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 לכבוד 

 ד"ר אביחי מנדלבליט

 2018 נובמברב 6                                                                 היועץ המשפטי לממשלה

 

 א.נ.,

 

 בקשה ציבורית להגשת בקשה למשפט חוזר לרומן זדורובהנדון: 

אנו, החתומים מטה, קוראים ליועץ המשפטי לממשלה להפעיל את סמכותו הקבועה בחוק וליזום 
המשפט -ידי שופט המיעוט בבית-משפט חוזר בעניינו של רומן זדורוב. הספקות שהועלו הן על

ידי פרופסורים למשפטים במאמריהם מחייבים התייחסות ספציפית ובירור -העליון והן על
 משפטי נוסף.

מצורף מסמך מפורט שכתבו אריק שנקלר ומירון סאיצקי, שבו מוצגים ספקות שונים  לבקשה
שמעוררת ההרשעה. החתימות על הבקשה משקפות הסכמה מלאה לאמור בפתיח הנ"ל ולא 
בהכרח לפרטים שבמסמך הנלווה, אלא אם ביקש החותם, מפורשות, לחתום גם על המסמך 

 המפורט. 

 

פרופסור מן המניין במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ובבית הספר  - פרופסור בועז סנג'רו

למשפטים במכללה האקדמית ספיר. מייסד החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה במרכז האקדמי. מומחה 

-למשפט פלילי ולדיני ראיות, פרסם חמישה ספרים בישראל ובאנגליה. פרסם מעל חמישים מאמרים בכתבי

אל ובארצות הברית. פרסם למעלה ממאתיים רשימות קצרות וראיונות בעיתונות עת משפטיים בישר

 (. 2014הכללית. ספריו האחרונים הם: "הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות" )

.Safety from false convictions (2016) 

 –הפרקליטות ובתי המשפט  המשטרה, –במאמריו, פרופסור בועז סנג'רו מבקר את מערכת המשפט הפלילי 

 בחתירה מתמדת לשיפור.

 

. פרופסור אמריטוס 2005מתמטיקאי ישראלי וזוכה פרס נובל לכלכלה לשנת  -פרופסור ישראל אומן 

 . באוניברסיטה העברית. תחום מחקרו העיקרי הוא: תורת המשחקים

 לנו הצלחה".-בכל ליבי אני מאחל לכם"

 

פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים. מומחה למשפט  -פרופסור אליאב שוחטמן 

פרופסור שוחטמן הוא גם ממניחי אבן היסוד למכון . 2011למשפט העברי לשנת  .העברי וזוכה פרס א.מ.ת

להכשרת טוענות רבניות, אשר חולל תמורה ממשית בעולם המשפט הישראלי בכל הנוגע לשוויון המגדרי בייצוג 

  .ת הדין הרבניבעלי הדין בבי

 "אני שמח לצרף חתימתי לבקשה שאין צודקת ממנה."
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תחומי העניין של פרופסור חבר במרכז האקדמי למשפט ועסקים.  -פרופסור רינת קיטאי סנג'רו 

פרופסור קיטאי סנג'רו הם סדר דין פלילי, דיני עונשין, משפט וספרות ותורת משפט טיפולי. היא פרסמה 

 .ועשרות מאמרים בעברית ובאנגליתספר בנושא דיני מעצר 

 

 פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית בירושלים.  -פרופסור אלון הראל 

 מחזיק בקתדרה למשפט פלילי ע"ש פיליפ ואסטל מייזוק. 

 .Why Law Mattersמחבר הספר: 

 

שני פרופסור חבר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בעל תואר  -דורון מנשה  פרופסור

.(M.LL מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני )בהצטיינות יתרה( )M.A.  בפילוסופיה )בהצטיינות יתרה( ותואר

וראש  דין ודברים )בציון "מעולה"( מאוניברסיטת תל אביב. עורך ראשי של כתב העת JSD שלישי במשפטים 

המתמחה בדיני ראיות וההליך הפלילי. הוא מומחה  -תכנית המוסמך הייחודית בפקולטה לתורת השפיטה 

 Evidence on Commentaryשם בתיאוריה של דיני הראיות, חבר מערכת בכתב העת הבין לאומי ידוע 

International  משמש עורך מדור חוק ומשפט בעיתון המאמרים והבלוגים,jokpost.com  והיה העורך

 הראשי של כתב העת הארת דין . פרופ' מנשה פרסם שלושה ספרים: הלוגיקה של קבילות ראיות )בהוצאת

( , )עם איל גרונר ( והתיאוריה של 2017, מהות הספק הסביר בהוצאת נבו 2008מאגנס ואוניברסיטת חיפה, 

שפיטות בארץ ובעולם  -מאמרים ורשימות מקצועיות ו 60 -( וכ2017הראיות ) בהוצאת פרשחלטין גינוסר 

תורת השפיטה,  בתחומי המתמטיקה של דיני הראיות, התאוריה של הפרוצדורה האזרחית והפלילית,

   הלוגיקה של המשפט ועוד.

 .9כתב ביחד עם עו"ד איל גרונר את נספח 

 

פרופסור למינהל עסקים במרכז האקדמי רופין המתמחה בתחום של קבלת  - פרופסור יוסי יסעור
 ההחלטות. ספריו:

 2010.הוצאת מטר, גם לכם לא היו מים חמים? מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות,  

 2005.אוניברסיטת תל אביב -הוצאת רמות , הגיון ורגש בקבלת החלטות ובלקיחת סיכונים,  

 2000.זמורה ביתן מן על פשע ועל החלטות, הוצאתרו ,אשליית האפס,  

 אוניברסיטת תל אביב,  - הוצאת רמות, ספר על תהליכים המובילים לרצח ,ההחלטה לרצוח
1995. 

 ספר על קבלת החלטות במושב העובדים בישראל, הוצאת רמות  ,תחום המושב- 
 .1990אוניברסיטת תל אביב, 

 

בחישוביות עצבית  .Ph.Dסיים לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים.  - פרופסור דוד גולומב

גוריון בנגב. ראש מרכז -ובפיסיקה. פרופסור במחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה של התא באוניברסיטת בן

  זלוטובסקי למדעי העצב באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_-_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_-_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
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בכירה בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. מרצה  -אסף -ד"ר קטיה זכרוב

 מומחית בקניין רוחני, בסימני מסחר ובחוק האזרחי הגרמני. פרסומים מייצגים:

Of Patents and Cobras: Changing the Incentive Structure of Patent Law, 35 Cardozo Arts & 

Entertainment Law Journal 1 (2017) 

Buying Goods and Doing Good: Trademarks and Social Competition, 67 Alabama Law 

Review100-139 (2016) 

Capitalism against Freedom, 38 NYU Review of Law & Social Change 201-268 (2014) 

 

 עמית הוראה בחוג לקרימינולוגיה, מכללת גליל מערבי. - ד"ר יוסף זוהר

 אילן.-מחקר יישוב הסכסוכים השיפוטי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר עמית מחקר בפרויקט

משפט הפלילי, הודאה במשחקי של ה-ו האקדמיים, מתמקד ד"ר זהר בניתוח כלכלי ותורתבמחקריו ומאמרי

ניהול ההליך  אופןברפורמה מסקנות מחקריו הובילו לניסוח הצעה ל והשלכותיה. תופעת עסקאות הטיעוןו

על  לביצוע בקרה ראייתית והטלת חובההליך הפלילי ב הפלילי, הצעה הכוללת העצמת תפקיד השופט

 הסדרים.

יהווה טקסט על מנת שאסופת מאמריו מתוכננת לצאת לאור בספר שיקרא "משפט פלילי במצל המיקוח", 

, המתמודדים עם עריכת הפליליעורכי דין ושופטים בתחום ול, וק לתלמידי משפטים וקרימינולוגיהב

 .עסקאות הטיעון מדי יום

 סיפורו האמיתי של יוסף בן משה זהר". -מחבר הספר "הקבצן השביעי 

ייצג את התנועה להפחתת מעמד ההודאה, בנוגע להצעת חוק עסקאות הטיעון, בדיונים בוועדת 
עדת סדר הדין הפלילי החוקה, חוק ומשפט, ובנוגע לדרישת הסיוע להודאה, ייצג את התנועה בוו

 בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס, עדנה ארבל.

 

מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מלמד דיני עונשין, דיני  -ד"ר עמית פונדיק 

 .ראיות ועבירות מין, ומתמחה בשימוש בראיות סטטיסטיות במשפט הפלילי

 
מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ועמית מחקר במרכז  -ד"ר אבישלום וסטרייך 

  .קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית שבמכון שלום הרטמן

 

מרצה לכלכלה באוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר העיקריים שלו הם כלכלה  -י מיכאל ד"ר מוטי

את המנגנונים הפסיכולוגיים וההתנהגותיים  פוליטית, כלכלה חברתית, משפט וכלכלה. בפרט, הוא בוחן

   המנחים והמניעים תופעות חברתיות, פוליטיות ומשפטיות.

"השאלה המשפטית אינה מה הסיכוי שרומן זדורוב הוא הרוצח, אלא האם אשמתו הוכחה מעבר 

 לספק סביר, שעה שברור לכל שבתיק זה קיים גם קיים ספק סביר".
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 פריז. Ecole Normale Supérieure -סיים לימודיו ב  -ד"ר דוד הנסל 

 Ph.D בפיסיקה תיאורטית. חוקר בכיר ב- CNRS ובאוניברסיטתParis Descartes  .בצרפת 

 פרופסור אורח באוניברסיטה העברית בירושלים. מדען מחקר, קמפוס המחקר של 

HHMI Janelia Research Campus, Ashburnארה"ב ,. 

 Emmanuelישראל. נשיא הוועדה המארגנת הבינלאומית של -מנהל המעבדה למדעי המוח של צרפת

Levinas centennial (2006 נשיא האגודה הבינלאומית של .)Société Recherche Emmanuel Levinas 

(France)  צרפת( וחבר מועצת המנהלים של(Levinas Society .)בצפון אמריקה )ארה"ב 

 

במכללה האקדמית ספיר ובקריה בבתי הספר למשפטים מרצה בכירה  - אליגון דרד"ר אורנה 

 האקדמית אונו. 

  מחברת הספרים:

Orna Alyagon Darr, Plausible Crime Stories: The History of Sex Offences in Mandate 
Palestine (Cambridge University Pres,  2019);  

Orna Alyagon Darr, Marks of an Absolute Witch: Evidentiary Dilemmas in Early Modern 
England (Aldershot: Ashgate, 2011). 

 

מנהלת פרוייקט פרסום כתבי הפילוסוף היהודי עמנואל לוינס בהוצאת מאגנס. היא  -ל ד''ר ז'ואל הנס

 ,SIREL (Société Internationale de Recherches Emmanuel Levinasבין מייסדי 

Paris) וNALS North Ameican Levinas Society .)היא אירגנה בשיתוף  2015בדצמבר  )ארצות הברית

בעניין המשפט  לחיבור בין השגותיו של עמנואל לוינס  המוקדש אירוע עם ד''ר יוסף זהר בסינמטק תל אביב

והצדק לסוגיות העומדות כעת על סדר היום של החברה הישראלית: המחויבות לבירור האמת במערכת 

 .המשפט הפלילי ובפרט המאבק להפחתת מעמד ההודאה

 

הסניגורית הציבורית של מחוז הדרום )בדימוס(. פעילה להפחתת מעמד  -ק ד"ר דליה צמריון חל

 נושא משפט פלילי עם דגש על עיוותי דין והרשעות שווא. ההודאה. כיום, מרצה באקדמיה ב

 

 .חיפה אוניברסיטת למשפטים הפקולטה, שלישי לתואר תלמיד - עו"ד )דוקטורנט( איל גרונר

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. מחבר משותף )עם פרופ' דורון מנשה( של הספר  L.L.M  תואר

 ( ושל מאמרים נוספים. 2017"מהות הספק הסביר" )הוצאת נבו, 

  .9כתב ביחד עם פרופסור דורון מנשה את נספח 

 

 מורה בבית הספר למשפטים של האוניברסיטה העברית.  -מליה -יוסף סין

 מאגרי מידע וחיפוש ברשות הפטנטים.מנהל תחום 

 בוחן פטנטים בכיר בתחומים: מכשור רפואי, פרמצבטיקה, קוסמטיקה ומזון.

 במדעי הרוקחות, בית ספר לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית ירושלים. .M.Sc בעל תואר
 

http://esclh.blogspot.com/2018/11/book-orna-alyagon-darr-plausible-crime.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EuropeanSocietyForComparativeLegalHistory+%28EUROPEAN+SOCIETY+FOR+COMPARATIVE+LEGAL+HISTORY%29
http://esclh.blogspot.com/2018/11/book-orna-alyagon-darr-plausible-crime.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EuropeanSocietyForComparativeLegalHistory+%28EUROPEAN+SOCIETY+FOR+COMPARATIVE+LEGAL+HISTORY%29
https://www.routledge.com/Marks-of-an-Absolute-Witch-Evidentiary-Dilemmas-in-Early-Modern-England/Darr/p/book/9780754669876
https://www.routledge.com/Marks-of-an-Absolute-Witch-Evidentiary-Dilemmas-in-Early-Modern-England/Darr/p/book/9780754669876
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בקבוצות הפייסבוק השונות חבר  יזם בתחומי הכסף המוצפן והבלוקצ'יין. -ליאון )אריק( שנקלר 

הפועלות להכרה בחפותו של רומן זדורוב ופתיחת חקירה חדשה לאיתור הרוצחים של תאיר ראדה ז"ל. 

 .על המסמך המפורט גםחתימה 

מנהל רכש ויבוא בחברה ליבוא קרמיקה ושיש. חבר בקבוצות הפייסבוק השונות  - מירון סאיצקי

ופתיחת חקירה חדשה לאיתור הרוצחים של תאיר ראדה ז"ל. הפועלות להכרה בחפותו של רומן זדורוב 

 .על המסמך המפורטגם חתימה 

 

איש הייטק. לשעבר מנכ"ל מרכזי הפיתוח של אינטל ישראל. לאחר יציאתו לפנסיה סיים  - יוסי שנקלר
 "בהצלחה לרומן".לימודי מוסמך בלימודי משפט באוניברסיטת בר אילן. 

 .חתימה גם על המסמך המפורט 

 

מרצה מן החוץ ודוקטורנט בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים,  -עו"ד טל מימרן 

מרכז את הפורום למשפט בינלאומי באוניברסיטה. במילואים, משמש טל כיועץ משפטי במחלקת הדין  אשר

בפני  הצבאית. בעבר, שירת במשרד המשפטים ביחידה אשר ייצגה את ישראל בפרקליטותהבינלאומי 

   ארגונים בינלאומיים ומדינות זרות, בדגש על משפט בינלאומי פלילי ודיני זכויות אדם.

 .חתימה גם על המסמך המפורט

 

הקבוצה פועלת להכרה  – קבוצת הפייסבוק "כל האמת על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל"

ז"ל. כל חברי הקבוצה  בחפותו של רומן זדורוב ופתיחת חקירה חדשה לאיתור הרוצחים של תאיר ראדה

והיא בין הקבוצות הגדולות ביותר  חברים 9825,62הקבוצה מונה פועלים למען מטרות אלה. 

הקבוצה פועלת לטובת מדינת ישראל ואזרחיה. . בפייסבוק בישראל  

 כל מנהליה של הקבוצה חתמו על הבקשה המפורטת בשמם ובשם הקבוצה:

רופא נטורופת. מוכר בציבור מספריו, מאמריו והרצאותיו כבעל גישה מקורית  – ד"ר חיים סדובסקי

חיים בריא וטיפול במפגעים בריאותיים שונים שלא בגישה התרופתית המקובלת. -ומרעננת באימוץ אורח

מחבר הספרים: "לחיות עד 120 – שאלה של החלטה" ו- "בריאות ותוספים במזון – לסלק את הקוץ". 

 חותם בשמו ובשם כל חברי קבוצת הפייסבוק. חתימה גם על המסמך המפורט.

דנה תמרי – פעילה חברתית ומשפטנית. חותמת בשמה ובשם כל חברי קבוצת הפייסבוק. חתימה גם על 

 המסמך המפורט.

רועי וייס – פעיל חברתי, אוהב את ארץ ישראל. חותם בשמו ובשם כל חברי קבוצת הפייסבוק. חתימה 

 גם על המסמך המפורט. 

עבד הרבה שנים בבריכות הדגים של קיבוץ אפיקים. כיום, אחראי על החיילים הבודדים  – ניר יסוד

בקיבוץ. עובד במועצה המקומית יבניאל במחלקת החינוך. חותם בשמו ובשם כל חברי קבוצת הפייסבוק. 

 חתימה גם על המסמך המפורט.
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 המסמך המפורט

אנו, ישראלים טובים הבאים מרקעים שונים, מאזורים שונים בארצנו היפה, בעלי השכלה שונה 

לפנות לבית המשפט  , היועץ המשפטי לממשלה,מבקשים ממךאיש מרעותה ומרעהו,  -ועבודה שונה 

 העליון בבקשה למשפט חוזר לרומן זדורוב שהורשע ברצח תאיר ראדה ז"ל. 

ב', הקובע כלהלן:  31החוקית על פי חוק בתי המשפט בסעיף  זכותךת אנו פונים אליך בזאת לממש א

 ".וליועץ המשפטי לממשלה"הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון 

להגיש בקשה למשפט חוזר, אחרת ו, חובה עליך כמשרת ציבור, ומאחר ואין לציבור יכולת לדעתנ

   . בעניין החלטה ויקבל או היא שהואכדי זו,  בפני שופט בבית המשפט העליון את בקשתנולהביא 

 31עיף לשופט בבית המשפט העליון, סההחלטה לגבי משפט חוזר נתונה,  חוק בתי המשפט,על פי 

נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון   ")א( א: 

שקבע לכך הנשיא רשאי להורות כי בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי שיקבע לכך, יקיים 

  משפט חוזר בענין פלילי שנפסק בו סופית, ...".

אנו מביאים בפניך את פנייתנו זו שכן ולכן, ואת טענותינו, אתה צריך לייצג אותנו ציבור, הכמשרת 

 .בבית הסוהר יושב חף מפשע על לא עוול בכפוקיים חשש גדול, אצל, כל מבקשי הבקשה כי 

חשיבות רבה נודעת לפעילותו של היועץ המשפטי לממשלה למען האמת והצדק. חשיבות רבה 

 קיימת לכך שהוא יעשה שימוש בזכות המוקנית לו לבקש משפט חוזר. 

עיוות דין לה מהווים ראיה ברורה לכאשר ברור כי הנתונים המוצגים בפני היועץ המשפטי לממש

 חייב היועץ המשפטי לממשלה להתערב. ,ובאמת צדקולפגיעה ב

אי התערבותו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין זה, מגדילה את משבר האמון של הציבור הרחב, 

 במערכות אכיפת החוק במדינתנו.

 בבקשה למשפט חוזר: ,שך להעלות בפני בית המשפט העליוןאותם נבק ,נומוקילהלן ני

 פורנזיאליבי  .1

 (:291בית המשפט העלין קובע )מתוך פסק דינו בסעיף 

אובייקטיביים הקושרים את המערער לרצח. בית -"אין חולק כי בזירה לא נמצאו ממצאים פיזיים

אותרו טביעות אצבע של המערער או שרידי המשפט המחוזי עמד בהכרעת הדין על כך שבזירה לא 

דנ"א שלו וכי לא ניתן היה למצוא התאמה בין השערות שנמצאו בתא, לרבות בידיה של המנוחה, 

  להכרעת הדין הראשונה[". 263-251לבין שערותיו ]ראו עמ' 

רצח אין ממצאים פורנזיים ביולוגיים, בזירה או מחוץ לזירה, הקושרים את רומן זדורוב לזירת ה

 ה בזירת הרצח.י רומן זדורוב לא הישל תאיר ראדה ז"ל כ

העובדה לפיה רומן זדורוב לא היה בזירת הרצח, תחזור שוב ושוב במסגרת בקשה זו. זהו ההסבר 

 בבקשה זו. קיימות במקרה זה ויוצגו היחידי האפשרי לעובדות ש

תקדים זה . (331/97ע"פ )התקדים המשפטי המחייב הוא פסק הדין של אבו כף נגד מדינת ישראל 

. מחזקת עוד יותר את משמעות ראייתית מזכה להיעדר ממצאים פורנזייםקובע 
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המתקבלת על ידי  ,עדות מקצועית מוסמכתהיא היעדר  ,פסק דיןאותו על פי  ,משמעות המזכהה

 המסבירה את עובדת היעדר הממצאים. ,בית המשפט

במקרה של רומן  לא בוצעה על ידי בית המשפט העליון ,נכונה של התקדים המשפטי המחייבפעלה ה

)כי  זדורוב. בית המשפט העליון טעה כאשר הוסיף על המבחן האובייקטיבי את אמירתו של הנאשם

 כפי שקבע התקדים המשפטי. השימוש בכלי  העליון, את בית המשפט  ,בכך עיוות. שיבש את הזירה(

ן זדורוב הואשם בהעלמת שני ממצאי החלפה: להב רומן זדורוב לא הואשם בשיבוש הזירה. רומ

כאמור,  אנשי המז"פ שהעידו בבית המשפט. שלשיבוש הזירה על אין עדות הסכין וזוג המכנסיים. 

ו/או לבטל שבש שרומן זדורוב יצליח ל ,אין זה אפשריו - של אחרים ישנם ממצאים פורנזיים בזירה

 לשיבוש הזירה. כלשהן בלי להשאיר ראיות מ ,ובנוסף עשה את כל זהאך ורק את ממצאיו, 

אמירתו של רומן אינה מעשה. הרי הזירה היא נתון אובייקטיבי וקיימת לגביה עדויות של אנשי 

המז"פ. השימוש באמירה של רומן זדורוב כדי להכשיל בדיקה אובייקטיבית חיצונית הבאה לבדוק 

המשפט להשתמש בעדויות אנשי חובה היה על בית  חמור.עיוות דין היא הימצאותו בזירה את 

 המז"פ ולהפעיל את התקדים המשפטי כפי שראוי ונכון לעשותו.

אנחנו מקווים  .הוא שגיאה משפטית -"כוחם של ממצאים פורנזיים בהימצאם ולא בהיעדרם" 

 מהחלטות שיפוטיות פליליות.  , של שגיאה זו,הומחיקתה יביא לביטול ,שהמשפט החוזר

 אינה הגיונית.מבטלת את מאזני הצדק של הכלים הפורנזיים. לא רק זאת, היא גם יאה הזו השג

לדוגמה: בדיקת אבהות, כאשר אין ממצאים וברור שהתוצאה המדעית היא שאין מדובר באב 

ביולוגי יחליט בית המשפט שזהו האב הביולוגי כי, כאמור, "כוחם של ממצאים פורנזיים בהימצאם 

 ולא בהיעדרם".

פרויקט החפות העולמי נשען כולו על היעדר ממצאים פורנזיים. ובכוחם של היעדר ממצאים אלו 

 -אתר פרויקט החפות בארצות הברית  להביא אפילו לביטול הרשעה!

https://www.innocenceproject.org/about/ 

  !היה מביא לזיכויו של רומן זדורוב ,אבו כףשימוש נכון בתקדים 

ומן זדורוב לא היה בזירת הרצח ולכן אין שום ממצא פורנזי הקושר אותו לזירה. זה מקים לרומן ר

זה מייתר את כל השאלות והתהיות האחרות הנוגעות  ,זדורוב אליבי. כאשר יש לנאשם אליבי

 לעניינו.

 .בתי המשפט לחוק 4א  31סעיף ות עילה למשפט חוזר לפי מקימות אלו דעוב

 שימוש בממצאים פורנזיים בתיק זה .2

 לעניין זה:אנחנו מבקשים להביא ראיות חדשות 

נעשה שימוש , 2012, לה נפתח תיק בחשד לרצח תאיר ראדה ז"ל עוד בשנת עניינה של א.ק.ב

שאין  ,המכיר בכך ,שהוציאה פרקליטות המדינה ,(2)נספח  מצורף בזה מסמך. בממצאים הפורנזיים

. לפיכך, לא מקיימת משטרת ישראל  חקירה לא.ק. ממצאים פורנזיים הקושרים אותה לזירה

 בעניינה. 

https://www.innocenceproject.org/about/
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עד תביעה  ,( יורם אזולאיאת בית המשפט לעדותו של רב פקד )בתוארו אזאנו מבקשים להפנות 

יו במכינה וגם כן, בדקנו זאת גם מחקר תקשורת מלמד כי הם ה"מספר אחד. הוא מעיד כדלקמן: 

 בדיקות ד.נ.א שללו". 

בנוסף, מעיד רפ"ק )כתוארו אז( יורם אזולאי, עד התביעה מספר אחד, בעדותו בפני בית המשפט, 

דהיינו, ביצעה משטרת ישראל  וט.א.". DNA"לקחנו מכל העובדים דגימות : 16שורה  30בעמוד 

השוואה של ממצאים פורנזיים לממצאי הזירה לכל העובדים, כדבר שבשגרה, והחליטה שאינם 

 קשורים לרצח.

  -באתר משטרת ישראל הופיעו בזמנו, הדברים הבאים )כרגע, נלקחו מאתר 

/https://www.criminali.co.il): 

 ראיות חפציות"

הן ממצאים הנאספים מזירות עבירה. בעזרתן ניתן לקשור בין זירות עבירה שונות או לקשור בין 

זירת העבירה לבין חשוד. לעתים, ניתן להגיע אל החשוד רק באמצעות ראיות חפציות שנאספו 

 .מזירת העבירה

ניתן גם להסיר חשד מאדם ולשלול את הקשר שלו לזירת העבירה.  בעזרת הראיות החפציות

הראיות החפציות נאספות בדרך כלל על ידי חוקרי זירה ומומחי המעבדות הניידות המגיעים 

 עקבות שהותירו מבצעי העבירה בזירה".לזירות העבירה ומחפשים ממצאים, סימנים או 

 ורומן זדורוב נשלללשום סיבה. הרי גם  במצב עניינים זה מופלה רומן זדורוב מאחרים ללא

 שוחרר לביתו כמו כל האחרים?!יפורנזיים ומדוע לא הממצאים ה

כזה שקיים לגביו זיהוי  -יצוין בנוסף, שהמשטרה לא חקרה אף חשוד פוטנציאלי 

 פורנזי בזירה!

 .בתי המשפט לחוק 2א  31סעיף עילה למשפט חוזר לפי עובדות אלו מקימות 

 

 סנג'רובועז פרופסור  – בדיקות והיעדר ממצאיםריבוי  .3

 להיות מזוכה.סנג'רו על כך שרומן זדורוב חייב בועז ור בקול רם ובשפה ברורה מדבר פרופס

יר התומך בזיכויו ועימם קול ברור ובה ,מאמרים רבים, ראיונות אין ספור בכל אמצעי התקשורת

 של רומן זדורוב, וכמובן, במשפט חוזר לו.

http://sangero.co.il  - ו קישורים למאמריו וראיונותיו פרופסור סנג'רו ובאתר של הוא הקישור ל

כללם גם דעותיו לעניין רומן זדורוב. כדאי וחשוב לקרוא לעומקם את דבריו בקשר לרומן השונים וב

 נג'רו הם חלק בלתי נפרד מבקשה זו.כתביו, מאמריו וראיונותיו של פרופסור ס זדורוב.

מצא הקושר אותו עשו לרומן זדורוב והעובדה ששום מאנחנו מבקשים לדבר על ריבוי הבדיקות שנ

 : (7עמוד  165הסניגור )מתוך מאמר של פרופסור סנג'רו  ., לא התגלהלרצח

ת היא "שוב ושוב חוזר השופט יצחק כהן על ההלכה שלפיה בעוד שהימצאותה של ראייה מדעי

לפי שיטתו של בית  ועוד[. למעשה 260,270,272הימצאותה אין חשיבות ]-משמעותית מאד, לאי

https://www.criminali.co.il/
http://sangero.co.il/
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גם  –המשפט, נראה כי כל אחת מהבדיקות המדעיות עשויה לתמוך רק בהרשעה, אך לא בחפות 

 [.344כשמחפשים ולא מוצאים ממצאים הקושרים את הנאשם לעבירה או לזירתה ]

אך האם הלכה זו עומדת במבחן ההיגיון? נראה כי מן הבחינה הלוגית, כל אימת שיש משקל 

להיעדרו של ממצא. והרי שבעוד  –ולו רק קטן  –משמעותי לקיומו של ממצא, חייב להיות משקל 

)אם  1% -, הרי שלשם יצירת "ספק סביר" די ב99%שכדי להוכיח אשמה נדרשת ודאות של 

כלום לא נוצר כאן ספק כזה? האם ההלכה הנ"ל היא  –יותר ונכמת אותם(  נפשט כללים מורכבים

כ"כ רחבה עד כי היא משתרעת גם על פני כל כך הרבה חוסרים? האין הכמות הופכת בשלב מסוים 

 לאיכות? והאין די בה ליצירתו של "ספק סביר" המחייב זיכוי?"

 

  (:6בהכרעת דינו )סעיף יצחק עמית כותב השופט 

לסיום בנושא זה. ביקורת עיקרית על מוסד ההודאה היא, שהמשטרה משקיעה את עיקר  "והערה

המאמץ בניסיון לחלץ הודאה מהחשוד, וכאשר מושגת ההודאה לעיתים אף נפסקת החקירה. 

ביקורת נוספת היא, שהמשטרה פועלת על פי קונספציה מוטעית של אשמת החשוד. כתוצאה 

נעת מלהשיג ראיות אובייקטיביות ומזניחה כיווני חקירה מכך, טוענים המבקרים, המשטרה נמ

נוספים. לא זה המקרה שבפנינו, רחוק מכך. המשטרה השקיעה משאבי עתק בפענוח הרצח, 

במזבלה האיזורית אחר  ומאות ואלפי שעות עבודה בכל רמז אפשרי. משך שבועות נערכו חיפושים

ונבדקה המזבלה  2נעקר הריצוף במקלט מכנסיו של המערער. לצורך החיפוש אחר להב הסכין, 

מוצגים במעבדה לביולוגיה  150בה נזרקת פסולת הבניין מבית הספר. מאות אנשים נחקרו, ונבדקו 

 ".משפטית במכון לרפואה משפטית, מספר יוצא דופן בתיק רצח רגיל

ה למרות כל הבדיקות הרבות לא נתגלה אף ממצא הקושר את רומן זדורוב לרצח של תאיר ראד

 ז"ל.

את הביטוי הבא )מתוך  ,הסופר סר ארתור קונן דויל שם בפיו של גיבורו המפורסם, שרלוק הולמס

 המיה"(:וה בביהסיפור "שערורי

"אין שגיאה גדולה יותר מהצגת תיאוריה לפני שנאספו הנתונים. מי שהשכיל לעשות זאת ימצא 

 שהתאוריות יתאימו לעובדות".עצמו מעקם את העובדות כדי שיתאימו לתאוריות, במקום 

כזה שקיים לגביו זיהוי  -יצוין בנוסף, שהמשטרה לא חקרה אף חשוד פוטנציאלי 

 פורנזי בזירה!

 לחוק בתי המשפט. 4א  31לה למשפט חוזר על פי סעיף עובדות אלו מקימות עי

 

 שלפוחית השתן ריקה .4

 מפרט את השתלשלות העניינים, לפי טענת התביעה: כתב האישום שהוגש כנגד רומן זדורוב

, עזבה המנוחה את הפרגולה, כאשר היא מודיעה לחברתה כי בכוונתה 13:30בסמוך לשעה  .6

לשתות מים ונכנסה למבנה בית הספר. המנוחה עלתה במדרגות המובילות מרחבת הכניסה 

 אל הקומה השנייה, שם מצויים  שירותי הבנות )להלן: "השירותים"(.
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בסמוך לכך, יצא הנאשם מן המקלט בו עבד אותה עת לתוך חלל מבנה בית הספר,  במקום  .7

 הסמוך למדרגות בהן עלתה המנוחה. 

 הנאשם הבחין במנוחה ונכנס בעקבותיה לשירותים.  .8

המנוחה נכנסה אל תא השירותים השני מכיוון הכניסה )להלן: "התא"(. הנאשם בא  .9

 ההחלטה להמיתה.בעקבותיה, כאשר בליבו גמלה 

המנוחה  נעמדה כשפניה אל הדופן הימנית של התא וניסתה לסגור את דלת התא. הנאשם  .10

 מנע זאת מבעדה, שלף את הסכין, הניף אותה, ושיסף את גרונה של המנוחה. 

הטילה המנוחה, תאיר ( 3נספח )על פי מכתבו של ד"ר חן קוגל  תיאור זה הוא בלתי אפשרי, שכן

לפני מותה. לפיכך, כתב האישום אינו נכון ובהכרח יש לזכות את זמן קצר  ז"ל, את מימיה ראדה

 הנאשם.

 . בתי המשפט לחוק 2א  31המקים משפט חוזר לפי סעיף זהו מידע חדש 

 

 טביעות הנעליים הזרות .5

הנוגע לטביעות הנעליים  הגברת אילנה ראדה אימה של תאיר ראדה ז"ל פרסמה פוסט בפייסבוק

מהווה חלק בלתי נפרד מבקשתנו זו והוא מובא כאן הזרות שנמצאו בתא השירותים. פוסט זה 

 וגם סרטון זה מהווה חלק בלתי נפרד מבקשתנו זו. ,במלואו. אל הפוסט מצורף סרטון

https://www.facebook.com/groups/1388079058083700/permalink/2067093650182234/  

י והשאלה חמש עקבות נעל בלתי מזוהות וטבולות בדם בתוך זירת הרצח מדירות עדיין שינה מעינ"

 .שנים 11 -לי מנוח כבר יותר מלמי הן שייכות לא נותנת 

יסודית בנקודה הקריטית הזאת. כל מי שנכנס לחדר השירותים ה חוקרי המשטרה ביצעו בדיק

בזמן מציאת הגופה של תאיר תושאל ומסר את נעליו לבדיקת השוואה. קצין הזיהוי, אלי שקד, 

מהראשונים שהגיעו לזירה כותב במפורש באחד המזכרים, כי "מרגע הגעתי לא נכנס איש לזירה 

רדליים שקיבל ממני". כעבור זמן, השוטרים עצמם ללא רשותי וכל מי שנכנס אחרי, נכנס עם ע

אף מבצעים שחזור היציאה מתא השירותים ומסיקים כי מי שטביעות נעל אלה שייכות לו הניח 

את רגל שמאל על מכסה האסלה הסגור לצד גופת תאיר, את רגל ימין על מיכל המים, ופעם נוספת 

כל הניסיונות של החוקרים לאתר למי  .3לתא  2את רגל שמאל על קורת הקיר המפריד בין תא 

שייכות טביעות הנעל האלה לא הניבו תוצאה ובית המשפט המחוזי ואחריו גם העליון הסיקו כי 

הן כנראה שייכות לאחד מאלה, שהגיעו לזירה לאחר גילוי גופתה של תאיר, אך מסיבה זאת או 

רצח וכיסה חלק ממנה לא אחרת לא תועד. גם הדם, שניגר על העקבה על מכסה האסלה בזמן ה

 .גרם לאנשי החוק להרהור שני באשר לקביעתם

עקבה ברורה נוספת נמצאה על רצפת התא, אך אינה תואמת את שלוש העקבות במסלול היציאה. 

יורם אזולאי, ראש צוות החקירה, מאשר את הנתון הזה במהלך עדותו בבית המשפט, לשאלתו של 

 :יעו לזירה לאחר מציאת הגופההסנגור, אך טוען כי אנשים רבים הג

העקבות הללו המוכתמות בדם, במיקום שאני הצבעתי בפניך, מצביעות לנו על פי  –שאלה "

ההיגיון הצרוף, כי בזירה הזאת היו לפחות שני אנשים נוספים, כי מסתבר שהעקבה שעל האסלה 

https://www.facebook.com/groups/1388079058083700/permalink/2067093650182234/
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ל. העקבה למטה ועל מתקן הניאגרה ועל הקורה הם כנראה של אותו אדם, אותו דגם ואותו גוד

 .שונה בתכלית השינוי. שני אנשים לפחות בתא הרצח שבו נמצאה תאיר ז"ל, נכון

זה בדיוק מחזק את מה שאמרנו שהיו עקבות נעליים שלא ידענו לשייך אותם לאנשים  –תשובה 

מסוימים, היה המון בלגן בזירה, כאשר אנחנו הגענו. לא הצלחנו לאתר, היו מחלצים והרבה 

 ."אנשים

בתוך "הבלגן" הזה אזולאי ממשיך לשקר ומספר לבית המשפט, כי "...יש לנו עדות שאחד מספר ו

שראה מישהו אכן מטפס בצורה שאתה מתאר מהאסלה לקורה וכו' ", למרות שאותו אדם תיאר 

ועל  2וכלל לא הניח את רגליו בתוך תא  2וממנו עלה וצפה לעבר תא  1מישהו דתי, שנכנס לתא 

. מה בכל זאת קיים? ארבעה אנשים, שלושה מהם חובשי כיפה )על דברי 3עם תא הקיר המפריד 

חוטר, בן צור, דאודי וסומברנו. כל אחד  –אחד מהם מתבסס אזולאי(, שכלל לא נכנסו לתוך התא 

בתורו מתאר מהיכן טיפס ומה ראה, אך בכל זאת אזולאי בוחר לשקר מעל הדוכן ויוצר מצג שווא, 

לא כל ביקורת, כפי שניתן לקרוא בדבריו של השופט כהן: "...ואין להוציא שהשופטים מאמצים ל

מכלל אפשרות כי אחד מהנוכחים הרבים בזירה הוא זה שהותיר את העקבות, כאשר בלהט 

האירועים לא זכר לשחזר כיאות את התנהלותו בתא. עדיין לא עלה בידי המאשימה ליתן מענה 

עקבות אלה נותרו כתוצאה מתרחיש אחר אשר אין חד משמעי לקיומן של העקבות, יכול ו

 ."מתפקידנו לנחש

כהן קובע, שהפרקליטות לא הצליחה לתת הסבר לקיומן של טביעות הנעל הזרות בזירה, ושאין 

לו כל מושג כיצד הגיעו טביעות נעל אלה בדם לזירה, אך הוא מנחש ששקריו של אזולאי תואמים 

האלמוניים הותיר את טביעות נעליו במקום. והשופט )עבריין את ההתרחשות ואחד "המחלצים" 

מין מורשע( מקנח במשפט המחץ הבא: "יכול ויהיו שאלות אשר לעולם תישארנה ללא מענה", 

למרות שבמקום שבו מתקיים משפט צדק או משהו המתיימר להיות דומה לזה, בית המשפט לא 

ימה לומר כי הרשעת הנאשם היא מעבר יכול להשאיר שאלה קריטית כזאת פתוחה ובאותה הנש

 .לכל ספק סביר

 ?מה מלמדים אותנו חומרי החקירה בסוגיה הזאת

שני האנשים הראשונים, שנכנסו לחדר השירותים במהלך החיפושים אחרי תאיר באותו הערב 

הייתה סגורה ונעולה. חדד התכופף וראה זוג  2היו יואב חדד וצבי חוטר. דלת השירותים של תא 

, טיפס ונעמד על קורת הקיר 1כך חוטר עלה על כיסא מחלקו הימני של תא -ים. מיד אחרנעלי

 .תאיר שרועה על מושב האסלה הסגור מלאה בדם וחתכים –וראה מחזה מזעזע שלא ישכח לעולם 

שניהם יוצאים מחדר השירותים בבהלה וחוזרים אליו כעבור כמה שניות, הפעם עם איש 

פלייר כדי -נכנס פנימה, ראה את הדלת הנעולה ורץ להביא שפיץהאחזקה, קובי סומברנו, ש

לפרוץ את המנעול. סומברנו, ידיו רועדות, לא מצליח לפתוח את מנעול הדלת. חוטר לוקח לידיו 

והדרך מעתה והלאה פתוחה להגיע אל תאיר ולבחון את מצבה.  2את הכלי, פורץ את דלת תא 

והאם טיפסו  2קרים, שוב ושוב, האם נכנסו לתוך תא בסרטוני השחזור, שהתבצעו נשאלו כל הנח

ממנו החוצה. התשובה שלהם הייתה שלילית וכך גם של שוטרים ואזרחים בודדים נוספים, 

שהגיעו לאזור. בפוסט קודם כבר הזכרתי את השאלה ששאלה אותי באחד מדיוני המשפט אחת 
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יר בשירותים?" בניסיון לדעת למי מעוזרותיו של רפ"ק ירון שור, "האם את יודעת מי היה עם תא

 ..שייכות טביעות הנעל האלה

שני אנשי צוות מד"א, שהגיעו לזירה לאחר, שכאמור, דלת התא נפרצה הם היחידים, שנכנסו 

לתוך תא השירותים. חיברו לתאיר מוניטור, ביצעו בדיקה ידנית והבינו כי תאיר איננה עוד בין 

הרופא, ד"ר ערן הרצוג לתא השירותים והסתפקו החיים. השוטרים אף מנעו כניסתו של 

 .בקביעתם של שני אנשי מד"א

למרות, שלחוקרי המשטרה היה ברור מעל כל ספק כי רק שני אנשי הצלה אלה דרכו ברגליהם 

מלמעלה כאשר  2בתוך תא השירותים אחרי מציאת הגופה ואין כל הגיון בפעולה של כניסה לתא 

הדלת כבר פתוחה, כותב השופט עמית כך: "מי לידינו יתקע כי במהומה שנוצרה נכחו רק אלו 

 –אנשים מתועדים ברשימה הזאת ורק שניים מאשרים שנכנסו לתא  16) 95-תשנכללו ברשימה 

א.ר(, רשימה שהוכנה כחודש לאחר הרצח, ואף זאת רק בהסתמך על שמות האנשים שהופיעו 

בחומר החקירה? ומדוע דווקא השוטרים שושן דוד, שוטר הסיור אריק, המת"ח )מפקד התחנה( 

שקד לא תושאלו שוב? )למען הדיוק אציין כי ראובן ארבל  ראובן ארבל הרמח"ם וקצין הזיהוי אלי

, שבו נאמר בקצרה כי כאשר הגיע למקום היו שם שני חובשים של 07/01/2007כתב תזכיר ביום 

 (. מד"א שטיפלו במנוחה, אך אין התייחסות ספציפית לשאלה שבפנינו

  ??על איזה מהומה מדבר השופט הנכבד

מה  –ם סביר ונורמלי, לו נחשף למראה מפלצתי כזה. את או אתה נסו לדמיין כיצד היה נוהג אד

הייתם עושים אם נקלעתם לסיטואציה כזאת? לאיזה מטרה בדיוק אדם נורמלי, שאין זה תפקידו, 

כך? שני האנשים שהזכרתי קודם, אלה שמצאו את תאיר -נחשף מרצונו למראה מזעזע ונוראי כל

ו עיניהם, וכל מה שרצו היה לצאת משם ולדאוג להרחיק סיפרו לחוקרים כי נכנסו להלם ממה שרא

את חברם, שמואל ז"ל מהאזור כדי שלא יראה את המראה המזוויע של בתו השחוטה. למרות, 

שהזירה לא נסגרה הרמטית ולא נשמרה סטרילית אף אדם, למעט, כאמור, שני אנשי מד"א, לא 

כך מופרך, הזוי ומנותק -ות תרחיש כלנכנס לתא השירותים. רק מי שליבו עשוי מאבן יכול לבנ

מכל הגיון או סיבה, ורק אדם כזה, בעל מוח מעוות בוחר להתעלם מראיות חותכות, כפי שקרה 

כאן. הניסיון המגוחך להוסיף עוד ועוד אנשים, שלכאורה הגיעו לתוך חדר השירותים ואף נכנסו 

טביעות הנעל הזרות, השייכות לנסות להסביר את  –לתוך תא השירותים נועד למטרה אחת בלבד 

לאדם שלא אותר, כפי שכותב השופט עמית: "שמותיהם של חדד, חוטר, אמסלם ובן צור נכללים 

ברשימת האנשים שהיו בזירה, אך שמו של אברהם מיכאל ואחרים, שאיננו יודעים את 

 ."שמותיהם, ושידוע לנו כי היו בבית הספר בסמיכות זמן ומקום, לא נכללים ברשימה

בדיקה קצרה שערכתי עם מיכאל אברהם העלתה כי הוא כלל לא נכנס לתוך בית הספר במהלך 

החיפושים אחרי תאיר ומאליו לא הגיע לאזור שרותי הבנות. זה כמובן לא מנע מהשופט עמית 

 .לציין את שמו בניסיון לסמא את עיני הציבור, ולייצר סיטואציה שכלל לא התרחשה

טביעות הנעל האלה? לשופט העליון, עמית יש תשובה, שספק אם  למי בכל זאת שייכות שלוש

ראויה להיכתב בפסק דין רשמי במדינת ישראל ונראה שהיא יותר מתאימה לז'אנר בלש הזבל: 

לפיה מאן דהו מנסה  –"תא השירותים קטן וצפוף, ואין צורך בדמיון מפותח כדי לצייר את התמונה 

בעוד שני  –פה( על מיכל ההדחה )רגל שם( על הקיר "להיתלות" מעל המנוחה והאסלה )רגל 
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הפרמדיקים שנכנסו לתא בודקים אם המנוחה בחיים, מנסים להתחיל בחילוץ הגופה, צועקים 

בהתרגשות אחד לשני. התגובה הטבעית עם גילוי המנוחה היא להיכנס אל תוך תא השירותים 

 ."ל מכסה האסלהשכובה ע-הקטן, אך מבלי לדרוך על המנוחה, שגופתה השרועה

הצלחתם להבין מה קראתם עכשיו?? השופט עמית יושב על הגדר, דופק חיוכים לכל הכיוונים 

ועוטף את כולנו במסך עשן: תוך כדי הפעולה שמבצעים שני הפרמדיקים, עליה דיווחו בחקירתם, 

תכלית  עומד מישהו מעליהם, על פי דמיונו המופרע והקודח של השופט, רגל פה, רגל שם ולאיזה

כך, שלכאורה התרחש? ואיך זה -בדיוק? ומדוע אף אחד מהשניים אינו מציין אירוע משונה כל

שבשום שלב במהלך חקירתם לא הזכירו שני אנשי מד"א כי צעקו אחד לשני כשהמרחק ביניהם 

הוא לא יותר מכמה סנטימטרים בודדים ולא תארו כל מהומה שהתרחשה, כביכול, תוך כדי 

יזה פעולת חילוץ הרואית של שני הפרמדיקים מדבר השופט עמית, כאשר לשניהם פעולתם? על א

ברור מניסיונם רב השנים כי לפניהם מוטלת גופה, לא אדם שעוד ניתן להציל, והם פועלים במשנה 

זהירות לא לפגוע בגופה ובזירה עד להגעתם של אנשי המז"פ? וכמה קל היה, לו רק היה רצון, 

 ..י האנשים היקרים האלה מה קרה באותן דקות? גם היום לא מאוחר מדילחזור ולשואל את שנ

אך השופט עמית לא מצליח להרפות וממשיך להתעקש להעלות ספקולציות: "אך גם בהנחה שלא 

נפקד מהרשימה אף אחד מהעוברים ושבים בזירה, מי לידינו יתקע כי מי מהם לא ניסה 

מנת לאפשר לאחרים לגשת לגופה, מבלי "להיתלות" בתא השירותים משך שניה קלה על 

שבמהלך ההתרגשות והמהומה בתא הקטן והצפוף, הדבר נחרט בזיכרונו? או שמא אף התבייש 

 ."לחשוף זאת משנשאל על כך

עד כמה שאני מבינה, שופט במדינת ישראל, כל שכן שופט עליון, תפקידו להיצמד לראיות, לא 

שות קרוב ככל האפשר לזה שהתרחש במציאות. להמציא אותן, ותוך כך לבנות סיפור התרח

תחליטו אתם( כאשר ההשערות האלה עומדות  –הדברים מקבלים משנה גיחוך )או חומרה 

 .בסתירה מוחלטת לחומרי החקירה עליהם הוא מתבסס

השופט עמית כאילו חי ביקום מקביל. מצד אחד בפסיקתו הוא שותף לפסילתה הכמעט מוחלטת 

הנעל החלקיות על ירכיה של תאיר, ומצד שני כתב כך בפסק הדין: "יש של ראיית שש טביעות 

לזכור כי נמצאו עקבות על מכנסיה של המנוחה, ואין זה סביר בעיניי שהרוצח, שהיה מוכן לדרוך, 

בשלב כלשהו, על גופתה של המנוחה, הקפיד לדרוך בשלב אחר של בריחתו דווקא על החלק הקטן 

י כי ההיגיון מלמד שטביעות הנעל על גופתה של המנוחה שייכות הפנוי של מכסה האסלה. דומנ

לרוצח, בעוד שטביעות הנעל הזרות שייכות לאלמוני שהגיע לאחר הרצח, וביקש לכבד את המנוחה 

 ."ולהימנע מלדרוך עליה

בית המשפט המחוזי וגם בית המשפט העליון לא נחשפו לטביעת נעל חמישית בזירה על הנעל של 

פולי המכנס שכיסו את החלק העליון של הנעל. תמונת הזירה המתעדת את עקבת תאיר ועל שי

הנעל הזאת לא הוגשה לבית המשפט ורק בשלב הערעור הגיעה לידי ההגנה, אך גם היא לא הרימה 

קול צעקה נוכח הממצא הפורנזי המטורף הזה. בתמונה רואים בצורה ברורה, כי שרוך נעל שמאל 

מתחתיו נקייה מדם. הפרט הקטן הזה זועק לשמיים ומוכיח כי לא דם מרוח בדם ולשונית הנעל 

אקראי הותז על הנעל אלא מגע ישיר של נעל טבולה בדם אשר דרכה על הנעל של תאיר והשאירה 

  .שם ועל שיפולי המכנס את חותמה
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התביעה הגישה לבית המשפט רק את תמונת המכנסים השלמים של תאיר בניסיון להראות את 

שש טביעות הנעל החלקיות, שהטביע זדורוב, אך העלימה את מסנגוריו את העובדה כי קיימת 

עקבת נעל נוספת על שיפולי המכנס ועל שרוך הנעל של תאיר. בצעד תמוהה ביותר החליט רפ"ק 

כנראה להשמיד, את החלק התחתון של המכנסיים בלא שסיפק או נדרש לספק ירון שור לגזור, ו

כל הסבר לפעולה הזאת. שור טען כי ביצע ניסוי בגזיר בד הג'ינס, אך בחר דווקא חלק מוכתם 

בדם, עליו הייתה מוטבעת עקבה חלקית. למה עשה כך? האם מישהו הורה לו לבצע את חיתוך 

הנעל הזאת דומה מאוד לשלוש טביעות הנעל הזרות בזירה  המכנסיים? מה שברור הוא, שטביעת

ואם הייתי נצמדת להגיונו של השופט עמית, מי שהטביע אותה הוא הרוצח, אך היא אינה דומה 

כלל לטביעות הנעל החלקיות של זדורוב, אלא דומה מאוד לשלוש העקבות הבלתי מזוהות של 

 ..מסלול היציאה מתא השירותים

המחלץ האלמוני ביקש לכבד את תאיר ונמנע מלדרוך עליה, אך מה שהשופט לפי השופט עמית, 

המכובד לא ידע )בעיקר משום שהתביעה הצליחה להסתיר את הממצא הזה(, שבכל זאת המחלץ 

דרך על הרגל שלה ועל שיפולי המכנס והשאיר סימני דריכה ברורים בדם. ומנגד, הרוצח השאיר 

ן נוקב בשאלה הגיע הרכב השופטים למסקנה, שלא ניתן שש טביעות נעל חלקיות, שלאחר דיו

לקבוע כלל כי מדובר בטביעות נעל, ובכל זאת עמית חוזר על הטענה אותה ביטל אך לפני רגע וקובע 

 .כי "הרוצח" דרך על ירכיה של תאיר בעודה ישובה על מכסה האסלה הסגור, מתבוססת בדמה

ל הראיות? אני מתרשמת יותר, שהשופטים ולזה קוראים 'פסיקה מרהיבה' וניתוח מעמיק ש

משחקים בנדמה לי, עוצמים את עיניהם ואוטמים את ליבם. לומר מעל כל במה כי בית המשפט 

העליון אמר את דברו זה יריקה בפניו של כל אזרח במדינה בייחוד כשנחשפים לגיבובי המילים 

ד יותר עצוב לי, שאין צדיק חסרי הפשר, שמלווים את פסיקת העליון בחלקים ניכרים שלה. ועו

שמוכן להרים את המסך  –משטרה, פרקליטות ובתי המשפט  –אחד בכל מערכות החוק בישראל 

לא מעל הטרגדיה הזאת ושיש לו אומץ ציבורי לדרוש לתקן. גם פסיקתו של דנציגר וספקותיו 

 ."סייעו, עדיין, לשנות את התמונה

 .לחוק 4א  31עובדות אלה מעמידות משפט חוזר לפי סעיף 

 טביעת הנעל המכוסה בדם .6

בקטע הקודם, מספרת גברת אילנה ראדה על שלוש טביעות הנעל הזרות המסמנות את דרך 
 (.3היציאה של הרוצח לתא הסמוך )תא מספר 

שטביעת הנעל  -אנחנו מבקשים להפנות את שימת ליבו של היועץ המשפטי לממשלה לעובדה 
 על מכסה האסלה, מכוסה חלקית בדם קורבן הרצח, דמה של תאיר ראדה ז"ל.)הזרה!( 

המשמעות היא שזוהי טביעת הנעל של הרוצח. זו לא יכולה להיות טביעת נעל של מחלץ, כי לא 
קיימת אפשרות שטביעת נעל מאוחרת כוסתה, חלקית, בדם, שכן תאיר ראדה ז"ל הייתה כבר 

 מתה כשגופתה התגלתה.
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ן מחלוקת שטביעת נעל זו אינה של רומן זדורוב, ברור הוא שטביעת נעל זו מלמדת על מאחר שאי
 רוצח אחר מרומן זדורוב.

 :לפסק דינו של השופט עמית הוא מתייחס לעניין זה 55בסעיף 

אכן, אין ענייננו בהוכחה לגבי מקור טביעות הרגליים בתא השירותים, אלא בניחוש ובהשערה "
סבירה שיש בה כדי להחליש עד מאוד את עוצמת הראיה היחידה שניתן ובהגיון, אך בהשערה 

   לזקוף בצד "הזכות" של המערער.

אך אפילו נאמר כי לא ניתן להסביר טביעות רגליים אלה, וכאמור איני סבור כך, הרי שעל            
  כגון דא נאמר בפסיקה:

מים חללים ראייתיים לא "לא אחת קורה שהפסיפס הראייתי אינו מושלם. העובדה שקיי
מוסברים ותהיות חסרות מענה אינה חוסמת בהכרח את האפשרות להרשיע על פי המארג 

הראייתי הקיים. זאת, כאשר על אף התהיות הבלתי מוסברות עומדת בעינה המסקנה שהאשמה 
 26סאטי אגבריה נ' מדינת ישראל, פסקה  2478/12הוכחה מעבר לכל ספק סביר" )ע"פ 

לפסק דינו של השופט )כתוארו  30מדינת ישראל נ' וולקוב, פסקה  4179/09(; ע"פ 13.5.2015)
 "((.18.10.2010אז( גרוניס )

 :להכרעת דינו מחזק השופט זילברטל את דבריו של השופט עמית 4בסעיף 

בראש רשימת הנושאים שנותרו בגדר תעלומה מצויות "עקבות הנעליים הזרות". כאמור, ככלל  "
עמית, ובגדר כך גם לדבריו בנושא זה. אוסיף רק, כי  אני מצטרף לחוות דעתו של השופט

ההסברים התיאורטיים האפשריים להימצאותן של עקבות אלה אינם שוללים בהכרח את 
ו נתון שבהיוותרו בלתי מוסבר מחייב זיכוי. מדובר בסימן שאלה אשמתו של המערער. אין בפנינ
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הכולל, אינו מייצר ספק. יפים לענין זה  מטריד ביותר, אך לרקע המארג הראייתי המרשיע
בע"פ  י' דנציגר ושל חברי השופט מ' נאור הדברים שנאמרו בפסק דינם המשותף של השופטת

  (:22.4.2010) מדינת ישראל נ' רבינוביץ 4354/08

"אמנם ישנם 'חללים' מסוימים בסיפור המעשה כפי שאירע. ואולם, בהכרעת הדין אין חובה 
לספק הסבר לכל מה שהיה או לא היה ואין חובה לפתור את כל "החידות" העולות. מלאכת 
הרכבת התמונה הכוללת המצטיירת מן הראיות, איננה מחייבת שכל אבני תמונת ההרכבה 

במקומן. די בכך שהמעיין בתמונה המורכבת מאבני תמונת ההרכבה הקיימות, 'יימצאו' ויונחו 
אף שאינן מלאות, יוכל לקבוע בוודאות: אני רואה בית, אני רואה עץ, אני רואה שמיים. די בכך 

שבית המשפט הקובע את העובדות, אף שלא כל רכיביה של תמונת ההרכבה מצויים לנגד עיניו, 
קיה המהותיים של התמונה, אף שלא את התמונה המלאה לפרטי יהיה מסוגל להרכיב את חל

 ".פרטיה. אכן, התמונה אינה מלאה, אך היא תמונה מספקת

היא טביעת  –טועים השופטים עמית וזילברטל. טביעת הנעל על מכסה האסלה ברורה ומוסברת 
ראייה ברורה  יש כאן, - "ראייתי מובן, רומן זדורוב. אין כאן "חללנעלו של הרוצח, שאינו, כ
 לחפותו של רומן זדורוב.

 .לחוק 4א  31עובדות אלה מעמידות משפט חוזר לפי סעיף 

 חוות הדעת של בודזיאק .7

על מכנסי של רומן זדורוב ויליאם בודזיאק אומר בחוות דעתו שהוא אינו רואה טביעות נעליים 

 במילותיו המסכמות את חוות דעתו:הג'ינס של תאיר ראדה ז"ל. 

אני סקרתי את מצגת הפאואר פוינט, הפרוטוקול, חוות הדעת ואף יכלתי לדון באופן אישי עם "

בתיק העבודה של מר שור במטה הארצי של משטרת ישראל  מר שור בכל אזורי הבדיקה ואף לעיין 

. לפי דעתי הפרטים והסממנים שמר שור טוען שהוא הבחין בהם ועליהם 2012לאוקטובר  25ביום 

חוות דעתו הם או חסרים, או בלתי מספקים או מפורשים שלא כהלכה ואני מוצא כי אין ביסס את 

בסיס פורנזי מוצק כדי לעשות קישור כלשהו של נעלי הסלמנדר עם סימני הדם על הג'ינס הכחול 

 של הקורבן".

ל יחד עם אמירתו זו, אומר, ויליאם בודזיאק משהו נוסף. הוא אומר שאין טביעת נעל על הרצפה ש

 ש לבית המשפט(:במילותיו )מתורגם, כפי שהוגנעלי הסלמנדר של רומן זדורוב. 

אין כל טביעת נעל של נעל הסלמנדר על הרצפה, בחדר השירותים או בכל מקום אחר. על מנת  "

שדם יצטבר על הסוליה של נעלי הסלמנדר כדי שיוכל אז להיות מועבר לג'ינס, כפי שסבור מר 

ביצוע  היה צריך להיות מגע עם משטח מגואל בדם כגון הרצפה. בנוסף,  שור, לנעלי הסלמנדר

מעורב באלימות ובזירה עקובה מדם, ואלא אם נעשה ניסיון ניקוי מסוים, סביר להניח  פשע כזה

ששרידים מסויימים של טביעות נעל הסלמנדר על רצפת התא היו קיימים. אין כל ראיה לטביעת 

 וד המצולם של הזירה".נעל הסלמנדר בשום מקום בתיע

 המשמעות של חוות הדעת של ויליאם בודזיאק היא ברורה: 

 אין קישור של נעלי הסלמנדר למכנסי הג'ינס.

 ואין קישור של נעלי הסלמנדר לזירת הרצח.

 לפיכך, משמשת חוות הדעת של בודזיאק ככלי נוסף להוכיח שרומן זדורוב לא היה בזירת הרצח.

ו לתקוף את חוות הדעת באופן גורף, לעיתים, אפילו בהקצנה. "מוטה", בתי המשפט השונים, בחר

 חוות דעת לא מקצועית" "ואפילו :"חוות דעת מביכה".""חוות דעת מוזמנת", 
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, חד דנציגר הקובע השופטולא היא. חוות הדעת של בודזיאק מזדהה במסקנותיה עם פסק דינו של 

 שור אינה נכונה. משמעית, שחוות הדעת של רפ"ק

בתי המשפט השונים לא לקחו בחשבון שסכין משוננת שנוגבה על מכנסי הקורבן תיצור תבנית של 

 קוים מקבילים ועשויה להיחזות כנעל.

שטביעות הנעליים  –בהתייחסות של בתי המשפט השונים היא הטענה  יםהכי חמור יםאבל, הדבר

 דינו של בית המשפט העליון:לפסק  327כאמור בסעיף בדם. של זדורוב כוסו 

לגבי הסברו של שור בנוגע לטביעה  מתבטא בחוסר הבקיאות שגילה בודזיאק הליקוי השני "

)שלפיו תזוזת הנעל יכולה היתה להסביר את הסימנים על הג'ינס באזור הרלוונטי(; וכן  1מספר 

הסברו לעובדה כי לא נמצאו טביעות נעל של המערער על רצפת התא )שלפיו יתכן כי הדם שנקווה 

 ."על הרצפה כיסה טביעות אלה(

 זה מנוגד למציאות:

 רק הנעליים של רומן זדורוב כוסו בדם. -שימו לב 

 לא הוצג בבית המשפט. , בתיק אחר,של התרחשות דומהשום מקרה 

 ואלה לא כוסו בדם. הכיצד? –ישנם בזירה, על הרצפה, טביעות נעליים של אחרים לא מזוהים 

ז"ל נרצחה בפתח תא השירותים וכאשר הוזזה והונחה על האסלה, כבר לא דיממה  הרי תאיר ראדה

בנוסף, אין חולק כי החתך "לפסק דינו, קובע בית המשפט העליון כדלקמן:  227בסעיף . מאסיבית

לפיכך, מאיפה היתה זרימת  ."בוצע לאחר ירידה דרסטית בלחץ הדם, כלומר לאחר הפגיעה בצוואר

 כיסוי מלא?עוד טביעות הנעליים? ודם שכיסתה את 

 היא מייצגת את המציאות. –להתקבל על ידי בתי המשפט חייבת חוות הדעת של מר בודזיאק 

 לחוק. 4א  31עובדה זו מקימה משפט חוזר על פי סעיף 

 

 סכין הרצח .8

 מתואר סכין הרצח: 3בכתב האישום בסעיף 

חיתוך יפנית )להלן: "הסכין"(, אשר הייתה "לצורך עבודתו, נשא הנאשם על גופו דרך קבע סכין 

 ".מוחזקת בנרתיק על חגורה שעל מותניו

 , איך בוצע הרצח בסכין היפנית:10וממשיכה התביעה ומתארת, בסעיף 

"המנוחה  נעמדה כשפניה אל הדופן הימנית של התא וניסתה לסגור את דלת התא. הנאשם מנע 

 ף את גרונה של המנוחה".זאת מבעדה, שלף את הסכין, הניף אותה, ושיס

 היא סכין משוננת.אינה סכין יפנית ומסכים כי סכין הרצח  ,המוטבשל כל ו מפי ,בית המשפט העליון

 פלילי במדינת ישראל.במשפט  ,יעתנו, בא מתחלף כלי הרצחזוהי פעם ראשונה, ליד

לעניין סכין הרצח, חשוב להוסיף ולציין כי חוות הדעת של ד"ר קונסטנטין זייצב 

(https://drive.google.com/file/d/0B8DWLof7DVZfN1lYLVNMYjN4NVE/view  ,)

https://drive.google.com/file/d/0B8DWLof7DVZfN1lYLVNMYjN4NVE/view
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היא מדידת הסכינים, אותם קיבל  ניתנה כלאחר יד, כאשר, הפעולה היחידה שעשה ד"ר זייצב

מהמשטרה. חוות הדעת של ד"ר זייצב היא עלבון לאינטליגנציה וכלל לא ברור איך מלכתחילה 

 התקבלה על ידי איזה שהיא ערכאה.  

בית המשפט העליון דוחה את חוות הדעת של ד"ר זייצב ומקבל, פה אחד, את חוות הדעת של ד"ר 

 פורמן הקובעת לאמור: 

 ני הוא סכין עם להב ישר, גרירה שלו על פני העור תיצור קו רציף"."סכין יפ

 ובהמשך:

 )מודגש במקור!(. "לכן אין זה סביר כלל שסכין יפני גרם לממצאים במקרה הנדון"

 כי כלי הרצח הוא סכין יפני. ,לפיכך, כשלה התביעה בהוכחת כתב האישום, שבו טענה, כאמור

ן משוננת. זהו תפקידה של התביעה להוכיח )מעבר לספק סביר( בנוסף, רומן זדורוב לא נקשר לסכי

 שלרומן זדורוב היתה סכין משוננת, זמינה, ובה הוא השתמש ברצח.

 עמית: השופטדנציגר בהתייחסו לדבריו של השופט יפים, לעניין זה דבריו של 

"כלי הרצח )להב הסכין(; חברי הצטרף למסקנתי כי יש לדחות את חוות דעתו של ד"ר זייצב 

ולאמץ תחתיה את חוות דעתה של ד"ר פורמן, שלפיה החתך בסנטר המנוחה נגרם על ידי סכין 

(. חרף זאת, חברי סבור כי 27משוננת, הגם שלשיטתו "תזה זו כלל אינה נקייה מספקות" )פסקה 

איה זו חשיבות לצורך השאלה אם המערער הוא הרוצח, באשר לשיטתו ראיה זו אין לייחס לר

לחוות דעתו(. בהקשר זה העלה חברי השערות שונות  27, 23אינה משמעותית לתיק )ראו פסקאות 

שבכוחן להסביר, לגישתו, את העובדה שהרוצח עשה שימוש בסכין משוננת. כך אומר חברי: "מי 

סיים לצרוך מחסנית עם להבים משוננים לסכין יפנית?"; "מי לידינו  לידינו יתקע כי המערער לא

יתקע כי לא השתמש בסכין לעבודות רובה, שגם את הלהב שלו ניתן להחליף?"; "מי לידינו יתקע, 

כי כל כלי העבודה שאיתם עבד ביום הרצח, נותרו כפי שהם, כאשר המשטרה הגיעה אל המערער 

אצל ג'נאח"; "מי לידינו יתקע, כי במהלך העבודות של  ותפסה את הכלים לאחר שכבר עבד

הריצוף וחיתוך הקרמיקה, הלהב בו המערער השתמש לא השתפשף על עצם אחר, ועקב כך קיבל 

לחוות דעתו(. לגישתי, מדובר  29-28הלהב, ולו בחלק קטן, את צורת השינון?" )פסקאות 

ה אובייקטיבית ברורה שאינה מתיישבת בספקולציות שאין להן אחיזה בראיות, הניצבות מול ראי

עם ההודאות, כפשוטן. בפרט לא נראות לי ההנחות שלפיהן הסכין "הצמיחה שיניים" בדגם 

מסודר של מרווחים כמעט אחידים, כתוצאה מפעילות זו או אחרת )עבודת הריצוף; השחזת 

ממילא לא נדונו הסכין(. מעבר לכך, חלק מההשערות הנזכרות כלל לא הועלו על ידי המשיבה ו

 בשום שלב על ידי בית המשפט המחוזי.

, לפיהם הוא השחיז את להב 21.12.2006זאת ועוד. חברי הפנה לדברי המערער בחקירה מיום 

הסכין באמצעות אבן והשליך את האבן בדרכו הביתה. חברי סבור כי קיימת אפשרות שהסכין 

, דבריו של המערער בחקירה מיום זה קיבלה את צורת השינון במהלך ההשחזה על האבן. ראשית

לא היו מהימנים, בלשון המעטה, עובדה שחברי מסכים לה. אך גם אם אייחס להם מהימנות, הרי 

לאחר הרצח, כשעשה את דרכו הביתה. ממילא לא  שלפי המערער עצמו השחזת הסכין נעשתה

מרווחים אחידים  ברור כיצד השחזה באמצעות אבן יכולה ליצור צורת שיניים מדויקת ובעלת

כמעט, כפי שנמצאה על סנטרה של המנוחה. עוד ציין חברי את האפשרות כי המערער השחיז את 
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להב הסכין על הדיסק שעמו הוא עבד. בכל הכבוד, אפשרות זו לא רק שלא הועלתה בפני בית 

 המשפט המחוזי בשום שלב וממילא גם לא נדונה על ידו, כלל לא ברור שהיא אפשרית מבחינה

  מעשית.

 

מפני העלאת  –בתיק הנוכחי ובתיקים פליליים באשר הם  –בהקשר זה מוצא אני להזהיר  

השערות לחובתו של נאשם, שמטרתה למלא "חלל" ראייתי או להסביר תמיהה כזו או אחרת 

העולה מהתשתית הראייתית. כמובן שאין כוונתי כי בכל מקרה שבו נפער "חור" ראייתי, כי אז 

לזיכוי באופן אוטומטי. ברי כי יהיו מקרים שבהם השלמת הפער תתבקש ותתחייב  הדבר יוביל

מההיגיון, מהשכל הישר או מהתשתית הראייתית שנפרשה. ממילא איננו דורשים כי הרשעה 

תתבסס על הצגת תמונה מלאה ומושלמת של התרחשות העבירה. כמעט בכל תיק פלילי נותרים 

אשמה הוכחה מעבר לספק סביר. עם זאת, רואה אני להדגיש חללים ושאלות פתוחות, גם כאשר ה

לחובת הנאשם,  כי השלמת חללים, תמיהות או פערים העולים מחומר הראיות, באופן הפועל

צריכה להיעשות בזהירות מרבית. לשיטתי, על השופט המתמודד עם "סדק" בתשתית הראייתית 

ממשי ועיגון כלשהו בראיות, או שמא שלפניו לשאול עצמו אם להסבר הנדון יש בסיס הגיוני 

מדובר בהנחה גרידא שעלולה להוביל להסקת מסקנות בדרך של "הנחת המבוקש". דומה כי 

הדברים זוכים למשנה תוקף כשמדובר בהשערות והסברים שכלל לא הועלו על ידי המאשימה 

 עצמה.

  

רער בנוגע לסכיניו, חקירת המע-פה המקום להעיר כי חברי זקף לחובת ההגנה את המחדל שבאי

אך לא נתן את דעתו לעובדה שגם המשיבה עצמה לא ראתה צורך לחקור את המערער בנושא זה, 

הגם שסוגיית להב הסכין היתה נתונה במחלוקת כבר ב"גלגול הראשון" בבית המשפט המחוזי 

להפוך ואין  )במסגרת חוות דעתו של פלג(. למותר לציין כי נטל הוכחת האשמה מוטל על המשיבה

 את היוצרות בהקשר זה".

למרות דבריו הברורים של השופט דנציגר, בוחר השופט זילברטל להצטרף לדעתו השגויה של ו

 השופט עמית. 

ולרומן זדורוב  המציאות היא, שרומן זדורוב לא היה בזירת הרצח, שכן הרצח בוצע בסכין משוננת

 .לא הייתה סכין שכזאת, אלא, סכין יפנית

 .בתי המשפט לחוק 4א  31משפט חוזר לפי סעיף ות אלו מקימות עובד

 רק המקלט הזה לא נסרק .9

  נו מבקשים לצרפו:פרסם אריק שנקלר פוסט בפייסבוק. אנח 2017באוקטובר 

 ., בפני: יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז2007יוני  17עו"ד שילה ענבר, "

 חקירה פורנזית, מה עשיתם מעבר למה שנעשה בלילה ש. לענין"

ת. נעשו סריקות בפחים של בית הספר, על גג בית הספר, כל בית הספר נסרק גם בין השיחים 

וע"י צוותי בילוש, הסריקות התבצעו בבית הספר וברחובות הסמוכים לבית הספר על מנת 

כשהוא מגואל בדם  ה מסויימתלנסות לאתר עדים, ההערכה שלנו הייתה שאם יצא מישהו בשע

אז אולי אחד השכנים ראה, ממש סרקנו בית בית ברחובות הסמוכים על ידי השוטרים, כל מיני 
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חולצות שנראו לנו עם כתמים, כתמי דם, כל מיני סכינים שנתפסו במקום, בשבילים מסביב, 

צות בכל מיני החיפושים, הפורנזים נערכו למעשה בכל רחבי קצרין ולכן נתפסו כל מיני חול

מקומות אחרים שלכאורה לא היו קשורים, אפילו נתפס איזה מוצג שהיה קרוב למד"א ואמרתי 

 תקחו, נשלח, נבדוק, נשלול

 ש. בכמה סדר גודל של דגימות מדובר

 "ת. מאות. הגב' מאיה מהמכון אמרה שמעולם לא ראתה תיק עם כל כך הרבה דגימות

 .שילה ענבר לאותו הענייןכמה דקות אחר כך חוזרת הגברת עו"ד 

 ש. אמרת שעשיתם סריקות וחיפושים, לא נתקלתם בתיק הזה"

ת. לא נתקלנו בתיק הזה, המקלט הזה לא נסרק, בדיעבד כשיש צח"מ כזה גדול, זה אחד הדברים 

 שהיינו צריכים לעשות, לאחר מכן, לאחר שעצרנו את רומן סרקנו את המקלט ואז לא מצאנו כלום

 היה פתוח או סגורש. המקלט הזה 

 "ת. המקלט היה סגור

וואלה. ממש עדות מדהימה. מצד אחד מעיד רפ"ק יורם אזולאי שהם סרקו את כל בית הספר 

בסריקה מעמיקה ואפילו הרחיבו את מעגל החיפושים לסביבה מחוץ לבית הספר. מצד שני 

תראו מה  –אי, וואי מעיד רפ"ק יורם אזולאי שהמקלט שבו עבד רומן זדורוב לא נסרק. וואי, וו

זה! כול בית הספר נסרק ואפילו הסביבה מחוץ לבית הספר הכול נסרק ורק המקלט בו עבד רומן 

 –זדורוב לא נסרק. זה פשוט מדהים. איזה נאחס זה. רק המקלט שבו היו סימני דם, מכנסיים 

איזה מזל אותם השליך אחר כך, מלאים בדם, חולצה מלאה בדם, רק את זה השוטרים לא בדקו. 

רע! הרי אם היו בודקים וסורקים את המקלט היו מוצאים את כל הממצאים המרשיעים ומיד 

עוצרים את רומן זדורוב. הציבור, המשטרה, פרקליטות ובתי המשפט כולנו היינו יודעים שרומן 

זדורוב הוא הרוצח האכזרי של תאיר ראדה ז"ל. כל זה התפספס כי המשטרה פספסה את 

אז עברה לה מחשבה מוזרה במוחי. אם בכל זאת המשטרה סרקה את המקלט  הסריקה. אבל

ולא גילתה שום ממצא כי לא היה שום דבר, אזי, רומן זדורוב הוא לא הרוצח של תאיר ראדה 

ז"ל. למעשה העדות של רפ"ק אזולאי ש"המקלט הזה לא נסרק" משמשת את המשטרה ואת 

 .התזה שלה שרומן זדורוב הוא הרוצח

 :תי על זה עוד פעם ואפילו בניתי מטריצה קטנה לעזור לי בחשיבהאז חשב

 יש ממצאים רומן זדורוב אשם ונעצר באותו היום המקלט נסרק

 אין ממצאים רומן זדורוב זכאי ולכן לא נעצר מיידית

היינו כולנו יודעים מהתנהגות המשטרה  –אז אם רפ"ק יורם אזולאי היה מעיד שבוצעה סריקה 

 –חף מפשע. זאת אומרת, שאם רפ"ק יורם אזולאי היה מעיד שהמקלט נסרק  שרומן זדורוב

התביעה הייתה מתמוטטת. אז כדאי, לרפ"ק יורם אזולאי לומר מה שאמר בעדותו, הרי, אחרת 

 ס. התביעה תקרו

אנחנו דנים בהצטרפות אנשים, חלקם רואים עצמם כאנשים טובים, לתוך ה"רוע". האם רפ"ק 

מי השוטרים שעשו את הסריקה בבית הספר? האם העידו שסרקו את  יורם אזולאי משקר?

המקלט? האם "נעמדו" עם עובדות אחרות? האם הוצגו להגנה כל המזכרים לגבי הסריקות 

 ? שבוצעו
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מדוגמה אחת, אנחנו רואים התחברות של הרבה מאוד אנשים ל"סתירה". הרי עדותו של רפ"ק 

יקה מלאה ומקיפה ומצד שני ה"מקלט הזה לא נסרק". יורם אזולאי סתורה. מצד אחד הייתה סר

דרך אגב, לא ברור מאיפה הוא יודע שהמקלט הזה לא נסרק, הרי רפ"ק יורם אזולאי לא ביצע את 

הסריקות אלא הצוות שלו. מה קורה עם בית המשפט? השופטים, לא מרגישים בסתירה הזו? 

דיונים הפנימיים, אף שוטר לא נעמד עורכי הדין של הפרקליטות, לא מבחינים בסתירה הזו? ב

 ?ואמר שנעשתה סריקה ורומן זדורוב חף מפשע

בוודאי שיותר נוח להזדהות עם הבכירים, עם המערכת. בדרך כלל, זה גם מתגמל הרבה יותר. 

לעמוד מול הבכירים עם האמת, זה הרבה יותר קשה. אז מצטרפים ל"רוע". בדרך כלל, ככה 

 ."המערכות בנויות

בבית הספר ארבעה מקלטים, שלושה נסרקו ורק אחד, הכי חשוב, לדבריו של  רפ"ק יורם אזולאי 

 )כתוארו אז(, לא נסרק. 

"נערכו סריקות בשטח ביה"ס ומסביב כתב מינוי הצח"מ, בסעיף ח' שלו, אנו למדים ש: – 2מת/

 לו, לא נתגלו ממצאים כלשהם בסביבה".

יורם אזולאי שיקר בעדותו בבית המשפט. עולה בוודאות כי עולה בוודאות מעובדות אלו כי רפ"ק 

 המקלט נסרק ושום ממצא מחשיד לא התגלה בו. 

 לא רצח את תאיר ראדה ז"ל.רומן זדורוב  -הסיבה 

 לחוק בתי המשפט. 1א  31עובדה זו מקימה משפט חוזר לפי סעיף 

 המכנסיים שאותם זרק רומן זדורוב .10

לאשפה. המשטרה ביצעה חיפושים טען שזרק את המכנסיים איתם עבד ביום הרצח,  ברומן זדורו

 ומצאה מספר זוגות מכנסיים. תהאזורימזבלה נרחבים ב

, את המכנסיים השונים ולקחו לבדיקות נוספות מכנסיים שהגיבו לחומר ו בבלוסטרהשוטרים בדק

 דהיינו, יש עליהם כתמי דם.

 .מוצגים( 2: 4)נספח  זרקו השוטרים בחזרה לאשפה –ם את המכנסיים שאין עליהם כתמי ד

ראוי לשוב שנית מחפשים מכנסיים עם כתמי דם עליהם.  השוטרים –אז, הקונספציה היא ברורה 

"ביקורת נוספת היא, שהמשטרה פועלת על פי קונספציה מוטעית של עמית:  השופטלדבריו של 

המשטרה נמנעת מלהשיג ראיות אובייקטיביות אשמת החשוד. כתוצאה מכך, טוענים המבקרים, 

  ומזניחה כיווני חקירה נוספים. לא זה המקרה שבפנינו, רחוק מכך".

הקונספציה משפיעה על פעילות השוטרים אשר, בפועל, משבשים את החקירה טועה השופט עמית, 

 ואת הממצאים האובייקטיביים. 

 .בתי המשפט לחוק 1א  31פי סעיף לעובדה זו מקימה משפט חוזר 
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 הודאה ומשקלה .11

ו של רומן אומר, שהודאת ןה סגן ראש השב"כ והתמחה בחקירות. מר יצחק אילמר יצחק אילן הי

 https://news.walla.co.il/item/3141994 -זדורוב היא הודאת שווא 

 ,נעשו ניסיונות רבים לתמלל את הודאתו, כביכול, של רומן זדורוב בפני המדובב. ניסיונות אלו כשלו

לא ניתן היה לפענח את חומרי ההאזנה לאותה השיחה שבין רומן זדורוב למדובב. הודאה בפני  ,שכן

לכן, ו ,יטה חשוד ליצור זהות ומעמד בבית האסורים, שכן במרבית המקרים ימראש מדובב חשודה

 שאינה נכונה.  ודאה שכזויש לחשוד בה

בתי המשפט השונים התעלמו מהאפקט בקשר עם הודאתו של רומן זדורוב בפני השוטרים, 

שבוצעו  השימוש המורחב בכמה וכמה תרגילי חקירהו המצטבר של שימוש מורחב במדובבים

  .בחקירתו של רומן זדורוב

 (א) 12סעיף כנדרש על פי  ,באופן "חופשי ומרצון"זדורוב של רומן לכן, לדעתנו, לא ניתנה הודאתו 

 לפקודת הראיות. 

נוצרה תהום בין ההכרה שהחשוד משקר  ,עניינו של רומן זדורובבבאשר למשקלה של ההודאה, 

עמוד  165)הסניגור יו של פרופסור סנג'רו לבין הסתמכות על הודאתו כדבר אמת. לעניין זה יפים דבר

 נו להאמין לו שרצח את הקורבן...."זדורוב כל כך שקרן, מדוע עלילבסוף, אם ": (7

 נימוק הבא:, את הבמסמך המסביר את הרשעתו של רומן זדורוב ,דוברות פרקליטות המדינה טוענת

הוא שקרן פתולוגי, ושהוא הסתבך  כל ששת השופטים שדנו בעניינו הגיעו למסקנה שזדורוב"
 בשקרים רבים בכל עניין גם בחקירתו במשטרה וגם בעדותו בבית המשפט."

 
שימת ליבו של היועץ המשפטי לממשלה מופנית לנושא זה. אם מדובר בשקרן פתולוגי, כטענת 

מקרה הרי שאין לסמוך על הודאתו בפני השוטרים ועל דבריו בפני המדובב. ב –פרקליטות המדינה 
 זה יש לסמוך אך ורק על ראיות חיצוניות.

מאמר על הודאות שווא במערכת המשפט בעלי המשפט י"א תשע"ד,  ,ד"ר חגית לרנאו מפרסמת

 הישראלית. מאמר זה מהווה חלק מבקשה זו:

 content/uploads/2017/10/09_2014.pdf-https://clb.ac.il/wp. 

זדורוב ולמקרים עליהן מדווחת ד"ר רומן משיקות לעניין הנקודות כמה אנחנו מבקשים לנגוע ב

 לרנאו מניסיונה האישי.

 זלזול בעורכי הדין של החשוד -הנושא הראשון 

יונתן בדקות לפני מתן ההודאה  "בית המשפט העליון קבע שהחוקר פגע בזכויות משפטיות של

כאשר לא אפשר לו לשוחח עם עורכת דינו, ובעיקר כאשר רמז שממילא אין בכך טעם כי היא אינה 

 נאמנה לו.

בית המשפט השאיר את השאלה אם בכוחה של הפרה זו להביא לפסלות הראייה ב"צריך עיון", 

 נגד מדינת ישראל(". ממו 7504/06לפסק הדין של השופט גרוניס )ע"פ  32שם, סעיף 

https://news.walla.co.il/item/3141994
https://clb.ac.il/wp-content/uploads/2017/10/09_2014.pdf
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, לפסק 70סעיף בבעניין זדורוב, חל זלזול בעורכי הדין שבוצע על ידי המדובב ארתור, כפי שמצוטט 

 דינו של בית המשפט העליון:

""אל תסמוך על עו"ד. תיזהר, פה אפשר לקנות אותם בקלות, תיזהר. יש הרבה כאלה שאפשר 

היה לסמוך עליו, אבל אלה לך תדע הם עו"ד לקנות אותם. אילו הוא היה לא בחינם אז אפשר 

 6(, עמ' 19) 165/06א, מ"ט 401כאלה... הם מוכנים לעשות כל דבר בשביל הקריירה שלהם" ]ת/

   [.17.12.2006מיום 

  ובהמשך:           

"תראה, עורך הדין הזה הוא מסוכן בגלל שהוא זה, לא... לא פרטי, בגלל שהוא סניגור ציבורי. הם 

זה טוב שהוא מעדכן אותך מה ומו, מעלה  יכולים למכור אותך בשתי שניות, תיזהר ממנו. )קללה(

 "" [.35לך מצב רוח. זה טוב מאוד. אבל בכל זאת, תשים לב ותיזהר, הבנת?" ]שם, עמ' 

 זרים במשפט -הנושא השני 

"בכל אחד מחמשת המקרים שבהם הזדמן לי לייצג נאשמים ונדונים אשר הורשעו בעברות 

חמורות מאוד על סמך הודאת חוץ שלהערכתי הייתה הודאת שווא, היו הנחקרים זרים בהוויה 

 .הישראלית ומנוכרים לה"

רומן  ד"ר לרנאו מרחיבה במאמרה על הזרות הן במובן השפה והן במובנם של הבדלים תרבותיים.

שאינו מכיר את התרבות ישראלי, בקושי מדבר עברית וודאי אינו אזרח  רומן זדורובזדורוב הוא זר. 

 הישראלית.

 חולשת ההגנות המשפטיות והטיות בכושר השיפוט -הנושא השלישי 

 היא אומרת כדלקמן: סרים בהודאה.טוענת לגבי הבדלים מהותיים או ח ד"ר לרנאו

 לסתירות שבין ההודאה לבין עובדות האירוע )למשל בשאלה אם במהלך האירוע נורתה יריה"

אחת או שתיים( הציע בית המשפט מגוון של הסברים אפשריים, הכוללים ניסיון מכוון להטעיה, 

שכחה או התרגשות במהלך האירוע. בהרשעת בית המשפט את יונתן הרחיב בית המשפט בדבר 

ההנמקה לקיומם של פערים ברורים בין עובדות העברה לבין ההודאה. לגישת בית המשפט, אין 

בהודאתו של יונתן במשטרה הוא שתל במכוון פרטים שקריים כדי להטעות את לפסול אפשרות ש

 ודאות שאולי יביא לזיכויו.-החוקרים וליצור ערפל של אי

ן מייחסות לחשודים רמה גבוהה ההנמקות מסוג זה מעוררת קשיים מיוחדים: ראשית מאחר ש

הנחקר  מאוד של תחכום ושליטה עצמית במהלך החקירה. אלא שהתפיסה הזאת של

לו היו עומדים  המניפולטיבי, השוזר פרטים שקריים בהודאתו, עומדת בניגוד לעצם מתן ההודאה.

של יונתן או אלישע משאבי השליטה העצמית והתחכום שבית המשפט ייחס להם, הם לרשותם 

היו פשוט נמנעים מלהודות, ובכך מקדמים באופן ברור יותר את האינטרסים המשפטיים שלהם. 

שי הגדול יותר בהנמקות מסוג זה טמון בכך שבכוחן להכשיר כל פגם וכל חוסר התאמה אך הקו

בין הודאה לבין העברה. בכך חותרת ההנמקה תחת המבחנים המשפטיים שנקבעו למשקלה של 

הודאה ומהימנותה. במילים אחרות, לו היו השופטים משתמשים במבחנים שנקבעו בפסיקה 

הם היו צריכים להגיע  –ם אפשר לייחס לה משקל מרשיע כמסננת שבאמצעותה הם קובעים א
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למסקנה שהדואליות הקיימת בהודאות הללו מחלישה מאוד את משקלן, ועוברים לבחון אם 

קיימות ראיות מרשיעות אחרות. מאחר שהם מאמינים בכוחם לזהות הודאות אמיתיות, נותר להם 

לאשר את הערכתם שאכן מדובר  רק למצוא נימוק שיוכל להסביר את חולשת ההודאה )ובכך

בהודאת אמת(. התוצאה של המהלך הלוגי שנוקטים בתי המשפט היא שהשופטים מרחיבים את 

הכלל המאפשר הרשעת אדם על סמך הודאת חוץ למציאות שבה מורשעים על סמך הודאות 

 מוטעות, שפרטים בעלי חשיבות בהן אינן תואמים את העברה."

 לפסק הדין בבית המשפט העליון(: 361דנציגר מבקר את השופט עמית )סעיף השופט לעניין זדורוב, 

מעבר לכך, לשיטתי, קיים קושי ליישב כל תמיהה או סתירה בהודאות בכך שהמערער ביקש "

-להטעות את החוקרים במכוון ולשכנעם כי אינו זוכר את פרטי הרצח בשל היותו במצב של אי

ירה את הרושם כי ברגעים מסוימים, המערער ניסה שפיות. צפייה בהודאות ובשחזור מות

"לָרצות" את חוקריו ולוודא כי הוא מוסר פרטים "נכונים" לגבי הרצח. הרושם הוא כי המערער 

ביקש לוודא כי ההודאה "תתפוס" וכי היא תוביל להקלה המיוחלת בעונש. התנהלות זו מתנגשת 

ים הנוגעים לביצוע הרצח. על כן, אינני עם רצונו להטעות את החוקרים כביכול בפרטים מהותי

סבור כי ניתן לפתור את העניין בטענה כי המערער היתל בחוקריו בכוונת מכוון על מנת לשרת את 

 ."מטרותיו

 ההתאמה בין המקרים עליהם מדווחת ד"ר לרנאו למקרה של רומן זדורוב בולטת.

 .בתי המשפט לחוק 4א  31משפט חוזר לפי סעיף  ותמקימות אלו ובדע

 פסילתו של יצחק כהן .12

מירון סאיצקי פרסם פוסט בפייסבוק בקשר עם השופט יצחק כהן. פוסט זה מהווה חלק בלתי נפרד 

 מבקשתנו זו:

 לוחשות היו לי נשים""

 ,כפרי הרימון בהיבקעו

 .כלהט אש במים

 נשים לוחשות כפלנל ישן ונוח, זורמות

 כמנגינהויש מארץ גזירה כקיץ ואור, יש רכות 

 .ויש כצפחת עוף לילה

 ".נשים לוחשות כמנוחת המים

 :מדינת ישראל נגד יצחק כהן  42649-11-16

מעידה חד פעמית", "נגיעה בגב", "הודה בהזדמנות הראשונה" ,"התפטר מיוזמתו מכס "

  ,"השיפוט" , "ההסדר אושר עיי שי ניצן ויהודה וינשטיין

 "2010הטרדה מינית בודדת בספטמבר "

,יואב יצחק ,מוסר מידע שברשותו על עבירות מין קשות, עבירות מס,  1עיתונאי ניוז  - 27.08.14

מרמה והונאה לפרקליט המדינה שי ניצן ויועץ המשפטי לממשלה דאז יהודה וינשטיין לגבי שופט 

 .בכיר
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 ".דובר משרד המשפטים: "אין בינתיים ממצאים המצדיקים פתיחת חקירה  - 29.08.14

 "יצחק כהן : "טענות חסרות שחר השופט

ואב רואה שיש ניסיונות להרגיע ומחליט לפרסם את עדותה של ש'. עדות שהיא מסרה י - 2.09.14 

 :1לניוז

ש' מדברת בקור רוח. בעלה תומך בה, וגם בהחלטתה לחשוף את שנעשה בה, בעת היותה ילדה 

 .שנה. ש' מספרת כי היו הרבה אירועים 25-לפני יותר מ

 :שלושה זכורים לה במיוחד

במסיבת יום ההולדת של אבא שלי. אימא שלי ערכה עבורו מסיבה גדולה ויפה בחצר " .1 

. מאוד חייכנית. תמיד מאוד מנומסת, מאוד מלאת 12האחורית של הבית. אני הייתי ילדה בת 

ליד חיים. זו הייתה מסיבה שמחה. היו שולחנות ערוכים, אחד ליד השני. ואני מתיישבת 

מתיישב לידי איציק כהן ומתחיל למזמז לי את הרגל.  ספסל. חולצה קצרה וטייץ קצרצר.

ועשה לי כל מני טיזים וחיוכים ונגיעות. נגע ברגל. נגע לי במותן. ניסה לחבק. ניסה לנשק. 

אני ככה נורא נבוכותי וניסיתי להתחמק. חייכתי כמו ילדה נבוכה. ניסיתי להתרחק. והוא כל 

ה לגעת ועוד לגעת. היה משהו מטריד. לגעת בי בצורה אינטימית. לגעת לי בירך הזמן ניס

 ;תהפנימי

הלכנו להתארח אצלם. והייתה להם מעין עליית גג. וזו הייתה פעם ראשונה שבאנו לראות את  . 2

הבית. היינו עם ההורים שלי. עשינו סיור בכל הבית. בין היתר הוא העלה אותנו לעליית הגג. 

ההורים שלי ירדו בסולם. הוא נשאר איתי בעליית הגג. הוא  שימה. מאוד נחמד כזה.מאוד מר

חסם לי את היציאה והתחיל לגעת לי בחזה. לדחוף ידיים. נגע לי בפות. מזמז את הטוסיק, 

התחיל לחפון אותו. ממש כך, כמו גבר שמתחרמן. זה היה לגעת באיברים אינטימיים. להביא 

ת בי. ממש בצורה מינית ואינטימית בכל החלקים הכי אינטימיים. אותי למצב של מעבר. לגע

אני הרגשתי מאוד מאוד לא בנוח. והיום בדיעבד, אני חושבת שזה היה חיוך של בושה, 

. בכיתה ח'. הרגשתי מאוד לא נוח. התביישתי. לא ידעתי מה 13מבוכה. הייתי בגיל אולי בת 

י. אז לא הייתה לו ברירה, אלא לשחרר ד   –קורה כאן. עד שלא התחלתי לעשות קולות  י, ד 

 .אותי. אם היינו לבד, אני חוששת שהוא היה מרחיק לכת עוד יותר

. איזה ערב הוא בא עם רעייתו להתארח אצל היינו אצל סבתא שלי שגרה כמה מטרים מאיתנו  .3 

. ההורים שלי גם היו. אני גם הייתי אצל סבתא שלי כי ישנתי אצלה. 15סבתא שלי. הייתי בת 

ושלחו אותי למטבח להביא עוגה. סבתא שלי הכינה תה, ואותי שלחו להביא את העוגה 

ביא את העוגה. הוא מהמטבח. והיה מסדרון שמוביל לחדר נוסף שהוא היה מטבח. הלכתי לה

בא כנראה בטענה לעזור לי. אף אחד לא שם לב לזה. גם ההורים שלי. אני מתכוננת לבוא 

טות. לא היה לו הרבה זמן במטבח. הכל  לסלון. גם שם במטבח הוא התחיל לגעת. ולנסות לש 

 היה נורא מהר. אבל הוא בהחלט נגע. ליטוף בטוסיק. כל הזדמנות. לגעת. בחזה. מלטף כזה.

מהר, באתי עם העוגה לסלון, נורא נבוכה. פשוט ברחתי לחדר הפנימי, שיכלו לראות -ואז מהר

 ."אותי

אלה שלושה מקרים מובהקים שאני זוכרת", אמרה ש'. כילדה, לא ידעתי להסביר מה לא נעים "

כאן... רק ביחסים הבוגרים יותר, כשהייתי בטיפול פסיכולוגי, אז גם זה עלה. זה חוזר כמו 
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 .התמונות חוזרות אשבק. פתאום נזכרת בדברים שהיו. פתאום הבנתי שזה מעשה שלא ייעשה.פל

" 

ידוע לה על צעירה נוספת שבה פגע אז  -ש' הביעה את דאגתה מכך שעוד בנות נפגעו. ולא בכדי 

 .כהן

יכול להיות שקרו עוד מקרים. עוד ילדות". ש' נקבה בשמה של הצעירה ואמרה, שמעשיו נגד "

 .צעירה היו יותר חמוריםאותה 

 .של המשטרה 433בעקבות הפרסום נפתחת חקירה פלילית וש' מוסרת עדות ביחידת   06.09.14

ש' מסרה עדות מפורטת בפני החוקרים, על מעשיו הפליליים והחמורים של השופט, בעת 

 שהייתה קטינה. ש' מסרה על סדרה ארוכה של אירועים והתמקדה לפחות בשלושה שאירעו בעת

פי עדותה, כהן דחף ידיים לאיברים אינטימיים שלה, מישש ונגע בגופה, -. על15-12שהייתה בת 

כפדופיל. ש' העידה כי השופט כהן ניצל לרעה  -הצמיד את גופו לשלה, ובפועל התנהג כעבריין מין 

את קשרי המשפחה ואת היותה חסרת ישע, באותה תקופה, בשל גילה הצעיר והנסיבות 

 " .די לבצע את זממוהמיוחדות, כ

במקביל נפתחת חקירה ברשות המיסים לעניין החשדות לצבירת נכסים, שלא כדין, תוך ביצוע 

 .עבירות מס ומרמה

  .חשד למקרים של עבירות מין בנשים נוספות -חקירה מתרחבת  - 08.09.2014 

  ,News1-נודע, כי בימים האחרונים, נוכח הבדיקה המשטרתית שהחלה בעקבות החשיפות ב "

פי המידע שכבר מצוי בידי חוקרי המשטרה, עולה חשד כי -הגיע מידע נוסף לגורמי החקירה. על

בכמה עורכות דין ובנשים נוספות שנמצאו  -גם בעת כהונתו כשופט  -השופט ביצע עבירות מין 

  .במעגל הקרוב אליו

ע להן. גם עתה מחשש שיבול -אותן בחורות נרתעו בשנים האחרונות מלהגיש נגדו תלונה 

חוששות חלק מהנפגעות, ומנמקות זאת במחיר האישי הכבד הנדרש מהן נוכח החשיפה 

 "האישית הנדרשת בנסיבות אלה

בעקבות הפרסום תנועת "אומץ" פונה לשרת המשפטים דאז ציפי לבני ומבקשת   08.09.2014

המחוזי למרות להשעות את יצחק כהן מתפקידו כשופט. יצחק עדיין מכהן כנשיא בית משפט 

  .ימים, כופר באשמות נגדו ומאשים את קרובי משפחתו בעלילה נגדו 10שפרשה נחשפה כבר לפני 

ציפי לבני מתקשרת בדחיפות לנשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, ודורשת ממנו להשעות 

 .את יצחק כהן מתפקידו עד תום החקירה נגדו

לשבש חקירה ולהדיח עדים וגם הצליח לעשות את זה  מדווח שיצחק כהן ניסה 1ניוז 09.09.14 

לפחות עם עדה אחת. ש' כבר העידה אבל נפגעת השנייה מסרבת להעיד בעקבות לחצים שהופעלו 

עליה על ידי נציגיו של יצחק כהן. המידע לגבי השיבושים נמסר בדחיפות גם לשי ניצן ויהודה 

 ויינשטיין

ימים בעקבות חתונה קרובה של בתו" ועדיין  10כהן "מקדים את חופשתו ב  יצחק  - 09.09.14

שולל כל מכל כל הטענות נגדו. וטוען שוב ושוב ש"חופשתו" בכלל לא קשורה לחשדות והוא לא 

 .מוכן בכלל להתפטר
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שהייתה פרקליטה במחוז צפון והיום סנגורית  -מתפרסמת עדותה הדרמטית של א'   - 12.09.14

 .פרטית

 .א' הינה קרובת משפחה רחוקה של כהן. היא הוטרדה מינית, לדבריה, במשך תקופה ארוכה "

ההטרדות החלו בתקופה שלמדה משפטים. השופט כהן סידר לה להתמחות בבית המשפט 

 ."המחוזי בנצרת, ומהר מאוד "גבה מחירים

  .פט בנצרתעבירות המין נגדה מצדו נמשכו גם כשקיבלה רשיון עורך דין ועבדה בבית המש

 -עדותם מחזקת את דבריה. מלבד ההטרדות ה"רגילות"  גם הוריה של הפרקליטה מסרו עדות.

נגיעות, ליטופים, גיפופים וכו', השופט יצחק כהן הטריד מינית את א' בעת שהציג בפניה 

תמונות אירוטיות רבות ואף הציע לה להצטלם בעירום. כהן החזיק תמונות רבות בלשכתו בבית 

 .ט המחוזי בנצרת, באמתלה שמדובר באוסף אומנותי וחלקם אף צילם בעצמוהמשפ

"עם גרביים שחורות מרושתות, או עם  -השופט גם "הנחה" אותה כיצד להגיע לעבודה בקרבתו 

 ".גרבי משי וחצאית מיני קצרה

כך, והביעה זעזוע ממעשיו כמו -היא סיפרה לכמה מחברותיה על א' דחתה בתוקף את הצעותיו.

 .ם מהצעותיו המגונות, אך נמנעה מהגשת תלונה רשמית נגדוג

מעדותה במשטרה  פרקליטת מחוז, גב' מירית שטרן, גם מוסרת עדות במשטרה.  - 12.09.14

מסתבר שהיא ידעה על מעשים מגונים של יצחק כהן כלפי א' וגם דיווחה עליהם לפרקליט 

 ( 2012חות )כלומר בספטמבר המדינה דאז ,משה לדור, וזה קרה כבר לפני שנתיים לפ

ציפי לבני מודיעה כי תפעל לבדיקת הטענות לפיהן פרקליט המדינה דאז, משה לדור,   - 13.09.14

ידע כבר לפני שנתיים על הטענות נגד כהן, אך לא העביר את המידע לידיעתם של וינשטיין 

רכות המשפט ואכיפת , היא לא תתן את ידה לטיוח במע2וגרוניס. לדברי לבני, בראיון בערוץ 

 ".החוק, ותפעל לברר האם מאן דהוא לא מסר את המידע כפי שהיה עליו לעשות

 .ארבעה שופטים של בית משפט המחוזי בנצרת מוסרים עדויות במשטרה בפרשה  - 06.10.14

 .[ 2010אחד השופטים, סגנו של יצחק, מודה שידע על מעשיו של כהן בזמן אמת ]כלומר בספטמבר 

 .שעות במשטרה 11יצחק כהן נחקר באזהרה   07.10.14

הילה גרסיטל בעקבות בקשתה של ציפי לבני פותחת בבדיקה דחופה האם ומה ידע   25.10.14

משה לדור וגורמים בכירים נוספים בפרקליטות לגבי מעשים של יצחק כהן ולמה לא דיווחו עליהם 

 .למשטרה

ממליצה להעמיד לדין את יצחק כהן על מעשים מגונים וזה אחרי חודשיים  משטרה  20.11.2014

 .וחצי של חקירה מאומצת ומהירה וגביית עדויות מעשרות עדים בפרשה

דוח ביקורת של גרסיטל על פרקליטות מתפרסם וממנו אנו למדים שיהודה ווינשטיין   - 02.02.15

ספים בפרקליטות ולברר מה ידעו ומתי ולמה מנע מהילה גרסיטל לחקור את משה לדור ובכירים נו

 .לא דיווחו

יותר משנה )!( אחרי המלצה של משטרה ] כאן המריחה התחילה [ יהודה   - 20.12.2015

  .ווינשטיין נזכר להזמין את יצחק כהן לשימוע בלשכתו

" עדיין טוען בפני יהודה ווינשטיין ש "אין ממש בטענות 2015יצחק כהן גם בשימוע בדצמבר 

 .וכופר בכל אשמות נגדו
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אביחי מנדלבליט שהחליף בינתיים את ווינשטיין מחליט להעמיד את יצחק כהן   - 07.09.2016

 לדין בגין מעשים מגונים ] עברו שנתיים אחרי המלצה של המשטרה.[

על הטרדה מינית אחת עם רף נמוך ]לא על  -מוגש כתב אישום במסגרת ההסדר   17.11.2016

  שנים מאסר בפועל [ 5משנתיים עד -ם שזה סעיף עונשין יותר חמור מעשים מגוני

אי  -] שימו לב [ -פיצוי למתלוננת ו 2500שעות לטובת הציבור ) של"צ (,  250מדינה מבקשת 

 .הרשעה בפליליים

 .יצחק כהן מודה בהטרדה מינית אחת בודדת. נגיעה בגב וחיבוק במסגרת ההסדר  04.12.2016

 :טיעונים לעונש -דיון בבית משפט  26.03.2017 

פרקליטות : "רף החומרת עבירה נמוך , ליטוף בגב, מעידה חד פעמית המתמצה באירוע בודד 

משקל רב ניתן ללקיחת אחריות, הודה בהזדמנות הראשונה, חסך  שנים. 6-7וחלוף הזמן 

 " .למתלוננת עדות בבית משפט, התפטר מיוזמתו מכס השיפוט

 ".דה ולוקח אחריות , איבדתי את כל עולמי במספר דקותיצחק כוהן : "מו

שופטת עינת רון בצעד חריג דוחה את ההסדר וכן מרשיעה את יצחק כהן ובפסק   - 08.05.2017

 .דינה מזכירה את טובת הציבור שנשכח משום מה בדרך

 : ואם קראתם עד לכאן אז בטח אתם שואלים את עצמכם כמוני כמה שאלות

רה ששי ניצן ואביחי מנדלבליט קוראים ומאשרים את ההסדר המקומם שמוגש איך זה קו . 1 

 "לבית המשפט ושם רשום "הטרדה בודדת ורף נמוך והודה מיד ולקח אחריות והתפטר מיד

כאשר הם יודעים בוודאות שזה היה בדיוק הפוך! הכול היה הפוך! והם קראו עדויות של ש' 

שי ניצן ? הן באזהרה הייתה רק על נגיעה בודדת בגבשעות חקירה של יצחק כ 11וגם '. ושל א

ואביחי שכחו גם באופן מפתיע את שיבושי חקירה שיצחק ביצע וגם הצליח להרתיע עדה ) 

הם שכחו שיצחק  זה עוד שנתיים מאסר בפועל (, וגם שהיה צריך לפטר אותו ממש בכוח.

ודה בהזדמנות הראשונה" ולא "ה 2016כפר בכל האשמות עד רגע אחרון של ההסדר בנובמבר 

 .2010 -על מעשה מ

איך זה קורה שבכתב אישום לא מוזכרים עדויות על פדופיליה שמשטרה גבתה ? נכון שיש  . 2

שנה אבל האם זה מפחית מחומרתם ולא ניתן להזכירם  25התיישנות לגביהם כי קרו לפני 

כבר התיישן אך בכתב אישום ? יש מושג כזה "עדות שיטה" זאת עדות על מעשה פשע ש

מראה על שיטה והמשכיות ופרקליטות משתמשת ב"עדויות שיטה" לעיתים קרובות, למשל 

עשתה את זה טוב מאד במשפט של משה קצב. אז מדוע כאן עדויות כאלה קריטיות לא הוזכרו 

 ? בכלל בכתב אישום

של נגיעה איך זה קורה שפרקליטות משקרת בבית המשפט וטוענת לאירוע בודד וחד פעמי  . 3

 35!! שכהן היה בן  1987בגב כאשר מודעת היטב לעדויות פדופיליה שמתחילים עוד בשנת 

  .בלבד

 .ומי יודע כמה עוד מקרים היו אחר כך

ואז להצהיר בטיעונים לעונש שזה מקרה יחיד זה פשוט שקר גס לשופטת בבית משפט 

 .המחוזי וניסיון לרמות כדי שהשופטת שתסכים לאי הרשעה



29 
 

איך עדות כזאת מפורטת של א' על מעשים מגונים והטרדות מין מתמשכות לאורך שנים ) ! (  . 4

 ? של נגיעה בגב וחיבוק בלבד 2010-הופכת פתאום לאירוע בודד ב

 זה קורה שדוד רוזן עדיין לא חקר מה מירית שטרן ומשה לדור ידעו ולמה לא דיווחו בזמן איך . 5

? 

 ,על השופט ולא דיווחה בעצמה לשרת המשפטים או למשטרהמדוע מירית שטרן לא התלוננה 

 ? אם ראתה שמשה לדור לא מתקדם לשום מקום עם התלונה במשך שנתיים

מדוע מירית לא פסלה את עצמה מהתיקים שהשופט פסק בהם !? וזה כולל גם את תיק של  . 6

די להרשיע שבו יצחק כהן יוצא מגדרו כ 2013-2014משפט השני שנוהל בשנים  -זדורוב 

שוב את זדורוב ברצח. הוא מכפיש שם ומשפיל את כל עדי ההגנה , כולל את מאיה פורמן 

לגבי סכין משוננת ווויליאם בודג'יאק שהעיז לטעון שאין שום טביעות נעל של זדורוב על 

הג'ינס של תאיר. כהן שולל ללא הסבר וללא שום בסיס עובדתי את הראיות חדשות שבגינם 

  .בחזרה אליו מבית משפט עליוןהתיק הוחזר 

וכאן כמובן עולה השאלה הגדולה שאף אחד לא רוצה לבדוק: האם שופט בכיר בישראל 

נסחט עיי פרקליטת מחוז צפון, מירית שטרן, שידעה בוודאות על מעשיו השפלים לפחות 

וזה מגובה בעדותה במשטרה ומסמכים נוספים. יש עדות נוספת שעוד שופט  2012מדצמבר 

 .ע ושתק וכנראה עוד אנשים במחוז צפון ידעו ושתקויד

איך זה קורה שפרקליטות מסבירה את ההסדר עיי טובה גדולה של יצחק כהן כאשר אחרון   .7

הודה וחסך עדות למתלוננת א' בבית משפט ולא עיי פחד שלו ושל פרקליטות שא' פשוט 

לטימטיבי של תספר לשופטת את מה באמת קרה שם. ההסדר כך נראה זה כלי או

 ! הפרקליטות לטיוח של האמת

-איך זה קורה שחקירת רשות המיסים כנגד יצחק כהן על עבירות מס ומרמה שנפתחה ב . 8

 ? נעלמת מהרדאר ? מה עלה בגורלה 2014

  !! מכל העדויות שקראתם כאן רואים שיצחק כהן פעל כעבריין מין לכל דבר ועניין עשרות שנים

 ? מין אותו להרצאות ולהתנדב ב"מסגרות חינוכיות"...כלומר בבתי ספרוגם היום ממשיכים להז

 !? ש"ח בלבד וללא הרשעה בפליליים 2500ופרקליטות מודעת לכל זה ומגישה כתב אישום על 

היום יצחק כהן ממשיך להנות מהחופש וכל התנאים של שופט בפנסיה וחף מכל פשע שאותו שפט 

 .שנים 10-כבר יותר מ למאסר עולם ימשיך להיות נעול בכלא

 התנועה למשילות ודמוקרטיה

 התנועה לאיכות השלטון

 .אנא שתפו

-------------------------------------------------------------------------- 

 יואב יצחק חושף את הפרשה לאיילה חסון

 דקות( 3)

N0w-u08pRP-https://youtu.be/ 

  ציפי לבני מספרת על פרשה עם איילה חסון

https://www.facebook.com/Meshilut/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MQG.Israel/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-u08pRP-N0w&h=AT1jUrmG3qMzS5c4kD-0RpvUcYrqI79m8XWp4x6HqU8Y7LgOurXAVoL1_4OTl74HVjFjLkZx8OBVsutdSu13betSSnDs2hg9bRJegLtHPH3EmJCF4wJnxMpHPykQwakPLOxSbvkR-BSwwa51KSJMpOfdaatK24_nmYk
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 דקות( 10)

https://youtu.be/x_vpxLwtI6w 

  ( 2010 ) גיא פלג מציין במפורש שם של מירית שטרן שידעה בזמן אמת

6782dc571066841004.htm-http://mobile.mako.co.il/…/C…/Article 

ושם משה לדור  2012רביב דרוקר חושף פרוטוקול לבחירת נשיא לבית משפט מחוזי מדצמבר 

  .מבקש שמירית שטרן לא תעיד בפני הוועדה

 דקות( 2)

…http://m.nana10.co.il/article/1168177 .be/GsvxiCn2h1Yhttps://youtu 

 : עם גיא פלג2פיצוץ הפרשה ערוץ 

s-https://youtu.be/nDvoT4xrt 

 : וגם משה לדור ידע 2012תיעוד עובדה שמירית שטרן ידעה עוד ב

https://youtu.be/GATwsLXbiOs 

שופטים מוסרים עדויות במסגרת החקירה של משטרה.אחד השופטים מודה שידעה בזמן אמת 

 2010על מעשים כלומר עוד ב 

/http://old.reshet.tv/…/pro…/MainNewscast/articlenews,179066 

 .שנים אחרי 4ח אחריות גם לא מודה ולא לוק -פרישה של יצחק כהן 

outu.be/jowDikLi3Ychttps://y 

( על מעשיו של  2010סגנו של יצחק כהן שופט תאופיק כתילי ידע בזמן אמת ) ב  -ישראל היום 

 .כהן

…http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php 

 : רון גזר דין של שופטת אמיצה עינת

https://youtu.be/ia4ZlvJcJ_8 

 יצחק כהן מקריא משיריו -שירים אירוטיים 

https://youtu.be/QSffqhMrxG0 

  News1הציטוטים ועדויות הובאו מכתבות של אתר **

http://m.news1.co.il/ShowTitles.aspx?page=2&areaid=557: 

 ".ומקורות נוספים

הוא שישב בשני הדיונים של  י, עבריין המין המורשע, יצחק כהן,המחוז ראש ההרכב בבית המשפט

 רומן זדורוב.  

בפרקליטות ידעו על יצחק כהן. ידעו בזמן אמת. ידעו היטב שהוא תלוי בהם. רק ההגנה לא ידעה 

שיצחק כהן מסובך בעבירות פליליות. מדוע לא פסל את עצמו? מדוע לא ביקשה הפרקליטות את 

  פסילתו?!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fx_vpxLwtI6w&h=AT2TzwIB_WEFRbz1qEdflRcj-mCAN3XVpNBxp8i3-6FE62Nrmtz1A3QcyG7pUWybFPu6TJRUVTYNz6WwDMurXIeYyLcGpG5BivUYok1tQUsmkMyhGzZ00ucBp4v5EYfqqJ154FCTzDPDXxIfzI3VfQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmobile.mako.co.il%2Fnews-channel2%2FChannel-2-Newscast-q3_2014%2FArticle-6782dc571066841004.htm&h=AT3hO7v0gP_daW0cp219vrQgSk-Vxq3DJCOoM9mALrBDZMhzP9t9OnJkEuW9S1X0N8a163xHhG5wtddxlzV2QzzI2vq4tdztEtUum6t43LgsISJVuZ2JlNrl-nn4oYLUz5863H5N4Vatwx2zg_FnJw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.nana10.co.il%2Farticle%2F1168177%3Fsid%3D120%26pid%3D55%26service%3D10tv&h=AT1g0JkK_CReNF7J0TTUVc3iZ41f7fjMifRw0_EAVHdV8BjEVr7q0UCipuKC_Sgz1BxEgsOF7wMwwwHqSFG6l1M2s-CQAz__EeMgLjz9_c2qhjH1Zms7GNEn4mbXv9wNXParZp3zAL5MEzUpjx7BHw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGsvxiCn2h1Y&h=AT0ZXmjTtNJMQbUdgFj0GRDGTOwe27SduVKlHI5lpQ0Df3m3CgXmxHlh2NhswwBUoj3_z5Nzp9A6yUVQ_4K0qkXzdxI0ghPKEc16n-TQpeUq1AG3YTTv4Gvfh1BCw0HE4nJyNcIYjzhBv8ZuRdR9-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnDvoT4xrt-s&h=AT1wZzqJCdVal4wChn3oOcAc5tqBttuipuvs28EMo0G-9jy9YX4lxriKT_ZKXbmXKn60mFKvRISrQ0owGCWemyJB3zyBsZKxsb8Tnsm2lABoxx3nJFzmx6HJvpC6FybfY5OnXVPUqNeyHweytTmT5A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGATwsLXbiOs&h=AT3BtaV4jwXmQFlCAikrDGhGGyrkCcHXjsi90vkT7YSmG_rBcF1OInlVCGdbng_dUuOSTuNmwyvWeYxuAHrp1NoKuprkaiIXKu7ejr2uiyaei79as_EedJmnTlC_0HK3T6PkCd0Qzz6H0KL8jdHqSO8K_Oj3gMJaWsw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fold.reshet.tv%2FNews_n%2Fheb%2Fnews%2Fprograms%2FMainNewscast%2Farticlenews%2C179066%2F&h=AT1j6XUwMe8ztsxE4EpZ_W1mm15QaF4OO6lGPdkdM4b--b4WiOm96VLufatBVOzZmeiyfCYBdWF-FrkGDU8zhySQT9qPVaVX_DJ7b9i0xyG6Vs-_TRFJDNMKUhT9GZEusVjqyUWTkJ0PxP2PqPvtdQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjowDikLi3Yc&h=AT32W1ee2FqI4R5mV32qquDs-X8X4bz_vfoN2pGEUbnj26UDFial10ycsCc7nZ4IOnR44jNwHX2wdnEp9WGMiKCZ5SMfXYeqgXK4YuWbEVPpPz_vxvHrL7CSVYO0EcYX_aaLMVn5O1sNbQdWbYCDAA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.israelhayom.co.il%2Fsite%2Fnewsletter_article.php%3Fid%3D25050%26newsletter%3D26.12.2012&h=AT1NmJuMUMhqEOlW90W6Gyfb33JZrEDsjBnBWDn_aH-OGF3jdo7Xtb8Ln9Gzs71C0CelBVaIDhuD26aTKBRZyH-fccMtWBHUv4KcOyf_j8D5N-m4t26f-sAyTe4WPP0popLXQ7LZxAapj5YEl8UrXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fia4ZlvJcJ_8&h=AT3JY9OhI5nypi6X1mkg044rxTbVoOa_J0iJ0dfE5m-NeFCFe4QphqySl0kKaqQpkI_m2NLwJIp_Cg5ghRK4EgwbPPF02MgaFSLMDIP_4qviJkjW3de2sMLQocHsZs6vmxbixaVGjHa4A5HFdEFlaw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQSffqhMrxG0&h=AT3yGiHdQlQjnUnfSW1DITeEyVtDyIkwzGJEsXJFV9yRo_qRgotzGaAShyxDnGxNHKR_5wPSnPJWCxOBq1_Is3m4gv_8XtcwrvMvWiUuLa4ZaKi6cvSWJH54s6KGw0Lx2JU4LWc29kpu_wIzXa--Sg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.news1.co.il%2FShowTitles.aspx%3Fpage%3D2%26areaid%3D557&h=AT1iYikIynAO2H5_-eSgMJK7kdBuEQraCdnUTOu2js5SAf-jvuNKMqxIXa3JbYHRfavQ6Y0dqWpyPtKVlUoBX_ghAOA77raQSUEnytaEsC9SylpBVCDuAzTELIzdq2AhTdjYhpnEy92Rnay8S02eAw
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נקי מכל ו השופט, האמור להיות מאוזןצב דברים זה פוגע באמון של האזרחים בבתי המשפט. מ

 דבריו של פרופסור סנג'רו:כת המדינה, והתוצאה ורת בידי פרקליטהוא כלי ש -השפעה 

אליו הצטרפו ראש ההרכב יצחק כהן וששכתב  –לצערי, עלי לציין כי פסק הדין העיקרי "

כתוב מתחילתו ועד סופו באוריינטציה מוחלטת של תובע  –ואסתר הלמן  השופטים חיים גלפז

  ."המבקש לשכנע שהנאשם אשם ולא באוריינטציה של שופט

לחוק שכן, עבור ההגנה  2א  31לחוק וגם לפי סעיף  4א  31משפט חוזר לפי סעיף  עובדה זו מקימה

 זהו מידע חדש!

 מוות )הרצח(שעת ה .13

  :13:30כסמוך לשעה  –המוות )הרצח( כתב האישום קובע את שעת 

, עזבה המנוחה את הפרגולה, כאשר היא מודיעה לחברתה כי 13:30בסמוך לשעה  .6

בכוונתה לשתות מים ונכנסה למבנה בית הספר. המנוחה עלתה במדרגות המובילות 

מרחבת הכניסה אל הקומה השנייה, שם מצויים  שירותי הבנות )להלן: 

 "השירותים"(.

יצא הנאשם מן המקלט בו עבד אותה עת לתוך חלל מבנה בית הספר,   בסמוך לכך, .7

 במקום הסמוך למדרגות בהן עלתה המנוחה. 

 הנאשם הבחין במנוחה ונכנס בעקבותיה לשירותים.  .8

 התגלו חסרים ענקיים. ,באשר לשעת הרצח אריק שנקלרו מירון סאיצקי ובבדיקות המעמיקות שעש

 בראש ובראשונה לא קבע הפתולוג ד"ר זייצב שעת מוות )רצח(. זה פשוט מחדל! 

יום לאחר הנתיחה. ובנוסף, אין אף מזכר המעיד על  12בנוסף, חוות הדעת של ד"ר זייצב נחתמה 

 שיחות ו/או מידע שעבר מהפתולוג לחוקרים. זה, פשוט מוזר.

ת לקביעת שעת המוות )רצח(, הוא בדק את יחד עם זאת, ד"ר זייצב כן ביצע את הבדיקות הנדרשו

 תמוה. מה שמאוד  –שקיעת הדם ואת תוכן הקיבה. אבל, לא כתב בדו"ח את שעת המוות )רצח( 

 2בנוסף, שעת המוות )רצח( המתוארת בכתב האישום נסתרת במסמך משטרתי רשמי. שכן לפי ת/

תה באותו יום בסמוך לשעת נחקרו חברים של הילדה שראו או": 'בסעיף י"כתב מינוי הצח"מ", 

יחד עם עוד חברה, המנוחה  14:10ההיעדרות, ע"פ אחת העדויות המנוחה נראה בסמוך לשעה 

  הודיעה שהיא הולכת לברזייה לשתות מים ומאז נעלמו עקבותיה".

 , האומרת:3נציין גם את עדותה של א.א., עדת הגנה מספר 

, את מספרת שם 49נ/ את מספרת בהודעה ש.אני רוצה לעבור איתך לנקודה חשובה מבחינתי,
שלאחר שוידאת שהתא נעול והתכופפת ולא יכולת לקחת את הנייר שרצית, פנית לקחת נייר 

 וראית שהתא הראשון והשני היו פתוחים

 ת.כן

 ש.כשאת אומרת פתוחים, את ראית את תוך התאים

 ת.כן

 ש.ראית משהו חריג
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 ת.לא

14:10 – 14:05ש.אנו מדברים על השעה   

 ת.כן

 ש.לא יכולה להיות שום אפשרות שטעית בקשר לתא

 ת.לא

 16:00שמעידה באופן ברור שבשעה  ,6עוד נציין את עדותה של ויקטוריה אוסוב עדת הגנה מספר 

 זירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל הייתה ריקה. 

 כרגיל, טורח בית המשפט המחוזי, לבטל כל עדות הגנה המקשה על התיאוריות של התביעה:

, 06.12.06עוד בהקשר זה אתייחס לעדות המנקה ויקטוריה אוסוב. בעדותה בפנינו ציינה כי ביום "

, שפכה מים מהדלי לאסלת התא השני, לדבריה הבחינה בכתמי דם על 16:00בערך בשעה 

 .לפרוטוקול( 1257דווקא )ע'  2הניאגרה, הביעה ביטחון בעובדה כי מדובר בתא מס' 

 04.01.07הביטחון הרב שהפגינה העדה בתשובתה, נמצא כי בהודעתה מיום גם כאן, למרות 

( ציינה: "אני זוכרת שתא ראשון היה סגור ואני חושבת ששפכתי את המים בתא סמוך, 162)נ/

 ."שם היה דם על הניאגרה 2אולי מס' 

זוכרת שעה שבתחילה ציינה דבריה בהיסוס, בעדותה בפנינו כשנתיים לאחר מכן טוענת לפתע כי 

 16:00בביטחון, נוכח העובדה הברורה לפיה העדות איננה עולה בקנה אחד עם המציאות )בשעה 

היה מגואל בדם ובו המנוחה(, הרי שאין מנוס ממסקנה כי גם כאן, גם אם בתום לב  2תא מס' 

 .שוגה העדה, עדותה אינה מעלה או מוסיפה דבר לענייננו אנו

ה לשאלה בחקירתה הנגדית, הודתה כי נסעה מקצרין עוד אוסיף כעובדה, כי העדה בתשוב

 ".לפרוטוקול( 1260לביהמ"ש ביום עדותה, עם אשת הנאשם ואף שוחחה עם סנגורו )ע' 

 ועדיין, עדותה החזקה של הגב' ויקטוריה אוסוב עומדת בפנינו! 

מפורשות את שעת  סותרהמשטרתי המסמך היחד עם ו, אובייקטיביתביחד עם היעדר שעת מוות 

 מהי שעת הרצח?נשאלת השאלה הלגיטימית:  –וביחד עם עדותה של א.א.  הרצח

 לחוק. 4א  31עובדה זו מקימה משפט חוזר לפי סעיף 

 קטוריה אוסובויהגברת החקירה של  .14

כחודש , 2007לינואר  4 –מה רבה הייתה תדהמתנו לגלות שהגברת אוסוב נחקרה ב 

  ולאחר שרומן זדורוב כבר נעצר והודה. ,ימים לאחר הרצח

)עד חקירה זו, במועד הזה, סותרת את עדותו של רפ"ק )בתוארו אז( יורם אזולאי 

 שטען בעדותו כך:( 1תביעה מספר 

 ש.איך אתה מחלק את האנשים, איזה משימות "

מחליט על חלוקה של צוותים. כבר בלילה הראשון אני מתחיל להרגיש שיש שמועות  ת.אני
שרצות בבית הספר, יש שמועה על כת שטן, יש שמועה על משתמשי סמים בבית הספר ויתכן 

שזה מה שראתה המנוחה ורצו למנוע ממנה לדבר, יש קבוצה גדולה של עובדי קבלן למיניהם ואז 
חקרו אותם, צוות שיחקור את כל התלמידים בקומה באותו אני שם צוות של עובדים שי

 קומפלקס
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 ש.המנוחה למדה במבנה בו היא נרצחה

 ת.לא. המנוחה למדה במבנה אחר והיא הייתה שם באופן אקראי

 ש.איזה עוד קבוצות היו

ת.תלמידי כיתות ט' למדו באותו יום במתחם הזה. בד"כ למדו שם תלמידי כיתות י', אבל 
י' היו בטיול באותו יום ומונה צוות כדי לחקור את כל אלה שלא יצאו לטיול.  תלמידי כיתה

 תלמידי כיתה ט' למדו אותו יום במתחם של כיתות י' שיצא לטיול כי מדובר בלימוד בהקבצות.

 ש.את מי עוד חקרתם

עובדי בית הספר, תלמידי כיתה י' שלא יצאו לטיול, חברים, רצינו לדעת מי המנוחה  ת.חקרנו
 וצוות שחקר את תלמידי בית הספר ברנקו וייס

 ש.מה זה בית ספר ברנקו וייס

ת.זה בית ספר חיצוני אקסטרני, תלמידים שנפלטו מהמסגרת הרגילה או מרצונם והבנו שחלקם 
ופי גולן. בית הספר החיצוני ברנקו וייס נמצא בישוב בני לפחות מבלים די הרבה בבית הספר נ
 יהודה, יש בו כמובן תלמידים מקצרין

 ש.איזה עוד אנשים שנמצאים בבית הספר

ת.מורים למשל. הצוות שהיה אמור לחקור את המורים והעובדים. זהו בגדול היו הצוותים 
י מתכוון לעובדי נקיון בעיקר. צוותים. כשאני אומר עובדים, אנ 6-7צוותים,  6המיידים, היו 

 עובדי הקבלן נכללו בהכללה של העובדים שציינתי

ש.למה בעצם חוקרים כל קבוצה כזו, מה רוצים להפיק, למה היה חשוב לכם לחקור את 
 המורים?

ת.לגבי המורים היה חשוב לנו לדעת אם הם זיהו משהו חשוד, רצינו לחוש את הדופק של בית 
 הספר

 ר את כל העובדיםש.למה חשוב לחקו

ת.העובדים נמצאים כל הזמן, גם אחרי שעות העבודה, גם כשהתלמידים בכיתות בשעות 
 הלימודים ויתכן מאוד שהם ראו או שמעו משהו וכמובן גם כחשודים פוטנציאלים

 ש.למה עובדי נקיון

 "מניםת.עובדי נקיון הם כל הזמן מסתובבים ומנקים את השירותים, והיה חשוב לנו גם לסדר הז

"כשאני אומר עובדים, אני מתכוון לעובדי נקיון בעיקר", מעיד רפ"ק יורם אזולאי, עד תביעה 
 מספר אחד.

לא חקרו או שלא המציאו להגנה ולבית המשפט את המזכרים  –את ויקטוריה אוסוב שמוזר 
 מתשאוליה.

 הוא ממשיך ומעיד:

אחד העובדים. הצוות שחקר את העובדים, זימן את כל העובדים אליו והתחיל לתשאל  "ת.בתור
אותם ולחקור אותם. וביום ראשון דיווח לי ראש צוות בצח"מ הממונה על חקירת העובדים בשם 
סשה, מוסר לי שנחקרו כל העובדים, זה היה יום ראשון בשבוע, כמובן שחקרנו ועבדנו כל סוף 

 שכל העובדים נחקרו ואין ממצא מיוחד" השבוע והוא מסר לי

 והוא ממשיך ומעיד לאותו העניין:

" ת.לקחנו מכל העובדים דגימות של ד.נ.א וט.א. והוא שוחרר כמו כל העובדים. באותו ערב 
בישיבת הצח"מ מדווח סשה שהם סיימו לתחקר את כל העובדים ואני אומר באותה ישיבה שזה 

שפספסנו ואני מורה להביא את העובדים לתשאול וחקירה  נעשה מהר מידי לטעמי ואני חושש
)הכול מחקירת רפ"ק אזולאי עד תביעה מספר אחד ביומו הראשון בבית  נוספת ביום למחרת"

 .המשפט(

 

 חקירות: שלושדהיינו, צריכים להיות לגברת אוסוב 
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דנ"א  ,מגברת אוסוב אמורים היו להילקח,ובה גם  ,החקירה הראשונה בקבוצה של סשה .1
 וטביעות אצבע.

 .בוצעה בעיקר על ידי יורם אזולאי –החקירה החוזרת  .2
 היחידה שמוצגת בבית המשפט. 162נ/ –החקירה השלישית  .3

 ראשונה והשנייה של הגברת אוסוב. הההגנה ובית המשפט, לא קיבלו את החקירה 

 נחקרת עדהזו. שלישית?( ראשונה או )לחקירה  ,של המשטרה ,מוזרה בעינינו היעדר תגובה כלשהי
שזירת הרצח הייתה נקייה וריקה וטוענת שהתיאוריה המשטרתית אינה נכונה. העדה, טוענת 

 .13:30שעה סביבות הביצע אותו ב –חשוד שמודה ברצח בעוד שה, 16:00בשעה 

מה עושה הפרקליטה  אז מה עושה המשטרה? איזה בדיקות היא מבצעת? מה היא חוקרת?
 המלווה?

 היועץ המשפטי לממשלה מתבקש לבדוק את המידע הנוגע לחקירתה של הגברת אוסוב.

או פסילת עדותה של היועץ המשפטי לממשלה מתבקש לבדוק את פעילות המשטרה לאימות 
 הגברת אוסוב.

מתי נלקחו דגימות דנ"א וטביעות אצבע מהגברת אוסוב היועץ המשפטי לממשלה מתבקש לבדוק 
 מה עלה מהשוואת ממצאיה הפורנזיים של הגברת אוסוב עם ממצאי הזירה?ו

 לחוק. 2א  31 -ו 1א  31עובדה זו מקימה משפט חוזר לפי סעיפים 

 

 על כיוון החתך –ד"ר חן קוגל  .15

ד"ר חן קוגל, כיום, ראש המכון לרפואה משפטית כתב חוות דעת על כיוון החתכים בצוואר הקורבן. 

וזהירה קובע ד"ר קוגל, בזהירות הראויה, הסתברות גבוהה לכיוון חתך מצד בחוות דעת מעמיקה 

ימין לצד שמאל ממנה ניתן להסיק, שוב, בהסתברות גבוהה, אבל, לא בוודאות מוחלטת, שהרוצח 

 היה איטר יד ימינו. –ששיסף את גרונה של הקורבן 

 סיטואציה לטובת הנאשם.שוב המציאות מאיימת על בית המשפט שכהרגלו פוסל כל עדות או 

 בית המשפט המחוזי:

 ?"האם הרוצח שמאלי

עניין נוסף לענות בו בהקשר זה הינו טענת ד"ר חן קוגל, מומחה ההגנה, לפיה שניים מכיווני 

( )הסנגור בסיכומיו טען, בניגוד למומחה מטעמו, כי כיווני החתך 284החתך הם מימין לשמאל )נ/

המאשימה להתעלמות מטעויות שנפלו בסיכומיו, חזר בו הם משמאל לימין, במענה לבקשת 

 .מטעותו(

מכאן, בהתאם לחוות דעתו של ד"ר קוגל, דברי ההגנה כי שיסוף הצוואר מימין לשמאל 

 .בסיטואציה המשוחזרת ניתן לביצוע רק ע"י איטר יד ימין, זאת כאשר הנאשם ימני

 .ללטענת ההגנה, אין בנמצא חוות דעת הסותרת את מסקנת קוג

לפרוטוקול(, האמור מתיישב  892ואולם, ד"ר זייצב שלל את האפשרות לקבוע כיווני חתך )ראה ע' 

עם הספרות המקצועית עליה מסתמך גם ד"ר קוגל עצמו, לא ניתן לקבוע חד משמעית, ניתן 

להעריך בלבד, לא בכדי בחוות דעתו של ד"ר קוגל הסתייגות לעניין זה, כאשר המינוח הינו ככל 

 :( וכך גם בחקירתו הראשית קבע284נ/ -, ל9, בעמ' 9ה מימין לשמאל )ראה ס' הנרא

 ש:.. האם אדם ימני יכול לבצע את החתכים האלה
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ת: אני לא יכול להגיד אם הוא ימני או שמאלי, אני לא יכול לשלול אני רק אומר שביד שמאל זה 

 .(9לפרוטוקול, ש'  1750יותר קל" )ע' 

ציין ד"ר קוגל, כי מדובר ברוצח ימני או איטר יד ימין, אינו קובע זאת בחוות אם כן, בחוות דעתו לא 

דעתו, מציין כי לימני יהיה קשה יותר אך לא יכול לשלול כי החתכים שבוצעו מימין לשמאל יבוצעו 

 .גם על ידי ימני

כר בספרות אוסיף, הניסוי על עור תרנגולת )ניסוי המדמה את כיווני החתך( לאו ניסוי הוא, אינו מו

המקצועית, לא ראיתי דבר וחצי דבר המחזק השערה זו תוך החזקת עור תרנגולת וניתן לומר שאף 

 .המומחה עצמו לא עמד ממש על ניסוי נטען זה

אין לקבל את טענת ההגנה בסיכומים, לפיה לתוקף ימני קל יותר לתקוף את הצד השמאלי, זאת 

הימני. טענה זו איננה נתמכת בחוות דעת ואף  כאשר החתכים בגוף המנוחה נמצאו בפלג גופה

איננה מתיישבת עם שורת ההיגיון, איני רואה מדוע אדם ימני יפגע דווקא בצד השמאלי של 

 ."קורבנו, שעה שהתוקף עומד מאחורי קורבנו

האם חוות הדעת של ד"ר קוגל לא יוצרת ספק? התלבטות? מחשבה? איך היא נקשרת עם ראיות 

 וכמובן, שרומן זדורוב הוא ימני. נוספות מהזירה?

 לחוק. 4א  31עובדות אלו מקימות עילה למשפט חוזר על פי סעיף 

 השחזור .16

כתב האישום שונה מהותית מהשחזור. על פי השחזור נתקלו רומן זדורוב ותאיר ראדה ז"ל בגרם 

תאיר ראדה תמוהה העובדה, שאז נמלטה תאיר ראדה ז"ל לשירותים. , בוויכוחהמדרגות ושם פצחו 

ז"ל נמלטה לשירותים לאחר ריב עם איש המבוגר ממנה ואשר, כביכול, מאיים עליה. מדוע לא רצה 

לחדר המורים?! חזרה לכיתה שלה?! או אפילו חזרה החוצה לפרגולה שם היו חבריה?! כל אלו היו 

 יכולים להגן עליה. 

 ורוב לתאיר ראדה ז"ל:לא מדבר על מפגש כלשהו בין רומן זד, אמאידך גיסכתב האישום, 

, עזבה המנוחה את הפרגולה, כאשר היא מודיעה לחברתה כי 13:30בסמוך לשעה  .6

בכוונתה לשתות מים ונכנסה למבנה בית הספר. המנוחה עלתה במדרגות המובילות 

מרחבת הכניסה אל הקומה השנייה, שם מצויים  שירותי הבנות )להלן: 

 "השירותים"(.

המקלט בו עבד אותה עת לתוך חלל מבנה בית הספר,   בסמוך לכך, יצא הנאשם מן .7

 במקום הסמוך למדרגות בהן עלתה המנוחה. 

 הנאשם הבחין במנוחה ונכנס בעקבותיה לשירותים. .8

 דהיינו גם התביעה בדעה שהשחזור אינו נכון.

השוטרים הם אלה שמכוונים את רומן זדורוב לזירת הרצח. רומן זדורוב לא יודע איפה התרחש 

 .תמונות( 2 :5)נספח  ! צילום ההפניה של השוטרים את רומן זדורוב, מצ"בהרצח

במהלך השחזור, "מכה" רומן זדורוב בשוטרת המייצגת את תאיר ראדה ז"ל. רומן זדורוב אינו 

. רומן זדורוב לא יודע (6)נספח  דהיינו דוקר אותה ,משסף את השוטרת, אלא, "מכה" בה עם הסכין

 בידיעה הפנימית, הידיעה הטבעית. -ז"ל  איך נרצחה תאיר ראדה
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רומן זדורוב משחזר קפיצה כיציאה מתא השירותים, בעוד שהיציאה היתה לתא מספר שלוש, כפי 

 .בלתי מזוהות )זרות(שמלמדות טביעות הנעליים ה

יורד לשירותי הבנים להתנקות. הוא שוטף ידיים ואת הסכין. וממשיך  לאחר הרצח, רומן זדורוב

משם לחדר המורים להכין לו קפה. בבגדים מלוכלכים ומזוהמים מדם ממשיך רומן זדורוב להכין 

 לו קפה.

 השחזור, כאמור, מראה באופן מפורש שרומן זדורוב אינו הרוצח של תאיר ראדה ז"ל.

 לחוק בתי המשפט. 4א  31חוזר על פי סעיף שפט עובדות אלו מקימות עילה למ

 מ.א. והמקלות .17

 לא רבים מכירים את סיפור המקלות. אנחנו מביאים אותו כאן, כי לדעתנו יש לו חשיבות רבה.

 וכמובן, בחקירת האמת. ,אנחנו מבחינים כאן בכישלונה של משטרת ישראל בניהול זירת הרצח

לדצמבר  7ונלקח עוד באותו הלילה ) ההגנה בבית המשפטלהלן הסיפור, לפי מזכר, שהוצג על ידי 

 :(00:05בשעה  2006

 187-נ"

  .אני לומד בבית הספר ברנקו וייס בכיתה י' ומתנדב במשטרה ביחידה של שיטור

 .בערך 19:00היום הוזעקתי למשמרת התנדבות ע"י ... בשעה 

 ..תחיה הודיעה לי שיש ילדה נעדרת וצריך להתייצב בבית הספר נופי גולן ולקבל תידרוך במקום

 . התיצבתי ביחד עם חבר שלי ש.מ בכניסה לבית הספר כאשר השער סגור

כעבור כמה שעות של שמירה )בערך שעתיים( באו מבחוץ ,לדעתי מכיוון תחנת האוטובוס קבוצת 

 .מטר ממני 10-ם נעמדו במרחק של כלערך כאשר ה 17-16ילדים בני 

אחד מהם שאני מכיר אותו בשם מ.א תלמיד כיתה י"א בברנקו וייס, ניגש אלי ואמר שיש לו 

מקלות ליד הבית ספר והוא רוצה לקחת אותם. אני לבשתי אפודה זוהרת עם כיתוב "משמר 

מטר  20 -של כאזרחי" אמרתי למתן שיגיד איזה מקלות ואיפה זה... מ.א הלך למקום במרחק 

מהשער לקטע של שיחים והוציא מהשיחים שתי מקלות כמקל של מטאטא עם ידית מלופפת 

 .מטר וחצי -באיזולירבנד כחול, אורך של המקלות בערך מטר

הלכתי איתו לעמדת השמירה ואמרתי לו שיחכה ורצתי לקרוא לשוטר בשם תומר, חזרתי אחרי 

 .ם החברים שלו נעלמודקות עם השוטר ומ.ת כבר לא היה שם וג 2

בצבע חום  FOX מ.א לבש חולצה צהובה עם קפוצון אני חושב של חברת פוקס כי היה כתוב

 .באזור החזה. שמתי לב שמתן לחוץ הוא דיבר מהר ובלחץ והיה די חיוור

 .אני לא זיהיתי את שאר האנשים בחבורה ואני גם לא מכיר אותם

מטר מאיתנו ולא שמתי לב איך הם לבושים ,  30-בזמן שדיברתי עם מ.א הם עמדו במרחק של כ

 .את מ.א אני מכיר באופן כללי הוא גר בקצרין אבל אני לא יודע את הכתובת

 .אני יכול להצביע למקום ממנו הוא שלף את המקלות

 .אני לא יכול לספר כלום על מתן ההכרות שלי איתו ממש כללית

 .פניםהוא די נמוך , רזה, ויש לו הרבה פצעי בגרות ב

 ".לא שמתי לב אם היו סימנים כלשהם על המקלות חוץ מאיזולירבנד
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. המשטרה לא ציידה אותם באיזה של זירת הרצח לשמור על השערהמשטרה העמידה שני נערים 

 כלשהי. בעיהבמקרה של  ,ליצירת קשר עם מישהו אחראי ,מכשיר קשר

 תומר שמו, לא מצאנו. –חיפשנו את המזכר של השוטר שהוזעק 

 לא מצאנו. בשער גם הוא,חיפשנו את המזכר של ש.מ. שהיה 

 להלן: 135את ת/ תמללאריק שנקלר  הוא מזכר מחקירתו. 135ת/ –מ.א. נחקר 

ומסתיימת  13:22 -מתחילה ב 9.12.06חקירתו של מ. א. ע"י רס"ר יובל מוזס בתחנת גולן ביום "

 . מזכר החקירה הוא ללא סימני פיסוק. 14:24 -ב

 ראשון:עמוד 

 ראיתי את הנ"ל לפני ושאלתי מה ידוע לו על המקרה בביה"ס נופי גולן עם תאיר ראדה

 07:30אני תלמיד ברנקו וייס בכיתה יא ביום רביעי האחרון נסעתי לבית הספר בהסעה בשעה 

בשעה  14:00וייס למדתי באותו יום שישה שעורים עד שעה  לבית הספר ברנקו 08:30הגענו בשעה 

ירדתי בתחנה של פינת החי והלכתי הביתה אמא שלי  14:45עליתי להסעה לקצרין בשעה  14:15

הייתי בבית ואחר כך הלכתי לגן  16:00לערך הביתה עד שעה  14:50הייתה בבית הגעתי בשעה 

סיוון הייתה עם הכלב  יוון מנשה ישבנו לדברפופאי מתחת לגשר שם פגשתי את אדיר לחיאני וס

ראינו ילדים הכוונה שלוש בנות שאלו אותנו אם ראינו את תאיר ראדה ואמרנו להם שלא  שלה

ראינו אותה אמרתי לאדיר בוא נלך לחפש גם את תאיר וסיוון הלכה הביתה אני ואדיר חיפשנו 

ו איתם יחד לביה"ס חיפשנו באזור באזור של ביה"ס ראינו ילדים בכניסה של בית הספר ונכנסנ

החטיבה הצעירה ראינו הרבה שוטרים אחד מהמועצה אני מכיר את השם שלו אמר לנו שנלך 

לחפש את תאיר באזור פינת החי ואני נשארתי בבית הספר עם אדיר לחיאני שון שרון וגל אלוש 

אינו את האדם עם חלוק באזור של השער חכינו לצוות אולי יגידו עוד משהו אחרי חצי שעה בערך ר

לבן מהזיהוי של המשטרה ואז דיברנו בינינו אמרנו יכול להיות שהיא מתה ואז משה לוייפר אמר 

לנו ללכת לבית של תאיר ראדה והלכנו אני ולרה אני לא יודע שם משפחה שלה נשארו בבית הספר 

 גל שון ואדיר כשהגענו אביה של תאיר אמר לנו שהיא מתה

נתם בכניסה לבית הספר דיברתם עם שוטרים או מתנדבים או שדיברו האם כאשר המתש. 

 איתכם?

 ת. אמרו לנו להתרחק

 ש. האם יכול להיות שאתה או אחד מחבריך לקחתם דבר מה מהאיזור של הכניסה של בית הספר?

 ת. לא

 (13:42)נחתם בשעה 

 דף שני

הספר בשעות הערב באותו ש. ישנו מתנדב אשר זיהה אותך לוקח מקלות מאזור הכניסה של בית 

 היום של המקרה מה תגובתך?

ת. כן אני לקחתי ענף שהיה מונח על השיחים ליד הגדר של בית הספר היו שם מתנדבים שראו 

 שאני לוקח
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 ש. למה לקחת את המקל מאותו מקום?

 ת. כי רציתי סתם ללא סיבה מיוחדת

 ש. מה עשית עם אותו מקל?

 ת. שיחקתי איתו

 תנדב באותו רגע שהוא ראה אותך לוקח את המקל מהשיחים?ש. מה אמר לך המ

ת. הוא אמר לי תחביא אותו שאלתי אותו למה להחביא אותו בכלל? והוא אמר לי שיעשו לך מזה 

 עניין

 ש. האם המתנדב ביקש ממך להמתין במקום?

 ת. לא הוא אמר לי קח את זה ותלך ותזרוק את זה

 המקום? ש. לאחר שלקחת את המקל עם מי עזבת את

 ת. עם גל אדיר ושון

 ש. לאן הלכתם?

 ת. כל אחד התפזר לבית שלו

ש. אתה מסרת בעדות שעזבת את המקום עם לרה ועכשיו אתה טוען שעזבת את המקום ביחד עם 

 שון אדיר וגל זה לא מסתדר לפי הזמנים והשתלשלות הדברים?

ר ראינו ילדים מחפשים ראינו הגעתי לאיזור בית הספר עם גל שון ואדי 17:00ת. בסביבות שעה 

את השוטרים ראינו את האדם לזיהוי רצח דיברנו בינינו אולי קרה לתאיר משהו אמרתי לחברים 

שלי בואו נלך אלי הביתה לשתייה הלכנו לבית שלי לשתות וחזרנו לבית הספר ארבעתנו כשחזרנו 

אמר לנו ללכת לבית של  פגשתי את לרה ידידה שלי דיברתי איתה והרגעתי אותה ואז משה לוייפר

 תאיר ראדה אני מתקן אחרי שדיברנו בינינו 

 (14:01)נחתם בשעה 

 דף שלוש

ראיתי מקל בשיחים ולקחתי אותו נגש אליי מתנדב אמר לי קח את המקל ותלך מפה ואמר לי 

מטרים ממני אמרתי  10תחביא אותם שלא יעצרו אותך על משהו גל שון ואדיר היו במרחק של 

להם בואו נלך אליי הביתה לשתות והלכנו בדרך אלי הביתה זרקתי את המקל כאשר הגעתי אלי 

גל נשארו בחוץ ודיברו עם דניאל חסון חבר שלנו שתיתי בבית ויצאתי אליהם הביתה שון אדיר ו

משם חזרנו לכיוון בית הספר ועמדנו בחניה ליד השער החשמלי ושם פגשתי את לרה דברתי איתה 

עמדנו שם מס' דקות ואז משה לוייפר אמר לכל הילדים שעמדו ליד בית הספר ללכת לבית של 

נשארתי רק עם  ו ומאחורינו הלכו שון גל ואדיר ואחרי מס' דקותתאיר ראדה אני ולרה התקדמנ

לרה ושון וגל ואדיר נעלמו לי הגעתי לבית של תאיר שם ישבנו ואמרו לי שהיא מתה ונשארתי שם 

ומשה לוייפר אמר לנו לעלות לבית הנוער לספר לנו מה קרה עליתי לבית הנוער  10:00עד שעה 

 ומשם הלכתי הביתה

 מה להוסיףש. האם יש לך 
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 ת. לא

 ש. האם הכרת את תאיר ראדה?

 ת. לא

 ש. האם אתה יודע איך תאיר נראית?

 ת. אני מכיר אותה בפנים לא יותר מזה

 זאת הודעתי אשר הוקראה בפני ואושרה כנכונה בחתימתי

 ("14:24)נחתם בשעה 

 

 זהו. השוטרים מיצו את העניין. זהו.

 :11מס'  בבית המשפט העיד אנטולי פופציק עד ההגנה

 | תאריך לא ידוע 11עד הגנה מס'  -אנטולי פופצ'וק 
 :אנטולי פופצ'וק מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל 11עד הגנה מס' 

 היום שבו נמצאה תאיר ז"ל, מה היה תפקידך 6/12/06 –ספר מה עשית ב  ש.

באותה תקופה הייתי חייל, זו הייתה חופשה בבית ובמקביל התנדבתי למשמר האזרחי,  ת.
התקשרו אלי ואמרו לי שקרה מקרה חמור והדלקתי את הטלויזיה ואז ראיתי ואז כל המתנדבים 

 יצרנו קשר והתאספנו

 איפה התאספתם ש.

 אם אני לא טועה, זה היה במשרד שזה מקלט ת.

 שיתםמשם קיבלתם תדרוך, מה ע ש.

 לגשת לבית הספר נופי גולן, לשער בית הספר ת.

 למנוע מאזרחים להיכנס ש.

 זאת הייתה המטרה ת.

ספר לבית המשפט מה קרה במסגרת, במהלך הזמן, השמירה כששמרת עם אחרים מה ראית  ש.
 ומה קרה

עמדנו זמן מה בכניסה לבית הספר, הרחקנו את הסקרנים ואז עמדתי עם עוד מתנדב שמו  ת.
 חבר'ה צעירים 4ירן, ניגשו אל

 גילאים בערך ש.

 15 - 14גילאים של  ת.

 דוברי איזה שפה ש.

עברית, אחד מהם ניגש, כל השאר נשארו מעבר לכביש, אחד ניגש לאלירן ולחש לו משהו, לא  ת.
 שמעתי וניגש איתו ביחד כביכול לשטח של בית הספר

 לאיפה לשטח של בית הספר ש.

עטופות  , הוא ניגש לשיחים והוציא משם שני מקלות כנראה מעץ,לשיחים לאורך הכביש ת.
בקצה עם איזולירבנד כחול או שחור, משהו כזה, לקח אותם, חזר, תוך כדי החזרה הוא שם 

 אותם מתחת למעיל, נדמה לי, או בגד כלשהו

 איך הוא התנהג ש.
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 היו לו תנועות קצרות, מהירות, כאילו הוא בן אדם עצבני ת.

שהוא לקח את המקלות האלה עם האיזולירבנד שתיארת והחביא אותם מתחת למעיל אחרי  ש.
 או לחולצה, למי הוא הצטרף ולאן הלך

לחברים שחיכו לו והלך מהמקום, ישר פניתי לשוטר בשם תומר, זה נראה לי חשוד, כי באותו  ת.
השוטר לא  היום, במקביל לזה, לסלק משם מקלות, חשבתי שכדאי להגיד, ליתר בטחון וזהו,

הגיב ישר, הוא אמר לי מקסימום תתנו עדות במשטרה, תגשו לתחנה, ניגשנו אם אני לא טועה 
 .למשטרה יחד עם אלירן ומסרנו עדות וזהו, בזה זה נגמר

  

 :העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שטרן

 באיזה שעה הגעת לשער בית הספר ש.

 אני לא יכול להגיד בטוח ת.

 בערך ש.

 כר, זה היה לפני שנתיים, אני זוכר שכבר החשיךאני לא זו ת.

בערב, אמרת נכון  20:00ואם בהודעה שלך במשטרה אתה אומר שכל הסיפור הזה היה אחרי  ש.
 כי זכרת יותר

 עכשיו אני לא זוכר להגיד לך ת.

 מה שאמרת במשטרה זה נכון, אז זכרת יותר טוב ש.

 אז זכרתי יותר טוב, זה סביר והגיוני ת.

 עמדת בשער בית הספר ש.

לא בשער, בכניסה לשטח בית הספר, יש גדר שמקיפה את כל בית הספר, לשער עצמו לא  ת.
 ניגשתי

התצלום מוגש  – יש לי תצלום שאני מראה לך שצולם ביום הביקור של בית המשפט במקום ש.
 תסמן את המקום שבו עמדת – 725ומסומן ת/

מתכת, עמדתי בחוץ, ליד מעבר החציה מעבר לשער אם אני לא טועה אז לא הייתה הגדר מ ת.
 הברזל שרואים בצילום, אני עמדתי מעבר לשער הזה מחוץ לבית הספר

 מי עוד עמד איתך שם בשער ש.

 השותף שלי ותומר השוטר שהסתובב באותה שעה באיזור והוא נע חופשי, אנו עמדנו ולא זזנו ת.

 ותומר הסתובב איפה אתה ולירן עמדתם ליד השער הזה שהראיתי לך ש.

 בסביבה, כל הזמן הוא דיבר עם השוטרים ת.

נער שהיום אנו גם יודעים את שמו ואנו יודעים מי זה, ניגש ללירן ואמר לו משהו בשקט שלא  ש.
 שמעת

 לא שמעתי ת.

 ולירן שהיה תלמיד בכיתה י' באותו זמן, אפשר לו להיכנס לתוך שטח בית הספר ש.

למתחם הזה, המתחם כולו כולל החניה היה מגודר מסביב ולדעתי זה בתוך אפשר לו להיכנס  ת.
 שטח בית הספר

 אתה היית גם מעבר לחניה גם ש.

 כן, הייתי ליד הכביש ממש ת.

 החנייה עצמה הייתה סגורה ש.
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 החניה לא סגורה אף פעם ת.

 החנייה הייתה מגודרת לצורך המקרה ש.

 יה לכניסת אנשיםכן, זה במקביל, אז חסמנו גם את החנ ת.

 זאת אומרת שאתה עמדת מעבר לחניה הזו של האוטובוסים, ממש ליד תחנת המשטרה ש.

 כן, בצמוד ממש ת.

 לירן אפשר לנער הזה שביקש ממנו להיכנס לשטח שאסור היה לאזרחים להיכנס ש.

 נכון ת.

 לאיזה עומק של השטח הם נכנסו ש.

 מ' משהו כזה 40 – 30 ת.

 הזה של בית הספרהם הגיעו לשער  ש.

אני לא יכול להגיד לך, אני לא זוכר אם הם חצו את השער הזה או לא, אני לא יכול לתת לך  ת.
 תשובה מפורטת כי אני לא בטוח בזה

 הם נכנסו לתוך החנייה ש.

החניה לא, החניה נמצאת בצד שמאל, השביל שבתמונה זה המשך, הקטע הזה שבין הכביש,  ת.
 725ת/ –עברו את השער שרואים ב אני לא יודע אם הם 

 הסתכלת לאן הם הולכים ש.

 כן ת.

 וראית גם מה הנער הזה עושה שם, שביקש להיכנס, ראית שהוא מוציא מקלות ש.

 כן, הוא ניגש אל השיחים והוציא מקלות ת.

 725את השיחים האלה רואים בתמונה ת/ ש.

 מדגים לך בתמונה שאת מציגה לי שוב, אני לא ראיתי מקום מסוים שהוא שלף את זה, אני ת.

 את האקט הזה שהוא ניגש אל השיחים והוציא מקלות, ראית בעינים שלך ש.

 הוא התכופף ואז הוציא את המקלות ת.

 זאת אומרת את האקט שהוא מוציא את המקלות מהשיחים לא ראית ש.

 לא, בגלל החושך והמרחק ת.

ודע איפה זה המקום שהוא לקח ממנו את אבל אתה ראית בדיוק איפה הוא התכופף, אתה י ש.
 המקום

 לירן ליווה אותו עד המקום ת.

 אתה ראית אותו במקום שהוא התכופף ומוציא את המקלות ש.

 בערך ת.

 האם באותו ערב אתה ראית את המקום שבו הוא התכופף והוציא את המקלות ש.

 בערך, כן ת.

 למנוע כניסת אנשיםכשהשניים האלה נכנסו פנימה, אתה נשארת לבד כדי  ש.

 לא, היו עוד כמה אנשים סביבי, גם אזרחים שלא נכנסו ת.

שהוא הוציא משם, מהשיחים,  21שורה  1אתה בהודעה שלך במשטרה אתה אומר בעמ'  ש.
 שתי מקלות, לא הרים, לא לקח, הוציא
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 הרים, לקח, מה זה משנה ת.

 מה היה הגודל של המקלות ש.

 בערך עד חצי מטר ת.

 או יותר מחצי מטרפחות  ש.

 לא יותר מחצי מטר ת.

 לא יכולים להיות יותר גדולים כי הוא החביא אותם מתחת לחולצה שלו ש.

 חצי מטר גג ת.

 את הפעולה שבה הוא מחביא את המקלות מתחת לחולצה, אתה ראית ש.

 כן ת.

 זה היה לידך ש.

 )העד מדגים(הוא הלך איתם ותוך כדי הליכה הוא הכניס אותם מתחת לחולצה  ת.

 אני שואלת אם בתנועה הזו של ההטמנה של המקלות מתחת לחולצה הייתה היסטריה ש.

 היסטריה לא, אבל כל ההתנהגות שלו, היו תנועות קצרות, מהירות ת.

 אתה מכיר אותו מלפני כן ש.

 לא ת.

 יכול להיות שהוא קופצני מטבעו, אתה לא יודע ש.

 אינני יודע ת.

 חולצה הוא לבשאתה יודע איזה  ש.

 לבוש אני לא זוכר ת.

 אתה לא כל יום רואה בן אדם מחביא מקלות מתחת לחולצה, אבל לא שמת לב לצבע החולצה ש.

 לא ת.

 כאשר הנער הזה ניגש ללירן, הוא ידע שאתם מהמשטרה, נכון ש.

 כן, ברור, אנו שמים אפודות כאלה של משמר אזרחי ת.

 אליכם הוא ידע שאתם אנשי משטרה וניגש ש.

 נכון ת.

 ידעת שאתה בעצם נמצא בזירת רצח ש.

 נכון ת.

מגיע בן אדם שמבחינתך יכול להיות שזה הרוצח, הוא ניגש לשיחים אחרי שהוא מבקש  ש.
 משוטר לגשת לשם

 לא משוטר, מהמתנדב ת.

הוא מבקש רשות מהמתנדב, ניגש, מחביא מקלות מתחת לחולצה, אני מניחה שזה היה  ש.
 מוזר נראה לך מאוד

 בגלל זה פניתי לשוטר שהיה בסביבה והיה ממונה עלינו ת.

 אז אמרת לו חכה שניה ש.

 אין לי סמכות להגיד לו חכה שניה ת.
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אתה מתנדב במשטרה, באת לשמור על זירת רצח, מגיע בן אדם, מסתיר מקל ואין לך סמכות  ש.
 להגיד לו תחכה פה עד שיבוא שוטר

לא מתנדב במדים, התנדבנו על אזרחי, יש שני סוגים, יש אין לי תעודת שוטר, אני גם  ת.
 מתנדבים במדים שיש להם זכויות כמו של שוטרים ולנו הדגישו תמיד שאנחנו רק מדווחים

 חשבת שאולי הוא יכול פשוט להעלם, זה עלה בדעתך ש.

 פניתי לשוטר מיד כאשר הוא עוד היה בסביבה ת.

 ואיפה תומר היה באותו זמן ש.

 ה, הלכתי ועזבתי אותובסביב ת.

 וכשהגעת לתומר, הם לא היו שם ש.

 הם הלכו ת.

 אתה ראית שהיה על המקלות איזולירבנד ש.

 כן ת.

 באיזה צבע ש.

 כחול כהה או שחור ת.

 ואת זה אתה ראית, כי הוא הכניס את המקלות מתחת לחולצה על ידך ש.

 נכון ת.

 המקום שבו נמצאו המקלות האלהלמה כשחקרה אותך המשטרה, לא הסכמת להצביע על  ש.

כי לא הייתי בטוח אם זה השיח הזה או הזה, קודם כל לא ביקשו ממני להצביע, אמרו תודה  ת.
רבה, מסרת את העדות, להתראות, אף אחד לא ביקש ממני להצביע, לא שזכור לי, שאלו אותי 

 אם תוכל לזהות את המקום או להצביע ואמרתי שאני לא יכול

 שלא שאלו אותך ועכשיו אתה אומר שכן קודם אמרת ש.

לא לקחו אותי פיזית להצביע, אמרתי בערך אני יכול להראות, אבל בדיוק השיח הזה מאיפה  ת.
 שהוא לקח את זה אני לא יכול

 באיזה צבע היו המקלות ש.

 לא זוכר ת.

 אלה היו מקלות מעץ, מברזל ש.

 ו משהו כזה אם זו השאלהלדעתי זה היה עץ או דמוי עץ אבל זה לא דבר חד א ת.

 היה מחובר לזה משהו ש.

 לא, כלום, מקל רגיל ת.

 אתה גם לא ראית על המקלות איזה שהם כתמים של דם או עור ש.

 לא, שום דבר ת.

אתה יודע שלירן כשהוא מספר על המקלות האלה, הוא מספר על מקלות של מטאטא באורך  ש.
 מטר וחצי

 חד משמעיתזה לא יכול להיות, זה בטוח,  ת.

הרי לירן היה איתו, הוא היה הרבה יותר קרוב אליו מאשר אתה, הוא היה איתו כשהוא לקח  ש.
 את המקלות והלך איתו לאורך כל הדרך ומתאר מקלות הרבה יותר גדולים

 ס"מ 50אבל תסכימי איתי שאי אפשר להחביא מקל של מטר וחצי, מקסימום זה היה  ת.
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 ו שלירן הלך לקרוא לתומראתה הלכת לקרוא לתומר, א ש.

 אני הלכתי לקרוא לתומר, אמרתי ללירן שזה נראה לי מוזר, חייבים להגיד ת.

 אתה הלכת לקרוא לתומר ולירן נשאר במקום ש.

 כנראה שכן ת.

 ואם אני אומרת לך שלירן אמר שהוא הלך לקרוא לתומר ש.

 אני לא זוכר להגיד לך בדיוק איך זה התנהל ת.

  

 :רה חוזרת לעו"ד שפיגלהעד משיב בחקי

סיפרת שראית את שני המקלות האלה מהמרחק שאותו ציינת ואותו נער הסתיר את  ש.
המקלות האלה מתחת לבגדיו, זאת אומרת ותקן אותי אם אני טועה, שאתה לא ראית מה יש על 

 המקלות האלה, גם מהמרחק וגם מפאת זה שהוא הסתיר את זה מיד

 חוץ מאיזולירבנד כלום ת.

 זאת אומרת שאתה לא יכול לדעת אם היה על זה משהו מחובר או לא, לא ראית ש.

 לא ראיתי שלמקלות מחובר כלום ת.

מהמרחק שראית ובשניות האלה שהוא הסתיר את זה, האם אתה יכול לומר היום בוודאות  ש.
 שזה היה רק מקל ולא היה על זה שום דבר אחר

 דבר אחראני ראיתי רק מקל ולא היה על זה שום  ת.

 מטר 30-40מאיזה מרחק ראית את זה  ש.

מטר, משהו כזה ,הוא הלך  7לא, כשהוא התחיל להסתיר אותם זה היה הרבה יותר קרוב  ת.
 כלפי החוץ

 איזה מרחק היית מהשער של בית הספר ש.

 מהכביש אני לא יכול להגיד לך ת.

 בערך ש.

 שנתיים לא הייתי שם ת.

 בערך ש.

 מטר, קל לבדוק 80 –מהכביש לשער כ  ת.

 בן כמה היה המתנדב הזה ש.

 לא יודע, תלמיד בית ספר ת.

 

 מ.א.הגיע גם להעיד בבית המשפט:

 | תאריך לא ידוע 42עד הגנה מס'  -מתן אסולין 

 :מתן אסולין מעיד לאחר שהוזהר כדין 42עד הגנה מס' 

  

 .העד יחקר נגדית לבקשת ב"כ המאשימה .135ת/ עו"ד שפיגל: הודעתו של העד הוגשה וסומנה

  

https://drive.google.com/file/d/0B8DWLof7DVZfdmhDRVU3WGlVc28/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1473455218494000&usg=AFQjCNHx8Df7fUxQrMkTq7lb-7-VotPr6A
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 :העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שטרן

 יודע למה אתה נמצא פה, איך אתה קשור למקרה הרצח ש.אתה

 ת.לא כל כך

ש.מתנדבים של המשמר האזרחי היו פה והעידו שהם ראו אותך לוקח מקלות משיחים בכניסה 

 לבית הספר, אתה זוכר את האירוע הזה

 ת.אני זוכר שהלכתי עם מקל, לא זוכר מקלות, זה היה ענף שמצאתי

 גודלש.ענף, אתה יכול לתאר באיזה 

 ת.ענף של עץ, הרמתי אותו במהלך החיפושים וזהו

ש.היה מצב ששיחקת עם המקל הזה ואחד המתנדבים אמר לך להחביא את המקל, אתה זוכר דבר 

 כזה

 ת.לא

 ש.אתה אומר במשטרה, אתה זוכר שנתת עדות במשטרה

 ת.כן

ר לך, השוטר ש.העדות הוגשה כבר לבית המשפט ואני מקריאה לך מה אתה אומר, אולי זה יזכי

אומר לך: "כשאתה אומר לי שיש מתנדב שראה אותי לוקח מקלות מאזור בית הספר אני משיב 

כי לקחתי ענף.... בלי סיבה מיוחדת....תחביא אותו ואני שאלתי למה להחביא....מזה ענין?" 

 עכשיו אתה נזכר

 ת.שום מתנדב לא אמר לי דבר כזה, אני גם לא החבאתי

נדבים זה שאתה לא סתם מצאת מקל, אלא ביקשת מהם במיוחד להיכנס ש.כי מה שאומרים המת

מעבר לשטח שאין שם מעבר לאזרחים משום שהם חסמו אותו ככח שיטור ואתה אמרת שאתה 

 רוצה להיכנס לשם כדי לקחת מקל

 ת.איזה אינטרס יש לי ללכת לקחת מקל? לא נכון

יכול להיות שמישהו יחשוב, ש.אני לא אומרת שיש לך אינטרס, אבל אני אומרת לך מה 

המתנדבים האלה באו וסיפרו את הדבר הזה עם המקל כי היה נראה להם חשוב וחשוד שסמוך 

 לזירת רצח שבא מישהו ולוקח משם איזה שהוא מקל ולכן אני רוצה שתתייחס לדבר הזה

 ת.לא יודע, לא יודע איך זה נראה בפני אנשים

 ש.איך לך זה נראה

 במהלך החיפושים, ראיתי ענף ולקחתי אותו ת.הלכתי

 ש.למה לקחתי אותו

 ת.משהו לגיטימי, סתם לשחק בידיים

 ש.שיחקת איתו ובאיזה שהוא שלב נפטרת ממנו

 ת.כן, זרקתי אותו
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 ש.ומדובר בענף של עץ

 ת.כן

 ש.יכולה להשמע טענה כאילו בעצם הענף הזה שימש לרצח, מה אתה יכול להגיד על הדבר הזה

 ת.שיקחו טביעות אצבעות, שיעשו מה שהם רוצים, אני לא קשור לרצח הזה

 ש.אתה בטוח לא רצחת את תאיר ראדה

 ת.לא ראיתי שום אביזר, שום דבר

 לשאלת בית המשפט.הענף היה מחודד, היה שפיצי

 ת.לא, סתם ענף שבור

 ש.וכששיחקת איתו הוא לא היה שבור

 ת.לא

 מתנדבים של המשטרהש.ויותר מזה, אמרת שראו אותך גם ה

 ת.נו, ברור, לא היה לי מה להסתיר

 .עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת

שימת לבו של היועץ המשפטי לממשלה לעובדה שהעד מ.א. חוזר בו בעדותו מדבריו בתשאולו 

  ., גרסה שלישיתומקים גרסה נוספת ,לשוטר

רצח, להתעמת עם נער מהמשמר האזרחי, לקחת הלמה טרחו הנערים לשלוח נציג להיכנס לזירת 

ומי שלח  לבית הספר?!קשר מקלות מהזירה ולהיעלם?! ולמה נשלח מ.א. שאין לו קשר לרצח ולא 

 את מ.א.?!

מכשירי הסלולר של הנערים לא הנערים לא עומתו ולא נבדקו פורנזית. ה"חבורה" לא נחקרה. 

 נבדקו.

 ים.לא עומת מול העדמ.א. 

 טביעות אצבע להשוואה ודנ"א להשוואה.לא נלקחו 

 זה פשוט לא יאמן!! כלום לא נעשה.

שמתי לב שמתן לחוץ הוא דיבר מהר ובנוסף, מתאר מתנדב המשמר האזרחי את מ.א., כדלקמן: "

 .ובלחץ והיה די חיוור"

 סיכום

 רומן זדורוב לא רצח את תאיר ראדה ז"ל. 

 המציאות:תב האישום, מתנפץ אל מול הסיפור, של כ

 .בעוד שקיימים ממצאים של אחרים אין ממצאים פורנזיים של רומן זדורוב בזירת הרצח .1
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המשטרה, כמעשה שבשגרה, משווה ממצאים פורנזיים של חשודים אחרים ברצח, אל מול  .2

ורוב, לפי אותו תהליך, צריך דממצאי הזירה. כשאין התאמה החשודים משוחררים. גם רומן ז

 להשתחרר.

 בכולם לא נמצא שום ממצא הקושר את רומן זדורוב לרצח. –בוצעו  קות שונותעשרות בדי .3

רומן זדורוב לא רצח את תאיר ראדה ז"ל כשנכנסה לתא השירותים, שהרי תאיר ראדה ז"ל,  .4

 .הירצחההטילה את מימיה זמן קצר לפני 

 קיימות בזירה טביעות נעליים זרות שאינן של רומן זדורוב. .5

טביעת הנעל על מכסה האסלה מכוסה, חלקית, בדמה של הקורבן. זוהי הוכחה וודאית לכך  .6

 שזוהי טביעת נעלו של הרוצח, שכמובן, אינו רומן זדורוב.

חוות הדעת של בודזיאק קובעת מפורשות שאין טביעות נעל של רומן זדורוב בזירת הרצח, בעוד  .7

 שקיימות טביעות נעליים של אחרים.

 "ל נרצחה בסכין משוננת ולא בסכין יפנית. לרומן זדורוב לא הייתה סכין משוננת.תאיר ראדה ז .8

שהרי המקלט  השאיר בבית הספרזדורוב אין שום ממצאים על הבגדים ו/או הציוד שרומן  .9

 נסרק.

 היו ללא דם. –המכנסיים של רומן שנמצאו באתר הפסולת  .10

היא הודאת שווא. זלזלו בעורכי דינו של רומן זדורוב, רומן זדורוב הוא  הודאת רומן זדורוב  .11

 זר, והשופטים טועים כשהם קובעים הנמקה לדואליות של ההודאה.

נשיא בית המשפט המחוזי, השופט יצחק כהן, היה חייב לפסול עצמו מלכהן בתיק זה. זוהי   .12

מון זה יכול להיעשות במשפט פגיעה מהותית באמון הציבור בהליך השיפוטי, שיקומו של א

 חוזר.

 כנטען בכתב האישום. 13:30שעת הרצח אינה   .13

סרים בחומרי החקירה, חקירותיה של הגברת ויקטוריה אוסוב. חסרים בחומרי החקירה, ח .14

הסותרת לחלוטין את כל  -הפעולות שביצעה המשטרה בעקבות עדותה של הגברת אוסוב 

 .רשע רומן זדורובוהתיאוריה לפיה הו התיאוריה החקירתית

 בהסתברות גבוהה הרוצח של תאיר ראדה ז"ל הוא איטר יד ימינו. רומן זדורוב הוא ימני.  .15

רומן זדורוב כלל אינו יודע איפה בוצע הרצח והשוטרים מכוונים אותו לזירת הרצח, תוך שיבוש  .16

 השחזור.

 הסיפור של מ.א. והמקלות לא נחקר כראוי. –המשטרה נכשלה בחקירתה   .17

בבקשה זו יש התייחסות לעיוותי הדין החמורים שהתקיימו במשפטו של רומן זדורוב ומחייבים 

המחייבים  ,חדשים מסמכיםבבקשה מוצגים . בתי המשפט לחוק 4א  31משפט חוזר לפי סעיף 

המחייבים משפט  ,שקרי השוטרים. בבקשה מוצגים בתי המשפט לחוק 2א  31משפט חוזר לפי סעיף 

היועץ המשפטי לממשלה מתבקש להתייחס לכל טענה  .בתי המשפט לחוק 1א  31 חוזר לפי סעיף

 בבקשה באופן עצמאי וגם למכלול המצטבר של הטענות שנטענו בבקשה זו.



48 
 

 לפסק הדין בבית המשפט העליון: 353ספקותיו של השופט דנציגר בסעיף 

במקרה דנן, סבור אני כי יש לזכות את המערער לא רק בשל קול מצפונו של השופט היושב לדין,  "

אלא דווקא משום שלטעמי לא ניתן לקבוע כי המשיבה הוכיחה מעל לכל ספק סביר את אשמתו 

של המערער. אודה כי התלבטתי בשאלה אם הספק העולה מהתיק הוא ספק "סתם" או כזה 

". לאחר ששקלתי את הדברים בכובד ראש, נותר מקונן בי החשש כי לא המגיע כדי "ספק סביר

מדובר בספק ספקולטיבי או תיאורטי גרידא, אלא כזה שיש לו אחיזה ממשית בראיות. הספק 

מקיומם של "דברי מה חסרים" ומ"דברי מה  –בענייננו מעוגן בתמיהות העולות מההודאות עצמן 

תי לתיאורו העקבי של המערער בדבר שיסוף מותנה של סותרים", הטמונים בהן גם יחד. כוונ

המנוחה, שאינו תואם את הממצאים; החסרתו את חיתוך שורש כף ידה השמאלית לאחר 

התמוטטותה; פסיחתו של המערער על זירת הרצח, כשפניו לעבר הקומה העליונה, באופן שאינו 

צפה שיהיה בתודעתו של הרוצח. זיכרון שהייתי מ –מתיישב עם זיכרון "חי" ואותנטי של הזירה 

הספק עולה גם מקיומן של ראיות אובייקטיביות בתיק, המקשות על גיבוש מסקנה חד משמעית 

בדבר אשמת המערער ואשר אינן נותנות מנוח. מדובר בעובדה שהחתך בסנטר המנוחה נגרם 

ת הרצח באמצעות סכין משוננת, עובדה שאינה מתיישבת עם תיאוריו של המערער כי ביצע א

באמצעות אחת מסכיני העבודה שלו; ובעקבות הנעליים הזרות בתא השירותים, שאין חולק כי 

אינן שלו ואשר קושרות אדם אחר לזירת הרצח. לא ניתן לומר כי מקבץ ראיות זה הוא בגדר תהיות 

וקושיות בעלמא. זהו רצף ראייתי החותר תחת גרסת המשיבה ואשר מכרסם באשמת המערער. 

טרפת, בעוצמה פחּותה אמנם, העובדה שלמנוחה נגרמו שבע חבלות ראש, שאינן עולות לכך מצ

מתיאוריו של המערער; וכן העובדה שהתלמידים שנתקלו בה סמוך לפני שעת הרצח לא הבחינו 

באדם המתעמת עמה או עולה בעקבותיה, בניגוד לתיאוריו של המערער. בנסיבות אלה, סבורני כי 

 ."ה חד משמעית, העומדת על רגליה שלה, בדבר אשמתו של המערערלא ניתן לקבוע מסקנ

כלשהי בנוסף לכל האמור לעיל, התמונה המוצגת בכתב האישום של רצח ללא מניע, ללא היכרות 

בין רומן זדורוב לתאיר ראדה ז"ל, וכאשר מדובר באדם ללא עבר פלילי, של אבא טרי, שבונה את 

בחינה  תמחייב –ידי אחד משופטי בית המשפט העליון עתידו ואת עתיד משפחתו ושזוכה על 

 מחודשת.

 תאיר ראדה ז"ל. שלרצח ברומן זדורוב מפקפקים מהותית בהרשעתו של  –כל מבקשי בקשה זו 

הציבור היחידי, היכול להגיש בקשה למשפט חוזר הוא היועץ המשפטי לממשלה. העוול  עובד

מחייב את  לחפותו או ספקות רבים בהרשעתו,, כאשר יש ראיות הנוראי של הרשעת חף מפשע

לידי  ,אין היועץ המשפטי לממשלה יכול להעביר את חובתו זוויות התביעה לבחון את עצמן. רש

ומהציבור שדורש  ,הנידון ובא כוחו. אין היועץ המשפטי יכול להתעלם מהראיות המונחות בפניו

מערכת אכיפת ב בוד האמון הציבוריהיועץ המשפטי לממשלה יכול להתעלם מאימשפט חוזר. אין 

. לאות מתה ,להגיש בקשה למשפט חוזר ,לממשלה את יכולתוהיועץ המשפטי כיום, הופך החוק. 

לדעתנו, מוטלת חובה על היועץ המשפטי להיענות לבקשתנו ולהעבירה להכרעת בית המשפט 

  העליון.
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שלא להעביר את הבקשה הציבורית להכרעת בית המשפט  ,היועץ המשפטי לממשלה ,באם יבחר

נושאים שהועלו בבקשה כלל הלפורטת הנוגעת המהעניינית והעליון, נדרשת תשובתו והתייחסותו 

 .זו

 בכבוד רב.
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 נספח ראשון

 גילוי דעת כנגד המשקל המופרז שמייחסת מערכת המשפט הישראלית להודאות נחקרים ונאשמים  

אנו הח"מ, מבקשים לשנות את החוק ואת פרשנותו, המאפשרים הרשעה עצמית ללא ראיות 

תומכות משמעותיות, לחוק שיחייב לפחות ראייה עצמאית משמעותית נוספת, חיצונית למערך 

ההודאות. אין די בתוספת המקובלת בפסיקה, המכונה "דבר מה נוסף". אנו רואים בהסתמכות על 

אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה, שעניינו הגנה על הציבור. הרשעות שווא ראיות אובייקטיביות 

הינן חמורות לא רק בשל העוול העצום שנעשה למורשעים  אין עוול גדול יותר שגורמת המדינה 

החפים מפשע בחובן נזק לחברה כולה, בכך שהאשמים  –אלא אף משום שהן טומנות  -לפרט  

רבות שהסעירו את מערכת המשפט הפלילי ואת הציבור לאורך  האמתיים נותרים חופשיים.  פרשות

, מע"ץ, סביחי (רצח ישראל נולמן ז"ל), משה עזריה (רצח רחל הלר ז"ל)השנים, כגון עמוס ברנס 

רצח חנית ),סולימן אל עביד  (רצח דני כ"ץ ז"ל),כוזלי ואחרים  (רצח דפנה כרמון ז"ל)ואחרים 

, מאופיינות על ידי כתב אישום (רצח תאיר ראדה ז"ל)דורוב ולאחרונה פרשת רומן ז (קיקוס ז"ל

המשפט.  לאחרונה אימץ -המבוסס על הודאה שניתנה בפני חוקרים, ובעקבותיה הכחשה בבית 

משרד המשפטים הצעת חוק שניסחה וועדת ארבל וההצעה הועברה לאישור השרים. ההצעה 

היה לפני כחצי מאה ולא מגלה והיא מתאימה לידע המחקרי ש מקבעת את הפסיקה הקיימת,

. ההצעה קובעת שברירת המחדל תהיה הרשעה של חף מפשע על בסיס הודאתוזהירות מספקת מפני 

ראיה "מאמתת" בלבד, ורק כאשר הנאשם משתייך לאחת מהאוכלוסיות החלשות "חולי נפש, בעלי 

תידרש תוספת ראייתית פיגור שכלי וקטינים", או כאשר ננקטו כלפי הנאשם אמצעי לחץ פסולים, 

משמעותית יותר, "המסבכת את הנאשם בביצוע העבירה". ראייה מאמתת עלולה להיות בעלת 

   ".משקל נמוך, "דבר מה נוסף" שמשקלו אופיין בפסיקה כ"קל כנוצה

פי ממצאי -בשנות התשעים, בעקבות חידושים מדעיים שאפשרו לבדוק מחדש הרשעות קודמות על

מפשע התבססו על הודאות שווא של נחקרים. -יעור ניכר של הרשעות חפיםד.נ.א., התגלה כי ש

מחקרים שנערכו על בסיס פרויקט החפות האמריקאי ומחקרים נוספים, גילו כי בשיטות החקירה 

הפסיכולוגיות הנהוגות במשטרה, גם מבלי להכות או לענות ניתן לגרום לאדם רגיל להודות. שיטות 

הודאות אמת מאשר הודאות שווא. מעבר לכך, הוכח כי לעתים קרובות אלו לא נוטות להשיג יותר 

חוקרי המשטרה, במודע או שלא, מאפשרים לנחקרים ללמוד "פרטים מוכמנים" מהשאלות 

שמציגים החוקרים. בהמשך, ידיעת הנאשמים "פרטים מוכמנים" מטעה את השופטים לחשוב 

לג שייחט ז"ל נדונה בוועדה אך נראה שמדובר בהודאות אמת ולהרשיע.  פרשת רצח החייל או

שלקחיה לא הופקו. השב"כ פנה מיוזמתו לפרקליטות המדינה עם חוות דעת חוקריו, ולפיה החשוד 

טארק נוג'ידאת הודה ושיחזר רצח שלא ביצע ואילו רוצחיו האמיתיים של החייל טרם נתפסו. 

ני הצעירים שנעצרו עמו, ובית למרות זאת בחרה הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד נוג'ידאת וש

המשפט העליון האריך את מעצרם עד תום ההליכים, בסוברו כי הודאת נוג'ידאת הסדורה -

כן סיכוי סביר להרשעת השלושה בעבירות -והמפורטת כוללת "פרטים מוכמנים" והיא מקימה על 

ו את החוקרים רצח וחטיפה. כשבועיים לאחר שהחל המשפט התגלתה חוליית טרור, ואנשיה הוביל

למקום הימצאו של הנשק שחטפו מהחייל. רק אז שוחררו נוג'ידאת ושני הצעירים שנעצרו עמו. 

אלמלא התפתחות זו, סביר להניח שהיו מורשעים.  הנה כי כן, כפי שהוכח במחקרים רבים, מופרכת 

לנוג'ידאת המשפט יכול להבחין בהודאת שווא. נראה ש"הפרטים המוכמנים" נודעו -הטענה כי בית 
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הפרשה ממחישה את הסכנה שבהסתמכות על הודאה, שכן היא גורמת לנו לחשוב  מחוקריו.

שתפסנו את הפושעים האמיתיים, בעוד הם נותרים חופשיים, והציבור אינו ער לסכנה. יש לדרוש 

ראיה בדרגת "סיוע", חיצונית להודאה, ללא קשר לאבחון הנאשם. המחקרים מלמדים שלא רק 

שווא, אלא גם אדם "נורמלי" לחלוטין עלול להודות -יות וחולשות צפויים להודות הודאותבעלי לקו

הודאת שווא, הן נוכח שיטות פסיכולוגיות שמפעילים חוקרי המשטרה, כגון שקרים שלפיהם יש 

שאז הוא צפוי להתייאש מהאפשרות שיאמינו )כנגד הנחקר ראיות חזקות, לרבות ראיות מדעיות 

והן במסגרת של עסקת טיעון, שם כבר ידועה  (שווא בניסיון להשיג הקלה-ות הודאתלו ועלול להוד

שווא בעבירה קלה עם עונש קל כדי שלא להסתכן  שווא רציונלית": הודאת-התופעה של "הודאת

בהרשעה בעבירה חמורה עם עונש כבד. תפקידי התוספת הראייתית הם לעגן את ההודאה במציאות 

ולהוות תמריץ לחוקרים שלא  שווא,-טין את הסכנה שמדובר בהודאתקהאובייקטיבית ובכך לה

להתמקד רק בנחקר בניסיון לגבות ממנו הודאה, אלא לתור אחר ראיות אובייקטיביות, חיצוניות 

ידי דרישה שעקב השגת ההודאה יתגלו -לנחקר, משמעותיות. אימות ההודאה יכול לבוא רק על 

בירה. הרי לא סביר שאדם יודה מרצונו החופשי ולא ידע ממצאים חדשים, הקשורים בוודאות לע

למעשה, מתחייב היפוך בתפיסת ההודאה: ראוי יותר  להוביל את החוקרים לממצאים חדשים.

להודאה כאל תוספת ראייתית לראיות מוצקות –אם ישנן  –להתייחס  ולא להוסיף ולראות בה 

תית. אחד הכשלים הידועים בתורת אחרות ראיה מרכזית להרשעה, שחסרה לה רק תוספת ראיי

ההחלטות הוא "כשל התובע", הטועה לחשוב שאם הסיכויים לכך שנפלה טעות בראיה היחידה 

אלא שלצורך  לאשמת הנאשם הם נמוכים, אזי בהכרח גבוהים הסיכויים לכך שהנאשם אשם.

כזית חייבים להביא   הסתברות האשמה ללא הראיה המר קביעת הסתברות האשמה או החפות,

הסתברות אפריורית זו נלמדת מיתר  בחשבון את הסתברות האשמה האפריורית החשוד. –נגד 

הסתברות האשמה נמוכה יותר. מקרה טיפוסי הוא  הראיות .ככל שהסתברות זו נמוכה יותר ,כך

כאשר חקירה נפתחת כתוצאה מחשד כלשהו והחשוד אכן מודה ,אלא שבדיעבד מתברר כי לחשד 

"(, אשר עשוי להיות "קל כנוצה)כלשהו  בסיס ,כך שפרט להודאה ול"דבר מה נוסף"המקורי לא היה 

בחלק ניכר מהמקרים מסוג זה שבהם יוחלט להרשיע  אין דבר הקושר את הנאשם לעבירה הפלילית.

,תהא זו הרשעת שווא.  אנו קוראים לציבור הרחב להצטרף לחתומים מטה, לחתום על העצומה 

העניק רוח גבית ליוזמות החקיקה הפרטיות הדורשות לאמת את להפחתת מעמד ההודאה ול

ההודאה בראיות חיצוניות בדרגת "סיוע", וזאת כתנאי הכרחי להרשעה. קבלת דרישה זו תמריץ 

את החוקרים לרכז את מרב המאמצים באיתור ראיות פיזיות בשטח, כמצופה מצוות חקירה 

על ראיות מוצקות במקום על הודאות של  מקצועי, תדרבן את מערכת החקירה והמשפט להסתמך 

נאשמים, תחזיר את הראיות לתפקידן במשפט הפלילי האמת  –לקרב בין "האמת המשפטית" לבין 

  פים מפשע על בסיס הודאות שווא.  ותצמצם את התופעה האיומה של הרשעת ח העובדתית,

 ברמת גן.  פרופ' בועז סנג'רו ,הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים .1

 דוקטורנט יוסף זהר ,אוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.  .2

 פרופ' יוסי יסעור ,הפקולטה למנהל עסקים, המרכז האקדמי רופין.  .3

 פרופ' רינת קיטאי סנג'רו ,הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.  .4

 דר ,ביה"ס למשפטים, המרכז האקדמי כרמל. -ד"ר אורנה אליגון .5

 . אביב-טה למשפטים, אוניברסיטת תלפרופ' שי לביא ,הפקול .6
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 . אביב-ה למשפטים, אוניברסיטת תלד"ר עמית פונדיק ,הפקולט .7

 . ,ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל פרופ' יובל מרין .8

 . אביב-תלטה למשפטים, אוניברסיטת ד"ר שי ווזנר ,הפקול .9

  למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה.פרופ' יורם שחר, ביה"ס  .10

 פרופ' ישראל אומן, מרכז פדרמן לחקר הרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים.  .11

 גוריון בנגב.-ד"ר אוריאל הרן ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת בן .12

 לון.ינולוגיה, המכללה האקדמית אשקפרופ' אפרת שוהם ,החוג לקרימ .13

  .ד"ר דליה צמריון חלק, ביה"ס למשפטים, המרכז האקדמי פרס .14

  החברה הבינ"ל למחקר עמנואל לוינס.ד"ר דוד הנסל ,המרכז הלאומי למחקר מדעי בצרפת,  .15

 חבר ארגון רבני צהר ופורום תקנה. הרב יובל שרלו ,ראש ישיבת אורות שאול, .16

 האקדמית אשקלון.ינולוגיה ,המכללה ד"ר רונית פלד לסקוב ,החוג לקרימ .17

 לטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.פרופ' אוריאל פרוקצ'יה ,הפקו .18

 יה, האוניברסיטה העברית בירושלים.שחר, המחלקה לפסיכולוג-פרופ' אמריטוס גרשון בן  .19

 לקרימינולוגיה, מכללת גליל מערבי.טל, החוג -ד"ר מיה מי .20

 העברית בירושלים.ים, האוניברסיטה פרופ' אלון הראל, הפקולטה למשפט .21

 גוריון בנגב.-התא, אוניברסיטת בן פרופ' דוד גולומב, המחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה של .22

 ה"ס למשפטים, המכללה האקדמית ספיר.פרופ' ניר קידר, בי .23

 ים, האוניברסיטה העברית בירושלים.פרופ' יואב דותן, הפקולטה למשפט .24

 ת חיפה.ולטה למשפטים, אוניברסיטד"ר חאלד גנאים, הפק .25

 לטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.פרופ' שחר אלדר, הפקו .26

 גר, ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל.פרופ' צבי טרי .27

ד"ר ברק אריאל, המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית  .28

 .בירושלים

 ון, ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל.ד"ר יפעת ביט .29

 לקת מחקרי המדיניות, פורום קהלת.חד"ר יצחק קליין, ראש מ .30

 ור, ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל.פרופ' איריס קנא .31

 אביב.-לטה למשפטים, אוניברסיטת תלד"ר דוד שור, הפקו .32

 קה, האוניברסיטה העברית בירושלים.פרופ׳ ישעיה נבנצל, המחלקה לפיזי .33

 המשוררת לאה נבנצל, ירושלים. .34

 אילן.–לתנ"ך, אוניברסיטת בר  חלקהרופ' אמריטוס אוריאל סימון, המפ .35
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 למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה.פרופ' אמנון רובינשטיין, ביה"ס  .36

 ושלים.פרופ' יעקב ריטוב, החוג לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית ביר .37

 כז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.ד"ר רונית דוניץ קידר, הפקולטה למשפטים, המר .38

 למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה.ד"ר גליה שיינבום, ביה"ס  .39

 ז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.ד"ר בועז שנור, הפקולטה למשפטים, המרכ .40

 טאי האירופי ,פירנצה , איטליה.ר מרדכי מיכאלי ,המחלקה לכלכלה ,המכון האוניברסיד" .41

 .פרופ' יוסי דהאן, הפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן .42
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 שנינספח 

 ישראל מדינת

 המשפטים משרד

 המדינה פרקליטות

 ז"תשע תשרי ח"כ

30/10/2017 

 :לכבוד

 שוורץ תומר ד"עו, חקלאי דניאל ד"עו

 )המוזיאון מגדל) 4 ברקוביץרח' 

 6243806  אביב תל

  : 03-7311356 פקס באמצעות

 ,רב שלום

 

של א.ק לבין ממצאים  DNAבקשתכם להשוות בין טביעות אצבעות ודגימות  הנדון: 

שנדגמו מהזירה בתיק הרצח של תאיר ראדה ז"ל ובקשתכם לצילום תיק 

 החקירה בעיינה של א.ק

 25.10.17 ומיום 12.10.17 מיום מכתבכם :סימוכין

 

 .במשרדנו התקבלו שבסימוכין מכתביכם

דגימות  בין השוואה בדיקת בוצעה האם לדעת מבקשים הינכם 25.10.17 מיום במכתבכם .1

שהתגלו  ככל אצבע וטביעות א.נ.ד שרידי לבין שמסרה, אצבע וטביעות ק..מא שנלקחו

 הן תבוצענה. ,בעבר כאמור בדיקות בוצעו שלא ככל כי מבקשים הנכם ,בנוסף .הפשע בזירת

 ."הפשע בזירת שהתגלו המדעיות לראיות"גורף  באופן התייחסתם בפנייתכם כי נציין .2

 ,ביותר נרחבת זירה היתה  ל,"ז ראדה תאיר רצח חקירת הפשע", במסגרת למעשה "זירת

 ו. סביבותי את ואף הספר בית את גם אלא ח,הרצ בוצע בו השירותים תא את רק לא שכללה

 :כלהלן נשיבכם ו, ז מקדימה הערה בהינתן

 מרשתכם מטעם דומה לפנייה 24.1.07 ביום עוד השבנו שכבר כפיונבהיר,  נחזור תחילה  .3

 בדיקה כי ה, מהזיר שנלקחו טביעות מעתקי לבין שלה האצבע טביעות בין להשוואה בנוגע

 גופתה נמצאה בו השירותים לתא באשר ם. למרשתכ התאמה נמצאה לא וכי בעבר בוצעה זו

 בידי או משפטית לרפואה המכון בידי מצויות לא כי נבהיר סביבתוראדה ז"ל, ו תאיר של

 .למרשתכם להשוואה הניתנות י, נקב י, גרעינ א"דנ דגימות פ"מז
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 2016  אוגוסט בחודש פנו זדורוב רומן של כוחו באי ר, בעב מרשתכם את שעדכנו כפי  .4

 ובין ה,נמצא בו בתא או הגופה על שנמצאו שערות בין השוואה בדיקות לבצע בבקשה

 שנדגמה א"הדנ דגימת לבין הרצח ממקום מרוחקים מאזורים שנלקחו שונות דגימות

 ..ח.ומא ממרשתכם

  שנאספו גרעין חסרות שערות חלקיקי מצויים פ"מז בידי כי נמצא הפניה בחינת במסגרת  .5

 כי העובדה לאור ד. בלב מיטוכונדריאליות א.נ.ד בדיקות בהן לבצע ניתן אשר במקום

 לא ה,התאמ מציאת לשם מתבקשת כשהיא מועטה ראייתית משמעות זה מסוג לבדיקה

 .ההגנה ידי על תבוצענה כי התנגדנו לא אך ן,לבצע הצדקה מצאנו

  325/17 פ"בבש 14.9.17 ביום שהתקיים הדיון במהלך כאמור להודעתנו ובהתאם ך,בהמש .6

 חקירה חומרי להעברת זדורוב רומן של שונות בקשות נידונו במסגרתו ב,זדורו רומן של

 את להעביר עקרונית נכונות קיימתי "כ המשפט בית ידי על נרשם ת,שונו בדיקות וביצוע

 ".חשובות הינן שמבחינתו הבדיקות את שיערוך כדי ש, המבק לידי הרלוונטים המוצגים

 .זה בעניין זדורוב של כוחו באי מטעם פניה אלינו נערכה לא כה ועד מאז כי נציין

 דגימת לבין הרצח מזירת מרוחקים מאזורים שנלקחו לדגימות שנערכו בבדיקות ן, כ כמו .7

 .התאמה נמצאה לא ממרשתכם שנדגמה א"הדנ

 .ח.א לגרסת הקשור במקום בזירה שנמצאו נוספים ממצאים על לנו ידוע לא כי לסיום נציין .8

 מפוענחים אינם אשר ם, ממרשתכ ששמע טען כפי הדברים התרחשו בה הדרך אודות על

 .ראייתית משמעות בעלת תוצאה מהם להפיק יכולת יש טיבם שמבחינת או

 ציפורניה תחת שנמצא החומר שוב נבחן אף ההגנה ולבקשת שבשעתו נציין הדברים בשולי .9

 .זר חומר בו קיים כי נמצא ולא ה, המנוח של

 הנכם צפון מחוז בפרקליטות שוחט יעל ד"לעו הופנה אשר 12.10.17ם,מיו במכתבכם .10

 176347/12 א"פל :תיקים בשני 2012 בשנת שנאסף החקירה מחומר עותק לקבל מבקשים

 העניינים במצב כי סבורים הננו שכן זו לפנייתכם להעתר יכולים איננו 152350 פלא ותיק

 החקירה חומרי העברת ו, בעניינ חוזר למשפט בקשה להגיש זדורוב רומן של בכוונתו בו

 .בו לפגוע עלולה ך, מרשת לידי כאמור שנאספו

 כפי ,החסיון להסרת בנוגע נפרדת בקשה הוגשה טרם ה, ז בשלב במיוחד נכונים אלה דברים .11

 מסודרת בקשה בפנינו מצויה טרם כן ועל  14.9.17ם, מיו המשפט בית בהחלטת שנקבע

 החומרים הם ומהן, החסיו להסרת הבקשה של הסופי היקפה מהו המבהירה ומנומקת

 .זדורוב רומן של כוחו בא ידי על המבוקשים

 

 ,רב בכבוד

 בורנשטיין תמר

 )פלילי(ם תחו ראש

 המדינה בפרקליטות
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 נספח שלישי

From: chen.kugel@forensic.health.gov.il <chen.kugel@forensic.health.gov.il>  

Sent: Sunday, October 15, 2017 10:50 AM 

To: shenkler@netvision.net.il 

Subject: RE:  רצח תאיר ראדה ז"ל -שאלה לגבי כיס שתן ריק  

 

 שלום רב,

ילה כיס שתן ריק אינו תורם הרבה להבנת האירוע פרט לכך שזמן קצר לפני המוות המנוחה הט

את מימיה. אפשרות אחרת, שבעת האירוע )סביב המוות( היה שחרור של סוגרים, אך אם כך 

 הדבר, סביר שבגדי המנוחה היו מוכתמים בשתן.

זוהי כמות שהייתה צריכה להיראות בעת   סמ"ק שתן. 30בכל שעה הכליות מפיקות )יחדיו( כ 

 לפני הרצח. נתיחת המנוחה אילו לא הייתה מטילה את מימיה לפחות שעה

 בברכה,

 חן

 

 

 מנהל המרכז הלאומי לרפואה משפטית|  ד"ר חן קוגל

 03-5184002| פקס:   03-5127844טל: 

chen.kugel@forensic.health.gov.il     

  

 

  

mailto:chen.kugel@forensic.health.gov.il
mailto:chen.kugel@forensic.health.gov.il
mailto:shenkler@netvision.net.il
mailto:chen.kugel@forensic.health.gov.il
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 נספח ארבע
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 חמשנספח 

הבלש חדד מבצע תרגיל עם האזיקים ומכוון באצבעו את רומן זדורוב לעבר השירותים בקומת 

 הביניים, כאשר, רומן זדורוב מבקש לעלות לקומה הבאה:

 

ה את תאיר עומדת נכונה לעלות ליד גרם המדרגות, לקומה השנייה, היא הקומה קהשוטרת המח

 העליונה.
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 6נספח 

 בשחזור רומן זדורוב "מכה" ולא משסף

 

 

 7נספח 

דוברות פרקליטות המדינה פרסמה מסמך על עובדות האמת, לטענתה, בפרשת זדורוב המסביר על 
 מה התבססה הרשעתו לגישתה של הפרקליטות :  

-https://docs.google.com/document/u/1/d/1hOyF6aGM1s2LBaXqas
meVA/mobilebasic?pref=2&pli=1-qLeqw37MPKebwn4Xg30 

 על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל" פרסמה את תגובתה:קבוצת הפייסבוק "כל האמת 

https://docs.google.com/document/d/1ln73Tp8Ols3Dbf53AJowxmXq06tf6bbesfZ_vpzR9X8/e
dit# 

ידי כותבי הבקשה, הן טענות פרקליטות המדינה והן טענות  במסגרת בקשה זו, נלמדו, על
 התגובה.

טענות הפרקליטות שוב, אלא, להתייחס חזור על אנו מבקשים מהיועץ המשפטי לממשלה שלא ל
 ולמשקלן המצטבר. זו כפי שהוצגו בבקשה  ינולטענות

 

 8נספח 

מיטוכונדריאלי שהופק משערה , פרסם המכון לרפואה משפטית כי דנ"א 2018לאוקטובר  25ביום 
, זהה לדנ"א המיטוכונדריאלי של 2007שהייתה על בגדיה של תאיר ראדה ז"ל, ונבדקה עוד בשנת 

א.ח.. ממצא פורנזי זה מקים קשר בין א.ח. או מישהו מקרוביו לזירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל 
לטענות שהועלו י זה אנו מבקשים להוסיף ממצא פורנזומחייב בדיקה מעמיקה והסבר עובדתי. 

  צורך במשפט חוזר לרומן זדורוב.  בבקשה זו, ומקימות 

 

https://docs.google.com/document/u/1/d/1hOyF6aGM1s2LBaXqas-qLeqw37MPKebwn4Xg30-meVA/mobilebasic?pref=2&pli=1
https://docs.google.com/document/u/1/d/1hOyF6aGM1s2LBaXqas-qLeqw37MPKebwn4Xg30-meVA/mobilebasic?pref=2&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1ln73Tp8Ols3Dbf53AJowxmXq06tf6bbesfZ_vpzR9X8/edit
https://docs.google.com/document/d/1ln73Tp8Ols3Dbf53AJowxmXq06tf6bbesfZ_vpzR9X8/edit
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 9נספח 

)א( לחוק  31אנו, החתומים מטה, קוראים ליועץ המשפטי לממשלה להפעיל את סמכותו הקבועה בסעיף 
  וליזום משפט חוזר בעניינו של רומן זדורוב. 1984-בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד

 פרופ' דורון מנשה, איל גרונר 

 להלן שיקולים ,וטעמים בתמיכתנו בבקשה: 

 הצגת עובדות או ראיות .1

(  יש לקיים משפט חוזר אם הוצגו עובדות או ראיות, העשויות, לבדן או ביחד עם 2)א()31על פי סעיף 
  .החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונה, לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון

הודאה הנתמכת בדבר מה שהינה ראיה נוספת בזירה התומכת בתוכן ההודאה באורח עצמאי היא  כידוע
בעלת משקל רב בדיני הראיות הנוהגים. תמיכה באורח עצמאי בהודאה היא כזו שאינו ניתן "לייצור" 

  .בהנחה שהמודה חף, על ידי המודה או אדם אחר החפץ בהרשעת השווא שלו

כאמור שערה, אחת משלוש שאינה של זדורוב והמתאימה לא.ח. כך לפי  הנמצאעל גופתה של המנוחה 
הבדיקה העדכנית ביותר של המכון הפתולוגי. בדיקה זו השוותה את השערה שנמצאה על בגדיה של תאיר 

דגימות של אילנות יוחסין ישראליים, ונמצאה בה התאמה לא.ח. בן הזוג של א.ק. אך לא  2,000-ראדה ל
 מכלל הדגימות שנבדקו.  0.5%גם לכרק לו אלא 

שערות )בהנחת חוסר תלות(. אם  3-ההסתברות שאם א.ק אינה המבצעת תמצא התאמה כזו לא.ח באחת מ
  1.5%הרי בשלוש כאלו הוא בערך  0.5%הסיכוי להתאמה מקרית כזו בדגימה אחת הוא 

את ההסתברות הזאת יש להעמיד בהשוואה ליחס הנראות כלומר מה ההסתברות שבאחת משלוש אלו אם 
 ?א.ק אשמה ימצא דווקא לא.ח פרופיל דומה

למשל , ובהנחה שהשערה חייבת  50%אם נניח כי ההסתברות שא.ק תישא את שערו של א.ח לזירה היא 
 . 0.5ליפול ולהימצא הרי ההסתברות הזו 

א שההנחה שא.ק ביצעה את המעשה הופכת את הסתברות הממצא בדבר ההתאמה המשמעות הי 
 .מאשר תחת ההנחה ההפוכה קרי שזדורוב ולא א.ק הוא שביצע את המעשה 33למסתברת פי בערך 

יש בה  כדי לשמש תוספת של דבר מה נוסף להודאתה של  זו אינה ראיה חזקה מאוד להרשעת א"ק אבל 
שנמסרה למספר אנשים ועצם מסירתה נתמך בביטחונו הרב וניבויו המדויק א.ק בביצוע המעשה, הודאה 

לפני מספר שנים  של א.ח בן זוגה לשעבר, בדבר מציאת ראיה מפלילה מהסוג שאכן נמצא ולקיים סיכוי 
 סביר לכך שהממצא מהווה ספק סביר בחפותו של זדורוב. 

 

 היקף היריעה:  .2

ת בדבר החלטה על משפט חוזר. האם ספקות באשר לאשמת שאלה מעניינת מתעוררת  באשר לשיקול הדע
זדורוב שנידונו בהליך המשפטי והוסרו ע"י בית המשפט, צריכות לעלות מחדש לאור העצמת ספקות אלה 

בשל הראיה החדשה? לדוגמא, בית המשפט העליון דן בממצא לפיו כלי הרצח ששימש את הרוצח היה סכין 
הספר עם סכין יפנית בעלת להב ישר. בית המשפט קבע כי ממצא זה לא משוננת, בעוד שזדורוב עבד בבית 

 עולה עד כדי ספק סביר.

דוגמא נוספת, בתא השירותים בו נמצאה גופת המנוחה נמצאו שלוש עקבות נעל שאינן שייכות לזדורוב 
שאלה  ולא נמצא למי הן שייכות. גם כאן בית המשפט קבע כי ממצאים אלה לא עולים עד כדי ספק סביר.

היא האם הראיה החדשה מעצימה ספקות אלה ולכן יש לדון בהן מחדש, או שיש לקבל את ממצאי בית 
 המשפט כממצאים סופיים באשר לספקות אלה גם נוכח הראיה החדשה? 

( לחוק בתי 2)א()31שאלה זו היא שאלה עקרונית באשר להכרעה בבקשות למשפטים חוזרים על יסוד סעיף 
עילה למשפט חוזר שזו לשונה:  "הוצגו עובדות או ראיות, העשויות, לבדן או ביחד עם המשפט הקובע את ה

 ".החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונה, לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון

אנו סבורים כי התשובה לשאלה זו תלויה בהנמקה שניתנה לדחיית תרחיש החפות לאור הספק. אם הראיה 
נמקה המקורית הרי ששיקול הדעת בהכרעה בבקשה למשפט חוזר, צריך לכלול החדשה מקעקעת את הה

דיון מחדש בספק האמור. לעומת זאת, אם ההנמקה לדחיית תרחיש החפות עומדת חרף הראיה החדשה, 
הרי שיש להתייחס לתרחיש החפות שנדחה ע"י בית המשפט כתרחיש חפות, שאין לעוררו שוב  בדיון 

 בבקשה למשפט חוזר. 
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נייננו נראה,  כי הספקות שיצרו ראיות אלו  נדחו בפסק הדין נוכח הממצא העקרוני לפיו הראיות בע
המפלילות נגד זדורוב היו מוחצות. אם כך כעת משהוצגה ראיה  לקיומה לכאורה של הודאה ) וחיזוק בלתי 

אמורים יכולה תלוי בה( , מצד אדם אחר מן המורשע זדורוב ,  אין ההנמקה המקורית להסרת הספקות ה
 עוד  לעמוד , ויש לדון באותם ספקות מחדש במסגרת הבקשה לדיון חוזר. 

 

 (:4)א( ) 31סעיף  .3

 /https://www.jokopost.com/law/16778 זה:גם מאמרנו  הרא

 

 

 

 

https://www.jokopost.com/law/16778/

