיקה ובחווה"ד של דר. בהר, והנה, בע'    דן  מומחהה  4-2בע'  

פרל הרבורית "הפציץ" הפצצה  הוא פתאום  ולא  ,  חווה"ד,  לבין התמחותו,  בינה  שאין 

אבל  ]   הפשע בוצע בתא שירותים, שרבים פקדו אותו והשירו/העבירו אליו שיער" :  כלום

גופת המנוחה   כן  השערה נתפסה על  יום  ת התא מנקים אוכמו    144סע'  למשל  , וראה בנדון  כל 

באה במגע עם מספר אנשים לפני    שהקרבן  מילה זו?[  ממי למד]  יתכן ![  לתגובת הפרקליטות

שערות רבות נאספו מהקרבן ומזירת הפשע אולם למיטב  הרצחה, ושערות יכלו לעבור.  

. בשים  אין סיבה משמעותית להניח שאחת מהשערות היתה שייכת למבצע הפשע  ידיעתי

נפוץ,   והעברה של שיער הן דבר  ערכן הראייתי של שערות שנמצאו בזירת  לב שנשירה 

...לסיכום, ישנה אי ודאות משמעותית בנוגע למשמעות הסטטיסטית  ל בספקהפשע, מוט 

הדנ של  ל"התאמה"  לפקפק  "שיוחסה  טובות  סיבות  וקיימות  זה,  במקרה  המיטו'  א 

 ברלוונטיות ביחס לערך הראייתי של השערות שנבדקו במקרה זה..." 

מיטיבות עם אינטרס הפרקליטות, שהן  ה דר. בודולה "קפץ" למסקנות  עינינו הרואות כי  

ב   ספקולטיביות בכלל  היא  התמחותו  כי  העובדה  לאור  ובמיוחד  פניהן,    על 

ניתוח  ואפילו בתחום זה התמחותו היא בעיקר  ,  וגינטיקה  מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה

 !  בשערות פחותודנ"א מיטו' בעצמות ובשיניים  

טראבין ואלעמור נ' , 7141/07הקביעות בע"פ , הפרקליטות גם לא התמודדה עם יתיש ש

ולפיהן    333, שנסקרו בסע'  מ"י בין השערה שנאספה  לבקשה,  התאמת הדנ"א המיטו' 

צריכה   איננה  א.ח,  לבין  המנוחה  )ומלכתחילה  מבטן  א.ק  את  לבדה  לזכות  "להרשיע" 

הראיות החדשות )ואפילו גם    תרלי /ביתר  תסייע /סתייע היא תודי ש  (את המבקשלבדה  

, כמו למשל אימרתו הנבואית של א.ח כי א.ק התוודתה שרצחה את המנוחה  "ישנות"ב

 להצדיק קיום משפט חוזר. . זאת, מקו"ח כדי  (כשהיא לבושה בבגדיו

 

א.ח כנגד א.ק, המוכיחים    הסיועים והחיזוקים לגירסת  50כל    –בבקשה    6.2לגבי תת פרק  .  91

 בתגובת הפרקליטות(.   533עד    401בבקשה וסע'    293-327ע'  )  בודאות כי היא שרצחה את המנוחה

להתמודד  ,  ראשית  ניסתה  לא  האריהפרקליטות  חלקם  עניןעם  של  לגופו  אלא  ,   )!(

  העובדה שא.ח לבקשה:    320ע'  )   34סיוע  לא התמודדה כלל עם  כך למשל  "הלכה מסביב".  

כך    ,ידע "לנבא" כבר באימרתו הראשונה כי א.ק ביצעה את הרצח, כשהיא לבושה בבגדיו

המיטו'   הדנ"א  שלושהתאמת  המיטו'  לדנ"א  מהווה  בשערה  אלא  מאין"  "יש  איננה   ,

לבקשה:    297-301ע'  )  3סיוע  ת פרט מוכמן ממדרגה ראשונה(, לא התמודדה  עם  ע ידי

הבשר   חתיכת  לגבי  שמסר  המוכמן  לדבריה  , התלויההפרט  טעמה/נשכה  לא    (,שא.ק 

פענוח כל הכינויים שכתבה א.ק  לבקשה:    302,  301ע'  )  4-11  יםסיועאשכול    התמודדה עם

ה"נבואית"  שהיא  ככאלה    , בפוסט והתרעתו  אותה,  שרצחה  לאחר  למנוחה  נתנה 

  312ע'  )  16סיוע   וגם לא התמודדה עם    (,  אדם נוסףכי היא מתכוונת לרצוח    ,שהתגשמה
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חשיפת   הלבקשה:  א.ק  תקיפה  שיטת  של  לא  נשיכה  -המוכמנת  שכלל  ולו  ,  הוזכרה, 

רק אחרי שמסר את אימרתו הראשונה, בשנת    במשפט ובערעור, ואושרה ע"י א.ק  במילה,

    (.שתועדו במסמכים באותה שנה, נסיונות הנשיכה / בדבריה ובנשיכותיה ,  2012

אדם  ,  7532/12ע"פ  - לבקשה 412ח"מ בסע' לא הגיבה לפסיקה שהביא ה היא גם ,שנית

מ"י נ'  כנספח  איטל  לבקשה  שצורף  ראיות  250,  פחות  הרבה  סמך  על  כי  והמוכיח   ,

  מסייעות מאלה הקיימות בתמיכה לגירסת א.ח, נאשם הורשע ע"י בהמ"ש ברצח כפול 

. )וראה גם אי התמודדותה עם פס"ד שויקי, שנסקר בסע'  וערעורו לבהמ"ש הנכבד נדחה

 לבקשה(.   413

הביאה הפרקליטות    כשכבר חפצה הפרקליטות להתמודד לגופו של ענין,,  שלישית

  479סע'  וראה  ),  חוו"ד מדעית חדשה, של מומחית מעבדת סימנים, שרינה וויזנר

( מח(   לתגובתה,   ( 8יד  את    נספח  לקבוע  התיימרה  ששבה  שור  מה  מומחה    -ירון 

ה נעל,  לטביעות  במשפט  ניתן כי    צהירהתביעה  הנעל  :  לדעת  לא  מידת 

]"בינגו"  (.  וגם כי הן נוצרו דווקא מנעלי גבר),  שהטביעה את העקבות הזרות

מקצה שיפורים נוסף, בדיוק כמו "גיוס חוו"ד עמיהוד לייפר לפיה מספיקה  

וראה  ממנה קילוח דם גם שעות רבות אחר המוות,   גיר"נגיעה" בגופה כדי לה

 [.לעיל  9,  8בנדון בע' 

, באמצעות 4.2.20ביצעה ביזמתה השלמת חקירה ביום  נוסף, הפרקליטות  ב

  מט לתגובתה(. נספח) מדידת מידת הנעל של א.ק

הנעל במידת  של    ,שלה  מצויידת  הנעל  מידת  כי  החדשה  המומחית  קבעה 

, הרי שהן לא  39, והואיל ומידת הנעל של א.ק היא  42-40העקבות הזרות היא  

   .שייכות לה

    דווקא. טביעות נעל של גברכביכול  הן קבעה, כאמור, כי גם  בנוסף 

מצדיקה כשלעצמה קיום משפט חוזר, מאותה  של הפרקליטות  התנהלות זו  

שהגישה החדשות  הדעת  חוות  חמש  יתר  להגשת  הנוגעת  ומקל  ,  הסיבה 

כי    וחומר העובדה  לראיותיה    יא הלאור  שיפורים  מקצה  לערוך  התיימרה 

כי אין בכוחו לדעת את    לפרוטוקול  505עמ'  בע'  העיד    ירון שורשלה, שהרי  

הנעל היחידה שיכולה לתת לנו איזו  : "מידת הנעל שהטביעה את העקבות הזרות 

לשער את  ניסינו  ... על מכסה האסלה, זו עקבה חלקית...שהיא אינדיקציה היא העקבה

, ולא אמר  התיימר לקבוע כי מדובר בנעלי גבר דווקא. כמו כן, לא  ..."גודלה ולא הצלחנו

כי היא מאד  של המומחית,    זוהחדשה  הקביעה  גם על פניה של הואכן, ניכר  דבר בענין.  

 מגמתית. 
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לתגובתה: "הליך המשפט    59נהגה הפוך להכרזתה בסע'  עינינו הרואות כי הפרקליטות  

 . , ויש לתת לכך את הנפקות המתבקשתאינו מקצה שיפורים להליך המחוזי"החוזר 

לתגובתה טוענת הפרקליטות שא.ח היה אובססיבי כלפי א.ק    413-435, בסע'  יתרביע

יוער כי היו  ו/או לא השלים עם פרידתם ו/או התאכזר אליה מינית. נניח שכל זה נכון )ו

סיועים וחיזוקים,    50-גירסתו, הנתמכת במה בין זה לבין אמיתות    .להם יחסים חריגים(

  לבקשה(   327-293ע'  ב   פירוטם ודירוגם  ראהו)  ??רבים מהם אובייקטיביים, ואף פורנזיים 

 .כי אין קשר בין הדברים(לתגובתה  436בסע'  בעצמה  ודתהה פרקליטות וה)

  א.ק   9'  בע.  לבקשה  202, נספח  העימות בין השניים תמליל  לאמור לעיל ב]וראה דוגמה טובה   

שיב: "אני מודה בזה ומצטער  הוהוא    , אנס אותההוא  כי  )ליד החוקרים(    א.חבטיחה  ה

אז א.ק כלל לא  בחדר    לבדם  ונותרכשהם  כמו כן,    ".אבל לא על זה הדיון כאןעל זה,  

,  יחסיהםל   בדברים הנוגעיםאשימה אותו  ה שהוא שקרן! תחת זאת היא    להטיח בו   הנזעק 

 [לתמליל 13-11ע'  ולבקשה,   367סע' )היא רצחה את המנוחה! כי  בה   טיח ה והוא 

א.ח    448בסע'  ,  יתחמיש  של  שנמצאו במחשבו  הטיוטות  כי  הפרקליטות  טענה  ואילך 

הכרעת הדין של בהמ"ש קמא.  פרטי  מלמדות כביכול שהמציא את גירסתו ו/או שלט ב

מדברים   לא כלום)!(, שבינם לבין הכרעת הדין אין והסיועים והחיזוקים 50ואולם, שוב, 

, לפיה  25.4.12הצטלבות "נבואתו" בחקירתו הראשונה ביום  כמובן  בראשם  !  בעד עצמם 

המנוחה  כי    ולסיפרה    א.ק את  ברצחה  לבושה  וכשהיא  וחצי  בגדיו,  שנים  שש  הגילוי 

יותר המנוחה  הדנ"א  ש   מאוחר  מיטובשערת  יתר  תואם  על  לדבר  )שלא  שלו!  לדנ"א   '

עפ"י    , וזאתהיא עומדת לרצוח מישהו נוסףכי  התרעתו  למשל  "נבואותיו" שהתגשמו, כמו  

בפוסט   הייחודיים  הכינויים  לאחר  ,  אי פעם  לראשונהכתבה,  שהמיוחד  פענוח  יומיים 

לבקשה    302בע'    11סיוע  בנדון  ראה  ]ו  קשורים במישרין לרצח המנוחה!ה  ,אימרתו הראשונה

שם הפרקליטות+    וההפניות  של  להטעייה  הכינויים  לתגובתה    479בסע'    בניגוד  כאילו  יח',  ס"ק 

 [ ,  "הופיעו בפרסומים של א.ק, בדף הפייסבוק..."והיחידהייחודיים שכתבה א.ק בפוסט הייחודי 

אין כל דימיון בין רצח המנוחה ובין נסיון    טענה הפרקליטות כאילו  455בסע'  ,  יתיש ש

מתעלמת    הרצח מלכתחילה  הפרקליטות  בכך  שוקרון.  )שי(  שמעון  כלפי  א.ק  שביצעה 

  3.5.12שניסיון רצח שוקרון ע"י א.ק ביום    ן: העובדהת בחשיבות ו הקריטי  ות העובדשתי  מ

(, ובה תיאר את  25.4הראשונה )  בוצע שמונה ימים בלבד אחרי שא.ח מסר את אימרתו

לראשונה אי    של א.ק למנוחה לאחר שרצחה אותה, כינויים שנכתבו  הייחודיים  כינוייה  

לפנות בוקר(    28.4)  האימר אותה  פעם ע"י א.ק בפוסט שלה, יומיים וחצי אחרי מסירת  

בלבד   ימים  ניסיון הרצח וחמישה  והעובדה שא. !לפני  הזעיק את החוקרים באמצע    ח; 

כוונתה של א.ק  /שלה   את הכינויים כ"רעב"במדויק  ה כדי לעוצרה משום שפירש  הליל

 אדם נוסף. לרצוח 
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בשני המקרים א.ק דקרה/חתכה/ניסתה לחתוך ובשני המקרים הצטיידה בסכין   כמו כן,

בנסיון   כי  בקבוקה)אם  בשבר  האחרון  ברגע  אותו  החליפה  סע'  רצח  וראה  )ד(    363, 

)ג()ו(    362צואר הקרבן )ראה סע'  חזה/הצמידה את הסכין לבשני המקרים היא  ו  ,(לבקשה

)עוד פרט מוכמן מדויק של א.ח    ניסתה לנשןך/נשכהבשני המקרים היא גם  ו   ,לבקשה(

  300-297בע'  3פירוט סיוע וכן  ,לבקשה 312בע'  16פירוט חיזוק וראה לגבי שיטת הביצוע של א.ק, 

 לבקשה(.

בסע'  יתביעש הכחישה    463,  461,  א.ק  כאילו  הפרקליטות  טענה  מקומות(  )ובעוד 

בתוקף שרצחה את המנוחה או מישהו אחר בעבר, למרות שהיתה בעיצומו של  בחקירתה  

רופפים" שלה  ההגנה  ו"מנגנוני  פסיכוטי,  הפוכה  ,אולםו  .התקף  היתה  גם    המציאות 

  200)נספח  יערית עמר ציינה במיזכר    החוקרת  לבקשה:  365הפעם. וראה הפירוט בסע'  

היא שאלה את א.ק    נתפסה בכפה בניסיון רצח שוקרון,א.ק  בסמוך לאחר שלבקשה( כי  

שאלה  ווסיפה  ה  חוקרתוכן כי ה   ",ענתה כי לא רוצה לדבר על זה   . אם ניסתה משהו בעבר"

 . וצחקה ,לא רצתה להשיב א.קאת א.ק על מקרים קודמים ו 

  314,  313וראה בע'  לגירסת א.ח,    18שימש כחיזוק מס'  )אי ההכחשה(  האמור לעיל  אדרבה,  

 לבקשה. 

ציינה הפרקליטות כי קיים כביכול עוד "הבדל  ובעוד מקומות    529,    463בסע'  ,  יתמינש

גדול" בין ניסיון רצח שוקרון לבין רצח המנוחה, והוא העובדה כי בכל חקירותיה א.ק  

במקרה   והמטפלים  החוקרים  בפני  ו הודתה  בהראשון,  הודתה  אין  .  א  ,ואולם  שני.לא 

שבר הבקבוק נתפס וגם שוקרון  רבותא בכך משום שבמקרה שוקרון היא נתפסה בכפה,  

העיד כנגדה. לעומת זאת בעת שרצחה את המנוחה היא לא נתפסה בכפה, והופללה רק  

היא לא הכחישה נמרצות, וראה למשל סע'    את רצח המנוחה . גם  בלאחר מספר שנים.  

היא ציינה כי "...א.ק סיפרה לפסיכולוגית שהיא פוחדת    ושב  ,לתגובת הפרקליטות  531

   שאולי היא עשתה את זה והיא לא זוכרת..." 

שלושה אנשים שהיו מאד קרובים אליה: א.ח, ענת    בפני המנוחה  א.ק הודתה ברצח    ג.

   ז"ל וא.ב.

החוקרים כביכול  לאחר תלונת א.ח כנגד א.ק,  טענה הפרקליטות כי   464'  , בסעיתתשיע 

 מא.ק דגימות דנ"א"... נקטו בפעולות חקירה לשם גילוי האמת...ולמשל "נלקחו 

ו  עם דגימותלום  כעשו  לא  הם    אולם,ו אלה המתינו שש  דגימות  !  א.ח- הדנ"א של א.ק 

 שנים לח"מ. 

ובסרט הביקור    ,א.ק, אולם הוא כבר עבר שיפוץכמו כן, הם אמנם ביקרו בבית אמה של  

בתחקור קליל של   הסתפקולעלות לעליית הגג, ובמקום זאת   ניסורואים שהם אפילו לא 

 . ואז נפרדו ממנה  האמא,
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בסע'  יתעשיר בין    466,  לעימות  מתייחסת  והפרקליטות  את    , א.ח-א.ק  הופכת  ושוב 

ב  א.ק  לבדם. כאמור, כשהשניים  ואת המציאות   צרותוהי כי הוא  כלל לא מטיחה  א.ח 

רצחה את המנוחה והראתה לו  כי  , והוא זה שמטיח בה  בענין רצח המנוחה  העליל עליה

 לבקשה.  318,  317בע'    27את כלי הרצח! אדרבה, עובדה זו נכללה, לא בכדי, בחיזוק מס'  

טה של א.ח הוא כתב  והפרקליטות ציינה כי בטי   , ( לתגובתה2ה )  479בסע'  ,  אחד עשר

חומר כזה    בבדיקהכי מתחת לציפורני המנוחה אמור להיות חומר גינטי של א.ק, אולם  

נמצא במציאות  לא  ואולם,  בשנת  .  במכון    2008כבר  לשעבר  הביולוגית  המעבדה  ראש 

וראה בנדון בסקירת עיוות    זרקה את המבחנות עם החומר שנאסף מתחת לציפורניים.

 לבקשה.  366-361, בע' 9הדין מס' 

עשר הפרקלי   493בסע'  ,  שנים  א.ק  לתגובתה  כי  טענה  לועדה  הסביר טות  ה 

   , "סתם" לפסיכיאטרית קריינין שהיא רעבה לרצוח אדםאמרה  הפסיכיאטרית כי כביכול  

ו  381-377סע'  בנדון ב)ראה    . וכי אף הכינה כפפות וסכין לשם כך   211נספח  כן  לבקשה 

 (.בה

. משום שהיא הסתירה את  אבדברים אלה.    הטעתה  שוב  הפרקליטות  לצערו של הח"מ  

בהם עיין  שהח"מ  הרפואיים,  שהמסמכים  שא.ק    ,העובדה  העובדה  את  אמנם  תיעדו 

אינה מכחישה  כי היא " אמרה למטפליה את מה שהפרקליטות ציטטה, אולם גם הוסיפה  

",  כי הכינה אמצעים ]לרצח[ כולל כפפות וסכין. לא מסוגלת להסביר מדוע הכינה אותם

 והדברים מדברים בעד עצמם! 

" )שסומנה בצבע ירוק במספר   6.8.14ציטוט זה הופיע למשל ב"בקשה להוראה באישפוז  

ביום  24  ,23 הח"מ  עיין  בהם  המסמכים  בצרופת  וכן,    6.4.20,  הפרקליטות(  במשרדי 

    - הראיה החדשה    –  עצמה בהודעתהמסרה בא.ק  .  ב.  מהצרופה  כאמור, בעוד מסמכים

היא מתכוונת  לפיו    ,לענת  שמסרה  דיווחהכי    3בע'    -לבקשה    224נספח    –  18.10.17מיום  

"אחרי שהשתחררתי מהאשפוז הראשון    וראה שם:  !אמיתי היה דיווח  ,לרצוח את השכן

חזרה לרצוח[  אותה  שדוחפת  הפנימית  ]הזאבה  ע  ,טחב  עם  דברתי  בטלפון.    .ג וכן 

התקשרתי לטלפון שלה,    (ברמב"ם  נת ע  צל במציאות זה היה פנים מול פנים, בביקורה א)

כנס  אני חושבת שהיא היתה מאושפזת ברמב"ם...עלו לי תחושות...לפתוח גבר גדול ולה

שלו...ע והיא    .גלבטן  שלה  לפסיכיאטרית  אמרה  היא  ואז  אותי  שהבינה  היחידה  היא 

ל אותי  ולקחו  לקצרין  הביתה  אמבולנס  לי  איתי  'מזרע 'שלחה  דיברה  הפסיכיאטרית   .

 בטלפון ואז שלחה לי אמבולנס". 

הפרקליטות להודעותיהן במשטרה של    לתגובתה היפנתה  505,  504בסע'  ,  עשר  שלושה

לא  לגבי א.ק  הפסיכיאטריות שרה מרמור וקריינין, שרמזו כאילו המידע שמסרה ענת  

והיה   לא  ,  אולםאמין.  שהן  משום  אמינות  בחוסר  מלכתחילה  בעצמן  נגועות  השתיים 

וגם עשתה    רצחה את המנוחה  כי בפני ענת  דיווחו בזמן אמת למשטרה על התוודות א.ק  
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הוציאה דר. קריינין לא.ק צו אישפוז כפוי    ! זאת למרות שבמקביללרצח השכן הכנות  

בינתיים התאבדה ענת, והתוודות א.ק בפניה ברצח המנוחה  בשל רצונה לרצוח את השכן.  

שקר  המאוחרת  בחקירתה  לכן גם דר. קריינין שיקרה  לא נחקרה בעת שעוד היתה בחיים.  

   לבקשה. 398עד   394בולט בנדון, וראה בסע'  

הביאה  לתגובתה    540-545בסע'    ,עשר  ארבעה כי  הפרקליטות  "התייחסות"  ציינה 

נגדית חדשה מטעמה, של מעבדת סימנים וחומרים, לחווה"ד של מומחה ההגנה מרדכי  

סמל השלום החרוט על דלת  בין  של א.ק ו  1בנוגע להשוואה בין ציור מס'    ורדי. זאת  

הפנימית.   "התייחסות"  התא  שגם  מטעם  ברור  חדשה  מומחה  חוו"ד  בעצם  היא  זו 

יתר חוות הדעת החדשות  בהצטבר למצדיקה כשלעצמה, ובודאי  הפרקליטות, וגם היא  

  , קיום משפט חוזר למבקש.הפרקליטות  שהגישה

 

סירובה העקשני של הפרקליטות, משיקולים זרים, לעצור את    -בבקשה    6.3לגבי תת פרק   . 20

)חרף    המנוחה או למצער לחקרה מחדש תחת אזהרה בחשד זהא.ק מחדש כחשודה ברצח  

 .(בבקשה  415-429)סע' (. עשרות הראיות שהח"מ העביר לה

 . הפרקליטות כלל לא התמודדה עם כל תת פרק זה, המדבר בעד עצמו 

 

הן    כנגד א.ק   2012כל הראיות שנאספו בשנת  גם  העובדה ש  –  בבקשה  .46לגבי תת פרק   . 12

 בתגובת הפרקליטות(.  390-398בבקשה וסע'  430-436)סע'  .ראיות חדשחומר גם 

הטיעונים    כל  את  זה  פרק  בתת  כלל  בתגוב ו  הרלוונטיםהח"מ  לקרוא  הצטער  ת  לכן 

 תשובה הולמת.  עליהםאת כל הטיעונים שכבר השיב  הפרקליטות

 

וסע'  לבקשה    346-369)ע'    עיוות הדין הממשי שנגרם למבקש  – לגבי הפרק השביעי בבקשה  .  22

 לתגובת הפרקליטות(.  620עד   590

)מתוך    הפעולות והמחדלים הקשים   אפילו לא התיימרה להתמודד עם ששהפרקליטות   

 . אשר גרמו למבקש עיוות דין ממשי לפרק זה,  7.15עד   7.10בתתי פרק , שפורטו (15-ה

אולם לא    7.9ועד    7.1פרקים  הדין שבא לידי ביטוי בתתי  עיוות    היא אמנם הגיבה לגבי

מלבד   הנטען,  עם  להתמודד  פרק  השכילה  תת  המלאכותיות    בענין  7.6לגבי  השערות 

מוותר הח"מ על הטענה לעיוות    . בנושא זה ובמחשבה נוספת,שנמצאו במכולת האשפה

 . דין

 

 משפט חוזר למבקש. בשל כל האמור לעיל מתבקש בהמ"ש הנכבד להורות על קיום 

 

 ירום הלוי, עו"ד 

 ב"כ המבקש 
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