תמלול קטע וידאו מתוך שיחה שצולמה במצלמה משטרתית בתאריך  - 12.5.2021בחקירת ההרג של מוסא
חסונה.
קטע וידאו
חוקרת :ראש מעבדת נשק רבתי איתו עוד פעם.
חוקר :מה יש לך [לא ברור]?
חוקרת :אמרתי לו אתה כל הזמן בגישה ,אמר לי "אני לא בודק שום מוצג מרכזי ,אני גם תושב לוד[ ,לא ברור]
מה זה תיק רצח" ,איזה תיק רצח?" [לא ברור] ...אמרתי לו יש צורך שנבדוק את הקליע הזה [לא ברור] את
הקליע שהוצאנו [לא ברור]חוקר :ברור מה זאת אומרת.
חוקרת :אני לא בודק עד שאין כתב אישום הוא אומר לי .תקשיב חנ"ש ,שמעת את ה [לא ברור] אני לא בודק
עד ש [לא ברור] כן אבל אתה מבין שבשביל,אם יהיה ,או לא יהיה ,כדי לקבל החלטה כזאת ,אנחנו צריכים
לדעת מי ירה" ,יש לך את הגרסאות שלהם".
חוקר :תגידי  ,הוא רציני?
חוקרת :תקשיב רבתי איתו עכשיו פיצוצים
חוקרת :לא ,אמרתי לאדי ,אמרתי לו
חוקר :נראה לי אני חולם ,אני אומר לך ,אנשים התחרפנו לגמרי.
חוקרת :תקשיב לי זה הזיה ,כאילו בסדר אני מבינה אנחנו ביחד...
חוקר[ :לא ברור]
חוקרת" :אנחנו משלמים המון כסף על הבדיקות האלה ,הבדיקות בתיק הזה בתיעדוף האחרון שלי".
חוקר :אה באמת?? שיגיד את זה לשר ,שמבקש אהה עדכונים כל עשר דקות מה קורה בתיק
חוקרת :אמרתי לו יש עצורים שטוענים שירו באוויר ,אנחנו צריכים לבדוק את הגרסה שלהם ,ואנחנו צריכים
בסוף לדעת
חוקר :מי ירה
חוקרת :הקליע שהוצא מהגופה ,מאיזה נשק הוא נורה" .תשלחי לי את החשוד המרכזי ".טוב לפחות שיעשה
את זה ,לפחות שיגיד לי אם הקליע הזה נורה מהנשק הזה.

חוקר :ואם לא זה ..אז נצטרך לעשות את זה [לא ברור] בשביל כולם
חוקרת :הוא אמר לי אם לא ,אנחנו ממשיכים ובודקים את שאר הדברים.
חוקר :אמרת לאדי?
חוקרת :אמרתי לו.
חוקר :מה הוא אמר?
חוקרת :אמרתי לו זה מה שיש ,אני שולחת את הפרטים ,העברתי לך [לא ברור] ,אמר לי אני אדבר עם מפקד
היחידה .אמרתי לו בבקשה .שלחתי לו את הזה .שלחתי לו ככל שיש לך מענות טענות שאלות תפנה אליו,
ושישברו תראש מה?
חוקר :כל התיקים האלה ,תמיד נופלים אצלי מי יש לי יואו [לא ברור]
חוקרת :כל הבעייתיים
חוקר :את יודעת מה זה ,כל העולם ואישתו בתיק הזה ,כל העולם ואישתו.
חוקרת :בסדר נו ,לפחות שיבדוק את זה קודם .תיעדוף לא תיעדוף ,אמרתי לו בסדר הם ישארו פשוט יותר
במעצר .ככל ואנחנו לא נקבל את הזה ,הם יישארו במעצר יותר ימים ,אם אנחנו לא נקבל את התשובות" .את
צריכה להבין זה כסף שאני ואת משלמים ".זה מתחיל כאילו לעשות לי… אמרתי לו אתה… אני לא מצליחה
להבין כאילו למה אני צריכה להסביר לך את החשיבות.
חוקר :זה ראש מעבדה?
חוקרת :זה ראש מעבדה [לא ברור].
לא ברור
חוקר[ :לא ברור] לא שמעתי דבר כזה בחיים שלי.
אדם שלישי :זה אחת הפעולות [לא ברור] בית משפט
חוקר :איזה אחת מהפעולות אחי? עזאת הפעולה הכי קריטית בתיק הזה.
חוקרת :זה תיק הריגה הוא אומר לי
אדם שלישי[ :לא ברור]
חוקר :אחי זה הפעולה הכי קריטית.

חוקרת :תקשיב הזוי" .אתם מגדירים את זה תיק רצח?"
אדם שלישי :מה הוא מפגר?
חוקרת" :זה תיק [לא ברור] ,זה כסף שאני ואת משלמים ,זה תיק בתיעדוף אחרון".
חוקרת :אמרתי לו אני חייבת לדעת איזה נשק ירה את הקליע שהרג אותו בסוף .יש לי פה עוד  3עצורים
שאומרים שהם ירו באוויר.
אדם שלישי :ההפך ...לעזור
חוקרת :אומר לא תו ציאי אותו בהגנה ...בשביל לקבל החלטה ,לאן התיק הזה הולך ,אני צריכה לדעת איזה
נשק ירה את ה ,מי מי היורה .מי זה שירה את הקליע הזה ,את הכדור הזה.
אדם שלישי :או אתה יודע מה ,בוא תחתום על זה שזה לא עבירה
חוקר :לא ,אתה יודע מה ,אתה רוצה שזה יהיה תיק הגנה עצמית ,תעשה את זה כמה שיותר מהר כדי שמחר
[לא ברור]חוקרת :נכון ,גם שילכו הביתה ,אבל אני לא רוצהלהגיד לו את הדברים[ ,לא ברור]לא ,אין ..אברבנאל
אדם שלישי :מי המפקד שלך ,זה אבי הזה?
חוקרת :זה ראש מעבדת נשק.
אדם שלישי :אההה
חוקר :הוא המפקד אחי.
חוקרת :הוא המפקד .עכשיו הוא מתחיל לעשות לי הרצאות ואין לי סבלנות .אמרתי לו בסדר אני מבינה אבל
בוא נתקדם .שלחתי לו את הנשק .את השקית של הנשק" .קודם כל שהנשק יסיים את הבדיקות ,יש הרבה
מעבדות ,יש "...אמרתי לו אין מעבדות.
חוקר :איזה מעבדות?
חוקרת :אמרתי לו זה אצלך.
חוקר[ :לא ברור]
חוקרת :זהו זה שום דבר .אמרתי זה אצלך .זה מגיע ישירות אליך .גם הנשקים ,גם הזה ,זה אמור להיות אצלך.
טוב הוא מנסה למשוך את הזמן .הזוי ,כאילו מה אתה סתום?
אדם שלישי :תגיד לי בעדויות הוא נתן שמות נוספים ,או שזהו?

חוקר :זה?
אדם שלישי :כן.
חוקר :זה לא נתן לי שום שם אחי,
אדם שלישי :יופי
חוקר :הבנאדם לא זוכר לא ראה לא שמע.
אדם שלישי :מעולה .אז אין לנו שמות נוספיםחוקר :לא ..לא רלוונטי.
אדם שלישי :לא משנה ,לא רלוונטי בקיצור .והארכת מעצר היום?
חוקר :איך היום?
אדם שלישי :לא משהו מחר
חוקרת :מחר.
אדם שלישי :כמו היום כמו אתמול שהיה בשעה חמש בערב וזה
חוקר :מחר
חוקרת :מחר
חוקר :תכלס הוא בא והוא טוען שם [לא ברור] תקשיב
חוקרת :שיאני הולכת לקנות סיגריות רגליאדם שלישי :תזהרי מהאזעקות וזה שלא ייפול עלינו.
חוקרת :טוב.
חוקר :הוא בא הוא אומר אהה .שאני יריתי בתחילת האירוע 40 ,דקות לפני [לא ברור]
אדם שלישי :והוא נשאר במקום?
חוקר :והלכתי
אדם שלישי :אה והלך
חוקר :כן .אמר לי מבחינתי החזקתי את הקו עד שהגיעו משטרה ,המשטרה שחררה אותי.
]לא ברור]

