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תגובת המבקש לתגובת המשיבה בסוגיית מתן חוו"ד ע"י ד"ר קוגל
(כל ההדגשות בציטוטים שלי – י .הל – אא"כ נכתב אחרת)

כללי:
 .1הלא יאומן לכאורה מבחינת האדם הסביר ומבחינת הציבור התמים ,קרה – המשיבה
מתנגדת לבקשת המבקש לקבל חוו"ד מד"ר קוגל לגבי הדברים שאמר בהרצאתו המקוונת.
מתברר אפוא שהח"מ "הצליח לטעות" כשכתב תחת כותרת אותה בקשה כי הפעם הוא בטוח
שהמשיבה תסכים לבקשה ,אותה משיבה אשר מצהירה כי היא חותרת ,כח"מ ,לחקר האמת.
בדיוק אותה משיבה שדווקא הסכימה בספטמבר  ,2014לאחר שד"ר קוגל כבר מונה כראש
המכון לרפואה משפטית ,בתגובה לבקשות סנגוריו דאז של המבקש (מחודשים מאי ואוגוסט
 )2014להגיש ראיות נוספות וכן להעיד את ד"ר קוגל פעם נוספת בסוגייה נוספת ,כי" :עדותו

של ד"ר קוגל בענין תישמע בבית המשפט ,כמבוקש....יצויין עוד כי אי התנגדות
המשיבה להעדת ד"ר קוגל הינה אף חרף הסדר ניגוד העניינים עליו חתום ד"ר
קוגל" ,וכן..." :ובהתחשב בכך שמדובר בתיק רצח ,שבגינו נדון המבקש למאסר עולם ...לא
תהיה למשיבה התנגדות כי ד"ר קוגל יציג באופן ישיר את עמדתו ,במסגרת עדות שימסור
בבהמ"ש המחוזי ,וזאת למען "מראית פני הצדק'" (וראה בנדון סע' ( 16ג') להלן וכן נספח ח'
לתגובה זו).
לאיפה אפוא נעלמה כיום "מראית פני הצדק" והחתירה לחקר האמת מצד המשיבה??
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 .2מקריאת תגובתה הארוכה של המשיבה ,על שלל הטעיותיה המקוממות ,בצירוף הלוליינות
התורנית  -התנערות ה"פליק פלאק" שעשתה הפעם מהסכמתה החדה והברורה בתגובתה
לבקשה למשפט חוזר ,כי גופת המנוחה לא הוזזה לאחר שהתגלתה (להלן :הוזזה) ,התחוור
כעת היטב לח"מ מדוע נדרש למשיבה זמן כה רב לשם כתיבתה ,ובכלל זה הארכה בת השבוע
שביקשה וזכתה לה.
אחרי הכל ,גם לוליינים לא מוצלחים מקפידים להתאמן ,בהחזיקם בתקוות שווא לא
להתרסק אל קרקע המציאות והאמת ,שאל קיומן הם מתעקשים להתכחש.
 .3הח"מ שב על טענתו כי המשיבה מערימה קשיים ,הטעיות וסילופים על בהמ"ש הנכבד ,בכל
סוגיה (כולל בקשה וזכיה בדיון צדדי נוסף בפראפרזה ב' בנוגע לא.ק ,שהמשיבה מעניקה לה
חסינות מהרשעה ודאית ברצח המנוחה!) והכל כדי להסיט את בהמ"ש הנכבד מהעיקר הנדרש
לו  -מלימוד והתעמקות בבקשה למשפט חוזר ,על שלל ראיותיה החדשות והמזכות .הכל
בתקווה שבהמ"ש הנכבד פשוט יתייאש מהתיק!

 .4זה הזמן להדגיש לבהמ"ש הנכבד כי גם אם בהמ"ש הנכבד לא יספיק לתת החלטה
בסוגיה הנדונה עד ליום  ,10.11.20הח"מ מבקש מאד שהדיון יתקיים במועדו,
מהבוקר ועד הערב ,ולא יידחה.
יואי ל נא אפוא כבודו להותיר את מועד הדיון על מכונו .יודע סניגור שמוציא חמש שנים את
נשמתו עבור חף מפשע ,דל אמצעים ונאיבי ,את נפש צורריו הלולייניים של מרשו.
ולגופו של ענין:
 .5לגבי סע'  2בתגובת המשיבה – הצעתה של המשיבה להטיל דווקא על הח"מ לבקש מימון
מבהמ"ש ואז ,בתקווה שבקשתו תענה ,לגייס מומחה בחו"ל כדי שיקבע בחוו"ד מומחה את
מה שד"ר קוגל אמר בראש חוצות ,היא לעג לרש ,תרתי משמע .זאת משום שאין זה צודק
שהח"מ יטריח את עצמו לקבלת חוו"ד ממומחה בחו"ל לגבי דברים שאמר ראש המכון
לרפואה משפטית ,והוא יכול לכתוב אותם בחוו"ד או להשיב לגביהם בתצהיר תשובות על
שאלות בנדון שהצדדים יפנו אליו (בדיוק כפי שנעשה בשנת  ,2014בהוראת בהמ"ש הנכבד,
וראה בנדון נספח ט' לתגובה זו וכן סע'  16סיפא להלן).
הצעת המשיבה אינה הגיונית גם מקל וחומר במצב שבו ,כאמור ,ד"ר קוגל כבר חיווה דעתו
כראש המכון בהליך הערעור של המבקש ,וזאת לאחר שכבר העיד במשפטו כעד הגנה.
ולבסוף ,היא אינה הגיונית גם מבנו של קל וחומר במצב שבו המשיבה עצמה ככל הנראה
יודעת זה מכבר ממקורות אחרים שעמם התייעצה ,כי דברי ד"ר קוגל הם אמת יצוקה (וראה
בנדון בסע'  9להלן).
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 .6לגבי סע'  3לתגובתה – כאן המשיבה מציינת כי הח"מ הסתמך בסוגיה הנדונה ,בתת פרק 5.2
לבקשה למשפט חוזר (להלן :הבקשה) ,על חווה"ד של מומחה כתמי הדם בבל ,ואולם
מחסירה את העובדה המשמעותית כי ד"ר קריספין ,שאת חוות דעתו החדשה היא צירפה
כראיה חדשה לתגובתה לבקשה ,קבע בדיוק אותו הדבר כמו מר .בבל ,וראה ציטוט דבריו ע"י
המשיבה בסע'  )1(128לתגובתה לבקשה" :דם יפסיק לזלוג מגופה תוך דקות (ויתכן תוך
עשרות דקות) לאחר המוות .מכאן שלכל ענין מעשי ניתן לקבל את ההנחה כי כל עוד הגופה
לא הוזזה ,דם לא זלג ממנה כעבור שעה מהמוות".
העתק תגובת המשיבה לפרק  5.2בבקשה (סע'  133-120לתגובתה)  ,מצ"ב כנספח א'.
העתק חווה"ד החדשה של ד"ר קריספין ,מצ"ב כנספח ב'.
 .7לגבי סע'  4לתגובתה – כאן ציינה המשיבה כי מומחה ההגנה בבל לא התייחס בחוות דעתו
לשאלה אם גופת המנוחה הוזזה לאחר שנמצאה.
מדובר בספין ,וזאת בשל ארבע סיבות:
א .משום שבשנת  2017העבירה המשיבה (בדוחק) לח"מ ראיה חדשה והיא שמונה עמודים
בכתב יד ,שכתב ביום האירוע מומחה מז"פ (נספח  15לבקשה) .בעמוד האחרון של ראיה
חדשה זו ,המצ"ב לתגובה זו כנספח ג' ,ציין כי גופת המנוחה לא הוזזה.
ב .משום שגם הפרמדיק איל בן משה ציין בדו"ח וכן בהודעתו – ראה נספחים  24 ,23לבקשה
 כי הוא ונהג האמבולנס צבי נבו ,שנכנסו מעט לתא [היחידים מבין כל  15הנוכחים בזירתשירותי הבנות] וחיברו בזהירות מוניטור למנוחה כדי לוודא שהיא איננה בחיים ,הקפידו לא
להזיז את הגופה בשל הנחיות מפורשות שקיבלו.
ג .משום שלאור ראיות אלה הח"מ עדכן מראש את בבל כי הגופה לא הוזזה לאחר שנמצאה!
וראה בחוות דעתו של בבל (נספח  8לבקשה בע'  1ונספח  9לבקשה בע'  )2את העובדה שהוא
ציין כי עודכן ע"י הח"מ שהגופה לא הוזזה (כמו גם לגבי עובדות רקע חיוניות אחרות,
המצויינות שם).
ד .משום שהמשיבה הסכימה (בצדק) בתגובתה לבקשה כי הגופה לא הוזזה! וראה שם

(בנספח א' המצורף לתגובה זו) בסע' " :133המשיבה אינה חולקת על כך שהגופה לא
"הוזזה" והושארה באותה תנוחה בה נמצאה .עם זאת ,כאמור לעיל ,המשיבה סבורה
כי לא ניתן לחלוק על כך שהבדיקות שערכו [הפרמדיק והחובש] לגופת המנוחה והנגיעות
הרבות בה ,יכלו גם יכלו להביא לזרימה מחודשת של הדם מהפצע".
 .8לגבי סע'  5לתגובתה – ד"ר קריספין אכן חיווה דעתו כי יש מקרים שבהם הזזת גופה לאחר
המוות תגרום לנזילת דם ממנה ,בהתקיים תנאים מסויימים.
המשיבה מתפרצת בהבאת קביעה זו לדלתו הפתוחה לרווחה של תא השירותים השני (שנפתחה
כבר בחלוף דקה לאחר גילוי גופת המנוחה ,וע"ע ספין דנידין המחלץ האלמוני) .זאת משום שהח"מ היה ער
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מזמן לעובדה כי גופה יכולה לדמם בתנאים מסויימים לאחר המוות ,ולכן גם מצא לנכון
לעדכן את מומחה ההגנה בבל בעובדה כי גופת המנוחה לא הוזזה לאחר מציאתה!
ואולם ,גם כאן המשיבה החסירה מבהמ"ש הנכבד שלוש עובדות חשובות :א .כי היא הסכימה
כבר שגופת המנוחה לא הוזזה! (אלא שנגעו בה וכו' )...ב .כי היא לא שאלה את ד"ר קריספין
(ספציפית) אם דמה של המנוחה זרם מגופתה לאחר שזו התגלתה ,ביחס לסיבת המוות:
"אובדן דם חיצוני כתוצאה מחתכים בצואר" ,או מה הסיכויים שזרם ממנה דם במועד זה!
(העתק העמוד האחרון של חווה"ד הפתולוגית ,הכולל את סיבת המוות ,מצ"ב כנספח ד'.
במקום זאת היא שאלה אותו שתי שאלות תאורטיות כלליות! אחת מהן היתה" :האם דם
יכול לצאת מגופה לאחר המוות כתוצאה מהזזתה?"( .ו"האם דם יכול לזרום מגופה שעה
לאחר שנרצחה?" ,וראה ציטוט שתי השאלות בתחילת חווה"ד ,נספח ב' לתגובה זו).
ג .כי בכל מקרה ,גם אם בניגוד למציאות ,צווארה החתוך של המנוחה יכול היה לדמם כחמש
שעות אחרי מותה ,הרי שהדם הניגר ממנו היה רחוק "שנות אור" מהעקבה הזרה
הראשונה(!) ,ולפיכך היה מטפטף על צידה הקיצוני שמאלי של רצפת התא ולא על מכסה
מושב האסלה! וראה בנדון שלוש תמונות מהזירה ,המדגימות זאת באופן ודאי ,מצ"ב
כנספח ה'.
 .9המשיבה נמנעה במתכוון מלשאול את ד"ר קריספין באופן ספציפי אם דמה של המנוחה זרם
מגופתה לאחר שזו התגלתה או מה הסיכויים שזרם ממנה במועד זה ,משום שככל הנראה
כבר נועצה בסוגייה הנדונה עם רופא משפטי ולפיכך ידעה כי תקבל תשובה שלילית מאותם
הנימוקים שציין ד"ר קוגל בהרצאה המקוונת!
כשהח"מ ציין זאת כבר במסגרת בקשותיו הקודמות ,המשיבה טענה כי מדובר בדברי "בלע",
ואולם המציאות מלמדת שהח"מ צדק וצודק .זאת בשל הסיבות הבאות:
א .משום שד"ר קריספין כתב את חוות דעתו הכללית כבר לפני כתשעה חודשים ,ביום
 ,30.12.19ומאז שהגיש הח"מ את הבקשה לצירוף ההרצאה המקוונת כראיה נוספת (ביום
 )28.6.20חלפו גם כמעט שלושה חודשים(!) ,והנה מתברר כי כל משך הזמן הזה המשיבה
לא פנתה ביזמתה לד"ר קריספין כדי לקבל חוו"ד משלימה בסוגיה ,נוכח דבריו של ד"ר
קוגל!
היתכן?? הרי לדבריה היא חפצה באמת .הרי לדבריה היא חותרת לאמת .הרי לדבריה רק
במקרה היא הסתפקה באותן שתי שאלות כלליות לד"ר קריספין .והרי לדבריה ד"ר קוגל,
הרופא המשפטי מספר אחד בארץ ,לא כשיר לתת חוות דעת בנדון ,משום שלדעתה דבריו
שגויים או מוטים לטובת המבקש מדעת או שלא מדעת.
ב .משום שגם אם נתאמץ ונניח לטובתה כי מחדלה הנדון לא היה מכוון ,הוא מעיד כאלף
עדים כי האמת ממנה והלאה ,וכי הח"מ צודק! – מטרתה היא כפולה ואיומה – הותרתו של
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המבקש לנצח במאסר עולם למרות שהיא יודעת כי הוא חף מפשע ,והותרתה של א.ק חופשייה
למרות שהיא יודעת כי היא שרצחה את המנוחה! התנהלות שאינה לכבוד למדינה.
 .10לגבי סע'  6לתגובתה – כאן המשיבה שוב הביאה את דברי המומחה החדש הנוסף מטעמה,
מר לייפר ,שלדבריו עפ"י נסיונו העשיר גם נגיעה [עם קצה הציפורן ,כמו ששיחקנו פעם דוקים]
בגופה תגיר ממנה דם.
מדובר בעוד ספין והטעייה ,וזאת בשל ארבע הסיבות הבאות:
א .משום שמר לייפר העיד על עצמו בעצמו ,בע'  6לחוות דעתו כי אין הוא מומחה בסוגייה
הנדונה ואיננו מוסמך לחוות בה דעה! וראה שם לאחר אמצע העמוד" :תשובתו של
[בבל]...היא כי שלושת [כך במקור] עקבות הנעל [שלוש העקבות הזרות] נוצרו לא יאוחר
משעה לאחר סיום הדקירות .הוא מתבסס על העובדה כי דם יפסיק לנזול על מכסה מושב
האסלה לא יאוחר משעה לאחר הדקירות .התייחסותי לתשובתו לשאלה השלישית
ולחלקה השני של השאלה השניה היא כי כלל לא ברור לי למה התכוון ,אבל אם כוונתו כי
הפצע יפסיק לדמם ולנזול ,אזי נושא זה אינו בתחום מומחיותי ועל כן לא אוכל
להתייחס אליו .הדבר היחיד אותו אוכל לומר הוא כי על סמך ניסיוני רב השנים ,מספיקה
תזוזה קלה ולעיתים אף נגיעה קלה בגופה כדי שפצע ימשיך לדמם דימום פסיבי".
העתק חווה"ד של מומחה המשיבה החדש לייפר ,מצ"ב כנספח ו' לתגובה זו.
עינינו הרואות כי למרות שאיננו מומחה בנושא "התנדב" להעיר כי מניסיונו די
ב"נגיעה"...
ב .משום שגם המשיבה עצמה טענה כי הוא איננו מומחה לנושא הנדון וזאת בסע' 125
לתגובתה לבקשה (ראה נספח א' לתגובה זו)" :ענין זה הוא בתחום מומחיותו של רופא
משפטי".
ג .משום שהמשיבה התכוונה בדבריה למומחה ההגנה בבל ,ואולם לייפר אף הוא איננו רופא
משפטי.
ד .משום שלהבדיל מקביעתו של מומחה ההגנה בבל כי העקבות הזרות הוטבעו מקסימום
שעה לאחר מות המנוחה ,אשר נתמכה ,כאמור ,בחוות דעתו הזהה להפליא של מומחה
המשיבה ד"ר קריספין (דקות עד עשרות דקות אחרי המוות – ראה נספח ב' לתגובה זו),
הרי שתוספת ה"נגיעה" ,נעדרת המומחיות (ולמעשה ה"מוזמנת") של לייפר ,מופרכת
מכללא ע"י מומחה המשיבה החדש קריספין! זאת משום שהאחרון כלל לא הזכיר בחוות
דעתו את האפשרות הפנטסטית לפיה "נגיעה" בגופה תגיר ממנה דם(!) והתייחס רק
לאפשרות שתוזז.
 .11לגבי סע'  9לתגובתה – כאן המשיבה ביצעה את תפנית ה"פליק פלאק" והתנערה פתאום
מהסכמתה כי הגופה לא הוזזה! העיתוי איננו מקרי והוא מגיע רק לאחר שהח"מ הצהיר שוב
ושוב כי הראיות החדשות בצירוף תגובת המשיבה ,מוכיחות מיידית כי המבקש זכאי .כך
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בבקשתו מלפני שלושה חודשים לשחרר את המשיב לאלתר ממעצרו ,כך בדיון ביום 6.9.20
וכך בבקשתו מיום  22.9.20להפרדת הדיון בהרחבת פראפרזה ב' מהדיון בראיות החדשות.
המשיבה חישבה אפוא מסלול מחדש ,ובאופן מניפולטיבי ,פתאום ,כביכול כבדרך אגב ,ציינה
כי הסכמתה התייחסה כביכול רק לאפשרות הוצאתה מהתא (שלא היתה מלכתחילה
רלוונטית בכלל משום שכתם הדם ,המכסה על העקבה הראשונה ,הונצח בתצלום כשהוא
צמוד לגופת המנוחה ,שעדיין היתה שרועה על מכסה מושב האסלה ,כפי שהתגלתה!)
יתר על כן ,בסיפת הסעיף המשיבה פתאום "הגניבה" את המשפט לפיו הפעולות של אנשי
מד"א "גרמו לתזוזות קלות במנח הגופה [אבל נכתב במסמך מז"פ שהגופה לא הוזזה,
והמשיבה גם הסכימה שלא הוזזה] או ללחץ חיצוני עליה ,והן שגרמו ליציאת דם מהגופה
באחד מהתהליכים המתוארים בחוות הדעת של ד"ר קריספין ,או לזליגת דם באופן אחר".
האם אכן באמת באחד מהתהליכים שציין ד"ר קריספין?? האם באמת זלג דם באופן אחר??
ד"ר קריספין הרי כתב את העובדה המוסכמת כשלעצמה ,כי דם יכול לזלוג מגופה לאחר
הזזתה אולם זאת רק בתנאים מסוימים ,אז מדוע אפוא המשיבה לא פנתה אליו שוב בנדון
כדי לברר האם במקרה הספציפי של המנוחה התקיים אחד מהתנאים הללו ו/או כדי לברר
האם זלג מהגופה דם "באופן אחר" ,וכן כמובן כדי לברר אם ד"ר קוגל צדק כי במקרה
הספציפי של המנוחה ,הגופה כלל לא יכולה היתה לדמם לאחר שהתגלתה ,גם אם היתה
מוזזת.
יתר על כן ,כיצד קרה שהיא לא ציינה את כל האפשרויות החדשות הללו בתגובתה לבקשה
(אפילו כספין נוסף)?? הרי העלתה את אפשרות ה"נגיעות" כאלטרנטיבה יחידה ,שלא
התרחשה ,לתזוזת הגופה!
למותר לציין כי לוליינות זו של המשיבה מחזקת לא רק את טענת הח"מ כי הראיות החדשות
בתת פרק  5.2לבקשה מצדיקות משפט חוזר למבקש ,ואף את זיכויו ,אלא גם את בקשתו
לקבלת חוו"ד מד"ר קוגל.
 .12לגבי סע'  10לתגובתה – כאן המשיבה "מגייסת" תוך הטעייה גם את ד"ר קריספין לספין
ה"נגיעות" ,כאילו גם הוא טען שנגיעות יכולות לגרום לנזילת דם מהגופה ,מה שלא קרה
במציאות.
 .13לגבי סע'  11לתגובתה – כאן מפנה המשיבה לראשונה אי פעם לע'  7לחווה"ד של לייפר ,שבו
הוא טוען למעשה ,בשל הפנייתו לאותן תמונות בעמוד ,כי הגופה הוזזה ממש(....ואפילו לא
במסגרת ספין התזוזה הרפואית הקלה או ה"נגיעה") .לגבי הפנייה זו יפנה הח"מ לארבע
העובדות הבאות ,המוכיחות את אובדן הדרך והעשתונות של המשיבה:
א .בהפנייה זו המשיבה סותרת כמובן את דבריה בסע'  133לתגובתה לבקשה ,לפיהם:
"המשיבה אינה חולקת על כך שהגופה לא "הוזזה" והושארה באותה תנוחה בה נמצאה.
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עם זאת ,כאמור לעיל ,המשיבה סבורה כי לא ניתן לחלוק על כך שהבדיקות שערכו
השניים [הפרמדיק והחובש] לגופת המנוחה והנגיעות הרבות בה ,יכלו גם יכלו להביא
לזרימה מחודשת של הדם מהפצע".
עינינו הרואות כי המשיבה לא היפנתה בתגובתה לבקשה לאותה "תזוזה" בחווה"ד של
לייפר ,ורק אחרי שהח"מ חזר וטען כי היא הסכימה לזיכוי בתגובתה ,הפאניקה והרצון
העז שלא לחתור אל האמת ,דחפו אותה בכל זאת אל חווה"ד האומללה.
ב .בהפנייתה הנדונה המשיבה סותרת את עצמה סתירה מהותית נוספת ,והפעם סתירה
פנימית בתוך אותו מסמך .זאת משום שהרי רק שלושה סעיפים קודם ,בסע'  9לתגובתה
בענין ד"ר קוגל ,היא טענה כי פעולות אנשי מד"א הן ש"גרמו לתזוזות קלות במנח הגופה"
או ללחץ עליה ,וכו' והנה היא משליכה פתאום את יהבה על הזזה ממשית של הגופה.
ג .תזת ההזזה של לייפר בע'  7לחוות דעתו מופרכת ע"י הודעותיהם של הפרמדיק איל בן
משה ,והחובש (נהג האמבולנס) צבי נבו (נספחים  76 ,23לבקשה) ,אשר הוגשו בהסכמה
לבהמ"ש קמא .זאת משום שהפרמדיק מסר כי....":ומכיוון שהתבקשנו ע"י קצין
המשטרה במקום ,ראובן ,לא להזיז את הנערה ,ביצענו קביעת מוות ראשוני בטרם הגיע
רופא ,אותו היזמנו [אבל בפועל כלל לא נכנס בסופו של דבר לתא משום שכניסתו נאסרה ע"י
השוטרים] ע"י חיבור למוניטור"...
ואילו החובש מסר..." :נאמר לנו ע"י קצין משטרה לא לגעת יותר מדי בנערה ,ולצורך
קביעת המוות היינו חייבים לחבר מוניטור ...אני בשלב זה חיברתי את המוניטור...הסטתי
לה שוב את השיער"...
מכאן עולה כי שני הצדדים הסכימו במשתמע כי לא יתכן שהפרמדיק והחובש הזיזו את
הגופה כפי שלייפר הציע (ובכלל) ,ולכן גם לא בכדי המשיבה התעלמה ,כאמור ,מקביעתו
הנדונה בתגובתה לבקשה!
ד .דברי לייפר בע'  7לחוות דעתו מופרכים גם ע"י אחד משני מגלי גופת המנוחה – צבי חוטר
– אשר לפי גירסתו הגופה התגלתה באותו מנח שבו צולמה לאחר מכן ע"י מז"פ .וראה
הודעתו כשעתיים אחרי שגילה את הגופה ,ת( 317/נספח  55לבקשה) בע' )11 ,10( 4 ,)2( 2
כי בעת הצצתו מלמעלה ראה כי "...השערות שלה הסתירו את פניה ,"...וכי לאחר שפתח
את הדלת התא ועמד בפתחו ,כדקה לאחר גילוי הגופה (באמצעות הפלייר שהביא אב
הבית ,הרועד) ראה כי "...ראשה הייתה [היה] מוטה לצד בצורה שונה לצד שמאל,"...
ובעדותו בע'  )24 ,23( 400הבהיר כי מדובר בצד שמאל של המתבונן מחוץ לתא פנימה.
 .14לגבי סע'  14-12לתגובתה – תוכנם סותר את הסכמתה בתגובתה לבקשה כי הגופה לא הוזזה,
את הראיות החזקות כי הגופה אכן לא הוזזה ,ואת העובדה המדעית המוסכמת ,העולה מכך,
והיא כי כתם הדם כיסה על העקבה הראשונה זמן קצר מאד לאחר מות המנוחה ,כלומר ע"י
הרוצח (רוצחת) ולכן המבקש חף מפשע .כמו כן ,הטענה הפתאומית של המשיבה כי מעילה
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של המנוחה יכול היה גם לטפטף על העקבה הראשונה בגלל תזוזה קלה וכו' ,לא רק שמהווה
הרחבת חזית ,אלא שהיא מהווה ספין נוסף ,המופרך ע"י חווה"ד הפתולוגית (נספח ד' לתגובה
זו) ,שבה נכתב בע'  2סע'  + 1ס"ק א' כי המעיל נמצא ספוג בדם(!) ומכאן ברור כי דם לא יכול
היה להיקוות בו!
 .15לגבי סע'  17-15לתגובתה – המשיבה מרהיבה עוז לטעון לאי קבילות ההרצאה המקוונת של
ד"ר קוגל בשעה שהיא עצמה הגישה לבהמ"ש המחוזי במשפטו המחודש של המבקש ,דיסק
ובו ראיון טלויזיוני של אותו ד"ר קוגל! (ת .)816/זאת ביום  ,13.6.13לאחר שבהמ"ש הנכבד
החזיר את הדיון לבהמ"ש המחוזי ,לצורך שמיעת עדויות שני מומחי הגנה נוספים.
העתק העמודים הרלוונטים מפרוטוקול אותו יום ,מצ"ב כנספח ז' לתגובה זו.
עינינו הרואות כי המשיבה יצרה לעצמה דיני ראיות פרטיים ,הישימים רק לגביה .יתר על
כן ,היא הגישה ראיון טלויזיוני של ד"ר קוגל ,אשר מטבעו הוא נטול ערך מחייב ,ובמקביל
מרהיבה עוז להתנגד להגשת דיסק ,המכיל הרצאה מקוות לסטודנטים לרפואה ,שהיא
בודאי בעלת ערך מחייב! [וראה דוגמה נוספת ליצירת דיני ראיות פרטיים לטובתה באופן
שערורייתי :בסיכומיה במשפט בבהמ"ש קמא היא ציינה כי השוואת דנ"א מיטו' היא בדיקה
מדעית ,אמינה ומדוייקת ,ובהמ"ש קמא אימץ את טיעונה כלשונו בהכרעת הדין (ראה סע' 332
(ז') לבקשה) ואולם כשהתגלתה ביום  25.10.18ההתאמה בין הדנ"א המיטו' בשערה ,שאותרה
על בטנה של המנוחה ,לדנ"א המיטו' של א.ח (כלומר לא.ק שלבשה את בגדיו בעת הרצח),
פתאום טענה המשיבה כי ההשוואה נטולת כל תוקף משפטי ,ואף גייסה מומחה חדש נוסף
מטעמה במסגרת התיק הנדון ,שהתיימר לכתוב כי דנ"א מיטו' כביכול אינו תקף ואינו מדויק;
ובאמצעות ספין אכזרי זה ,מנעה מהח"מ כבר לפני שנתיים לבקש את שחרור המבקש באופן
מיידי ,וראה בנדון סע'  336,334לבקשה).
 .16לגבי סע'  20-18לתגובתה – המשיבה טוענת לניגוד אינטרסים של ד"ר קוגל ,ואולם:
א .התעקשותה בנדון של המשיבה מביישת את ד"ר קוגל וגם אותה עצמה .האם באמת
הגיוני כי העובדה שהוא העיד מטעם המבקש במשפט (ובהמשך גם כראש המכון ,ועל כך
מיד להלן) יוצרת סכנה שהוא לא יכתוב חוו"ד ישרה ומקצועית?!
טענה זו של המשיבה מקוממת במיוחד לאור העובדה כי הוא כבר הירצה את הדברים
לסטודנטים ,והרי חזקה הגיונית כי לא היה מטעה אותם.
ב .יתר על כן ,מניסיונו של הח"מ עם מומחים מחו"ל ,רבים מהם מעידים בתוקף מומחיותם

גם עבור התביעה וגם עבור ההגנה .פעם לצד זה ופעם לצד זה .כך נוהג לעשות מזה
שנים רבות גם מומחה ההגנה בבל!
ג .כאמור ,ד"ר קוגל "העיד" במשפטו של המבקש פעמיים .פעם ראשונה בשנת  ,2009עדות
כהלכתה כעד הגנה בבהמ"ש המחוזי ,ובפעם השניה ,בשנת  ,2014כראש המכון ,חרף אותו
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הסכם ניגוד אינטרסים ,ובהסכמת המשיבה ,שכיום משליכה את יהבה על אותו הסכם,
בהתנגדותה לבקשת המבקש לקבל חוו"ד מד"ר קוגל ,במקום להשליך את יהבה על חקר
האמת!
אז החליט בהמ"ש הנכבד ביום  16.9.14כי ד"ר קוגל ישיב בתצהיר תשובות בכתב ,וזאת
במענה לשאלות שיופנו אליו ע"י הצדדים ,וכי תשובות אלה יוגשו לבהמ"ש הנכבד
במסגרת הליכי ערעורו של המבקש (נספח ח' לתגובה זו).
וראה בנדון את תגובת המשיבה מחודש ספטמבר  2014לבקשת ההגנה להעיד את ד"ר
קוגל בסוגיה מדעית חדשה מזו שלגביה העיד במשפט במחוזי (הפעם לגבי להב הסכין),
המצ"ב לתגובה זו כנספח ח'.
עינינו הרואות כי בסע'  11לתגובתה אז היא כתבה כי "לפנים משורת הדין ,הרי שאם
בהמ"ש הנכבד ימצא לכך הצדקה ,המשיבה לא תתנגד לכך שעדותו של ד"ר קוגל בענין

תישמע בבית המשפט ,כמבוקש....יצויין עוד כי אי התנגדות המשיבה להעדת ד"ר
קוגל הינה אף חרף הסדר ניגוד העניינים עליו חתום ד"ר קוגל",
ובסע' ( 12ג) הוסיפה..." :ובהתחשב בכך שמדובר בתיק רצח ,שבגינו נדון המבקש למאסר
עולם ,הרי שאם בהמ"ש הנכבד יסבור כי יש לכך הצדק ,לא תהיה למשיבה התנגדות כי
ד"ר קוגל יציג באופן ישיר את עמדתו ,במסגרת עדות שימסור בבהמ"ש המחוזי ,וזאת
למען "מראית פני הצדק".

וכאן כמובן נשאלת השאלה מדוע כיום המשיבה "עומדת על רגליה האחוריות"
ו"עולה על בריקדות" כדי למנוע קבלת חוו"ד מד"ר קוגל?? הרי ברור
שהתנגדות זו היא לא עניינית(!) ,וכלל לא קשורה להסכם ניגוד העניינים
שד"ר קוגל חתום עליו!
וראה גם את החלטת בהמ"ש הנכבד מיום  ,16.9.14המצ"ב כנספח ט'.
 .17לגבי סע'  22 ,21לתגובתה – גם כאן מדובר בספין משום שהמשיבה כלל לא שאלה את ד"ר
קריספין ,כאמור בסע'  8סיפא 9 ,לעיל ,האם במקרה הספציפי של המנוחה ,הגופה דיממה
אחרי שהתגלתה או למצער אם יכולה היתה לדמם אחרי שהתגלתה ,וזאת למרות שלטענתה
כתבה לו כי הוא מתבקש להשיב על "שני נושאים הקשורים בזליגת דם במקום מציאתה של
גופת המנוחה".
אז מה אם המנוחה הוזכרה?? שתי השאלות לא התייחסו(!) ,לא אל סיבת המוות שלה (אובדן
דם חיצוני כתוצאה מחתכים בצוואר) ,ולא אל יתר הנתונים הספציפיים שפורטו בחווה"ד
הפתולוגית לגביה וכן בזירת הרצח!
לכן למעשה דר .קריספין נותר בבחינת "דף חלק" לגבי המקרה הספציפי בתיק הנדון ,ולכן
גם חוות דעתו של דר .קוגל איננה יכולה לסתור את דבריו במאומה!
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יתר על כן ,בשנת  ,2014המשיבה כבר נתנה ,כאמור ,את הסכמתה לעדות ד"ר קוגל ,בהדגישה
כי הדבר נעשה חרף הסכם ניגוד הענינים עליו חתם כמנהל המכון .בהמשך לכך הוא נתן
תצהיר תשובות ,מה שיכול להתבצע ,למצער ,גם בתיק הנדון.
 .18לגבי סע'  23לתגובתה – ד"ר קוגל השמיע את עמדתו הברורה והנחרצת בהרצאה המקוונת,
ולא היה צריך לבקר בזירה לשם כך .אדרבה ,המשיבה הרי פנתה ,כידוע ,לד"ר קריספין,
והגישה את חוות דעתו כראיה חדשה מטעמה .זאת למרות שאף הוא לא ביקר בזירה.
ד"ר קוגל הוא הרופא המשפטי מספר אחד במדינה ,ודומה שהמוניטין הגדול שצבר אינו
בכדי .כמו כן ,הוא הביע את דעתו המקצועית בסוגיה חשובה זו בדיוק בעת שבהמ"ש הנכבד
יושב על המדוכה בטרם הכרעה בבקשה .לכן אך מתבקש כי הוא זה שייתן את חוות דעתו
בסוגייה או למצער את תשובותיו לשאלות ,שיפנו אליו הצדדים ,כפי שנעשה בהוראתו של
בהמ"ש הנכבד בשנת ( 2014הוא נתן תצהיר תשובות לשאלות שהיפנתה בסופו של דבר רק
ההגנה הואיל והמשיבה ויתרה על זכותה לשאול).
 .19לגבי סע'  24לתגובתה – ראשית ,הח"מ מבהיר כי פנה אל פרופ' היס ,והוא זה שאמר כי הוא
מנוע וכו' .לכן אין המדובר בעמדת הח"מ .שנית ,ד"ר קוגל כבר הביע את עמדתו המקצועית
בענין ,ולכן הוא ,כאמור ,המתאים ביותר לתת חוו"ד בענין .שלישית ,כל התעקשות המשיבה
שלא לקבל את חוות דעתו של ד"ר קוגל ,היא כאמור ,ספין ,שהרי בשנת  2014כבר הביעה את
הסכמתה לעדותו החדשה ,בנושא חדש מבחינתו האישית ,למרות שכבר היה חתום על הסכם
ניגוד העניינים כראש המכון.
 .20לגבי סע'  36-26לתגובתה  -הח"מ סבור כי בשל כל נימוקי תגובה זו אין זה ראוי כלל וכלל
לשלוח את הח"מ גם לבקש מימון וגם לחפש מומחה בחו"ל ,ומקל וחומר משום שאילוץ כזה
יסרבל ויאריך את ההליך בתיק הנדון ,בדיוק הפוך מהאינטרס של המבקש ,וכל מילה נוספת
מיותרת.

בשל כל האמור לעיל מתבקש בהמ"ש הנכבד להורות כי:
א .ד"ר קוגל יגיש מטעמו של בהמ"ש הנכבד חוו"ד לגבי השאלה הבאה ,בהתאם לסקירת
נתוני הזירה הבאים:
"גופת המנוחה תאיר ראדה ז"ל התגלתה בתא שירותים בחלוף כחמש שעות לאחר מותה,
שנגרם כתוצאה מאובדן דם חיצוני מחתכים שבוצעו בצווארה (וראה עמוד אחרון של
נספח ד' לתגובה זו).
בעת שהתגלתה המנוחה היא היתה שרועה על מכסה מושב האסלה (להלן :המכסה)
כשישבנה וגבה התחתון על המכסה ,ראשה מוגבה ונשען על מיכל ההדחה ,מוטה אל קיר
התא השמאלי (מעיני המתבונן מבחוץ) ,לחייה השמאלית צמודה אל הקיר וצווארה
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ממוקם מעבר לאסלה ,מעל פינת התא השמאלית הרחוקה (מצ"ב תמונות הגופה כפי
שנמצאה וכן כתמי הדם שנמצאו פזורים בתוך התא).
כמו כן ,התגלה בסמוך לגופתה ,על גבי צדו הימני של המכסה (מעיני המתבונן מבחוץ),
בסמוך לישבנה של המנוחה ,כתם דם של המנוחה שזלג ועצר באותו מקום (להלן :כתם
הדם) (מצ"ב תמונות).
מספר דקות לאחר גילוי הגופה ניגשו אליה פרמדיק וחובש ,וביצעו את הפעולות הבאות
בהתאם לעדויותיהם:
הפרמדיק....":ומכיוון שהתבקשנו ע"י קצין המשטרה במקום ,ראובן ,לא להזיז את
הנערה ,ביצענו קביעת מוות ראשוני בטרם הגיע רופא ,אותו היזמנו [אבל בפועל כלל לא נכנס
בסופו של דבר לתא משום שכניסתו נאסרה ע"י השוטרים] ע"י חיבור למוניטור"[...על הגופה נותרו
מספר מדבקות עגולות ,שהודבקו על ידם]

החובש..." :נאמר לנו ע"י קצין משטרה לא לגעת יותר מדי בנערה ,ולצורך קביעת המוות
היינו חייבים לחבר מוניטור ...אני בשלב זה חיברתי את המוניטור...הסטתי לה שוב את
השיער"...
השאלה :האם הדם ,שהותיר את כתם הדם ,זלג אל המקום שבו הוא נמצא בסמוך לאחר
שהמנוחה מתה מפצעיה? או רק אחרי שזו התגלתה (כחמש שעות לאחר מותה)?
ב .לחילופין ,ד"ר קוגל ישיב בתצהיר בכתב על השאלה שהובאה בס"ק הקודם ,בהתחשב
באותם נתונים ,וכן על שאלות נוספות הקשורות בנתונים אלה ככל שמי מהצדדים ישאל
אותו.

ירום הלוי ,עו"ד
ב"כ המבקש
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