
 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 18 

 
 לוי-שופטת יעל רזה לפני כבוד

 כב' השופטת גילת שלו
  כב' השופט אהרון משניות

 
 מאשימהה

 
 מדינת ישראל 

 
 
 נגד

 
  037609476  ת"ז אביעד משה )עציר(  נאשםה

 

 

 1 
<#2#> 2 

 3 נוכחים:
 4 
ן אבי, גז מורן ד"עוה -המאשימה כ"ב  5 אמויאל ומיטל ביטו

 6 דוידוב ואלון רוזה אהרון ד"עוה כ"וב הנאשם

 7 

 8 :פרוטוקול

 9ארז, אתה יכול להפעיל את ההקלטה. כן, אז מיכל, תתני לי רגע את ה...  כב' הש' יעל רז לוי:
 10תתני לי רגע להיות עם זה. כן, אתה מפעיל את ההקלטה? טוב. כן, אז בוקר 

 11, מדינת ישראל נגד אביעד משה. כן, פתיחה, עו"ד 5589-10-20תפ"ח טוב. 
 12 אמויאל, בבקשה.

 13, ערב ראש השנה, זמן קצר לפני כניסת 18.09.2020-כן. כבוד בית המשפט, ב עו"ד מיטל אמויאל:
 14החג זעקות אישה וצרחות ובכי של ילד קטן החרידו את השלווה בשכונת 
 15המגורים במצפה רמון. הזעקות היו של שירה איסקוב, הצרחות והבכי היו 
 16של בנה הקטן בן השנה ועשרה חודשים, שהיה לידה באותה עת, מתבוסס 

 17מה וצופה במחזה אימה, כיצד אביו, הנאשם, מנסה בכל דרך אפשרית בד
 18לגרום למותה של אימו. הכל כשבאותה שעה הוריה של שירה נמצאים על 
 19הקו, כשהם במרחק משמעותי משם, הם היו בכרמיאל באותה עת. כבודכם, 
 20באותם רגעים הייתה שירה איסקוב כפסע מלהפוך לעוד שם ברשימה 

 21העגומה של נשים שנרצחו ע"י בני זוגן. במקרה הזה  השחורה בסטטיסטיקה
 22רק נס, נס גדול הפריד בינה לבין המוות. ראיות התביעה מבוססות בראש 
 23ובראשונה על עדותה של שירה וכן, על הקלטה של האירוע כולו מתוך מכשיר 
 24הטלפון של הנאשם בעצמו שמתעד, בעצם, דקה אחר דקה את מה שאירע 

 25מהווה עדות חיה ומצמררת של רגעי הזוועה שם. ההקלטה, כבודכם, 
 26והאימה שעברו על שירה ובנה הקטן. ההקלטה בשילוב עם העדות של שירה 
 27מוכיחים, כבודכם, כיצד הלם הנאשם בשירה שוב ושוב, ושוב, עשרות 
 28חבטות באמצעות מערוך שזמן קצר קודם לכן עוד שימש את שירה להכנת 

 29שם את שירה ולבסוף, כדי להשלים חלות לערב החג. בהמשך, כיצד חנק הנא
 30את מלאכתו, דקר אותה דקירות רבות, מרובות ועמוקות בחזה, בפלג גופה 
 31העליון, בראש, בקרקפת. כבודכם, נוכחותה של שירה כאן היום, שהגיעה 
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 1לכאן ותעיד כאן על דוכן העדים בפני הנאשם, היא בעלת משמעות עצומה 
 2מות ישירה מהעדה, אלא, בראש ולא רק מהפן הדיוני של חקר האמת והתרש

 3ובראשונה מאחר ולרוב אנחנו לא זוכים לשמוע עדות ישירה של מי ששרדה 
 4את התופת ונשארה בחיים כדי לספר בדיוק מה היה שם, מה קרה שם. לרוב 
 5הנשים הללו לא שורדות כדי לספר. אבל מעבר לכך, כבודכם, הנוכחות של 

 6. אתם תראו את שירה כאן היום שירה כאן היום היא עצומה, במיוחד עבורה
 7יפה וחזקה וזה יהיה עבורה עוד שלב חשוב מאוד בתהליך ההחלמה שלה 
 8ובתהליך השיקום של חייה ושל חיי בנה. בהקלטה ובעדות של שירה, 
 9כבודכם, יתמכו ראיות נוספות וביניהן, עדויות שכנים, שחלקם אף ראו את 

 10ם בזירת האירוע, הנאשם בשעת המעשה, שחזורים שערכו חלק מהשכני
 11בסמוך לאחר האירוע. כמו כן, מסמכים רפואיים שמעידים על מצבה של 
 12שירה בעת שהגיעה לבית החולים, מסמכים רפואיים על מצבו של הילד וכן, 
 13עדויות של הפרמדיק שטיפל בה, של אחות שטיפלה בה וכמובן, עדויותיהם 

 14תרחש. שמעו את של הוריה, שהיו כל אותה עת על קו הטלפון ושמעו את המ
 15הצרחות שלה ואת הצרחות של הנכד שלהם. המאשימה תבקש להוכיח, 
 16כבודכם, באמצעות כלל הראיות כי מעשיו של הנאשם מגבשים את עבירת 
 17ניסיון הרצח ואת העבירה של חבלה בכוונה מחמירה וכי זו המסקנה היחידה 

 18וכיח שעולה מן הראיות שיוצגו לבית המשפט. כמו כן, המאשימה תבקש לה
 19כי מתקיימים כל יסודות עבירה של התעללות בקטין חסר ישע במקרה זה. 
 20המאשימה תבקש להוכיח, כבודכם, ששום סיבה בעולם לא יכולה הייתה 
 21להצדיק את מעשיו הנפשעים והאכזריים של הנאשם. כל ניסיון מצד הנאשם 
 22להטיל את האשמה או את האחריות על שירה או על התנהגותה קודם 

 23הוא ניסיון להסיט את הזרקור מהעיקר. המאשימה תבקש שהמסר לאירוע 
 24שיועבר באמצעות המקרה הזה הוא שאסור שאף אישה ובעצם, אף בן אדם 
 25לא יחווה את הזוועה הזאת ואת התופת ששירה ובנה עברו ומעבר לכך, 
 26נבקש באמצעות המקרה הזה לזעוק את זעקתם של הקטינים וחסרי הישע 

 27רות אלימות במשפחה בעל כורכם, גם כאשר שנופלים קורבנות לעבי
 28 האלימות אינה מופנית כלפיהם ישירות. תודה.

 29תודה. העיתונאים, עורכי הדין שם באולם, אתם שומעים אותנו? שמעתם  כב' הש' יעל רז לוי:
 30את עו"ד אמויאל? בסדר. כבר יש לנו ניסיון, היינו באיזה תיק אחד או 

 31אני ארצה, אני מקווה, כמו בכל תיק, שניים. זה בסדר. אדוני המאבטח, 
 32נרצה כולנו להתרכז בעדות, יש המון תנועה, המון רחש שם. בדלת נכנסים 
 33ויוצאים. אם יש איזה משהו תשתפו אותי. לי קשה להתרכז עם כל התנועה, 
 34גם ככה האולם מלא. בסדר? הנה, עוד אנשים נכנסים. לא. אנשי שב"ס, אני 

 35אני אומרת, זה מאוד קשה עם התנועה הזאת. לא יודעת, אבל אם יש צורך, 
 36אם יש עוד אנשים שיעודכן. הלוך חזור אני... הדלת נפתחת כל הזמן. אנחנו 
 37נרצה להתרכז בעדות. אני מעדיפה וגם היא שלא יכנסו בכלל, בסדר? ארז. 
 38כן, בוקר טוב, גברתי. בוקר טוב. את יכולה לקום רגע לאזהרה? החלק 

 39 ב.הראשון. כן, אז בוקר טו

 40 בוקר טוב. עדה, גב' שירה משה:

 41 כן. מה שמך? כב' הש' יעל רז לוי:

 42 שירה. עדה, גב' שירה משה:

 43 משפחה. כב' הש' יעל רז לוי:

 44 משה. עדה, גב' שירה משה:

 45משה. אוקי. אז את עומדת לתת עדות בבית המשפט, כמו שבטח הסבירו לך  כב' הש' יעל רז לוי:
 46ו שאנחנו מזהירים כל עד שהוא חייב ובוקר טוב. אנחנו מזהירים אותך, כמ
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 1לומר את האמת בבית המשפט, אם לא יש עונשים שצפויים בחוק. את מבינה 
 2 את האזהרה?

 3 כן. עדה, גב' שירה משה:

 4 מתחייבת לומר אמת? כב' הש' יעל רז לוי:

 5 כן. עדה, גב' שירה משה:

 6. כל אחד איך שנוח לו, מצוין. אז להמשך העדות את יכולה לשבת או לעמוד כב' הש' יעל רז לוי:
 7לפעמים גם משנים, זה בסדר גמור. בעיקרון, אפשר לשבת, מבחינתנו, זה 

 8 בסדר גמור גם, בסדר? העמידה היא רק לצורך האזהרה.

 9 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 10עכשיו, אם את רוצה גם... סליחה, שנייה. את יכולה לשבת. בסדר, כן, בסדר  כב' הש' יעל רז לוי:
 11ר היחידי שאנחנו רוצים להסביר לך... ארז. כן, בבקשה, חקירה גמור. הדב

 12 ראשית.

 13 חקירה ראשית לעו"ד אבי ביטון:

 14 כן. בוקר טוב, שירה. עו"ד אבי ביטון:

 15 בוקר טוב. עדה, גב' שירה משה:

 16איך את מרגישה? כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו נשאל אותך שאלות ולאחר  עו"ד אבי ביטון:
 17תך שאלות. אם נצטרך, גם אנחנו נשאל שאלות מכן, הסנגור ישאל או

 18 מסוימות ואז אנחנו מסיימים.

 19 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 20וכאן אני גם רוצה לאחל לך בשמנו, בעצם, איחולי רפואה שלמה. אנחנו ממש  עו"ד אבי ביטון:
 21 שמחים לראות אותך אתנו משתקמת יפה. את והבן שלך. 

 22 תודה. עדה, גב' שירה משה:

 23אני אשמיע הקלטה שהיא, בעצם, הקלטה בת חצי שעה. הקלטה שהיא,  ביטון: עו"ד אבי
 24עשרים  -בעצם, מתארת את האירוע וגם עובר לאירוע, משהו כמו רבע שעה

 25דקות. זו הקלטה מהטלפון של הנאשם. אני ארצה שאת תתייחסי פשוט 
 26למספר נקודות בהקלטה. מידי פעם אני אעשה עצירות ואני גם אשאל אותך 

 27ת. ברגע שאת מרגישה שזה יותר מידי ואת רוצה לעשות איזושהי שאלו
 28 הפסקה אז אנחנו נעצור ונראה איך אנחנו מתקדמים, בסדר?

 29 עו"ד ביטון, סליחה, שנייה. ארז.  כב' הש' יעל רז לוי:

 30טוב שעלתה הנקודה הזאת. היות ואתם תראו גם בתיק המוצגים שהוגש,  עו"ד אבי ביטון:
 31ות שהנאשם הקליט החל משעות אחר הצהריים למעשה, יש שלוש הקלט

 32 בערב האירוע. ההקלטה הראשונה...

 33 , אוקי? 18.09-אנחנו מדברים על ה כב' הש' יעל רז לוי:

 34 . 72ת'/  עו"ד מורן גז:

 35 .72ת'/-כן, ב עו"ד אבי ביטון:

 36יש תמלול, אני אציין שהתמלול הוא לא מדויק ולכן, גם לשמוע את ההקלטה  עו"ד מורן גז:
 37 חשוב. אנחנו ניסינו לתמלל פעמיים והתמלול השני יצא גרוע יותר. זה 

 38 לנו יש תמלול משלנו. עו"ד אהרון רוזה:
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 1 בסדר גמור. לא, אבל אני מנסה למקם את עצמי בתוך האירוע.  כב' הש' יעל רז לוי:

 2 אנחנו מסתמכים על השמע. עו"ד מורן גז:

 3 באיזה שעה זה, בערך? 72ת' כב' הש' יעל רז לוי:

 4זהו, אז אני יאמר. קודם כל, חשוב לציין שאנחנו מסתמכים על כלל הראיה  עו"ד אבי ביטון:
 5הטובה ביותר, כמובן שזה השמע ולא התמלולים, בין אם שלנו ובין אם של 

 6 ההגנה.

 7בסדר גמור, אנחנו גם נשמע את זה עם אוזניות בשקט בלשכה. אבל איזה  כב' הש' יעל רז לוי:
 8 שעה זה, ההקלטה? 

 9 זהו, אז אני יאמר ככה, אני אעשה סדר בדיוק בדברים האלה. "ד אבי ביטון:עו

 10 ארז. כב' הש' יעל רז לוי:

 11כמו שאמרתי, יש שלוש הקלטות, ההקלטה הראשונה, שלא זה מה  עו"ד אבי ביטון:
 12-שהתכוונתי להשמיע, ההקלטה הראשונה מתחילה בסביבות שתי דקות ל

 13 אחר הצהריים.  17:00

 14 , אוקי. 17-אתה מתכוון, שתי דקות ל 17 לוי: כב' הש' יעל רז

 15 . 17-כן, ל עו"ד אבי ביטון:

 16 אוקי, אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 17 , ליתר דיוק.16:58 עו"ד אבי ביטון:

 18אוקי, זאת לא ההקלטה. זה לא משנה בדיוק, זו לא ההקלטה שאתה מתכוון  כב' הש' יעל רז לוי:
 19 להשמיע.

 20 הקלטה של חמש וחצי דקות, בערך.נכון. זאת  עו"ד אבי ביטון:

 21 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 22 דקות. 20לאחר מכן, יש הפסקה, שהנאשם הפסיק להקליט, הפסקה למשך  עו"ד אבי ביטון:

 23 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 24 ואז מתחילה ההקלטה השנייה, אוקי? עו"ד אבי ביטון:

 25 ?17:30-בסמוך ל כב' הש' יעל רז לוי:

 26 כן. :עו"ד אבי ביטון

 27 , נגיד, לכתב האישום? 6אני בסעיף  כב' הש' יעל רז לוי:

 28 .17:30-17:31-וחצי דקות שנגמרת ב 9, זו הקלטה של 17:21לא, זה  עו"ד אלון דוידוב:

 29 הבנתי.  כב' הש' יעל רז לוי:

 30 דקות. 10זו הקלטה של  עו"ד אבי ביטון:

 31 אוקי.  כב' הש' יעל רז לוי:

 32 ש...לאחר מכן, י עו"ד אבי ביטון:

 33 גם אותה אתה לא משמיע. כב' הש' יעל רז לוי:

 34 גם אותה אני לא אשמיע, אני מנסה כמה שיותר לחסוך. עו"ד אבי ביטון:
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 1אתה משמיע את השיחה של המתלוננת, הקלטה של השיחה עם ההורים  כב' הש' יעל רז לוי:
 2 שלה?

 3 כן, זאת ההקלטה שעליה אנחנו מדברים. עו"ד אבי ביטון:

 4 אוקי. רז לוי:כב' הש' יעל 

 5עכשיו, חשוב להבין, בין ההקלטה השנייה, שאותה עצר הנאשם, עד  עו"ד אבי ביטון:
 6ההקלטה השלישית, שאותה אני משמיע, יש הפסקה של חצי שעה שהנאשם 

 7 לא הקליט את השיחה. 

 8 לא הקליט מה קרה. עו"ד מורן גז:

 9גם ארצה שהעדה תתייחס  לא הקליט מה היה באירוע הזה. זה דברים שאני עו"ד אבי ביטון:
 10 אליהם. 

 11 אוקי. בין איזה שעה לאיזה שעה? לא הבנתי. כב' הש' יעל רז לוי:

 12 , בערך.17:30-מ עו"ד אבי ביטון:

 13 יש הפסקה? 18:00עד  כב' הש' יעל רז לוי:

 14 , כן.18:00עד סביבות  עו"ד אבי ביטון:

 15 לא, שוב חברי טועה ומטעה, כבודכם.  עו"ד אלון דוידוב:

 16אנחנו עוד לא כותבים את הכרעת הדין ועוד לא שמענו את המתלוננת, אבל  יעל רז לוי: כב' הש'
 17 אני רוצה למקם את עצמי, בערך. 

 18אוקי, אני אגיד את הטעות של חברי, הוא מדבר על שעת סיום ההקלטה,  עו"ד אלון דוידוב:
 19 כאשר הוא לא משכלל את שעת התחלת ההקלטה.

 20יה, עורכי הדין, על הדקויות האלה תדברו אחר כך, אנחנו רוצים בסדר. שני כב' הש' יעל רז לוי:
 21לשמוע את העדה. אני פשוט רוצה לדעת לעצמי, לפני שאני שומעת עד בבית 
 22המשפט, להבין לאיזה סיטואציה רלוונטית בכתב האישום היא מעידה. 

 23 בסדר גמור, עכשיו זה מובן. 

 24, בדיסק עצמו יהיה ניתן לראות תחת: 72ת'/-לגמרי, לחלוטין. אני מפנה ב עו"ד אבי ביטון:
 25, 7"הקלטות שיחה מהפלאפון של החשוד", בעצם, יש שלושה קבצים, ראיון 

 26. שם באמת 72ת'/-. כבודכם יראה את זה בדיסק שצורף ל9וראיון  8ראיון 
 27 מחולקות השיחות האלה.

 28 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 29, אוקי? זה, בעצם, 9ה לעדה זה ראיון אני כרגע מתייחס, מה שאני ארא עו"ד אבי ביטון:
 30 הקובץ השלישי מתוך השלושה.

 31 רק הערה, אתם תצטרכו לתמלל את כל השיחות. אתם מגישים לנו דיסקים? כב' הש' גילת שלו:

 32 הן מתומללות, רק שיש מחלוקת.  עו"ד אהרון רוזה:

 33 התמלול יצא זוועה, פעמיים ניסינו. עו"ד מורן גז:

 34 פה תמלול אחד.יש  כב' הש' גילת שלו:

 35לא, יש תמלול גם של השיחה הראשונה והשנייה. למרות ששומעים אותם  עו"ד מורן גז:
 36 טוב, התמלול לא יצא טוב. אני לא הגשתי אותו כי הוא כל כך גרוע. 

 37 בסדר, אנחנו נשב ונשלים. נדבר עוד, חבל על ה... העדה פה. כב' הש' יעל רז לוי:

 38 דקות.  10-דקות ו 5זה  עו"ד אבי ביטון:
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 1 חבל, בואו, אנחנו נדבר על הכל. כב' הש' יעל רז לוי:

 2 טוב. עו"ד אבי ביטון:

 3העדה כאן, היא רוצה להעיד והיא בטח נרגשת. בואו, חבל על הדברים האלו.  כב' הש' יעל רז לוי:
 4אנחנו פשוט רק רצינו להבין. אז זו שיחה שמתחילה, בגדול, ממה שכתוב 

 5 , כן?18:12-פה, ב

 6 . 18:12דקות עד  32ועורכת  17:40-לא, היא מתחילה מ דוידוב: עו"ד אלון

 7 השעה הדיגיטלית שמוטבעת על הקובץ, כבודכם, זה שעת סיום השיחה. עו"ד אהרון רוזה:

 8 טוב, בסדר, נדבר עוד על זה. הבנתי את הרעיון. כב' הש' יעל רז לוי:

 9 אני משמיע. עו"ד אבי ביטון:

 10 אז בבקשה. עו"ד ביטון, אתה יכול לעצור שנייה?  כב' הש' יעל רז לוי:

 11 כן. עו"ד אבי ביטון:

 12אני חייבת לשאול, רק בשמי, אני לא יודעת איך הגברת משה חשה, אני  כב' הש' יעל רז לוי:
 13מניחה שזה לא קל לה לשמוע את ההקלטה. אני, כשלעצמי, קשה לי בדיוק 

 14ה פעמים אז השאלה לעקוב אחרי המילים, אני בטוחה שנשמע אותה עוד כמ
 15מה... מה המטרה שהיא תשב באולם בית המשפט ותשמע את זה? אני לא 
 16יודעת, אני מדברת רק בשם עצמי, לא דיברתי עם חבריי. שני דברים אני 
 17אומרת, א', אני בעצמי, כמו שאמרתי, לא יכולה עכשיו להבין בדיוק את 

 18זה עוד הרבה  המילים ובשנייה שאני צריכה גם לנהל אולם, אני אקרא את
 19פעמים ואני חושבת שהגברת איסקוב באה... משה. אני רוצה לשמוע, אנחנו 
 20רוצים לשמוע אותה, לבקש התייחסות. אם אתה רוצה איזה קטע ספציפי, 
 21היא בטוח שמעה את זה, או שאני מפספסת משהו. אני לא אומרת דגשים, 

 22 אבל השמעת עכשיו כמה דקות ואני לא יודעת.

 23אני יאמר לגברתי, אני חושב שיש פה באמת חשיבות עצומה שאנחנו נתייחס  :עו"ד אבי ביטון
 24 לכל הדברים כי יש פה...

 25אין שום בעיה, אבל בוא ננתח רגע את דרך ההתייחסות. יש הקלטה מאוד  כב' הש' יעל רז לוי:
 26משמעותית, כנראה, מבחינה ראייתית, אני מבטיחה לך ומאמינה שאם אני 

 27פעמים, יש מצב.  10מאמינה שאני אשמע אותה אולי  אגיע להכרעת הדין אני
 28בשקט בלשכה אני אשמע כל מילה ואתם תתייחסו. עו"ד רוזה יגיד... זה 
 29שלב א'. את התמליל אני גם אקרא ואני גם אשמע. אחרי זה... אני לא 
 30אמרתי שאין לזה חשיבות בכלל, אני שואלת מה הערך שעכשיו היא יושבת 

 31היא גם בקושי ענתה לך איך היא מרגישה, כולם כאן, אני חשה שקשה לה, 
 32שומעים את ה... איך זה כרגע נותן... היום זה היום שהיא צריכה לספר על 
 33מה שהיה, להעיד. היא תתייחס, זה בסדר, אבל לשמוע רצף כזה של... אבל 
 34אולי קטונתי, שוב, זו רק דעתי. אני לא יודעת מה חבריי חושבים, אני באמת 

 35 לא שאלתי אותם. לקחתי לעצמי, 

 36אני יאמר לכבודכם, באמת יש חשיבות כאן לשמוע את הכל, גם אנחנו  עו"ד אבי ביטון:
 37 בפרקליטות התלבטנו אם כן להשמיע או לא להשמיע.

 38 אוקי, זה שלכם. כב' הש' יעל רז לוי:

 39בסופו של דבר, בסופו של דבר, חשבנו שיש באמת חשיבות מאוד עצומה  עו"ד אבי ביטון:
 40נשמע את כל הדברים היות ויש התייחסויות נקודתיות בין כל קטע שאנחנו 

 41וקטע למה שהעדה אומרת. ואחר כך, אני באמת חושב, יושבים אחר כך 
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 1במשרד ומנסים להבין את ההקשר של העדויות של העדה כשהיא רק 
 2 נשאלת...

 3 אבל זה לא יהיה עכשיו. כב' הש' יעל רז לוי:

 4 לא. עו"ד אבי ביטון:

 5כשאני אשמע את העדות שלה, אני אהיה בלשכה, כל אחד מחבריי נשמע את  רז לוי: כב' הש' יעל
 6 הקלטת, אבל עכשיו אני אעשה את ה...

 7 אבל החיבור של הדברים כאן יהיה, ממש התייחסות ישירה. עו"ד אבי ביטון:

 8שוב, זה שלכם, אני אישית חושבת שהיה עדיף לי לשמוע קודם את העדה  כב' הש' גילת שלו:
 9 רת במילים שלה מה קרה, מה האירוע. מספ

 10 אני גם אשאל אותה את זה, אוקי. עו"ד אבי ביטון:

 11הנה, אומר השופט משניות, אנחנו התקשינו להבין מה אומרים בהקלטה.  כב' הש' יעל רז לוי:
 12 אז אנחנו יושבים כאן שלושה שופטים בתוך איזו הקלטה ולא יודעים.

 13 ל את הצעת כבודכם.אני מקבל, אני מקב עו"ד אבי ביטון:

 14שוב, אני לא מביעה שום דעה על החשיבות של ההקלטה, היא נראית לי  כב' הש' יעל רז לוי:
 15מאוד חשובה. זאת שאלה אחרת, השאלה אם עכשיו, כשהגברת, העדה כאן, 
 16דבר ששלושתנו נעשה יחד, זה נשמע הקלטה שאנחנו אפילו לא מצליחים 

 17ני גם מסכימה עם מה שאמרה בדיוק להבין אותה. אבל זה שיקולך. א
 18 השופטת שלו, קודם קצת ואז נוכל למקם, קודם קצת נדע כמה מילים. 

 19בסדר גמור, אני מקבל את ההצעה של ההרכב באמת כדי שזה יהיה יותר  עו"ד אבי ביטון:
 20 ברור. אני עכשיו אשאל את העדה התייחסות באמת למה ששמענו. שירה?

 21 כן. עדה, גב' שירה משה:

 22שמענו קטע מסוים בהקלטה, את מתחילה ואת אומרת: "דיי, נמאס לי,  ביטון:עו"ד אבי 
 23מספיק". וכולי, וכולי. אני מבקש שתאמרי לבית המשפט על רקע מה 

 24 הדברים האלה נאמרו.

 25 זה היה אחרי שאמרתי לו שאני... עדה, גב' שירה משה:

 26 רק בקול. עו"ד אבי ביטון:

 27זה היה אחרי שאמרתי שאני נוסעת לצפון, להורים שלי לחג. אחרי חילופי  עדה, גב' שירה משה:
 28 מילים בינינו. 

 29 אחרי מה? סליחה, לא שמעתי. כב' הש' יעל רז לוי:

 30 חילופי מילים בינינו, שאמרתי שאני לא יכולה להישאר יותר איתו.  עדה, גב' שירה משה:

 31או שנביא לך רמקול, מה שגברתי את רוצה אולי להוריד את המסכה?  כב' הש' יעל רז לוי:
 32 מעדיפה. 

 33 אמרתי שזה היה אחרי חילופי מילים שלנו. עדה, גב' שירה משה:

 34אם תוכלי להסביר מה זה חילופי המילים, שנוכל, ככה, להבין את  עו"ד אבי ביטון:
 35 הסיטואציה.

 36ז, בעצם, ימים לפני המקרה, בערך, פלוס מינוס, עברתי גרידה ומא 10כן.  עדה, גב' שירה משה:
 37היה לי קשה להתמודד עם זה, עם האובדן של העובר. האובדן של העובר 
 38קרה אחרי מריבה, אחרי שאביעד צעק עליי וכעס עליי ואני כעסתי עליו 
 39בחזרה ובכיתי, אחרי שעתיים היו לי כאבים מאוד חזקים בבטן, נפלתי 
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 1לא רצה  לרצפה גם. יומיים אחרי זה, יום אחרי זה רציתי לעלות למיון והוא
 2לצאת לעבודה ולהוציא את הילד אז עליתי ביום שישי. אמרו שאין דופק 
 3לעובר וארבעה ימים אחרי זה עברתי גרידה. הייתי שבוע בבית, לא הלכתי 
 4לעבודה ואז היה קשה לקום אחרי זה מאובדן העובר. ביום שישי הגיע, יום 

 5ופי מילים בינינו לפני זה היה גם... כמה ימים לפני זה, שקדמו לזה, היו חיל
 6 ויום שישי הגיע.

 7אבל לפני יום שישי, אם אנחנו כבר נמצאים במסגרת של השבועיים האלה,  עו"ד אבי ביטון:
 8אני כן רוצה שתתארי לי, עד כמה שאת יכולה, את מערכת היחסים בינך 

 9 לבין אביעד. חילופי דברים ובעצם, מה התרחש ביניכם במערכת הזו.

 10צם, לא הייתה, לא הייתה הכלה מצדו על האובדן של העובר, אולי זה בע עדה, גב' שירה משה:
 11כאב לו, אני לא יודעת, אבל לא הייתה הכלה לו. הוא כבר רצה תאומים ישר 

 12 אחרי, לפני שאני נכנסת לגרידה הוא מבקש תאומים כבר.

 13 איך זה היה? תתארי את הסיטואציה הזאת. עו"ד אבי ביטון:

 14נכנסים לגרידה לוקחים כדור אצל האחות ולפני שאני נכנסת לניתוח לפני ש עדה, גב' שירה משה:
 15 הוא אומר: "בסדר, תסיימי את זה ויהיו לנו תאומים. אני רוצה תאומים". 

 16 אוקי. עו"ד אבי ביטון:

 17ולא היה, בעצם, מקום שנייה אחת לאובדן העובר ולהרגשה הזאת של כמה  עדה, גב' שירה משה:
 18 . ימים אני עם תינוק מת בבטן

 19 מה זאת אומרת, תינוק מת בבטן? עו"ד אבי ביטון:

 20 העובר... עדה, גב' שירה משה:

 21 נראה לנו שזה ברור, מה שהיא אמרה. כב' הש' יעל רז לוי:

 22הפסיק לו הדופק. ביום חמישי הוא שלח לי לווטסאפ, יום לפני האירוע הוא  עדה, גב' שירה משה:
 23מרתי לו שזה לא הסיפור שלח לי לווטסאפ על מישהי שנכנסה להיריון וא

 24שלושה נקלטתי.  -שלי, לי לא היה קשה להיכנס להיריון, אני תוך חודשיים
 25פשוט הוא זה שהרס והחליט להכניס את המריבה הביתה, את המריבה של 

 26 המשפחה שלו הביתה, שהם לא פרגנו על ההיריון הזה. 

 27 י יום שישי.אז היא מסכמת שהיחסים היו מתוחים עוד לפנ כב' הש' יעל רז לוי:

 28 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 29 נכון? אם אפשר.  כב' הש' יעל רז לוי:

 30 כן. עו"ד אבי ביטון:

 31 היו שבועיים, בעצם, סביב העניין הזה. כב' הש' יעל רז לוי:

 32 פחות משבועיים. עדה, גב' שירה משה:

 33 כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 34כי בשבוע הראשון הייתי בבכי והייתי... ישבתי שבעה כזה, רק בכי ולא  עדה, גב' שירה משה:
 35הלכתי לעבודה ולא רציתי כלום. בשבוע שחזרתי לעבודה היה קצת יותר 
 36קשה לקום מזה. ביום חמישי כבר התחלתי לבשל לערב החג, התחלתי כבר 
 37מיום חמישי וביום שישי המשכתי ואביעד הלך לעשות עם הילד שלנו קניות 

 38 מה. ביקשתי ממנו בקבוק יין מיוחד כדי שיהיה לנו כיף. השל

 39 התכוונתם להישאר בחג בבית? כב' הש' יעל רז לוי:
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 1 כן, היה סגר, התחיל הסגר ביום שישי. עדה, גב' שירה משה:

 2 אה, אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 3וחלות ועוגה והמון ובישלתי כדי שיהיה לנו טוב והכנתי המון דברים, סלטים  עדה, גב' שירה משה:
 4בישולים. רציתי שגם יהיה לנו יין טוב, שיהיה לנו כיף עד כמה שניתן. 
 5כשהוא חזר הוא לא... בעצם, ביום שישי זה התחיל מזה שכשהוא חזר הוא 
 6לא הביא את היין ואז הוא אמר לי... הוא הביא יין אחר ושום דבר לא טוב 

 7ילו, כל מיני מילים לא נעימות לך, כל דבר יש לך מה להגיד, לכי תקני את. כא
 8ואמרתי לו בסדר, הבנתי את הראש שלך, תביא לי להמשיך לבשל ולסיים 
 9את הדברים לערב החג. המשכנו את הדברים, המשכנו את היום, אני 
 10המשכתי לבשל ואביעד שטף את האוטו עם הצינור של ה... יש לנו צינור כזה, 

 11י אש, כזה שאפשר, אם יש במצפה רמון היה לנו צינור כזה כמו של מכב
 12שריפה או משהו, הוא שטף עם זה את האוטו ואז הוא הכניס את הצינור 
 13לתוך הבית ושטף את כל הרצפה בבית. ואז ביקשתי ממנו שלא יעשה את זה 
 14כי אחר כך נשאר ברובע הרבה מים ואז הילד יכול להחליק וגם על זה הוא 

 15וא עושה משהו אז אני לא, התעצבן עליי. עדיין צעק עליי על זה שגם שכשה
 16אני לא מרוצה כי למה שאני אהיה מרוצה וצריך להעיר לו על כל דבר. 
 17אמרתי לו שזה בשביל הילד, שהוא לא ייפול, ואז הוא התעצבן עליי גם על 
 18זה. בעצם, אנחנו מתחילים רק... הוא אומר לי משהו, אני אומרת לו משהו, 

 19זה רק מתעצם. ואז הוא בא הוא אומר לי משהו, אני אומרת לו משהו ו
 20ומנסה להקטין אותי ולהגיד לי כמה אני מכוערת ושאני נראית המבוגרת 

 21ואני נראית המבוגרת ועם קמטים בפנים ויותר  30בינינו ושהוא נראה בן 
 22. רק מנסה להקטין אותי ולהראות לי כמה אני 70מכוערת מאימא שלו, שבת 

 23 בסדר.לא מוצלחת וכמה אני לא טובה וכמה אני לא 

 24 איך הוא מראה את זה? עו"ד אבי ביטון:

 25 הוא אומר לי את זה, הוא בא אליי מול הפרצוף במטבח ואומר לי את זה.  עדה, גב' שירה משה:

 26 את ההקטנות. עו"ד אבי ביטון:

 27כן. ואז הגיע הרגע שאני אומרת דיי, אני לא יכולה לשמוע את העלבונות  עדה, גב' שירה משה:
 28יל סגר, אני לא יכולה להיות איתו בבית שלושה האלה ועכשיו, כשמתח

 29ימים, אני אסע להורים שלי לצפון עד יום ראשון, עד מוצאי החג ואני והילד 
 30נחזור. זה לא יהיה טוב לאף אחד מאתנו שנשאר ביחד בבית. ואז ישר, 
 31כשאמרתי לו את זה, התקשרתי גם לטלפון של אבא שלי ואמרתי לו שאני 

 32כדי להחליף לו טיטול ב... הוא עשה קקי, לקחתי באה ולקחתי את ליאון 
 33אותו לאמבטיה לשטוף לו את הטוסיק ואז, כשיצאתי לחדר ליד לקחת 
 34שקית לחיתול, תוך כדי אני גם בטלפון עם ההורים שלי, כבר התחלתי איתם 
 35שיחה, אביעד לקח אותי, תפס אותי וזרק אותי על הרצפה ואז אמרתי לו 

 36י, הבטחת שלא תיגע בי ואני לא מזמינה שבעצם, ששנה הוא לא נגע ב
 37 משטרה. 

 38את יכולה להדגים את התקיפה הזאת של אביעד, איך הוא הרים אותך  עו"ד אבי ביטון:
 39 והשליך אותך?

 40 לא, הוא לקח אותי והטיח אותי ברצפה.  עדה, גב' שירה משה:

 41 בשתי ידיים? כב' הש' גילת שלו:

 42 בשתי ידיים, כן. עדה, גב' שירה משה:

 43 מדגימה שהרים אותה בשתי ידיים והטיח אותה ברצפה. הש' גילת שלו:כב' 
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 1 באיזה שעה זה, בערך, היה? את זוכרת? כב' הש' יעל רז לוי:

 2 כשהתקשרתי להורים שלי, ממש אחרי דקה. עדה, גב' שירה משה:

 3 אה, השיחה ה... כב' הש' יעל רז לוי:

 4לי שהתקשרתי אליהם בסביבות  השיחה שהתקשרתי להורים שלי, נראה עדה, גב' שירה משה:
 5 , אני לא יודעת במדויק לומר.17:30

 6 יש פלט שיחות, גברתי.  עו"ד מורן גז:

 7 הבנתי. כב' הש' יעל רז לוי:

 8 אני לא יודעת לומר במדויק. עדה, גב' שירה משה:

 9 במהלך השיחה הזאת, אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 10הוא לא יגע בי ושאמרנו שבפעם השנייה שהוא ואז אמרתי לו שהוא הבטיח ש עדה, גב' שירה משה:
 11נוגע זה פשוט גירושים, אין מה להישאר יותר. חזרתי לשטוף את הטוסיק 
 12של הילד ואני ממשיכה להיות עם ההורים שלי בטלפון כל הזמן הזה. תוך 
 13כדי גם לוקחת את התיק וגם שמה בגדים מהר שלי ושל ליאון. ליאון זה 

 14 הילד שלנו.

 15 אנחנו כבר בקטע ששמענו, בערך, בשיחה? לוי: כב' הש' יעל רז

 16 כן. עו"ד מורן גז:

 17 השיחה עם ההורים זה כבר אחרי. עדה, גב' שירה משה:

 18 אני שואלת, זה הקטע שהשמענו עכשיו, זה... כב' הש' יעל רז לוי:

 19זה קצת אחרי, לדעתך? לא בדיוק, אבל זה בערך? גם שמענו אל תיגע לי  עדה, גב' שירה משה:
 20 זה, בערך, אותו זמן?בתיק. 

 21 יכול להיות, כן. עדה, גב' שירה משה:

 22 פחות או יותר, לא במדויק. אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 23כן, דיברתי, בעצם, עם ההורים שלי, כן. הוא, כנראה, הקליט והלך אחריי  עדה, גב' שירה משה:
 24 כדי שגם ההקלטה תשמע את זה.

 25אני כן רוצה שתאמרי, את משוחחת עם ההורים, זה אז בואי, בנקודה הזאת  עו"ד אבי ביטון:
 26מה ששמענו גם בהקלטה. בואי, תגידי איפה את היית בדירה באותו זמן, 

 27 כשאת משוחחת עם ההורים.

 28בהתחלה חזרתי לשטוף את ליאון באמבטיה ואז הלכנו לחדר שלו להלביש  עדה, גב' שירה משה:
 29ה להחביא אותו ושם אותו. התיק שלי היה בחדר העבודה, אבל אביעד ניס

 30 את זה מתחת למיטה של... מיטת תינוק של ליאון. 

 31 כשאת הולכת בדירה מפה לשם, משם לכאן, מה אביעד עושה? עו"ד אבי ביטון:

 32 אביעד אחריי. עדה, גב' שירה משה:

 33 אוקי. למה הוא אחרייך? עו"ד אבי ביטון:

 34הורים שלי. הוא יודע שהוא הוא רוצה, כנראה, לשמוע מה אני אומרת ל עדה, גב' שירה משה:
 35 מקליט, אני לא יודעת שהוא מקליט.

 36 אוקי, תודה. תמשיכי. עו"ד אבי ביטון:
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 1ואז הלכתי לחדר שינה, הכנסתי בגדים שלי לתיק, אספתי גם מהחדר של  עדה, גב' שירה משה:
 2ליאון משחקים בתיק בד, חזרתי לסלון כדי לקחת סנדלים שלו, בקבוקי 

 3שיהיו לו וכבר נעמדתי ליד הדלת ורציתי לצאת. הוא מים, כמה ספרים לדרך 
 4לא נותן לי לצאת, הוא נועל את הדלת והוא סוגר את התריס ואת החלון. 
 5הוא אומר לי שאת לא הולכת והוא רצה גם להצטרף ואמרתי לו שהוא כבר 

 6 לא בא איתי לשום מקום. 

 7ע אם נשמע את זה, אבל תראי, את בהמשך, בהקלטה, אנחנו... אני לא יוד עו"ד אבי ביטון:
 8את אומרת בהקלטה הרבה פעמים: "זוז, תזוז, תזוז". בואי, תתארי את 

 9 הסיטואציה, מה בדיוק היה, מה רצית לעשות?

 10הוא מנע ממני לזוז בבית, בעצם, ללכת לכיוון הדלת כל הזמן. הוא מחזיק  עדה, גב' שירה משה:
 11אני, המטרה שלי לי את הידיים, הוא מונע ממני להתקדם לכיוון הדלת. 

 12הייתה בראש שזהו, עכשיו צריך להיכנס לאוטו ולנסוע, לצאת מהבית, אני 
 13 לא נשארת איתו באותו בית. 

 14 זאת אומרת, הוא ניסה למנוע ממך לצאת?  כב' הש' יעל רז לוי:

 15 כן. עדה, גב' שירה משה:

 16את, רצית לצאת, כמה זמן זה היה, בערך, השלב הזה את חושבת? שניסית לצ כב' הש' יעל רז לוי:
 17 דקות?  10דקות,  20ניסית לקחת... דקה, רבע שעה, 

 18נראה לי, עד רבע שעה, גג. אני לא... זה היה הכל מהר. לשטוף לילד את  עדה, גב' שירה משה:
 19הטוסיק, להחליף לו, לשים לו חיתול נקי, מכנס, אפילו סנדלים לא נעלתי 

 20ק שלי. לשים בגדים, לו, לילד, לא היו עליו סנדלים, שמתי את זה בתי
 21משחקים שיהיו לו לדרך כי זו נסיעה של שלוש שעות וזהו. ואז, כשמתקרבים 
 22לדלת, הוא גם נועל את הדלת וגם סוגר את התריס וגם את החלון. ואז, 
 23כשהילד יורד מהידיים אני מסתובבת כדי לתפוס אותו והחבטה הראשונה 

 24צועקת ומבקשת ממנו  הגיעה בראש ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד הרבה ואני
 25 שיפסיק. 

 26 איך הגבת אחרי החבטה הראשונה? עו"ד מורן גז:

 27צרחתי שיפסיק וביקשתי גם סליחה. ביקשתי גם עזרה מאבא שלי, זה לא  עדה, גב' שירה משה:
 28שזה היה... בסדר, הם היו על הקו, אבל ביקשתי עזרה. הילד צרח וזעק 
 29 לשמים. ביקשתי ממנו שיהיה עם הילד וייקח אותו ויחבק אותו וירגיע אותו. 

 30 איפה היה הילד כל הזמן הזה? עו"ד אבי ביטון:

 31 הילד התיישב לידי, כולו התמלא בדם שלי.  עדה, גב' שירה משה:

 32 מה זה לידך? אם את יכולה להצביע על מרחק. עו"ד אבי ביטון:

 33 5אני הייתי על הרצפה, שכבתי על הרצפה וליאון היה משבצת לידי, ממש  עדה, גב' שירה משה:
 34 ס"מ ממני. פשוט התיישב וזעק לשמים, בכה.  10ס"מ ממני, 

 35 זה הוא עדיין מכה אותך?ובזמן ה כב' הש' גילת שלו:

 36 אני לא שומעת. עדה, גב' שירה משה:

 37 ובזמן הזה הוא עדיין מכה אותך?  כב' הש' גילת שלו:

 38כן, כן, כל הזמן, הוא לא מפסיק. ואז הוא ניגש למגירה של הסכו"ם ומוציא  עדה, גב' שירה משה:
 39סכין, אני מבקשת ממנו שלא יעשה את זה. הוא אומר לי: "את לא תהיי 

 40ימא של הילד, את לא תהיי האימא של ליאוני". הוא ניגש אליי וחונק הא
 41אותי, אומר לי תמותי כבר, הוא לוחש את זה, הוא לא אומר את זה. היום, 
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 1בדיעבד, אני מבינה גם למה הוא לחש, כדי שלא ישמעו, אבל הוא לוחש לי 
 2 תמותי כבר.

 3 איך הוא חנק אותך? עו"ד אבי ביטון:

 4 עם שתי הידיים שלו. עדה, גב' שירה משה:

 5 איך הוא עמד מולך? תתארי ממש את הסיטואציה.  עו"ד מורן גז:

 6 הוא היה מעליי. עדה, גב' שירה משה:

 7 את שוכבת על הגב? כב' הש' גילת שלו:

 8אני שוכבת, הוא עליי, העיניים שלו עליי והוא מחכה שאני כבר אאבד את  עדה, גב' שירה משה:
 9 ההכרה. 

 10 זה העיניים שלו? מה זה העיניים שלו עליי? מה עו"ד אבי ביטון:

 11 הידיים. עו"ד מורן גז:

 12 הידיים. כב' הש' יעל רז לוי:

 13 העיניים, הידיים והעיניים, כאילו. עדה, גב' שירה משה:

 14 הוא מסתכל עלייך? כב' הש' יעל רז לוי:

 15 כאילו, שאני אאבד כבר את ההכרה. עדה, גב' שירה משה:

 16 נה כלפייך.הוא פו כב' הש' יעל רז לוי:

 17 שאני אאבד כבר את ההכרה.  עדה, גב' שירה משה:

 18 מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 19 כל כך הרבה מכות בראש ועדיין לא מתה, חניקה ועדיין לא מתה.  עדה, גב' שירה משה:

 20 הוא כרע ברך לידך? כב' הש' אהרון משניות:

 21 סליחה? אני לא שומעת. עדה, גב' שירה משה:

 22 איך הוא ישב לידך באותו זמן, עלייך או לידך? :כב' הש' אהרון משניות

 23 מעליי.  עדה, גב' שירה משה:

 24 מעלייך. כב' הש' אהרון משניות:

 25 מעליי.  עדה, גב' שירה משה:

 26 רגע, אז הוא יושב מעלייך, סליחה, חונק אותך. עו"ד מורן גז:

 27 היא הדגימה ידיים, תנועת חניקה בשתי ידיים. כב' הש' יעל רז לוי:

 28 כן, בשתי ידיים. את אומרת שהעיניים שלו אלייך ומה את רואה? ן גז:עו"ד מור

 29 את השנאה שלו בעיניים. זה, כאילו, לא... למה הבחורה עדיין לא... עדה, גב' שירה משה:

 30 לא מה? עו"ד מורן גז:

 31 לא מתה. עדה, גב' שירה משה:

 32 תמותי".והשלב שאת אומרת שהיה בלחישה, מה שאמרת: "את  כב' הש' יעל רז לוי:

 33 "תמותי כבר". עדה, גב' שירה משה:

 34 "תמותי כבר". זה כשהוא חונק אותך ורוכן, כאילו, לאוזן או מדבר בשקט? כב' הש' יעל רז לוי:
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 1לא, לא, מולי, מולי, מולי. מסתכל עליי וכאילו, תמותי כבר, הוא מחכה  עדה, גב' שירה משה:
 2את השכנה שהגיעה גם. שהעיניים שלי כבר, כנראה, ייעצמו. היה בין לבין 

 3הוא הוציא את הסכין לפני זה אז הוא גם אחר כך התחיל עם הסכין 
 4בדקירות וביקשתי ממנו שיפסיק, אני רוצה לחיות, לא תהיה אימא לילד 
 5והוא ממשיך בדקירות. ואז רק מה שאני זוכרת זה שהשכנים כבר מחזיקים 

 6 ע. אותי ושהם אומרים לי שעוד מעט, עוד מעט האמבולנס יגי

 7 השכנים אומרים לך או שאת שומעת את זה ככה ברקע? כב' הש' יעל רז לוי:

 8לא, לא, לא, שתי שכנות לידי, גם עדי וגם אביבה היו לידי ואמרתי להן שאין  עדה, גב' שירה משה:
 9לי אוויר וביקשתי מהן שישמרו לי על הילד ושאין לי חמצן. הן אמרו לי שעוד 

 10 תחזיקי מעמד.  מעט האמבולנס יגיע, עוד מעט,

 11 למה ביקשת שישמרו לך על הילד?  עו"ד מורן גז:

 12 לא שמעתי אותך, עו"ד גז. כב' הש' יעל רז לוי:

 13 למה היא ביקשה שישמרו לה על הילד. עו"ד מורן גז:

 14כי הרגשתי שאני כבר הולכת, שאין לי מה... אין לי כוחות, אין לי אוויר, אין  עדה, גב' שירה משה:
 15 יהיה עם הילד כש...  לי כלום ושמישהו

 16 העדה בוכה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 17 שירה, אמרת שהשכנים נכנסו. עו"ד אבי ביטון:

 18אולי היא תשתה קצת מים. שירה, מניסיון, זה עוזר. גם אני מחזיקה באולם.  כב' הש' יעל רז לוי:
 19 תשתי קצת. 

 20 בסדר, את יכולה להמשיך? כב' הש' גילת שלו:

 21 כן. עדה, גב' שירה משה:

 22 איך את ידעת שהשכנה נכנסה? עו"ד אבי ביטון:

 23 ראיתי את עדי וזיהיתי את התלתלים של אביבה.  עדה, גב' שירה משה:

 24 בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה. עו"ד מורן גז:

 25 מה? עדה, גב' שירה משה:

 26 בפעם הראשונה אמרת שהשכנה נכנסה. עו"ד מורן גז:

 27דלת, היו דפיקות בדלת. היה אור, הוא דיבר איתם ואז אה, היו דפיקות ב עדה, גב' שירה משה:
 28 הוא סגר את הדלת וחזר לטפל בי.

 29 מה הוא חזר? כב' הש' גילת שלו:

 30 חזר לטפל בי. עדה, גב' שירה משה:

 31מקודם אמרת משהו: "תוך כדי היה עניין עם השכנים". מה זאת אומרת,  כב' הש' גילת שלו:
 32 תוך כדי?

 33בדלת, הם ניסו להיכנס, הוא פתח להם את הדלת, הוא דיבר איתם  הם דפקו עדה, גב' שירה משה:
 34 והוא סגר את הדלת חזרה ואז הוא חזר לטפל בי. 

 35 זה תוך כדי הדקירות? עו"ד מורן גז:

 36 מה? עדה, גב' שירה משה:

 37 זה תוך כדי הדקירות? כב' הש' גילת שלו:
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 1 ולדקור.תוך כדי המכות ואז הוא חזר לדקור, לחנוק  עדה, גב' שירה משה:

 2 אז את רואה אור, הדלת נסגרת ואז הוא חוזר. עו"ד מורן גז:

 3 ואז יש חושך. עדה, גב' שירה משה:

 4 ואז יש חושך ואז הוא חונק אותך ואז הוא דוקר אותך? עו"ד מורן גז:

 5 כן. עדה, גב' שירה משה:

 6 זה הסדר? אוקי. עו"ד מורן גז:

 7 זו החניקה.אפשר לשמוע בהקלטה שיש שקט,  עדה, גב' שירה משה:

 8 אוקי. עו"ד מורן גז:

 9אז אני אבקש באמת להשמיע את ההקלטה בנקודה, באמת, של תחילת  עו"ד אבי ביטון:
 10 התקיפה.

 11 שהיא רק תגיד מתי קרה כל דבר. עו"ד מורן גז:

 12 זה בסדר, מבחינתך, שירה? כב' הש' גילת שלו:

 13 בניתי חומות הגנה. עדה, גב' שירה משה:

 14 גם השמענו מבעוד מועד ובאמת, אם נצטרך אז...אנחנו  עו"ד אבי ביטון:

 15 לא בטוח שאנחנו... תגידי לנו באמת. כב' הש' יעל רז לוי:

 16 בניתי הרבה חומות הגנה בזמן הזה כדי שאני אוכל להמשיך את החיים. עדה, גב' שירה משה:

 17י לא כן, אבל לא בטוח שתמיד אנחנו צריכים כל החיים להשתמש בהם. אנ כב' הש' יעל רז לוי:
 18הרגשתי שההקלטה והשמע... תחשבי, בנקודות ספציפיות את יכולה גם 
 19לחשוב אחרת. לפי מה שאני שומעת מעדים, עוד לא יצא לי... אבל זה כמו 
 20כל דבר בחיים, עד שאתה לא נמצא באיזה מקום אתה לא יודע איך תהיה 

 21 החוויה. 

 22 אתה לא יודע איך זה. עדה, גב' שירה משה:

 23לפעמים היא קשה ולפעמים אתה משנה את דעתך או מרגיש אחרת וזה  וי:כב' הש' יעל רז ל
 24בסדר גמור. אנחנו את ההקלטה, כמו שאמרתי, נשמע היטב, גברתי תהיה 
 25סמוכה ובטוחה. יש פה טענות רציניות, יש פה גם נאשם. זו הקלטה 
 26מהאירוע, אנחנו נשמע אותה ולא פעם אחת. גם התביעה וכל הצדדים 

 27 גם גברתי. תראי, ננסה.יכולים להיות ו

 28 ננסה. עו"ד אבי ביטון:

 29 נראה איך זה מסתדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 30 אם לא אז תגידי. עו"ד מורן גז:

 31 אנחנו אפילו מהצד, שוב, גברתי באה עם הרבה חוזק, אבל...  כב' הש' יעל רז לוי:

 32 אנחנו מעבירים ממש ל... עו"ד מורן גז:

 33 א אז...האולם גם מל כב' הש' יעל רז לוי:

 34 זה בדיוק קטעים שקשה לשמוע. כב' הש' גילת שלו:

 35 .16 -או ה 15-זה קצת דקה לפני, אבל תכף נגיע לזה. זה, בערך, בדקה ה עו"ד אבי ביטון:

 36 כן, עו"ד ביטון. כב' הש' יעל רז לוי:
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 1אני חושבת שאתם אולי לא סומכים עלינו שאנחנו נשמע את ההקלטה.  כב' הש' גילת שלו:
 2נשמע אותה. אני חייבת להגיד לכם, זה אולי יישמע לא טוב, שמעתי אנחנו 

 3הרבה דברים קשים בחיים שלי, אבל לא נוח לי לשבת פה באולם הזה 
 4 ולשמוע את ההקלטה הזאת.

 5 אני גם אמרתי לכם קודם.  כב' הש' יעל רז לוי:

 6בעיניי... בטח אז אנחנו נשמע אותה, זה חיזוק למה שהיא מספרת, אבל זה  כב' הש' גילת שלו:
 7 לא בפורום הזה, זה לא מתאים.

 8 אנחנו שומעים צרחות נוראיות, דברים מאוד קשים. כב' הש' יעל רז לוי:

 9יש התייחסויות לעניין של איפה הייתה החניקה, יש צורך שבית המשפט יבין  עו"ד אבי ביטון:
 10 את הקונטקסט של הדברים שהעדה אומרת ביחס ל... זה לא יעזור.

 11 היא הסבירה, החניקה זה מתי שיש שקט. היא הסבירה בדיוק.  ילת שלו:כב' הש' ג

 12 אוקי. עו"ד אבי ביטון:

 13 זה ממש, ממש פשוט. כב' הש' גילת שלו:

 14 ואם נצטרך אנחנו... היא מאוד מביעה את עצמה. נשאל יותר ו... כב' הש' יעל רז לוי:

 15ומה קרה, רואים. בתמליל מבחינת הקונטקסט של הדברים, איפה זה קרה  כב' הש' גילת שלו:
 16 אני יכולה לראות איפה זה קורה. 

 17 אוקי, כן. עו"ד אבי ביטון:

 18אנחנו גם שומעים עכשיו ש... הכל בסדר, אנחנו שומעים, היא אמרה  כב' הש' יעל רז לוי:
 19 שהשכנים, אנחנו מבינים.

 20יל אני לא אשמיע את כל ההקלטה, אבל חשוב שבית המשפט יבין שהתמל עו"ד אבי ביטון:
 21 הוא, בעצם, מלל, אבל יש דברים ש...

 22עו"ד ביטון, זה לא התיק הראשון ולא התיק האחרון שאנחנו נשמע את  כב' הש' גילת שלו:
 23ההקלטה. אנחנו... אני לא חושבת שהיה תיק אחד, בטח לא תיק רצח או 

 24 ניסיון לרצח, שאנחנו לא שמענו הקלטה. אם זו ה...

 25בת להגיד לאדוני ש... אני לא יודעת, חברתי אמרה שהיא הבינה אבל אני חיי כב' הש' יעל רז לוי:
 26כבר איכשהו בתמליל, אני דיברתי גם קודם רק באופן אישי, אני ממש לא 
 27מבינה. אני יושבת פה, שומעת הקלטה מאוד קשה ומרגישה... אני צריכה 
 28לנהל פה משפט, אני לא יודעת, זה לא המקום שאני צריכה לשמוע כזו 

 29רוצה להתרשם מהעדה שבאה, לא הבנתי את ההקשר של הקלטה. אני 
 30הדברים. אני, ההקלטה לא עזרה לי בכלל. הבנתי שהיו דברים נוראיים, את 
 31זה אני מבינה גם במה שהנאשם בעצמו אפילו מודה. אני לא יודעת, זאת 
 32אומרת, המחלוקת היא לא... אני רוצה לשמוע את העדה, שהיא תספר כמו 

 33ת ההקלטה אני גם אשמע ואני שוב אומרת, יכול להיות עכשיו, זה מאוד... א
 34פעמים, אבל אני לא הבנתי עכשיו שקט או לא שקט, לא  10-שאני אגיע גם ל

 35ראיתי שהעדה... שמיקמת אותה בתוך ההקלטה, אני לא הבנתי את זה. אם 
 36 רציתם שאני אבין את ההקשר בין העדה להקלטה אז לא הבנתי. 

 37אני עד עכשיו לא הפרעתי למדינה כי זכותה לנהל את החקירה איך  כבודכם, עו"ד אהרון רוזה:
 38שהיא רוצה, אבל אני מזכיר, ההקלטה עצמה ותמליל שהמדינה הגישה, 

 39 אנחנו נגיש תמליל אחר בהסכמה.

 40 לא במחלוקת. כב' הש' יעל רז לוי:
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 1א החלק הזה, כולו, הודנו בו, הוא לא במחלוקת והתביעה הצהירה שהי עו"ד אהרון רוזה:
 2 תחקור רק על מה שבמחלוקת.

 3 כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 4עכשיו, לשמוע את כבודכם, ההקלטה היא לא נעימה, לאף אחד היא לא  עו"ד אהרון רוזה:
 5 נעימה, לזר ובטח לא למי ש...

 6 זה בלשון המעטה ואני בטוחה שגם לא לאדוני. כב' הש' יעל רז לוי:

 7 קודה שלא במחלוקת. אבל היא מיותרת כי זו נ עו"ד אהרון רוזה:

 8נכון. אנחנו נשמע אותה, כנראה, כי נצטרך להכריע בתיק הזה. להערכתי,  כב' הש' יעל רז לוי:
 9יותר קרוב למספר... ולא פעם אחת. אני שוב גם אומרת לאדוני, באמת 
 10בכנות, אני מאוד רוצה לשמוע את העדה ולהתרשם ולהבין את המהלך של 

 11זה... אני פתאום עוברת לאיזו הקלטה של האירוע, אני לא בשאלות שלך וב
 12צעקות, אולי היא אמרה חומות אז גם אצלי חומה, ילד צועק, אני לא יודעת 
 13מה אני שומעת, אני כרגע... אני לא יודעת, לא הבנתי, לא שקט ולא הקשר, 
 14אולי חברתי... אני, חוץ מזה שהבנתי שאני שומעת מה שהוא אמר, עו"ד 

 15לי, אבל אני אומרת אבל שלא הבנתי. באמת, אם רוזה, לא נעים, נורא או
 16אתה רוצה שהעדה תתייחס, מבחינתי, ההפך, תיתן לה רגע, תשמיע לה אולי 
 17סצנה קטנה, שבריר שנייה ותגיד לה תסבירי, תקשרי לדברים שלך. אני לא 
 18הצלחתי להבין. אני לא הצלחתי להבין מה הקשר. אני מבינה שהכל זה רצף 

 19 וקשה, אבל לא הבנתי.של אותו אירוע נורא 

 20 יש רק קטע אחד ש... עו"ד מורן גז:

 21לא, אבל למה רציתם? בואו נחסוך, כבר השמעתם, מה רציתם שהעדה תגיד  כב' הש' יעל רז לוי:
 22 על הקטע הזה?

 23לא, אז אני אומר, יש חשיבות לכך שכשהעדה מעידה ומטיחים בפניה שאלות  עו"ד אבי ביטון:
 24 גם במהלך התקיפה וגם לפני התקיפה...מסוימות על נקודות מסוימות 

 25מי מטיח? עכשיו העדה עד כה העידה, מה שהגברת משה הסבירה, דיברה  כב' הש' יעל רז לוי:
 26דבר, דבר, לא הייתה מילה ואם היה משהו שאלנו, הבנו אותה היטב. אחרי 
 27זה השמעת הקלטה. אני שואלת איך אתה רצית לקשר את מה שהיא אומרת 

 28 תשאל עכשיו.להקלטה הזאת, 

 29 אז דבר אחד. עו"ד מורן גז:

 30אני מבינה, אנחנו מבינים שההקלטה זה של האירוע הקשה מאוד הזה, אבל  כב' הש' יעל רז לוי:
 31אם רצית שהיא תתייחס אז תסביר לי למה רצית שהיא תתייחס. היא 

 32 העידה, אתה השמעת והיא לא התייחסה. 

 33 ד.כן, אז אנחנו נשמיע קטע אח עו"ד אבי ביטון:

 34 אבל למה שהשמעת קודם אתה רוצה לבקש ממנה איזו התייחסות? עו"ד מורן גז:

 35לא, אני פשוט עובר לקטע הרלוונטי, שהוא, למעשה, משהו שכן צריך  עו"ד אבי ביטון:
 36 להישאל עליו.

 37 . 9בראיון  23.50 עו"ד מורן גז:

 38 ?23.50 כב' הש' אהרון משניות:

 39האם זה הקטע שהיא מתכוונת שקרו הדברים רק אני ארצה שהיא תגיד  עו"ד מורן גז:
 40 שהיא אמרה עכשיו. 
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 1 אני משמיע לכבודכם. עו"ד אבי ביטון:

 2 ומה בדיוק היא אומרת שם.  עו"ד מורן גז:

 3עוד פעם. רגע, לפני שאתה משמיע, שאני אדע, יש בתמליל איפשהו? שנייה.  כב' הש' יעל רז לוי:
 4 אל תשמיע עוד.

 5 זה מאוד גרוע.זהו, שבתמליל  עו"ד מורן גז:

 6 אבל איפה זה, באיזה עמוד? כב' הש' יעל רז לוי:

 7 .16, עמוד 391-זה ב עו"ד מורן גז:

 8 .16, אין לי 72ת'/-ב 16לא, אין לי  כב' הש' יעל רז לוי:

 9 אתם רוצים את התמליל שלנו, גברתי?  עו"ד אהרון רוזה:

 10. שעה 16עמודים, אין לי שום  5? 16עמודים בסך הכל, איזה  5. יש 16אין  כב' הש' יעל רז לוי:
16? 11 

 12 זה נמצא בעמוד האחרון של התמליל. עו"ד אבי ביטון:

 13 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 14 בשורה השנייה. עו"ד אבי ביטון:

 15 יש לך שעות בצד ימין, תגיד לי איזו שעה. כב' הש' יעל רז לוי:

 16 זה מתחיל.  23.01כן,  עו"ד אבי ביטון:

 17 "אביעד, הכל בסדר"? זה שמענו, זה שמענו. כב' הש' יעל רז לוי:

 18 בסדר. אבל מפה יש איזשהו קטע שהוא, בערך, דקה, דקה וחצי. עו"ד אבי ביטון:

 19 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 20 שם יש, בעצם, שקט.  עו"ד אבי ביטון:

 21 איפה יש שקט, בין איזו דקה לאיזו דקה? כב' הש' יעל רז לוי:

 22 .23 עו"ד אבי ביטון:

 23 מתחיל האירוע שהשכנים דופקים בדלת, הוא פותח. 23.50-נגיד, מ מורן גז:עו"ד 

 24 .23.50אין לי פה  כב' הש' יעל רז לוי:

 25 זה לא בתמלול, התמלול לא טוב. עו"ד מורן גז:

 26 , בעצם, בתמלול עצמו.24.32זה עד  עו"ד אבי ביטון:

 27 אה, אוקי. כב' הש' אהרון משניות:

 28 אה. כב' הש' יעל רז לוי:

 29 זאת ההקלטה שלא מתומללת, בעצם? ש' אהרון משניות:כב' ה

 30 מה? עו"ד אבי ביטון:

 31 זאת ההקלטה? כב' הש' אהרון משניות:

 32 הקלטה, כן. עו"ד אבי ביטון:

 33זו ההקלטה שמתומללת גרוע, את התמלולים האחרים פשוט לא הגשתי כי  עו"ד מורן גז:
 34 זה ממש, ממש גרוע.
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 1 לא הבנתי. כב' הש' יעל רז לוי:

 2 והזמנים פה זה בהקלטה אני מבין, נכון? ש' אהרון משניות:כב' ה

 3 אתה רוצה להשמיע לה הקלטה שיש בה שקט. כב' הש' יעל רז לוי:

 4 שיש בה שקט. עו"ד אבי ביטון:

 5 ואתה מבקש שהיא תגיד מה היא חושבת. כב' הש' יעל רז לוי:

 6 שהיא תתייחס. יש שם את התקיפה, שומעים את התקיפה, אבל אני מבקש עו"ד אבי ביטון:

 7 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 8 זה דקה וחצי, אדוני, נכון? זה דקה וחצי, בערך, אם כך. כב' הש' אהרון משניות:

 9 דקה וחצי. עו"ד אבי ביטון:

 10 אוקי. כב' הש' אהרון משניות:

 11 אוקי.  עו"ד מורן גז:

 12 בואי תגידי, בבקשה, כאן מה בדיוק קרה. עו"ד אבי ביטון:

 13הוא חנק אותי ואז הוא התחיל לדקור אותי וביקשתי ממנו שלא ירצח אותי,  משה:עדה, גב' שירה 
 14 אני רוצה לחיות, לא יהיה לו ילד, לילד לא תהיה אימא.

 15 עכשיו, אם את אומרת: "לא סכין, לא סכין", זה מה שאמרת? עו"ד מורן גז:

 16 כן, לא עם הסכין. עדה, גב' שירה משה:

 17 הראשון שהוא התחיל לדקור אותך, בעצם? אוקי. זה היה השלב עו"ד מורן גז:

 18 כן. עדה, גב' שירה משה:

 19 , בערך. היא צועקת: "לא סכין, לא סכין".24אז רק שיצוין לפרוטוקול, זה  עו"ד מורן גז:

 20 .24לא כתוב פה  כב' הש' יעל רז לוי:

 21 זה לא בתמליל, זה בהקלטה, אני אומרת את המונה של ההקלטה. עו"ד מורן גז:

 22 אה, את המונה של ההקלטה? ל רז לוי:כב' הש' יע

 23 בתמליל את לא תמצאי את זה. עו"ד מורן גז:

 24: "לא סכין, לא 24הבנתי. לפי מה שאתם אומרים, בסדר, אנחנו נשמע.  כב' הש' יעל רז לוי:
 25 סכין". בסדר. 

 26אוקי, אני כבר לקראת סיום. אני רוצה להבין נקודה אחת, את אמרת  עו"ד אבי ביטון:
 27 אותך בווטסאפ, מה בדיוק היה שם? שהנאשם חסם

 28 אנחנו עזבנו עכשיו את האירוע? אנחנו סיימנו עם ה... כב' הש' יעל רז לוי:

 29 לא, סיימנו את האירוע, אנחנו עכשיו מדברים... עו"ד אבי ביטון:

 30 סיימנו את האירוע? כב' הש' יעל רז לוי:

 31 על יום לפני. עדה, גב' שירה משה:

 32 לפני, אוקי. מה בדיוק היה?יום  עו"ד אבי ביטון:

 33יום לפני התכתבנו, ציינתי את זה מקודם, הוא שלח לי כתבה על מישהי  עדה, גב' שירה משה:
 34שנכנסה להריון ואמרתי לו שזה לא המקרה שלי כי אני נכנסתי להריון 
 35בקלות, לא היה לי קשה להיכנס להריון ושמה שגרם להפלה זה התקיפה 
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 1נו התכתבות שהוא מאשים אותי, אני מאשימה שלו בצעקות עליי. ואז התחל
 2אותו ואת האחיות שלו, שהכניסו את זה למשפחה שלנו, ואז הוא חסם אותי 
 3בווטסאפ. הוא לא רצה לשמוע את זה יותר. שלחתי לו מייל אחר כך וככה 
 4זה נגמר, אני שלחתי לו מייל, הוא ענה לי על זה, אני שלחתי לו עוד משהו 

 5וא חזר הביתה והכל רגיל, הוא שמח ומאושר. יותר והוא לא הגיב. בערב ה
 6מאוחר אני מתחילה לבשל. היה לנו גם חתונה, לי הייתה חתונה של מישהי 

 7 מהעבודה באותו יום, שהוא לא הסכים שאני אסע עד אופקים בשביל זה. 

 8 מה זאת אומרת, הוא לא הסכים שתיסעי? עו"ד אבי ביטון:

 9ני אסע, הוא אמר שאני לא... שאין לי מה לנסוע לחתונה הוא לא רצה שא עדה, גב' שירה משה:
 10 של מישהי שהיא לא חברה קרובה, אלא, רק מישהי מהעבודה.

 11 ואיך הרגשת עם זה? עו"ד אבי ביטון:

 12רציתי לנסוע, אבל לא היה לי, לא היה לי גם את הכוח לריב איתו על זה וגם  עדה, גב' שירה משה:
 13אני גם עשרה ימים אחרי הפלה אז יכול אמרתי טוב, אולי הוא גם צודק כי 

 14 להיות שאני באמת צריכה לנוח עוד קצת בבית. 

 15עכשיו אני אבקש, שירה, שתספרי לנו על הפגיעות והטיפולים שאת עוברת  עו"ד אבי ביטון:
 16 ממש מאז המקרה ועד, בעצם, היום. מה צופה העתיד לך ולבן שלך?

 17מכים הרפואיים הוגשו, לא במחלוקת. מה צופה סליחה, אני מתנגד. כל המס עו"ד אהרון רוזה:
 18 העתיד? 

 19 אז אני יאמר לכבודכם. עו"ד אבי ביטון:

 20איך אני יכול להתכונן לזה וגם איזה ערך יש לזה במשפט? כל מסמך רפואי  עו"ד אהרון רוזה:
 21 שיבוא יוגש בהסכמה.

 22 אוקי. עו"ד מורן גז:

 23דברים האלה יכולים להישמע אז אני יאמר לכבודכם, באמת, הרי ה עו"ד אבי ביטון:
 24 בטיעונים לעונש. אנחנו לא נביא שוב פעם את המתלוננת מכרמיאל...

 25 ממש לא, אתם תביאו מסמכים רפואיים. מה צופן העתיד? באמת. עו"ד אהרון רוזה:

 26 אולי עו"ד... כב' הש' יעל רז לוי:

 27 זו שאלה במשפט פלילי, מה צופן העתיד? עו"ד אהרון רוזה:

 28 אני רוצה לשמוע... ביטון:עו"ד אבי 

 29 כל מסמך רפואי שיבוא... עו"ד אהרון רוזה:

 30 בסדר.  עו"ד אבי ביטון:

 31 יוגש בהסכמה. עו"ד אהרון רוזה:

 32יוגש, אבל... יוגב, אבל אני באמת חושב, אני באמת חושב שעכשיו נוכל  עו"ד אבי ביטון:
 33, בדרך לשמוע מהעדה התרשמות ישירה. אני אגיד יותר מזה, מה קורה, הרי

 34כלל בשלב הטיעונים לעונש? באה ההגנה ואומרת לנו סליחה, למה לא 
 35 הבאתם את הדברים האלה בשלב ה... אבל רגע.

 36 עו"ד רוזה, אתה תשיב לו בצורה מסודרת, דקה. כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 37אפשר לשמוע גם מהעדה, מעבר למסמכים הכתובים במלל שהוא יבש, צריך  עו"ד אבי ביטון:
 38מהעדה התרשמות כמו שיש בטיעונים לעונש, ששומעים את העדים  לשמוע

 39ולא סתם מגישים עוד מסמכים וזהו. לכן, יש חשיבות כאן. לכן, אני לא מבין 
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 1למה חברי עכשיו מתרעם על כך שבדרך כלל, כשאנחנו עושים את זה בשלב 
 2הטיעונים לעונש, הם אומרים לא, עכשיו אנחנו רוצים... הייתם צריכים 

 3את זה בשלב בירור האשמה ואנחנו בשלב הטיעונים לעונש צריכים  לברר
 4י' לחוק העונשין, כדי שנוכל להעיד  40לבקש רשות מבית המשפט, לפי סעיף 

 5את העדה על דברים שהם מעבר לנאמר בכתב האישום ומעבר לבירור 
 6 האשמה. פה אנחנו עושים את זה כבר עכשיו. יותר טוב.

 7 טוב. כב' הש' יעל רז לוי:

 8 הרבה יותר טוב. עו"ד אבי ביטון:

 9 טוב, אפשר. כן, עו"ד רוזה, בבקשה. כב' הש' יעל רז לוי:

 10א', "בדרך כלל" לא מעניין, ידידי היקר, בסדר? לא מעניין כי אני אמרתי  עו"ד אהרון רוזה:
 11עכשיו שכל מסמך רפואי שיבוא, אין צורך להטריח את הגברת חזרה את כל 

 12שיבוא יוגש בהסכמה, גם אם כרגע הוא לא  המרחק הזה, כל מסמך רפואי
 13כאן. המסמכים הרפואיים שהובאו עד עכשיו, כולל חבילה שקיבלנו בשבוע 
 14שעבר, נראה לי שנכנסו בהסכמה, אני לא ראיתי מה נכנס. ייכנסו בהסכמה. 
 15אני מזכיר לחברי, בעניין סעיפי חוק, העדה לא נשאלה על הדברים האלה, 

 16עכשיו אנחנו נשמע אותה בפעם הראשונה? שוב היא לא נשאלה להסביר אז 
 17אני אומר, תרצו משהו נוסף, חוות דעת פסיכולוגית, חוות דעת רפואית, 
 18חוות דעת נפשית, לכל דבר ועניין יוגשו בהסכמה. למה אני צריך לשמוע 

 19 עכשיו מה צופה פני העתיד? 

 20 תודה. כב' הש' יעל רז לוי:

 21 יבות שמעבר למסמכים נשמע בצורה ישירה.כפי שאמרתי, יש גם חש עו"ד אבי ביטון:

 22כן, זה ברור, הדברים מאוד ברורים, השאלה רק של העיתוי והאופן. גברתי,  כב' הש' יעל רז לוי:
 23שירה, אנחנו משוחחים וחושבים. הדברים שאת רוצה להגיד על כל מה 
 24שקרה לך, מבחינת הנזק ומכל הבחינות שרק את יודעת והילד וכולי, הם 

 25בים שאנחנו רוצים לשמוע. השאלה היא רק השלב. נכון שהם גם דברים חשו
 26די מצומצמים כי עו"ד רוזה מסכים, שהוא מייצג את הנאשם, להגשה של 
 27כל המסמכים, אבל זה לא בתיק יחיד שיש גם זכות להגיש... לא בשלב הזה, 
 28בשלב של העונש גם תזכיר של נפגע עבירה שמביא או לבוא לבית המשפט 

 29ו חשים, עו"ד ביטון אמר שהוא לא יביא אותך שוב, אנחנו להעיד. אנחנ
 30חשים שהשלב היותר נכון יהיה אחרי שנכריע, זה יותר נכון וכך אנחנו עושים 
 31בדרך כלל, מאשר עכשיו. אבל אם גברתי חושבת שיהיה לה קושי לבוא שוב 
 32או חשוב לה להגיד את הדברים גם עכשיו אז אנחנו נשמע אותם. זה מה 

 33ליט. על פי הסדר, אנחנו עכשיו עדיין בשלב ה... עוד לא העונש, שגברתי תח
 34אלא, המשפט. הוא טוען שלא היה ניסיון לרצח, את בטח יודעת, תישאלי על 
 35זה שאלות, שהוא רק התכוון... אז אנחנו עדיין צריכים להכריע במחלוקות, 
 36אחרי שנכריע אנחנו נעבור על השאלה מהו העונש הראוי והנזקים וכל מה 
 37שקרה לך, מעבר למה שאנחנו יכולים להבין בעצמנו, כאנשים מן היישוב. 
 38אז מאוד חשוב שהדבר הזה יובא בפנינו. אז מה שנראה לך, באמת. חשבנו 

 39 שאולי זה יותר מתאים לשלב הבא. 

 40 מה שאתם תחליטו.  עדה, גב' שירה משה:

 41 מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 42 תחליטו, אני לא...אני אומרת מה שאתם  עדה, גב' שירה משה:

 43לא, אנחנו רוצים להתחשב גם במה שאת... עו"ד ביטון, למשל, אמר שלהביא  כב' הש' יעל רז לוי:
 44אותך שוב יהיה קשה לעניין הזה, אם גברתי חושבת שזה... מאוד הייתה 
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 1רוצה להשמיע את הדברים בקצרה היום אז תגידי כמה מילים, אין שום 
 2לך. אז זה יהיה, יכול להיות, גם יותר ב...  בעיה. אם את חושבת ש... וניתן

 3זאת אומרת, באמת כבר תהיה לנו את ההכרעה ותהיה לך גם פרספקטיבה. 
 4ההחלטה היא גם שלנו, אבל אנחנו רוצים להתחשב בעמדה שלך ולשמוע 

 5 אותה.

 6 אני יכולה להגיד בקצרה פשוט מה שהיה.  עדה, גב' שירה משה:

 7 בסדר גמור. כב' הש' יעל רז לוי:

 8בעצם, כל הראש שלי תפרים אז אני... אז יש לי המון, המון כאבים ואני  עדה, גב' שירה משה:
 9לוקחת כדורים כל הזמן נגד כאבים. ארובת העין נשברה ועכשיו הקרנית 
 10נפגעה אז אנחנו גם בטיפול של זה. הלחי תתאחה לבד, היא גם נשברה. 

 11לטפל בלסת והשתלת  הלסת והשיניים שנשברו, בעוד שבועיים יש לי ניתוח
 12עצם ורק אחר כך השתלת שיניים. ריאות, אני לומדת עכשיו סיבולת לב 
 13ריאה כדי שאני אוכל לחזור להליכות וריצות. יד שנשברה ואצבע שנפרקה, 
 14אני בטיפולים גם בריפוי בעיסוק וגם בפיזיותרפיה כדי שאני אוכל להרים 

 15ן לטיפול, פעם אחת את הילד בחזרה. פעמיים בשבוע אני לוקחת את ליאו
 16לקלינאי תקשורת כי הוא הפסיק לדבר ועכשיו אנחנו עובדים איתו כדי 

 17 שיחזור להיות ורבאלי ולשחק. 

 18 אחרי המקרה הוא הפסיק לדבר? כב' הש' יעל רז לוי:

 19 כן. ופעם בשבוע לטיפול רגשי בבית חולים בצפת.  עדה, גב' שירה משה:

 20 בצפת? כב' הש' אהרון משניות:

 21 בצפת. שירה משה:עדה, גב' 

 22 הם בכרמיאל. כב' הש' יעל רז לוי:

 23 כן, נכון. זהו, אמרתי בקצרה.  עדה, גב' שירה משה:

 24 לא, אנחנו... בסדר גמור. כב' הש' יעל רז לוי:

 25ואני מטופלת גם אצל רופא בסחרחורות כי הקריסטלים באוזניים זזו לי אז  עדה, גב' שירה משה:
 26 כל פעם צד ימין ופעם צד שמאל, יש לי סחרחורות ואז אני צריכה טיפול. 

 27 זה שאת חושבת על הליכה וריצה זה ואו, מדהים ומעורר השראה. כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 28 אין לי עוד שאלות לעדה. עו"ד אבי ביטון:

 29כן, תודה. עו"ד רוזה, בבקשה. את רוצה הפסקה? עכשיו ישאל אותך שאלות  ש' יעל רז לוי:כב' ה
 30עו"ד רוזה. עו"ד דוידוב, סליחה. הם מייצגים את אביעד משה, זה נקרא 

 31 דקות הפסקה בין לבין. 5-10חקירה נגדית. אם את רוצה 

 32 לא, זה בסדר. עדה, גב' שירה משה:

 33 בסדר? אם תרצי תגידי לנו.  כב' הש' יעל רז לוי:

 34אנחנו צריכים את הטלוויזיה גם בשביל מערכת סאונד שלה וגם בשביל  עו"ד אלון דוידוב:
 35 ויזואליות עכשיו. 

 36ארז. אז אנחנו עם עו"ד דוידוב, בבקשה. ארז, הפעלת? חקירה נגדית לעו"ד  כב' הש' יעל רז לוי:
 37 דוידוב. כן, בבקשה. 

 38 חקירה נגדית לעו"ד דוידוב:
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 1תודה, כבודכם. אני אדבר מפה, אם אני אצטרך עזרה עם הגשות אז אני אגש  עו"ד אלון דוידוב:
 2 הוא קצר שבקצרים פה. hdmiכי אני צריך קרבה למחשב, הכבל 

 3 ארז, דקה. בואו נתחיל, בסדר. אתה רוצה... שנייה רק. כב' הש' יעל רז לוי:

 4י אלון, יושב איתי אהרון רוזה, אנחנו קודם כל, שלום, גברת איסקוב. שמ עו"ד אלון דוידוב:
 5עורכי הדין של הנאשם, של אביעד. אולי במילה, כמו שבטח הבנת, אין 
 6מחלוקת על מה שהיה, אביעד הודה בזה. יש לנו מחלוקת איך קוראים לזה 
 7מבחינה משפטית, איזה עבירות, מבחינה משפטית. וכמו שהחוק מחייב 

 8, להראות לבית המשפט יריעה קצת ט', מסגרת של האירוע 40אותנו, סעיף 
 9יותר רחבה ועל זה אנחנו מדברים. אנחנו לא הולכים לדבר על האירוע עצמו, 
 10על אירוע התקיפה, כמו שבית המשפט אמר כבר, יש הקלטות, הם ישמעו 
 11את זה ויעסקו בזה. מה שאני רוצה להראות לך פה, בעצם, התכתבות 

 12 זה צולם מהטלפון שלך. ווטסאפ, התכתבות ווטסאפ שככל שאני יודע,

 13 כן. עדה, גב' שירה משה:

 14 וזו התכתבות בינך לבין... עו"ד אלון דוידוב:

 15 את רוצה שזה יהיה לידך? עו"ד אהרון רוזה:

 16 אני אשמח, אני אשמח. עדה, גב' שירה משה:

 17 איך קראתם לזה במוצגים? שגם בית המשפט...  עו"ד אהרון רוזה:

 18 יל כבודכם העתק. יש לנו גם בשב עו"ד אלון דוידוב:

 19 מה שיש על המסך יש לך פה, רק לא בצבע, בסדר? עו"ד אהרון רוזה:

 20 אין בעיה. עדה, גב' שירה משה:

 21 יש גם לבית המשפט.  עו"ד אלון דוידוב:

 22 כן, יש לנו, אנחנו בדיוק שידכנו את זה, זה בסדר.  כב' הש' יעל רז לוי:

 23 ככה... עו"ד אלון דוידוב:

 24 מנסים לשדך, אין בעיה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 25גברת איסקוב, זאת הודעת ווטסאפ, בעצם, ראשונה בשרשור של ווטסאפ.  עו"ד אלון דוידוב:
 26 .17.09-כמו שאנחנו רואים, היא מה

 27 שנייה, מישהו מכם, עו"ד ביטון, אתה רואה את המסך? כב' הש' יעל רז לוי:

 28 לא, זה מה שאני מנסה לעשות. עו"ד אבי ביטון:

 29 לא, אז תפתח להם את העמוד. אני הייתי יותר שמחה...  יעל רז לוי:כב' הש' 

 30 כמו אצל שירה, תסתכל בשורה הראשונה. עו"ד אלון דוידוב:

 31 כן, אוקי, בסדר. עו"ד אבי ביטון:

 32אני הייתי יותר שמחה שהיא הייתה רואה את זה, אבל אם לא אז רק  כב' הש' יעל רז לוי:
 33 תקפידו שהיא תהיה באותו...

 34 רואים את זה פה, גברתי.  אבי ביטון: עו"ד

 35 בסדר, הבנתי. אבל תסתכלי את שבערך, תראי שאת מסונכרנת לאותו עמוד.  כב' הש' יעל רז לוי:

 36 אוקי. עדה, גב' שירה משה:
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 1בסדר? לאט, לאט, יש זמן, הכל בסדר. רק תראי שאת מסתכלת בדף על מה  כב' הש' יעל רז לוי:
 2, בעצם, נניח, לנו? שנראה תוך כדי? או שגם שבטלוויזיה. אז הטלוויזיה זה

 3 אנחנו יכולים לקרוא?

 4 כן, לכולם. עו"ד אלון דוידוב:

 5בסדר. אם הגברת איסקוב, יש לה העתק, אולי תסובב את המצלמה אלינו.  כב' הש' יעל רז לוי:
 6 כן, רווית.

 7  עכשיו אני רואה, בסדר, עכשיו אפשר לראות. בסדר גמור. כב' הש' אהרון משניות:

 8טוב. ככה, קודם כל, אני רוצה שתאשרי שהשרשור הזה מוכר לך,  עו"ד אלון דוידוב:
 9. 17.09-ההתכתבות, הצ'אט, הווטסאפ הזה מוכר לך ואכן, זה עם אביעד מה

 10 הוא מכונה אצלך: "אביעדי". את מכירה את הדברים? 

 11 אני כתבתי את זה, כן. עדה, גב' שירה משה:

 12 ו מדברים, אם אני לא טועה, על יום חמישי, נכון? כן. אנחנ כב' הש' יעל רז לוי:

 13 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 14 זה יום חמישי. עו"ד אלון דוידוב:

 15 לפני שהוא חסם אותך בווטסאפ. כב' הש' יעל רז לוי:

 16 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 17 נכון? אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 18 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 19 בסדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 20 לפני זה, זה מה שסיפרתי, שהוא שלח לי כתבה על מישהי שנכנסה להריון. עדה, גב' שירה משה:

 21 כן, בסדר גמור, בסדר. אני רק ממקמת את עצמי, אם טעיתי, לראות ש... כב' הש' יעל רז לוי:

 22 בסדר. עדה, גב' שירה משה:

 23 בסדר? אז תתקני. אוקי.  כב' הש' יעל רז לוי:

 24עכשיו עוד טיפה, אני רוצה למסגר עוד טיפה אחורה. תאשרי לי, בבקשה,  דוידוב:עו"ד אלון 
 25 , חשת כאבים?02.09-שהגרידה של העובר, שסיפרת עליה, ביום רביעי, ה

 26 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 27 נסעת למיון, ביקשו ממך לחזור ביום שני... 04.09-ביום שישי, ה עו"ד אלון דוידוב:

 28ביקשתי גם ביום חמישי ללכת למיון, אבל הוא לא הסכים לאסוף את הילד  עדה, גב' שירה משה:
 29 מהגן. 

 30 הוא לא הסכים לאסוף. אוקי.  עו"ד אלון דוידוב:

 31כשאמרת: "עליתי למיון", זה בגלל שמצפה רמון ובאר שבע? סתם אני... זה  כב' הש' יעל רז לוי:
 32 נקרא עליה? 

 33רופא נשים, צריך לנסוע ממצפה רמון לבאר שבע. בשביל רופא נשים, לראות  עדה, גב' שירה משה:
 34ביום חמישי זה היה השבוע הראשון של ספטמבר והילד התחיל גן חדש אז 

 35 זה שבוע הסתגלות.

 36 אה. כב' הש' יעל רז לוי:
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 1 ביקשתי ממנו ביום חמישי בבוקר שאני אעלה לבאר שבע וש... עדה, גב' שירה משה:

 2 ", זה, כאילו, ככה זה...לא, המונח: "עליה כב' הש' יעל רז לוי:

 3 אה. עדה, גב' שירה משה:

 4 זה מה שאני שואלת.  כב' הש' יעל רז לוי:

 5 ממצפה רמון לעלות לבאר שבע.  עדה, גב' שירה משה:

 6 בסדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 7 .12:30-הייתי צריכה לאסוף את ליאון ב עדה, גב' שירה משה:

 8 הסכים להוציא אותו מהגן אז בסוף לא נסעת.כן, ואת סיפרת שהוא לא  כב' הש' יעל רז לוי:

 9 ואז חיכיתי ליום שישי וביום שישי נסענו. עדה, גב' שירה משה:

 10 מה זה לא הסכים, מה זה לא הסכים? עו"ד אלון דוידוב:

 11שנייה, שנייה, עו"ד דוידוב, דקה. מר משה, יהיה לך את הזמן שאתה תעיד  כב' הש' יעל רז לוי:
 12נגורים שלך יחליטו שתעיד, אנחנו נשמע אותך ובזמן העדות שלך, אם הס

 13לגמרי. תוך כדי עדות של עדים אחרים אתה לא יכול להתערב ולהגיב, בסדר? 
 14 אז אלו הכללים ובכל זאת, בסדר? תודה. 

 15אולי רק נעמוד פה על הטרמינולוגיה, את אומרת לא הסכים ואני אומר לך  עו"ד אלון דוידוב:
 16 שהוא...

 17סליחה, שנייה, עוד רגע, עו"ד דוידוב. אם יש משהו דחוף אבל שאתה רוצה  כב' הש' יעל רז לוי:
 18 להגיד לעורכי הדין שלך תוך כדי...

 19 יש לו, יש לו להגיד. עו"ד אלון דוידוב:

 20 אתה לא יכול לדבר או להגיב אז תפנה אליהם, בסדר?  כב' הש' יעל רז לוי:

 21בהתכתבויות הוא אומר שהוא  אני אומר לך שגם זה נעשה, חלק מזה, עו"ד אלון דוידוב:
 22 בעבודה והוא לא יכול להשתחרר, נכון?

 23גם אני הייתי בעבודה ועדיין יותר חשוב שנייה לעזוב את העבודה כשאשתו  עדה, גב' שירה משה:
 24סובלת מכאבים בבטן, שחוששת לשלום העובר שלה, לצאת מהעבודה 

 25ני חושבת ולהיות עם הילד שצריך את אחד ההורים שלו, להוציא מהגן. א
 26שאם אשתך הייתה מסמסת לך ומבקשת לעלות למיון אתה היית יוצא 

 27 מהעבודה בשביל זה כי זה קצת יותר חשוב מלהישאר בעבודה.

 28, את במיון. שם מודיעים לך, בעצם, שאין דופק, 04.09-טוב. ביום שישי, ב עו"ד אלון דוידוב:
 29 נכון? זה האירוע.

 30 ביום שישי? עדה, גב' שירה משה:

 31 .04.09-ביום שישי, ה אלון דוידוב:עו"ד 

 32 נכון, נכון. עדה, גב' שירה משה:

 33 אומרים לך במיון בסורוקה שאין דופק. עו"ד אלון דוידוב:

 34 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 35 .07.09-וקובעים לך את הביצוע של הגרידה ליום שני, ה עו"ד אלון דוידוב:

 36 ו...? עדה, גב' שירה משה:

 37 .07.09-שני, ה יום עו"ד אלון דוידוב:
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 1 זה היום של הגרידה. עדה, גב' שירה משה:

 2 כן.  עו"ד אלון דוידוב:

 3 אנחנו עדיין לא ידענו את היום של הגרידה כשהשתחררנו מבית החולים.  עדה, גב' שירה משה:

 4-לא, אני הולך אחורה. היום אנחנו יודעים שביצעו את הגרידה ביום שני, ה עו"ד אלון דוידוב:
07.09. 5 

 6 נכון.  גב' שירה משה:עדה, 

 7בסדר גמור. ביום חמישי, עשרה ימים אחרי זה, זה היום שרצית ללכת  עו"ד אלון דוידוב:
 8 לחתונה באופקים.

 9 לא. עדה, גב' שירה משה:

 10 לא? עו"ד אלון דוידוב:

 11 לא.  עדה, גב' שירה משה:

 12 אה, אוקי. עו"ד אלון דוידוב:

 13 .17.09-ב עדה, גב' שירה משה:

 14 כן, אז הוא אמר שזו הייתה השבעה. לוי:כב' הש' יעל רז 

 15 זה מה שאני אומר. עו"ד אלון דוידוב:

 16 הוא אמר עשרה ימים אחרי זה. כב' הש' יעל רז לוי:

 17 אה, שמעתי ביום חמישי, ישר אחרי הגרידה. עדה, גב' שירה משה:

 18א , עשרה ימים אחרי הגרידה. סיפרת שבהתחלה את ל17.09-יום חמישי, ה עו"ד אלון דוידוב:
 19רצית להתנגד, אבל הוא אמר שאת עדיין לא מרגישה טוב וזה לא טוב לנסוע 
 20עכשיו ממצפה רמון לבד לאופקים, נכון? וחשבת אחרי זה שאולי הוא גם 

 21 צודק. כך גם אמרת בחקירה במשטרה, אם אני מחדש לך.

 22 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 23, כשהייתה החתונה באופקים 17.09-בסדר. אז ככה, בעצם, באותו יום, ב עו"ד אלון דוידוב:
 24בבוקר,  10:59-שלא הלכת, זה השרשור של הווטסאפים, בעצם, מתחילים ב

 25 מה שאני מציג לך. 

 26 לדעתי, לפי מה שהיא הסבירה, אם אני הבנתי נכון...  כב' הש' יעל רז לוי:

 27 מתחילים קצת לפני כי הוא שלח לי כתבה. עדה, גב' שירה משה:

 28 בערב היא לא הלכה לזה, הווטסאפ כבר היה חסום.  כב' הש' יעל רז לוי:

 29 לא, לא, זה בהמשך. עו"ד אהרון רוזה:

 30 זה בהמשך, זה לא ביום חמישי? כב' הש' יעל רז לוי:

 31 אבל זה בהמשך. עו"ד אהרון רוזה:

 32 אז אני אומרת, עברת לערב, הערב. בסדר, אתה מתחיל מהבוקר. כב' הש' יעל רז לוי:

 33 הייתה חתונה באופקים. בערב עו"ד אלון דוידוב:

 34 בסדר, אתה מתחיל מהבוקר עכשיו, בסדר. אוקי, אתה בבוקר, בסדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 35הלאה. אז ככה, מה שכתוב פה, בעצם: "אתה מנסה להראות לי שאני לא  עו"ד אלון דוידוב:
 36צודקת כדי שלא תהיה בך טיפת אשמה, אבל זה כן מה שקרה". על מה אנחנו 
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 1תסבירי לי על מה את מדברת. אני לא הייתי חלק מהשיחה מדברים פה? 
 2 הזאת, על מה את מדברת?

 3 על הפסקת הדופק של העובר. עדה, גב' שירה משה:

 4 על...? עו"ד אלון דוידוב:

 5 הפסקת הדופק של העובר. עדה, גב' שירה משה:

 6שלא  למה שתהיה פה אשמה? "אתה מנסה להראות לי שאני לא צודקת כדי עו"ד אלון דוידוב:
 7 תהיה בך טיפת אשמה, אבל כן זה מה שקרה. תקרא על זה מחקרים". 

 8 לדעתי, היא כבר הסבירה את זה. כב' הש' יעל רז לוי:

 9 אתה רוצה שאני אגיב על זה שוב?  עדה, גב' שירה משה:

 10 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 11 כן, לדעתי, את אמרת את זה. כב' הש' יעל רז לוי:

 12 יה פה אשמה?למה שתה עו"ד אלון דוידוב:

 13אוקי. גבר שצורח את נשמתו ויורד על האישה שלו, שבהריון בחודש שלישי,  עדה, גב' שירה משה:
 14בתחילת חודש שלישי, צועק עליה למרות שכמה ימים לפני זה הוא הבטיח 
 15שלא תהיה מריבה על מה שאחיות שלו והמשפחה שלו עשו מריבה על 

 16ן אותי וגורם לי לבכות ולהיכנס ההיריון. צורח עליי ומאשים אותי ורק מקטי
 17 לסטרס, הלב שלי דפק על עשרת אלפים.

 18 אוקי. עו"ד אלון דוידוב:

 19 ואחרי שעתיים כאבי בטן תופת. אז כן, האשמה היא עליו. עדה, גב' שירה משה:

 20 שמה, שבגלל שהוא צעק עלייך... עו"ד אלון דוידוב:

 21 נכנסתי לסטרס. עדה, גב' שירה משה:

 22 והפסיק הדופק לעובר. עו"ד אלון דוידוב:

 23 נכון, זה מה שהיא חושבת. כב' הש' יעל רז לוי:

 24 שעתיים אחרי זה כאבי תופת, זה מה שאני אומרת.  עדה, גב' שירה משה:

 25לא, אבל היא העידה על זה גם, היא אמרה את זה פה. זה מה שהיא חושבת,  כב' הש' יעל רז לוי:
 26את זה וחושבת שהוא היא לא אמרה בשאלה רפואית/מחקרית. היא קושרת 

 27אשם בכך. היא הסבירה את זה גם בחקירה שלה, אם אני לא טועה, היא 
 28 אמרה את זה ממש בצורה ברורה. 

 29עכשיו, את אומרת אבל, את יותר מסבירה: "בגלל שלא יכולת לעמוד במילה  עו"ד אלון דוידוב:
 30שלך בשבת, שהבטחת שתעצור את זה ולא עצרת ועוד נכנסת בי, זה 
 31ההשלכות". מה היה בשבת, מה הוא לא עצר בשבת? מה הוא לא עמד במילה 

 32 שלו בשבת?

 33 הוא הבטיח שהמריבה, שהשנאה של אחותו לא תיכנס אלינו הביתה.  עדה, גב' שירה משה:

 34 שמה? עו"ד אלון דוידוב:

 35שהשנאה של אחותו לא תיכנס אלינו הביתה. אנחנו... הילד שיחק עם  עדה, גב' שירה משה:
 36הטלפון של סבתא שלו, היינו אצל ההורים שלו בחיפה, הילד שיחק עם 
 37הטלפון של הסבתא ואז ראינו הודעה מאחותו, שהיא שלחה אחרי שהיא 
 38שמעה שאני בהריון, שאני חצופה על זה שרק... בערך אני אומרת, שאני 
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 1שרק אמרתי תודה ולא המשכתי לדבר מעבר לזה ושהיא לא חצופה על זה 
 2רוצה לראות אותי יותר בחיים ולא להיות בקרבתי. ואז ראיתי את ההודעה 
 3ואמרתי לאביעד הנה, זה שוב התחיל, אין לי כוח לסרט שהיה שנה שעברה 
 4בגלל המשפחה שלך והוא הבטיח לי שהוא יעמיד אותם וידבר איתם על זה, 

 5 ושיהיה בסדר. זה היה בשבת. ביום רביעי היה את הפיצוץ. שלא יתערבו לנו

 6 על איזו אחות את מדברת? עו"ד אלון דוידוב:

 7 מה? עדה, גב' שירה משה:

 8 כשאת אומרת אחותו, על איזו אחות את מדברת? עו"ד אלון דוידוב:

 9 על ענת.  עדה, גב' שירה משה:

 10 לנו? אז ענת שונאת אותך, זה מה שאת אומרת עו"ד אלון דוידוב:

 11 את זה צריך לשאול אותה. זה מה שאני מרגישה. עדה, גב' שירה משה:

 12 את אמרת. עו"ד אלון דוידוב:

 13 זה מה שאני מרגישה, זו הרגשה. עדה, גב' שירה משה:

 14 זה מה שאת מרגישה, שענת שונאת אותך. עו"ד אלון דוידוב:

 15 זה מה שאני מרגישה, כן. עדה, גב' שירה משה:

 16וקי. אז ככה, אמרת מקודם שהוא צעק עלייך, כשהיית בחודש שלישי א עו"ד אלון דוידוב:
 17להריון הוא צעק עלייך אז אם אני מניח שאת אומרת שהוא צעק עלייך אז 

 18 זה יום רביעי. 02.09-. ה02.09-זה לפני ה

 19ביום רביעי הוא צעק עליי, זה מה שאמרתי עכשיו. הוא הבטיח שזה לא יכנס  עדה, גב' שירה משה:
 20יום שבת הוא הבטיח וביום רביעי זה התפוצץ. זה מה שאני הביתה, ב

 21 אומרת.

 22 אין לנו יום רביעי באמצע.  עו"ד אלון דוידוב:

 23מה זה אין יום רביעי? ביום שבת היינו אצל ההורים שלו בחיפה, ביום רביעי  עדה, גב' שירה משה:
 24 הוא התפוצץ עליי, זה מה שאני אומרת. 

 25 ום רביעי...הכאבים... י עו"ד אלון דוידוב:

 26 יום רביעי, אחרי שהוא התפוצץ עליי, אחרי שעתיים היו הכאבים.  עדה, גב' שירה משה:

 27הבנתי, אוקי. זאת אומרת: "בגלל שלא יכולת לעמוד במילה שלך בשבת,  עו"ד אלון דוידוב:
 28שהבטחת שתעצור את זה ולא עצרת, זה ההשלכות". ההשלכות הן, בעצם, 

 29 שמת עובר. 

 30 שהדופק הפסיק לעובר, כן. כה:עדה, גב' חן מל

 31 אוקי. ואז את כותבת לו: "רצית שלושה ילדים, אחד מת לך".  עו"ד אלון דוידוב:

 32 אחד מת, העובר מת, נכון.  עדה, גב' שירה משה:

 33 ואז את אומרת: "נשאר עוד אחד", הכוונה ל...? עו"ד אלון דוידוב:

 34 לעוד הריון אחד. עדה, גב' שירה משה:

 35 מה? ב:עו"ד אלון דוידו

 36לעוד הריון אחד. אחד יש לנו, שיהיה בריא, אחד עובר מת ויש עוד הריון  עדה, גב' שירה משה:
 37 אחד. 
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 1 למה יש עוד הריון אחד? עו"ד אלון דוידוב:

 2זה מה שיש לי בראש, זה מה שהיה לי לכתוב. אתה שואל אותי שאלות,  עדה, גב' שירה משה:
 3כאילו, מתוך עצבים, מתוך אובדן. אישה רק מאבדת עובר, בתוך כל הכאב 
 4הזה, כאילו, אני לא מבינה לאן אתה נכנס, לוויכוח בין... כאילו, באמת 

 5 מאוד קשה לי עם זה. 

 6 א. אביעד לא איבד עובר? כן, גם לי מאוד היה קשה לקרו עו"ד אלון דוידוב:

 7 אביעד איבד עובר. עדה, גב' שירה משה:

 8 באותה הזדמנות. עו"ד אלון דוידוב:

 9 אביעד גם איבד עובר. אביעד גם גרם לזה, בהרגשה שלי, לאבד את העובר. עדה, גב' שירה משה:

 10 אז הוא, בעצם, כמו שתקראי לו בהמשך... עו"ד אלון דוידוב:

 11ד גם ליד הילד ניסה לרצוח אותי ולא היה לו אכפת מהילד שצרח ואביע עדה, גב' שירה משה:
 12 צרחות אימה והילדים שמעו את זה מבחוץ והזעיקו עזרה.

 13בעצם, מה שאת אומרת, כמו שבהמשך אנחנו נשמע את זה מוקלט חוזר פעם  עו"ד אלון דוידוב:
 14 אחרי פעם, אביעד רצח את העובר.

 15 אני לא אמרתי את זה. עדה, גב' שירה משה:

 16 לא אמרת שהוא רוצח ושהוא רצח את העובר. עו"ד אלון דוידוב:

 17הוא אמר לי רוצחת באותו יום גם, לא פעם ולא פעמיים. הוא הכניס לי את  עדה, גב' שירה משה:
 18זה לפה אז האשמתי אותו בחזרה כי הוא קרא לי רוצחת. אני אמרתי לו 

 19את העובדות רוצח בחזרה. אתה לא היית בבית באותו רגע אז בוא, תשאל 
 20 לפני שאתה אומר, מטיח בי את הדברים האלו ככה. 

 21אוקי. אז אני אומר לך שפעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם את מטיחה בו  עו"ד אלון דוידוב:
 22 שהוא רוצח עוברים.

 23 והוא הטיח בי שאני רוצחת עוד לפני.  עדה, גב' שירה משה:

 24 זה בהקלטות. טוב, מעניין שאנחנו לא שומעים את עו"ד אלון דוידוב:

 25 שומעים, שומעים. פעמיים, לא פעם אחת. עו"ד מורן גז:

 26עכשיו, כשאת אומרת לו: "נשאר עוד אחד, בתקווה רבה שלא תחזור על  עדה, גב' שירה משה:
 27אותה טעות, שחס וחלילה לא נעבור את זה שוב". זה, זאת אומרת, נשאר 

 28עות, זאת אומרת, לך עוד סיכוי אחד לעוד עובר, אבל אם תחזור על אותה ט
 29 תצעק עליי... זו הכוונה? אני לא מבין את המשפט הסתום הזה.

 30 סתום בעינייך, למה אתה קורא למה שאני רושמת סתום? עדה, גב' שירה משה:

 31סתום, הכוונה חסר, חסר הבנה, זאת אומרת, אני לא מבין אותו. סתום זה  עו"ד אלון דוידוב:
 32 לא...

 33 שאתה קורא לי סתומה במילים אחרות.חשבתי  עדה, גב' שירה משה:

 34 המשפט הזה סתום, המשפט הזה הוא לא מובן ואני רוצה שתסבירי לי אותו. עו"ד אלון דוידוב:

 35 אני צריכה להגיב לזה? עדה, גב' שירה משה:

 36אם את נשאלת שאלות והתביעה לא מתנגדת בגדול... יכול להיות שאין לך  כב' הש' יעל רז לוי:
 37י לא יודעת מה קו החקירה שלו ולמה זה מוביל, אני לא הסבר, מה ש... אנ

 38 יודעת, לא נראה כל כך...
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 1 מה השאלה, שוב? בסדר. מה השאלה, שוב? עדה, גב' שירה משה:

 2תסבירי את המשפט: "נשאר עוד אחד, בתקווה שלא תחזור על אותה טעות,  עו"ד אלון דוידוב:
 3 שחס וחלילה לא נעבור את זה שוב". 

 4 אני רציתי תמיד שני ילדים. משה: עדה, גב' שירה

 5 אז אמרת נשאר עוד אחד, זה כאילו שיש לו עוד ניסיון לעוד עובר? עו"ד אלון דוידוב:

 6אז אני עונה, אני עונה. לא, אל תכניס לי מילים לפה. אני רציתי שני ילדים  עדה, גב' שירה משה:
 7 אז אמרתי שנשאר עוד סיכוי להיריון אחד. זו הכוונה שלי פה. 

 8 ושהוא לא יחזור על אותה טעות, מה זו הטעות? עו"ד אלון דוידוב:

 9אותה טעות, שהוא לא עוד פעם יתקוף אותי בגלל המשפחה שלו ועוד פעם  עדה, גב' שירה משה:
 10 אני אאבד את ה... העובר יאבד את הדופק. זו הכוונה.

 11 .אוקי. מה אביעד עונה לך את זוכרת? את יכולה לקרוא עו"ד אלון דוידוב:

 12 כן, אנחנו קוראים. כב' הש' יעל רז לוי:

 13 יפה. אביעד עונה לך: "את ההרס העצמי שלך את לא מסוגלת לקלוט". עו"ד אלון דוידוב:

 14 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 15ואז הוא אומר לך: "את פשוט ירדת מהפסים. אחד מת לי". כאילו, הוא  עו"ד אלון דוידוב:
 16 רופורציות. מצטט אותך, שאלוהים יעזור, כנסי לפ

 17 נכון, אחד מת, זו עובדה. עדה, גב' שירה משה:

 18 "עובר שלנו לא שרד ומכאן מספיק". נכון? זה מה שהוא אומר. עו"ד אלון דוידוב:

 19 זה מה שרשום, כן. עדה, גב' שירה משה:

 20 אוקי. ואז את עונה לו... עו"ד אלון דוידוב:

 21 טסאפ, ווטסאפ? אני חייבת לשאול, באמת. עו"ד דוידוב, אתה הולך לעבור וו כב' הש' יעל רז לוי:

 22 יש לנו הרבה, כל מילה וכל פסיק. עו"ד אלון דוידוב:

 23לא, אני, אני לא מתערבת גם כל כך לאדוני בחקירה, אבל אני מנסה לסכם  כב' הש' יעל רז לוי:
 24לעצמי את העניין. לא את התיק שלנו, את הדברים שלפני התיק ואיך 

 25כם ואדוני יגיד לי אם משהו לא הבנתי. היה ההשלכה שלהם. אני מנסה לס
 26הנאשם והמתלוננת, המתלוננת הייתה בהריון ואיבדה את העובר, עד כאן 
 27הסכמנו. התגובות של אנשים שונים, אני מדברת עכשיו באופן כללי, לכל 
 28מיני סיטואציות כאלו, אבל, אובדן, הן שונות ורבות, היא תיארה את 

 29דבר הזה יצר ביניהם רגשות שליליים ויחסים תגובתה וכולי. עצם העניין שה
 30לא טובים ודברים היא סיפרה, אין על זה מחלוקת, היא האשימה אותו 
 31וכולי. אתה חושב שזה, מה שהיא אמרה לו באותו ווטסאפ שלא ביום 
 32האירוע, יהיה רלוונטי לנו להכרעה האם מדובר בניסיון רצח או בעבירה 

 33, במקרה, לא יודעת, ביחסים לא שאתם אומרים? לדעתי, ממש לא. נניח
 34טובים, עדיין אנחנו שואלים האם במקרה הזה, בנקודת הזמן הזאת, זה 
 35ניסיון רצח או לא. מה הווטסאפ שהראו קודם על התגובה שלה למילים שלו? 
 36א', זה יהיה בפנינו, היחסים לא היו טובים, כמו שהיא אמרה בעצמה, אז על 

 37 העניין הזה? תסבירו לי.  מה אנחנו... לאן אנחנו הולכים עם

 38 כבודכם, כבודכם, יש פה כמה מחלוקות בתגובה לכתב האישום. עו"ד אהרון רוזה:

 39 נכון. כב' הש' יעל רז לוי:
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 1 .5וסעיף  2יש סעיף  עו"ד אהרון רוזה:

 2 רגע, רגע, אני רוצה מולי, שתגיד לי בדיוק. דיברנו על זה גם, נכון?  כב' הש' יעל רז לוי:

 3 בבקשה, בבקשה. זו לא המחלוקת היחידה בתיק. זה:עו"ד אהרון רו

 4 אתה צודק, אז עכשיו תסביר לי.  כב' הש' יעל רז לוי:

 5 המחלוקות מאוד ממוקדות.  עו"ד אהרון רוזה:

 6מעולה, אז עכשיו רק תסביר לי איך הווטסאפ, כל מילה תשליך על  כב' הש' יעל רז לוי:
 7 המחלוקת הזאת?

 8בכתב האישום ובתגובה שלנו, אתם  5ואת סעיף  2סעיף כבודכם, את  עו"ד אהרון רוזה:
 9צריכים להכריע בהם, אוקי? המדינה אמרה שהיא לא מסכימה לתגובה 

 10ותראו איך אנחנו מגיבים לזה,  5-וב 2-שלנו לאותם דברים. תראו מה כתוב ב
 11 בסדר?

 12 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 13 מיותר להרחיב. עו"ד אהרון רוזה:

 14 אוקי. לוי:כב' הש' יעל רז 

 15איך מוכיחים את זה? הרי, כל מה שהנאשם יגיד, לא תאמינו לאף מילה,  עו"ד אהרון רוזה:
 16נכון? אבל אנחנו לא צריכים את הנאשם, יש לנו את מה שהגברת כותבת, 

 17 10את מה שהגברת שולחת, מה לעשות? זה קורה יום לפני האירוע. לא 
 18 חודשים לפני, יום לפני. 8חודשים לפני, לא 

 19 , בסדר.5-ו 2הבנתי,  כב' הש' יעל רז לוי:

 20 בסדר? עו"ד אהרון רוזה:

 21 אוקי, בסדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 22 שם עו"ד דוידוב נמצא עכשיו. עו"ד אהרון רוזה:

 23 אוקי, בסדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 24 זה בונה את הקו. עו"ד אלון דוידוב:

 25 בסדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 26 שפט יראה.שבית המ עו"ד אלון דוידוב:

 27 ברור, זה גם בפנינו, כמו שאמרנו להם על ההשמעה. שלכם, בסדר גמור. כב' הש' יעל רז לוי:

 28תראי, אז ככה, את שואלת אותו למה הוא לא שרד, למה פסק לו הדופק  עו"ד אלון דוידוב:
 29 והוא עונה לך, אביעד...

 30 , כן?17-אנחנו עדיין ב כב' הש' יעל רז לוי:

 31 .17-כן, כל ההתכתבות הזאת היא מה עו"ד אלון דוידוב:

 32 . בסדר גמור.17.09-הכל מה כב' הש' יעל רז לוי:

 33 כן.  עו"ד אלון דוידוב:

 34 את עוקבת, גברתי? יש לך את העמוד הזה? כב' הש' יעל רז לוי:

 35 כן, יש לי. תודה. עדה, גב' שירה משה:

 36 מצוין. כב' הש' יעל רז לוי:
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 1 יום, כל יום את צריכה לשחרר את הרוע".  עונה לך אביעד: "כל עו"ד אלון דוידוב:

 2 אדוני יכול טיפה להגדיל את הגופנים שם?  כב' הש' אהרון משניות:

 3 מה אדוני שואל? עו"ד אלון דוידוב:

 4 אדוני יכול טיפה להגדיל את המסך? כב' הש' אהרון משניות:

 5 אני לא חושבת כי זה בתוך תמונה. בסדר.  כב' הש' יעל רז לוי:

 6 בסדר, זה בסדר. תודה. ון משניות:כב' הש' אהר

 7 מצוין. כב' הש' יעל רז לוי:

 8כל יום, כל יום לשחרר את הרוע, מה זה עושה לך, זה   עונה לך: "אותו דבר עו"ד אלון דוידוב:
 9עושה לך טוב ככה להיות בהרגשה"? ואת אומרת לו: "אין פה שום רוע, זאת 

 10שיש רוע בדברים  המציאות". במה, לדעתך, אביעד מתכוון כשהוא אומר
 11 שלך?

 12 צריך לשאול אותו, אני רשמתי שאין פה שום רוע. עדה, גב' שירה משה:

 13אוקי. אז אני אגיד לך שכשאת מאשימה אבא במוות של עובר הוא מתרגם  עו"ד אלון דוידוב:
 14 את זה כרוע.

 15רוע זה לתקוף אותי ככה, אישה בהריון, בצעקות ובהאשמות ובהטחות.  עדה, גב' שירה משה:
 16 ואחר כך, כשאני נופלת בערב על הרצפה, לא לנסות לעזור לי לקום. זה רוע.

 17 זה הרוע. אוקי. נכון שגם אחרים במשפחה של אביעד מאשימים אותך ברוע? עו"ד אלון דוידוב:

 18 מה, מה? אני לא שומעת. כב' הש' גילת שלו:

 19 אחרים במשפחה של אביעד מאשימים אותך ברוע? עו"ד אלון דוידוב:

 20 אתה שואל אותי את זה? ב' שירה משה:עדה, ג

 21 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 22 או שאומר לי. עדה, גב' שירה משה:

 23 אני שואל. עו"ד אלון דוידוב:

 24 אני לא יודעת.  עדה, גב' שירה משה:

 25אני אומר, האם ידוע לך שגם אחרים במשפחה של אביעד מאשימים אותך  עו"ד אלון דוידוב:
 26 ברוע?

 27 י לא יודעת מה אחרים חושבים.אנ עדה, גב' שירה משה:

 28זו התשובה שלך. כי את אומרת: "זה הרוע שלך, שנכנס בך והחלטת  עו"ד אלון דוידוב:
 29להתעמת איתי שוב בגלל המשפחה. בגלל שלא יכולת לסתום את הפה שלך 
 30כל המצב הזה קרה". "בגלל שלא יכולת להסתים את הפה של אחותך". אז 

 31 זה קרה בגלל שהוא לא...

 32 תמשיך אבל מה אני רושמת לו: "גבר על האישה שלך, לצעוק עליה". ב' שירה משה:עדה, ג

 33 "ואחותך, שמסכסכת, ללטף".  עו"ד אלון דוידוב:

 34 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 35 עוד פעם, זו האחות ענת? עו"ד אלון דוידוב:

 36 נכון. עדה, גב' שירה משה:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 49 

 1 היא מסכסכת ביניכם? עו"ד אלון דוידוב:

 2 נכון. ה משה:עדה, גב' שיר

 3 היא מסכסכת. עו"ד אלון דוידוב:

 4 היא זו שביקשה ממנו להתגרש לפני שנה. עדה, גב' שירה משה:

 5 לפני שנה? כב' הש' גילת שלו:

 6 שנה, שנה וקצת. עדה, גב' שירה משה:

 7היא ביקשה ממנו להתגרש ממך, אוקי. הגעת לנקודה, נעבוד איתה. ומה הוא  עו"ד אלון דוידוב:
 8 אמר?

 9אני לא זוכרת מה הוא ענה לה, הוא המציא איזה משהו, אני לא יודעת מה  ' שירה משה:עדה, גב
 10 הוא אמר.

 11 איך את יודעת שהיא ביקשה ממנו להתגרש? עו"ד אלון דוידוב:

 12 הוא העביר לי את השיחה הקולית בווטסאפ. עדה, גב' שירה משה:

 13 מה הוא? עו"ד אלון דוידוב:

 14 את השיחה הקולית לפני שנה.הוא העביר לי  עדה, גב' שירה משה:

 15 הוא העביר לך את השיחה. עו"ד אלון דוידוב:

 16 כן. עדה, גב' שירה משה:

 17 , נכון? שנה וחצי לפני האירוע הזה.2019זו, למעשה, שיחה ממאי  עו"ד אלון דוידוב:

 18 נראה לי שיוני, אבל יכול להיות. נראה לי שיוני. עדה, גב' שירה משה:

 19 .2019יוני  עו"ד אלון דוידוב:

 20 נראה לי יוני, כן. עדה, גב' שירה משה:

 21 ומאז השיחה הזו שמורה אצלך בטלפון? עו"ד אלון דוידוב:

 22זה אצלי, היא לא שמורה, היא בטלפון. הוא שלח לי את זה בווטסאפ וזה  עדה, גב' שירה משה:
 23 נשאר בווטסאפ.

 24אותה, מאזינה לה השיחה הזאת, שנקרא לה הקלטה, היא גם... את שומעת  עו"ד אלון דוידוב:
 25 לחודש, נכון? 18-סתם במקרה בבוקר ערב החג, זאת אומרת, בבוקר ה

 26 לא בבוקר, לא. עדה, גב' שירה משה:

 27 לחודש, עובר לאירוע, עובר לתקיפה. 18-במהלך היום של ה עו"ד אלון דוידוב:

 28 מה, השיחה של האחות היא שיחה קולית? כב' הש' יעל רז לוי:

 29, כן, הוא העביר לה, היא אמרה שהוא העביר לה אותה. כן, היא אמרה כן כב' הש' יעל רז לוי:
 30 שהוא העביר לה. ושמעת, בעצם, את מה שהיא אמרה לו.

 31שמעתי את מה שהיא אמרה לו, את מה שהוא אמר לה. את זה שהיא  עדה, גב' שירה משה:
 32מאיימת להרוג אותי, את זה שהוא אומר שהיא תמות. שמעתי את כל מילות 

 33 לפיי. כן, מאוד כיף.החיבה כ

 34 שהיא, ענת, מאיימת להרוג אותך. עו"ד אלון דוידוב:

 35 כן, לא שמעת את זה? עדה, גב' שירה משה:
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 1 יש בשיחה הזאת. עו"ד אלון דוידוב:

 2 יש בשיחה. עדה, גב' שירה משה:

 3 שענת תהרוג אותך. עו"ד אלון דוידוב:

 4 .היא אומרת לו: "אני אהרוג אותה", כן עדה, גב' שירה משה:

 5לחודש, מוציאה את הטלפון  18-אוקי. ובעצם, את הולכת איפשהו במהלך ה עו"ד אלון דוידוב:
 6 שזה שמור בו, כמו שאמרנו, שנה וחצי ומאזינה לשיחה. מאזינה להקלטה.

 7אני לא מאזינה, אני אומרת לו תשמע את אחותך, איך היא מדברת. אני כל  עדה, גב' שירה משה:
 8ם קשר, אחותך מגנה על הגרוש שלה ואתה לא הזמן אמרתי לו גם, בלי שו

 9אומר לה שלא תדבר על אשתך, האימא של הילד שלה. כמה שהיא שומרת 
 10על הגרוש שלה, אתה, שיש לך אישה, אתה לא אומר לה שתשתוק ולא תדבר 

 11 עליי. 

 12 למה, בעצם, הוא צריך לבחור בינך לבין המשפחה שלו? עו"ד אלון דוידוב:

 13הוא לא צריך לבחור, הוא יכול לבחור, כמו שאמרו לנו ביעוץ הזוגי, להגיד  עדה, גב' שירה משה:
 14למשפחה שלו לא להתערב ולשמור את מה שהם חושבים אצלם בפה, אצלם 

 15 בפנים ולא להוציא ולא להתערב. 

 16 אז הוא לא... את לא מבקשת ממנו, בעצם, לבחור בינך לבין המשפחה שלו? עו"ד אלון דוידוב:

 17אף פעם לא אמרתי את זה בפירוש: "זה או אני או הם". להפך, גם כשהוא  שה:עדה, גב' שירה מ
 18ביקש לנסוע אליהם אמרתי אין בעיה ובערב חג של שבועות הוא ביקש ללכת 
 19אליהם ואמרתי בסדר. הוא רצה ללכת והם לא הזמינו אותנו, הם אמרו לנו 

 20 לא ואז הלכנו למשפחה שלי. 

 21 לא ביקשת ממנו לבחור צד.  טוב. אז אף פעם עו"ד אלון דוידוב:

 22 לא זכור לי שאמרתי, לא זכור לי, לא זכור לי שאמרתי: "זה או אני או הם".  עדה, גב' שירה משה:

 23 עם מי עוד במשפחה שלו את מסוכסכת או שאת... עו"ד אלון דוידוב:

 24 אני מדברת עם כולם. עדה, גב' שירה משה:

 25 עם כולם. עו"ד אלון דוידוב:

 26בפעם האחרונה כולם היו ביום הולדת שנה של הילד שלנו, זו פעם אחרונה  ה:עדה, גב' שירה מש
 27שראיתי את כולם ביחד. אחרי חודשיים עברנו למצפה רמון, תמיד הזמנו 
 28את כולם. את ההורים שלו, כל פעם שנסענו לצפון ביקרנו אותם, תמיד. אבא 

 29ו שלו והגיס ביקרו אצלנו פעם אחת. מעבר לזה, אמרו לנו: "כשתחזר
 30מהגולה נראה אתכם". אבל מה זה קשור גם לניסיון? אני לא מבינה גם מה 
 31הקשר. כל הוויכוח המשפחתי, ייעוץ זוגי, למה שקרה ב... אני באמת לא... 

 32 איך זה קשור? 

 33תראי מה אביעד עונה לך: "תסתכלי על האמת במשקפיים פקוחות, תגלי  עו"ד אלון דוידוב:
 34 בדיוק בגלל איזו משפחה". 

 35 אוקי. גב' שירה משה: עדה,

 36ואת עונה לו: "ממש כפיים מגיע לך. בגלל אחותך השטן שהרסה להורים  עו"ד אלון דוידוב:
 37 שלך את כל סוף השבוע. אישה קנאית וסכסכנית".

 38 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 39 על מי את פה מדברת? עו"ד אלון דוידוב:
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 1 על אותה אחות. עדה, גב' שירה משה:

 2 על אותה אחות. עו"ד אלון דוידוב:

 3 אין מחלוקת למה שיש בווטסאפים.  עו"ד מורן גז:

 4 למה את מפריעה לי? עו"ד אלון דוידוב:

 5הם הסבירו קודם למה הם מכוונים במענה. אני חושבת שאפשר לתת להם  כב' הש' גילת שלו:
 6 קצת.

 7 כן, יש להם... כן, אני אמרתי, אבל זה הקו שלהם, בעצם.  כב' הש' יעל רז לוי:

 8רק אולי כדי לתת לנו את התמונה הכוללת, יש לו עוד אחים ואחיות,  הש' גילת שלו: כב'
 9 לאביעד?

 10 יש לו עוד שתי אחיות. עדה, גב' שירה משה:

 11 עוד שתי אחיות? והבעייתיות שהייתה, הייתה רק עם ענת? כב' הש' גילת שלו:

 12 כן. עדה, גב' שירה משה:

 13 כן? אוקי. כב' הש' גילת שלו:

 14רק עם ענת. למה, בעצם, היא שטן? למה ענת שטן, למה את מכנה אותה שטן  דוידוב:עו"ד אלון 
 15 עם ארבעה סימני קריאה?

 16 בגלל ההודעה שראיתי. עדה, גב' שירה משה:

 17 מלפני שנה וחצי. עו"ד אלון דוידוב:

 18 לא, בגלל ההודעה שראיתי ביום שבת. עדה, גב' שירה משה:

 19 עוד הודעה.אה, ביום שבת ראית  עו"ד אלון דוידוב:

 20 כן. עדה, גב' שירה משה:

 21 איזו הודעה ראית ביום שבת? עו"ד אלון דוידוב:

 22 תראה, היא פה מונחת לכולם. עדה, גב' שירה משה:

 23 מונחת. עו"ד אלון דוידוב:

 24 כן. עדה, גב' שירה משה:

 25אנחנו נגיע להודעה הזאת עוד רגע, אבל קודם כל תגידי לי, איך הקשר בין  עו"ד אלון דוידוב:
 26 אביעד לענת?

 27 תשאל אותו, לא אותי. עדה, גב' שירה משה:

 28 מה את יודעת על הקשר בין אביעד לענת? עו"ד אלון דוידוב:

 29 עוד הפעם, תשאל אותו.  עדה, גב' שירה משה:

 30 אני שואל אותך. עו"ד אלון דוידוב:

 31 כמו שהוא לא יכול לענות על הקשר שלי עם אחים שלי.  עדה, גב' שירה משה:

 32 אני לא יודע. מה את יודעת על הקשר בין אביעד לענת? דוידוב: עו"ד אלון

 33 אחים.  עדה, גב' שירה משה:

 34 אחים. יש ביניהם קשר טוב, הם אחים קרובים? עו"ד אלון דוידוב:
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 1 אתה צריך לשאול אותו, לא אותי. עדה, גב' שירה משה:

 2 אותו אני שאלתי גם. עו"ד אלון דוידוב:

 3 ודעת לענות לך על זה.אני לא י עדה, גב' שירה משה:

 4 אני מתנגד. עו"ד אבי ביטון:

 5 אני לא מבינה למה, מה אתה רוצה ממני. עדה, גב' שירה משה:

 6 מדובר בעדות סברה. עו"ד אבי ביטון:

 7 איזו סברה, מה סברה? עו"ד אלון דוידוב:

 8 לא, אבל למה אתם נכנסים אחד לדברי השני?  כב' הש' גילת שלו:

 9 וא מפריע לי?למה ה עו"ד אלון דוידוב:

 10 אבל, עו"ד דוידוב, יש לו התנגדות, נשמע ונחליט. כב' הש' גילת שלו:

 11אני מתנגד. חברי שאל את העדה מספר פעמים את אותה שאלה ומדובר  עו"ד אבי ביטון:
 12 בעדות סברה. היא כבר ענתה לו על השאלה הזאת ואין מה להוסיף.

 13 כן, עו"ד דוידוב. כב' הש' יעל רז לוי:

 14 כן, אנחנו עוברים הלאה. דוידוב: עו"ד אלון

 15נראה לי שניתן להתקדם. בכל זאת, ראיתי את המענה שלכם, הבנתי מה  כב' הש' יעל רז לוי:
 16עו"ד רוזה אמר, אבל אנחנו הבנו שיש עוד בני משפחה. כאילו, אם נפרוס 

 17 עכשיו את כל היריעה של היחסים אז... והמשפחה, מעמדות, אז...

 18 ודכם, עם כל הכבוד, אנחנו וויתרנו פה על כמה עדים.כב עו"ד אלון דוידוב:

 19נכון, אתה צודק, אבל עדיין מבחן הרלוונטיות חל ולכן, אני לא מתערבת.  כב' הש' יעל רז לוי:
 20 אבל באמת תראה אם זה...

 21 את האמת, אם נזכור, אנחנו גם וויתרנו על העדות הזאת.  עו"ד אלון דוידוב:

 22 זכור והכל בסדר. טוב, הכל כב' הש' יעל רז לוי:

 23ככה, עכשיו תראי, אני מפנה אותך פה לקטע: "בגלל אחותך השטן שהרסה  עו"ד אלון דוידוב:
 24להורים שלך את כל סוף השבוע". ב: "הרסה להורים שלך את כל סוף 
 25השבוע", למעשה, אנחנו רואים כבר, כמו שכולנו יודעים, בווטסאפ יש וי 

 26אה את זה? "בגלל אחותך השטן אחד ולא שני וי כחולים, נכון? את רו
 27 שהרסה להורים שלך את כל סוף השבוע. אישה קנאית וסכסכנית".

 28 אוקי. וי אחד זה אומר שזה נשלח ולא נקרא. כב' הש' יעל רז לוי:

 29 זה אומר שלא התקבל.  עו"ד אלון דוידוב:

 30 כן, אבל אפשר להבין למה בווטסאפ שלו. כב' הש' גילת שלו:

 31 ן.כ כב' הש' יעל רז לוי:

 32כן. למה, מה קורה פה, בעצם? מה קורה פה, בשלב הזה, למה הוא לא מקבל  עו"ד אלון דוידוב:
 33 את ההודעות שלך?

 34 כי הוא חסם אותי.  עדה, גב' שירה משה:

 35 כי מה? עו"ד אלון דוידוב:

 36 כי הוא חסם אותי.  עדה, גב' שירה משה:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 53 

 1 הוא חסם אותך.  עו"ד אלון דוידוב:

 2אוקי. טוב, אנחנו רואים שם את כל עניין החסימה, בדיוק מה שהיא סיפרה  כב' הש' יעל רז לוי:
 3 מאותו רגע. טוב.

 4חסם. ואז הוא אומר לך: "את פשוט לא ראויה שאגיב חזרה, תודה על כל  עו"ד אלון דוידוב:
 5 הברכות למשפחה שלי".

 6 רת... תודה.עו"ד דוידוב, אתה יכול לנסות שוב להגדיל את זה? כי כשחז כב' הש' יעל רז לוי:

 7כן. ופה יש לנו: "את פשוט לא ראויה שאני אגיב חזרה, תודה על כל הברכות  עו"ד אלון דוידוב:
 8למשפחה שלי, לאחיות ולהורים שלי". "תלמד לחיות עם האמת ולא עם 
 9השקר". עונה לך: "את הזויה לגמרי וזו לא פעם ראשונה". ואז את באמת 

 10 שולחת לו צילום מסך שנמצא אצלך.

 11 כן. , גב' שירה משה:עדה

 12 שמתחיל במילים: "אימא יקרה", נכון? מה זה, צילום המסך הזה? עו"ד אלון דוידוב:

 13 זו הודעה מאחותו לאימא שלו. עדה, גב' שירה משה:

 14 הודעה מאחותו שכותבת למי? עו"ד אלון דוידוב:

 15 לאימא שלו, אמרתי. אמרתי, הודעה מאחותו לאימא שלו. עדה, גב' שירה משה:

 16, כמו שאנחנו רואים בצד ימין למעלה, שזה 28.08-לאימא שלו. שכותבת ב אלון דוידוב: עו"ד
 17 יום שישי. 

 18 זה... עדה, גב' שירה משה:

 19 חזרנו אחורה. כב' הש' יעל רז לוי:

 20 .28.08 עו"ד אלון דוידוב:

 21 הוא שולח לה? כב' הש' יעל רז לוי:

 22 אני שולחת לו. עדה, גב' שירה משה:

 23 את שולחת לו? :כב' הש' יעל רז לוי

 24 כן. עדה, גב' שירה משה:

 25ההתכתבות הזאת בי: "אימא יקרה, הכלה שלך צריכה להתבייש. אני  עו"ד אלון דוידוב:
 26 מברכת אותה להריון..."

 27 טוב, קראנו, אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 28 אני אמרתי את זה כבר. עדה, גב' שירה משה:

 29 קודם כל, התכתבות בין ענת לבין... מה... איך זה הגיע אלייך, עו"ד אלון דוידוב:

 30אני סיפרתי את זה בהתחלה, הילד שיחק עם הטלפון של הסבתא ואז ראיתי  עדה, גב' שירה משה:
 31 את ההודעה הזו.

 32 אז...? כב' הש' יעל רז לוי:

 33 שבת. -היינו בחיפה אצל ההורים שלו שישי עדה, גב' שירה משה:

 34 בקיץ? כב' הש' יעל רז לוי:

 35 באוגוסט, כן. משה:עדה, גב' שירה 

 36 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 54 

 1 . 28.08 עו"ד אלון דוידוב:

 2 ראית וצילמת אותה או משהו, כי יש לך אותה. כב' הש' יעל רז לוי:

 3הראיתי את זה לאביעד גם ואמרתי לו תראה. אחרי שהוא ראה את זה הוא  עדה, גב' שירה משה:
 4אמרתי לו: "הבטחת לי,  הבטיח לי שהוא יעשה לזה סוף ובגלל זה כל הזמן

 5 הבטחת לי".

 6 היא העידה על זה מקודם בחקירה ראשית. כב' הש' אהרון משניות:

 7 כן, היא העידה על זה. כב' הש' יעל רז לוי:

 8 אז ממה את צריכה להתבייש את חושבת, לפי מה שענת אומרת? עו"ד אלון דוידוב:

 9 ליה?היא צריכה לפרש את מה שענת אומרת ע כב' הש' יעל רז לוי:

 10 מה היא חושבת, מה עבר לה בראש? עו"ד אלון דוידוב:

 11 אבל כתוב, עו"ד דוידוב. כב' הש' גילת שלו:

 12באמת, כאן אני כבר... זה לא למענה. תראה, אנחנו באמת נעשה התמחות  כב' הש' יעל רז לוי:
 13ביחסים בין האחות אליה, הבנו שבאופן... הם לא היו טובים. נראה לי שזה 
 14באמת רחוק מה... נראה לי רחוק מהתיק שלנו. באוגוסט גם. היא מדברת 

 15 בעד עצמה. 

 16כותבת לו: "אחותך הזויה, טוב. בעצם, ההמשך של השרשור זה שאת  עו"ד אלון דוידוב:
 17מכשפה, קנאית". את מצטטת אותה: "אבי, תתגרש, אני גרושה עם שלושה 
 18ילדים, גם אתה יכול להיות גרוש. מי אמר את זה, אם לא אחותך הקנאית 
 19שמאחלת רק רע לכולם? היא מאחלת לך דברים כאלה, אישה רעה וקנאית, 

 20לה שהקראתי עכשיו גם להקיא ממנה". עכשיו, גם את ה... כל ההודעות הא
 21 מלווה וי אחד. 

 22 זה לא גם מלווה, זה מעכשיו הוא חסם אותי. עדה, גב' שירה משה:

 23 הבנתי. בשלב הזה, בעצם, הוא חוסם אותך. עו"ד אלון דוידוב:

 24 זו פעם שנייה.  כב' הש' גילת שלו:

 25 כן. מה, סליחה? עדה, גב' שירה משה:

 26 זו כבר פעם שנייה. כב' הש' גילת שלו:

 27 לא, זו פעם ראשונה.  עדה, גב' שירה משה:

 28 פעם ראשונה שהוא חוסם אותך. עו"ד אלון דוידוב:

 29 זו פעם ראשונה. עדה, גב' שירה משה:

 30 הוא לא חסם קצת ושחרר. עו"ד אלון דוידוב:

 31 לא, לא, זו פעם ראשונה. עדה, גב' שירה משה:

 32 טוב.  כב' הש' יעל רז לוי:

 33 חוסם, מ: "אחותך ההזויה, המכשפה והקנאית". אז רק פה הוא עו"ד אלון דוידוב:

 34 .17-, כן? חזרנו ל17-אנחנו מדברים על ה כב' הש' יעל רז לוי:

 35 עכשיו, למה, בעצם, אביעד חוסם אותך? עו"ד אלון דוידוב:

 36 אתה צריך לשאול אותו.  עדה, גב' שירה משה:
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 1 את אומרת במשטרה, את כן נותנת על זה תשובה.  עו"ד אלון דוידוב:

 2 מה? דה, גב' שירה משה:ע

 3במשטרה את אומרת שזה, מבחינתך, אקט של אלימות כלפייך. לחסום  עו"ד אלון דוידוב:
 4 אותך בווטסאפ. 

 5לחסום זה כן, זה אקט של אלימות. אתה יכול גם לשאול כל אחת שמדברת  עדה, גב' שירה משה:
 6 על אלימות, שתגיד את זה. 

 7 פשוט נשבר טוטאלית ובמקום לענות לך... אני אומר לך שאביעד עו"ד אלון דוידוב:

 8 מה? אני לא שומעת. עדה, גב' שירה משה:

 9נשבר, נשבר, עבר בו איזשהו שבר. במקום לענות לך לקללות ולנאצות האלה  עו"ד אלון דוידוב:
 10 הוא פשוט... של משפחתו. הוא פשוט מעדיף לחסום ולא לשמוע.

 11 מה השאלה? עו"ד אבי ביטון:

 12 מה את אומרת על זה? :עו"ד אלון דוידוב

 13 זאת השאלה. כב' הש' יעל רז לוי:

 14 לא הבנתי את השאלה. עדה, גב' שירה משה:

 15 אני אומר לך שאביעד פשוט... עו"ד אלון דוידוב:

 16 הוא מציע לך משהו, הסבר למה הוא חסם אותך. כב' הש' יעל רז לוי:

 17מציע לך. אביעד, פשוט עבר בו איזשהו רגע של שבר, הוא לא יכול היה יותר  עו"ד אלון דוידוב:
 18לעמוד בנאצות האלה, בקללות שאת מטיחה, בהכפשות האלה שאת מטיחה 
 19באחותו וגם בו, שהוא היה... פשוט רצה שקט והוא חוסם את הווטסאפ. מה 

 20 יש לך להגיד? אני, מבחינתי, אני אומר לך שזה אקט של שקט. 

 21 אקט של שקט? טוב. ' שירה משה:עדה, גב

 22לא, לא מסכימה איתי. בסדר, זכותך. ואז את יודעת, את זוכרת מה את  עו"ד אלון דוידוב:
 23 עושה בשלב הזה?

 24 אני שולחת לו מייל. עדה, גב' שירה משה:

 25 את מאגפת אותו מימין, את לא נותנת לו את השקט שהוא כל כך ייחל לו.  עו"ד אלון דוידוב:

 26 הוא לא ביקש שקט, ראית אותו רושם שהוא מבקש שקט?  רה משה:עדה, גב' שי

 27 לא ביקש. עו"ד אלון דוידוב:

 28 לא ביקש.  עדה, גב' שירה משה:

 29 רק חסם אותך.  עו"ד אלון דוידוב:

 30 רק.  עדה, גב' שירה משה:

 31 הוא לא רצה לדבר איתך. עו"ד אלון דוידוב:

 32 הוא בעלי, להזכירך, היה. עדה, גב' שירה משה:

 33רק חסם אותך. ואז את שולחת לו מייל, זאת אומרת, לא מכבדת את זה  אלון דוידוב:עו"ד 
 34 שהוא רוצה לחסום אותך ולא לתקשר. 

 35 לכבד את זה שהוא רוצה לחסום אותי? עדה, גב' שירה משה:

 36 כן, לכבד את זה. עו"ד אלון דוידוב:
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 1 לכבד. "פשש", טוב. עדה, גב' שירה משה:

 2 לא? עו"ד אלון דוידוב:

 3 אני לא יודעת עם מי אתה חיי בבית, אבל בסדר, לכבד.  גב' שירה משה: עדה,

 4 טוב. עו"ד אלון דוידוב:

 5 אני לא חושבת שזה לכבד לחסום. עדה, גב' שירה משה:

 6 לא מכבד לחסום, זה אקט של אלימות.  עו"ד אלון דוידוב:

 7 כן. עדה, גב' שירה משה:

 8 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 9 בפירוש. עדה, גב' שירה משה:

 10-אז את עולה איתו ואנחנו רואים שמהרגע שהוא חוסם אותך בווטסאפ, ב עו"ד אלון דוידוב:
 shirisacov? 11דקות את שולחת מייל, נכון? זה המייל שלך:  11:11

 12 כן.  עדה, גב' שירה משה:

 13 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 shirisacov. 14 עדה, גב' שירה משה:

 15. שם את כותבת לו: "תתבייש לך", חמישה סימני קריאה.  shirisacov עו"ד אלון דוידוב:
 16"חוסם אותי. תחסום את אחותך שפוגעת יום יום במשפחה שלך". זו 
 17הכותרת. ההמשך הוא: "אדם שפל אתה, לא ראוי לאישה כמוני. תתבייש 

 18 לך. במקום לעמוד איתן עם המשפחה שלך". 

 19 את לא רואה. עו"ד אהרון רוזה:

 20 אני, אני... זה בסדר.  עדה, גב' שירה משה:

 21 יש את זה ב... עו"ד אהרון רוזה:

 22 זה באותו ת'. עו"ד מורן גז:

 23 כן, כן, אנחנו רואים. כב' הש' יעל רז לוי:

 24 אנחנו רואים את זה, זה מספיק גדול. בסדר, תודה. כב' הש' אהרון משניות:

 25 מה, זה צורף לווטסאפים?  כב' הש' גילת שלו:

 26 כן, כן. עו"ד מורן גז:

 27טוב, נראה אחר כך ונסביר את הכל. עכשיו אנחנו רואים את זה מולנו, זה  הש' יעל רז לוי: כב'
 28 בסדר גמור. 

 29 הבאתם לא את המיילים, את הווטסאפ.  עו"ד אבי ביטון:

 30הוא שאל אותי ואמרתי שאין צורך בזה, אם הם מקריאים את זה אז אין  עדה, גב' שירה משה:
 31 צורך.

 32 בר לא צריך. לא, אם יש לבית המשפט את זה...את זה כ עו"ד אהרון רוזה:

 33 לנו יש את זה. כב' הש' גילת שלו:

 34 יש כבר מסודר מהמחשב. עו"ד אהרון רוזה:

 35 בסדר, אז אתם תגישו בדיון הבא. חבל על הזמן, בסדר? כב' הש' יעל רז לוי:
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 1 בסך הכל, שלושה אימיילים.  עו"ד אלון דוידוב:

 2 בסדר.  כב' הש' יעל רז לוי:

 3 היא שולחת, הוא חוזר והיא מחזירה לו. אלון דוידוב: עו"ד

 4 כן, בסדר גמור. כב' הש' יעל רז לוי:

 5טוב, אז את אומרת: "פשוט אדם שפל אתה". עכשיו, למה הוא שפל בשלב  עו"ד אלון דוידוב:
 6 הזה? למה היה חשוב להגיד לו שהוא שפל עם ארבעה סימני קריאה?

 7 אותי.כי הוא חסם  עדה, גב' שירה משה:

 8 בגלל שהוא חסם אותך. עו"ד אלון דוידוב:

 9 זו לא התנהגות, כן, זו לא התנהגות מקובלת בכלל. עדה, גב' שירה משה:

 10אוקי. וזה גם אומר שהוא לא ראוי לאישה כמוך, נכון? אותה שפלות של  עו"ד אלון דוידוב:
 11 החסימה זה גם אומר שהוא לא ראוי לאישה כמוך.

 12 בכללי, בכללי.לא,  עדה, גב' שירה משה:

 13בכללי. "במקום לעמוד איתן עם המשפחה שלך". עוד פעם את אומרת. איתן  עו"ד אלון דוידוב:
 14 עם השפחה שלך, הכוונה לעמוד איתך.

 15 ועם ליאון, כן. עדה, גב' שירה משה:

 16 ועם ליאון? עו"ד אלון דוידוב:

 17 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 18 ומר לך שאת לא מתכוונת רק לענת.מול המשפחה שלו. אני א עו"ד אלון דוידוב:

 19 מול ההודעה הזאת של אחותו. עדה, גב' שירה משה:

 20 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 21 מול ההודעה הזאת של אחותו ביום שבת. עדה, גב' שירה משה:

 22 מול ההודעה הזאת. עו"ד אלון דוידוב:

 23 כן. עדה, גב' שירה משה:

 24עם המשפחה שלך, זאת אומרת, זה מול זה שאת אומרת לו לעמוד איתן  עו"ד אלון דוידוב:
 25 ההודעה של אחותו לאימא שלו.

 26 ל...? עדה, גב' שירה משה:

 27 אימא שלו. עו"ד מורן גז:

 28 היא הסבירה את העמדה של אחותו להריון. כב' הש' יעל רז לוי:

 29 בסדר. עו"ד אלון דוידוב:

 30ב אמרה שהיא ציפתה, אני חושבת שאנחנו כבר די מצויים ב... כן, היא שו כב' הש' יעל רז לוי:
 31היא לא רצתה שהוא יבחר צד ומבחינתה, היא ציפתה שהוא לא יגבה את 
 32ההתנהגות הזאת, לא ישתף איתה פעולה וכולי. גם בנוגע להריון. כך היא 

 33 סברה.

 34טוב. בואי, אני אזכיר לך מה אביעד ענה לך בשביל שנראה מה ענית לו. הוא  עו"ד אלון דוידוב:
 35יך, הסיפורים שאת מספרת להורים שלך, הוא באמת עונה לך שבניגוד אלי

 36 מרחם עליהם ואת עושה להם רע והוא מבקש ממך להפסיק כי יש גבול. 
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 1למה? הוא אומר: "אני רוצה להגיד לך שההורים שלי לא יודעים שום דבר".  עדה, גב' שירה משה:
 2 הוא גם מזהיר אותי לא לספר להורים שלו. 

 3. "אני רוצה להגיד לך שההורים שלי לא יודעים שום דבר ואני בואי נקרא עו"ד אלון דוידוב:
 4ממליץ לך להפסיק כי יש גבול. אני רואה אותך מולם ובתוך תוכך רק קללות. 
 5שימי לב כמה פעמים אני מודה לך על הברכות. אני רק מקווה ומתפלל 
 6שתפסיקי כי אם תוכלי פעם אחת ולתמיד להבין שאת מקללת את עצמך. 

 7עכשיו אז כדאי לך באמת לעצור ולהירגע ולהפסיק להיות ימי סליחות 
 8צודקת. מעניין כמה תתאפקי לא לענות בשביל לצאת...". הוא כותב: 
 9"אלוהים שלח אותנו למדבר וזה תכף נגמר". תכף נגמר, הכוונה שהוא 

 10 במצפה רמון, נכון? זה מה שהוא מתכוון.

 11 אתה צריך לשאול אותו, אבל כן. עדה, גב' שירה משה:

 12 בסדר. ועל זה את עונה לו... עו"ד אלון דוידוב:

 13 זה מקודם היה. כב' הש' אהרון משניות:

 14 "אתה חתיכת חצוף ובן אדם שפל". המשכת לקרוא הכל? עו"ד אלון דוידוב:

 15 כן, מה אתה רוצה לשאול אותה?  כב' הש' יעל רז לוי:

 16 פעם שפל?שוב, במה בתשובה שלו הוא חצוף ולמה הוא עוד  עו"ד אלון דוידוב:

 17טוב, אתה רואה את המשפט הבא שלה? זה מה שהיא חושבת. "להזכיר לך  כב' הש' יעל רז לוי:
 18שאימא שלי שמעה על הקו, בגלל זה הם עצובים". היא חושבת שאימא שלה 
 19שמעה את איך שהוא התנהג אליה וצעק עליה ובגלל זה היא איבדה את 

 20 ו. זה מה ש... נראה לי שה...ההיריון, אם אני מבינה, בשביל זה היא אומרת ל

 21טוב, הלאה, נמשיך. "את ההורים שלך לא קיללתי. בקשר לשתי האחיות  עו"ד אלון דוידוב:
 22 שלך, שפגועות בנפש...

 23 שפוגעות בנפש. עדה, גב' שירה משה:

 24פוגעות בנפש, טוב. עכשיו שתי האחיות, מקודם דיברנו על אחת ועכשיו  עו"ד אלון דוידוב:
 25 ל שתיים. מי זו האחות השנייה?אנחנו מדברים ע

 26 האחות השנייה שלו זו ורד. עדה, גב' שירה משה:

 27 איך? עו"ד אלון דוידוב:

 28 ורד. עדה, גב' שירה משה:

 29 ורד, את מדברת על ורד, האחות השנייה. עו"ד אלון דוידוב:

 30 נכון.  עדה, גב' שירה משה:

 31כתיב כי את מתכוונת שהן  בסדר. אני אומר לך שפוגעות בנפש זה טעות עו"ד אלון דוידוב:
 32פגועות נפש, את קוראת להן חולות נפש: "אמרתי דברים נכונים, חולת נפש 

 33 זו לא מחלה, זו קללה". אני גם אסביר שבין לבין את מתייחסת ל...

 34רשמתי שזו מחלה, לא קללה. לא מה שאתה אומר. רשמתי שזו מחלה, לא  עדה, גב' שירה משה:
 35 קללה.

 36 י קראת להן חולות נפש, בסדר? בהזדמנות קודמת. כ עו"ד אלון דוידוב:

 37 זו מחלה, חולות נפש. עדה, גב' שירה משה:

 38ואז את מסבירה לו ש: "דברים נכונים אמרתי, חולת נפש זו לא קללה, זו  עו"ד אלון דוידוב:
 39מחלה". את מאבחנת אותן כחולות נפש ואת אומרת לו אני נתתי פה חוות 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 59 

 1קללה, נכון? זה מה שאת אומרת לו, בעצם,  דעת רפואית שזו מחלה, זו לא
 2 זה מה שאת מסבירה לו.

 3 זה מה שאני רושמת פה. עדה, גב' שירה משה:

 4"וגם קנאית זה אופי, זה לא קללה. אם אני אומרת קנאית זה חרא של אופי,  עו"ד אלון דוידוב:
 5אבל אופי. גם מכשפה זה אופי, זה לא קללה. עובדות, תלמד לחיות עם 

 6ם אמת". עכשיו, בסופו של דבר, את אומרת: "היית צריך להישאר עובדות וע
 7רווק כל החיים שלך וכל כמה חודשים להחליף בת זוג. לא מגיע לאף אישה 
 8לחיות עם איש כמוך שלא מעריך. אישה בהריון, לצעוק עליה ככה ולתת לה 
 9ככה לבכות בהריון. את העונש שלך קיבלת, איבדת את העובר. לצערי, 

 10חד איתך". אני יכול להגיד לך באמת שהדברים ברורים, את אומרת נענשתי י
 11לו מגיע לך, קיבלת עונש, אתה צעקת עליי, אתה לא הגנת עליי, מגיע לך 
 12שנפל לך העובר, רצית שלושה ילדים, מגיע לך. זה העונש שלך. נכון? זה, 

 13 בעצם, מה שאת אומרת לו, נכון? מגיע לך שמת לך ילד.

 14איפה רשום שרשמתי מגיע לך? אני גם איבדתי עובר, אני עד היום חיה עם  עדה, גב' שירה משה:
 15 הכאב של איבוד עובר. 

 16 את כועסת עליו. עו"ד אלון דוידוב:

 17 ושל הכאבים של הבטן שהיו לי. אל תכניס לי מילים לפה, אני מבקשת. עדה, גב' שירה משה:

 18 לת, איבדת את העובר". אז בואי נקרא בדיוק: "את העונש שלך קיב עו"ד אלון דוידוב:

 19איפה רשום פה: "מגיע לך"? אתה אמרת שאמרתי: "מגיע לך". איפה  עדה, גב' שירה משה:
 20 רשמתי את זה?

 21אני אומר לך, בסדר? שמרוח הדברים את אומרת לו שזה העונש שלך, איבדת  עו"ד אלון דוידוב:
 22את העובר. ואת מונה את הדברים שהוא לא בסדר בהם, למשל, שהוא לא 

 23 מעריך אותך, אז קיבל עונש שהוא איבד את העובר. 

 24איזה גבר ש... את האישה שלו וצועק עליה בהריון וגורם לה ככה להתמוטט  עדה, גב' שירה משה:
 25 בהריון? 

 26 עו"ד דוידוב, תקרא את המשפט שלפני: "את העונש שלך קיבלת".  כב' הש' יעל רז לוי:

 27"אישה בהריון, לצעוק עליה ככה ולתת לה ככה לבכות בהריון. את העונש  עו"ד אלון דוידוב:
 28 שלך קיבלת על המעשה החמור שלך. צעקת עליי, קיבלת עונש". 

 29 ורשום שגם אני נענשתי על זה. עדה, גב' שירה משה:

 30 זה מה שכתוב. עו"ד אלון דוידוב:

 31אומרת. היא לא אומרת מגיע "ולצערי, ולצערי, נענשתי ביחד איתך". היא  כב' הש' גילת שלו:
 32 לך, את זה היא לא אומרת.

 33 טוב. עו"ד אלון דוידוב:

 34 הכל כתוב והיא גם אומרת... כב' הש' יעל רז לוי:

 35 זה די ברור. כב' הש' גילת שלו:

 36בצורה די ברורה גם בחקירה הראשית שכן, היא מאשימה אותו בעניין הזה,  כב' הש' יעל רז לוי:
 37 ? נכון? הבנתי נכון, גברתי

 38כן, אני חושבת שעצם זה שהוא תקף אותי ביום רביעי זה מה שגרם לאיבוד  עדה, גב' שירה משה:
 39 הדופק של העובר, כן. 
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 1 כן, בצורה ברורה ולכן, היא בהחלט מאשימה אותו. כב' הש' יעל רז לוי:

 2 איפה הוא תקף, מה זה תקף אותך ביום רביעי? עו"ד אלון דוידוב:

 3 ה מה שאני אמרתי, זה מה שאני אמרתי.מה? ז עדה, גב' שירה משה:

 4 כן, נכון, היא אומרת את הדברים.  כב' הש' יעל רז לוי:

 5 זה מה שהיא אומרת, שזה מה שאני אמרתי. עדה, גב' שירה משה:

 6הדברים די ברורים, היא אומרת מגיע לך וכולי. היא מאשימה אותו בצורה  כב' הש' יעל רז לוי:
 7תנהגות שלו, התקיפה, הצעקות עליה מפורשת ורואה יחס וקשר בין הה

 8 וכולי.

 9 אבל איזו תקיפה?  עו"ד אלון דוידוב:

 10 התקיפה המילולית.  כב' הש' גילת שלו:

 11 מילולית, כל מה שהיא הסבירה. כב' הש' יעל רז לוי:

 12 התקיפה המילולית, כן. עדה, גב' שירה משה:

 13ן גוף לנפש. עוד פעם, הגברת, היא הסבירה על הדופק שהיה לה ויש קשר בי כב' הש' יעל רז לוי:
 14זוהי העדות שלה, ברורה. היא מאשימה אותו בצורה... היא לא אומרת אולי, 
 15נכון, היא אומרת לו את זה גם בווטסאפים: "אתה אשם במות העובר". זהו. 
 16אנחנו לא במשפט הזה, אבל אני אומרת את מה שה... הגברת איסקוב 

 17ה כעס בעניין הזה וכעס על אומרת ברור ועולה גם מהווטסאפים. יש ל
 18האחיות שלו וכולי, זה די ברור גם מהעדות שלה וגם, כמובן, מהווטסאפים. 

 19 זה רק לא במחלוקת או שזה באופן מרומז, זה בצורה הכי ברורה. 

 20יפה, אז בצורה הכי ברורה אביעד מפסיק לענות לך אחרי המייל הזה, נכון?  עו"ד אלון דוידוב:
 21 נכון? את זוכרת?

 22 מה, מה השאלה?  גב' שירה משה:עדה, 

 23 אני אומר לך. עו"ד אלון דוידוב:

 24הוא אומר שאחרי המייל הזה שכתבת, שהוא הקריא לך, אביעד לא ענה לך  כב' הש' יעל רז לוי:
 25 למיילים.

 26 אחרי המייל הזה אביעד כבר לא עונה לך. עו"ד אלון דוידוב:

 27 אני לא ראיתי תשובה על זה. עדה, גב' שירה משה:

 28 , בערך. 11:30-הוא לא עונה לך. המייל הזה הוא ב אלון דוידוב: עו"ד

 29  .11:34 עו"ד אהרון רוזה:

 30 . ואז, בין לבין, הוא גם משחרר את החסימה אחרי שעה וחצי.11:34 עו"ד אלון דוידוב:

 31 את החסימה של הווטסאפ עכשיו אנחנו מדברים?  כב' הש' יעל רז לוי:

 32 החסימה של הווטסאפ.  עו"ד אלון דוידוב:

 33 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 34את החסימה, אחרי, בערך, שעה וחצי מהמייל.  13:00הוא משחרר בשעה  עו"ד אלון דוידוב:
 35את חוזרת לתקשר, את עוזבת את המייל ואת חוזרת לתקשר איתו, אם 
 36אפשר לקרוא לזה ככה, בווטסאפ. בעצם, את כל מה שהוא הפסיק, 

 37כן? את כל מה שהוא הפסיד מהחסימה שלו את טורחת  במירכאות כפולות,
 38 להעתיק ולשלוח לו שוב. זאת אומרת, אחותך הזויה, מכשפה, קנאית.
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 1 רשמתי לו: "זה מה שפספסת ועכשיו אתה חסום אצלי, חצוף".  עדה, גב' שירה משה:

 2 מה? כן, את אומרת לו: "זה מה שפספסת". עו"ד אלון דוידוב:

 3 תי לו: "זה מה שפספסת, שלא תפספס".רשמ עדה, גב' שירה משה:

 4למעשה, גם במייל את מצלמת את המסך עם כל הדברים שהוא פספס  עו"ד אלון דוידוב:
 5ושולחת לו את זה כ..., נכון? יש לך את זה גם שם. זאת אומרת, חס וחלילה, 

 6 שלא יפספס אחת. נכון, אני צודק?

 7 וב.אני העתקתי את הכל ושלחתי לו ש עדה, גב' שירה משה:

 8 גם במייל. עו"ד אהרון רוזה:

 9 גם במייל. צילמת את המסך והעברת במייל את המסך.  עו"ד אלון דוידוב:

 10 מה? עדה, גב' שירה משה:

 11יש לך שם, את צילמת במייל, צילמת מסך ושלחת במייל כ... את צילום  עו"ד אלון דוידוב:
 12 המסך. 

 13 מה זאת אומרת? עדה, גב' שירה משה:

 14 תסתכלי בקובץ שנתתי לך ותראי את זה גם במסך.  עו"ד אהרון רוזה:

 15צילמת ושלחת לו? זה מה שאתם אומרים? לא, זה הצילום של ההודעה של  כב' הש' יעל רז לוי:
 16 האחות.

 17 לא, זה כל העמוד.  עו"ד אהרון רוזה:

 18 כל העמוד שהוא פספס. עו"ד אלון דוידוב:

 19 והוא מצורף למייל.  עו"ד אהרון רוזה:

 20 אותו חלק שלא היה לו וי כחול.  לוי: כב' הש' יעל רז

 21 אוקי.  עדה, גב' שירה משה:

 22כן, אז גם נשלח למייל וגם כשהוא חזר אז הוא נשלח שוב עם: "תראה מה  עו"ד אהרון רוזה:
 23 פספסת". 

 24 טוב, אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 25 בו.זאת אומרת, שחס וחלילה לא יפספס פיפס ממה שיש לך להטיח  עו"ד אלון דוידוב:

 26 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 27 בסדר, את ראית?  עו"ד אהרון רוזה:

 28 אני רואה את זה פה, בזה של המייל, כן. עדה, גב' שירה משה:

 29עכשיו, אבל את לא מספרת לו משהו חדש, זה חזרה על אותן קללות, בעצם,  עו"ד אלון דוידוב:
 30 בסדר? את לא מגלה פה משהו חדש.

 31 לות?למה קל עדה, גב' שירה משה:

 32 אה, זה לא קללות? עו"ד אלון דוידוב:

 33 לא. עדה, גב' שירה משה:

 34 הבנתי. זה לא קללות: "להקיא ממנה" עם תמונה של קיא. עו"ד אלון דוידוב:

 35 להקיא ממנה זה אומר לך קללה? עדה, גב' שירה משה:
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 1 להגיד על אחותו חולת נפש ואישה רעה וקנאית, הזויה, מכשפה. עו"ד אלון דוידוב:

 2 איפה רשום בהודעות חולת נפש? גב' שירה משה: עדה,

 3מה? את זה אמרת במייל, נו. יצא לך לא פגועות בנפש, יצא לך טעות כתיב,  עו"ד אלון דוידוב:
 4 התכוונת להגיד פגועות נפש. 

 5 הן פוגעות בנפש, פוגעות בנפש. עדה, גב' שירה משה:

 6לה, זו אבחנה רפואית שאת נתת הסברת גם מה זה חולות נפש, שזה לא קל עו"ד אלון דוידוב:
 7 להן.

 8במקום להגיד קללה, להגיד לה דברים קשים או דברים... אני לא יודעת מה  כב' הש' יעל רז לוי:
 9 זה המילה קללה.

 10 למה אנחנו...  עו"ד אלון דוידוב:

 11 כי זו לא קללה. כב' הש' גילת שלו:

 12 אנחנו מחפשים את הדברים... עו"ד אלון דוידוב:

 13 הדברים הם... ז לוי:כב' הש' יעל ר

 14 בסדר. עו"ד אלון דוידוב:

 15 היא לא מתכחשת אליהם אז מה השאלה? כב' הש' יעל רז לוי:

 16 מה שאני אומר זה שאביעד, בעצם, קצת... עו"ד אלון דוידוב:

 17 הדברים פוגעים, לא משנה מה ה...  כב' הש' יעל רז לוי:

 18נסה להשיג לעצמו קצת שקט. הוא אוקי. מה שאני אומר זה שאביעד קצת מ עו"ד אלון דוידוב:
 19 בעבודה, דרך אגב, באותו זמן.

 20 גם אני בעבודה באותו זמן, דרך אגב. עדה, גב' שירה משה:

 21 יפה, טוב מאוד. עו"ד אלון דוידוב:

 22 כן, גם אני אישה עובדת.  עדה, גב' שירה משה:

 23שהוא פספס, טוב מאוד, טוב מאוד. שוב, את דואגת לשלוח לו את כל מה  עו"ד אלון דוידוב:
 24את גם מזכירה לו: "זה מה שפספסת ועכשיו אתה חסום אצלי. חצוף". מה 
 25אביעד מבקש ממך את זוכרת? מה הוא בסך הכל מבקש ממך? "דיי, דיי, דיי, 

 26 שירה, דיי".

 27 נו, וזה היה דיי, חסמתי אותו בחזרה. עדה, גב' שירה משה:

 28 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 29 שקט, חסמתי אותו. שיהיה לו  עדה, גב' שירה משה:

 30 יפה, אשריך, אשריך. עו"ד אלון דוידוב:

 31 יפה מאוד.  עדה, גב' שירה משה:

 32טוב. אז כבר סיפרת לנו שמבחינתך, זה אקט של אלימות לחסום. עכשיו,  עו"ד אלון דוידוב:
 33אנחנו, שוב אני חוזר, אנחנו מנסים טיפה להבין מה היה קודם לאירוע בערב 

 34הרבינו לדבר על אחותו ענת? כי בחקירה שלך, ואני לחודש. ולמה  18-החג, ב
 35. את מספרת שם 27-28, שורות 3, עמוד 22.09מפנה לחקירה הראשונה, 

 36שבצהרי יום שישי, זאת אומרת, יום האירוע, בצהריים הוא משוחח עם 
 37 האחות שלו, ענת ומאחל חג שמח.
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 1 ני גם לא אדע.אמרתי שאני חשבתי שהוא... אני לא ידעתי וא עדה, גב' שירה משה:

 2 חשבת שהוא משוחח עם אחות שלו, ענת. עו"ד אלון דוידוב:

 3 נכון, אני אף פעם לא אדע, את זה הוא יודע. עדה, גב' שירה משה:

 4 ומה, על מה חשבת שהם מדברים, עלייך? עו"ד אלון דוידוב:

 5 לא חשבתי, הוא נכנס הביתה בדיוק עם הילד. עדה, גב' שירה משה:

 6 נכנס הביתה עם הילד. עו"ד אלון דוידוב:

 7 מה? אני לא שומעת.  עדה, גב' שירה משה:

 8 הוא הלך לעשות קניות, נכון? עו"ד אלון דוידוב:

 9 מה? עדה, גב' שירה משה:

 10 הוא הלך לעשות קניות, השלמת קניות וסופר. עו"ד אלון דוידוב:

 11 הוא הלך לקנות כמה דברים, כן. עדה, גב' שירה משה:

 12 נכון? עו"ד אלון דוידוב:

 13 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 14 הוא לקח את הילד איתו? עו"ד אלון דוידוב:

 15 הוא לקח את הילד איתו. עדה, גב' שירה משה:

 16 הוא חוזר מהקניות והוא גם מביא פרחים איתו. עו"ד אלון דוידוב:

 17 לא, הוא לא מביא פרחים איתו. עדה, גב' שירה משה:

 18 הוא לא הביא פרחים. עו"ד אלון דוידוב:

 19 הוא לא הביא. גב' שירה משה:עדה, 

 20 היו פרחים שם? עו"ד אלון דוידוב:

 21 היו פרחים אחר כך. עדה, גב' שירה משה:

 22 מאיפה הפרחים באו? עו"ד אלון דוידוב:

 23אני לא יודעת מאיפה, הוא הביא את זה מאיפה שהוא. אבל בפעם הזאת  עדה, גב' שירה משה:
 24 שאתה אומר הוא לא חזר עם אף פרחים.

 25 לפני זה? דוידוב:עו"ד אלון 

 26 לא, אחרי זה. עדה, גב' שירה משה:

 27 אה, הפרחים אחרי. עו"ד אלון דוידוב:

 28 אחרי. עדה, גב' שירה משה:

 29 אוקי, בסדר גמור. עו"ד אלון דוידוב:

 30 פרחים. עדה, גב' שירה משה:

 31טוב, אז אני אומר ככה, את הקשבת להקלטה באיזה שלב? את זוכרת באיזה  עו"ד אלון דוידוב:
 32הקשבת או הוצאת שוב את ההקלטה של השיחה שלו עם ענת מלפני שלב 

 33 שנה וחצי?

 34 מה השאלה? עדה, גב' שירה משה:
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 1באותו יום, באיזה שלב שוב הוצאת את ההקלטה שלו של השיחה שלו עם  עו"ד אלון דוידוב:
 2 ענת?

 3 ם. אני זוכרת שליאון היה ער אז זה אומר שאחרי שהוא קם משנת צהריי עדה, גב' שירה משה:

 4 את יכולה למקם את זה? עו"ד אלון דוידוב:

 5לא, אני לא יודעת שעות. אחרי שהוא קם משנת צהריים, בערך, בסביבות  עדה, גב' שירה משה:
 6 ליאון קם. אני לא יודעת בדיוק. 15:30-15:00

 7 טוב. למה, בעצם, את שומרת הקלטה כזאת שנה וחצי? עו"ד אלון דוידוב:

 8ד אצלי בווטסאפ, כמו כל דבר שאצלי בווטסאפ. זה נמצא אצלי זה תמי עדה, גב' שירה משה:
 9בווטסאפ. כמו שעכשיו, אם אני אוציא את הטלפון מהכיס, זה אצלי 
 10בווטסאפ תמיד. כל דבר שהתכתבתי עם כל אחד שמעביר לי  דברים, זה 

 11 אצלי בווטסאפ. יש לי זיכרון גדול בטלפון. 

 12 משפחתו של אביעד?  יש לך עוד שיחות עם בני עו"ד אלון דוידוב:

 13 אני לא שומעת את אדוני. כב' הש' יעל רז לוי:

 14 אנחנו לא שומעים אותך. כב' הש' גילת שלו:

 15יש לך עוד שיחות שאת שומרת עם... שיחות של אביעד עם אחרים, שאת לא  עו"ד אלון דוידוב:
 16 צד להם?

 17 יש לי את כל מה שהתכתבנו בווטסאפ. עדה, גב' שירה משה:

 18 יש לך עוד שיחות שאת שומרת של אביעד עם אחרים, שאת לא צד להם? ידוב:עו"ד אלון דו

 19 אני לא יודעת למה אתה מתכוון. עדה, גב' שירה משה:

 20 יש לך עוד... את יודעת טוב מאוד למה אני מתכוון. עו"ד אלון דוידוב:

 21 זו שיחת טלפון או שזו הודעה? כב' הש' גילת שלו:

 22 טלפון מוקלטות של אביעד עם אחרים.לא, שיחות  עו"ד אלון דוידוב:

 23 מקודם אמרתם שההודעה של אחותו זו הודעה קולית. כב' הש' גילת שלו:

 24 לא, יש שיחת טלפון.  עו"ד מורן גז:

 25 לא, לא. עו"ד אלון דוידוב:

 26 זו שיחה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 27 זו שיחה מוקלטת? כב' הש' גילת שלו:

 28 זה שמע כזה.זו שיחה מוקלטת,  כב' הש' יעל רז לוי:

 29 היה לו מקליט שיחות בטלפון? הוא נהג להקליט שיחות? כב' הש' גילת שלו:

 30 כן, כן. עדה, גב' שירה משה:

 31 הוא היה מעביר לך שיחות שהוא מקליט? כב' הש' גילת שלו:

 32הוא נתן לי לשמוע את השיחה של אחותו ואמרתי לו שאני מעבירה את זה  עדה, גב' שירה משה:
 33 לטלפון.

 34את נתת לי תשובה? יש לך עוד שיחות של אביעד עם אחרים, שאת לא צד  אלון דוידוב:עו"ד 
 35 להם?

 36 יכול להיות. עדה, גב' שירה משה:
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 1 יכול להיות. איך הן הגיעו אלייך? עו"ד אלון דוידוב:

 2 מהטלפון שלו. עדה, גב' שירה משה:

 3 את לוקחת לו דברים מהטלפון. עו"ד אלון דוידוב:

 4אני לא לוקחת לו דברים, הוא נתן לי את הטלפון ואמר לי קחי, תעבירי את  עדה, גב' שירה משה:
 5 השיחות והעברתי עוד שיחה עם אחותו השנייה, אם אני לא טועה.

 6 עם...? כב' הש' גילת שלו:

 7 עם אחותו השנייה.  עדה, גב' שירה משה:

 8 עם אימא שלו, עם חברים? עו"ד אלון דוידוב:

 9אותו יום שהוא נתן לי את הטלפון, העברתי עוד כמה דברים עם מה שהיה ב עדה, גב' שירה משה:
 10 המשפחה שלו.

 11 . 2019מדברים על יוני  עו"ד אלון דוידוב:

 12 נכון, אנחנו שם. עדה, גב' שירה משה:

 13, זו החקירה הראשונה נקרא 22.09טוב. ככה, בחקירה שלך במשטרה מיום  עו"ד אלון דוידוב:
 14ת, לא נחקרת, אלא, מסרת הודעות זו החקירה השנייה. נחקר 30-לה, וב

 15, 5במשטרה פעמיים, אנחנו קוראים לזה חקירה. בחקירה הראשונה, עמוד 
 16 , את מספרת...5עד  1שורות 

 17 לפרוטוקול. 8ת'/ עו"ד אהרון רוזה:

 18שהתקשרת לאבא שלך ואמרת להם, התקשרת למספר של אבא שלך ואמרת  עו"ד אלון דוידוב:
 19 נכון?להם, הכוונה לאימא ואבא שלך, 

 20 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 21 שניהם היו על הקו בצד השני. עו"ד אלון דוידוב:

 22 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 23שאת באה לחג. וכמו שסיפרת פה, בעודך מדברת עם ההורים שלך, שהם על  עו"ד אלון דוידוב:
 24 הקו הפתוח בצד השני, הוא הרים אותך והשליך אותך על הרצפה. 

 25 נכון. משה:עדה, גב' שירה 

 26, מתעקשים איתך על הנושא הזה, יש איזשהו 2, שורה 9נכון? גם בעמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 27סרטון שלך באמבטיה רוחצת את הילד, אמרת עם הקקי, אביעד שם מצלם 

 28 כמה שניות, תוך כדי שאתם מדברים. הסרטון הזה גם אצל המשטרה.

 29 נחנו לא הצגנו לה את זה. אם אתה יכול להציג לה את זה כי א עו"ד מורן גז:

 30 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 31 אם אפשר להציג לה את זה כי אנחנו לא הצגנו לה את זה.  עו"ד מורן גז:

 32 את הסרטון. עו"ד אבי ביטון:

 33מקשים עלייך שם בעניין הזה ואת אומרת: "במסדרון, כשהוא הרים אותי  עו"ד אלון דוידוב:
 34יד עם ההורים שלך. ואת מדגישה על הרצפה". ומדגישה שהיית בטלפון הני

 35 , שהייתה שיחה אחת ארוכה. 22, שורות 7גם בהמשך, עמוד 

 36 אוקי, עם ההורים שלי. עדה, גב' שירה משה:

 37 נכון? עו"ד אלון דוידוב:
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 1 נכון.  עדה, גב' שירה משה:

 2אני אומר לך שגם אביך וגם אמך בחקירותיהם במשטרה לא מאשרים את  עו"ד אלון דוידוב:
 3 זה.

 4 מה לא מאשרים? סלקום יכול לאשר את זה.  , גב' שירה משה:עדה

 5לא מאשרים שהם שמעו אותך, שהם שמעו אקט של אלימות קודם לאירוע  עו"ד אלון דוידוב:
 6המרכזי, שהם שמעו אקט של אלימות או שהם היו איפשהו על השיחה, על 

 7 הקו הפתוח בזמן של אקט של אלימות קודמת של אביעד כנגדך. 

 8 מה? אני לא מבינה, עוד פעם. אתה יכול להתקרב? אני לא שומעת אותך.  ' שירה משה:עדה, גב

 9אז אני אומר לך שהם שמעו, שוב, נעשה סדר, את האירוע המרכזי הם  עו"ד אלון דוידוב:
 10שומעים, שניהם על הקו. את האירוע, כמו שהיא סיפרה בחקירתה הראשית, 

 11ה, כפי שהיא מתארת לנו שהוא הרים אותה באמבטיה והטיח אותה ברצפ
 12פה וכפי שהיא תיארה במשטרה, ההורים שלה היו בקו פתוח שניהם באותו 

 13 זמן.

 14 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 15 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 16 אוקי? עו"ד אלון דוידוב:

 17 מה אתה שואל אותה? כב' הש' יעל רז לוי:

 18דבר כזה, לפי מה שהם מוסרים  אני שואל, אני אומר לה שהם לא שומעים עו"ד אלון דוידוב:
 19 במשטרה. 

 20 הם לא נשאלו על זה.  עו"ד מורן גז:

 21 מי אומר? אני שאלתי אותך?  עו"ד אלון דוידוב:

 22 לא, עו"ד גז. כב' הש' יעל רז לוי:

 23 מי אמר את התשובה הזאת? עו"ד אלון דוידוב:

 24תתני לה להשיב. הוא שנייה. עו"ד גז, זו שאלה לגיטימית בחקירה נגדית,  כב' הש' יעל רז לוי:
 25אומר שההורים שלך לא אומרים בחקירה שלהם שהם מה שמעו? את 

 26 האירוע באמבטיה, ההרמה וההטחה.

 27 זה לא היה באמבטיה, זה היה במסדרון. מה השאלה שלך?  עדה, גב' שירה משה:

 28 אוקי. עו"ד אלון דוידוב:

 29 לא באמבטיה, אוקי.  כב' הש' יעל רז לוי:

 30 למעשה, את גם לא מתארת להם אירוע כזה, להורים. עו"ד אלון דוידוב:

 31אני לא מתארת להם? אני אומרת להם שעכשיו הוא הרביץ לי ושהייתה  עדה, גב' שירה משה:
 32אלימות ושאמרנו שפעם שנייה לא תהיה אלימות ואני אומרת שאני לא 
 33מתקשרת למשטרה כי ראינו מה הם עשו פעם קודמת. אני זוכרת בדיוק, 

 34 ת המילים האלו ואת האירוע הזה. טוב מאוד, א

 35 אסנת איסקוב מתארת, אסנת זו אימא שלך, נכון?  עו"ד אלון דוידוב:

 36 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 37: "שמנו את השיחה על 8עד  6, שורות 5, עמוד 22.09מתארת בחקירה מיום  עו"ד אלון דוידוב:
 38ול ומיד רמקול..." ומיד שירה מספרת להם... הם שמו את השיחה על רמק
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 1שירה מספרת להם שאביעד היכה אותה והיא לא נשארת שם. היא מדברת 
 2בדיעבד. זאת אומרת, את התקשרת אליהם ומיד את מדווחת על המכות, 
 3שלא התקשרת, ניהלתם שיחה בקו פתוח ואיפשהו עלו מכות, אלא, שאת 
 4מתקשרת לספר להם שאביעד היכה אותך ואת לא נשארת שם. הם לא שמעו 

 5לא, הם מספרים שדיווחת על מכות. אסנת גם בחקירה הראשונה, אותו, א
 6, הם אומרים שאותו הם 18, שורה 5גם בחקירה הראשונה של אמך, עמוד 

 7 לא שמעו בכלל. הוא לא דיבר בכלל, שמעו רק אותך מדברת. 

 8 אני לא מבינה מה אתה שואל, באמת.  כב' הש' גילת שלו:

 9 אני... כב' הש' יעל רז לוי:

 10 תפנה לאיפה רשום שהם לא שמעו אותו בכלל?  ן גז:עו"ד מור

 11: "אני לא שומעת 16: "אותו לא שמענו בכלל". שורה 18, שורה 5אז עמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 12 .6אותו". חקירה שנייה, עמוד 

 13 עו"ד דוידוב. אפשר רגע? סליחה.  כב' הש' גילת שלו:

 14 סליחה. עו"ד מורן גז:

 15 זה הודעה אתה מפנה? באמת. לאי כב' הש' יעל רז לוי:

 16 אצלכם.  12ת'/ עו"ד אהרון רוזה:

 17 כן. כב' הש' גילת שלו:

 18 מה אתה אומר, ש...? כב' הש' יעל רז לוי:

 19 , מה? 5עמוד  כב' הש' גילת שלו:

 20 .18שורה  עו"ד אלון דוידוב:

 21 זה לא השלב הזה של האירוע, אתה מטעה אותה.  עו"ד מורן גז:

 22המשפט שאל אותי לאן אני מפנה, אני מטעה? את שומעת  אני מטעה? בית עו"ד אהרון רוזה:
 23 מה את אומרת?

 24 הוא מדבר על שלב אחר באירוע. עו"ד מורן גז:

 25 סליחה, שנייה. כב' הש' יעל רז לוי:

 26 אף אחד לא מטעה, החוקרת חוזרת במיוחד בשביל להבין את הטענות.  עו"ד אהרון רוזה:

 27 עו"ד גז ועו"ד רוזה. כב' הש' יעל רז לוי:

 28 שתפסיק להפריע. עו"ד אהרון רוזה:

 29 עוד פעם.  כב' הש' יעל רז לוי:

 30 זה לא האירוע ששאלת, אתה שאלת על האירוע של...  18כן, אבל שורה  כב' הש' גילת שלו:

 31 שהוא הרים אותה והפיל אותה. אירוע בקו פתוח שהיה, בעצם... עו"ד אלון דוידוב:

 32, פחות או יותר, 8עד  6רוע שמתואר בשורות אתה שאלת בהתחלה על האי כב' הש' גילת שלו:
 33 נכון?

 34 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 35 , שזה כבר שיא האירוע שמוקלט.18-עכשיו אתה מפנה אותנו ל כב' הש' גילת שלו:

 36 מי אמר? עו"ד אלון דוידוב:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 68 

 1 כן, זה לא בשלב הזה. כב' הש' יעל רז לוי:

 2 מי אמר את זה? עו"ד אלון דוידוב:

 3שוב אני מנסה למקם את עצמי, אני לא ראיתי שיש איזו מחלוקת על משהו  :כב' הש' יעל רז לוי
 4 ב...

 5 בוודאי, כבודכם. עו"ד אהרון רוזה:

 6 על מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 7 על הזריקה שלה, שאנחנו כתבנו בדיוק את המילים שהיא אומרת בחקירה. עו"ד אהרון רוזה:

 8 מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 9 דיווחה לאימא שלה שהוא מכה אותה.  שהיא עו"ד אהרון רוזה:

 10 כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 11אבל אנחנו טוענים שלא הייתה זריקה כי יש שניים בלייב, אימא ואבא, גם  עו"ד אהרון רוזה:
 12 גברת...

 13 הם לא היו בלייב, הם לא היו בלייב. עדה, גב' שירה משה:

 14 שנייה, גברתי, דקה. כב' הש' יעל רז לוי:

 15 שניים בלייב, אימא ואבא. גם שירה לא אומרת להם: "אביעד זרק אותי". :עו"ד אהרון רוזה

 16 אני מול התגובה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 17 רגע, שנייה. המתלוננת התקשרה להוריה, שוחחה עם הוריה בטלפון. עו"ד אהרון רוזה:

 18 ראיתי, ראיתי, אני בסעיף הזה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 19שנייה. תוך הטחת קללות קשות ואמירתה להוריה כי הנאשם רגע, אבל  עו"ד אהרון רוזה:
 20 מרביץ לה. אנחנו שומעים את זה, אוקי?

 21 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 22אבל לא היה את אותה תקיפה שהיא תיארה בראשית ובמשטרה, שהוא  עו"ד אהרון רוזה:
 23 מרים וזורק אותה.

 24 הכוונה. אוקי, אתה אומר...פה אין פירוט אז לא ידעתי למה  כב' הש' יעל רז לוי:

 25 ...7עו"ד רוזה, בהודעה של אסנת, בשורה  כב' הש' גילת שלו:

 26 ת', גברתי?-איזה מה עו"ד אהרון רוזה:

 27 באותו... אימא שלה. כב' הש' גילת שלו:

 28 אסנת איסקוב זה היה. עו"ד אהרון רוזה:

 29 "אבא, אימא, הוא הרביץ לי, הוא היכה אותי". כב' הש' גילת שלו:

 30 בדיוק, בדיעבד, בדיוק מה שאמרנו בתגובה. אהרון רוזה: עו"ד

 31 אז לא הבנתי מה... כב' הש' גילת שלו:

 32 מתי היא אמרה את זה, אחרי שהוא תקף אותה? לא הבנתי.  עו"ד מורן גז:

 33 שנייה, שנייה. עו"ד אהרון רוזה:

 34 לא, זה בחלק הראשון. כב' הש' גילת שלו:
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 1 . נכון, זה בחלק הראשון עו"ד מורן גז:

 2מה לא ברור בתגובה שלנו? הגברת מפעילה, מתקשרת להורים ואומרת הוא  עו"ד אהרון רוזה:
 3הרביץ לי, אני נוסעת לכרמיאל, אוקי? זה מה שאנחנו אומרים שהיא אמרה 
 4וככה אנחנו מגיבים. לעומת זאת, הגרסה שלה היא שהיא בטלפון עם 

 5 נייה, תוך כדי...ההורים שלה ותוך כדי, היא חזרה על זה עכשיו, לפני ש

 6 תוך כדי. עו"ד מורן גז:

 7תוך כדי אביעד תופס אותה וזורק אותה. לזה אנחנו אומרים, א', ההורים  עו"ד אהרון רוזה:
 8לא טוענים שהם שמעו משהו כזה, ב', גם יש לה פה, היא לא אומרת להם: 

 9 "אביעד עכשיו זרק אותי". 

 10ן לה לענות, הכל בסדר. תשאל אותה שאלה טוב, טוב. בואו, אנחנו נית כב' הש' יעל רז לוי:
 11 קונקרטית, ממוקדת ו...

 12 אין יותר ממוקד. עו"ד אהרון רוזה:

 13 כן, בסדר, בבקשה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 14 ברור שהיא לא תגיד סליחה, טעיתי, המצאתי את זה.  עו"ד אהרון רוזה:

 15האמת. מה היא תאמר  אני לא יודעת מה היא תאמר. הסברנו לה שרק את כב' הש' יעל רז לוי:
 16אני לא יודעת, רק שהשאלה תהיה ברורה. וגם גברתי, אם את לא תביני 
 17לפעמים או תרצי הבהרה על איזה, לפי מה שאת זוכרת, איזה קטע ברצף 
 18הזה שהוא בטח לא תמיד מסודר בשברירים, אז תשאלי על מה. גם אנחנו 

 19 רוצים למקם את עצמנו. בבקשה, עו"ד דוידוב, כן.

 20טוב. גם גדי איסקוב בחקירה שלו, גדי איסקוב, אביך, בחקירה שלו מיום  לון דוידוב:עו"ד א
 21 .5, שורה 1, איזה ת'? עמוד 20.09

 22 .28ת'/ עו"ד אהרון רוזה:

 23 כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 24 שירה התקשרה.  עו"ד אלון דוידוב:

 25 זו ההקלדה שלו בדפוס. 30ת'/-ש עו"ד אהרון רוזה:

 26 ר אומרת אבא, הוא מרביץ לי. ויש עו"ד אלון דוידוב:

 27 אוקי, אז מה אדוני שואל אותה או אומר לה? כב' הש' יעל רז לוי:

 28איך את מסבירה את זה? אני אומר שהם, שניהם, לא היו על הקו ושניהם  עו"ד אלון דוידוב:
 29 לא שמעו...

 30 היו על הקו, לא לא היו על הקו.  כב' הש' יעל רז לוי:

 31 היו על הקו, לצורך העניין, בשלב שכבר את מדווחת על תקיפה בדיעבד.  עו"ד אלון דוידוב:

 32 הבנת את השאלה? כב' הש' גילת שלו:

 33אני לא הבנתי את השאלה, אני לא הבנתי. אני צריכה אבל להבין, תשאל עוד  כב' הש' יעל רז לוי:
 34 פעם.

 35 ? אם זה בסדר.אני יכולה לענות על הרצף שאני זוכרת ממה היה, בסדר עדה, גב' שירה משה:

 36מה שהם טוענים כלפייך זה שאת אמרת בהודעה שלך במשטרה, את אמרת  כב' הש' גילת שלו:
 37שהתקשרת להורים ובזמן שאת מדברת עם ההורים הוא מרים אותך וזורק 
 38אותך ואת אומרת הנה, ראיתם? הוא עוד פעם הרביץ לי. ההורים, מצד שני, 
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 1: "הוא הרביץ לי, אני באה מספרים שאת סיפרת על זה בזמן עבר, אמרת
 2הביתה" והם לא שמעו את התקיפה ברקע. זו השאלה שלהם, איך את 

 3 מסבירה? 

 4 "אבא, הוא מרביץ לי", לא: "הרביץ לי". "מרביץ לי" רשום כאן. עו"ד מורן גז:

 5 טוב, אבל אני רוצה... זו שאלה מאוד ברורה והיא תענה. כב' הש' יעל רז לוי:

 6 זו השאלה. יש לך הסבר?כן,  כב' הש' גילת שלו:

 7 יש לך הסבר? יש הסבר, את רוצה להגיד משהו?  עו"ד אלון דוידוב:

 8יש הסבר. אני החלטתי שאני קמה והולכת באותו רגע, אחרי שראיתי שזה  עדה, גב' שירה משה:
 9כבר לא עובד. הטלפון שלי היה בפינת אוכל, מהמטבח הלכתי לפינת אוכל, 

 10א שלי. ליאון בדיוק יצא מהחדר, רץ אליי, לקחתי את הטלפון, חייגתי לאב
 11חיבק אותי, הרחתי שהוא עשה קקי, לקחתי אותו לאמבטיה ותוך כדי אבא 
 12שלי כבר עונה ואני מדברת איתו. אני הולכת להביא מהחדר שקית לפח של 
 13החיתול של הקקי והוא תופס אותי במסדרון, מרים אותה ומשליך אותי 

 14 לרצפה. 

 15 הורים שלך על הקו?כשה עו"ד אלון דוידוב:

 16 ההורים שלי על הקו.  עדה, גב' שירה משה:

 17 ביד.  עו"ד אלון דוידוב:

 18 ההורים שלי בדיוק על הקו. עדה, גב' שירה משה:

 19 בסדר, טוב. עו"ד אלון דוידוב:

 20 אמרתי. עדה, גב' שירה משה:

 21שנייה  לא רק אני מבולבל, גם החוקרת. את זוכרת שלינור באה אלייך פעם עו"ד אלון דוידוב:
 22 , חוקרת בשם לינור דהן.30.09-ב

 23 כן. עדה, גב' שירה משה:

 24 , היא מגיעה אלייך לבית החולים.11:50, שעה 30.09 עו"ד אלון דוידוב:

 25 .9ת'/ עו"ד אהרון רוזה:

 26. גם שם היא ממשיכה, היא מקשה ומבררת האם הייתה שיחה ארוכה, 9ת'/ עו"ד אלון דוידוב:
 27ית לנו ואת מתעקשת שזו שיחה ארוכה. זה שאלות שכבר ענית עליהן וגם ענ

 28 נכון. אישרת לה שהייתה שיחה אחת ש...

 29 הייתה שיחה אחת להורים שלי, כן. עדה, גב' שירה משה:

 30 אוקי.  עו"ד אלון דוידוב:

 31 גם אם בודקים בשיחות שלי, הייתה שיחה אחת להורים שלי. עדה, גב' שירה משה:

 32 טוב. מתי באה הסטירה לאביעד?  עו"ד אלון דוידוב:

 33 אחרי. עדה, גב' שירה משה:

 34 סטירה ל...? כב' הש' יעל רז לוי:

 35 הסטירה לאביעד. עו"ד אלון דוידוב:

 36 אחרי, באמבטיה, כשאמרתי לו תתבייש לך על זה שעשית את זה. עדה, גב' שירה משה:

 37 מתי? באמבטיה, כשאמרת לו תתבייש לך מה? עו"ד אלון דוידוב:
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 1 על זה שעשית, על זה שהרמת עליי יד. ' שירה משה:עדה, גב

 2 אה, אוקי.  עו"ד אלון דוידוב:

 3אדוני, מה? סליחה, שנייה, עו"ד דוידוב. מה, הדברים שלנו לא היו מובנים?  כב' הש' יעל רז לוי:
 4אתה לא יכול, לא להגיב למה שהעד אומר, לא להגיד את הדברים, זה ממש 

 5לא יכול להיות ולשמוע אנחנו נוציא אותך אסור. אתה לא רוצה... אם אתה 
 6רגע מאחורי הדלת ונכניס אותך. אנא, שום תגובה. יהיה לך טיעון שלך על 
 7הדוכן ותספר את כל הדברים כמו שאתה רואה לנכון, עורכי הדין שלך 
 8ישאלו אותך. עכשיו היא מעידה ואדוני לא משמיע שום הערה בחקירה. אני 

 9 אחרונה, מאוד מקווה. תודה. כן.מאוד מקווה שזו תהיה הפעם ה

 10 אז הסטירה, תמקמי לי אותה. עו"ד אלון דוידוב:

 11 סליחה? עדה, גב' שירה משה:

 12 תמקמי לי את הסטירה שנתת לאביעד. עו"ד אלון דוידוב:

 13 למקם לך? עו"ד אבי ביטון:

 14 מבחינת זמנים, כן, מה שאמרת. הלכתי, חזרתי. עו"ד אלון דוידוב:

 15רתי כרגע, אחרי שהוא לקח אותי וזרק אותי חזרתי לילד, הילד אמ עדה, גב' שירה משה:
 16 באמבטיה.

 17 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 18 והוא גם בא אחריי ואז. עדה, גב' שירה משה:

 19 הוא בא אחרייך לאמבטיה. עו"ד אלון דוידוב:

 20 נכון, ואז נתתי לו את הסטירה. עדה, גב' שירה משה:

 21 ואז נתת לו סטירה. עו"ד אלון דוידוב:

 22 נכון. , גב' שירה משה:עדה

 23 אוקי. מתי הוא צילם? עו"ד אלון דוידוב:

 24 אני לא יודעת, אני בכלל לא ידעתי שהוא צילם. עדה, גב' שירה משה:

 25 צילם אדוני אמר? כב' הש' אהרון משניות:

 26 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 27 צילם, צילם, כן.  עו"ד מורן גז:

 28 מתי הוא צילם באמבטיה? עו"ד אלון דוידוב:

 29אני לא יודעת, עניתי, אני לא ידעתי שהוא צילם בכלל. אני לא ידעתי שהוא  עדה, גב' שירה משה:
 30 צילם, לא ידעתי שיש הקלטה, לא ידעתי כלום.

 31 טוב. הסטירה הזאת הייתה מלווה גם ביריקה? עו"ד אלון דוידוב:

 32 ב...? עדה, גב' שירה משה:

 33 יריקה. עו"ד אלון דוידוב:

 34 א. ל עדה, גב' שירה משה:

 35 את ירקת לו בפנים? עו"ד אלון דוידוב:

 36 לא. עדה, גב' שירה משה:
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 1 לא ירקת לו בפנים. עו"ד אלון דוידוב:

 2 לא. עדה, גב' שירה משה:

 3 את זרקת עליו דברים, הכית אותו בידיים? עו"ד אלון דוידוב:

 4 הכיתי אותו בידיים? עדה, גב' שירה משה:

 5 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 6 לא.  עדה, גב' שירה משה:

 7 לא? עו"ד אלון דוידוב:

 8 ממש לא. עדה, גב' שירה משה:

 9 בשום שלב? עו"ד אלון דוידוב:

 10 בשום שלב.  עדה, גב' שירה משה:

 11 ?30-תראי, בחקירה השנייה, אני מפנה ל... איך אמרנו החקירה מה עו"ד אלון דוידוב:

 12 .9של שירה? ת'/ עו"ד אהרון רוזה:

 13 .9כן, ת'/ עו"ד אלון דוידוב:

 14 ?30.09-, מה9ת'/ ' יעל רז לוי:כב' הש

 15 .9כן, ת'/ עו"ד אהרון רוזה:

 16 את אומרת שלאחר האמבטיה אביעד הוא ש... 1מיד בשורה  עו"ד אלון דוידוב:

 17 באיזה עמוד? 1שורה  כב' הש' יעל רז לוי:

 18 . 2עמוד  עו"ד אלון דוידוב:

 19 ?6עמוד  כב' הש' יעל רז לוי:

 20 .2 עו"ד אלון דוידוב:

 21 ?2 לוי:כב' הש' יעל רז 

 22. את שם מספרת שלאחר האמבטיה אביעד 1, שורה 2, עמוד 9, ת'/30.09-ב עו"ד אלון דוידוב:
 23 הוא שחיתל את ליאון על שידת ההחתלה ורק לאחר מכן לקחת אותו לידייך. 

 24 מה השאלה? כב' הש' יעל רז לוי:

 25כשיו, לאחר אז אם אני מבין נכון את סדר הדברים, ואני על זה מתעקש ע עו"ד אלון דוידוב:
 26שהוא הרים אותך וזרק אותך על הרצפה, כדברייך, אז הוא הלך, חזרתם 
 27לאמבטיה, הוא... את נותנת לו סטירה, הוא מוציא את ליאון מהאמבטיה 

 28 ומחתל אותו על שידת ההחתלה?

 29אנחנו ביחד באמבטיה ואחר כך, אנחנו ביחד הולכים לחדר לליאון ואני  עדה, גב' שירה משה:
 30 ף לו משחקים כבר.מתחילה לאסו

 31 לא שמעתי את המילה האחרונה, את המילה האחרונה לא שמעתי.  עו"ד אלון דוידוב:

 32אני מתחילה לאסוף לו משחקים מהחדר של ליאון, יש שם שידת החתלה  עדה, גב' שירה משה:
 33 ויש שם גם משחקים. אני מתחילה לאסוף לו משחקים גם.

 34 ליאון?אז שם אביעד מחתל את  עו"ד אלון דוידוב:

 35 יכול להיות שכן, כן, אם אמרתי את זה אז כן.  עדה, גב' שירה משה:
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 1 ורק אחרי שהוא מחותל את לוקחת אותו לידייך? עו"ד אלון דוידוב:

 2אני חושבת שאחרי שסיימתי לשים לו את המשחקים בתוך שקית הבד  עדה, גב' שירה משה:
 3ים בתיק שלי לקחתי אותו כבר אליי ולקחתי אותו... לא, אספתי גם בגד

 4והלכתי עם ליאון איתי ביד לסלון ולקחתי משם את הנעליים שלו מהרצפה 
 5 ועוד בקבוק מים ואת בקבוק המים שלי מהשיש. 

 6טוב, אז אני אומר לך שאת נותנת לו סטירה כי הוא מצלם אותך והוא... הוא  עו"ד אלון דוידוב:
 7 מצלם אתכם, זאת אומרת, את הסיטואציה. 

 8 מה? שה:עדה, גב' שירה מ

 9 אני אומר לך שאת נותנת לו סטירה כי הוא מצלם את הסיטואציה.  עו"ד אלון דוידוב:

 10 כי הוא מצלם את הסיטואציה? עדה, גב' שירה משה:

 11 כן, כי הוא מצלם את הסיטואציה את נותנת לו סטירה. עו"ד אלון דוידוב:

 12 אני לא מבינה את השאלה. עדה, גב' שירה משה:

 13ני אומר לך שאת נותנת לו סטירה לא בגלל שהרים וזרק אותך כי זה לא א עו"ד אלון דוידוב:
 14 היה מעולם, אלא, בגלל שהוא מצלם אותך בטלפון.

 15 אבל אני לא ידעתי שהוא מצלם, אמרתי את זה לפני חמש דקות. עדה, גב' שירה משה:

 16ת אומרת טוב. תגידי, אביעד מצלם הרבה, הוא מקליט הרבה בבית, נכון? א עו"ד אלון דוידוב:
 17 את זה במשטרה, את אומרת את זה בחקירה שלך, בחקירה השנייה.

 18 מה זה מקליט הרבה? כב' הש' יעל רז לוי:

 19 מקליט. עו"ד אלון דוידוב:

 20 מוזיקה? כב' הש' יעל רז לוי:

 21 לא, פותח את הטלפון שלו. עו"ד אלון דוידוב:

 22 ד דוידוב. מה הוא מקליט?מקליט אנשים, מקליט שיחות? לא הבנתי, עו" כב' הש' יעל רז לוי:

 23 אבל העדה כן הבינה, גברתי, והיא אמרה כן.  עו"ד אהרון רוזה:

 24 כן? אבל אני רק רוצה לדעת, אנחנו גם צריכים, השופטים, לדעת על מה כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 25 היא מספרת שאביעד מרבה לפתוח את מכשיר ההקלטה בטלפון שלו. עו"ד אלון דוידוב:

 26 בטלפון, אוקי. רז לוי:כב' הש' יעל 

 27 ולהקליט את הסיטואציות ביניכם. עו"ד אלון דוידוב:

 28בסדר, בסדר, פשוט אנחנו לא יודעים. אני רוצה להיות מעורבת בתוך הדיון.  כב' הש' יעל רז לוי:
 29 אוקי, מקליט.

 30 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 31לפון, אלא, מקליט תוך כדי מקליט סיטואציות, נגיד, של וויכוח, לא שיחת ט כב' הש' יעל רז לוי:
 32 שקורה משהו ביניכם או... זאת הכוונה?

 33 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 34הוא תמיד איים שהוא ייקח לי את הילד אז אני מניחה שהוא הקליט בשביל  עדה, גב' שירה משה:
 35 זה. אני לא יודעת מה... צריך לשאול אותו למה הוא...
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 1י שואלת מה הסיטואציה. הוא לא מקליט שיחה, לא, לא את הסיבה, אנ כב' הש' יעל רז לוי:
 2 אלא, מפעיל את הטלפון על הקלטה כשיש משהו שקורה בבית, זאת הכוונה. 

 3 כן. עדה, גב' שירה משה:

 4 אוקי, טוב. כב' הש' יעל רז לוי:

 5 טוב. למה, לדעתך, הוא מקליט? את יודעת? עו"ד אלון דוידוב:

 6 תשאל את דעתו.  עדה, גב' שירה משה:

 7 מה? לון דוידוב:עו"ד א

 8 למה לדעתה הוא הקליט, היא אמרה שתשאל אותו.  כב' הש' יעל רז לוי:

 9 אין לך סיבה. למה בן אדם מקליט בבית? עו"ד אלון דוידוב:

 10אמרתי, הוא כל הזמן איים שהוא ייקח לי את הילד ושאני אבוא לקחת אותו  עדה, גב' שירה משה:
 11 יה עם הילד. פעם בשבועיים, את הילד ממנו, ולא אני אה

 12 בגלל זה הוא מקליט כל הזמן הרבה בבית? עו"ד אלון דוידוב:

 13 כן, זאת דעתי. שאלת את דעתי, זאת דעתי. עדה, גב' שירה משה:

 14 אני אומר לך שבן אדם מקליט על מנת להגן על עצמו.  עו"ד אלון דוידוב:

 15 ראינו להגן על עצמו כשהוא ניסה לרצוח אותי, כן.  עדה, גב' שירה משה:

 16 ראית? עו"ד אלון דוידוב:

 17 מאוד, הגנה מאוד יפה, כן. עדה, גב' שירה משה:

 18אני אומר לך שהבן אדם מקליט בשביל להגן על עצמו מההתקפות שלך,  עו"ד אלון דוידוב:
 19 מהאלימות שלך, מהקללות, מהיריקות, מהמכות.

 20 אל תכניס לי מילים לפה, לא הייתה לי אלימות. עדה, גב' שירה משה:

 21 אני לא מכניס לך מילים. לון דוידוב:עו"ד א

 22 הוא היה אלים, לא אני הייתי אלימה. עדה, גב' שירה משה:

 23 מהקללות, מההשמצות שלך, מדברי נאצה... עו"ד אלון דוידוב:

 24 דקה, דקה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 25 הוא גם השמיץ בחזרה. עדה, גב' שירה משה:

 26דקה, דקה, סליחה. אתה אומר לה המון דברים ביחד, היא צריכה להתייחס.  כב' הש' יעל רז לוי:
 27אז הוא אומר לך, את תאשרי או תכחישי. אחד, אחד, לא ביחד. יריקות, 
 28קללות, השמצות. אחד, אחד. תיתן לה להגיב, היא תגיב על כל דבר. תתחיל 

 29 אחד, אחד והיא תגיב. 

 30 .מקללות, מנאצות, מיריקות עו"ד אלון דוידוב:

 31 יריקות. רגע, אוקי. מה גברתי רוצה לומר על זה? כב' הש' יעל רז לוי:

 32 למעשה, את בעצמך קוראת לזה: "הראיות שלו". עו"ד אלון דוידוב:

 33 מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 34 .6, עמוד 7את בעצמך קוראת לזה: "הראיות שלו". אני מפנה לשורה  עו"ד אלון דוידוב:

 35 אוקי. עדה, גב' שירה משה:
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 1. לפחות ככה אני הבנתי, את קוראת לזה: 30.09בחקירה שלך מיום  ד אלון דוידוב:עו"
 2 "הראיות שלו". הוא הוסף ראיות. 

 3שנייה. אני רוצה להבין את ההתייחסות של גברתי, כן, אז... כן, זה מה שהוא  כב' הש' יעל רז לוי:
 4ת, אומר לך, זה לא תשים לי בפה, זה לא שהוא שם ואומר שזה מה שאת אמר

 5זה מה שהוא אומר לך. הוא מציג לך איזושהי תזה, עמדה, עובדה שהוא 
 6טוען. שלמעשה, הנאשם הקליט כדי להתגונן מפני הנאצות, הקללות, 

 7 המכות, היריקות שלך. 

 8 כן, אבל... עדה, גב' שירה משה:

 9 אנחנו רוצים לשמוע את ההתייחסות שלך לכל זה. כב' הש' יעל רז לוי:

 10אוקי. הנאשם גם הקליט איך שנוח לו, זאת אומרת, הוא התסיס ומקלל  עדה, גב' שירה משה:
 11אותי ומדבר אליי לא יפה ויורד עליי ואחר כך אוקי, עכשיו תורך להחזיר לי 
 12אז הנה, עכשיו אני אקליט אותך והנה, עכשיו כולם ישמעו איך את מדברת 

 13 ת שלו. אליי. ואז הוא מפסיק את ההקלטה ואז ככה, זה מה ש... זו ההתנהגו

 14את סיפרת פה שהוא הגיף תריסים. נתת את הרושם שהוא הגיף תריסים  עו"ד אלון דוידוב:
 15 כ... 

 16 הוא אמר סיפרת פה. עו"ד אהרון רוזה:

 17בחקירה  6, עמוד 26סיפרת פה. את מספרת את זה גם בחקירה שלך, שורה  עו"ד אלון דוידוב:
 18קליט את זה גם, השנייה. שהוא הגיף תריסים. הוא מגיף תריסים והוא מ

 19נכון? תוך כדי הקלטה, כמו שסיפרו לך בפרקליטות, ההקלטה, כמו שאת 
 20 יודעת, הקלטה אחת רציפה. הוא מגיף תריסים, למה הוא הגיף תריסים?

 21 אתה צריך לשאול אותו, הוא עשה את זה, לא אני. עדה, גב' שירה משה:

 22 התריסים פשוט מהפדיחות.אוקי. אני אומר לך שהוא הגיף את  עו"ד אלון דוידוב:

 23 מהפדיחות?  עדה, גב' שירה משה:

 24 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 25 "פשש".  עדה, גב' שירה משה:

 26 מהקללות שלך והצעקות שאת צועקת עליו. עו"ד אלון דוידוב:

 27עו"ד דוידוב, זה נראה לך... אחרי מה שקרה אחרי זה ושאתם מודים? זה  כב' הש' יעל רז לוי:
 28 ן? עוד פעם, נניח, נניח...רלוונטי גם לעניי

 29גברתי, מה זה רלוונטי? היא יורקת בפניו, היא יורקת לפחות פעם אחת,  עו"ד אלון דוידוב:
 30 בסדר? הדברים מוקלטים. היא זורקת עליו דברים בתוך הבית.

 31לא, בסדר, אני לא מתווכחת עם העניין הזה, אבל אתה חושב שזה יכריע  כב' הש' יעל רז לוי:
 32א, לדעתך... אתה תגיד שהוא הגיף את התריסים בגלל שהוא במשפט אם הו

 33רצה שלא יהיו פדיחות? לאור מה שהוא הודה שהוא עשה? כאילו, אנחנו 
 34 יושבים... זו תהיה השאלה אם זה ניסיון... אני לא...

 35 ואתה רוצה שהיא תגיד לך מה דעתה על זה שהוא הגיף את התריסים? כב' הש' גילת שלו:

 36 בגלל הפדיחות שלי, היריקות.  לוי:כב' הש' יעל רז 

 37כבודכם, אם לא הייתם מפריעים לי היינו עוברים כבר לשאלה הבאה, שזו  עו"ד אלון דוידוב:
 38 השאלה המתקשרת לעניין ההקלטה.
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 1הוא הגיף את התריסים, יהיה לו את יומו בבית המשפט, הוא יספר לנו למה  כב' הש' יעל רז לוי:
 2 א הגיפה אותם. הוא הגיף את התריסים. היא ל

 3 אוקי. עו"ד אלון דוידוב:

 4 אתה שואל אותה למה היא חושבת שהוא הגיף. כב' הש' יעל רז לוי:

 5, את אומרת 6, עמוד 16טוב, אוקי. תראי, ככה, בחקירה הראשונה, שורה  עו"ד אלון דוידוב:
 6שהוא אמר לך: "את לא תהיי אימא שלו". אימא שלו, הכוונה לליאון. את 

 7 מזיכרונך שלך, את זוכרת את זה מהאירוע עצמו?זוכרת את זה 

 8 כן. עדה, גב' שירה משה:

 9 זכרת את זה. באיזה קול הוא אמר את זה את זוכרת? עו"ד אלון דוידוב:

 10 באיזה קול? עדה, גב' שירה משה:

 11 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 12 מה זאת אומרת? עדה, גב' שירה משה:

 13 ?חלש, חזק, לחש, אמר בשקט עו"ד אלון דוידוב:

 14הוא לא לחש את זה, הוא אמר את זה. הוא אף פעם לא... גם כשהוא הרביץ  עדה, גב' שירה משה:
 15 לי הוא לא צעק או משהו, הוא שמר על שקט.

 16 אמר. עו"ד אלון דוידוב:

 17 שמר על שקט. כב' הש' יעל רז לוי:

 18 אז הוא אמר את זה בשקט? עו"ד אלון דוידוב:

 19 הוא אמר את זה.  עדה, גב' שירה משה:

 20 בשקט, ברעש, צעק את זה?  עו"ד אלון דוידוב:

 21 הוא לא צעק את זה. עדה, גב' שירה משה:

 22יצא מהחלונות המוגפים וצעק את זה לעבר כל השכונה? איך הוא אמר את  עו"ד אלון דוידוב:
 23 זה?

 24 הוא לא צעק את זה, אמרתי, הוא לא צעק את זה. עדה, גב' שירה משה:

 25 לא צעק. עו"ד אלון דוידוב:

 26 הוא לא צעק בכלל באותו אירוע מהרגע שהוא תקף אותי.  גב' שירה משה: עדה,

 27לפי איך שזכרת שם, בחקירה, לפי איך שתיארת, זה היה בסוף האירוע. זה  עו"ד אלון דוידוב:
 28היה ממש בסופו של האירוע האלים, זה נכון? את יכולה למקם באיזה נקודת 

 29 זמן זה נאמר לך: "את לא תהיי אימא שלו"? 

 30 אחרי שהוא הוציא את הסכין מהמגירה.  ה, גב' שירה משה:עד

 31, 15, שורה 6ואת גם מאשרת לי שסיפרת במשטרה באותה חקירה, עמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 32שאמרת לו: "אני לא לוקחת לך את ליאוני", תוך כדי התקיפה. "הוא נשאר 

 33נכון,  שבוע". ואז הוא ענה: "את לא תהיי אימא שלו". זה -של שנינו, שבוע
 34את אמרת לו את הדברים האלה שאני קורא? "אני לא לוקחת לך את ליאוני, 

 35 שבוע". -הוא נשאר של שנינו שבוע

 36 אתה מקריא מהחקירה שלי, אתה מקריא את זה מהחקירה. כן. עדה, גב' שירה משה:

 37 .8-9לאותה חקירה, שורות  7ושוב את חוזרת על כך, עמוד  עו"ד אלון דוידוב:
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 1 עו"ד דוידוב, קצת יותר בקול, אני ממש מתקשה לשמוע. שלו: כב' הש' גילת

 2, שאמרת לו ליאוני 8-9לאותה חקירה, שורות  7ושוב את חוזרת על כך, עמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 3 יהיה של שניכם.

 4 של שנינו. עו"ד אהרון רוזה:

 5 של שנינו. כב' הש' יעל רז לוי:

 6 א שלו. אז אם זה כתוב במשטרה אז אמרת. של שניכם. ואת לא תהיי אימ עו"ד אלון דוידוב:

 7 אמרתי את זה לחוקרת, כן, זה מה שזכרתי באותו יום, נכון.  עדה, גב' שירה משה:

 8 בסדר גמור. עו"ד אלון דוידוב:

 9 סליחה, שנייה, עו"ד דוידוב. ארז. המשך חקירה נגדית לאחר הפסקה. כב' הש' יעל רז לוי:

 10ב, אם אני זוכר נכון, הפסקנו בשאלה שהגברת איסקוב תודה, כבודכם. טו עו"ד אלון דוידוב:
 11 אמרה שהוא אמר בקול רגיל: "לא תהיי אימא שלו", נכון?

 12 שמה, שמה היא אמרה? כב' הש' גילת שלו:

 13 בקול רגיל, שאלתי אם הוא צעק, אם הוא לחש.  עו"ד אלון דוידוב:

 14 אוקי. כב' הש' גילת שלו:

 15רגיל. אמר. תראי, כי בחקירה השנייה, גברת איסקוב, והיא אמרה בקול  עו"ד אלון דוידוב:
 16, את מדגישה דווקא שהוא אמר 1, שורה 3, עמוד 30.09-בחקירה השנייה מה

 17לך בשקט, בשקט. ממש בשקט: "את לא תהיי אימא של ליאוני". אז הוא 
 18אמר בשקט או... כי אנחנו לא שומעים כזה דבר בהקלטות וזאת הסיבה 

 19 זאת שאלה.שאני עומד על השאלות. 

 20 אני לא שומעת אותך. עדה, גב' שירה משה:

 21 אז הוא אמר בשקט, כמו שאמרת במשטרה... עו"ד אלון דוידוב:

 22 אני לא שומעת אותך. עדה, גב' שירה משה:

 23אז אני חוזר על השאלה. האם הוא... זה צריך לעבוד, זה? אני חוזר על  עו"ד אלון דוידוב:
 24בשקט או צעק, אמר. במשטרה,  השאלה, לי אמרת שהוא אמר, שאלתי אם

 25, את מדגישה שהוא אמר לך ממש בשקט: 1, שורה 3אני חושב, עמוד  9ת'/
 26"את לא תהיי אימא של ליאוני". אז הוא אמר בשקט או שהוא אמר באופן 

 27 רגיל?

 28 הוא אמר את זה, זה משנה העובדה אם זה היה בלחש או... עדה, גב' שירה משה:

 29 חנו לא שומעים את זה בהקלטות אז יש לזה חשיבות. כן, כי אנ עו"ד אלון דוידוב:

 30 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 31 יש מחלוקת אם הוא אמר את זה או לא אמר את זה, בגלל זה אני שואל. עו"ד אלון דוידוב:

 32 אני זוכרת בבירור שהוא אמר את זה. עדה, גב' שירה משה:

 33ת במשטרה, שאני לא לוקחת לך את אוקי. את גם זוכרת בבירור, כמו שאמר עו"ד אלון דוידוב:
 34שבוע. מפנה דווקא לחקירה הראשונה,  -ליאוני, הוא נשאר של שנינו, שבוע

 35לאותה חקירה.  8-9, שורה 7. את גם חוזרת על כך בעמוד 15, שורה 6עמוד 
 36ליאוני, את מציינת, אמרת לו שליאוני יהיה של שניכם ואני לא לוקחת אותו. 

 37 שאמרת? גם את זה את זוכרת בבירור 
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 1כן. דווקא פה הייתי כבר עם פגיעות מרובות בכל האזור של הפנים וגם בראש  עדה, גב' שירה משה:
 2 אז יכול להיות שזה היה אצלי יותר בשקט גם.

 3כי גם לזה אין זכר, לא שומעים את זה בהקלטות, ההפך הוא הנכון. את  עו"ד אלון דוידוב:
 4 יודעת מה אנחנו שומעים בהקלטות? 

 5 מה אתה שומע בהקלטה? גב' שירה משה:עדה, 

 6שאת אומרת שיהיה לו אבא אחר, שאת לוקחת את ליאוני ויהיה לו אבא  עו"ד אלון דוידוב:
 7 אחר.

 8 לא, תגיד מה אתה שומע כשאני כבר אחרי המכות, לא לפני.  עדה, גב' שירה משה:

 9 פעם אחרי פעם. עו"ד אלון דוידוב:

 10 יש המון רעש. עדה, גב' שירה משה:

 11אם אתה מדבר כבר על לפני ההקלטות אז היא כן אומרת את זה לפני  "ד מורן גז:עו
 12 ההקלטות.

 13 את מה? עו"ד אלון דוידוב:

 14שבוע. את זה היא כן אומרת, היא מדברת עם אימא שלה והיא  -את השבוע עו"ד מורן גז:
 15 אומרת את זה. 

 16לתי אותך שאלה? היא היא אומרת את זה לאימא שלה? עוד פעם, אני שא עו"ד אלון דוידוב:
 17 אומרת את זה לאימא שלה בטלפון?

 18 היא אומרת את זה לאימא שלה, כן. עו"ד מורן גז:

 19אני שאלתי אם היא אמרה את זה לאביעד, כמו שהיא אמרה את זה  עו"ד אלון דוידוב:
 20שבוע" ואת עונה במקומה  -במשטרה, תוך כדי המכות: "הוא יהיה שבוע

 21 לאימא שלה בשיחת טלפון. ומספרת לנו שהיא אומרת את זה

 22 לא, אני עונה... עו"ד מורן גז:

 23 אז אפשר בלי ההפרעות האלה, בבקשה? עו"ד אלון דוידוב:

 24 בסדר, זה מוקלט. עו"ד מורן גז:

 25שבוע, אלא,  -לא רק שאת לא אומרת לאביעד שליאוני יהיה של שניכם שבוע עו"ד אלון דוידוב:
 26פעם, שאת לוקחת ממנו את  את אומרת לו, מדגישה פעם אחרי פעם, אחרי

 27 ליאוני ולליאוני יהיה אבא אחר. 

 28טוב, כאן הוא מטעה. היא לא אומרת את זה פעם אחרי פעם, היא אומרת  עו"ד מורן גז:
 29 את זה פעם אחת.

 30כן? אוקי. שוב היא מפריעה, שוב היא מטעה, לא מכירה את התיק ומפריעה.  עו"ד אלון דוידוב:
 31 הקלטות. אנחנו נשמע את זה עוד מעט ב

 32 לא מכירה את התיק? אוקי, נשמע. היא אומרת את זה לאימא שלה ולא לו. עו"ד מורן גז:

 33טוב, אני אשמח בלי הערות אישיות, הן לא דוגמא, לדעתי. כל אחד מכיר את  כב' הש' יעל רז לוי:
 34התיק כמו שהוא הסתכל פנימה. לגוף הדברים, עו"ד דוידוב ועו"ד גז, אני 

 35 יש התנגדויות אז לא בצורה כזאת. מבקשת, אם לגברתי

 36 אוקי. עו"ד מורן גז:

 37תקומי בנחת, תגידי. אם יש התנגדות אז תקומי עכשיו. אני לא קלטתי,  כב' הש' יעל רז לוי:
 38 קלטתי שגברתי צועקת. כל השיח הלא מתאים הזה.
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 1אוקי. הוא אומר שהיא אומרת פעם אחר פעם בהקלטות לאביעד שהוא לא  עו"ד מורן גז:
 2ה האבא אז יש פעם אחת שהיא אומרת שיהיה לו אבא אחר והיא אומרת יהי

 3את זה לאימא שלה בטלפון, כשאביעד רודף אחריה ומקליט את מה שהיא 
 4 מדברת. היא לא אומרת את זה לאביעד, היא...

 5 זה בשלב שהיא רוצה לצאת מהבית? כב' הש' יעל רז לוי:

 6 כן, בדיוק. עו"ד מורן גז:

 7 ? 17:00בסביבות  כב' הש' יעל רז לוי:

 8אחרי שתקף בפעם הראשונה, היא מדברת עם אימא שלה בטלפון והוא רץ  עו"ד מורן גז:
 9 אחריה ומקליט את מה שהיא אומרת.

 10 ואז מה היא אומרת? כב' הש' יעל רז לוי:

 11 היא אומרת שלליאוני יהיה אבא אחר. עו"ד מורן גז:

 12 אומרת שהשאלה שלך לא נכונה.אוקי, טוב. עו"ד דוידוב, היא  כב' הש' יעל רז לוי:

 13 פעמיים לפחות. עו"ד אלון דוידוב:

 14 אז תראה לה בדיוק. כב' הש' יעל רז לוי:

 15 אנחנו נשמיע, אנחנו לא רק נראה, אנחנו נשמיע.  עו"ד אלון דוידוב:

 16 אין בעיה. כב' הש' יעל רז לוי:

 17 תשמיע, תשמיע ותראה שאני צודקת. עו"ד מורן גז:

 18כן. גברתי, את יכולה גם לבקש, אם את רוצה לדעת את ההקשר, את  כב' הש' יעל רז לוי:
 19המקום, גם לבקש לראות, לשאול איפה בתוך כל הדבר והאירוע הזה. זה לא 

 20 מבחן בזיכרון.

 21 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 22אם את רוצה את יכולה לעיין או בתמליל או בשמע, מה שתראי לנכון. כן,  כב' הש' יעל רז לוי:
 23 "ד דוידוב.בבקשה, עו

 24עוד משהו, גברת איסקוב. מה ששומעים, כן שומעים שאת אומרת: "אביעד,  עו"ד אלון דוידוב:
 25 לא תהיה לו אימא, אביעד, לא תהיה לו אימא". 

 26 אתה יכול אולי להפנות אותנו? שנתמקם.  כב' הש' יעל רז לוי:

 27ק את התמלול הזה, יש זה בקטע המוקלט, בתמלול שלנו, כבודכם. יש לנו ר עו"ד אלון דוידוב:
 28 לנו חברת אול טקסט, עשתה תמלול יפה, כבודכם. 

 29 אז תגיש לנו, אבל שנראה על מה מדובר. כב' הש' יעל רז לוי:

 30 יש לנו פה. עו"ד אלון דוידוב:

 31אם הוא תמלול יפה אני לא אתנגד להגיש אותו, אבל אני צריכה לראות אותו  עו"ד מורן גז:
 32 לפני שתגיש.

 33 ברור, ברור, בבקשה. וב:עו"ד אלון דויד

 34 בינתיים, לנוחיות, תגישו לנו. אנחנו גם רוצים להיות מעורבים בדברים.  כב' הש' יעל רז לוי:

 35 .9-ו 8, 7יש תמלול של  זה לכבודכם בינתיים.  עו"ד אהרון רוזה:

 36כן, היא אומרת לו: "לא תהיה לו אימא", זה תוך כדי שהוא... כשהיא  כב' הש' יעל רז לוי:
 37 ת: "אני מתה". לקטע הזה אתה מפנה?אומר
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 1 כן. עו"ד מורן גז:

 2 ומה יש לו לשאול אותה?  כב' הש' יעל רז לוי:

 3 מה שהוא אומר... עו"ד אלון דוידוב:

 4בהקשר פה זה לא נשמע כמו איום, זה נשמע כמו תיאור של מה שהיא חשה  כב' הש' יעל רז לוי:
 5 שיקרה. 

 6מה שהוא כן אומר, הדבר היחיד שהוא אומר זה: מה שהוא בעצם אומר,  עו"ד אלון דוידוב:
 7 "לא צריך אימא כזאת". 

 8 כן. כב' הש' יעל רז לוי:

 9זאת אומרת, גם הנוסח הזה שאת אומרת עליו, שהוא אומר: "את לא תהיי  עו"ד אלון דוידוב:
 10אימא של ליאוני", על פי התמלול שלנו, הדבר היחיד שהוא אומר זה: "לא 

 11 צריך אימא כזאת".

 12 "הוא לא צריך אימא כזאת". מורן גז:עו"ד 

 13 ליאוני לא צריך אימא כזאת, כן. עו"ד אלון דוידוב:

 14 כן. אז מה השאלה? כב' הש' יעל רז לוי:

 15יכול להיות שלא זכרת טוב? זה מה שאני שואל. יכול להיות שאת לא זוכרת  עו"ד אלון דוידוב:
 16? ולא כמו טוב? יכול להיות שהוא אכן אמר: "הוא לא צריך אימא כזאת"

 17 שנטען שהוא אמר: "את לא תהיי אימא של ליאוני"?

 18 לא, א', לא כתוב פה את המילה: "הוא" גם, בתמליל.  כב' הש' יעל רז לוי:

 19 זה צריך להיות... את זה אני שמעתי וגם... עו"ד מורן גז:

 20 "הוא לא צריך אימא כזאת"? כב' הש' יעל רז לוי:

 21 כן. עו"ד מורן גז:

 22 אוקי. אז מה אדוני שואל אותה, שיכול להיות שמה? וי:כב' הש' יעל רז ל

 23 יכול להיות שאת לא זוכרת את הנוסח המדויק של הדברים?  עו"ד אלון דוידוב:

 24יכול להיות שהוא אמר את זה גם בהמשך. יכול להיות שהוא אמר את מה  עדה, גב' שירה משה:
 25 מרתי. שאתה אומר ואחר כך, הוא אמר את זה גם בהמשך, את מה שאני א

 26לא, לא, זה עכשיו איזשהו מוצא שאת נותנת על המקום, זה מסתדר בדיוק  עו"ד אלון דוידוב:
 27עם מה שאמרת. "אביעד, אביעד, לא תהיה לו אימא", הכוונה שיחדל 
 28מהתקיפה, מתקיפתו אותך, והתשובה שלו היא לא: "את לא תהיי אימא 

 29 ". של ליאוני", אלא, הוא אומר לך: "לא צריך אימא כזאת

 30 לא, את לא תהיי אימא שלו. עדה, גב' שירה משה:

 31 שוב... אוקי, אמרת. הצעת פתרון, שלא אמר גם את זה? עו"ד אלון דוידוב:

 32 אני לא שומעת אותך. עדה, גב' שירה משה:

 33 את אומרת, הצעת את הפתרון שאולי הוא אמר גם את זה וגם את זה? עו"ד אלון דוידוב:

 34אומרת שאולי הוא אמר את זה כשאתה שמעת את זה, דקה אחרי  לא, אני עדה, גב' שירה משה:
 35 הוא גם אמר את מה שאני אומרת. זה מה שאני אומרת.

 36בעצם, מה שהוא שואל אותך זה האם את זוכרת בוודאות את מה שאת  כב' הש' גילת שלו:
 37 אמרת במשטרה.
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 1 כן. עדה, גב' שירה משה:

 2 כן. כב' הש' גילת שלו:

 3מה שאני אומרת, שאני זוכרת בוודאות. זו הייתה הקלטה די ארוכה,  זה עדה, גב' שירה משה:
 4 אתה צריך לשמוע את כל התקיפה.

 5 טוב.  עו"ד אלון דוידוב:

 6את יכולה לחדד לנו שוב מה את זוכרת שהוא אמר לא בנוסח הזה בדיוק?  כב' הש' יעל רז לוי:
 7 בנקודה הזאת.

 8 "את לא תהיי אימא שלו". עדה, גב' שירה משה:

 9 "את לא תהיי אימא שלו". הש' יעל רז לוי:כב' 

 10 כי ביקשתי ממנו שלא... עם הדקירות עם הסכין.  עדה, גב' שירה משה:

 11 זה לא השלב של הדקירות, אגב.  עו"ד מורן גז:

 12 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 13 מה שאתה מפנה אותה, זה לא השלב של הדקירות.  עו"ד מורן גז:

 14 וודאי שכן. דיי כבר, מספיק להפריע לי.  עו"ד אלון דוידוב:

 15 עו"ד גז, בואו תתקדמו. כב' הש' יעל רז לוי:

 16עם הקלטה יהיה קשה להתווכח. אגב, אמרתי את זה, כבודכם, עוד לפני  עו"ד אהרון רוזה:
 17העדה. העדה אומרת משהו אחד, יש בהקלטה משהו אחר, תכריעו מה 

 18, תחליטו שהיא צודקת שתכריעו. תכריעו שההקלטה טועה והעדה צודקת
 19 וההקלטה טועה, מה שתרצו תחליטו.

 20 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 21 קל ופשוט המשפט הזה, באמת קל ופשוט להכרעה.  עו"ד אהרון רוזה:

 22, 20לא, אבל הנה, בעמוד... למשל, למה גם התמלול שלכם לא טוב, בעמוד  עו"ד מורן גז:
 23לא עם הסכין. לא תהיה לו  , כאן היא אומרת לו: "לא עם הסכין,18שורה 

 24 אימא". אני שמעתי את זה וזה לא מופיע בתמלול שלכם.

 25 גם לא קיבלנו את זה בינתיים כמוצג. כב' הש' אהרון משניות:

 26 פה כתוב: "פתח את הדלת, פתח את הדלת". כב' הש' יעל רז לוי:

 27 , שורה...20לא, בעמוד  עו"ד מורן גז:

 28 שלהם? 20אני בעמוד  כב' הש' יעל רז לוי:

 29 רשום, היא אומרת: "דיי אביעד, פליז, דיי". 19שלהם, שלהם. בשורה  עו"ד מורן גז:

 30 "דיי, אל תרצח אותי". כב' הש' יעל רז לוי:

 31 "לא הסכין, לא הסכין. לא, אביעד, לא תהיה לו אימא". עו"ד מורן גז:

 32 זה לא מה שמופיע פה, גברתי. כב' הש' גילת שלו:

 33שאם שומעים את זה, את ההקלטה, זה נשמע בהקלטה וגם אני אומרת  עו"ד מורן גז:
 34 אצלם בתמלול אין את זה.

 35 טוב.  כב' הש' יעל רז לוי:

 36 וזה כן חשוב. עו"ד מורן גז:
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 1יש לי משהו לומר. עורכי הדין היקרים וגם הפרקליטות, גברתי אמרה עשינו  כב' הש' יעל רז לוי:
 2כם ישב ואתם תגישו תמלול ולא יותר טוב, כמו שגברתי ישבה מישהו אצל

 3 לנו, אתם, את התמלול שאתם רואים לנכון. 

 4 אין בעיה. עו"ד מורן גז:

 5ממצה, ממצה מסודר. בכל הכבוד, שמישהו אצלכם יגיש תמליל שאתם...  כב' הש' יעל רז לוי:
 6 לא עוד חברה שתשלחו, אחד מכל הפרקליטים ישב ויגיש בדיוק כמו שהוא.

 7 אין בעיה. עו"ד מורן גז:

 8אנחנו גם נשמע, אבל קודם כל תגידו מה אתם אומרים, לא: "לא יצא טוב".  ' יעל רז לוי:כב' הש
 9 גברתי אומרת ששמעה אז מעולה.

 10 לא, אני אומרת ש... עו"ד מורן גז:

 11 בסדר גמור, אנחנו לא נתעסק עם זה עכשיו.  כב' הש' יעל רז לוי:

 12 רת שלא תהיה לו אימא.לא, אבל זה כן חשוב כי בשני מקומות היא אומ עו"ד מורן גז:

 13ת' הזה שאתם, בעצמכם, אומרים -גברתי, אתם הגשתם לנו בינתיים את ה כב' הש' יעל רז לוי:
 14 שהוא לא טוב. תגישו לנו, אתם.

 15 נגיש, אבל לנקודה הזאת זה כן חשוב. עו"ד מורן גז:

 16 בגלל זה היה חשוב להגיש לנו תמליל כמו שצריך.  כב' הש' גילת שלו:

 17 מקודם, מקודם, לא עכשיו. העיקר קדימה, בואו נתקדם.  רז לוי:כב' הש' יעל 

 18 אף אחד לא עוסק פה בהכשלות לשון או ב...  עו"ד אלון דוידוב:

 19 זה לא הנושא. כב' הש' יעל רז לוי:

 20 בסדר. עו"ד אלון דוידוב:

 21אנחנו פשוט חושבים שהמינימום, ככלי עזר לבית המשפט, יש הקלטה כל  כב' הש' יעל רז לוי:
 22ך חשובה, שהצדדים יערכו תמליל ואנחנו ניקח את התמליל ונשמע. אם כ

 23נשמע דברים אחרים אז נתקן, כמו שאנחנו עושים בתיקים אחרים, כותבים: 
 24"שמענו כך", ואם נאמץ את זה, אבל לפחות תתנו לנו כל צד מה הוא אומר 

 25 שנשמע בהקלטה.

 26 בסדר. עו"ד מורן גז:

 27 .1את שלנו, אני מבקש שזה יסומן נ'/ אז הנה, יש לכם עו"ד אהרון רוזה:

 28 מעולה. מוגש, מוגש.  כב' הש' יעל רז לוי:

 29 זו ההצעה שלנו. עו"ד אהרון רוזה:

 30 עו"ד גז, תתקנו לא ככה.   כב' הש' יעל רז לוי:

 31 בסדר, אני אגיש. עו"ד מורן גז:

 32 כתמליל מסודר. כב' הש' יעל רז לוי:

 33 אולי תגיעו למשהו מוסכם הפעם, גם זה יכול להיות.  כב' הש' אהרון משניות:

 34יותר פשוט שכל אחד יגיש, אנחנו נשמע ונעשה את ההחלטה, לדעתי. אבל  כב' הש' יעל רז לוי:
 35 בסדר.

 36 כן, אוקי. אז ככה, סליחה, רגע.  עו"ד אלון דוידוב:
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 1 כן, בבקשה, עו"ד דוידוב. כב' הש' יעל רז לוי:

 2קוב, אני רוצה להגיע איתך עכשיו לנקודה שבעצם, ממש לפני גברת איס עו"ד אלון דוידוב:
 3, 2, עמוד 9התקיפה. אני קורא בחקירה במשטרה, בחקירה השנייה, ת'/

 4 .4-5שורות 

 5 איפה? עוד פעם, סליחה. עו"ד אבי ביטון:

 6 עוד פעם. כב' הש' יעל רז לוי:

 7ון יופי, תיתן לי . את שם אומרת שאמרת לליא4-5, שורות 2, עמוד 9ת'/ עו"ד אבי ביטון:
 8חיבוק ונצא לדרך ואז אביעד הוריד אותו ישר. הוריד אותו לרצפה. בהמשך, 

 9: "אני ישר הסתובבתי לתפוס את ליאוני ואז ישר קיבלתי את 8שורה 
 10הנוקאווט". כשאת אומרת: "נוקאווט", את מתכוונת, בעצם, למכה 

 11 הראשונה, נכון?

 12 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 13 למכה שסיפרת עליה עם המערוך. ב:עו"ד אלון דוידו

 14 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 15 הילד היה על הידיים של אביעד. עו"ד אלון דוידוב:

 16 הילד היה...? עדה, גב' שירה משה:

 17 על הידיים של אביעד. עו"ד אלון דוידוב:

 18 בידיים שלי.  עדה, גב' שירה משה:

 19 זה מה שאני מבין מזה. עו"ד אלון דוידוב:

 20 לא, בידיים שלי. שירה משה:עדה, גב' 

 21 אז תסבירי לי, ניסיתי להבין ו... אז תסבירי מה היה. עו"ד אלון דוידוב:

 22הילד היה בידיים שלי, אמרתי. מהרגע שהוא סיים, כשסיימתי גם להכין לו  עדה, גב' שירה משה:
 23 תיק ומשחקים ואת התיק שלנו עם הבגדים, הילד היה בידיים שלי.

 24 ל הזמן?כ עו"ד אלון דוידוב:

 25 כן. עדה, גב' שירה משה:

 26את אומרת: "זה היה ממש בשניות, איך שהוא הוריד אותו  8כי בשורה  עו"ד אלון דוידוב:
 27 לרצפה אני הסתובבתי לתפוס את ליאוני ואז ישר קיבלתי את הנוקאווט".

 28 נכון, כי אני אומרת שמרגע שסיימנו... עדה, גב' שירה משה:

 29 יציאה.וזה ממש ב עו"ד אלון דוידוב:

 30 אני מנסה לענות לך.  עדה, גב' שירה משה:

 31 תודה. עו"ד אלון דוידוב:

 32אמרתי שמרגע שסיימתי לארוז את התיקים הילד היה אצלי ביד וכפי  עדה, גב' שירה משה:
 33שאמרתי בחקירה, ליאון כן רצה את אבא ואז, כשהוא ניסה ללכת אליו 

 34 אביעד לא תפס אותו, אביעד הוריד אותו לרצפה. 

 35 כשהוא ניסה ללכת אליו מה? ד אלון דוידוב:עו"

 36 מה? עדה, גב' שירה משה:
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 1 מה אמרת במשפט האחרון, שניסה ללכת אליו? עו"ד אלון דוידוב:

 2אביעד הוריד את ליאון לרצפה, הוא לא תפס אותו בכלל, הוא לא החזיק  עדה, גב' שירה משה:
 3 אותו אפילו שנייה.

 4 פה?הוא הוריד אותו מאי עו"ד אלון דוידוב:

 5 ממנה. עו"ד מורן גז:

 6 היינו אחד מול השני, אני מנסה לצאת מהדלת. עדה, גב' שירה משה:

 7 הוא הוריד אותו ממך? הוא לקח אותו ממך? עו"ד אלון דוידוב:

 8אני אסביר שוב, אני אסביר שוב, בסדר? היינו ליד הדלת, רציתי לצאת  עדה, גב' שירה משה:
 9 מהבית.

 10 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 11אוקי? אביעד חסם את הדלת עם הגוף שלו, נעמד שם ואני הייתי עם ליאון  גב' שירה משה:עדה, 
 12בידיים. ליאון רצה ללכת לאבא שלו, אבא שלו לא תפס אותו, הוא ישר 

 13 הוריד אותו לרצפה ואני הסתובבתי בשביל להרים את הילד בחזרה. 

 14 הבנתי. עו"ד אלון דוידוב:

 15 מהידיים?הילד ירד לך  כב' הש' גילת שלו:

 16 כן, הוא רצה את אבא שלו.  עדה, גב' שירה משה:

 17 אז הוא ירד לך מהידיים כדי ללכת לאבא שלו.  כב' הש' גילת שלו:

 18 ואז הסתובבת להרים אותו.  כב' הש' יעל רז לוי:

 19 ואז הוא הסתובב. עדה, גב' שירה משה:

 20 ואז זה היה. כב' הש' יעל רז לוי:

 21 ואני הסתובבתי בשביל לתפוס אותו.הוא ישר רץ  עדה, גב' שירה משה:

 22 ואז היה, בעצם, מה שתיארת. כב' הש' יעל רז לוי:

 23 ואז הבום הראשון. עדה, גב' שירה משה:

 24זה, בעצם, מה שקורה עד ל... את השתמשת במילה נוקאווט ואני אשאר  עו"ד אלון דוידוב:
 25 איתה. נוקאווט.

 26 נפילה, כן. עדה, גב' שירה משה:

 27 תראי... עו"ד אלון דוידוב:

 28 נפילה, אמרת נפילה? כב' הש' גילת שלו:

 29 החבטה. עדה, גב' שירה משה:

 30 החבטה.  עו"ד אלון דוידוב:

 31 החבטה גרמה לנפילה. עדה, גב' שירה משה:

 32 במכה הראשונה נפלת? כב' הש' גילת שלו:

 33 כן. עדה, גב' שירה משה:

 34 נכון. זה מה שהיא תיארה מההתחלה, למעשה. אם הבנתי כב' הש' יעל רז לוי:
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 1להקלטה שנמצאת אצל  16:52החבטה הראשונה היא בהקלטה, היא בדקה  עו"ד אלון דוידוב:
 2 כבודכם ולדעתי, אול טקסט לא סימנו אותה פה. הם לא סימנו את המונה.

 3 לא נורא, אז תגיד לנו איזה עמוד. כב' הש' יעל רז לוי:

 4 הם גם לא סימנו עמודים. עו"ד אלון דוידוב:

 5 יש עמודים, תסתכל בצד, יש לכם. לוי:כב' הש' יעל רז 

 6 אז זה אותו עמוד. עו"ד אלון דוידוב:

 7 לא, מה פתאום.  כב' הש' יעל רז לוי:

 8 תודה, אוקי. עו"ד אלון דוידוב:

 9 הם כולם מסומנים. תגיד לי איזה עמוד. כב' הש' יעל רז לוי:

 10 יש קבצים שאותו מספר עמוד חוזר על עצמו.  עו"ד אלון דוידוב:

 11 לא יודעת, עוד לא עברתי עמוד, עמוד, אבל נראה לי שזה בסדר.  יעל רז לוי: כב' הש'

 12 כבודכם ייתן לי שנייה.  עו"ד אלון דוידוב:

 13 .24, שורה 17עמוד  כב' הש' גילת שלו:

 14 יש טעות בספרור פה. עו"ד אלון דוידוב:

 15 טוב. כב' הש' יעל רז לוי:

 16 תמליל של המשטרה. זה, בערך, הזמן., זה לפי ה24, בשורה 17בעמוד  כב' הש' גילת שלו:

 17אוקי. אז ירשו לי כבודכם שנייה, אני אמספר לי את העמודים, שיהיה לי  עו"ד אלון דוידוב:
 18 פעם אחת ולתמיד כי הבעיה עוד תחזור על עצמה. 

 19בסדר. הדבר היחיד שאני רוצה, עו"ד דוידוב, זה שלא תשכח את הפלטים  כב' הש' יעל רז לוי:
 20 סדר? תזכור לקחת אותם. תמספר בנחת. האלה באולם, ב

 21טוב, אז מה שההקלטה של האירוע, שאנחנו נשמיע אותה, אבל בשלב יותר  עו"ד אלון דוידוב:
 22מאוחר, גם את הקטע הזה, זה שפשוט את אומרת: "תעוף לי מהחיים, יא 

 23. "אביעד, דיי, 17רוצח, תעוף לי מהחיים, יא רוצח". אני מכוון לאמצע עמוד 
 24יק לדחוף אותי", את אומרת שאת מנסה לצאת מהדלת. "אביעד". דיי, תפס

 25אימא שלך ברקע. "אביעד", לא ברור, אימא שלך מבקשת שייתן לך ללכת 
 26 והוא אומר: "אני לא נותן לה ללכת". מדברים על שלומי, שלומי זה אחיך?

 27 מי? עדה, גב' שירה משה:

 28 שלומי. עו"ד אלון דוידוב:

 29 זה השכן. שלומי  עדה, גב' שירה משה:

 30השכן, הבנתי. וזהו, פה באה חבטה. את העניין... פה באה חבטה, זה מה  עו"ד אלון דוידוב:
 31שאנחנו שומעים עובר לאירוע. זה לא כמו שאת תיארת, שהוא הוריד את 

 32 ליאוני ממך.

 33 כמו שהיא תיארה מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 34וא הוריד אותו לרצפה אני ישר כמו שתיארת בחקירה במשטרה: "איך שה עו"ד אלון דוידוב:
 35הסתובבתי לתפוס את ליאוני ואז ישר קיבלתי את הנוקאווט". אני אומר לך 

 36 שאת אחזת את ליאוני בשלב הזה.

 37 שאני מה עשיתי? עדה, גב' שירה משה:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 86 

 1 אחזת את ליאוני. עו"ד אלון דוידוב:

 2 אחזת את ליאוני בשלב הזה. כב' הש' יעל רז לוי:

 3עצם, מה שאת אומרת זה שהוא עומד בדלת, מנסה למנוע ממך את המעבר וב עו"ד אלון דוידוב:
 4 ואת מטיחה בו רוצח, רוצח, תעוף לי מהחיים יא רוצח. זה מה שהיה. 

 5 ליאוני לא נפל לי מהידיים כשקיבלתי את המכה, ליאוני לא היה אצלי ביד.  עדה, גב' שירה משה:

 6 לא היה אצלך ביד. עו"ד אלון דוידוב:

 7 לא היה אצלי ביד בוודאות, הוא גם לא קיבל מכה מזה. רה משה:עדה, גב' שי

 8 נכון, אני מסכים. עו"ד אלון דוידוב:

 9 הוא לא היה אצלי ביד. עדה, גב' שירה משה:

 10 עם זה אני מסכים. עו"ד אלון דוידוב:

 11 אוקי, טוב שאתה מסכים עם זה. הוא היה גם נוכח באירוע. עדה, גב' שירה משה:

 12עכשיו, לנקודה הזאת, לפני שנתחיל לשמוע את ההקלטות... כבודכם, כמובן  עו"ד אלון דוידוב:
 13, החוקרת משמיעה לך את הקלטת 9שזה לא יהיה חצי שעה. בחקירה, ת'/

 14 דקות. אמנם לא השמעתם את הכל, אבל היא השמיעה לך.  32האירוע, 

 15 לא, היא לא השמיעה את הכל, היא השמיעה רק קטעים. עדה, גב' שירה משה:

 16באותה חקירה את אומרת: "הנה, ידעתי, הוא הקליט  12, שורה 5עמוד  ד אלון דוידוב:עו"
 17 ובגלל זה הוא לא דיבר תוך כדי שהוא מרביץ".

 18כי אני עכשיו מבינה, נופל לי האסימון למה הוא לא דיבר, למה הוא היה  עדה, גב' שירה משה:
 19 בשקט כל כך.

 20 הוא היה בשקט. עו"ד אלון דוידוב:

 21 נכון. ירה משה:עדה, גב' ש

 22: "הוא לא הוציא מילה מהפה כי הוא ידע 16, שורה 8ואת מוסיפה בעמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 23שהוא מוקלט". כלומר, את מסבירה לחוקרת שהוא נזהר לדבר ופה את 
 24מספרת לנו שהוא כן הודיע לך שאת לא תהיי אימא של הילד וגם אמר לך 

 25 תמותי כבר בהזדמנות אחרת. 

 26 מה זה בהזדמנות אחרת? כשהוא חנק אותי. רה משה:עדה, גב' שי

 27 אז מה השאלה, אדוני? מה השאלה? כב' הש' יעל רז לוי:

 28אז הוא דיבר או לא דיבר? את אומרת פעמיים ואת מדגישה, בכל ההקלטה  עו"ד אלון דוידוב:
 29 הוא לא דיבר תוך כדי שהוא...

 30הרביץ לי הוא לא קילל אותי תוך  שומעים אותו גם מדבר בהקלטה וכשהוא עדה, גב' שירה משה:
 31כדי, הוא הרביץ לי, הוא עשה את זה בשקט כי הוא ידע שיש הקלטה וזה 
 32למה הוא עשה את זה בשקט. הוא, בתור מתאגרף, גם כשהוא היה מתאגרף 
 33הוא היה עושה קולות וגם אז הוא לא עשה קולות כי הוא ידע שהוא מוקלט. 

 34הבנתי, גם כשהתעוררתי בבית חולים אחר כך ירד לי האסימון, כל הזמן לא 
 35לא הבנתי למה זה היה כל כך בשקט תוך כדי שהוא מרביץ. אבל הוא ידע 

 36 שיש את ההקלטה.

 37אוקי. אז כשאת אומרת במשטרה: "הוא לא הוציא מילה מהפה" וחוזרת  עו"ד אלון דוידוב:
 38 ואומרת: "הוא לא דיבר תוך כדי" אז זה לא נכון, מה שאת אומרת.
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 1למה לא נכון? הוא לא דיבר, שומעים אותו גם בקטעים מאוד ארוכים לא  שירה משה:עדה, גב' 
 2 מדבר.

 3 אז הוא לא אמר... זה מה שאני שואל. עו"ד אלון דוידוב:

 4 מה? עדה, גב' שירה משה:

 5 אם הוא לא הוציא מילה מהפה אז הוא לא אמר: "תמותי כבר".  עו"ד אלון דוידוב:

 6י ממנו להיכנס להתקלח הוא אמר לי לא. לא היה שקט גם כשביקשת עדה, גב' שירה משה:
 7מוחלט, אבל היה יחסית שקט. כשאנשים מרביצים הם, בדרך כלל, גם 

 8 מקללים תוך כדי. 

 9 אבל הוא לא קילל. עו"ד אלון דוידוב:

 10 לא, הוא לא קילל. גם לא אמרתי שהוא קילל, אף פעם לא אמרתי. עדה, גב' שירה משה:

 11תראי, ככה, כבר בחקירה הראשונה, שורה... אני מפנה... מה אמרנו?  טוב. עו"ד אלון דוידוב:
 12 .22.09-מהחקירה מה

 13 .8ת'/ עו"ד אהרון רוזה:

 14 . את אומרת שהוא אמר לך תמותי כבר.6, עמוד 14, שורה 8ת'/ עו"ד אלון דוידוב:

 15בר הוא לחש לי תמותי כבר, זה מה שאמרתי בחקירה. הוא לחש לי תמותי כ עדה, גב' שירה משה:
 16וזכרתי את זה איך שהתעוררתי בבית חולים. הוא לחש את זה, את זה גם 

 17 אמרתי לחוקרת, שהוא לחש לי. הוא הסתכל לי בעיניים ולחש לי.

 18 ולחש לך. את זוכרת מתי זה היה, מבחינת ה... עו"ד אלון דוידוב:

 19 אני עניתי על זה, אתה שאלת אותי ואני עניתי על זה. עדה, גב' שירה משה:

 20 היא אמרה את זה בחקירה הראשית. ש' יעל רז לוי:כב' ה

 21 פעם ראשונה שאני מדבר על תמותי כבר. עו"ד אלון דוידוב:

 22לא, אבל מתי, על ההקשר, אם היא צריכה לספר את כל הסיפור, הרצף, היא  כב' הש' יעל רז לוי:
 23 ממש תיארה מתי זה היה.

 24 בעדות הראשית. כב' הש' גילת שלו:

 25בעדות הראשית. את כל הרצף, איך זה היה ותוך כדי שהוא מחזיק אותה  כב' הש' יעל רז לוי:
 26ועם החניקה, מסתכל לה בתוך העיניים, לוחש לה, חונק אותה. כאילו, אני 
 27יכולה הכל... אז אין צורך שהיא תתאר לנו, מבחינתי, את זה שוב. אם 

 28 השאלה קונקרטית... 

 29 יפה. טוב, תודה רבה. עו"ד אלון דוידוב:

 30 אני טועה? משהו לא תיארתי? יעל רז לוי: כב' הש'

 31 לא. עדה, גב' שירה משה:

 32זה מה שאני זוכרת שאמרת. היא הסבירה את הסיטואציה הספציפית  כב' הש' יעל רז לוי:
 33 הזאת.

 34עברנו את הנקודה. טוב, עכשיו, כבודכם, יש הקלטות, יש מספר הקלטות,  עו"ד אלון דוידוב:
 35 אתם קיבלתם את ההקלטה...

 36 וכולי. 7,8,9כן, קיבלנו  ש' יעל רז לוי:כב' ה

 37 . 07-ו 08, יש לנו גם את 09בדיוק, אתם קיבלתם  עו"ד אלון דוידוב:
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 1 כן, כן, הוגש הכל, הוגש.  כב' הש' יעל רז לוי:

 2לא, לא הוגש, כבודכם. אנחנו סיכמנו שאנחנו עובדים עם נ' של התמלילים  עו"ד אהרון רוזה:
 3 שהחברה המקצועית עשתה לנו.

 4 לא, אבל הוגש הדיסק. כב' הש' גילת שלו:

 5 הם הגישו את הדיסק. כב' הש' יעל רז לוי:

 6 אנחנו נותנים את ההצעה שהכנו. עו"ד אהרון רוזה:

 7בדיון הבא אנחנו גם נקרא, אתם תגישו ואנחנו נבין מה הגשתם. אנחנו לא  כב' הש' יעל רז לוי:
 8 יכולים גם להתרשם מעד וגם לעיין במוצגים, בסדר? 

 9 כשאנחנו שואלים, אנחנו שואלים על סמך מה שכתוב בתמליל, בסדר?  עו"ד אלון דוידוב:

 10 אין בעיה, אז אם אתה רוצה שזה יהיה בפנינו... כב' הש' יעל רז לוי:

 11 כן, אני רוצה. עו"ד אהרון רוזה:

 12 אנחנו נסמן הכל, עכשיו לא סימנו כלום.  כב' הש' יעל רז לוי:

 13 השיחות הראשונות.זה שתי  עו"ד אהרון רוזה:

 14 . 08-ו 07ועכשיו הגשת לנו גם  09זה של אותה חברה, זה  כב' הש' יעל רז לוי:

 15 סליחה, זה הקלטות. עו"ד אהרון רוזה:

 16 זה בלי המפגע הזה.  08-ו 07-אבל אנחנו מקווים ש כב' הש' יעל רז לוי:

 17 לא, זה בלי. כב' הש' גילת שלו:

 18 מפגע. חשש למפגע, חשש ל כב' הש' יעל רז לוי:

 19 סתם אני מזהיר. עו"ד אהרון רוזה:

 20 בסדר. אוקי, זה בפנינו, בבקשה. כב' הש' יעל רז לוי:

 21 איך זה מסומן? עו"ד אלון דוידוב:

 22עוד לא סימנו כלום, חבל לנו להתעסק עכשיו עם הסימונים. בנחת נעבור  כב' הש' יעל רז לוי:
 23 ונסמן, נעשה את זה בצורה מסודרת. 

 24 טוב.  עו"ד אלון דוידוב:

 25 .3, 2, 1נ'/ כב' הש' גילת שלו:

 26. אין 07זה  1, בסדר? אם זה רק נ' אז אין בעיה. אז 3, 2, 1בסדר, תסמן נ'/ כב' הש' יעל רז לוי:
 27 שום בעיה, בבקשה. כן. 

 28. הקלטה 007טוב, אני מבקש להשמיע תחילה מההקלטה שסומנה  עו"ד אלון דוידוב:
 29 . אורכה...16:58-ה בוסיומ 16:52שתחילתה, בשעון מצפה רמון, 

 30מה זה שעון מצפה רמון? רק לידע כללי. ידעתי שיש שעון לונדון, לא יודעת,  כב' הש' יעל רז לוי:
 31 יש שעון? 

 32 אנחנו במחוז דרום אז אצלנו זה באותו זון.  כב' הש' גילת שלו:

 33 אוקי.  עו"ד אלון דוידוב:

 34 ישראל, אני מקווה.אני מקווה שזו אותה שעה בכל מדינת  כב' הש' יעל רז לוי:

 35 בסדר גמור. עו"ד אלון דוידוב:
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 1 בעניין הזה אין פערים.  כב' הש' יעל רז לוי:

 2 שניות.  45-דקות ו 5הקלטה שאורכה  עו"ד אלון דוידוב:

 3 ?09-, ב08-, ב07-נקווה מאוד, כן. אנחנו ב כב' הש' יעל רז לוי:

 4 . 07-, מתחילים ב07 עו"ד אלון דוידוב:

 5 .1ה נ'/ז עו"ד אהרון רוזה:

 6 אני רוצה להשמיע לגברת איסקוב קטע. אני מקווה שהרמקולים...  עו"ד אלון דוידוב:

 7 איזה עמוד זה? כב' הש' אהרון משניות:

 8 אני אנסה, ככל האפשר, להפנות את כבודכם לתמליל.  עו"ד אלון דוידוב:

 9במחשב,  אתה רק יכול פרומו, להסביר לי מה יהיה? אתה תשמיע שמע כב' הש' יעל רז לוי:
 10 בטלוויזיה?

 11 כן, אני אשמיע, אני אבקש... עו"ד אלון דוידוב:

 12 אין בעיה.   כב' הש' יעל רז לוי:

 13 מהגברת לזהות, קודם כל, אם היא מזהה את הקול. זיהוי אחד יספיק לנו. עו"ד אלון דוידוב:

 14גמור, היא טוב, אז בוא תתקדם, אנחנו מאזינים. תשמיע לה, בקיצור. בסדר  כב' הש' יעל רז לוי:
 15 שומעת. 

 16 , כן?07זה  כב' הש' אהרון משניות:

 17 כן.  כב' הש' יעל רז לוי:

 18 גברת איסקוב, את מזהה את הקולות?  עו"ד אלון דוידוב:

 19 כן. עדה, גב' שירה משה:

 20 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 21 אני מזהה את הקול. עדה, גב' שירה משה:

 22 את זוכרת מה אמרת שם? עו"ד אלון דוידוב:

 23 אני לא מבינה, אני שומעת הד חזק. שירה משה: עדה, גב'

 24את שומעת חזק. אני אעשה קצת ניסויים בהקלטה הזאת ואחר כך, אני  עו"ד אלון דוידוב:
 25 מקווה שזה... יותר ברור?

 26 נראה לי שאמרתי: "לך תעשה איתם את החג".  עדה, גב' שירה משה:

 27 חד". "לך תעשה איתם את החג, כל הנבלות בי עו"ד אלון דוידוב:

 28 לא, לא נראה לי שאמרתי כל הנבלות. אני לא שומעת את זה בבירור. עדה, גב' שירה משה:

 29 אה.  עו"ד אלון דוידוב:

 30 בתמליל שלכם כתוב משהו אחר. כב' הש' יעל רז לוי:

 31 תראי, המתמלל שלנו...  עו"ד אלון דוידוב:

 32 אבל שומעים את זה. כב' הש' אהרון משניות:

 33 שומעים. כב' הש' יעל רז לוי:

 34 אז מה, אמרת או לא אמרת? עו"ד אלון דוידוב:
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 1 שומעים שאמרתי. עדה, גב' שירה משה:

 2 "לך, תעשה איתם את החג, כל הנבלות ביחד". אמרת.  עו"ד אלון דוידוב:

 3בתמליל שלכם כתוב: "אתה עושה כאן את החג", לא: "לך תעשה איתם את  כב' הש' יעל רז לוי:
 4 כשיו: "לך תעשה איתם את החג".החג". גם לא שמעתי את זה ע

 5 אתה עושה כאן את החג? עו"ד אלון דוידוב:

 6 זה לא מה שכתוב אצלכם בתמליל.  כב' הש' יעל רז לוי:

 7 רשום: "אתה עושה כאן את החג". עו"ד אלון דוידוב:

 8"אתה עושה כאן את החג". עושה כאן את החג, לא: "לך תעשה איתם את  כב' הש' יעל רז לוי:
 9תמליל שלכם, רק שתדעו, כדאי לשמוע אותו. כדאי שכל אחד החג". זה ה

 10 מהצדדים ישב מול התמלילים שלו ו...

 11טוב, "כל הנבלות ביחד" היא אמרה: "לא חושבת שאמרתי" ועכשיו היא  עו"ד אלון דוידוב:
 12 מאשרת, זה מה שחשוב.

 13ם אומרים, בסדר גמור, אבל גם ההקשר שהיא אמרה, כנראה שזה מה שאת כב' הש' יעל רז לוי:
 14לפי מה ששמעתי, הוא חשוב. כי: "אתה תעשה כאן את החג" זה לא מסתדר. 

 15 כנראה שבאמת: "לך תעשה איתם את החג". 

 16 ככה אני שמעתי, אמנם בתמלול כתוב: "אתה עושה כאן את החג". עו"ד אלון דוידוב:

 17 טוב. כב' הש' יעל רז לוי:

 18 בסדר, מה שחשוב זה הנבלות. עו"ד אהרון רוזה:

 19 בסדר, אוקי. הש' יעל רז לוי: כב'

 20 טוב, מי זה הנבלות? מיהן הנבלות? עו"ד אלון דוידוב:

 21אני גם לא יודעת למה אמרתי את ה: "לך תעשה איתם את החג" כי זה היה  עדה, גב' שירה משה:
 22 סגר, אבל אני לא... 

 23 לך תעשה איתם את החג. את לא יודעת מי זה הנבלות? עו"ד אלון דוידוב:

 24 לא. שירה משה:עדה, גב' 

 25 לא? אני אומר לך שהנבלות זה האחיות שלו וההורים שלו. עו"ד אלון דוידוב:

 26למה אתה מצרף את ההורים שלו? איפה שמעת קללות על ההורים שלו? גם  עדה, גב' שירה משה:
 27במייל אני אומרת: "אל תכניס לי מילים לפה, לא קיללתי את ההורים שלך". 

 28 לפה.  גם אתה, אל תכניס לי מילים

 29 , בטח כבודכם כבר על ה...2טוב. אמצע עמוד, כבודכם, אמצע עמוד  עו"ד אלון דוידוב:

 30 אנחנו קוראים. כב' הש' יעל רז לוי:

 31 מי הדוברים? עו"ד אלון דוידוב:

 32 סליחה? עדה, גב' שירה משה:

 33 מי הדוברים, את הקולות של מי שמענו? עו"ד אלון דוידוב:

 34  של אביעד. עדה, גב' שירה משה:

 35 ושל מי עוד? עו"ד אלון דוידוב:

 36 שלי. עדה, גב' שירה משה:
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 1יופי. אני רוצה להתמקד פה, באמצע עמוד... "תתקשר לרויטל, תשאל אותה.  עו"ד אלון דוידוב:
 2תתקשר לרויטל, תשאל אותה אם היא לא עשתה את זה. אם יש לה ביצים 

 3 של גבר או לא. תשאל לרויטל, תשאל אותה".

 4 אם לך יש ביצים של גבר.  ה:עדה, גב' שירה מש

 5 אם לך יש ביצים של גבר. מי זאת רויטל בכלל? עו"ד אלון דוידוב:

 6 מה? עדה, גב' שירה משה:

 7 מי זאת רויטל? עו"ד אלון דוידוב:

 8 אתה יכול לשאול את אביעד. חברה טובה שלהם. עדה, גב' שירה משה:

 9 אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך. את מעידה עכשיו במשפט, עו"ד אלון דוידוב:

 10 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 11 מי זאת רויטל? עו"ד אלון דוידוב:

 12 אז אמרתי, זאת חברה טובה שלהם, שלו ושל אחותו. עדה, גב' שירה משה:

 13 של מי? עו"ד אלון דוידוב:

 14 שלו ושל אחותו. עדה, גב' שירה משה:

 15 אוקי. מה רויטל עשתה? עו"ד אלון דוידוב:

 16אני לא יודעת אם היא עשתה, אני אמרתי תתקשר לשאול אותה אם היא  משה:עדה, גב' שירה 
 17 עשתה. אביעד סיפר לי שהוא הולך אליה לקאוצ'ינג. 

 18 הולך אליה למה? לא שמעתי. כב' הש' יעל רז לוי:

 19 לקאוצ'ינג.  עדה, גב' שירה משה:

 20 לקאוצ'ינג. כב' הש' אהרון משניות:

 21כשאני עשיתי עליה גוגל, כי מדברים שהוא אמר לא אהבתי לשמוע ואמרתי  עדה, גב' שירה משה:
 22לו שאני צריכה לבדוק מי זאת האישה הזאת, רשום שם לא פעם ולא פעמיים 
 23שהיא עושה כישופים לאנשים והיא עושה כל מיני דברים. משם הסקתי את 

 24ה זה. אפשר לעשות עליה גם עכשיו גוגל, רויטל סיבוני, ולראות שהיא עוש
 25 כישופים לאנשים. 

 26 איזו רויטל? עו"ד אלון דוידוב:

 27 מה?  עדה, גב' שירה משה:

 28 סיבוני היא אמרה. כב' הש' יעל רז לוי:

 29 סיבוני, כן. עדה, גב' שירה משה:

 30 היא עושה כישופים? עו"ד אלון דוידוב:

 31 זה מה שאני קראתי בגוגל עליה, כן. עדה, גב' שירה משה:

 32ומרת: "תשאל אותה אם היא עשתה את זה", את מתכוונת אז כשאת א עו"ד אלון דוידוב:
 33 לכישופים שרויטל עושה.

 34 כן. עדה, גב' שירה משה:

 35יפה, תודה. טוב, הדברים מדברים בעד עצמם. הפרחים על הקבר של מי?  עו"ד אלון דוידוב:
 36הרי, הוא מביא לך פרחים, דיברנו על זה מקודם, הוא באיזשהו שלב נכנס 
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 1את תופסת את הפרחים ואומרת: "הפרחים האלה  הביתה עם פרחים. אז
 2על הקבר שלה, שלא מגיע לה שיהיה לה קבר, היא תמות. לא שווה שיהיה 

 3 לה על הקבר, גם לא יהיה לה". 

 4 דבר ראשון, הוא הביא פרחים נבולים, הוא לא הביא פרחים. עדה, גב' שירה משה:

 5 אה, נבולים? עו"ד אלון דוידוב:

 6ולים, הוא שם אותם באגרטל והם נופלים. אמרתי לו בערב החג של ראש נב עדה, גב' שירה משה:
 7השנה שלא יהיה לי את הפרחים האלו ככה בבית וזרקתי אותם לפח. אני לא 

 8 צריכה פרחים נבולים בבית. 

 9 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 10 כן. עדה, גב' שירה משה:

 11 צודקת.  עו"ד אלון דוידוב:

 12 מה השאלה, מה? עדה, גב' שירה משה:

 13 אני שומע, אני שומע. עו"ד אלון דוידוב:

 14 זהו, סיימתי. זרקתי אותם לפח. עדה, גב' שירה משה:

 15כן, אני שואל על הקבר של מי את... של מי? על הקבר של מי את מייעצת לו  עדה, גב' שירה משה:
 16 לשים את הפרחים הנבולים?

 17 ספיר. כן, תפעילי. כב' הש' יעל רז לוי:

 18 גברת איסקוב, על הקבר של מי שישים את הפרחים? למי לא מגיע קבר? עו"ד אלון דוידוב:

 19 אני רוצה לשמוע את ההקלטה שוב. עדה, גב' שירה משה:

 20 כן, זה הקטע על הפרחים. עו"ד אלון דוידוב:

 21 והקבר. עו"ד אהרון רוזה:

 22 והקבר. את יכולה להגיד? עו"ד אלון דוידוב:

 23 מה, למי התכוונתי? עדה, גב' שירה משה:

 24 למי... הפרחים שהוא הביא. דרך אגב, הוא אומר לי שהפרחים קטופים. ד אלון דוידוב:עו"

 25 שמה? עדה, גב' שירה משה:

 26 הוא קטף אותם טריים מה... עו"ד אלון דוידוב:

 27 טוב, בואו נתמקד בשאלה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 28בר בהלוויה? את על הקבר של מי, למי לא מגיע קבר, למי הוא ישים את הק עו"ד אלון דוידוב:
 29 הפרחים בהלוויה. על מי אנחנו מדברים? 

 30 על אחותו. עדה, גב' שירה משה:

 31 על אחותו. איזה אחות? עו"ד אלון דוידוב:

 32 ענת. עדה, גב' שירה משה:

 33ענת. אז כשאת אומרת לו בהמשך: "מטומטם, אתה ראית איך נכנס הביתה,  עו"ד אלון דוידוב:
 34? אתה יודע איך נכנסת הביתה אחרי איך נכנסת הביתה אחרי השיחה איתה

 35 השיחה איתה"? מה זה, איך הוא נכנס הביתה?

 36 בעצבים. עדה, גב' שירה משה:
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 1 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 2 בעצבים. עדה, גב' שירה משה:

 3 הוא היה בעצבים? עו"ד אלון דוידוב:

 4 כן, הוא היה בעצבים. עדה, גב' שירה משה:

 5בהמשך: "בשיחה עם השטן. אישה, רק כשהוא מדבר  אוקי. וכשאת אומרת עו"ד אלון דוידוב:
 6איתה, עם השטן, נכנס השטן הביתה". את מדברת על ענת וענת היא שטן, 

 7 נכון? את זה אני מבין, אני כבר משלים לבד. 

 8 הבנת נכון. עדה, גב' שירה משה:

 9 כל אותו זמן, דרך אגב, ליאוני עלייך, נכון? הילד עלייך.  עו"ד אלון דוידוב:

 10 לא.  גב' שירה משה: עדה,

 11 לא. עו"ד אלון דוידוב:

 12 זה לא המריבה עדיין, זה לא אחרי שהוא מחליף טיטול ו... זה לפני. עדה, גב' שירה משה:

 13אוקי, בסדר גמור, אני רק רוצה לדעת. אבל זה בשיחה פתוחה עם ההורים  עו"ד אלון דוידוב:
 14 שלך, זאת אומרת, טלפון ביד.

 15 מה שעכשיו שמענו זה הרבה לפני, לא.לא,  עדה, גב' שירה משה:

 16 טוב, טוב.  עו"ד אלון דוידוב:

 17 לא, זה הוא מתסיס, מקליט. עדה, גב' שירה משה:

 18 זה משהו שהוא הקליט, מה שהיא הסבירה, מה שקרה בבית. כב' הש' יעל רז לוי:

 19 . הוא  מתסיס, מקליט, מתסיס, מקליט לפי מה שהוא רוצה ומה שנוח לו עדה, גב' שירה משה:

 20אחר הצהריים, בערך,  17:00-לפי מה שהיא אומרת, זה, בערך, אנחנו ב כב' הש' יעל רז לוי:
 21 בשיחה הזאת. השיחה עם ההורים זה חצי שעה אחרי, משהו כזה.

 22 יפה.  עו"ד אלון דוידוב:

 23 טוב, זו לא השיחה עם ההורים. כב' הש' יעל רז לוי:

 24אני אוציא ממנה", את אומרת את זה  נכון. כשאת אומרת" צו הרחקה עו"ד אלון דוידוב:
 25לאביעד, שאת תוציאי לאחותו ענת צו הרחקה ממך ומליאוני, נכון? "שלא 

 26 תתקרב, לא אליי ולא לליאון".

 27 הגנה. עדה, גב' שירה משה:

 28 צו הרחקה. עו"ד אלון דוידוב:

 29 הגנה, כן. עדה, גב' שירה משה:

 30 כתוב הרחקה. עו"ד אלון דוידוב:

 31נכון, אני מתכוונת להגנה. למה עושים צו הרחקה? בשביל שנהיה מוגנים,  עדה, גב' שירה משה:
 32 נכון? 

 33זאת אומרת, את אומרת לו שאת מתכוונת להוציא נגד המשפחה או נגד  עו"ד אלון דוידוב:
 34 אחותו צו הרחקה מהילד. 

 35 לא מהילד, צו הגנה עליי ועל הילד, נכון.  עדה, גב' שירה משה:

 36 אומרת: "אל תדאג, ליאון, אני ארחיק אותך ממנה". לא, את עו"ד אלון דוידוב:
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 1אני לא ארחיק אותך ממנה, אני מתכוונת אליי ולילד, לא עליו. דיברתי עליי  עדה, גב' שירה משה:
 2 ועל הילד.

 3 על הילד, תרחיקי את הילד. עו"ד אלון דוידוב:

 4 י. כפי ששמעתם בהקלטה של שנה שעברה, היא באה להרוג אות עדה, גב' שירה משה:

 5היא רוצה לבקש צו הרחקה, היא מסבירה, מהמשפחה שלו לילד. מאחותו,  כב' הש' יעל רז לוי:
 6 סליחה.

 7 יפה. עו"ד אלון דוידוב:

 8 אוקי, מאחותו. מה המשמעות, מי הורחק ממי, זה... הכוונה שלה ברורה. כב' הש' יעל רז לוי:

 9את ההקלטה הבאה, הקלטה זו הייתה הקלטה קצרה, חמש דקות. יש לנו  עו"ד אלון דוידוב:
 10. הצלחת להבין מה 17:31-וסופה ב 17:21-. תחילתה ב008שקוראים לה 

 11 אומרים, מה נאמר שם?

 12 שמעתי משהו עם לא.  עדה, גב' שירה משה:

 13 הצלחת להבין? עו"ד אלון דוידוב:

 14 שמעתי משהו עם לא, אני עונה לך. עדה, גב' שירה משה:

 15כך... שנייה, תפסיק רגע, אדוני. רווית, בואי תעזרי אולי שנייה אני לא כל  כב' הש' יעל רז לוי:
 16 להוריד. תודה.

 17 .03עד דקה  048ההקלטה הזאת, כבודכם, זה  עו"ד אלון דוידוב:

 18 ? 2נ'/-אנחנו עדיין או ב 1נ'/-במה, ב כב' הש' יעל רז לוי:

 19 .2נ'/-לא, ב עו"ד אהרון רוזה:

 20 .008הקלטה עצמה, המכונה . לא בתמלול, ב008בתוך  עו"ד אלון דוידוב:

 21 איזה עמוד במסמך? עו"ד דוידוב, אני שואל אותך, אני שואל אותך. כב' הש' אהרון משניות:

 22 סליחה. עו"ד אלון דוידוב:

 23 איזה עמוד במסמך? כב' הש' אהרון משניות:

 24 זה מיד בהתחלה, אדוני.  עו"ד אלון דוידוב:

 25 העמוד הראשון. כב' הש' אהרון משניות:

 26 , באמצע העמוד, אדוני.2עמוד  דוידוב: עו"ד אלון

 27 באמצע העמוד. תודה רבה. כב' הש' אהרון משניות:

 28 אוקי. את הצלחת להבין? עו"ד אלון דוידוב:

 29 סליחה? עדה, גב' שירה משה:

 30 הצלחת להבין מה את אומרת שם? עו"ד אלון דוידוב:

 31 כן, אמרתי: "לא ירקתי". עדה, גב' שירה משה:

 32 "לא ירקתי". עו"ד אלון דוידוב:

 33 נכון. עדה, גב' שירה משה:
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 1"אתה ממציא, לא ירקתי, לא ירקתי. כמו שאחותך לא קיללה אותי אף פעם,  עו"ד אלון דוידוב:
 2כמו שאחותך לא עשתה שחור, בדיוק ככה לא ירקתי, איזה קטע"? אביעד 

 3 אומר לך: "ירקת לי בפנים עכשיו" ואת אומרת: "לא ירקתי". נכון?

 4 נכון. משה:עדה, גב' שירה 

 5 אבל אז את אומרת: "כמו שאחותך לא קיללה אותי". עו"ד אלון דוידוב:

 6 כמו שאחותך. עדה, גב' שירה משה:

 7מה? "כמו שאחותך לא קיללה אותי אף פעם", ואת אומרת את זה באמונה  עו"ד אלון דוידוב:
 8שלמה, שאחותו קיללה אותך. "וכמו שאחותך לא עשתה שחור". זאת 

 9ת את זה באמונה. כשאת אומרת שחור זה כישוף, נכון? אומרת, את אומר
 10מה זה שחור? זה כישוף כזה. "כמו שאחותך לא עשתה שחור, בדיוק ככה לא 

 11 ירקתי, איזה קטע"? מה אני מבין מזה?

 12 מה אתה מבין מזה? עדה, גב' שירה משה:

 13 מה את מבינה מזה? תגידי לי. שירקת לו בפנים. עו"ד אלון דוידוב:

 14 לא ירקתי לו בפנים. רה משה:עדה, גב' שי

 15 בדיוק כמו שהוא אומר לך. עו"ד אלון דוידוב:

 16 לא, אל תכניס לי מילים לפה. עדה, גב' שירה משה:

 17 אני לא מכניס לך. עו"ד אלון דוידוב:

 18עוד פעם אני אגיד לך, אל תכניס לי מילים לפה. גם שומעים אותי בהקלטה,  עדה, גב' שירה משה:
 19 אני אומרת: "לא ירקתי". 

 20 "כמו שענת לא מקללת", אבל ענת כן מקללת. עו"ד אלון דוידוב:

 21 ענת לא קיללה אותי בפנים. אתה צריך לשאול אותה. עדה, גב' שירה משה:

 22 אבל ענת כן עושה שחור. "כמו שענת לא עושה שחור",  עו"ד אלון דוידוב:

 23אתה צריך לשאול אותה, גם את זה צריך לשאול אותה. אני לא יודעת, אני  עדה, גב' שירה משה:
 24 לא הייתי איתה בשחור, נכון? 

 25 מה הם עשו בשחור, מה הם רצו בשחור? עו"ד אלון דוידוב:

 26 תשאל אותם.  עדה, גב' שירה משה:

 27 לא, את יודעת. עו"ד אלון דוידוב:

 28 מה הם רצו? שיהיה לנו רע.  ב' שירה משה:עדה, ג

 29 את יודעת מה הם רצו בשחור.  עו"ד אלון דוידוב:

 30 תגיד לי אתה. עדה, גב' שירה משה:

 31 את יודעת, את אמרת את זה גם. עו"ד אלון דוידוב:

 32עו"ד דוידוב, לדעתי, תראה, אנחנו באמת... היה לנו גם שחור פעם בבית  כב' הש' יעל רז לוי:
 33למות. בוא, אנחנו... מה רצו כששמו באיזה אולם? אני לא יודעת המשפט באו

 34עד היום, זה לא היה נעים. אין לי מושג אם היה או לא היה השחור. היא 
 35אמרה מה הם רצו בשחור, מה היא חושבת. אני חושבת שמעבר לא נתקדם 
 36אז הדברים... היא אמרה שיהיה לנו רע, ככה היא חושבת, שזה מה שהן 

 37  מאחלות לה.
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 1 טוב, גברתי. עו"ד אלון דוידוב:

 2באמת, אני נותנת לאדוני יד חופשית, אבל מה אתה שואל אותה, מה את  כב' הש' יעל רז לוי:
 3 חושבת שהן רצו בשחור? מעבר שיהיה לנו רע? אני לא יודעת. 

 4 מעבר לזה שאנחנו נצטרך להכריע שהיה שחור. כב' הש' גילת שלו:

 5חזור גם לשחור שפעם היה באולמות, חשבתי שמישהו רצה לברך כן. אני א כב' הש' יעל רז לוי:
 6 אותנו. 

 7אבל גברתי הקדימה את המאוחר, בהמשך היא נותנת בדיוק פרשנות לאיזה  עו"ד אלון דוידוב:
 8 שחור עשו. אני מגיע לזה.

 9 אז תגיש את האמרות שלה. כב' הש' יעל רז לוי:

 10 באמת.  כב' הש' גילת שלו:

 11 יש את האמרות שלה? זה מוצג. להג עו"ד אלון דוידוב:

 12 הגשנו, הגשנו. עו"ד מורן גז:

 13 אז נדע מה היא אומרת.  כב' הש' יעל רז לוי:

 14עשו שחור, זו התחושה האישית שלה, זו התחושה. אנחנו לא נכריע אם עשו  כב' הש' גילת שלו:
 15 שחור או לא עשו שחור.

 16 ומה רצו בשחור, מה רצו בשחור שם.  כב' הש' יעל רז לוי:

 17טוב. "אפס מאופס, זה מה שאתה והאחיות שלך". זה למי שלא שמע.  עו"ד אלון דוידוב:
 18 3בהקלטה עצמה. זה מופיע בעמוד  29עד דקה  1:09מדברים פה על דקה 

 19לתמלול. זה מה שהאחיות שלך ביחד... עכשיו, כמה אחיות יש לאביעד? 
 20שלך  אמרנו שלוש. עם כולן יש לך בעיה? כשאת אומרת: "אתה והאחיות

 21 ביחד אפס מאופס". עם כולן? עם ורד יש לך בעיה?

 22 דיברתי על ענת ועל ורד. עדה, גב' שירה משה:

 23 כשאת מדברת ברבים זה רק על ענת? עו"ד אלון דוידוב:

 24 וורד. אמרתי, דיברתי על ענת ועל ורד. עניתי. עדה, גב' שירה משה:

 25 רד?אז יש לך בעיה עם ורד. מה הבעיה עם ו עו"ד אלון דוידוב:

 26 זה ייעוץ זוגי? אני לא מבינה, אני לא מבינה מה, מה?  עדה, גב' שירה משה:

 27אני לא יודע, תסבירי לנו את. אפס מאופס. כשאת מקללת את ורד אז...  עו"ד אלון דוידוב:
 28 ואפס מאופס זה קללה. 

 29 לא, אפס מאופס היא אומרת לו. עו"ד מורן גז:

 30 מה עשתה לך רע ורד? מה עשתה לך רע אורלי?למה את מגדפת אותה,  עו"ד אלון דוידוב:

 31 אורלי? מי זאת אורלי? עדה, גב' שירה משה:

 32 אורלי? לימור? לימור.  עו"ד אלון דוידוב:

 33עו"ד דוידוב, אני חוזרת למענה שלכם, אני חוזרת למענה שלכם ולקו ההגנה  כב' הש' יעל רז לוי:
 34יכם, אתם שרלוונטי למשפט. המשפט הוא בשאלה, במחלוקת הצרה בינ

 35אומרים שהיא... מה שהיא עשתה לנאשם ואחיות שלו... אדוני לא ייכנס 
 36לדבריי. אני שמה את זה בשאלה בצד. בשאלה של הניתוח, מה יש או אין לה 

 37 נגד ורד, אני לא אקבע ממצאים וזה ממש לא מעניין אותי.
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 1 טוב, אני מקבל את ההערה. עו"ד אלון דוידוב:

 2, אז בואו נתקדם. אדוני שואל אותה כאלה שאלות, מה יש לך נגד ורד, יופי כב' הש' יעל רז לוי:
 3אני לא מדברת על ייעוץ זוגי. בוא, אדוני, ניכנס לרזולוציה ונכריע מה היה 

 4 או מה יש לה עם ורד? לא. 

 5 טוב. עו"ד אלון דוידוב:

 6 כב. בסדר? אז בוא נתמקד קצת. אנחנו יודעים שמשפחות זה דבר מור כב' הש' יעל רז לוי:

 7 . 01:54באותה הקלטה, עד  01:32טוב, נעביר אותנו לדקה  עו"ד אלון דוידוב:

 8 איפה אנחנו? כב' הש' יעל רז לוי:

 9 איזה עמוד? כב' הש' אהרון משניות:

 10 .8 עו"ד אלון דוידוב:

 11 ?8עמוד  כב' הש' אהרון משניות:

 12 ? 8ת'/ כב' הש' יעל רז לוי:

 13 . 008לא, ההקלטה המכונה  עו"ד אלון דוידוב:

 14 , סליחה.2נ'/ כב' הש' יעל רז לוי:

 15 .2נ'/ עו"ד אלון דוידוב:

 16 , כן, זה. 008אז  כב' הש' יעל רז לוי:

 17 , מבחינת הזמנים.008 עו"ד אלון דוידוב:

 18 איזה עמוד? יש פה עמודים. כב' הש' יעל רז לוי:

 19 בתמלול. עו"ד אלון דוידוב:

 20 יש עמודים, הם דווקא מסודרים פה, אף אחד לא קפץ. הכל בסדר.  כב' הש' יעל רז לוי:

 21 זה מתחיל ב: "היא מגנה על הגרוש שלה, שבגד בה". עו"ד אלון דוידוב:

 22 איזה עמוד, אדוני? כב' הש' יעל רז לוי:

 23 .3עמוד  כב' הש' אהרון משניות:

 24 , כבודכם.3עמוד  עו"ד אלון דוידוב:

 25 ? אוקי.3 כב' הש' יעל רז לוי:

 26בערך, באמצע העמוד. טוב, את אומרת שוב: "היא מגנה על הגרוש שלה,  ד אלון דוידוב:עו"
 27 שבגד בה". הכוונה...

 28 לא היינו בסרט הזה? כב' הש' יעל רז לוי:

 29 היא סיפרה את זה. כב' הש' גילת שלו:

 30היא סיפרה את זה. אתם סומכים על זה שהתאים האפורים הפסיקו לעבוד  כב' הש' יעל רז לוי:
 31 לך היום? עוד לא. היא דיברה על זה.במה

 32 היא דיברה על זה שענת מגנה על הגרוש שלה ואתה לא מגן עליי. כב' הש' גילת שלו:

 33 על אשתך. היא מגנה יותר על הגרוש שלה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 34, באמצע העמוד. 4טוב, ניסינו כמה שיותר. התמליל, כבודכם, עמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 35אש, דמיונות בראש כמו לאחותך. דמיונות, חזיונות, אנשים "דמיונות בר
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 1מפגרים האלה, אנשים מפגרים. דפוק בשכל,  דפוק בשכל, אידיוט". מי זה 
 2האנשים המפגרים? שוב אחותו? הפעם, כשאנחנו אומרים אנשים מפגרים, 

 3 גם אנחנו... כשאנחנו מדברים על אחיות ברבים אז...

 4 שגם הייתי עצבנית וגם הייתי כעוסה וגם כאובה וגם אחרי הפלה?  בוא נזכור עדה, גב' שירה משה:

 5 למה היית עצבנית? בואי, בואי נלך אחורה, למה בכלל... עו"ד אלון דוידוב:

 6למה הייתי כאובה, למה הייתי כאובה? למה? איבדתי עובר, זה קל לאבד  עדה, גב' שירה משה:
 7 עובר, נכון? נכנסים להריון מהר מאוד אחר כך. 

 8גברת איסקוב, אנחנו יודעים את ה... יומיים לפני כן יש ביניכם... לא יומיים,  ו"ד אלון דוידוב:ע
 9סליחה, אבל יש ימים לפני זה שאתם כבר ברמה של... למה היית מאז 

 10 ההפלה ברמה של... לא נכנס לזה עכשיו. למה, מה עצבן אותך באותו יום? 

 11 מה עצבן אותי? עדה, גב' שירה משה:

 12 . 17.08-באותו יום, ב ון דוידוב:עו"ד אל

 13מה הכאיב לי, מה הכאיב לי? שהוא מדבר אליי לא יפה, שהוא מקטין אותי,  עדה, גב' שירה משה:
 14. 70שהוא אומר לי כמה אני מכוערת וכמה אני נראית יותר גרוע מאישה בת 

 15 כמה הוא מקטין אותי, כמה את לא יפה.

 16 המכוערת לא היה באותו יום. בחקירתך הראשית עניין עו"ד אלון דוידוב:

 17היה באותו יום של יום שישי, מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על יום שישי,  עדה, גב' שירה משה:
 18 יום האירוע.

 19 סיפרת על זה שזה היה לפני...  עו"ד אלון דוידוב:

 20 לא, אמרתי שזה היה באותו יום, לא נכון. עדה, גב' שירה משה:

 21 בחמישי. עו"ד אלון דוידוב:

 22 לא נכון, אמרתי שזה היה באותו יום. עדה, גב' שירה משה:

 23 אוקי. עו"ד אלון דוידוב:

 24 ממש לא. עדה, גב' שירה משה:

 25 אז על זה את עצבנית? עו"ד אלון דוידוב:

 26 מה? עדה, גב' שירה משה:

 27 על זה היית עצבנית? עו"ד אלון דוידוב:

 28 זה פוגע, מה זאת אומרת? עדה, גב' שירה משה:

 29 אוקי. ידוב:עו"ד אלון דו

 30אנחנו שומעים רק את הצד שהוא הקליט, את הצד שאחרי שהוא מתסיס  עדה, גב' שירה משה:
 31 אנחנו לא שומעים. מה שהיה לו נוח הוא הקליט, בוא נזכור את זה גם.

 32 אל תדאגי. עו"ד אלון דוידוב:

 33 אל תדאגי. אני דואגת מאוד.  עדה, גב' שירה משה:

 34וב, אני רציתי להעיר לך גם עוד קודם, אדוני לא ייכנס לעדה... עו"ד דויד כב' הש' יעל רז לוי:
 35עו"ד דוידוב ייתן לעדה להשלים את התשובות. היא אומרת לך, אתה לא 
 36נותן לה להשלים את התשובות. שאלת, היא רוצה להגיד משהו, אל תכנס 

 37 לדבריה. תודה. רצית להגיד עוד משהו על ההקלטה?
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 1שהוא מתסיס ואז מקליט את מה שנוח לו ואז מסיים את לא, אמרתי  עו"ד אלון דוידוב:
 2ההקלטה גם כשנוח לו. זורק עוד דברים באוויר ואז עוד פעם מקליט כשנוח 
 3לו. לא מראים את כל התמונה, כולה. חוץ מזה, התמונה האמתית זה שהוא 
 4ניסה לרצוח אותי בסופו של דבר, הוא הרים את הסכין, הוא הרים את 

 5 אחר הרביץ פה. הוא הרביץ וניסה לרצוח.  המערוך, לא אף אחד

 6 טוב. עו"ד אלון דוידוב:

 7אל תגיד לי טוב בזלזול, זה עוד יותר מגעיל. תנסה קצת לכבד, תנסה קצת  עדה, גב' שירה משה:
 8לכבד. אל תכנס לי גם למילים, תנסה קצת לכבד. אני במעמד מאוד קשה 

 9 נטות  האלו בבית. פה. אל תנסה להקטין אותי גם, היה לי מספיק את ההק

 10גברת איסקוב, אני... מה שהשאלה ששאלתי אותך עכשיו מחזירה אותי  עו"ד אלון דוידוב:
 11. ראש העמוד. שם, כפי 4, עמוד 07אחורה לאותה הקלטה. סליחה, להקלטה 

 12ששמענו כבר, אני אומר, את אומרת לו: "ראית איך נכנסת הביתה, חתיכת 
 13פרצוף נכנסת? בשיחה עם השטן".  חולירה, אחרי השיחה איתה? עם איזה

 14 רק כשהוא מדבר עם השטן הוא נכנס הביתה.

 15 חזרנו בחזרה לעניין הזה? כב' הש' יעל רז לוי:

 16 חזרנו לנקודה הזאת.  עו"ד אלון דוידוב:

 17 למה חזרנו לנקודה הזאת? למה חזרנו לזה? איזו שאלה, על מה? אני לא... כב' הש' יעל רז לוי:

 18רת איסקוב, אני אומר לך שאת היית עצבנית כי הוא פשוט דיבר עם גב עו"ד אלון דוידוב:
 19 אחותו באותו יום.

 20 מה, מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 21 הוא פשוט דיבר עם אחותו ענת באותו יום והוא נכנס הביתה. עו"ד אלון דוידוב:

 22 אני לא יודעת אם הוא דיבר עם אחותו. עדה, גב' שירה משה:

 23 א מדבר עם השטן.אחרי שהו עו"ד אלון דוידוב:

 24אני לא יודעת אם הוא דיבר עם אחותו, אני אמרתי את זה גם בהתחלה  עדה, גב' שירה משה:
 25 היום.

 26את אומרת לו את זה בפנים: "ראית איך נכנסת הביתה אחרי השיחה איתה,  עו"ד אלון דוידוב:
 27 יא חתיכת חולירה"? 

 28 הוא דיבר עם אחת האחיות שלו. עדה, גב' שירה משה:

 29 "בשיחה עם השטן נכנסת, הבאת את השטן הביתה". אלון דוידוב:עו"ד 

 30הוא דיבר עם אחת האחיות שלו. ומה זה קשור למה שהוא עשה בסופו של  עדה, גב' שירה משה:
 31 דבר?

 32 אז בגלל זה היית עצבנית, כי הוא דיבר עם אחותו ענת. עו"ד אלון דוידוב:

 33י המשכתי לאפות עוגה והמשכתי לאפות חלות לא, אני לא הייתי עצבנית, אנ עדה, גב' שירה משה:
 34והמשכתי לבשל והמשכתי לעשות סלטים. זה ממש לא נכון, מה שאתה 

 35 אומר. 

 36יש גם התחלה, אמצע וסוף לשיחה הזאת, עד כמה שאפשר. יש שם עוד כמה  כב' הש' גילת שלו:
 37 משפטים שהוא אמר לה. 

 38 נכון, נכון. עו"ד אלון דוידוב:

 39 גם משפטים שהוא אומר.  כב' הש' יעל רז לוי:
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 1כל אחד קורא מה שהוא רוצה, כבודכם. "מטומטמת, עכבר, גם מכוערת כמו  עו"ד אהרון רוזה:
 2חולדה". את זה אתם לא תקריאו לה, נכון? כל אחד שם לב למה שהוא רוצה. 

 3 בשביל זה יש הקלטה. 

 4סת והיית עצבנית" לבוא ולהגיד לה: "רק בגלל שהוא דיבר עם אחותו את כע כב' הש' גילת שלו:
 5 זה קצת...

 6אין פה בעיה לשאול אותה ושתגיד מה שהיא רוצה. זה מה שיפה בנגדית,  עו"ד אהרון רוזה:
 7 עורך דין שואל ועד עונה מה שהוא חושב. 

 8 אנחנו... כב' הש' יעל רז לוי:

 9 תשמיע לה את כל ההקלטה. עו"ד מורן גז:

 10 ברור, מההתחלה ועד הסוף.  עו"ד אהרון רוזה:

 11 נכון. ד מורן גז:עו"

 12 ברור, ברור. עו"ד אהרון רוזה:

 13 עו"ד גז. כב' הש' יעל רז לוי:

 14אני אגיד לך משפט שאמרתי לפרקליטה אחרת לפני כמה זמן? אני לא עובד  עו"ד אהרון רוזה:
 15 אצלך, בסדר?

 16 לא אמרתי שאתה עובד אצלי. עו"ד מורן גז:

 17 סליחה, עו"ד רוזה. כב' הש' יעל רז לוי:

 18חכמה גדולה, כבודכם, לבוא וכל דבר להגיד למה ולמה. עו"ד שואל בחקירה  רוזה:עו"ד אהרון 
 19 נגדית, שואל משפט, עונה העדה, הכל בסדר.

 20 נכון. כב' הש' יעל רז לוי:

 21אבל לא כל אחד שיגיד אני רואה את זה ואני... חקירה נגדית עובדת איך  עו"ד אהרון רוזה:
 22 שעו"ד מחליט.

 23 .נכון כב' הש' יעל רז לוי:

 24 אחרי זה, בהכרעת הדין בית המשפט מחליט. עו"ד אהרון רוזה:

 25 נכון.  כב' הש' יעל רז לוי:

 26האם התשובה הייתה הולמת, לא הולמת, יש הקלטה. אולי כל המילים  עו"ד אהרון רוזה:
 27האלה לא נאמרו, אולי הן כן נאמרו. אמרתי את זה כבר ואני אומר את זה 

 28 וד ומה שתכריעו נכבד.שוב, ההכרעה פה במשפט היא קלה מא

 29 נכון. כב' הש' יעל רז לוי:

 30אבל תתנו לשאול את הכמה נקודות האלה, זה המילים שיוצאות מהגברת  עו"ד אהרון רוזה:
 31הזאת. היא אישרה שזה הקול שלה, אין פה וויכוח, אז מה הבעיה להראות 
 32 לה כמה מילים שהיא אומרת, להטיח בה? היא אומרת לא ועוברים הלאה. 

 33טוב. אז ככה, א', אני לא חושבת שעו"ד גז הפריעה לכם הרבה בחקירה. ב',  הש' יעל רז לוי:כב' 
 34אני רציתי גם להגיד את זה לגברתי ואני אומרת את זה גם לך, עו"ד רוזה, 
 35כשאמרת לעו"ד גז: "אני לא עובד שם" וכולי. עורכי הדין, שאת אמרת 

 36אומרת ש... יכול להיות לעו"ד דוידוב שלא אתה מקטין אותי. אני שוב לא 
 37שמשהו בדרך שהוא שאל באותו רגע היה לא נעים, אני רק מסבירה לגברתי 
 38שהוא עושה את עבודתו, זה... אנחנו צריכים, כולנו, אני בטוחה שזה קשה 
 39לך, אצלך זה מאוד אישי, אבל עורך הדין, זו העבודה שלו. אנחנו רוצים 
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 1ותו עניין, עו"ד רוזה, אני לנסות לא לקחת את הדברים למקום אישי. ובא
 2לא חושבת שהמקום להערה לחברתך: "אני לא עובד אצלך". לא צריך את 
 3ההערות האישיות האלה. עכשיו, לגופם של דברים, אני לא חושבת שעו"ד 
 4גז כל כך הפריעה לאדוני בחקירה ואנחנו גם לא הפרענו לכם. אנחנו פשוט 

 5מיעה, לאן הדברים האלו רק רוצים לדעת, כמו שגם אמרנו לתביעה כשהש
 6מתקדמים? יש להם גם את הרלוונטיות ואת המידה הנכונה, אתה צודק, זו 
 7חקירה נגדית. העדה לא חלקה על הדברים, את ההקלטות אנחנו נשמע. 
 8ההקשר, היא מזהה את הקול, זה נכון. ההקשר של הסיטואציה, שאלתם די 

 9ה משפט, באיזו הרבה, אבל באמת, כמו שאמרה השופטת שלו, בדיוק איז
 10תשובה, אנחנו באמת נשמע, נקרא את התמלילים, נראה. היא אמרה את 
 11הדברים, הנאשם גם יעיד ונבחן את ההקשר. אני חושבת שעדיין אנחנו 
 12לקראת איזשהו מיצוי של ההשמעה של כל מילה. היא גם לא חולקת על 

 13לזה הדברים, לא על מה שהיה לגבי ה... וכולי. לקרוא לזה קללה, לקרוא 
 14 ככה.

 15 המילים. עו"ד אהרון רוזה:

 16 בסדר. אז תסתכל, עו"ד דוידוב, אם יש לך דברים ספציפיים נוספים.  כב' הש' יעל רז לוי:

 17 יש לנו דברים. עו"ד אלון דוידוב:

 18 אז אני חושבת שכבר לא צריכים להיות הרבה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 19 וד.כבודכם, קצת סבלנות, עם כל הכב עו"ד אלון דוידוב:

 20יש לנו הרבה סבלנות, זו שאלה של רלוונטיות ומידה. זה לא קשור לסבלנות.  כב' הש' יעל רז לוי:
 21 יש לנו את כל הסבלנות, בשביל זה אנחנו פה. 

 22 טוב, תודה. עו"ד אלון דוידוב:

 23 כן, בבקשה. כב' הש' יעל רז לוי:

 24, אתם רואים? אותו אני מודה לכבודכם. טוב, אותו נושא, הנה, חסכתי עו"ד אלון דוידוב:
 25נושא, רק בלשון... היא אומרת: "אני לא ירקתי עלייך". יפה. עכשיו ככה, 
 26 מה ששמענו ברקע, ההקלטה הזו, בעצם, זה נפילות וחבטות של איזשהו... 

 27השמעת לה את זה הרגע, עו"ד דוידוב, הרגע השמעת לה את זה. משהו  כב' הש' יעל רז לוי:
 28ה. תשאל אותה, מה אתה רוצה לשאול פספסתי? הרגע השמעת לה את ז

 29 אותה? הרגע השמעת את אותו מקום.

 30טוב, אז ברקע: "אחותך הנבלה", שוב, זו ענת, נכון? אחותך הנבלה, אנחנו  עו"ד אלון דוידוב:
 31מדברים על ענת. נזרקים דברים ואביעד אומר לך: "הנה, למה את זורקת 

 32הוא כבר אומר את זה  עליי את הצבעים האלה"? "לא זרקתי עלייך צבעים",
 33כמו שאת אומרת: "עושה דברים ומיד מכחישה". את זה אנחנו שומעים 

 34 בהקלטה. הוא אומר לך בזמן אמת: "זרקת עליי דברים". 

 35כי לא זרקתי עליו. הבאתי את הצבעים של ליאוני, ליאוני צבע בשולחן  עדה, גב' שירה משה:
 36ושמתי את זה חזק והכל  בסלון, בשולחן הקטן בסלון, הבאתי לו את הצבעים

 37עף באוויר וזה מה ששומעים. זה לא היה עליו. אביעד ישב בדיוק באותו רגע 
 38על הספה וליאון ישב על הכיסא, כיסא של ילדים של פו הדוב, הוא ישב גם 

 39 על השולחן. 

 40להקלטות האלה. טוב, שם שוב: "אתה  05:12, 05:04הבנתי. יפה. דקה  עו"ד אלון דוידוב:
 41 רצחת".  רצחת, אתה

 42 הוא אמר לי רוצחת אז אמרתי לו אתה רצחת. עדה, גב' שירה משה:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 102 

 1 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 2 הוא אמר לי רוצחת אז אמרתי לו אתה רצחת.  עדה, גב' שירה משה:

 3 זה לא נכון.  עו"ד אלון דוידוב:

 4 למה זה לא נכון?  עו"ד מורן גז:

 5 נכון, אבל לא חשוב.  בואי נלך אחורה בתמליל. זה לא עו"ד אלון דוידוב:

 6אני מול התמליל, כתוב. אדוני לא יגיד לה שזה לא נכון כשכתוב בעמוד הזה:  כב' הש' יעל רז לוי:
 7 "את הרוצחת פה". 

 8 "אישה בהריון, רוצח". עו"ד אלון דוידוב:

 9 היא אמרה לך שהוא אמר לי את הרוצחת ואדוני אומר לה שזה לא נכון. כב' הש' יעל רז לוי:

 10 נכון.  ן גז:עו"ד מור

 11 "עשית לעצמך, את הרוצחת פה". זה לא כתוב? כב' הש' גילת שלו:

 12 אתה אומר לה לא נכון? כב' הש' יעל רז לוי:

 13 מאיפה זה התחיל? עו"ד אלון דוידוב:

 14 שורה לפני. כב' הש' גילת שלו:

 15 נלך טיפה אחורה לשיח הזה. עו"ד אלון דוידוב:

 16לא קשור, אדוני אומר לה לא נכון, הוא אמר לה ואתה אומר לה לא נכון. זה  כב' הש' יעל רז לוי:
 17 כתוב. 

 18 בואו נלך, נעשה חיפוש.  עו"ד אלון דוידוב:

 19 לא, אנחנו לא, עו"ד דוידוב, אנחנו לא... כב' הש' גילת שלו:

 20 ן.אנחנו לא עכשיו ניקח כל אחד משפט וזה, רק שאתה אומר לה שזה לא נכו כב' הש' יעל רז לוי:

 21: "רוצח, אישה בהריון". "אני הרגתי"? "רוצח". "אני 6באמצע עמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 22 הרגתי"? "רוצח".

 23אנחנו חשים כזה דבר, יש פה איזשהו רצון, אני לא יודעת, שוב, הערנו גם  כב' הש' יעל רז לוי:
 24לתביעה, להשמיע עכשיו את הקלטות ועכשיו את כל הרצף. כאילו שאנחנו 

 25כשיו אנחנו בדיוק... אדוני ישאל משפט וכולי, נכריע בהקשר של עכשיו, ע
 26הדברים, אם זה כך או אחרת. לא, עורכי הדין היקרים. אנחנו את הקלטות 
 27האלה והתמלילים נקרא לא פעם אחת ולא שתיים, נאזין לכל ההקשרים, 
 28תטענו את הטענות שלכם ואנחנו נכריע. אם יש שאלות רלוונטיות לעדה, 

 29למי התכוונת, כמו שאדוני שאל אותה, זה בסדר גמור. אבל  ספציפיות,
 30להגיד לה את אמרת ולא אמרת, היא אומרת הוא אמר לי ואתה אומר לה 

 31 לא, את לא אמרת לו. 

 32 תודה, כבודכם. הלאה. עו"ד אלון דוידוב:

 33 זה לא מתאים. אנחנו נראה את ההקשר של השיח. כב' הש' יעל רז לוי:

 34 ים אותך, נכון? זה הקול שלך? "אתה רצחת".שומע עו"ד אלון דוידוב:

 35 היא לא התווכחה על הקול שלה ואין מחלוקת על ההקלטות כרגע.  כב' הש' יעל רז לוי:

 36הלאה, הלאה. טוב: "עד יום מותך, עד יום מותך, עד יום המוות שלך אני  עו"ד אלון דוידוב:
 37, זה בדיוק מה ששמענו. מה 7, אמצע עמוד 7אבוא ואעשה לך את זה". עמוד 
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 1תעשי לו עד יום מותו, מה הוא ישמע ממך? "עד יום מותך אתה תשמע את 
 2מה  זה, עד יום מותך אני אעשה לך את זה". מה תעשי לו עד יום מותו, את

 3 הוא ישמע עד יום מותו?

 4 אני אזכיר לו שבגללו איבדתי את העובר. עדה, גב' שירה משה:

 5אנחנו שומעים אותך אומרת לו: "עד יום מותך אתה תשמע את זה, עד יום  עו"ד אלון דוידוב:
 6 מותך". 

 7 עניתי לך. עדה, גב' שירה משה:

 8 היא ענתה לך, עו"ד דוידוב.  כב' הש' יעל רז לוי:

 9 אני עניתי על זה. שירה משה: עדה, גב'

 10 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 11 אני עניתי על זה. עדה, גב' שירה משה:

 12היא אמרה שעל זה שבגללו היא איבדה את העובר. זה ההקשר שהיא אמרה  כב' הש' יעל רז לוי:
 13 את הדברים. 

 14 ומה תעשי לו עד יום מותו?  עו"ד אלון דוידוב:

 15 על זה. אני אזכיר לו.  אבל אני עניתי עדה, גב' שירה משה:

 16עד יום מותו אתה תשמע את זה שהוא הרג את הילד, שהוא הרוצח של הילד.  עו"ד אלון דוידוב:
 17 הבנו. מה תעשי לו עד יום מותו?

 18היא ענתה, לדעתי, על השאלה. שאלת אותה והיא ענתה, אין צורך לשאול  כב' הש' יעל רז לוי:
 19דקות הפסקה,  2את העד שוב. היא ענתה, התשובה בפרוטוקול. אנחנו נעשה 

 20עו"ד דוידוב, תראה אם יש לך עוד שאלות. אני מרגישה, חשה תחושה עזה 
 21שאנחנו מתקרבים לסיום. גם חבריי, נראה לי, חשים ככה, לא? אז בוא, 

 22 ראה... תסתכל עם עצמך, תראה אם יש עוד משהו. ת

 23טוב, אז כישופים, כמו שאמרנו, זה ענת ורויטל עושות, נכון? אני צריך להבין  עו"ד אלון דוידוב:
 24את הדברים. נמאס לי מכל הכישופים ש... לא ברור בתמליל. ורויטל עושות, 

 25 ניצחו, ניצחו. זה ענת ורויטל עושות כישופים, נכון?

 26 נכון. ' שירה משה:עדה, גב

 27 זה מה שאת אומרת. עו"ד אלון דוידוב:

 28 זה מה ש... נכון, זה מה שאני חשה.  עדה, גב' שירה משה:

 29 זה מה ש... סליחה? כב' הש' יעל רז לוי:

 30 שאני חשה. כב' הש' גילת שלו:

 31 שאני חשה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 32 הלאה.  עו"ד אלון דוידוב:

 33 ל היא חברה של ענת, נכון?אמרת שרויט כב' הש' גילת שלו:

 34 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 35 וגם של הנאשם. כב' הש' יעל רז לוי:

 36 נכון. עדה, גב' שירה משה:
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 1, באמצע. 1טוב, נמאס לך מהמשפחה. אצלנו זה כתוב: "המקוללת". עמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 2יכול להיות שזה המטומטמת. על מי מדובר, על המשפחה של אביעד, נכון? 

 3 מאשרת לי שאליהם התכוונת? את

 4 מה השאלה? עדה, גב' שירה משה:

 5שמענו פה: "נמאס לי מהמשפחה המקוללת או המטומטמת הזאת". זו  עו"ד אלון דוידוב:
 6 המשפחה של אביעד, נכון?

 7 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 8ם ואת זה פה, בשלב הזה, את עם אימא שלך בטלפון ובעצם, את מדברת ע עו"ד אלון דוידוב:
 9אימא שלך, נכון? פה, בתמליל הזה. אני אומר לך, אם את לא יודעת, אז 

 10 בתמליל הזה את כבר בטלפון עם אימא שלך וזה מה שאת אומרת.

 11 היא אומרת לאימא שלה נמאס לי?  כב' הש' יעל רז לוי:

 12 כן. עו"ד מורן גז:

 13 ימה.אוקי, הבנתי. בסדר, ממקם אותך כבר? גם התובעת מסכ כב' הש' יעל רז לוי:

 14 בסדר. עדה, גב' שירה משה:

 15אני רק רוצה שאת גם, בטח בגלל השעה, את יכולה להגיד גם כן שקוראים  כב' הש' יעל רז לוי:
 16לך יעל. אז לא, אני רוצה שתדעי, בסדר? אז עכשיו הגענו, בעצם, הדובר זו 
 17את לאימא שלך, בסדר? נראה לי, אם אני מבינה, אחרי כל... אתם צריכים, 

 18מקם אותה, עו"ד דוידוב מפעיל ו... אז זאת השיחה כבר, אנחנו אנחנו, ל
 19 בשיחה, בעצם, בזמן הזה.

 20טוב, שוב, אני אתמצת במה שאת אומרת, את אומרת: "המשפחה  עו"ד אלון דוידוב:
 21 המקוללת", את מתייחסת רק לענת. זה מה שאת אומרת.

 22 רק לענת?אני אמרתי משפחה ואתה אומר לי שהתכוונתי  עדה, גב' שירה משה:

 23 אוקי, אז עכשיו התייחסת גם לאבא ואימא שלו, נכון?  עו"ד אלון דוידוב:

 24 היא כל הזמן אמרה שאבא ואימא שלו לא ב...  כב' הש' יעל רז לוי:

 25 אז היא אמרה, אז מה אם היא אמרה? עו"ד אלון דוידוב:

 26 אז אתה שואל אותה? כב' הש' יעל רז לוי:

 27 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 28 את מתייחסת גם לאחיות וגם... יעל רז לוי:כב' הש' 

 29 זה גם משפחה, כן.  עדה, גב' שירה משה:

 30 מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 31 אחיות זה גם משפחה, לא?  עדה, גב' שירה משה:

 32 כן, אבל הוא אומר לך שהכוונה גם לאבא ואימא שלו. כב' הש' יעל רז לוי:

 33 את אבא ואימא שלו.לא, אני אף פעם לא קיללתי  עדה, גב' שירה משה:

 34 אוקי.  כב' הש' יעל רז לוי:

 35. טוב, אז פה את נשמעת אומרת לאימא 56לדקה  46טוב, כבודכם, זה מדקה  עו"ד אלון דוידוב:
 36שלך: "רצח את הילד שלו", נכון? "רצח את העובר שלו, רצח את הילד שלו". 

 37 את מאשרת?
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 1א אחריי, כן. אני אוסיף ואגיד שהוא אה, אוקי. דיברתי עם אימא שלי והו עדה, גב' שירה משה:
 2 התחיל עם הרוצחת ואז אני המשכתי איתו שהוא רוצח. כן.

 3. "עכשיו שוב שמעתי את ההקלטה", זה 03:30עד דקה  03:20כן. טוב, דקה  עו"ד אלון דוידוב:
 4מה שנאמר: "עכשיו שוב שמעתי את ההקלטה". מדובר על ההקלטה, תעשי 

 5קלטה שאת שומרת בטלפון שלך, של השיחה לי סדר, תאשרי לי, על אותה ה
 6 . 2019בין אביעד לבין אחותו ענת מלפני שנה וחצי, מיולי 

 7 אני לא הבנתי מה אמר אדוני, לא הבנתי כלום. עוד פעם. כב' הש' יעל רז לוי:

 8 ההקלטה בדקה... עו"ד אלון דוידוב:

 9 שלה. לא הבנתי, זו הקלטה בכלל של שיחה עם ההורים  כב' הש' יעל רז לוי:

 10 מה? עו"ד אלון דוידוב:

 11 עם ההורים. כב' הש' יעל רז לוי:

 12 היא בשיחה עם ההורים שלה והיא מספרת... עו"ד אלון דוידוב:

 13 זה בשיחה עם ההורים והוא מקליט את מה שקורה בבית.  עו"ד מורן גז:

 14 אוקי, נכון. אז עכשיו מה אתה שואל אותה? כב' הש' יעל רז לוי:

 15יא אומרת לאימא שלה: "עכשיו שוב שמעתי את ההקלטה, עכשיו שוב ה עו"ד אלון דוידוב:
 16 שמעתי את ההקלטה".

 17 אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 18 אני רוצה לדעת איזה הקלטה היא שמעה.  עו"ד אלון דוידוב:

 19 אז תשאל אותה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 20, של השיחה בין ואני מציע לה שזאת ההקלטה שהיא שומרת אצלה בטלפון עו"ד אלון דוידוב:
 21 , שנה וחצי לפני האירוע.2019אביעד לאחותו ענת מיולי 

 22 אוקי, בסדר. כב' הש' יעל רז לוי:

 23 נכון?  עו"ד אלון דוידוב:

 24 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 25 נכון. יופי, עכשיו השאלה ברורה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 26טוב, עכשיו פה את פשוט אומרת עם אימא שלך, אביעד לידך וזה נקלט  עו"ד אלון דוידוב:
 27 אצלו, כמו שהוא שומע את זה: "יהיה אבא אחר לליאון".  

 28 אני לא שמעתי. כב' הש' גילת שלו:

 29נכון? זה מה שאת אומרת, את אומרת לאימא שלך: "יהיה אבא אחר". מה  עו"ד אלון דוידוב:
 30 .הכוונה אבא אחר? בואי, תסבירי לי

 31 עו"ד דוידוב, אני לא איתך, אני לא מבינה את השאלה. עוד פעם, מה?  כב' הש' יעל רז לוי:

 32 .3אני מפנה אתכם לתחתית עמוד  עו"ד אלון דוידוב:

 33 את אומרת לאימא שלך מה? כב' הש' יעל רז לוי:

 34 "יהיה אבא אחר לליאון ויהיו לו אחים אחרים". עו"ד אלון דוידוב:

 35אוקי. כבר היינו, לדעתי, בסרט הזה ושאלנו על זה. כן, אוקי, מה השאלה?  כב' הש' יעל רז לוי:
 36 היינו שם.
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 1 מה הכוונה: "אבא אחר"? עו"ד אלון דוידוב:

 2 מה הכוונה ב: "אבא אחר"?  עדה, גב' שירה משה:

 3 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 4וד אבא אמרתי שאני אתגרש ממנו ואם מתגרשים אז מתחתנים שוב ויש ע עדה, גב' שירה משה:
 5 בבית, נכון?

 6 יהיה לך בעל אחר, זה בסדר. עו"ד אלון דוידוב:

 7 וגם אבא, מי שמגדל את הילד.  עדה, גב' שירה משה:

 8 אה, אוקי. עו"ד אלון דוידוב:

 9 אה. עדה, גב' שירה משה:

 10. ברשותכם, זה אולי ההקלטה הכי ארוכה. 05:31עד  04:15טוב, בסדר. דקה  עו"ד אלון דוידוב:
 11י שאת אומרת לו: "אחותך זונה" את גם מרביצה לו, זה ברור טוב, תוך כד

 12 כשמש מההקלטה.

 13 זה ממש לא ברור כשמש מההקלטה, איך זה ברור כשמש מההקלטה? עדה, גב' שירה משה:

 14 לא. אוקי, הלאה, זו התשובה שלך. עו"ד אלון דוידוב:

 15 מסיים אותי באמצע? הוא יודע שהוא מקליט. לא, תיתן לי לדבר, למה אתה עדה, גב' שירה משה:

 16 תיתן לה לסיים, עו"ד דוידוב. כב' הש' יעל רז לוי:

 17 אין בעיה. עו"ד אלון דוידוב:

 18 מה זה אין בעיה? אתה נכנס לי למילים. עדה, גב' שירה משה:

 19לא, סליחה, אני לא אעיר לאדוני יותר. העדה באמצע המשפט ואדוני מפריע  כב' הש' יעל רז לוי:
 20 לה: "אוקי, הבנתי". לא, אדוני לא ייכנס לדבריה. 

 21 מה שהיא רוצה שתגיד. עו"ד אלון דוידוב:

 22לא, אבל אתה נכנס באמצע התשובה שהיא, כנראה, לא בדיוק מה ש...  אבל  כב' הש' יעל רז לוי:
 23 את התשובה. כן, בבקשה.אדוני ייתן לה לסיים 

 24 זה כבר... עדה, גב' שירה משה:

 25 הוא אמר...  כב' הש' יעל רז לוי:

 26 התחלת לומר שאת לא הרמת עליו יד.  כב' הש' גילת שלו:

 27אוקי. אני לא הרמתי עליו את היד, אבל הוא מקליט והוא יודע, הוא אומר  עדה, גב' שירה משה:
 28זאת, אני לא יודעת אם שומעים את זה בכוונה, הוא מנסה. לפני ההקלטה ה

 29בהקלטה, אני לא שמעתי את זה מההתחלה ועד הסוף, הוא איים עליי שהוא 
 30ייקח לי את הילד. כל פעם שהיינו רבים הוא היה מאיים עליי שהוא ייקח לי 
 31את הילד ואני אצטרך פעם בשבועיים לבוא אליו ולקחת את הילד ולהחזיר 

 32י. אני חושבת שהוא גם הקליט, אני לא לו את הילד. הוא כל הזמן איים עלי
 33יודעת, צריך לשאול אותו למה הוא הקליט. הוא הקליט גם בשביל להוכיח 
 34אחר כך, כאילו, הנה, הילד צריך להיות בחזקתי. זו אחת ההמצאות שלו גם 

 35 בהקלטה הזאת.

 36 בסדר. אתה יכול רגע להפנות אותי? כב' הש' יעל רז לוי:

 37 .4יל? אמצע עמוד מה, בתמל עו"ד אלון דוידוב:
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 1 .11שורה  עו"ד מורן גז:

 2 בסדר, אני רואה. טוב, זו התשובה של העדה, כן. בבקשה. כב' הש' יעל רז לוי:

 3 טוב, נמשיך מאיפה שעצרנו. טוב. עו"ד אלון דוידוב:

 4 כן, מה השאלה, עו"ד דוידוב? כב' הש' יעל רז לוי:

 5דברים, את מתכוונת לנסוע לכרמיאל, בקיצור, הוא אומר את יוצאת, אתם מ עו"ד אלון דוידוב:
 6 נכון?

 7 נכון. עדה, גב' שירה משה:

 8בשלב הזה עברנו לדבר על הילד. בכוונתך לצאת מהבית ולנסוע לכרמיאל,  עו"ד אלון דוידוב:
 9 , בערך, ערב חג. כמה שעות נסיעה?17:45נכון? עכשיו השעה בשעון 

 10 שלוש. עדה, גב' שירה משה:

 11 מרה. בערך, שלוש. היא א כב' הש' יעל רז לוי:

 12תגידי, עכשיו אני מבקש ממך תשובה כנה, נכון ליאון זה כל החיים של  עו"ד אלון דוידוב:
 13 אביעד?

 14 ליאון. עדה, גב' שירה משה:

 15 ליאון זה כל החיים של אביעד? עו"ד אלון דוידוב:

 16 ליאון, זה בסדר. אני רק מבקשת שתגיד את השם נכון, ליאון.  עדה, גב' שירה משה:

 17 ליאון. נכון? הוא באמת כל החיים של אביעד, הוא אוהב אותו אהבת נפש.  ד אלון דוידוב:עו"

 18 את זה אתה צריך לשאול אותו, לא אותי.  עדה, גב' שירה משה:

 19 ממה שאת יודעת, איך שאת מכירה. עו"ד אלון דוידוב:

 20 אתה צריך לשאול אותו, לא אותי. עדה, גב' שירה משה:

 21אשאל. בעצם, את רוצה לעזוב אותו, את לא רוצה להמשיך להיות איתו אני  עו"ד אלון דוידוב:
 22ואת אומרת לו בהקלטה: "אני לא אשתך" והוא אומר לך: "בסדר, את לא 

 23 אשתי". סעי להורים, למה את לוקחת את הילד? 

 24 למה אני לוקחת את הילד? עדה, גב' שירה משה:

 25 כן. עו"ד אלון דוידוב:

 26 שלו. למה אני לוקחת את הילד? אני אימא עדה, גב' שירה משה:

 27 למה את לוקחת ילד מהבית שלו ומאבא שלו? עדה, גב' שירה משה:

 28בוא, תשאל את האדון למה ביום רביעי, כשהיינו בבאר שבע וחזרנו את  עדה, גב' שירה משה:
 29בערב למצפה רמון, למה הוא לא חגר אותו? וכשהסתובבתי  22:00-הנסיעה ב

 30ימינה זה לכיוון מצפה רצון ושמאלה זה לכיוון  באמצע צומת שנייה לפני...
 31דימונה, אני מסתובבת ואני רואה שהילד בכלל לא חגור? אני אומרת לו מה 
 32זה, הילד לא חגור והוא אומר לי שקט? ואז עצרתי ישר בתחנת אוטובוס 
 33ואני פותחת את הדלת ויש עליו אור, המסכן מסתנוור, מה את עושה לי? את 

 34 בן אדם שאוהב את הילד, שמנסה לרצוח את אימא שלו. מסנוורת אותי. זה 

 35עו"ד דוידוב, אני מרגישה שאנחנו חורגים מהתיק. גם השאלה מדוע היא  כב' הש' יעל רז לוי:
 36בסיטואציה הזאת, שהיא... ניתן לראות מהקלטת שמשהו סוער קורה שם, 
 37היא מרגישה מאוימת וכולי, ככה היא אומרת להורים שלה, לוקחת את 

 38ד. נראה לי שהיא שאלה... זה היה... או רצתה לקחת את הילד, ההחלטה היל
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 1שלה. אנחנו, כנראה, לא ננהל על זה את התיק. לא נראה לי, באופן אישי, 
 2בלתי סביר בעליל, אבל זה רק דעתי האישית, אבל זו לא השאלה. היא אמרה 
 3והיא העידה שהיא רצתה לקחת את הילד איתה, לא להשאיר אותו בבית 

 4 מצב הזה. זהו, זה מה שהיא רצתה, זהו.ב

 5 ומה הוא מרגיש כלפי הילד אני מניחה שנשמע ממנו. כב' הש' גילת שלו:

 6כן. נראה לי שאנחנו... התשובות יביאו לזה שיהיה גם מה להגיד, איך הוא  כב' הש' יעל רז לוי:
 7מתפקד בתור הורה לעניין החגורה, שגם זה, לא שאנחנו מקלים ראש, אבל 

 8רלוונטי למשפט. נראה לי שאנחנו, פחות או יותר, מיצינו. חקירה פחות 
 9 חוזרת.

 10 רגע, כבודכם. עו"ד אהרון רוזה:

 11 אה, סליחה, לא הבנתי. כב' הש' יעל רז לוי:

 12 באמת, נו. עו"ד אהרון רוזה:

 13 עו"ד רוזה, סליחה.  כב' הש' יעל רז לוי:

 14 סליחה, אבל... עו"ד אהרון רוזה:

 15 הבנתי, הוא התיישב.  לא כב' הש' יעל רז לוי:

 16 שמעתם את עו"ד דוידוב אומר: "נגמרה לי החקירה"? עו"ד אהרון רוזה:

 17אני חשבתי שהוא התיישב, אדוני. לא לכעוס. הוא התיישב. אני חשבתי  כב' הש' יעל רז לוי:
 18שהוא התיישב, הייתי אופטימית, סליחה. תודה. טעות באבחנת 

 19 הסיטואציה. כן, בבקשה. 

 20, 07:25-כן, אני חושב שזה לא רלוונטי בכלל שיהיה לו אבא אחר. אני מפנה ל זה:עו"ד אהרון רו
 21באותה הקלטה. מיד לאחר שהיא אומרת: "חרא, אספתי מהרחוב  07:38

 22 חרא". היא אומרת לו ככה. 

 23 איזה עמוד זה? כב' הש' אהרון משניות:

 24 .6עברנו את זה כבר. אמצע עמוד  עו"ד אלון דוידוב:

 25 , אוקי.6אמצע עמוד  משניות:כב' הש' אהרון 

 26. טוב, תגידי לי: "אבא אחר, נורמלי, 6, אמצע עמוד 07:25שוב. בואו נשמע  עו"ד אלון דוידוב:
 27ששומר עליו", את מקפידה להגיד אבא אחר, לא אבא נוסף. את חוזרת על 

 28 הביטוי ומשתמשת בביטוי אבא אחר. אפשר באמת להחליף לילד אבא?

 29 לא שומעת אותך. אני עדה, גב' שירה משה:

 30 . 08:08לא חשוב. הלאה. ככה,  עו"ד אלון דוידוב:

 31 עו"ד דוידוב.  כב' הש' יעל רז לוי:

 32טוב, סיפרת לנו באמת על האירוע, אני אומר לך ככה, לנסוע... תגידי מה  עו"ד אלון דוידוב:
 33בערב, ערב  18:00שאת חושבת, לנסוע עם ליאון במצבך, השעה עכשיו כבר 

 34 ונה, לא ממש חשוב.חג, סגר, קור

 35 מה שנקרא סיטואציה משברית.  כב' הש' יעל רז לוי:

 36 לכרמיאל.  עו"ד אלון דוידוב:

 37עו"ד דוידוב, נשמע שזה סיטואציה משברית בכל מקרה. כבר אמרת סגר,  כב' הש' יעל רז לוי:
 38כאילו, כמה שעות, כאילו שזה מעשה שאנחנו... כנראה, נשמע שהסיטואציה 
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 1נראה לי שזה לא יהיה קו גם לתיק שלנו. זו הייתה היא קצת משברית. 
 2 ההחלטה שלה בסיטואציה הזאת, היא רצתה לנסוע להוריה. 

 3 רגע, בתור קצין בטיחות ותעבורה, ההסברים שקיבלנו פה לגבי חגירת ילד.  עו"ד אלון דוידוב:

 4 אוקי, אז אנחנו, כנראה, אם נדון ב... כב' הש' יעל רז לוי:

 5 עם ילד שלוש שעות ממצפה רמון לכרמיאל בעצבים כאלה.  עו"ד אלון דוידוב:

 6טוב, עו"ד דוידוב, בסדר. היא כבר אמרה שכך... זה עולה מעדותה  כב' הש' יעל רז לוי:
 7ומהקלטת, היא במצב הזה או לא במצב הזה רצתה לקחת את הילד ולנסוע 

 8 לכרמיאל, להוריה. היא לא אמרה שהיא רצתה לנסוע לחברה.

 9כבודכם, יש לנו עוד ארבעה קטעים, כבודכם. אם כבודכם מתכוון להתווכח  דוב:עו"ד אלון דוי
 10 ולענות בשמה או...

 11עו"ד דוידוב, שנייה. אנחנו לא מתווכחים, זה לא הנושא בכלל ואנחנו לא  כב' הש' יעל רז לוי:
 12נוהגים להתווכח עם הצדדים. אני מנסה... שנייה, עו"ד דוידוב, אנא, תיתן 

 13מנסה להבין למה, כמו ששאלתי את התביעה שרצתה להשמיע לי לסיים. אני 
 14חצי שעה קלטת, מה מטרת ההשמעה? הקטע של אדוני, בכל הכבוד, 
 15השמעת, אני שופטת, זו רק דעתי, לא היה שום טעם בהשמעה הזאת. 
 16התמליל אצלנו, נשאלה שאלות על זה, גם לא הכחישה שזה הקול שלה. למה 

 17ע? לא אמרתי שזה לא חשוב, בדיוק כמו אנחנו צריכים לשמוע את זה כרג
 18 שאמרתי לתביעה.

 19 טוב. עו"ד אלון דוידוב:

 20 זה לא עניין, לא של סבלנות ולא של וויכוח.  כב' הש' יעל רז לוי:

 21 טוב.  עו"ד אלון דוידוב:

 22זהו. אם אתה רוצה להשמיע קטעים, אם אתה רוצה לשאול אותה בנקודות  כב' הש' יעל רז לוי:
 23 גמור. מסוימות אז בסדר

 24אוקי. אז הנקודה שאני רוצה לעמוד איתך, גברת איסקוב, זה שבעצם, מה  עו"ד אלון דוידוב:
 25 שאביעד אומר לך זה תיסעי, תיסעי לשלום.

 26 מה? אביעד אמר לי תיסעי לשלום? עדה, גב' שירה משה:

 27בלי הילד, זה מה שהוא אמר לך. הוא אומר לך כל הזמן תיסעי, את לא  עו"ד אלון דוידוב:
 28לוקחת את הילד. את יכולה לנסוע, הדלת פתוחה, אף אחד לא עוצר אותך 

 29 מלנסוע.

 30אם הוא רצה את הילד הוא יכול היה לקחת טוב מאוד את הילד מהידיים  עדה, גב' שירה משה:
 31 שלי. תסמוך על הכוח שיש לו. 

 32ך, שהוא יופי. טוב, מעבר לזה שהוא אומר לך, גם מציע לך שהוא יבוא אית עו"ד אלון דוידוב:
 33 ייסע איתך ביחד, שתיסעו...

 34 אחרי שהוא הרביץ לי אני אסע איתו ביחד.  עדה, גב' שירה משה:

 35 לא, בסדר, זה לא יקרה, אבל נכון שהוא מציע? עו"ד אלון דוידוב:

 36 הוא מציע אחרי שהוא הרביץ לי. אני לא רוצה להיות עם גבר אלים יותר.  עדה, גב' שירה משה:

 37וקי. טוב, עכשיו אני רוצה שתסבירי לי את הסיטואציה. אני, כמובן, לא א עו"ד אלון דוידוב:
 38, הקלטה 15:36עד  15:07-הייתי שם. הסיטואציה הזאת היא בהקלטה, ב

 39 .9מספר 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 מדינת ישראל נ' משה)עציר( 5589-10-20 תפ"ח
 

 2021פברואר  21 

 

 110 

 1 ?3זה נ'/ כב' הש' יעל רז לוי:

 2 כן. עו"ד אהרון רוזה:

 3 כן.  עו"ד אלון דוידוב:

 4 ה עמוד?בסדר. יש לנו, תודה, תודה. איז כב' הש' יעל רז לוי:

 5 , כבר אנחנו, כבודכם.15. סליחה. לא, זה עמוד 9עמוד  עו"ד אהרון רוזה:

 6 ?5 כב' הש' אהרון משניות:

 7 ?15או  5 כב' הש' יעל רז לוי:

 8 . 15 עו"ד אהרון רוזה:

 9 , כן. 15 כב' הש' יעל רז לוי:

 10 תראי, לפי מה שאני שומע, זה השלב שבו ליאוני מתחיל לבכות.  עו"ד אלון דוידוב:

 11 אוקי. עדה, גב' שירה משה:

 12מתחיל לבכות ולפי התמלול אביעד אומר: "שירה, תשבי, תירגעי". "אתה  עו"ד אלון דוידוב:
 13לא בא איתי לשום מקום, לשום מקום אתה לא בא איתי". "תשבי ותירגעי 

 14 כבר". "אתה תשב ותירגע, חולה נפש". 

 15 אסנת איסקוב... כב' הש' יעל רז לוי:

 16 האימא בצד השני של הטלפון. עו"ד אלון דוידוב:

 17 אה, האימא שם, אוקי. כב' הש' יעל רז לוי:

 18 היא על רמקול אז שומעים אותה בחלק מה... עו"ד מורן גז:

 19"תיקחי מים". אסנת: "שירה, תצאי, בבקשה". ופה, בשורה הזאת: "אתה  עו"ד אלון דוידוב:
 20יה הזאת לא יכול להיות עכשיו עם אבא כי אתה נוסע עם אימא". בסיטואצ

 21 איפה ליאון היה? את זה לא מבינים מההקלטה.

 22אם אני אומרת לו את זה אז הוא היה איתי. אם הוא היה על הידיים או  עדה, גב' שירה משה:
 23 לידי... אני צריכה לשמוע את כל ההקלטה בשביל להגיד.

 24 סייע לך? את רוצה לראות את התמליל אולי? לראות את ההקשר. אולי זה י כב' הש' יעל רז לוי:

 25 אני יכולה. עדה, גב' שירה משה:

 26 יש לך? תיתן לה רגע לראות.  כב' הש' יעל רז לוי:

 27 ליאון על הידיים שלי.  עדה, גב' שירה משה:

 28אז הוא על הידיים שלך בשעה שאת אומרת לו: "אתה לא יכול להיות עכשיו  עו"ד אלון דוידוב:
 29ההקלטה שאני אשמיע לך זה עם אבא כי אתה נוסע עם אימא". עכשיו, לפי 

 30השלב, הוא ולא אחר, שליאון מתחיל לבכות. מתחיל לצרוח. צעקות שילוו 
 31אותנו לאורך כל ההקלטה ועד סופה. אבל זה השלב, כשאת אומרת לו: 
 32"אתה לא יכול להיות עם אבא, אתה נוסע עם אימא" שהוא מתחיל לבכות. 

 33 להשמיע לך?

 34 אתה יכול. עדה, גב' שירה משה:

 35זאת הצעקה הראשונה. "ליאון, אתה לא יכול להיות עם אבא, אתה נוסע  אלון דוידוב:עו"ד 
 36עכשיו עם אימא". מתחילות הצעקות של הילד. מה קורה שם, בעצם? מה 
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 1את יכולה להאיר את עיננו? "אתה לא יכול להיות עם אבא, אתה נוסע עם 
 2 אימא". זהו, זה הצעקות של הילד. מה קורה שם? 

 3 3אתה צריך להשמיע לי גם לפני וגם אחרי. אני לא יכולה לשמוע קטע של  ה משה:עדה, גב' שיר
 4 שניות ולהגיד לך. 

 5 אוקי, את לא זוכרת? עו"ד אלון דוידוב:

 6 אני אמרתי עכשיו בפירוש שאני צריכה לשמוע לפני ואחרי.  עדה, גב' שירה משה:

 7ונה. כבודכם בטח יברך טוב, לא נבקש את זה ממך עכשיו. הקלטה אחר עו"ד אלון דוידוב:
 8 . 16:19אותי. קטע קצר, אחרון, דקה 

 9 ?16:19 כב' הש' אהרון משניות:

 10למעלה מתחילות  18. למעשה, כבודכם, בעמוד 17, עמוד 17זה יוצא בעמוד  עו"ד אלון דוידוב:
 11בהקלטה ובפועל זה שעה  16:52החבטות, כמו שבית המשפט רואה. זה דקה 

 12 . רק ל...17:56

 13 בלשון מצפה רמון.  רז לוי: כב' הש' יעל

 14כן. טוב, זו סיטואציה ממש עובר לחבטה הראשונה. שוב, את אומרת...  עו"ד אלון דוידוב:
 15אנחנו דיברנו על הקטע הזה. "תעוף לי מהחיים, יא רוצח. תעוף לי מהחיים, 

 16באמצע: "אביעד, דיי, דיי". הוא עומד בדלת, את מנסה  17יא רוצח". עמוד 
 17 לו: "תפסיק לדחוף אותי". לצאת, את אומרת

 18 אוקי, מה אדוני שואל אותה? כב' הש' יעל רז לוי:

 19 אין שאלה בעניין. אני סיימתי את החקירה.  עו"ד אלון דוידוב:

 20 רק השמעת לה? כב' הש' יעל רז לוי:

 21 סגירת מעגל. כב' הש' אהרון משניות:

 22  תודה רבה. חקירה חוזרת? כב' הש' יעל רז לוי:

 23 לא, אין. עו"ד אבי ביטון:

 24 חקירה חוזרת לעו"ד גז:

 25רגע, שאלה אחת. איפה רשמתי את זה? מקודם השמיעו לך שאת אומרת  עו"ד מורן גז:
 26לו... את אומרת לאימא שלך: "סיימתם לדבר עם המשפחה שלו". למה 

 27 אמרת את זה?

 28כי אמרתי שאנחנו מתגרשים. אחרי שהוא הרביץ לי אמרתי זהו, אני  עדה, גב' שירה משה:
 29רשת, הבטחת שלא תהיה פעם שנייה, הייתה פעם שנייה, אני מתגרש אז מתג

 30 אין יותר בין המשפחות. זהו, נגמר. 

 31 למה, מה היה בין המשפחות שאת אומרת את זה? עו"ד מורן גז:

 32 היה טוב, היה טוב. שבועיים לפני זה נפגשנו, שתי המשפחות, בחיפה.  עדה, גב' שירה משה:

 33בנתי, אני לא שמעתי. תדברי טיפה יותר בקול רם, גברתי, שנבין. היה לא ה כב' הש' יעל רז לוי:
 34 טוב אמרת?

 35אני אומרת שההורים שלי וההורים שלו נפגשו ביחד בסוף אוגוסט, כמו  עו"ד מורן גז:
 36 שרואים בהודעה פה, היינו בחיפה פעם אחרונה. 

 37 מה שסיפרת, שהייתם אצל ההורים שלו. כב' הש' יעל רז לוי:
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 1לא, מה אימא שלך אמרה לך, למה את אומרת: "סיימתם לדבר עם  גז:עו"ד מורן 
 2 המשפחה שלו"? 

 3 עוד פעם את השאלה. עדה, גב' שירה משה:

 4 מה אימא שלך אמרה לך שאת ענית לה: "סיימתם לדבר עם המשפחה שלו"? עו"ד מורן גז:

 5 את יכולה לזכור את זה? כב' הש' גילת שלו:

 6 זוכרת אז זוכרת, לא זוכרת אז לא נורא. את זוכרת? אם את  עו"ד מורן גז:

 7 היא אמרה שהיא לא זוכרת.  כב' הש' אהרון משניות:

 8 או לרענן את זיכרונה, אם את רוצה. כב' הש' יעל רז לוי:

 9 אם זה מאוד חשוב. כב' הש' אהרון משניות:

 10 אם זה כתוב אז זה קיים. למה צריך שהיא תגיד את זה?  כב' הש' גילת שלו:

 11 לא, יכול להיות שיש איזה משהו שהיא רוצה...  רז לוי: כב' הש' יעל

 12 לא משנה, בסדר. עו"ד מורן גז:

 13אני רציתי לשאול אותך שאלה. בהקלטה האחרונה הזאת, האחרונה שלפני  כב' הש' גילת שלו:
 14האירוע, דקות נראה לי לפני האירוע. לא, לא דקות. יש שם קטע שהוא אומר 

 15אומר: "דיי, למה את מצלמת את זה אבל"? לך: "את לא נוסעת" ואז הוא 
 16 זכור לך משהו? את צילמת משהו? יש איזשהו סרטון?

 17 הבנתי שהוא צילם, לא אני צילמתי. עדה, גב' שירה משה:

 18 איפה?  עו"ד מורן גז:

 19 איפה זה, גברתי? עו"ד אלון דוידוב:

 20 איפה זה? אני לא ראיתי. עו"ד מורן גז:

 21 .5, שורה 11. עמוד 3לתמליל שלהם. נ'/ 11עמוד  כב' הש' גילת שלו:

 22 לא זכור לי דבר כזה. עדה, גב' שירה משה:

 23 פעמים.  6-7לא שומעים דבר כזה. אני שמעתי את ההקלטה, באמת, איזה  עו"ד מורן גז:

 24 אוקי. לא צילמת משהו. כב' הש' גילת שלו:

 25 לא, הטלפון שלי גם היה על שיחה ועל רמקול.  עדה, גב' שירה משה:

 26 אוקי, טוב.  הש' גילת שלו:כב' 

 27 סיימת, עו"ד גז? כב' הש' יעל רז לוי:

 28 כן, סיימתי.  עו"ד מורן גז:

 29גברתי, אנחנו רוצים מאוד להודות לך שבאת לכאן והעדת על יום מר בחיים  כב' הש' יעל רז לוי:
 30שלך מאוד, שעות ארוכות. אנחנו בטוחים שזה לא היה קל ואנחנו מאוד 

 31 ו מאחלים לך, אם לא נתראה כאן, הרבה בריאות.מעריכים את זה. אנחנ

 32 תודה רבה. עדה, גב' שירה משה:

 33 הצלחה, שיקום, החלמה וחיים... כב' הש' יעל רז לוי:

 34 מאושרים. כב' הש' אהרון משניות:

 35 כן. תודה. כב' הש' יעל רז לוי:
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 1 תודה.  עדה, גב' שירה משה:

 2 ותה כל היום. תודה גם לך, גברתי, שליווית א כב' הש' יעל רז לוי:

 3 אנחנו נפסוק מכרמיאל, נכון? כב' הש' גילת שלו:

 4 נפסוק ליום שלם, בסדר גמור. שב"ס.  כב' הש' יעל רז לוי:

 5 

 6 -סוף דיון-

 7 
<#3#> 8 

 9 במעמד הנוכחים.  21/02/2021, אדר תשפ"א ט'ניתן והודע היום 

 10 
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 14 

 

 

 

 

 

 משניות, שופטאהרון   גילת שלו, שופטת  ת, שופטלוי -יעל רז
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 18 פריאנטי טובה ידי על הוקלד


