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 כתב תביעה

 

היה גם מידע אדוני הסנגור. הואיל ובמסכת העובדות שנשמעו : ב"כ התובע

וגל על ך עם מרשך. אם אתה חש שאתה לא מסשיש בו כדי לפגוע ביחסים של

כן להגן עליו כראוי אני מבקש ממך שתודיע כעת שאתה לא מסוגל. אם אתה 

מסוגל להתגבר על זה ולהיות מקצועי ולתת לו את השירות שדרוש לו כרגע 

 מתוך אמונה שלמה. תמשיך.

 מה.מסוגל באמונה של :ב"כ הנתבע

 בביהמ"ש מדברים בעמידה. אז אם אתה רוצה לדבר תעמוד.: ב"כ התובע

 מסוגל באמונה שלמה להגן על מרשי אבי לוי בכל ענין ודבר. :ב"כ הנתבע

תבקש ממרשך שיעמוד גם.  אנחנו שואלים אותו אם הטענות : ב"כ התובע

שהוגשו נגדו האם הוא מודה בהן במקצתן? בכל הטענות? כדי שנוכל לדעת 
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כיצד להמשיך. אדם שביצע יכול לעשות אותו דבר תוך כדי שהוא מתגונן, או 

 להגיד שהדברים לא נכונים ואז ננהל דיון הוכחות. אם כן, מה תשובתכם?

, חבר אנצל את הזמן כדי לומר לכםבזמן שהם מתדיינים, ברשותכם, 

שאתם מנהלים דיונים כשמושבעים בתיקים כאן. זה לא הוגן  המושבעים,

לא שמעתם את הסיכומים של ההגנה, אני מבקש להימנע מהעניין הזה אם 

בינתיים. לא הכל בא לידי ביטוי בראיות. תמנעו מהעניין עד כמה שניתן. 

 תודה.

 מרשי כופר.  :ב"כ הנתבע

 כופר בכל הטענות כולן?: ב"כ התובע

 אפשר להזכיר את הטענות בנקודות? :ב"כ הנתבע

אם תרצה נקודות אני יכול לומר. הנקודות העיקריות בתביעה  : ב"כ התובע

רי ו: "האימוץ" של דיירי הבית הצעירים תוך כדי שהוא פועל מאח:הן אלו

סקי העמדה להדחה של בת זוגו של מר שווב גבם ובוגד בהם. טענה שניה היא

ההדחה שבה טיפוחיך שלך היא הגב' פאולינה. טענה שלישית שהיא מרכזית 

הסניגור. הייתי אומר שהטענות כולן בעצם האופי שלה הן טענות אדוני 

שביצעו אנשים חלשים סוג של עושק מרמה והפרת אמונים. אפילו שימוש 

 לרעה במעמד ובכוח ה"משרה" כבוגר של הבית.

אפשר להגיד שהוא מודה בחלק מהטענות? הוא מודה  :ב"כ הנתבע

 בהעמדות להדחה. לא מודה בניצול מן מהדיירים.

השאלה אם ההודאה שלו אומרת שהוא פעל כלא כראוי. לא  : ב"כ התובע

 עצם ההודאה היא הנושא אלא הפעולה מאחורי גבם.

 הוא כופר. :ב"כ הנתבע

 כפירה מלאה ומוחלטת?: ב"כ התובע

 מלאה ומוחלטת. :ב"כ הנתבע

אם כך נציג את הראיות שלנו. אנחנו מחזיקים בשורה של : ב"כ התובע

 כאן. אנו נציג אותם כעת ואח"כ נדון בהם. קטעים שצולמו
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 (VTR)צפייה ב

 

 אני אודה לאדוני אם יכבד אותנו על דוכן העדים.: ב"כ התובע

 זהר לומר את האמת כל האמת ורק האמת.וכמובן שאתה מ

 כל האמת רק האמת. :אבי

בפעם שעברה זה לא הצליח. אני מקווה שאיתך זה יצליח. אני  : ב"כ התובע

 שה שלך פה היא משחק פסיכולוגיה.מבין שהגי

: כשבאתי לפה אני הודעתי קבל עם ועדה שאני אצטרך באיזשהו שלב אבי

 להעמיד את כולם. מה הסדר אני לא יודע.

אז בחרת בבת שלך בתחילת הדרך? אתה יכול להסביר לנו  : "כ התובעב

 איזה סוג של אדם עושה דבר כזה? בוחר בבת שלו?

 : בבת שלו?אבי

 : כך התחילה העונה.התובעב"כ 

 : למה זה היה אמיתי? זה היה הצגה.אבי

 : ואת החברות של הבנים שלך?ב"כ התובע

 : פאולינה זה היה בסדר שעשיתי.אבי

אתה שנשים האלה לחשוב ולהרגיש אאיזה סדר עשית? גרמת ל: ב"כ התובע

שים האלה שהיו לצידם היו העוגן א כאן בשבילם ושאתה תומך בהם. הננמצ

 בורם אתה שמטת את העוגן שלהם במזיד.ע

לא קובע בוודאות שהוא הולך. יש קהל : אבל כשאני מעמיד מישהו אני אבי

שמסמס. אני התייסרתי פה הכי הרבה בנושא של דורין כי מטבע הדברים 

 לדורין יותר נקשרתי.חודשים עברתי לילה איום ונורא? וחצי  3אחרי 

 שאני כל פעם מעמיד משהו.בנושא של פאולינה, נקטתי בטקטיקה 

בוא נסכם שהעובדות הפשוטות הם שהשלוש שאנו מדברים : ב"כ התובע

 בהם הודחו.

 : בזמן שאני אמרתי את זה? צירוף מקרים.אבי

 מקרים? 3? לחלוטין: ב"כ התובע
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 : כן.אבי

תיקים ואתה ולא לגעת בו תצירוף מקרים גם שאתה נשבע: ב"כ התובע

 מדיח ותיקה?

 י אל תשיב.באני מתנגד. א :ב"כ הנתבע

 ההתנגדות שלך? מה מהות: ב"כ התובע

 .. רגע אני צריך לחשוב..אני חושב שכל העניין של לדעת :ב"כ הנתבע

 אתה מתנגד ואחר כך אתה חושב?: ב"כ התובע

 אני חדש בזה. :ב"כ הנתבע

 אני מבקש לא לצחקק. לא בגללי, לי לא אכפת. : ב"כ התובע

דחק אותו לפינות שברור מאליו שדברים יאני מבקש שלא ת :ב"כ הנתבע

והדינמיקות בבית משתנות והיחסים לאנשים משתנים וזה שמשהו שחשבת 

 אתמול יכול להשתנות תוך שבוע יומיים ושלושה.

 אני מציע שתשמור את זה לסיכומים שלך.: ב"כ התובע

י פינות של א נכנס לכל מינל ..: אני פה באתי מאיזו מגמה של להיותאבי

היה לי מחנה שבחרתי או  ים, אני עם חלק מהאנשים אהיה בקשר. לאעימות

בקצב. אז אני מטבע הדברים  ששנאתי לכל העונה ובחרתי בהם 3 או 2

 י שאני מחלק את זה אם זה היה טוב או לא...החלטת

הזדמנות. בוא תצהיר בד"כ לא עושה את זה. אני אתן לך אני  : "כ התובעב

הדין הזה שאתה לכל הפחות אדם לא נאמן לחברים שלך אני בפני בית 

 צודק?

 : לא.אבי

 איך זה מתיישב עם העובדות?: ב"כ התובע

להעמיד את החברה שלה שהוא  : אני נאמן לאדם, אבל אם אני נאלץאבי

 לצורך משחק באיזשהו שלב.ה פה, או את הבת שלי שהייתה לי הכיר אות

 היא הודחה?כשסקי שוובאיך הגיב מר  : ב"כ התובע

 .: התרסקאבי
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 עשע אותך?יה שוז: ב"כ התובע

 : לא!אבי

 .שכן אני אומר לך : ב"כ התובע

: בוא נדבר על החלק שלי בהעמדה של הבן אדם. כל השאר זה אנשים אבי

זה שזה יצא בטיימינג כזה. ולבה. ישמעמידים וסמסים. אני לא אחראי לעז

 סורי.

לך ולדמותך ההצגה המאוד  אני לא משוכנע שזה תורם : ב"כ התובע

שלך כאן. אולי תשפר את זה בכך שתשיב לנו מה קרה לך שראית שכלתנית 

 את לאון מתרסק? מה הרגשת?

 : איום ונורא. אבל..אבי

 כבר אבל? :ב"כ התובע

 : כן. זה לא החיים האמיתיים שלי.אבי

 ו ששם אתה אדם אחר?ואיך אתה שם? אתה רוצה לשכנע אותנ: ב"כ התובע

 : כן. אבי

 : איך זה בא לידי ביטוי?ב"כ התובע

 בנאמנות לאישה.: אבי

 אתה אדם לא נאמן?כאן אתה מודה שאז : ב"כ התובע

 : לא.אבי

 אין לי יותר שאלות. : ב"כ התובע

אבי, אני רוצה לשאול אותך בתור דמות בבית שמנצלת את  :ב"כ הנתבע

הקטע הזה של לאון שאין לו דמות אבהית והוא התקרב אליך בתור אבא. 

האם גם אתה בתור אבא לילדים שפה בבית חסר לו הדמות הזו של הבן 

ה הזו שוי האנשים שהתחברת אליהם. התחפשה שלך כלושאיפשהו התח

 לחלוטין? היא אמיתית

 אני מתנגד. אדוני מסכם במקום לשאול שאלה. : ובעב"כ הת
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אז אני אשאל, אבי, האם הטענה שהיחס שלך כלפי המע'  :ב"כ הנתבע

יחסים שלך כלפי האנשים פה שאתה מרגיש את האהבה האמיתית האם 

 היא שנויה במחלוקת?

 : היא אמיתית לחלוטין.אבי

הם. זאת האם זה קשור לאנשים האלה שאתה קשורים אלי :ב"כ הנתבע

, האם זה מדובר באנשים האחרים שאכפת לך מהם ואתה נאמן להם תאומר

חושב שזה דורש ממך להיות  ואתה מגדיר שאבי לוי נאמן להם? האם אתה

 נאמן להם?

 א צריכה לבוא לבת זוג התכוונתי.: לא, היא לאבי

וית פה שינוי בקשר שלך עם אנשים מסויימים ואבי אתה ח :ב"כ הנתבע

ונה? להמשך שלה? הרגשת איזשהו שינוי מדייר לדייר? מהרגע מתחילת הע

שנכנסת עד לרגע שהגעת אליו היום? האם חשת באיזשהו שינוי כלפי דיירים 

ים ויצא ששינית מסויים. כלומר, הייתה לך דעה מסויימת כלפי דייר מסו

 אותה?

 : בנושא של ההדחות?אבי

 בכל נושא. :ב"כ הנתבע

תפסה בי מקום שבא  לא. אבל כשבאה ירדן היא –: כלפי לאון לבנה דור אבי

פריע לי הרבה זמן, אבל להגיד העל חשבון דורין על אף שזה ייסר אותי. זה 

ני שזו טקטיקה או ניצול המעמד. המעמד הרוחני הוא בא ממקום הכי כן א

 אבל אם הצופים חושבים אחרת אני מבין את זה. חושב,

אדוני יכול לרדת מהדוכן. אני מבקש להזמין את הד"ר ורוד. : ב"כ התובע

 שם מיוחד. כעדה מטעם התביעה.

הואיל ומדובר בעדה מטעמי : אני אזכיר שוב אדוני הסנגור. ב"כ התובע

השיב באופן ספונטני לדברים שהיא זוכרת ולא כאלה שאני שאמורה ל

אתה רשאי גרמתי לה חלילה לומר אני אשאל אותה רקק שאלות כלליות, 

 לטחון אותה דק. 

 .ובכן, גברתי, אני מזהיר אותך לומר את האמת רק האמת כל האמת

 : אני אומר את כל האמת רק האמת ואך ורק את האמת.שלי ורוד
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: תודה. תראי, ספרי לנו בבקשה על היחס של האדון שאנו דנים ב"כ התובע

שת ואיך זה ה הרגיית בבית ומה קרה לך בעקבות זה? מבו כעת אלייך כשה

 נגמר?

: היחס של אבי היה מקסים. מאוד אבהי מאוד התחברתי אליו. שלי ורוד

אני חושבת שבשבוע שהוא החליט להעמיד אותי היתה לי דווקא ההתחברות 

הכי גדולה, היתה לנו משימה יחד שהפסדנו יחד ואחרי זה היינו במשימה של 

 כך אחרי זה.וישנו יחד. נורא הופתעתי לגלות שהוא התנהג  דובים

 : את אומרת שהוא נהג בטקטיקה של מרמה.ב"כ התובע

 : אני מתנגד.ב"כ הנתבע

קה שלו בעניינך הייתה י: תמתין. מה שאת אומרת לנו שהטקטב"כ התובע

 מרמה.

: לא יודעת אם זה מרמה אבל אח"כ הרגשתי שזה היה יותר שלי ורוד

 .אסטרטגיה מכנות

 : תחכום מרושע?ב"כ התובע

לי מילים לפה. זה משחק אבל בי  לא אמרתי מרושע אל תכניס :שלי ורוד

 אישית זה פגע.

 .: ספרי לנו על לאוןב"כ התובע

 : אחד הדברים שהכי היה קשה לי לראות זה שפאולינה יצאהשלי ורוד

 .ולאון היה שבור

 .: תני לנו עוד מידעב"כ התובע

 .: אני ישנה מיטה ליד לאון והוא לא מתפקד ובוכהשלי ורוד

 .ל אותויצאבא שלו הרוחני עשה את זה הוא ה :ב"כ התובע

 ה לא היה פייר.זשה שי: אני מרגשלי ורוד

 : גברתי היא ד"ר לסקסולוגיה אני צודק?ב"כ התובע

 : צודק.שלי ורוד
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: אני אאפשר לסנגור שיתנגד. אני ארצה לבקש את חוות דעתה ב"כ התובע

את הידע שלה וכישוריה  כרגע במנותק מהעובדה שהיא חלק מהעניין. לנצל

כדי שתחווה דעתה כסקסולוגית על האדון הזה ועל ההתנהלות שלו. לא 

עה מקובל שאדם שהוא חלק מהעובדות יהיה במסווה של מי שמחווה ד

 . מה עמדתך?אובייקטיבית לכן על פניו אתה רשאי להתנגד לעניין

 מוע.של: אני רוצה ב"כ הנתבע

להתנתק לרגע מהקרבה האישית שלך גברתי אם תואילי : ב"כ התובע

לנושא, אם את לא יכולה אז תגידי לנו. אני מבקש שתחווי דעתך כאיש 

 מקצוע.

בן שלו השני שלי שזה פסיכולוגיה. אם זה היה ה: בוא נלך למקצוע שלי ורוד

באמת הוא לא היה עושה את זה. זו דעתי המקצועית ולכן קשה לי להבין את 

 מזיקה לו.)פאולינה( וא חשב שהיא טיב היחסים ביניהם או שה

 : אתה יצאת חכם שרצית. תודה רבה אתה רשאי לחקור.ב"כ התובע

: מה היו היחסים שלך עם אבי בבית? ועד כמה את חושבת ב"כ הנתבע

ידוע שהשם שלך הוא משהו שהיה בל יעבור בהדחה. כשמדובר במשחק ו

 ברירה אז אין ברירה? במצבים מסויימים כשאין

: באותו שבוע אני מרגישה שזה היה שבוע שבאמת היינו הכי שלי ורוד

קרובים. זה מאוד מאוד הפתיע אותי. באותה מידה שאתה הופתעת ממני 

את רוב האנשים בעבר. אני לא הבנתי למה, אז ברור שבסופו של דבר נעמיד 

 . אבל ממש לא הבנתי.הרי זה חלק מהמשחק

 : את מסכימה איתי שלי ש..ב"כ הנתבע

 : זכור לי שבאותו שבוע היו הרבה אנשים שרבו עם אבי.ורודשלי 

: כל שבוע זה לגופו? או שהבן אדם שמעמיד להדחה צריך לעמוד ב"כ הנתבע

 להעמיד להדחה לתקופה?

: אז אם זה תקופה מה קרה בהעמדה האחרונה? אני מדברת על שלי ורוד

 ד אותה?דורין לדוגמא. אם זו תקופה והולכים לפי זה איך אפשר להעמי
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: אתה קוטע את העדה תאפשר לה להשלים את תשובתה. נקטע ב"כ התובע

 לה חוט המחשבה.

 אתה יכול להמשיך :ורוד שלי

 את דיברת על זה שזה במשך תקופה. :ב"כ הנתבע

אני חושבת שכל שבוע הדינמיקה משתנה בכזו מהירות ונוטה  :שלי ורוד

בבית כל כך מוקצנות וכל רגשות הלהאמין שכולנו הולכים לפי שבוע שבוע. 

 יום מרגיש משהו אחר. רשה לי לענות.

את היית בזמן שהותך, את נעמדת במצב שבו היית צריכה  :ב"כ הנתבע

 להעמיד דייר בלית ברירה?

אני חושבת שאחד מהם זה אתה. אבל באותו שבוע לדוגמא לא  :שלי ורוד

ה שלי ושל דיברת איתי שבוע שלם ולא הבנתי לאן נעלמת לנו. אבל במקר

אבי לא נעלמנו היינו הכי קרובים שיש. ובאמת לא הצלחתי להבין את זה, 

 זה בא מהלב שלי.

מצד אחד את אומרת שכל אחד יש לו את ההרגשה שלו את מי  :ב"כ הנתבע

להעמיד להדחה ואת אומר שאם במשך תקופה בן אדם חי עם בן אדם בבית 

 איך אתה יכול?

 נחנו יכולים להיות גם זרים.ם אתה חבר שלו. אא :שלי ורוד

 ובכל זאת יצא לך לעשות את אותו הדבר עם אחד הדיירים? :ב"כ הנתבע

א לי. אבל בעקבות משהו מאוד משמעותי שקרה ושינה את כל יצ :שלי ורוד

יות משהו לא היה אמיתי ואני הדינמיקה של המערכת יחסים. יכול לה

שתי קרבה לאבי הוא י בתחושות הקרבה. זה לא אומר שאם אני הרגטעית

 הרגיש כך באותה רמה?

 ה לך איזושהי קרבה קצת מעבר לרמה השטחית ?ת: האם היב"כ הנתבע

 זה מה שאבי אמר? אני לא יודעת למה אתה אומר שטחית? :שלי

קרבה כזו שהייתם  ושהי: אני אגדיר. שטחית זה אומר שאין איזב"כ הנתבע

לי לפרוק אצלו כואחד בשביל השני ברגעים הכי קשים ואחד האנשים שת

 ?עיהיהיה אבי כשיש לך ב
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שבתקופה האחרונה הרגשתי הכי קרובה אליו ואין  וקא הרגשתיוד : אנישלי

מה לעשות אבי הוא דמות אב חם ואתה בא אליו לבכות וזה מה שיפה באבי. 

 ולספר לו ורוצה לבוא ולהיות איתאתה 

 : עד שהוא מנצל לרעה את זה .ב"כ התובע

 .קולטו: אני מתנגד תמחקי את זה מהפרוב"כ הנתבע

 :תודה רבה גברתי. אין לי עוד שאלות.ב"כ התובע 

ים בנושא שדנו בהם. אני בקש מהמכובדים להימנע מדיון בינתיאני חוזר ומ

 קורא לסנגור ולמרשו שיצאו איתי על מנת שנדון בקו ההגנה.


