פוסט הפייסבוק לעניין נצ"מ יוסי תורג'מן ז"ל:
https://www.facebook.com/groups/163696081995103
/2/permalink/2128824260764683
תמלול דורון הרמן:
"אני רוצה לספר לך אנקדוטה ,שאני לא חושב שהיא סופרה:
המפכ"ל מאותה תקופה של פרשת רצח תאיר ראדה היה משה
קראדי .הוא מספר בהרצאות שלו שבאותה תקופה הוא שלח את
יוחנן דנינו שהיה ראש אגף החקירות לבדוק האם צוות החקירה
באמת עושה את העבודה והם נמצאים בכיוון הנכון .יוחנן דנינו
התקשר לקראדי ואמר לו :תשמע אתה יכול לישון בשקט ,רומן
זדורוב הוא הרוצח .קראדי לא השתכנע והא שתל בצוות החקירה
את הקצין יוסי תורג'מן שהוא בכלל בא מהמחוז הדרומי של
המשטרה .הוא אמר לו תשמע אני לא מרגיש שם מספיק בטוח,
אתה ,והוא יוסי תורג'מן נחשב לאחד שיש לו הרבה אחוזי פיענוח של
מקרי רצח ,השתול שלי .אחרי כמה ימים שהוא היה שם מבלי ששמו
לב לפעילות שלו חוזר לקראדי אומר לו תשמע ניסיתי רומן זדורוב
הוא הרוצח .שישה שופטים החליטו"....

בתגובה שלה לכתבה זו ,הגברת שירלי בן יהונתן כותבת
ככה:
"המקור הוא המפכ"ל לשעבר קראדי והספר שלו שם זה מסופר קצת
אחרת ,אך ברור שמטרתו היא להפגין שוידא שהחקירה בוצעה כמו
שצריך .כמובן שאת הספק הוא לא מסביר ,אבל אולי זה משום שכל
מטרת הסיפור היא שהקורא ההדיוט שאינו בקיא בפרטי הפרשה
יצא עם המסקנה שהוא רוצה שהקורא יצא עמה שהיא" :עשיתי
ביקורת על החקירה הזו והכל בסדר".
וכך כתב קראדי:
"כדי להסיר ספק החלטתי לעשות מעשה שאינו נהוג במשטרה ואף
עלול להזיק .בתקופת שירותי כמפקד מחוז הדרום הכרתי את קצין
החקירות של מרחב הנגב יוסי תורג'מן .כשהייתי ממ"ז דרום וחשתי
תקוע בתיק שקד שלחוב ,הכנסתי אותו לצוות החוקר .בסופו של דבר
הוא תרם לפריצת הדרך ולפענוח .זימנתי את תורג'מן ללשכתי,
עדכנתי אותו בהתרשמותי מממצאי החקירה עד כה ואמרתי לו שאף
על פי שאני חושב כי צוות החקירה נמצא בכיוון הנכון אני רוצה
להסיר את הספק שנמצא בי ואני מטיל עליו משימה זו .כדי לא
ליצור משבר בקרב צוות החקירה תיאמתי עם מפקד המחוז הצפוני
כי אני מתגבר את הצוות שהוא מינה בקציני חקירות מהמחוז
הדרומי .התפקיד שהוטל על תורג'מן בחקירה הזאת היה לשמש
פרקליטו של השטן .כלומר ,לערער על הכיוונים והמסקנות של צוות

החקירה ולהציע אחרים .שוחחתי איתו מדי יום כדי לקבל דיווח מה
הוא מעלה בחכתו .ככל שהתקדמה החקירה תורג'מן השתכנע כי
צוות החקירה פועל נכון ,הראיות שבידם מוצקות ואני יכול להסיר
ספק מלבי.
למרות תחושת הרוגע היה לי חשוב לקבל חיזוק נוסף .ביקשתי
מראש אגף החקירות ,ניצב דנינו ,להיפגש עם צוות החקירה
ולהתרשם מקרוב אחר מהלכה ולהעביר לי את חוות דעתו .גם דנינו
חזר ואמר לי שאני יכול להסיר ספק מלבי .לאחר כל אלה ביקשתי
פגישה נוספת עם צוות החקירה המורחב ,שבו נסקרו בפני שלל
הראיות המובילות לדעתם למציאת תשתית ראייתית ,פגישה זו
הסירה ממני כל היסוס".
http://readbooks.co.il/moshe-karadi/

לצרכי הדיון המשפטי ,העתקתי את הפרק ,מספרו של
המפכ"ל לשעבר משה קראדי ,הנוגע לחקירת הרצח של
תאיר ראדה ז"ל:
http://ariksworld.com/Grow/karadi1.pdf

