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 הגנהכתב 

אנחנו נצפה בכמה קטעים שמשרתים את קו ההגנה : כ התובע:"ב

של מרשך ואח"כ תוכל בסיכום שלך להתייחס גם לקטעים הללו. 

 אבל כפי שציינתי הסיכום הראשון הוא תחילה של התביעה.

 

 (VTR)צפייה ב

 

כפי שידוע לכולנו כנגד מר לוי הועלו טענות לא  :מסכם כ התובע"ב

מבוטלות שטיבן מהותן הפרת אמון. הייתי אומר אפילו הדברים 

ול של חלשים. היתה כאן טענה לשימוש הגיעו ברמה כלשהי לניצ

לרעה בהיותו המבוגר האחראי בבית. ייתכן אפילו שהדברים הגיעו 

לידי טוענה של עושק. מר לוי החליט לכפור בכל הטענות שהועלו 

נגדו. עם זאת, אני בוחר להזכיר לכם שבחקירתו פה אמר כי 

יה כולוגיסזה משחק כאן זבה פנאמנותו שמורה רק למשפחתו. כאן 



 2 

מרשה והוא לא חייב לכם את מה שהוא חייב למשפחה שלו. הייתי 

פס"ד קונטן המפורסם  79/461ת באילן גבוה בגץ ותללעצמי להי

יחסי היחידים של  ,נאמר כך "האדם הוא יצור מורכב להפליא

 החברה ביניהם לבין עצמם מורכבים אף הם ובמובנים מסויימים

מורכבים הם אף ממורכבותם של היחיד" והמורכבות שהוצגה לנו 

כאן היא מרתקת במיוחד אבל השימוש הציני כאב רוחני שמשטה 

 ניר נ' ניר 7/416/אילון בע"פ  טבצאן שלו הזמין פעם את כב' השופ

לומר גם את הדבר הבא ואני מתנצל שהדברים הם לא קלים "יש 

ית. על פי כל הנסיבות של אלימות רוחנית קשה עם אלימות פיז

העניין ומהותה לירידה של חיי הזולת הכללים המנחים הם לחיים 

ניתנה ולא לצער ניתנה ואדם דל עם נחש בכפיפה אחת" לאור עכל 

האמור לעיל אילו תשמע דעתי שלי כי אז אתם הייתם מוצאים את 

 האדון אשם במיוחס לו. תודה.

 לניים.זה קצת ארוך תהיו סב: ב"כ הנתבע מסכם

קודם כל אני רוצה להתייחס לבית האח הגדול. אנשים סגורים 

בן אדם נולד עם ארגז כלים בבית האח הגדול עם מציאות קשה. כל 

אמצעותו נאלץ להתמודד עם מציאות חייו. הכלים ניתנים לנו שב

בדרכים שונות אם באמצעות ההורים ועם בהמשך עם הסביבה. 

תו ואיך להשתמש בהם. את מה האדם לומד יותר על הכלים שברשו

שהוא צריך להוציא מהארגז ובין מה שהוא צריך להוציא. כשפעם 

וותת רים מציאות מעותך למקום בו החוקים יוצאחת מכניסים א

כלים מקבלים משמעות אחרת. הארגז הוא אותו ארגז אבל ה

לפעמים תגלה שהכלים שבהן אתה רגיל להשתמש בחיים לא 

ת האח הגדול. לכם עליך להתמודד עם מתאימים למציאות של בי

הכלים של מרשים מצבים שמראש היית מתנגד להם בחוץ. ארגז 

פו כלים רבים במהלך חייו. הוא מצא את השקט והנחת החול

ברוחניות תוך התבוננות ומודעות עצמית כבוד בין אנשים ואהבה 

לא תנאים הכלים איתם מרשי אבי נכנס למציאות המעוותת כאן 

ותו במצבים לא נעימים. מצבים שלעיתים נראים סותרים העמידו א

פת העולם הזו גרמה לאנשים קאת דרך החיים שלו אך לא פעם הש

להתחבק להתנשק ולשיר יחד. מקרים שבהם הוא עוזר לאנשים 
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להתמודד עם השדים שלהם ולהרות להם את האור שבדבר. מרשי 

על חטא נאמן קודם לעצמו לוקח אחריות על המעשים שלו ומכה 

שצריך. בואו לא נשכח שבשנאת חינם נחרב בית המקדש ובאהבת 

חינם נבנה אותו ובמקום הזה אהבה היא מצרך נדיר אולי אחד 

הדברים שכל כך חסרים פה. ואנשים שהם בוגרים ובעלי דעת 

בוחרים ללמוד ממנו אהבה ללא תנאים ובוחרים בו כאב רוחני 

ד. לסיום אתייחס למקרי ממקום טהור שנראה כל כך מוזר וזר מהצ

ההדחה שפקפקו שנאמנותו של אבי. העמדה להדחה היא סוג של 

אקדח לרכה. לא פעם העמידו פה אנשים להדחה כולל שלי ורוד 

דה אנשים להדחות. ככה זה כשמציבים לך אקדח לראש זה מיהע

יכול להיות פשוט לאלו שיש להם שונאים בתוך הבית. זה בד"כ 

ברירה ובסדר אקראי וגם כאן התוודה שזו יעשה ללא ממשי בלית 

הייתה טעות בפעמים מסויימות לפעול כך. אני מבקש שתנסו 

להעריך את אבי קצת יותר על העיקר במקום שיש בו כל כך הרבה 

 תפל.

נאום מקסים אני חייב לומר לך. שובה לב. אני מקווה : כ התובע:"ב

אם הוא שאף מילה מהדברים שאמרת לא תתקבל. תברר עם מרשך 

 לומר דבר מה ואם לא.. רוצה

: בר מושבעים יקר. אני קודם כל רוצה להתנצל אם פגעתי אבי

במישהו בכוונה או בלי כוונה. אני.. יש כמה דברים שהם כמו עמוד 

אש לפני כמו העניין של הדאגה באוכל, אני לא אעז לאכול לפני 

זה שאני אדאג שלכולם יהיה. נושא ההדחה בבית מי כמוכם ראה 

אחד הדברים הכי קשים פה. לא יודע עד כמה נאמנות אפשר 

שיקולים. עצם זה שלאון ודור שהם קרובים  ימכל מינ להפעיל פה

אליי בעניין בנות זוגם סלחו לי והם מבינים את המשחק. בסה"כ פה 

יצאנו למשימה שכמו קראו לה אבי ובניו הם לא הילדים 

 הביולוגיים שלי, עד כמה קשר יהיה לי איתם בחוץ ימים יגידו.

לגבי דורין באתי לפה במשימה הראשונה והיא כביכול הייתה הבת 

שלי, כמה אפשר לצפות מהמשימה הזו אני לא יודעת כמובן שהיא 

מקווה שתבינו שקן הצרעות ילדים. אני  2לא הבת שלי ויש לי רק 

חה הוא לא הדבר שהולך כל דפה עם כל הנושא של העמדה לההזה 
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להעביר כמה טיפים ניסיתי  כך עם העולם הרוחני שלי. ניסיתי

להיות לאנשים ברגעים הקשים שלהם, אם מישהו רואה את זה 

כניצול חולשה אז מה בדיוק הניצול פה? הקטע של הגיל? אני באתי 

לפה הבוגר מכולם אז ברור שאני יותר מיושב ויותר רגוע אז להגיד 

שזה תחכום? אני לא יודע אם אפשר לצפות פה מאדם רגיש 

הכינוי גריזלי רגיש, אוני מתייפח הרבה מבכי וזה דבר שהודבק לו 

שאני גיליתי פה ואני מודה לאח הגדול. אם אפשר לצפות מבן אדם 

 ..כזה רגיש חישובים כאלה ואחרים. לא יודע

אני מודה לאח הגדול על המתנה הזו שנקראת ביהמ"ש שאני אבין 

תקל בה בחוץ. אני אמין שחלק ישזו מציאות שאני עלול לה

האנשים יאהבו ולחלק לא יאהבו. זה סה"כ משחק וזה יגמר מ

 ונחזור למשפחה. תודה.

: אני מבקש מכם להתחשב בראיות ובסיפורים הנ"ל ב"כ הנתבע

 ולהוציא את מרשי זכאי.

 

 


