ציר זמן משווה – נאשם – מנוחה -זירה
* ורוד – עדי תביעה ,ירוק :עדי הגנה

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

12:00

סיום שעה חמישית -
הפסקה

רומן :משובו מהמזנון בין  11:00-11:30עובד
במקלט  2עד סיום הדבק (ת ,172/ת169/א'ע',33
ת169/ב ע' ,2ת 174/א' ע' ,6-7ת174/ב ע' ,34ת443/
ע'( ,54-55עמוד  1006שורה ( ,)9ע' 1149ש'– 26
ע' 1150ש'.)8

[אור כהן – בסביבות  12:00היה בפרגולה
יחד עם חברים (מפורטים בנ – 174/יקיר
כהן ,זיו מרד,לוטם צוריה ,גל אבוטבול ,נבו
זכריה) וכן תאיר ושי1].

12:05

תחילת שעה ששית

12:10

שעה ששית 12:05-
12:50

זירה

אלון רז – מגיע לנופי גולן מברנקו וייס
בסביבות  .11:30יושב (לא ברור ממתי)
בערך עד  13:00בפרגולה עם תאיר ,שי יפרח,
גל אבוטבול ,אור כהן ,אופיר הרשקוביץ.2
בשלב זה קם והולך לעשן מאחורי הבניין (עד
שעת ההסעות)( .נ)219/
יוטה אלוף – פוגשת את תאיר ,הכל כרגיל,
קובעות להתכונן לבחינה בספרות (נ,244/
ע'.)1504
אביב אהרונוביץ' – תאיר יושבת בהפסקה
בכתה ט' ,1עוזבת בצלצול (נ.)158/

12:15

12:20

 12:05-12:50תאיר נוכחת בשיעור תאטרון,
אך לא משתתפת ויושבת בצד .ראה עדויות:
 12:15שיחה לאלי דעי – נגמר הדבק ת( 511/פלט
אורנג') (ע'( )1180 ,1106מיישר קו עם פלט
השיחות .בהודעות מוסר שהתקשר בשעה 12:00-
)12:30
רומן :יוצא החוצה לחכות לדבק (כ 5-דקות אחרי
השיחה) מעשן סיגריה על ספסל ליד הפרגולה

-

נופר בן דוד – ת,376/

-

נועה חסדאי (נ ,)29/ישבה בצד,במהלך
השיעור נכנסה למעגל ואמרה שמפחדת
מהמוות)

-

טל לוי – נ + 233/ע')1479

-

טניה בלוצרקובסקי (נ( )228/תאיר

 1אור כהן מוסר בעדותו בבימ"ש כי אינו זוכר את השעות ,מהצלב ת הנתונים לפיהם תאיר לא יצאה לפרגולה לפני סיום השעה הששית ,והשעות בהודעות חבריו של אור ששמם ננקב על ידו ,סביר כי
אור אינו מדייק ואין משקל לעדות זו לעניין הזמנים.
 2לציין שאופיר הרשקוביץ ששמו נזכר ע"י אלון מאשר בהודעתו (נ )221/כי הגיע לנופי גולן עם אלון וא ור כהן ,וישב בפרגולה יחד עם שי ותאיר .לא יודע שעות בכלל ולכן לא הוכנס לטבלה .בשעה
 14:00כבר היה בהסעות ולא שם לב שתאיר עזבה.

1

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

(ת169/ב ע' ,3ת174/א ע' ,8-12ת 443/ק' 1ע',)10
12:25

רומן :ממתין ליד השער הראשי להגעת אלי דעי עם
הדבק (ע'( .)1180-1181 ,1006בחקירות במשטרה
מוסר שעות פחות מדוייקות ,אך מיישר קו עם פלט
השיחות).

12:40

אביחי אריאל – טוען שההמתנה לדבק בסביבות
 ( 11:00ת ,542/פ' ע'.)778-780

12:30
12:35
12:45

חנוך סימנה -ראה את ר' מחכה בין 11:00-12:00
(ע'.5)814-818
(השומרים טוענים שנראה בג'ינס .ר' מעיד על עצמו
במשטרה שהיה עצבני וקילל את דעי).

זירה

ישבה בצד ושמעה מוסיקה ב)MP
-

בר חופשי (נ.)246/

-

ספיר מסעוד (נ - )310/תאיר ישבה בצד
ושמעה מוסיקה ב.MP

-

משה אדלר – המורה לתאטרון :הילדה
הזו (תאיר) ישבה מחוץ למעגל באישורו
(נ.)316/

-

בוריס ספולנס – (נ )318/ישבה ושמעה
מוסיקה ב  .MPלא שם לב אם נשארה
עד סוף השיעור.

אור כהן –[בסביבות ( 12:15כרבע שעה לאחר
שישבו בפרגולה)] הוא והבנים יקיר כהן ,זיו
מרד,לוטם צוריה ,גל אבוטבול ,נבו זכריה,
הלכו הביתה ,ותאיר הלכה למקום שלא ידוע
לו .שי הלכה לכיוון היציאה מביה"ס ונעלמה
(ע' ,)1336-1337מציין שהלך הביתה יחד עם
גל אבוטבול ונבו זכריה נ.175/
בהודעתו ת – 726/מציין שישב בפרגולה חצי
שעה או שעה והלך בזמן שהתלמידים הלכו
להסעות  -לא יודע שעה ,ולא יודע אם תאיר
עוד היתה בפרגולה .בנגדית – מאשר שיצא
עם נבו זכריה (שמסר בעדותו שיצא בשעה
 )13:50לא יודע שעות( .ע'3 .)1342
אלדר קדם – לפני סוף השיעור ,בערך
ב ,12:40יוצא משיעור פיסיקה במעבדות עם
נבו זכריה ובן ברמי ,לשתות ברחבת כתות
ט' .רואה את תאיר עולה מכיוון הרחבה

 3שוב ברור כי אור כהן אינו מדייק בשעות כאשר טוען שישב עם תאיר בפרגולה מ 12:00ועד  12:30או  ,12:15שעות שבהן היתה בשיעור תאטרון .ניתן לשער לפי עדותם של נבו זכריה וגל אבוטבול
שהלכו איתו הביתה ,כי יצא בשעה  13:50וכי תאיר היתה בפרגולה זמן מה קודם לכך.

2

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

12:50

סיום שעה ששית -
יציאה להפסקה

 - 12:53שיחה לאולגה (סלקום) ת506/

תאיר

זירה

לחדר של מערכת שעות .בדרך חזרה לא
רואה אותה (נ4.)220/

הפסקה 12:50-13:05

אולגה :על איסוף ר' או ענייני משפחה (ע'.)953

נופר בן דוד – כל התלמידים בשיעור תאטרון
(כולל תאיר) יוצאים להפסקה .בסביבות
 12:50רואה את תאיר יושבת באחת מכתות
ט' (ת( )376/בנגדית מציינת שארוע זה
לקראת סוף ההפסקה).
נועה חסדאי – תאיר יוצאת להפסקה
משיעור תאטרון ,פנתה ימינה במסדרון (לא
חוזרת לשיעור השני).
לוטם צוריה – יוצא בהפסקה לפרגולה ויושב
שם עם שי ותאיר במהלך ההפסקה (נ+192/
ע')1454-1455
טל לוי – תאיר יוצאת להפסקה עם התיק
בצבע צהוב (נ ,233/בחקירה נגדית  -לא
בטוחה בעניין זה שלקחה את התיק ,לאחר
שנאמר לה שהתיק נמצא בחדר תאטרון
(ע'.)1481
משה אדלר – (מורה לתאטרון) – בהפסקה
נועל את חדר התאטרון מ - ,12:50-13:05כל
התלמידים יוצאים( .נ.)316/

12:55

 12:55שיחה שניה לאלי דעי (אורנג' – ת– )511/
עדיין ממתין לדבק ליד השער

שי יפרח – תאיר פוגשת את שי בתיכון,
אומרת שאין לה חשק להכנס לשיעור -
יוצאות לפרגולה( .ת – 385/אומרת בטעות כי
ארוע זה היה בהפסקה לאחר שיעור חמישי,
מתקנת בעדות לשיעור ששי – ע' 565ש',)24
בנגדית – זה היה בתחילת ההפסקה (ע'566
ש' .)5-7במהלך ההפסקה שי רואה את ספיר
תירוש ולי לחיאני (ע')570

ניקי מנקין  -רואה אדם מוזר נוגע בקירות
בשרותי הבנים של שכבת יב (לא באגף
הרצח) (ע'( .)1349סותר עצמו בשאלה האם
יכול לשלול שזה הנאשם).

 5אין מחלוקת כי השומרים ככל הנראה טעו וכי ההמתנה לדבק לא היתה בין השעות  ,11:00-12:00אלא בין  13:25 – 12:15בערך – כעולה משיחות הטלפון מרומן לאלי דעי .עם זאת – מדובר על
אותו ארוע בו רומן נראה בג'ינס והמתין לדבק.
 4דוח תשאול של בן ברמי  -נ 263/מתאר פגישה עם תאיר ביום הרצח "ליד המעבדות" ל 5-דקות "כמה שעות לפני" לא אומר מי היה איתו.

3

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר
קורן לוגסי – במהלך ההפסקה עומד מחוץ
ביציאה לכיוון הפרגולה ,עם עמית מלכה,
פוגש את תאיר וספיר תירוש ,לאחר שיחה
קצרה הן נכנסות למתחם ביה"ס (נ.)197/
טניה בלוצרקובסקי – במהלך ההפסקה
פוגשת את ספיר תירוש ליד חדר מורים,
והולכת איתה לכיוון החטיבה ,פוגשת את
תאיר לפני השביל המוביל לחטיבה (באיזור
הפרגולה) .ספיר מאשרת לתאיר להשאיר
אצלה את ה( MPשכבר ברשות תאיר) עד
סוף היום ,טניה וספיר ממשיכות לכיוון
החטיבה ותאיר נשארת במקום (נ6.)228/

13:00

נופר בן דוד  -תאיר ישבה באחת מכתות
ט' ,עם קורן לוגסי( ,ת ,376/ע' ,535ת222/א)
בחקירה נגדית – הכתה בה ישבה תאיר –
ט' ,2הארוע  5דקות לפני סיום ההפסקה,
כשחזרה לשיעור .לא רואה בשלב זה את שי
יפרח ,דני זולין ,עגור אלון (ע'.)541
נבו זכריה  -במהלך ההפסקה (בין 12:50-
 )13:10רואה את תאיר ושי מתיישבות על
הדשא ליד הפרגולה .בהמשך תאיר נכנסת
לבדה לביה"ס (ת)538/
לוטם צוריה – תאיר נכנסת לביה"ס לפני
סוף ההפסקה על מנת להביא את התיק
מהתאטרון( .לוטם עצמו נכנס לביה"ס בשעה
 13:05ונכנס לשיעור ,לא יודע האם חזרה
לפרגולה)( .ע'.)1454-1455
קורן לוגסי – לקראת סוף ההפסקה ,תאיר
נכנסת לבדה לכתה ט' 1ויושבת עם קורן ועם
חברים נוספים ביניהם סתיו אוחנה ובן קקון

 6בעדותה בבימ"ש טוענת שארוע זה היה מאוחר יותר  -לאחר סוף ההפסקה (עמ' .)1491 ,1485

4

זירה

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

13:05

תחילת שעה שביעית
13:05-13:50

רומן

תאיר

זירה

עד לאחר סוף ההפסקה( .נ ,196/נ,197/
ע'7 .)1464
סער לוי  -במהלך ההפסקה של השעה
השביעית רואה את תאיר בפרגולה עם קורין,
עמית מלכא ,איתי לזמי .בהמשך תאיר
נכנסת לכתה ט'( 1כתתו של סער) וסער
נכנס בעקבותיה ונשאר למהלך השיעור.
(נ )199/חושב ששי יפרח היתה בכתה
כשתאיר נכנסה (ע' .)1466סער מציין שלא
זוכר האם הכוונה להפסקה שלפני או אחרי
השעה השביעית.
אלון רז – קם והולך לעשן מאחורי הבניין
(עד שעת ההסעות) (לכאורה עולה מדבריו כי
תאיר ושאר האנשים שהזכיר לעיל עדיין
בפרגולה ,לא אומר זאת במפורש) (נ)219/
לירון בורג  -נכנס לכתה ט' 1בסביבות
 13:00ורואה שם את תאיר עם קורן לוגסי.
בן קקון – במהלך ההפסקה בסביבות 13:00
תאיר יושבת בכתתו – ט'( 1נ)266/
סתיו יגאלי – בהפסקה לאחר השיעור הששי
רואה את תאיר ברחבת כתות ט' ומדברת
איתה  5דקות( .נ)183/
גל אבוטבול – יוצא מביה"ס בסיום שעה
ששית (לא יודע שעה מדוייקת) יושב
בפרגולה עם אלון רז ,אופיר הרשקוביץ,
ניקולאי ואור כהן .רואה את שי ותאיר
בפרגולה (ת)459/
קורן לוגסי – תאיר יוצאת מכתה ט' 1לאחר
סוף ההפסקה וכניסתה של המורה (בין
 )13:05-13:10אומרת שחוזרת לשיעור .לא

זהבה כהן דמתי – יושבת במשרדה – בקומת
חדר המורים ומול המדרגות ,עם דלת פתוחה
עד  – 13:45לא מבחינה בדבר חריג( .ת,666/
ע')902
עגור אלון – יוצא לשיעור חופשי ,יושב עם בר
שעוני ואריאל פליבה על הספסלים ליד חדר
מורים (נ ,2/ת ,71+72/ת - 220/שרטוט)

 7בהודעה נ 197/קורן מציין כי לאחר שנכנס למתחם ראה את ספיר באה לעברו ,אולם בהמשך הוא מדבר על תאיר שישבה עמו בכתה ,וככל הנראה השם ספיר נרשם או נאמר בטעות בחקירה נגדית
הבהיר כי מי שישבה בכתה היא תאיר ולא ספיר (ע'.)1464
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

13:10

שעה שביעית

יצחק מנשה – יוצא מביה"ס ,רואה את רומן מחכה
דבק בחנייה (נ.)313/

תאיר

זירה

רואה לאן פונה( .ע' ,1465נ ,196/נ.)197/
תאיר לא חוזרת לכתה להמשך שיעור
התאטרון בשיעור השביעי בתום ההפסקה:
נופר בן דוד (ת ,)376/טל לוי (נ )233/בוריס
ספולנס (נ( )318/המורה לתאטרון משה
אדלר לא שם לב האם חזרה או לא – נ.)316/
יותם כרמל אשכנזי – בין  13:05-13:10יוצא
מבניין בית הספר ,רואה את תאיר עומדת
בכניסה לבניין מצד הפרגולה עם ספיר
תירוש ,שגב ביניש ועוד ילדים (נ.)240/
בן קקון – תאיר יוצאת מכתה ט' 1והולכת
לכיוון הפרגולה בחוץ .בן יוצא לברזיה ויושב
שם מס' דקות (נ.)266/
ספיר מסעוד – בסוף ההפסקה בדרך לכתה
עם נופר בן דוד רואה את תאיר יושבת בכתה
ט' הראשונה ומדברת עם הילדים .תאיר לא
נכנסה לשיעור השביעי (נ.)310/
בן קקון  -בדרכו חזרה לכתה לאחר הצלצול
 מבחין בתאיר יושבת בפרגולה יחד עם אורכהן ,אלון רז ואופיר הרשקוביץ ועוד
(נ.8)266/
נבו זכריה  -מבחין בתאיר יוצאת מביה"ס
ומתיישבת שוב ליד שי בפרגולה (ת,538/
ע' .)770יחד איתם גם ניקולאי ,אור כהן ,סער
לוי ,יותם כרמל ,אוראל חממי ,איתי לזמי.
בשלב מסויים מדברת עם קורן לוגסי
בספסלים ליד הפרגולה .רואה את תאיר עם
( MPלא רואה מתי עוזבת)(.ת)538/
יתכן שהשיחה עם קורן היתה בהפסקה לא
זוכר האם אחרי שיצאה שוב (ע' -772נגדית).
טניה בלוצרקובסקי – לאחר סוף ההפסקה,
 8מהודעת בן קקון עולה בבירור כי תאיר יוצאת לפרגולה ויושבת שם לאחר שהיתה בהפסקה  .בכתה ט'.1

6

מיכאל הרוש  -יושב בחדר השרתים עם
איציק מנשה  ,13:00-13:15לא מבחין בשום
דבר חריג ,ילדים מסתובבים ברחבה  ,שקט
בקומת השרותים (נ.)247/

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

זירה

יחד עם ספיר תירוש פוגשת את תאיר ליד
הברזיה יושבת עם דני זולין על הספסל ,טניה
עוזבת את המקום עם כריסטינה (ע')1483
לאחר הפגישה הקודמת הולכת עם ספיר
לכיוון החטיבה ,פוגשת את תאיר לפני
השביל המוביל לחטיבה (באיזור הפרגולה).
ספיר מאשרת לתאיר להשאיר אצלה את
ה( MPשכבר ברשות תאיר) עד סוף היום,
טניה וספיר ממשיכות לכיוון החטיבה ותאיר
נשארת במקום (ע'.)1484
בנגדית  -לא בטוחה איזה משני המפגשים
קדם אולם טוענת כי שניהם היו לאחר תום
ההפסקה( .ע'9)1491-1492
13:15

רומן :ראה במהלך ההמתנה לדבק בחור צעיר
מחליף נורה למורה ברכב (ת164/א ע'.10)3
אריאלה עמרם  -יצאה מביה"ס בין 13:15-13:30
לבקשת השומר אריאל בחור החליף לה את הנורה
בחניון מול השומר (לא מתיחסת לנוכחות רומן)
(נ)164/
יצחק מורנו – מאשר שהחליף נורה למורה ,אך לא
יודע לומר שעה מדוייקת ,ומעריך שהיה בנופי גולן
בין ( 11:00-13:00נ)257/

ספיר תירוש – בדרכה לכיוון חוג תכשיטנות
רואה את תאיר באה מכיוון הרחבה רואה
אותה בכיוון כללי חדר תאטרון /המדרגות
(ת ,391/ע' +575ת222/א).11
באותו מעמד נותנת לתאיר את ה( MPע'575-
. )576
עגור אלון – מבחין בדני זולין יוצא מט'5
לברזיה .משוחח עמו (מילה ברוסית) במהלך
השיחה עוברת תאיר מכיוון חדר מורים,
צועקת "כוסון" לכיוון האודיטוריום ועולה

 9בהודעה  -נ , 228/התייחסה למפגש בדרך לחטיבה בלבד ,וציינה שהתרחש במהלך ההפסקה .המפגש ליד הברזיה נזכר לראשונה בעדות בבימ"ש ביום  ,11.6.09מאשרת שלא זוכרת בשלב זה זמנים
ואת סדר הדברים .סותרת עצמה בשאלת המפגש עם ספיר תירוש.
 10מעדויות השומרים אביחי אריאל וחנוך סימנה עולה כי באותו יום החליף בחור בשם איציק מורנו שביקר אצלם נורה ברכב של המורה אריאלה עמרם ,לא יודעים לציין האם רומן נכח במקום
ואת השעה.
 11לדברי ספיר היא חזרה באיחור לשיעור שהחל ב .13:05באותו מעמד תאיר היתה לבדה ,אך ראתה אותה עם שי בפרגולה בהפסקה(ע' .)576ספיר מציינת גם שבהפסקה ישבה באיזור הברזיה יחד
עם טניה ודני זולין (ע'.)580
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

זירה

במדרגות שליד חדר מורים לכיוון שרותי
הבנות (נ ,2/ת ,72/ת 220/ע'.12)806
הראל צוריה -יוצא לשתות בברזיה .מבחין
בתאיר יושבת בכתה ט' 1ומשוחחת עם קורן
לוגסי .בשובו לשיעור רואה על הספסלים
ברחבה את ספיר תירוש עם תלמידים
נוספים ובפרגולה את אור כהן ואלון רז.
13:20

 13:23שיחה שלישית לאלי דעי (מהשער) (ת511/
 +ת - 614/פלט שיחות)

13:25

רומן - :אלי דעי מגיע עם הדבק( ,ע'3-5 – 1181
דקות מהשיחה האחרונה).13:26-13:28 ,

שי מלקר  -רואה את תאיר על הדשא ליד
הפרגולה עם שי יפרח .עוזב לאחר  5דקות
ולא שם לב מה עושה תאיר (נ.)265/
סתיו יגאלי – יוצאת מהשיעור לרחבת כתות
ט' – תאיר לא ברחבה.

חנוך סימנה :אלי דעי הגיע תוך כדי שיחת הטלפון
עם רומן( ,ע' ,812נ .13)98/רומן לוקח את השק
מהרכב ומתחיל לחזור לכיוון ביה"ס (כדקה הליכה)
 14דרך הפרגולה = נכנס לביה"ס .13:24
אביחי אריאל – טוען שראה את רומן מחכה לדבק
בסביבות  ,11:00אלי דעי הגיע עם שק הדבק ונכנס

איתי לזמי ( )13:23-25רואה את תאיר מגיעה
לאיזור הברזיה מכיוון חדר תאטרון עם
 ,MPיושבים  5-6דקות ,המורה זהבה מעירה
להם  -ויוצאים לפרגולה  -סמוך ל)13:30-
(ע' ,554-555הודעה ת)384/

נועה חסדאי – ( 13:20-13:35רבע – חצי
שעה לסוף השיעור) יוצאת לשרותים .כל
הדלתות נעולות .בדפיקה על אחת הדלתות
(לא זוכרת איזה) אין מענה .לא רואה דם או
דבר חריג (נ ,29/עמ' .)1443-1444

דני זולין – מוצא מכתה ט' 5ע"י המורה יעקב
יושב מס' דקות ברחבה עם ספיר תירוש
וטניה בלוצרקובסקי ,חוזר לכתה לקחת את
התיק ויוצא .הראל (לפי הודעתו נ - 1/יוצא

 12על פי חישוב הסניגור  -יציאה לספסלים דקה או שתיים לאחר תחילת השיעור ,ו 5-דקות אח"כ תאיר עוברת  -כלומר ( 13:13-13:17ע' ,)808עגור מבהיר שהזמנים משוערים (ע' .)806מציין כי
לאחר שעברה תאיר הוסיפו לשבת רבע שעה על הספסלים ,כמו כן ,לא יכול היה לראות האם עולה אחריה מישהו (ע' .)806גרם המדרגות בו עלתה תאיר לפי עדות עגור הוא זה הקרוב למקלט - 2
שבו ראה אותה רומן לפי השחזור .ושונה מגרם המדרגות עליו מצביע דני זולין (להפנות לתרשים – ת.)222/
 13חנוך סימנה מסר בהודעותיו (נ +97/נ )98/כי רומן המתין לדבק ליד השער בין השעות  11:00-12:00במשך כ 15-דקות .שעות אלה אינן מתיישבות עם פלט השיחות והנחתנו כי הן שגויות ,וכי
ההמתנה לדבק היתה מאוחר יותר כאמור בטבלה.
 14לפי ניסוי שנערך בעת הביקור במקום  -הליכה מאיזור השער לכניסה לביה"ס מכיוון הפרגולה נמשכת כדקה – למצוא אם ואיך סומן סרט הוידאו המתעד את הביקור במקום .ואם קיים תיעוד
כתוב כלשהו בתיק בימ"ש
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

יחד עם רומן לביה"ס כשאלי מחזיק את שק הדבק
(ת + 542/ע'.15)778

בשעה  ,13:30לפי התמליל ת – 69/בין
 ,13:20-13:30עדות בבימ"ש :היה בשיעור
 10-15דקות( ,יציאה ראשונה ,)13:15-13:20
שיחה ברחבה  5-7דקות ,כניסה ולקיחת
התיק –  2דקות (יציאה שניה13:25-13:30 -
 -ע'18.)906

חיים מלכה – עובד של אלי דעי ,הגיע עמו למסור
הדבק ,לדבריו מעט אחרי  .13:00רומן חיכה ליד
השומרים .שהוא ,אלי ונגי (נוסע נוסף – נג רצון)
לא יצאו מהרכב ,רומן לקח את הדבק מהעגלה
הנגררת ונסעו מהמקום (נ.17)256/

ניקולאי ניקולאייב – יושב בפרגולה עם יקיר
כהן ,אור כהן ,נבו זכריה וכן עם שי ותאיר.
תאיר שומעת מוסיקה ב( MPנ19)179/

רומן :נכנס לביה"ס עם שק הדבק מכיוון הפרגולה,
עובר ברחבת הברזיה ,יורד ישירות למקלט
(ע.)1181/

איתי לזמי יושב עם תאיר בפרגולה 13:30 -
– ( )13:40ת ,384/ע' |)555יחד עם שי יפרח,
עמית מלכה ,אור כהן.

לא מבחין בילדים בפרגולה ,בפנים רואה שתי בנות
ליד הצמחיה שליד המדרגות ,ילד שותה מים
בקולר ,יש ילד שאומר לו משהו אך לא מבין מה
בגלל המוזיקה (ת174/ב ע')2-6

שי יפרח – תאיר נכנסת לביה"ס לשתות
מים ולא חוזרת20 .

אלי דעי – הגיע תוך מס' דקות ,המפגש לקח דקה
או שתיים ,רומן לוקח את הדבק ואלי עוזב .רומן
לבוש ג'ינס (ע'.)16838

13:30

גל אבוטבול  -מבחין בנאשם נכנס לביה"ס  -מס'
דקות לפני תאיר .נושא משא על ידיו (ת– 460/

גל אבוטבול  -מבחין בנאשם נכנס לביה"ס
 מס' דקות לפני תאיר .נושא משא על ידיו(ת – 460/ראיון) .בנגדית – יתכן שזה היה
יום אחר (ת.)710/

זירה

 - 13:30נופר בן דוד  -נכנסת לשרותי
הבנות – משתמשת בתא  ,3שאר הדלתות
סגורות ,לא בדקה אם נעולות .לא רואה דבר
חריג( .ת )376/רואה ילדה מתולתלת לא
מוכרת ,לבושה סווטשירט של ביה"ס ,באה
מכיוון חדר המורים ,עומדת מול המראה
ויוצאת( .ע'.)535-536
בפניה לאחר היציאה מחדר תאטרון ,רואה
את אב הבית  -קובי ,בא מולה (ע',541
21)544

 15ההנחה כעולה מהצלבה בי ן העדויות ושיחות הטלפון כי מדובר על אותו ארוע בו רומן חיכה לדבק (שהיה הפעם היחידה ביום הרצח בה רומן המתין ליד השומרים לאלי דעי) וכי אריאל טועה
בשעה וכן לגבי העובדה שאלי דעי נכנס עם רומן להביא את שק הדבק.
 16בהודעותיו במשטרה (נ -101/נ 103/דעי טוען תחילה (נ )101/כי הביא את הדבק בסביבות  ,11:00ובהמשך בסביבות  13:15אולם לאחר קבלת הפלט מתיישר לפיו ,והנחתנו כי הדבק הובא סמוך
לשיחה האחרונה ב.)13:23
 17אף כי חיים מתאר המפגש מעט אחרי  ,13:00הנחתנו כי ארע בסביבות  13:25לאור השיחות היוצאות.
 18לציין כי המורה לתנ"ך  -עד ההגנה יעקב הראל ,טען בעדותו כי הוציא מס' תלמידים – ביניהם דני זולין קרוב לתחילת השיעור (ע' .)1326יש להבהיר כי הראל מסר הדברים לראשונה בבימ"ש
ביום  26.3.09ולא התייחס אליהם כלל בחקירתו במשטרה ,ועל כן משקל עדותו לעניין השעות והמתרחש באותו שיעור אפסי לדעתנו.
 19ניקולאי מוסר בהודעתו כי עזב את הפרגולה והלך הביתה בסביבות  ,13:50-14:00וכי תאיר עזבה  15דקות לפני כן ,ו 10-דקות לאחר שהחל לשבת בפרגולה וראה אותה ,מה שמוביל לשעה 13:25
בקירוב.
 20שי מעידה כי לא זוכרת זמנים מדוייקים ולא ענדה שעון וכי הטלפון שלה כבה (ע' .) 564חישוב הזמן :שי מעידה כי ישבה עם תאיר כחצי שעה בפרגולה ,בהנחה כי לכל המוקדם פגישה ויציאה
לפרגולה לקחו כ 5-דקות מתחילת ההפסקה –  ,13:25-13:35בהתאמה – מסרה כי נכנסה לביה"ס לאחר כ 10-דקות (ת 15- )389/דקות (ת ,)385/שי נראית ברחבה ע"י זהבה בשעה  13:45יחד עם נבו
זכריה ,שמסר שנכנס לביה"ס עם שי בסביבות  ,13:40וגם על פי חישוב זה מתאים כי תאיר נכנסה בסביבות .13:30
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

תאיר

רומן
ראיון) .בנגדית – יתכן שזה היה יום אחר (ת.)710/

זירה
התא הראשון פתוח .לא רואה כתמי דם
בשרותים (ע'.)542
נוי סיני – ( 13:30בקירוב – אמצע השיעור)
נכנסת לשרותים ,משתמשת בתא  ,3לא
זוכרת שום דבר מוזר ,תא  4תמיד סגור ,דלת
ראשית פתוחה (ת ,)377/לא שמה לב למצב
דלתות תא  1ו( 2-ת.)378/
לא זוכרת האם ראתה כתמי דם או משהו
חריג ,ניירות מוכתמים בדם  -חריג ,תלוי
בכמות הדם (ע'.)550

13:35

13:40

רומן הכחשה:

רומן הודיה:

מערבב את הדבק במים
שנשארו בדלי ועושה
דבק וקרמיקה במקלט
(ת ,172/ת 334/ע',3
ת169/ב ע' ,7-8ת174/א
ע' ,13-14פ' ע'.)1181

עלה לחדר מורים להכין
קפה ,ובדרך ראה את
הילדה במדרגות.22

סותר טענתו שחתך את
שק הדבק אחרי שהיה
בשרותים (ת169 /ב
ע' ,14ת174/א ע',51
ת174/ב ע' .24פ'
ע'.)1180

(מ"ט  - .172/06ת22/
עמ'  49--48קלטת ,.2
ק' 2צד ב' ע')117

שעת ביצוע הרצח
בשרותי הבנות.
ירד לשרותי הבנים
לנקות הדם מהסכין
(ת 22/ק' 3ע' ,7-8שחזור

דני זולין  -יוצא מהרחבה לכיוון הפרגולה,
ביציאה פוגש את עגור ומשוחח איתו 2-3
דקות ,בשלב זה תאיר עוברת מכיוון הרחבה
לכיוון היציאה לפרגולה ,ועולה במדרגות
שליד היציאה (תרשים ת 23))667/לקומה
השניה  -שעה משוערת24 13:35 :
ניקולאי ניקולאייב –תאיר עוזבת את
הפרגולה ,לא רואה לאן (נ25. )179/
איתי לזמי רואה את תאיר נכנסת לביה"ס
מכיוון הפרגולה (( )13:38-13:40ע')555
ממתין בפרגולה עד הצלצול ,אין דבר חריג.
שי יפרח – נכנסת לביה"ס בעקבות תאיר
( 10-15דקות לאחר העלמה של תאיר -

טל לוי :סיום שיעור תאטרון לפני הזמן
ויציאה מהכתה .מבחינה במנקה במסדרון
בשביל שיורד מהאמפיתאטרון (נ,233/
ע'( .)1483לפי עדות המורה לתאטרון משה
אדלר  -השיעור הסתיים בצלצול היינו

 21לפי עדות קובי סמברנו -בשעה זו הלך למחסן באולם הספורט ,יתכן שעבר בדרך למחסן להביא פרודוקטים או לאודיטוריום (ע')763
 22רומן מיציין בחקירה כי לדעתו זה היה בהתחלת שיעור ,חשב שזה שיעור אחרון .עם זאת – בהינתן זמן מדוייק יחסית של שובו לביה"ס עם הדבק בשעה  13:30בקירוב ,הנחת הדבק במקלט
ועליה במדרגות – ניתן להעריך כי שעת הרצח היא בסביבות .13:40
 23אף שברור שדני ועגור מדברים על אותו ארוע בו דיברו על מי לה ברוסית ,דני מתאר את מיקום המפגש במקום שונה .המדרגות בהן עולה תאיר הן הקרובות לדלת היציאה לפרגולה  -מעל מקלט 1
ולא המדרגות מעל מקלט  2שמובילות ישר לשרותי הבנות( .להפנות לתרשים ת.)667/
 24חישוב השעה :יציאה שניה מהכתה בסביבות ( 13:30לעיל)  +עיכוב קל ,יציאה  +שיחה עם עגור  2-3דקות (ע' .)906בנוסף :דני מעיד כי לאחר המפגש עם תאיר יצא וישב כ 10-דקות על ספסל ליד
הפרגולה בהמתנה לחברו דניאל וינר שסיים ללמוד בשעה ( 13:50ע' .)907עם זאת יש לציין כי בנ – 5/הודעתו מ ,18.12מפנה להודעה הקודמת ובה סיפר לדבריו שפגש את תאיר בסביבות .13:25
 25ניקולאי מוסר בהודעתו שהלך הביתה בשעה  13:50-14:00וכי תאיר עזבה כרבע שעה קודם (כלומר בסביבות  ,)13:35ולא ראה לאן .כשהלך כולם התפזרו – מה שמלמד כי עזב בסוף השיעור.

10

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן
כשמעומת עם
הסתירה :טוען שבפרק
זמן זה יתכן שעשה טיח
בגלל השיפוע בו מצויים
השרותים (ע'1182-
.)1183

ת 27/ע'.)11-12

תאיר

זירה

ת ,384/ת ,)389/כעבור כ 5-דקות מבחינה
באדם הדומה לנאשם עולה במדרגות
לשרותים( )13:40-45( .ע'.)567

ב 13:50ולא קודם לכן (נ.)316/

גל אבוטבול  -תאיר נכנסת לבית הספר
(מתאר ארוע זה דקה שתיים לפני כניסתה
של שי ,שהיתה  5דקות לפני
הצלצול).ת+459/ת.26)460/
נבו זכריה – נכנס לביה"ס עם שי יפרח ,נועם
שרון וטל חזזי  -עד שמוצאים ע"י זהבה.
(ת)538/
(בחקירה נגדית – נכנסו ב ,13:30זהבה
הוציאה ב( 13:40ע'.)772
גל אבוטבול – רואה את שי יפרח נכנסת
לבית הספר בעקבות תאיר (מתאר ארוע זה
כ 5-דקות לפני הצלצול(ראיון ת ,)460/ומציין
כי הוא הלך הביתה עם הצלצול (יחד עם אור
כהן (ת.)459/

13:45

זהבה כהן דמתי – יוצאת מחדר הרכזת
בעקבות רעש לרחבת הברזיה ,רואה את שי
יפרח ,נבו זכריה ונועם שרון ברחבה ,מבקשת
מהם לצאת לפרגולה( .ת.)666/

13:50

סיום שעה שביעית
הפסקה 13:50-
13:55

ספיר תירוש – הולכת עם לי לחיאני לשרותי
הרצח ,תאים  2-4סגורים .דופקות ,שומעת
קול של נייר מתא  2וקול בת אומר תפוס
מתא ( 3ת)391/
דלת הכניסה הראשית "חצי פתוחה"(ע'.)578
לי לחיאני  -יוצאת מחדר תאטרון ,עולה
במדרגות ,נכנסת עם ספיר לשרותים ,תא 1
פתוח 2-4 ,נעולים .קול נייר מתגלגל מתא ,2
קול של בת אומר "תפוס" מתא ( .2ע'1290-
( .)1291בנגדית – מוקרן הסרט "רק תאיר
יודעת" שם טענה שהקול היה מתא  ,3עומדת
על גירסתה (ע'.)1307

גל אבוטבול יוצא מביה"ס עם אור כהן,
ביציאה מבחין בשי יפרח שמוסרת שלא
מצאה את תאיר (ת.)460/
ויקטוריה אוסוב –באה

(זו שעת ההליכה הביתה גם של עדים אחרים
שישבו באיזור הפרגולה כמו ניקולאי

 26חישוב הזמנים הוא מכך שגל מציין שהלך הביתה עם הצלצול ,יחד עם אור כהן ומזכיר גם את ניקולאי .מהודעותיהם ברור שמדובר בצלצול של סיום השיעור השביעי בשעה  ,13:50וכי שי נכנסה
לביה"ס כ 5-דקות קודם ,ותאיר דקה שתיים לפניה .גל עצמו לא יודע לומר זמנים וטוען שהיה בביה"ס עד "אחת – אחת וחצי" .שפיגל מנסה בחקירה נגדית לטעון כי המדובר בצלצול של סיום
ההפסקה .גל לא מסכים איתו (ע'.)707

11

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

13:55

תחילת שעה שמינית

14:00

שעה שמינית –
14:40- 13:55

רומן

תאיר

לעבודה בשעה ,14:00
לקחה כלים ממקלט 2
(נ .)162/לא ראתה אף
אחד במקלט (ע'1256
ש'.)15-22

ניקולאייב (נ ,)179/איתי לזמי( ת ,)384/דני
זולין נ)1/

זירה

נוי סיני עולה ויורדת במדרגות (לקחת ספר
מזוהר סלע)  -לא שמה לב למצב דלת
השרותים (ת ,377/ע'.)549
יעקב רוזנברג – עומד ליד השרותים ,לא שם
לב אם פתוחים או סגורים ,לא רואה דבר
חשוד( .נ)206/

14:05

נוי סיני יחד עם בן (?) נמצאים ברחבת
כיתות ט' עד סוף השיעור השמיני ()14:40
ולא מבחינים בדבר חריג ,רואה את סער לוי
עובר מכיוון הכניסה לחדר הרכזת בין
(הודעת נוי – ת)377/
רומן הכחשה:
הולך לשרותי הבנים
למלא מים לדבק,
מבחין בטיפות דם על
רצפת התא הראשון.

14:10

(לפי ההודעות ארוע זה
מתרחש בין 13:55-
 14:20בקירוב –,ת,172/
ת 480/ע' ,5-6ת169/א
ע' ,17-20 ,8ת174/א
ע' ,29-31פ'1173-1174
(בראשית טען שקודם
קנה קולה – ע'.)1106

אביב אהרונוביץ' :נכנסת לשרותים זירת
הרצח .תאים  1-2פתוחים ,תאים 3-4
נעולים .דופקת ואין מענה ,רואה רגליים של
ילדה עם נעלי אולסטאר וטיפות דם מתחת
דלת תא ( 3נ ,157/נ ,158/ע' .)1227לא רואה
דם בשום מקום אחר בשרותים (ע'.27)1233
חוזרת :דלת הכניסה לשרותים פתוחה
(ע'.)1239

רומן הודיה:
מתייחס לשני ביקורים
בשרותי הבנים – אחד
מייד לאחר הרצח והשני
לאחר שתיית הקפה
בחדר המורים  -אז
הבחין בטיפות הדם –
לפי הלו"ז  -צ"ל מאוחר
יותר או מוקדם יותר
לשעה המופיעה
בגירסאות ההכחשה).

 27אביב עומדת על כך שלא ראתה את נעליה של תאיר (פומה) אלא אולסטאר בצבע אפרסק .)1237-1238מהאופן בו מתארת שהתכופפה להסתכל מתחת לדלת לא סביר שיכולה לראות לתוך התא
(ע'.)1239
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

תאיר

רומן

14:15

רומן הכחשה:

רומן הודיה:

14:20

לאחר מילוי מים
בשרותי הבנים ,חוזר
למקלט  2ומערבב את
הדבק (בסביבות )14:20
– ת ,172/ת174/א ע',33
ת169/א'ע'.)8

רומן  -אחרי הרצח הלך
להכין קפה בחדר
המורים ,היתה מורה
אחת מימין ו2-3
משמאל( .ת 22/ק' 2ע',50
ק' 3ע' ,7,9ת 27/ע'.) .11

לא מתייחס בגירסאות
ההכחשה לביקור בחדר
מורים בשעה זו.

רות נשרי 14:15-14:20 -
רואה בחדר המוריםאדם בפינת הקפה,
כשהוא מתנהג בצורה
נסערת .מזהה תחילה
את הגנן ישראל נפתלי
(ת ,)693 ,692/בבימ"ש
ובראיון ת - 694/יתכן
שזה הנאשם .בחדר
המורים ישבו  3מורות -
בינן לבין הנאשם היה
קיר (ע' 978-981לפ').

זירה

ויקטוריה אוסוב – נכנסת למלא מים
בשרותי הבנות ,לא מבחינה בדבר חריג
(בבימ"ש מעידה כי ארוע זה בשעה 14:15-
( 14:20ע' ,1254בנגדית לא בטוחה בשעה -
ע' .)1256בהודעה נ - 162/טוענת שזה היה
ב .15:00לא זוכרת בדיוק אך חושבת שדלת
הכניסה הראשית פתוחה (לא נשאלה על כך
במשטרה ע'.)1254

פאתן חסן – ישבה
בחדר מורים עם שתי
תלמידות בין 14:00-
 ,14:30במהלך זמן זה
נכנסו שני אנשים – אחד
שהתלמידות אמרו שזה
הגנן ,ועוד אחד שחושבת
שעובד בביה"ס .לא
התמקדה בהם ולא שמה
לב להתנהגותם (ע'1447-
)1550
מריאנה סימקין טוענת
שראתה בשעה זו גנן בן
 + 60סכין (ע'1474-
)1478
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

14:25

מערבב דבק ועובד במקלט 2

14:30

רומן :הולך למקלט  4לבדוק האם הדלת נעולה,
הולך למיכאל לקחת מפתח למקלט  ,4בדרך עובר
ובודק הפסולת במקלט . 3

14:35
14:40

הפסקה – 14:40-
14:45

תאיר

זירה

נוי סיני יורדת מחדר הקבצה  1בשכבת י'
לרחבת כתות ט' ,עוברת ליד השרותים יחד
עם זוהר סלע .הדלת הראשית סגורה( .חריג)
(ת + 377/ע')550

לוקח ממיכאל (בחדר השרתים) מפתח למקלט 4
(בסביבות  .)14:40הולך למקלט  ,4פותח ,מודד
פאנלים,
הולך למקלט  - 2חותך פאנלים ומכין דבק.

סתיו יגאלי – מבקרת בשרותים פעם אחת
במהלך השיעור השמיני ופעם שניה בסופו
(ממתינה בחוץ למאיה בן זקן) .לא מציינת
שום דבר מיוחד (נ.)183/

חוזר למקלט  4להדביק את הפאנלים.
מחזיר המפתח למיכאל  /אחד השרתים בחדר
השרתים (במקום רואה אדם חובש כיפה)( .ת,172/
ת169/א ע' ,21-30ת174/א,ב (רוב הקלטת עוסקת
בכך ,ת180/א ע'42-44ף ת 443/ע'.)55

מאיה בן זקן (נ - )213/נכנסת לשרותים עם
סתיו יגאלי .נכנסת לתא הראשון .שאר
התאים סגורים ,לא בדקה האם נעולים .לא
חשה בשום דבר מוזר או חריג או ריח חריג.

מציין שבשלב כלשהו בחלק השני של היום קנה
קולה.

רנטה גידברג (נ – )182/נכנסה לשרותים
בסוף שעה שמינית עם יאנה בנט .חיכתה ליד
הכיורים .יאנה נכנסה לתא  .3לא ראתה דבר
חריג28.

מיכאל הרוש  -היה בעבודה עד  ,15:30לא זוכר
ארוע שהנאשם לקח מפתח והחזיר אחרי חצי שעה
ביום הרצח (ע'.)1516

יעקב רוזנברג – עובר ליד השרותים בדרך
מהקבצה ( 2קומה  )2לחדר מורים ובחזרה.
לא שם לב אם פתוחים או סגורים או לדבר
חשוד( .נ.)206/
טל חזאזי – מבקרת בשרותים עם נועם שרון.
בהפסקה היו בשרותים הרבה בנות .לא
מבחינה בשום דבר חריג .מציינת שאילו היו
כתמי דם או משהו מחוץ לשרותים היתה
רואה אולם לא שמעה ולא ראתה דבר
(נ.)230/

 28מציינת בהודעתה כי רק למחרת הרצח ולא לאח ר הביקור בשרותים שמעה מיאנה כי יאנה ראתה נייר טואלט עם דם בפח בתא  ,3שזה לא חריג .ההודעה הוגשה בכפוף להסתייגות מעדות שמועה
(ע' ) 1362יאנה בנט לא העידה והודעתה לא הוגשה לאמיתות התוכן ( ההודעה הוגשה במהלך החקירה הנגדית של יורם אזולאי רק להבהרה לגבי השאלות שנשאלה).
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

14:45

תחילת שעה תשיעית

14:50

שעה תשיעית 14:45-
15:30

14:55
15:00

רומן

תאיר

רומן :מכין קפה בחדר המורים ,מעשן( .ת,172/
ת169/א ע'.)32-33

זירה

ויקטוריה אוסוב – נכנסת למלא מים
בשרותי הבנות ,לא מבחינה בדבר חריג
(נ( )162/בבימ"ש מעידה כי ארוע זה בשעה
( 14:15-14:20ע' ,1254בנגדית לא בטוחה
בשעה  -ע'.)1256

יפים סטוסמן – נ – 201/עבד מ 15:00-17:30בערך.
לקח והחזיר כלי עבודה למקלט  .2לא ראה את רומן
לא בעת שלקח את הכלים ולא כשהחזיר את
הכלים .בעת החזרת הכלים המקלט היה פתוח.
15:05
15:10

רומן :עושה רובה ,מנקה את התפרים והרצפה
(ת164/א ע' ,15-16ת.172/

15:20

קובי סמברנו – היה במשרד בין  ,15:00-16:00לא
ראה את הנאשם נכנס לקחת או להחזיר מפתח
(ע'.)744

15:15

דוד מלכה – איש מחשבים – היה בחדר המחשבים
עם קובי סמברנו ( 15:30-16:00לא נשאל בעניין
רומן – הודעתו הוגשה – נ)163/

15:25
15:30

אולגה מילמן – תחילת עבודה .עבדה בין
השעות  18:00 -15:30נכנסה לזירת הרצח
לחלק נייר טואלט 2-3 .תאים סגורים ,לא
הבחינה בדם( .ת.)546/

סיום שעה תשיעית

15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
קובי סמברנו –עבר ליד המקלט ב– 16:00-16:05

שגיא אלבז – מקבל הודעה שתאיר נעדרת
משיראל ביטון ,ירדן וספיר תירוש (נ.)236/

15

ויקטוריה אוסוב  -שופכת מים בשרותי
הבנות .תא  1סגור ,תא  2פתוח ,שופכת
המים בתא  2ומבחינה בכתם דם קטן על

שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

הדיסק עבד והדלת סגורה (ע')744

זירה
הניאגרה( .נ,162/

ע'29)1254

16:05
16:10
16:20
16:25
16:30

רומן :שטיפת כלים /ניקוי המקלט( .ת)172/

16:35

לפי גירסה אחרת ניקוי המקלט מתחיל מ16:00
ת174/א' ע'.)40-41

16:40

לי לחיאני  -אילנה ראדה מתקשרת לשאול
איפה תאיר (ע'.)1296

16:45
16:50
16:55
17:00

17:05
17:10
17:15

רומן :עולה לחדר המורים להכין קפה .פוגש מנקה
רוסיה ובחור נוסף (חוזה בלטר) ומשוחח איתם.
(ת – 159/ארוע זה ב ,17:20-ת,17:00-17:20 – 172/
פ' ע'.)1006-1007
ויקטור קולסניקוב  -רואה את ר' עובד במקלט בין
השעות  17:05-17:10כשמגיע לעבודה .וכן כ 5-דקות
אח"כ כשבא לקחת יעה (ת.)545/
אולגה מילמן – רואה את ר' בסביבות  17:00מגיע
לחדר המורים עם ספלים מלוכלכים ,משוחחים,
ביקשה ממנו לתרגם משהו לחוזה (ת ,547/ת 548/פ'
ע'.)788-789

ניקול אורלוב – טלפון מאילנה ראדה,
חיפושים אחרי תאיר (נ.)194/
יוטה אלוף – מקבלת טלפון מאילנה ראדה -
איפה תאיר? (נ)244/

דיווחים ראשונים למשטרה על העדרות
המנוחה? (לפי עדות איילת אזולאי – בין
( 17:00-18:00ע'.)236

איכון הטלפון של תאיר ,הגעת יוסי לוי
לביה"ס יחד עם מאיר אמסלם  -אחרי
השעה ( 17:00ת.)352/

ליליה לדז'ינסקי ראשית :קרוב ל ,17:00בסיום יום
העבודה ,ראיתי את רומן שיצא מהמקלט  -ליד יש
שרותי בנות שבהם אנחנו שופכים את המים ,הייתי
עם אנה טרייסמן .רומן היה עם שתי כוסות קפה
 29בהודעה במשטרה נ 162/לא בטוחה כי אכן מדובר בתא  .2בבימ"ש טוענת שבטוחה בכך (ע' )1257וכן מציינת כי מדובר במריחה של דם בגודל  5ס"מ( .ע'.)1257 ,1254
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

זירה

והלך לחדר מורים להחזיר את הכוסות ,כנראה
התכונן ללכת הביתה .היה שגרתי ,רגוע ,אמר לי
שלום ,שסיים את העבודה ועבד יום אחרון בביה"ס.
אמר שנשאר זבל איפה שהוא עבד" ,אתם אל תנקו,
הקבלן ידאג לזה" (ע'.)1355-1356
אנה טרייסמן – נ – 203/עבדה מ .15:30-17:00לא
מחזיקה כלים במקלט  .2בסביבות  17:00עמדה עם
ליליה וראתה את רומן יוצא מהמקלט עם כוסות.
17:20
17:25

מתארגן להליכה הביתה ,מתקשר לאולגה שתבוא
לאסוף אותו .משאיר התיק במקלט ויוצא ברגל
הביתה( .ת180/ב' ע' ,22-23ת174/א ע'.)24-27

ויקטור קולסניקוב – מנקה את שרותי
הבנות ,תא ראשון או שני נעול
(ת+543/ת.)544/

פלט סלקום – ת - 17:24 ,17:21 – 506/שיחות
לאולגה (הראשונה  2שניות ,השניה  55שניות).

(שעה משוערת  17:15-18:00 -החל לעבוד
ב 17:00וניקה חדרי שרותים .לשרותי הבנים
הגיע בסוף)

אולגה – השיחה מ - 17:24ביקש שאקח אותו
ואמרתי שלא יכולה( .ע'.)953

17:30

קובי סמברנו -מגיע לביה"ס עם שרית רון
וגילה ביטון ,נפגש עם מאיר אמסלם וגלילה -
שעת תחילת חיפושים17:20-25 :
(ע'()744נ – 80/הטלפון משרית רון ,17:20
נ – 81/הטלפון ב 17:15נ – 84/תחילת
חיפושים ( .)17:20הודעת גילה ביטון:
שרית התקשרה בין  17:00-18:00ויצאו
לדרך  -ת)680/

רומן :יוצא מבית הספר בדרך הביתה (ת174/א'
ע' ,24-26ת 159/ע' ,3פ' ע').1007

תחילת חיפושים אחרי תאיר? (מאיר אמסלם
ת.)316/

יפים סטוסמן – נ – 201/עבד מ 15:00-17:30בערך.
לקח והחזיר כלי עבודה למקלט  .2לא ראה את רומן
לא בעת שלקח את הכלים ולא כשהחזיר את
הכלים .בעת החזרת הכלים המקלט היה פתוח.

קובי סמברנו  -יחד עם מאיר אמסלם
נפגשים עם השרת (ויקטור) בכניסה ,שואלים
אם ראה ילדה או יש בעיות בשרותים ,משיב
שהכל בסדר (נ.)85/

17:35

נמצא בדרך הביתה

17:40

אולגה :הדרך לוקחת  7דקות (ע'.)953

גילוי תיק של תאיר בחדר תאטרון (בין
תחילת חיפושים למציאת הגופה – (הודעת
מאיר אמסלם ת .)315/עדות קובי סמברנו
ע' 5-7 – 745דקות אחרי תחילת החיפושים=
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שעה
(שעון)
17:45

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

הגעה הביתה  -ת174/א' ע' ,24-26ת 159/ע' ,3פ'
ע').1007

)17:30-35
קובי סמברנו ומאיר אמסלם עורכים חיפוש
במקלטים (עדות קובי סמברנו ע' – 745החלו
ממקלט .)1

אולגה – הגיע בין ( 17:30-18:00ע'.)953
17:50
17:55

זירה

(לפי עדות איילת אזולאי – הדיווח על נעדרת
התקבל בין ( 17:00-18:00ע'.)236

פריצת דלת המקלט ע"י קובי סמברנו
בנוכחות מאיר אמסלם (בין תחילת
החיפושים לגילוי הגופה (עדות מאיר אמסלם
ע'.)309
יואב חדד  -מקבל הודעה על החיפושים
בסביבות  - .17:50יוצא לכיוון ביה"ס
(ע'.)380-381

18:00
18:05

 - 18:00בהתאם להודעת יואב חדד  -זו
בערך שעת תחילת הסריקות (ע'.)381

דלת המקלט נמצאת סגורה  -המפתח לא נכנס
ונפרצת ,חיפושים במקלט (ראה עמודת זירה).

18:10
18:15

יורם אזולאי  -הודעה ראשונה למשטרה על
העדרות המנוחה (ע'.)12

מפגש עם עובד הנקיון  -בסביבות 18:00
(ע'.)760

18:20
18:25

קובי סמברנו – מגיע לחיפושים במקלט– 2
הדלת הראשית נעולה והמפתח לא נכנס
(ע' .)747פריצת מקלט  2וחיפוש בו לפי עדות
 -בסביבות ( 18:00ע')746

דוד שושן – דיווח ליומן תחנת גולן ע"י
שמואל ראדה על העדרות המנוחה שלא
הגיעה הביתה בשעה ( 14:00ת.)154/

18:30

ויקטור קולסניקוב – מגיע למקלט לפי
קריאת קובי לאחר שקראו לו לפתוח את
דלת חדר הכלים .הדלת פתוחה (מעריך
שהדבר כ 50-דקות לאחר הגעתו לעבודה
כלומר בסביבות ( 18:00ת,)545/
הגעת רמי דאודי לביה"ס  -נפגש עם יואב
חדד ,צבי חוטר ,מוטי בן צור (הגיעו לפניו),
בביה"ס נמצאים כבר מאיר אמסלם ,גלילה
מהמתנ"ס ,המחנכת של תאיר( .הודעת רמי
דאודי – ת.)355/
מאיר אמסלם  -גילוי הגופה בין 18:00-
( 18:30ת.)315/
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שעה
(שעון)

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

זירה
קובי סמברנו  -שעת גילוי הגופה 18:15 -
(נ)82/
אולגה מילמן – סיום עבודה – 18:10
(במהלך היום נכנסה לשרותים ,לא ראתה
דם 2-3 ,תאים סגורים) (ת.)546/
 -18:30כניסה לחיפוש בביה"ס לפי עדות צבי
חוטר –(ת .)317/עדות מוטי בן צור (ת.)319/
ויקטור קולסניקוב מוצא כתמי דם בשרותי
הבנים – תא שני מימין (ת30)544/

18:35
18:40

בבימ"ש –בסביבות ( 18:40מסכים להנחתו
של שפיגל) :כשסיים את ניקוי השרותים
פגש בקובי וגבר נוסף ששאלו האם יש עוד
מקלט ,הפנה אותם למקלט  2וירד איתם –
פתח דלת חדר הכלים ,דלת המקלט הראשית
היתה פתוחה( .ע')784-785

18:45

שעה משוערת של מציאת הגופה (הצלבה
בין צבי חוטר (ת ,)317/יואב חדד (ע'-31 )381
מוטי בן צור (ת - )319/במהלך החיפושים
בביה"ס שומע את צבי חוטר צועק מהקומה
השניה ,עם גילוי הגופה ,מגיע לתא לפני
פריצתו ,מטפס מהתא הסמוך ורואה את
המנוחה.

18:50

יואב חדד  -מיד לאחר גילוי הגופה מתקשר
למשטרה ומודיע על מציאת הגופה (ע'.)381
במקביל צבי חוטר מתקשר למד"א.

 30בהודעתו הראשונה מיום ( 7.12.06ת )543/טוען שהדם היה בשרותים סמוך לחדר מורים ,מתקן זאת ביום ( 8.12ת )544/ומדבר על שרותי הבנים שביציאה מהמקלט -מתחת לשרותי הבנות.
 31מעדויותיהם עולה כי בסביבות  18:50התקשרו לדווח למשטרה ולמד"א ,מה שממקם את מציאת הגופה מס' דקות קודם.
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(שעון)
18:55

מערכת נופי גולן

רומן

תאיר

 - 18:58 ,18:55שיחות מרמי בנוביץ' לרומן

זירה
שעה משוערת של הגעת איש המשטרה
הראשון – יוסי לוי לזירה (ת32)352/
שעת דיווח למד"א עפ"י דוח הפרמדיק אייל
בן משה  -ת.301/
עדות מוטי בן צור  -מציאת הגופה בסביבות
( 19:00ע'.)407

19:00

הגעת מד"א לזירה ( -עדות צבי נבו -
ע' +)310עדות אייל בן משה  -בעת הגעת
מד"א נכחו במקום המשטרה ואנשים בלבוש
אזרחי והשרותים פתוחים .ת ,301/ע')384
ראובן ארבל  -מפקד תחנת גולן – מגיע
לזירה .בהגיעו נמצאים בזירה שוטרי סיור
ואנשי מד"א)398( .
דוד שושן (יומנאי תחנת גולן)  -מקבל דיווח
מיוסי לוי להגיע לבית הספר  -מגיע בריצה
יחד עם מפקד התחנה.

 32השעה המשוערת באמצעות הצלבה בין שעת הדיווח למשטרה עפ"י עדות המחלצים בסביבות  18:50ועדות ראובן ארבל שהגיע בעקבות דיווח של לוי בסביבות .19:00
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