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הערות על אודות המאפייני והתוצאות של הדמוקרטיזציה
של השיח הציבורי על משפט וצדק :הפעילות למע צדק
לרומ זדורוב כמקרה בוח
אזי

לבאו*

המאמר בוח את מאפייני הדמוקרטיזציה בשיח הציבורי על אודות משפט וצדק
במדיה החברתית המקוונת ,ובודק מה השלכותיה ,תו שימוש בפרשת זדורוב
כמקרה בוח  .בפרק השני אציג רקע כללי על פרשת זדורוב .הפרק השלישי סוקר
את הסיבות ,תקשורתיות ואחרות ,לכ שפרשת זדורוב נותרת בשיח הציבורי זמ
רב כל כ .הפרק הרביעי סוקר את המאפייני של הסביבה התקשורתית שפועלת
למע הצדק בפרשת זדורוב .החלק הראשו עוסק בהלי הדיגיטציה – הפיכת
חומרי חקירה קשיחי לדיגיטליי – וד בתוצאות האפשריות של היעדר תיעוד
דיגיטלי .החלק השני עוסק בפתיחת החומרי והנגשת לציבור .החלק השלישי
ד ביצירת זירות שיח מקוונות ברשתות החברתיות ומדגי כי ה הפכו לזירה
מרכזית לשיח ויצירת דעת קהל לגבי הפרשה .בפרק החמישי המאמר מציג את
ההשלכות של הסביבה התקשורתית .ראשית ,הנצחה .החומרי שמועלי לרשת
נשמרי בה ללא תארי תפוגה .שנית ,יצירת תוצרי ויזואליי כגו תמונות
ווידאו ,וארגו פעילויות קולקטיביות כמו תמלול חומרי משפטיי והעלאת
כתוביות על סרטוני .שלישית ,יצירת נרטיבי על אודות הרצח – זהות
הרוצח/י ,מניעיה והשתלשלות הדברי שהובילו לרצח .ההשלכה האחרונה
דנה בשאלה הא וכיצד משפיעה פעילות זו על אנשי פרטיי ועל תדמית גופי
הממסד שהיו מעורבי בפרשה.
א .מבוא .ב .רקע כללי לפרשת רומ זדורוב .ג .מקורות העניי הציבורי
בפרשה .ד .הסביבה התקשורתית המאפיינת את הפעילות הציבורית
למע צדק לזדורוב;  .1דיגיטציה;  .2שקיפות והנגשה;  .3זירות שיח.
ה .השלכות של הסביבה התקשורתית;  .1הנצחה;  .2תוצרי ויזואליי:
שיחה ופעילות קולקטיבית;  .3יצירת תרחישי )וקצת על מצלמות(;
 .4השפעה על אנשי פרטיי ועל הממסד .ו .סיכו.

*

ראש המכו לחקר מדיה חדשי ,חברה ופוליטיקה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל.
מחקריו מתמקדי בהשפעות ושימושי של מדיה חברתית ,ובמיוחד ביכולות של אזרחי למחות,
להתארג ולבצע פעילות קולקטיבית על בסיס האינטרנט ובתגובות הממסדיות לפעילות זו.
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א .מבוא
מערכת המשפט נתפסת בעיני רבי כמערכת אשר אזרחי עשויי להתקשות לנווט בתוכה
ולהגיע למידע רלוונטי עבור – למשל בהקשר לסוגיות הנוגעות לחקיקה ,תקדימי  ,פסקי די,
חומר שסוקר את התנהלות הדיוני ופרוטוקולי של תהליכי משפטיי  .מעבר לטיעוני
שמועלי על ידי חוקרי ואנשי ציבור לגבי החשיבות שבפתיחות והנגשה של מידע בהקשרי
של צדק ומשפט ,עולי לעיתי ג טיעוני לגבי החשיבות שבקיו זירות שבה מתקיי שיח
ציבורי בנושאי צדק ומשפט ,בהשתתפות גופי ממסדיי  ,או א בהיעדר  1.ע זאת ,בדומה
להקשרי אחרי במנהל הציבורי ,ג בהקשר המשפטי הגופי הממסדיי מוצאי את דרכ
לזירות המדיה החברתית בעצלתיי ותו שיחה על נושאי מסוימי  ,ופחות על אחרי .
ההסתגלות האיטית של מערכות ציבוריות לחידושי טכנולוגיי שעשויי היו לאפשר יותר
פתיחות ,הנגשה ושיח ע הציבור אינה ייחודית למערכת המשפט ,אלא מתקיימת בזרועות
רבות ושונות של המנהל הציבורי 2.כתוצאה מכ ,לעיתי קרובות אותו חלק מהציבור
שמעוניי לדבר על נושאי צדק ומשפט עשוי למצוא את דרכו לזירות אחרות ,בה הממסד אינו
נוכח .זירות שבה החומר פתוח ומונגש ומתקיי בה שיח רב משתתפי על אודותיו ה עדיי
לא שכיחות.
המאמר בוח את המאפייני וההשלכות של פתיחות ,הנגשה ושיח רב משתתפי על אודות
פרשות משפטיות ,בהתמקדות בשיח הציבורי רחב ההיק בנושא משפט זדורוב ברשתות
החברתיות .מדובר בתיק רצח בעל היק חומר גדול מאוד ,אשר הכרעת הדי לגביו בבית
המשפט המחוזי גרסה כי ההרשעה בו מבוססת על "מארג ראיות איכותי ,צפו וממשי" אשר
כולל הודאות בפני החוקרי והמדובב ,שחזור ,היכרות ע שלל פריטי מוכמני וראיות
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נסיבתיות .אול נחרצותו של פסק הדי עומדת בסתירה בולטת לנחרצותו של פסק דינו של
הציבור לגבי הפרשה .ע הזמ התפתחו בהקשר של המקרה )א( אתר שבאמצעותו פתוחי
ומונגשי לציבור מרבית החומרי המשטרתיי והמשפטיי הקשורי לתיק ,ו)ב( קבוצות
פייסבוק בהיק גדול מאוד שבה אנשי יכולי לשוחח ולהעמיק חקר בסוגיות שקשורות
למקרה.
מאמר זה בוח ,ב"משיכת מכחול עבה" ,את המאפייני וההשפעות של הדמוקרטיזציה של
השיח הציבורי על אודות משפט וצדק ,באמצעות הפריזמה של הפעילות הציבורית ברשתות
החברתיות למע צדק לזדורוב .במאמר זה אתייחס לדמוקרטיזציה בהקשרי של הרחבת
המעגל של המשתתפי בתהליכי של ייצור והפצת מידע וידע 3.בהקשרי רבי  ,המדיה
החברתית מאפשרת לאנשי ולציבורי להשתלב בתהליכי הפצת מידע וידע" .דוגמת הדגל"
לתהליכי אלה היא האנציקלופדיה המקוונת ויקיפדיה .בעבר הלא רחוק אנציקלופדיות,
שאמורות לרכז לתוכ את "השורות התחתונות והמזוקקות" של מצב הידע בנושאי שוני ,
נוצרו על ידי התייעצות ויצירה משותפת של עמיתי שהיו בעלי ידע ומומחי בתחו  ,במקרי
רבי אקדמאי שנבחרו לצור כ בקפידה על ידי המו"לי והעורכי של האנציקלופדיה.
לעומת זאת ,האנציקלופדיה המקוונת ויקיפדיה מציעה מודל חדש ושונה רדיקלית של ייצור
מידע וידע – באמצעות יצירה שיתופית שפתוחה כעיקרו בפני כל המעוניי להשתת ,ותו
עריכה של חברי הקהילה שהתגבשה ע השני .
למודל זה יתרונות ,לצד חסרונות .מצד אחד הוא מאפשר להציג בפני הציבור את מצב הידע
העדכני בנושאי רבי ושוני  ,מקצר משמעותית את זמני העריכה ,כולל ג ערכי אזוטריי
אשר מענייני אנשי מעטי ובאמצעות האינטרנט נית להגיע לאות מומחי לא רבי
בתחו ולשלב אות בעשייה .לעומת זאת ,על מודל זה נמתחת לעיתי ביקורת כיוו שהוא
משלב בעשייה אנשי בעלי ידע ומומחיות פחותי מאשר אלה שמשתלבי בהכנת
האנציקלופדיות המסורתיות ,וא תהליכי העריכה והכתיבה לא יהיו מוקפדי מספיק – הדבר
עשוי לפגוע באיכות של התוצר הסופי.
הממצאי והתוצרי של חקירות משטרה ושל הליכי משפטיי נמצאי באופ טיפוסי
הרחק מעי הציבור ,מוכרי למספר מצומצ של בעלי מקצוע ואנשי ממסד )חוקרי משטרה,
עורכי די ,שופטי ( ,ולאנשי מ השורה אי גישה אליה וזירה לשוחח עליה  .כתוצאה מכ,
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היכולת של הציבור לגשת לחומרי משפטיי ולקיי שיח מעמיק ורציני על אודותיה היא
מוגבלת ונעשית בעיקר על בסיס מידע מעובד המוגש לציבור באמצעות התקשורת הממוסדת.
אול הסביבה התקשורתית שנמצאת ברקע הפעילות למע צדק לזדורוב היא פתוחה ,מונגשת
ודיונית באופ משמעותי יותר מסביבות תקשורתיות שסבבו פרשות דומות בעבר .מעבר לניתוח
של הסביבה התקשורתית של פרשת זדורוב ,נית להשלי ממנה על אופי הפעילות התקשורתית
והשפעותיה בהקשרי דומי  ,שסביר להניח שילכו ויתרבו ככל שהפתיחות והנגישות לחומרי
משפטיי ואפשרויות השיח על אודות צדק ומשפט )בהשתתפות נציגי של גופי הממסד ,או
בהיעדר ( – המאפייני את הדמוקרטיזציה של השיח על פרשת זדורוב – יעמיקו ע השני .

ב .רקע כללי לפרשת רומ זדורוב
על מנת לדו במאפייני ובתוצאות של הדמוקרטיזציה של השיח הציבורי בהקשרי של
משפט וצדק ,נתייחס לפרשה משפטית שזכתה לפעילות חסרת תקדי לגביה בתקשורת
הממסדית וברשתות החברתיות בישראל – משפטו של רומ זדורוב באשמת רצח הנערה תאיר
ראדה ז"ל.
ב 6.12.2006נמצאה תאיר ראדה ז"ל בת ה 13ללא רוח חיי בבית הספר שבו למדה
בקצרי .המשטרה ביצעה פעולות חקירה רבות מאוד ,שהפכו את החקירה לאחת המורכבות
והיקרות בתולדותיה 4.מאות תושאלו ונחקרו :חברי ובני משפחה ,תלמידי  ,בני נוער שלפי
דיווחיה היו מהאחרוני שראו את תאיר בחיי  ,אנשי שהיו בסביבת השירותי שבה
נמצאה תאיר בקרבת שעת הרצח המשוערת ,מנקי  ,שומרי  ,אנשי מנהלה ,מורי ויועצי
חינוכיי  ,בני נוער ששהו בבית הספר א לא למדו בו ,ילדי שלבוש והתנהגות נתפסו על
ידי מישהו כמוזרי או חשודי ועוד .החקירה הותירה שובל של חומרי  ,שנחשפו מאז לציבור
כמעט במלוא ומהווי את התשתית לשיח על המקרה ולפיתוח של טיעוני ונרטיבי לגביו.
הערכתה הראשונית של המשטרה הייתה כי הרצח בוצע על ידי בני נוער .למרות זאת,
שלושת העצורי בחשד לרצח היו מבוגרי  .הראשו עורר את חשד השוטרי כשניגש לתחנת
המשטרה בסמיכות זמני לרצח כששריטות על פניו והתלונ כי ארנקו נגנב .הוא שוחרר לאחר
שביסס את טענתו לאליבי 5.השני הועסק כגנ בבית הספר ,נעצר עקב טעות בזיהוי ושוחרר ג
הוא לאחר שסיפק אליבי 6.השלישי ,רצ שעבד בבית הספר בשיפו המקלטי  ,נעצר חמישה
ימי לאחר הרצח ואחרי כשבוע של חקירות הודה ברצח ושיחזר אותו .יומיי לאחר שיחזור
הרצח הוא הודה שוב בביצועו ,אול לאחר מכ חזר בו מהודאתו ומאז חזר והכחיש כל קשר
לרצח .רומ זדורוב ,אשר הודה ברצח ושיחזר אותו ,הורשע ונדו ב 2010למאסר עול )וכ
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לעוד שנת מאסר על תנאי ושתי שנות מאסר ,אשר אות הוא מרצה בחפיפה למאסר העול ,
בשל שיבוש הליכי משפט( .ערעורו לבית המשפט העליו נדחה בשנת  ,2015ברוב של שני
שופטי מול אחד 7.התיק הפ חלוט ב 2016לאחר שבקשת עורכי דינו של זדורוב לדיו נוס
נדחתה .בשנת  2019הוגשה על ידי עורכי דינו של זדורוב בקשה למשפט חוזר ,אשר תלויה
ועומדת בזמ הכתיבה.
השופט יצחק כה ,אב בית הדי בבית המשפט המחוזי ,התייחס בפסק דינו ל"מארג ראיות
איכותי ,צפו וממשי" שמצביע על זדורוב ,לרבות הודאותיו בפני המדובב ובפני חוקרי
המשטרה ,שחזור הרצח וטביעת נעל שלעדות המומחה המשטרתי מקורה בסבירות גבוהה
ביותר בנעלו של זדורוב .מספר רב של פריטי מוכמני עלו מהודאותיו של זדורוב – בי היתר
לגבי מספר תא השירותי בו בוצע הרצח ,תנוחת המנוחה בעת ביצוע הרצח ,פרטי לגבי
החתכי על הגופה ,הידיעה שהיא לא נאנסה ,שלא נית היה לנעול את התא מבחו ושהרוצח
קפ החוצה מתא הרצח ועוד .ג שלל ראיות נסיבתיות קישרו אותו לרצח באופ חות ,לטענת
השופט 8.ואול אופיו ונחרצותו של פסק הדי עומדי בסתירה בולטת לאופיו ונחרצותו של
פסק דינו של הציבור לגבי הפרשה ,ועל כ בהמש.

ג .מקורות העניי הציבורי בפרשה
מה מיוחד במקרה הרצח של תאיר ראדה ובמשפטו של רומ זדורוב ששומר אות כחלק מסדר
היו התקשורתי והציבורי זמ כה ממוש? אני טוע שמדובר בצירו נדיר של כמה גורמי.
תחילת העניי הציבורי במקרה נובעת מרגישות והזדהות ע אסו רצח של ילדה בתו מתח
בית ספרה בשעת לימודי .למרבה הצער ,מקרי רצח המוניי בתחומי בתי ספר הפכו להיות
דבר שבשגרה במקומות רבי בעול  9.אול בישראל ,מקרה רצח תאיר ראדה הוא היחיד שבו
ילד נרצח במתח בית הספר בזמ לימודי  .בית הספר הוא המקו שאליו אנו שולחי את
ילדינו כדי ללמוד ,להשכיל ,לחוות חוויות ,לשחק – ולחזור הביתה בריאי ושלמי בסופו של
יו  .רצח של ילד בתחומי בית ספר הוא סיוטו הגדול ביותר של כל הורה .לא קשה לכ להבי
את העניי ,החרדה ,האמפתיה והסולידריות שאפיינו את התגובה הציבורית מיד לאחר הרצח.
לאמפתיה ע הקורב ,המשפחה והקהילה נוספו תו זמ קצר מוקדי עניי נוספי  ,כמו
תהיות על הזמ הרב שנדרש למשטרה כדי לפענח מקרה שלדעת מפקד המחוז עצמו אמור היה
להיות מפוענח תו  24שעות; 10על מעצר ושחרור של כמה חשודי ועל התנהלות החקירה,
שסוקרה בתקשורת כבר בימיה הראשוני כמרושלת .למשל ,רבי תהו כיצד ייתכ שהמשטרה
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ע"פ  7939/10זדורוב נ' מדינת ישראל )פורס בנבו) (23.12.2015 ,להל  :ע"פ זדורוב(.
תפ"ח )מחוזי נצ'(  502/07מדינת ישראל נ' זדורוב ,פס' כב לפסק דינו של סג הנשיא כה )פורס
בנבו.(14.9.2010 ,
"זה לא רק נדמה לכ ,יש יותר אירועי ירי המוניי בארה"ב" האר – חדשות בעול )(6.11.2017
 ;www.haaretz.co.il/news/world/america/premium-LIVE-1.4572159דניאל גוטליב "אלימות
ילדי ונוער" רפואה ומשפט .(2001) 159
"צל של אמת?" ,פרק  ,1דקה ) 12ביצת עי הפקות.(26.3.2016 ,
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מאפשרת לחזור ולפתוח את בית הספר ללימודי שעות לא רבות לאחר גילוי גופתה של תאיר,
ג במחיר אפשרי של זיהו הזירה.
מה שהמשי "לתדלק" את העניי הציבורי במקרה היה הכיסוי התקשורתי המתמש של
הפרשה המשפטית ,שכלל כתבות עיתונאיות רבות מאוד ,טורי דעה וא כמה סרטי תעודה.
שניי מה יצאו לאור עוד לפני מת פסק הדי בבית המשפט המחוזי ,ומה עלתה בבירור
הטענה כי בידי המשטרה נמצא האד הלא נכו" 11,האיש שלא היה ש " 12.מסיפור של
אמפתיה ע משפחת הקורב ,מרכז הכובד של המקרה עבר בהדרגה לתמיכה במי שנתפס כח
מפשע ולמחאה כנגד עוולות ממסדיות שנתפסו בהקשר של התיק .רבי תוהי כיצד ייתכ
שבזירה המדממת ,ממנה נאספו עשרות רבות של שערות ,טביעות אצבע ,דגימות DNA
וממצאי אחרי  ,לא נמצא ולו ממצא מדעי אחד ששוי לרומ זדורוב ,ואילו על זדורוב עצמו
)נעליו ,בגדיו ,כלי העבודה וכדומה( נמצאו ממצאי  ,אול דבר מה לא קשר אותו לרצח
ולנרצחת .יתרה מכ ,טביעות הנעליי שנמצאו בתא הרצח אינ של זדורוב ,וקיימות שלוש
טביעות נעליי בד שמסמנות נתיב יציאה מתא השירותי לתא שלידו ,וא ה אינ של
זדורוב .לטענת רבי  ,הודאותיו של זדורוב בפני החוקרי והשחזור שביצע רצופי באידיוקי
ואיהתאמות לתמונה שמשדרת זירת הרצח ,ואת עצ הנכונות להודות ולשחזר רצח שכביכול
לא ביצע )תו איהתאמה משמעותית לתנאי הזירה בפועל( ,תולי ברצו להקלה בעונש
ונכונות לשת פעולה ע הממסד ,שבסופו של דבר עלה לו בחירותו13.
העניי הציבורי לובה ג עקב תגובותיה של א הנרצחת ,אילנה ראדה .כשהמשטרה
הודיעה על כ שבידיה הרוצח של בתה ,שא הודה ושיחזר את ביצוע הרצח לעיני המצלמות,
אמרה הא כי היא אינה בטוחה בכ שמדובר ברוצח האמיתי .פעמי רבות מאז טענה הא
בכלי התקשורת כי היא מטילה ספק רב בכ שזדורוב הוא הרוצח ,ולעיתי ג הצביעה על בני
נוער ככאלו שמעורבי ברצח14.
ע הזמ ,בעיני רבי "ראדה" ו"זדורוב" הפכו לשני צדדי קשורי של הפרשה .לעיתי
קרובות נית למצוא בפעילות הציבורית למע צדק לזדורוב "גיוס" של תאיר ראדה לפעילות
למע צדק לזדורוב וטענה כי המאבקי של זדורוב להוכחת חפותו ושל משפחת ראדה למציאת
הרוצחי האמיתיי – חד ה  15.אול  ,מהבחינה הציבורית ,ובוודאי מהבחינה המשפטית,
מדובר בשני פרויקטי שוני  ,אשר אינ בהכרח תלויי זה בזה וא עשויי להפריע אחד
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"אנטומיה של מז"פ – המשפחה מול המשטרה" ערו " ;(22.10.2007) 1רק תאיר יודעת" ערו
.(3.6.2008) 10
אולגה זדורוב האיש שלא היה ש ).(2018
נע ברק "על חוט השערה" ידיעות אחרונות )www.yediot.co.il/articles/0,7340, (27.10.2018
.L-5381426,00.html
יש לציי שהאב ,שמואל ראדה ,השתכנע עוד בתחילת משפטו של זדורוב שהוא הרוצח וכ
המשי לחשוב עד מותו ב .2016בנו אוהד חושב כמוהו .לגבי דעתו של בנו רועי ראו שרו
רופאאופיר "רועי )אח של תאיר( ראדה' :שלא יגידו לי נחמה .בולשיט ,אי נחמה'" Xnet
).www.xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4766441,00.html (16.2.2016
אזי לבאו "כל האמת על רצח תאיר ראדה ופרשת רומ זדורוב :ציבור ,ממסד וצדק" )לא
פורס(.
המשפט כה | תש"

הערות על אודות המאפייני והתוצאות של הדמוקרטיזציה של השיח
הציבורי על משפט וצדק :הפעילות למע צדק לרומ זדורוב כמקרה בוח

להצלחתו של האחר .כל עוד זדורוב מורשע ומרצה את מאסרו ,האנרגיות הציבוריות שהיו
יכולות להיות מוקדשות למציאת הרוצחי "האמיתיי " )ככל שאי מדובר בזדורוב( מוקדשות
תחת זאת למאבק להוכחת חפותו של זדורוב .ואילו מבחינת הממסד – רק נסיבות חריגות
ביותר יוכלו להצדיק מאמ לחיפוש חשוד אחר ברצח ,אשר מסכת משפטית ארוכה שימרה את
הרשעתו של זדורוב בה .לא פלא שאילנה ראדה אמרה בכמה הזדמנויות כי היא כועסת על
זדורוב כיוו שבהודאתו סת את הגולל על המאמצי לגלות את הרוצחי האמיתיי  ,ולכ
למרות שהיא תומכת במאבק לשחרורו ,היא לא תשתת בו באופ פעיל .כאשר השתתפה
באחת מהפגנות התמיכה בזדורוב שנערכה במאי  2016בכיכר רבי ,אמרה בנאומה דווקא כי
"אני לא מבקשת את שחרורו של זדורוב ,או לזכותו מכל אשמה .כי את הטלטלה הזאת וחוסר
הוודאות הוא הביא על עצמו ועלינו בעיקר"16.
א זדורוב אינו הרוצח ,אז מי הרוצח? הספקות הקיימי בקרב חלקי ניכרי בציבור לגבי
אשמתו של זדורוב יוצרי חלל ריק ,אשר רבי חשי צור למלא .רבי חשי שלא בנוח ע
המחשבה שזדורוב ח מפשע ,כאשר לא קיימת לצידה תיאוריה משלימה לגבי זהות הרוצחי ,
המניע לביצוע הרצח ואופ ביצועו .כ תפסו אחיזה בציבור תרחישי אלטרנטיביי לגבי זהות
הרוצחי .תרחישי אלה אינ תלושי מהמציאות ,אלא מבוססי על ראיות המצויות בחומרי
החקירה :חלק מצביעי על האפשרות שברצח היו מעורבי בני נוער ,ייתכ שאפילו חברי
או חברות של תאיר; חלק מצביעי על האפשרות שתאיר נחשפה לעסקת סמי  ,שהתדרדרה
לרצח; ואחרי טועני כי ייתכ והרוצחי היו בעלי משיכה לתפיסות שטניות ,או בעלי הפרעה
נפשית.
לטענות בדבר חפותו של זדורוב התווספו משנת  2012עדויות המצביעות על איתורה
האפשרי של הרוצחת האמיתית ,אשר נחשפו לציבור הרחב בשנת  2016בסדרת הטלוויזיה
המופתית "צל של אמת" 17.צעיר כב  30ששמו אסור בפרסו למעט ראשי התיבות של שמו –
א"ח – העיד במשטרה כי חברתו בעת הרצח ,צעירה בת גילו בש אולה שהתפרסמה מאז
בעיקר בראשי התיבות של שמה ,א"ק – היא זו שביצעה את הרצח .בזמ הרצח בני הזוג
התגוררו בקצרי .לטענת א"ח ,אולה הראתה לו בלילה שלאחר הרצח תיק ובו בגדי שלו,
שלטענתה לבשה בזמ הרצח; הוא ראה ג את סכי הרצח המגואלת בד  ,פאה וכפפות בה
השתמשה .לטענתו ,א"ק סיפרה לו לפרטי פרטי את אופ ביצוע הרצח .ע השני  ,נתמכה
עדותו של א"ח בעדות של אנשי נוספי אשר לטענת א"ק סיפרה לה סיפור דומה .בשנת
 2018נתגלתה בבדיקת  DNAמיטוכונדריאלי התאמה בי שערה שנמצאה על פלג הגו התחתו
של תאיר לבי א"ח )שטע שש שני קוד לכ כי א"ק ביצעה את הרצח כשהייתה לבושה
במכנסיו(.
לאחר עדותו של א"ח במשטרה ,נשלחה א"ק למעצר בית למש כמה ימי  ,שאותו הפרה
כאשר הגיעה באור יו לבקר מכר שלה ,שעבד במכללה בקצרי .במקו ציבורי ולעיני אנשי
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איתי בלומנטל "אמה של תאיר ראדה בהפגנה' :גיליתי שאני חיה בקשר ובטיוח'"  – Ynetבאר
).www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4805477,00.html (19.5.2016
"צל של אמת" ,לעיל ה"ש  ,10פרק .4
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רבי היא ניסתה לשס את גרונו .כאשר אותו מכר הצליח להשתלט עליה והנוכחי באירוע
הזעיקו את המשטרה ,היא ניסתה לנשו את צווארו של השוטר שעצר אותה ולנגוס ממנו פיסת
עור .בחקירתה במשטרה סיפרה בפירוט רב )ובסתירה לעדויותיה הקודמות( ,ובהתאמה
מושלמת לעדותו של א"ח ,על בעיותיה הנפשיות ומשיכתה לד ולאיברי פנימיי  .בהמש
להתרחשויות הללו אושפזה א"ק בבית חולי לחולי נפש ,ממנו שוחררה ב ,2015מעט לפני
דחיית ערעורו של רומ זדורוב בבית המשפט העליו 18.ע הזמ התוודע הציבור ג לעבודות
האמנות של א"ק ,שהיא אמנית מרשימה וזוכת פרסי  ,אשר שיריה וציוריה מכילי מוטיבי
שלדעת רבי מתכתבי לכאורה ע הרצח.
א כ ,בפני הציבור עומד קולאז' שמורכב מילדה שנרצחה בבית ספרה ,מהגר שלדעת
רבי "נתפר" והודה ברצח שלא ביצע ,כמה ערכאות משפטיות שמרשיעות את זדורוב
ומשמרות את ההרשעה באופ נחר ,אמה של הקורב שחולקת מהרגע הראשו על עמדת
הממסד ,בחורה בעלת הפרעה נפשית אשר לכאורה הודתה בפני אנשי שהיא הרוצחת
האמיתית ,תיאוריות אלטרנטיביות על כתות שט ,חברות בנות  13הנחשדות כמעורבות ברצח
וספקות שאינ מרפי  ,ובעיני רבי רק מתעצמי  .לא פלא שהמקרה הפ ,כפי שהיטיב לתאר
גבי גזית ,איש תקשורת אשר עקב מקרוב אחרי המקרה ,ל"תוכנית ריאליטי לאומית"19.
החל מ ,2009וביתר שאת מ ,2013הוקמו קבוצות פייסבוק רבות העוסקות בפרשה .נכו
לזמ הכתיבה ,קיימות  15קבוצות פעילות העוסקות בפרשת זדורוב .ע הרחבת היק השימוש
בפייסבוק והפיכתו לזירת שיח ציבורית מובילה ,גדל ג מספר הקבוצות העוסקות בפרשה,
ובתו כ ג מספר המשתתפי והיק השיחה .בסו שנת  ,2015לאחר דחיית ערעורו של
זדורוב לבית המשפט העליו ,נסק מספר החברי בקבוצות ,והגדולה מביניה" ,כל האמת על
פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל" ,הפכה לאחת הגדולות בישראל .לפי כתבה באתר 'מזבלה',
שסקרה את קבוצות הפייסבוק הפופולריות בישראל בתחילת  2016על סמ נתוני של חברת
 ,SpyTheNetמתו שלוש הקבוצות הגדולות בשפה העברית בישראל ,שתיי עסקו בנושאי
יומיומיי  ,כאשר הראשונה" ,פשפשוק" – עוסקת בהחלפת חפצי  ,השנייה" ,אמהות מבשלות
ביחד" – מיועדת להחלפת מתכוני והשלישית" ,כל האמת על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל" –
כללה למעלה מ 200אל חברי  20.במקביל לפעילות בפייסבוק הועלו והונגשו בהדרגה כלל
חומרי החקירה לאתר "האמת היו " )החל מ21.(2016
התכני המתפרסמי בקבוצות מצדדי בחפותו של זדורוב באופ מובהק ,תו מת במה
לטיעוני רבי המחזקי את חפותו ,והיעדר כמעט מוחלט של אנשי וטיעוני התומכי
בהרשעתו .יתרה מכ :הקבוצות הפכו לזירה אנטיממסדית שבה עולי בתדירות גבוהה תכני
הקשורי לכשלי ממסדיי  ,מקרי אלימות ורצח בעלי דמיו לרצח של תאיר ,הרשעות של
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" 103FMמנהל הד 'מי רצח את תאיר' :הגשנו תלונה רשמית ובה קבענו שהראיות נגד זדורוב
בדויות" מעריב ).www.maariv.co.il/news/israel/Article-536276 (10.4.2016
דורי ב ישראל "הצינור חוגג  K900ו ynetבלח היסטרי – דירוג עמודי הפייסבוק לחודש ינואר
 "2016מזבלה ).www.mizbala.com/digital/social-media/10915 (15.2.2016
ראו את אתר האינטרנט "האמת היו – מי רצח את תאיר ראדה" .www.truthtoday.co.il
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חפי מפשע ועוולות ממסדיות אחרות שמתרחשות בהקשרי אחרי לחלוטי ואינ נוגעות
ישירות לפרשה .בדיוני משתתפי "אזרחי מומחי " )או כפי שמכוני בספרות,
 (professional amateursמסוגי שוני  ,למשל ,אנשי שהיו מעורבי במשפט המקורי ,שהכירו
את הנפשות הפועלות ,שחוו מקרי דומי  ,בעלי ידע מקצועי רלוונטי ועוד22.

ד .הסביבה התקשורתית המאפיינת את הפעילות הציבורית
למע צדק לזדורוב
מיקודו של המאמר הנוכחי הוא ביכולתו של הציבור להשתמש בכלי של התקשורת החדשה,
ובמיוחד זו החברתית ,כדי לשמור על פרשת זדורוב במודעות הציבורית ולנסות להשפיע
בהקשרה על הממסד .אומנ בחזית הכיסוי התקשורתי של הפרשה נמצאי השופטי שישבו
בערכאות השונות ,עורכי הדי שייצגו את זדורוב לאור השני  ,אנשי הפרקליטות והמשטרה,
אנשי המכו לרפואה משפטית ומומחי שוני וכ אנשי התקשורת – המתווכי העיקריי בי
הפרשה לציבור .אבל מעניי במיוחד לציי את הפעילות הציבורית רחבת ההיק בפייסבוק,
שהחלה ב .2009מעבר לכיסוי האינטנסיבי של פרשת זדורוב בתקשורת המרכזית ,שני
תהליכי קשורי תרמו להתעניינות הציבורית במקרה של זדורוב והשארתו על סדר היו :
פרסומ והנגשת של מרבית חומרי החקירה והתגבשות של קבוצות פייסבוק העוסקות
בפרשה וחוקרות אותה על בסיס מידע מקורי 23.הסביבה התקשורתית המאפיינת את הפעילות
הציבורית למע צדק לזדורוב מתייחדת בשלושה מאפייני שלובי זה בזה) :א( דיגיטציה של
חומרי החקירה) ,ב( שקיפות והנגשה של חומרי החקירה לציבור ,ו)ג( קיו של זירות שיח
שבה הציבור יכול לדו במקרה .בעוד שעיקר הדיו בהמש ייסוב סביב השיח הציבורי על
אודות הפרשה ברשתות החברתיות – )ג( – הרי שהשיח למע צדק לזדורוב מתייחד בכ שהוא
ניזו מחומרי החקירה אשר נגישי לציבור ומתבסס עליה ])ב([ .בתור  ,השקיפות והנגישות
של חומרי החקירה מתבססי על כ שה עברו דיגיטציה ])א([ ,שכ אחרת לא נית היה
להעלות אות לאינטרנט ולהנגיש אות  .א כ ,הדיו למטה יפתח בדיגיטציה של חומרי
החקירה ,שהינה תנאי הכרחי )א לא מספיק( להעלאת והנגשת לרשת ,שהינו בתורו תנאי
הכרחי )א לא מספיק( לקיו דיו מבוסס )שאינו בנוי על טענות בעלמא( ברשתות החברתיות.

 .1דיגיטציה
רבי משווי בי פרשת זדורוב לפרשת עמוס ברנס ,שהורשע בשנת  1976ברצח החיילת רחל
הלר .בדומה לזדורוב ,ברנס הודה ושיחזר את הרצח ,א חזר בו מהודאתו ומאז טע לחפותו.
בקשת ברנס למשפט חוזר נדחתה כמה פעמי ולבסו התקבלה ,והמדינה נתבקשה להגיש את
החומר המשפטי מטעמה לצור משפט חוזר .טור שכתב ברו לש  ,אז יוע תקשורת לשר
22
23

לבאו  ,לעיל ה"ש .15
ש .במסגרת הספר מוצג ביסוס אמפירי של הטענה שהפעילות בפייסבוק מובילה לעניי במקרה
וידע על אודותיו.
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המשטרה ,ממחיש ממקור ראשו את הסכנות הקיימות כאשר החומר המשפטי אינו מתועד
בצורה דיגיטלית .לש כותב:
על חטאי אני מכה היו  .יכול להיות שאני האחראי לכ שעמוס ברנס זוכה
לבסו מרצח רחל הלר ,ולכ שרבי כל כ מפקפקי באפשרות שרומ זדורוב
רצח את הילדה תאיר ראדה.
כאשר הייתי סטודנט לתואר שני בתקשורת החלטתי לכתוב תזה על חקירות
משטרה והביטוי שלה בתקשורת .בחרתי ברצח החיילת רחל הלר שהתרחש ב
 .1974באותו עת שימשתי יוע תקשורת לשר המשטרה ,וניתנה לי גישה
לחומרי החקירה .צללתי לתו החומרי והוצאתי ספר על הפרשה ...הפגמי
שהיו בחקירה הביאו להחלטה של בית המשפט העליו לערו משפט חוזר.
פרקליטות המדינה הודיעה כי אינה מצליחה למצוא את כל תיקי החקירה,
ובצדק – ה היו אצלי בחלק  ,לצור כתיבת הספר ,ונעלמו במש נדודיי בי
דירות סטודנטי  .בעקבות זאת לא התקיי המשפט וברנס זכה ל"זיכוי
איל "...
מה שמוביל אותנו לפרשת זדורוב] ...אני[ מקווה כי סופר ,שאולי כותב על
הפרשה ,לא איבד את התיקי  .כל אד סביר שיקרא את עדויותיו של זדורוב
יקבע ללא היסוס שמדובר ברוצח24.
מקרי שבה כותבי מקבלי חומרי חקירה הביתה ולא מחזירי אות )ועוד כותבי על כ
טור בעיתו הנפו במדינה( ה נדירי  .לעיתי קרובות יותר שומעי על אש שפרצה
בארכיוני וכילתה חומרי חקירה ,שיטפונות ,או סת היעלמות של חומרי חקירה באופ לא
מוסבר.
הסביבה התקשורתית שבה מתנהל השיח על משפט וצדק בהקשר של זדורוב שונה באופ
דרסטי מהסביבה התקשורתית שבה התנהל משפטו של עמוס ברנס .בראש ובראשונה ,יש לציי
את העובדה הפשוטה שמרבית החומרי בתיק זדורוב עברו דיגיטציה ,בעוד שחומרי חקירתו
של עמוס ברנס נותרו "על הנייר" 25.בתקופת חקירתו של ברנס תהליכי סריקה ,שכפול והעברה
של החומרי היו יקרי ומסורבלי  .מאז ,הטכנולוגיה התפתחה וכיו תהליכי אלו הפכו
להיות זולי ופשוטי .
ע זאת ,לא כל החומר המשפטי בתיק זדורוב עבר דיגיטציה ,או שיכול היה לעבור
דיגיטציה ,וכתוצאה מכ ,בכמה הזדמנויות חומרי משפטיי הקשורי לתיק אבדו .כ,
למשל ,הטלפו הסלולרי שהיה בשימוש תאיר ראדה נשמר בארכיו משטרתי ,וכאשר אושר
לאמה לקבל עותק מהתכני שנשמרו בו ,נמסר לה כי הטלפו אבד )הטלפו נמצא בחיפוש

24
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מאוחר יותר( .עוד עלה במהל השני  ,כי מוצגי שהיו אמורי להישמר )כגו שערות מזירת
הרצח( – אבדו ואינ זמיני יותר להגנה ובכלל.
הדוגמאות למעלה משקפות את היתרונות שביכולת השימור וההפצה של חומרי
דיגיטליי  ,שאינ מתקיימי במקרי של מוצגי פיזיי  .כמוב שג כאשר החומרי
דיגיטליי  ,עדיי נית להפו אות בחזרה לפיזיי  :למשל ,ההגנה בתיק התלוננה פעמי רבות
כי הפרקליטות מעבירה לה הדפסות של קבצי על פני ניירות וזאת כדי להקשות עליה ,במקו
לשלוח את קבצי המקור שקיימי ברשותה.
זאת ועוד ,ג א החומרי דיגיטליי  ,עדיי יכול להיות שה לא יועברו לנמעני
רלוונטיי  ,כמו בדוגמה הבאה .בידי הפרקליטות היו קיימי עוד משנת  2006תדפיסי של
התכתבויות של תאיר ב) ICQתוכנת צ'אט פופולרית בזמ הרצח( .תדפיסי אלה לא הועברו
להגנה על א בקשות חוזרות ונשנות ,וזאת בטענה שמדובר בצנעת הפרט ,וכי בחומרי שלא
הועברו אי תכני שעשויי לשפו אור חדש על מקרה הרצח ופענוחו .למרות זאת ,המשיכה
משפחת ראדה לבקש גישה למחשב לצור גישה להתכתבויות אלה .כאשר לבסו הועברו
החומרי לידיה בשנת  ,2017התברר כי הייתה בה התכתבות בי תאיר לבי ידיד שלה שבה
היא ביררה הא הוא העביר את מספר הטלפו שלה לנער המבוגר ממנה מקריית שמונה
שהטריד אותה טלפונית 26.יש לציי כי ההטרדות הטלפוניות ,והחשד שהרצח של תאיר נגר
בהקשר לה ,דווקא כ היו אחד מכיווני החקירה הראשוני של המשטרה ,אשר נשללו על ידיה
בהמש.
ככל שקיימי חומרי דיגיטליי  ,ובוודאי כאלו שאינ דיגיטליי  ,אשר לא מוצאי את
דרכ להגנה ,עלולה להיווצר פגיעה בזכויות נאשמי וג בזכות הציבור לדעת .לעומת זאת,
מרגע שהחומרי הופכי להיות דיגיטליי ומגיעי לידי ההגנה ,הרי שהיא יכולה לעשות בה
כל שימוש מותר בחוק ,לרבות העברת החומרי הלאה ,לאנשי בודדי או לציבור כולו ,מה
שהופ להיות קל משמעותית הודות לאינטרנט ,הרשתות החברתיות והטלפוני החכמי .

 .2שקיפות והנגשה
כשחומרי חקירה עוברי דיגיטציה ,קל יותר לפתוח אות לציבור במידה שמי שמחזיק בחומר
מעוניי בכ ,וכתוצאה מכ הוא יכול להגיע לבחינה וביקורת של אנשי רבי נוספי  ,ה
מקרב חוגי שקרובי למקרה וה מקרב הציבור הרחב .פתיחת החומרי " ,מלמטה",
והנגשת לציבור ה השלב השני בהרחבת מעגל השיח והפעולה על אודות פרשות משפטיות,
אשר מודגמת במקרה שלפנינו27.

26

27

נע ברק "באיחור של שני מתברר :צעיר הדאיג את תאיר ראדה חודשיי לפני הרצח" – ynet
באר ) .www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5019147,00.html (20.9.2017צילומי המס
המתייחסי להתכתבות ב ICQנוצרו על ידי פעילי ,שג סייעו למשפחת ראדה להוריד את
התכני מהמחשב ולקטלג אות.
ספרות רבה לגבי שקיפות מדגישה את החשיבות של האינטרנט ,ובמיוחד המדיה החברתית ,על
מנת לסייע לאזרחי וגופי להגיע למידע רלוונטי ועל בסיסו לגבש תמונות מצב מושכלת .למשל
ראו John C. Bertot, Paul T. Jaeger & Justin M. Grimes, Using ICTs to Create a Culture of
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בשני הראשונות לניהול התיק הועברו החומרי שהיו ברשות ההגנה לאנשי מקצוע שוני
לצור עזרה בעבודה על התיק וכ למשפחתה של תאיר ז"ל )שאינה צד להלי המשפטי( .ע
הזמ המשיכו החומרי והגיעו לידיה של אנשי רבי נוספי  .החומרי היו בפורמטי
פופולריי של טקסט )כמו קבצי וורד או  ,(PDFתמונות וסרטוני  ,אשר אפשרו לאנשי
מהציבור לפתוח אות במחשבי הפרטיי שלה  .חלק מהמסמכי הטקסטואליי נכתב
בתוכנת עריכה ,אבל חלק ניכר מהמסמכי שהגיעו לציבור הוא מסמכי סרוקי שבמקור
נכתבו בכתב יד )כגו יומ החקירה ,דוחות ותזכירי משטרתיי (.
הפצת והנגשת של חומרי החקירה בפרשת זדורוב מסתמכות בראש ובראשונה על
האינטרנט .א נשווה זאת למקרה ברנס ,בשנות ה 70של המאה ה) 20אז נאספו חומרי
החקירה ונער המשפט( ,האינטרנט היה נחלת של מכוני מחקר וגופי ביטחוניי בלבד,
ולאנשי מהשורה לא הייתה גישה אליו .בשנות ה 90של המאה ה ,20האינטרנט )בזכות
הכניסה המסיבית לשימוש של דפדפני באמצעות נית לגשת ל (wwwהפ לפלטפורמה
מרכזית לשיח ציבורי ,וכיו החדירה שלו )בעיקר בזכות הטלפוני החכמי ( במקומות רבי
בעול היא כמעט אוניברסלית .מהפכה נוספת הקשורה ליכולת להגיע לתכני ולדבר עליה
התרחשה מאמצע העשור הראשו של המאה ה ,21ע עליית של הרשתות החברתיות
)ובראש פייסבוק( ,אשר מחברות בצורה אינטגרטיבית יותר בי מחשבי ובי אנשי  ,בהתא
לתפיסת ה28.Web 2.0
בפרשה שלפנינו ,עד  2016חלקי מהחומר המשפטי הופצו באופ ספורדי באתרי שוני
או בקבוצות מדיה חברתית ,אול עדיי לא היו זמיני באופ גור .בשנת  2016השתנה מצב
זה ,ע הקמת האתר "האמת היו " אשר ריכז לראשונה את כלל החומרי המשטרתיי ,
המשפטיי  ,התקשורתיי ואחרי הנוגעי לפרשה 29.למיטב ידיעתי ,זהו מקרה ראשו שבו
כלל החומרי המשפטיי והאחרי לגבי פרשה משפטית ,ועוד כזו העוסקת בתיק רצח ואשר
היק המסמכי בה נרחב ביותר ,מועלי לאינטרנט בצורה מסודרת ומונגשת לציבור ,תו
קטלוג של פריטי המידע ואפשרויות ניווט ברורות ביניה .

Transparency: E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for

) .Societies, 27 GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY 264 (2010לעומת זאת ,טקסטי
מעטי מתייחסי ,בדומה לטקסט הנוכחי ,לכ שלפתיחות והשקיפות שמאופשרות על ידי
האינטרנט והרשתות החברתיות יש ג צדדי בעייתיי ,כגו העובדה שרשויות פותחות חומרי
מסוימי ,ולא אחרי ,וכתוצאה מכ מייצרות תמונת מצב חלקית אצל הנחשפי לחומרי הללו,
או בשל כ שלאזרחי אשר נחשפי לחומרי ש"הושקפו" לה לא תמיד יש את הכלי להפיק
תמונת מצב מושכלת על בסיס .דיו נוס בסוגיות אלה הוא מעבר להיק המאמר הנוכחי .ראו
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Cynthia Stohl, Michael Stohl & Paul M. Leonardi, Managing Opacity Information Visibility
and the Paradox of Transparency in the Digital Age, 10 INT’L J. OF COMMUNICATION 15
(2016); Frank Bannister & Regina Connolly, The Trouble with Transparency: a Critical
).Review of Openness in E-government, 3 POLICY & INTERNET 1 (2011
Tim O'Reilly, What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next
).Generation of Software, 65 COMMUNICATIONS & STRATEGIES 17 (2007
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אול  ,ג לאחר פתיחת של החומרי הדיגיטליי לציבור ,עדיי יש להתגבר על מכשולי
נוספי על מנת שציבורי רחבי יוכלו להפיק את מלוא התועלות מה  30.בתו כ ,חלק
מהמסמכי כתובי בכתב יד קשה לקריאה .לצור כ דאג מנהל האתר לתמלול של אות
חומרי באמצעות מתנדבי  .לאחר פרסו פוסט בעניי בקבוצת הפייסבוק "האמת היו " גויסו
כמה מתנדבי  ,וכל אחד מה קיבל מספר קט של מסמכי לתמלול ,ואילו אחרי עברו על
התמלול המוגמר ותיקנו בהתא לצור .תמלול הטקסטי מסייע לקוראי להבי את תוכ
המסמכי וכ מאפשר חיפוש בתו הטקסט ,כמו ג העתקה והפצה קלה של המלל.
נושא נוס שמקשה על הנגשת חומרי לציבור הוא השפה .הרוב המכריע של חקירותיו של
זדורוב ושיחותיו ע המדובבי שהוכנסו לתאו התנהל ברוסית ,שפה שמרבית הציבור בישראל
אינו שולט בה .אומנ המשטרה שלחה את קלטות הווידאו שהכילו את חומרי החקירה הללו
לתרגו  ,אול הוא הועבר להגנה )ובהמש ג לציבור הרחב( כקבצי  ,ולא ככתוביות על גבי
חומרי הווידאו )פעולה שהמשטרה כמוב אינה מחויבת לבצע( ,ותו השמטות קלות .כתוצאה
מכ ,הצופי בחומרי הווידאו )בי א ה דוברי רוסית ,ובוודאי א ה לא דוברי את
השפה( ,אינ יכולי לצפות בחומרי ובמקביל לקרוא כתוביות שמתייחסות לתוכ ,דבר
הפוגע משמעותית בחוויית הצפייה .על מנת לשפר את חוויית הצפייה ובמקביל לעבור על
התרגו של החומר התבצעה עבודה בהיק רחב מאוד על ידי כמה פעילי  .הפעילי עברו
באופ שיתופי על החומרי  ,ערכו את התרגו והעלו אותו ככתוביות על גבי חומרי הווידאו.
לאחר תהלי נוס של ניפוי ותיקוני  ,הועלו הסרטוני ל ,YouTubeש ה נגישי לכלל
הציבור) .מדובר ב 110שעות של וידאו "איכותי" ,כלומר כזה שמכיל שיחה בי המצולמי בו,
ועוד  47שעות של וידאו ללא דיבורי )שכלל בעיקר שינה( שג עליו היה צור לעבור(.
אחת הדילמות העומדות לפתח של הפעילי אשר משתתפי במפעל הנגשת החומרי
היא אילו חומרי להנגיש ואילו לא .התיק המשפטי כולל תמונות קשות מזירת הרצח וכ
מהניתוח לאחר המוות במכו הפתולוגי .הוא ג כולל שמות של בני נוער שאוזכרו בהקשרי
שעשויי להיתפס כבעייתיי  .הנגשת חומרי חקירה אלה לציבור הרחב עלולה לגרו לנזק
מתמש לבני הנוער הללו ,שבגרו מאז ,וכ לפגיעה בכבוד המת ובמשפחה ,במקרה של תמונות
מזירת הרצח .יש לציי שבזמ הכתיבה ,האתר לא הציג כלל תמונות של הגופה ותמונות
מעטות מזירת הרצח .בנוס ,במסמכי החקירה שמכילי שמות של קטיני  ,הושחרו השמות
כשהועלו לאתר "האמת היו " .אול  ,פעולות אלה מבוצעות במסגרת הסדרה עצמית של
הפעילי ומיוזמת  ,ולא מ הנמנע שביו מ הימי ייחשפו חומרי אלו לציבור ללא צנזור.
מהתצפית שנערכה בקבוצות ,כחלק מהמחקר על אודות הפעילות הציבורית ברשתות
החברתיות למע צדק לזדורוב ,עולה כי להנגשת חומרי החקירה לציבור עלולות להיות ג
השלכות שאינ ברורות במבט ראשו .במקו לגרו להבהרה של פעילויות החקירה שהתבצעו,
הנגשת חומרי החקירה עשויה לגרו דווקא לבלבול .הציבור הרחב אינו נחש באופ שוט
לחומרי משפטיי  ,ובמקרה שלפנינו הוא מגיע לאתר שבו שפע בלתי נדלה של חומרי .

30

יש לציי כי בחלק מהמסמכי הסרוקי קיימות השחרות ,שאינ מאפשרות לקרוא את המלל
המקורי .במקרי אלה יש לחזור ולבקש סיוע ממי שהחומר המקורי נמצא אצלו.
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לעיתי קרובות הציבור יכול לטעות ולחשוב כי עומדי בפניו כלל חומרי החקירה שנאספו,
וכאשר הוא נתקל בהיעדר חומרי  ,או אינו מבי הקשר מסוי  ,הוא עלול לחשוב שלא התבצעו
פעילויות חקירה מסוימות ,או שכיוו חקירה מסוי הוזנח או "טויח" .בפועל ,מאוד ייתכ שכ
בוצעו פעילויות חקירה באותו הקשר ,אול התוצרי שהופקו מפעילויות חקירה אלה לא
הוגשו בסופו של דבר לבית המשפט ,ובהמש לכ אינ זמיני למשתמשי באתר.
לדוגמה ,אחד מכיווני החקירה הראשוני של המשטרה היה שבני נוער אשר לקחו טרמפ
מקצרי סביב שעת הרצח והתנהגו באופ מחשיד ,לטענת הנהג שאס אות  ,היו קשורי
למקרה הרצח באופ כלשהו .המשטרה השקיעה מאמצי עילאיי והגיעה לטרמפיסטי הללו
כמעט חודש לאחר הרצח וכשבועיי לאחר הודאתו של זדורוב .התקיי זיהוי הדדי חלקי בי
הנהג לבי הטרמפיסטי  ,ובעקבות מחקר תקשורת ועדויות נוספות הובהר כי בני הנוער הללו
אינ חשודי בדבר .בשל כ החליטה ההגנה )וכמוב ג התביעה( לא להגיש מסמכי לגבי
פעילויות החקירה שבוצעו בהקשר זה לבית המשפט .אול הסיפור הספיק לדלו לתקשורת,
ומספר קט של מסמכי כ הוגש לבית המשפט על מנת להמחיש את היק פעולות החקירה
שביצעה המשטרה .כיוו שחומרי אלה )ולא "התמונה המלאה"( ה שנחשפו בפני הציבור,
הרי שלאלו שקוראי את החומר ואינ בקיאי באופ ההתנהלות של פרשות משפטיות עלול
להיווצר הרוש כי המקרה לא נחקר די הצור .ואכ נושא הטרמפיסטי הפ להיות מקור
בלתי נדלה לשמועות סביב הפרשה.
דוגמה נוספת שממחישה נקודה זו קשורה לכ שבמקרי רבי נחקרו על ידי המשטרה בני
נוער ,ובשל חוסר רלוונטיות החליטו התביעה וההגנה לא להגיש חומרי אלה לבית המשפט.
כ ,עוד בלילה שלאחר הרצח חקרה המשטרה מספר רב של בני נוער ,בני ובנות ,חברי של
תאיר ותלמידי בשכבת הגיל שלה .בעוד שעדויותיה של בני נוער מסוימי הוגשו לבית
המשפט ,הרי שהצדדי לא מצאו טע בהגשת עדויות אחרות .ג בהקשר זה נית לעיתי
למצוא בקבוצות העוסקות בנושא ברשתות החברתיות תמיהות בנוסח "כיצד ייתכ ש Xכלל
לא נחקר?" או שלא נלקחו ממנו דגימות מסוימות ,בעוד שבפועל אותו ב נוער דווקא כ נחקר
או נדג  .ג כא ,היעדר הזמינות של התיעוד )ולנוכח התיעוד המסיבי של חומרי אחרי (
גור לכ שיהיו כאלה שיחשבו שלא בוצעו פעולות חקירה ,כאשר בפועל ההפ הוא הנכו.
במקרי חריגי חומרי חקירה לא הוגשו לבית המשפט ,ובכל זאת מצאו את דרכ לפעילי
שהיו מקורבי לתיק ומש התפרסמו ברשת )למשל ,עדותה של לי לחיאני ,שנכחה בשירותי
הרצח בשעת הרצח ,שמשו מה לא הוגשה לבית המשפט למרות חשיבותה ,אול הוזכרה
במהל הדיוני ( 31.עניי זה עשוי להגביר עוד יותר את הבלבול של הקוראי הנחשפי
לחומרי אלו ,ולא ברורה לה ההבחנה בי חומרי שהוגשו לבית המשפט ובי אלו שלא.
תוצאה נוספת שאינה צפויה של הנגשת חומרי החקירה בתיק זדורוב היא חוסר הסימטריה
שנוצר מול תיקי חקירה רלוונטיי אחרי  ,שלא הונגשו באופ זה .כ ,חומרי החקירה
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ראו לדוגמה עדותה של לי לחיאני ,שמסומנת כעדות מספר  11בתיק החקירה ,אשר נמסרה
בתארי  7.12.2006בשעה  11:07ופורסמה באתר "האמת היו – מי רצח את תאיר ראדה"  ,לעיל
ה"ש .21
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שקשורי לא"ק לא הונגשו לציבור .הבקשה למשפט החוזר שהוגשה באוקטובר  2019בעניינו
של זדורוב ,מתבססת ג על חומרי החקירה שקשורי לא"ק .חומרי חקירה אלה נגישי
לסנגורי של זדורוב ,אבל לא לציבור הרחב .כ נוצרת אסימטריה בי הידע הרב שיש לציבור
על אודות התיק ה"מקורי" של זדורוב לבי חוסר הידע של הציבור לגבי חקירותיה של א"ק,
אשר מכורח העובדה שהסניגור בחר להסתמ עליה בהגשת הבקשה למשפט החוזר ,הפכו
קשורי  .יתרה מכ ,הציבור ,אשר יודע שכלל חומרי החקירה בתיק זדורוב נחש בפניו ,עלול
לחשוב שלא קיימי חומרי מהותיי כנגד א"ק )שכ אילו היו כאלה היו נחשפי בפניו ג כ,
לתפיסת אנשי בציבור(32.
יש לזכור ג שבמקביל להימצאות של חומרי החקירה לנגד עיניו ,הציבור נחש ג
לחומרי תקשורתיי ואחרי שער האמת שלה מוטל בספק )לדוגמה – חומרי עיתונאיי
שצוינו קוד  ,סרטי שהועלו ל YouTubeעל ידי פעילי  ,הקלטות של מתחזי ועוד( .כאשר
חומרי משפטיי ולאמשפטיי "מתערבבי " ומוצגי במקביל לעיני הציבור ,ויתרה מכ
כאשר חלק מהחומרי הלאמשפטיי עשויי בצורה מאוד ויזואלית ואטרקטיבית ,הרי
שמשקל וכוח ליצור שינוי תודעתי אצל הציבור עשויי להיות משמעותיי יותר מהמשקל
של החומרי המשפטיי  ,ובכל מקרה לייצר הטיות בשיקול הדעת של אות אנשי שנחשפי
למכלול החומרי 33.

 .3זירות שיח
הרשת החברתית פייסבוק הוקמה בשנת  2004ותו שני מעטות הפכה לזירה מרכזית לשיח
ויצירת דעת קהל .כבר לאחר הנסיקה בשימוש בפייסבוק ,הפכה ישראל לאחת המדינות
המובילות בעול בשימוש בפייסבוק .במחקר משנת  2011של קומסקור הוגדרה ישראל
כ"אלופת העול " בשימוש בפייסבוק ,כיוו שבאותו זמ  53%מכלל האוכלוסייה השתמשו
בפייסבוק .בנוס ,ישראלי שהו בפייסבוק  11.1שעות בחודש בממוצע ,כמעט כפול
מהממוצע העולמי שעמד אז על  5.7שעות לחודש 34.נכו לשנת  ,2012כ 66%ממשתמשי
האינטרנט בישראל היו בעלי חשבו פייסבוק 35.ב 2009היו  2מיליו ישראלי חברי

32

33
34
35

יש כאלה שכורכי את פרשת זדורוב ע המקרה של משה יינ  ,תושב קצרי שגרונו שוס באמצע
היו בקצרי  ,כחצי שנה לאחר הירצחה של תאיר .כיוו שחקירת המשטרה במקרה זה לא
הבשילה כדי הלי משפטי ,הרי שלא נית לעיי בחומרי החקירה ,והציבור הרחב אינו יכול
לשפוט א הקישור שנעשה בי מקרה יינ לבי מקרה ראדה תק  .לספקולציה בדבר קשר כזה
ראו אית בקרמ "הא הרוצח הוא הרוצח" המקו הכי ח בגיהנו )www.ha- (23.2.2014
.makom.co.il/post/rada-zadorov
לגבי החשיבות של הגור הויזואלי בתהליכי משפטיי ראו Elizabeth G. Porter, Taking
).Images Seriously, 114 COLUM. L. REV. 1678 (2014
It’s a Social World: Top 10 Need-to-knows About Social Networking and Where it’s
.Headed (December 21, 2011) http://www.comscore.com/it_is_a_social_world

איגוד האינטרנט הישראלי שימוש בפייסבוק – נתוני דמוגרפיי ודפי מובילי )(2012
.www.isoc.org.il/sts-data/10582
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בפייסבוק ,ב 3.4 2011מיליו ,ב 4 2014–2013מיליו ישראלי ובסו שנת  2017היו בה כ
 5.8מיליו חברי ישראלי )36.(2017 ,Stats World Internet
בנוס ,יש לציי שבמדינת ישראל היסטוריה ארוכת טווח של מחאות חברתיות על בסיס
אידאולוגי ,דתי ,לאומי ,אתני ואחר 37.לא פלא שמיד לאחר התפשטות השימוש באינטרנט,
ומאוחר יותר ברשתות החברתיות ,הפכו ג אלה לזירות מרכזיות להנעת מחאות ציבוריות,
ובמיוחד בזמ המחאה החברתית בקי 38.2011

החל מ) 2009עוד בטר הרשעתו של זדורוב בבית המשפט המחוזי( ,וביתר שאת מ ,2013
התפתחו בפייסבוק קבוצות העוסקות בפרשת הרצח ובהלי המשפטי .לאחר דחיית ערעורו של
זדורוב לבית המשפט העליו בשנת  ,2015מספר החברי בקבוצות עלה משמעותית ונכו
לאמצע  2019הוא עומד על למעלה מרבע מיליו 39.ייחודו של הפייסבוק מול אתרי אינטרנט
מתבטא למשל בקלות ההעלאה של תכני  ,יצירת שיח על אודותיה ויצירת ויראליות
באמצעות חשיפה של תכני בעמודי של חברי  .וכ תוכ כגו פוסט ,תמונה או וידאו שיעלה
אד לקבוצת פייסבוק ,או אפילו רק יגיב עליו ,עשוי להיחש לאנשי רבי הנמצאי אצלו
ברשימת החברי  ,ג א לא התכוונו להיחש לתוכ זה .במידה ויגיבו לתוכ זה ,יחשפו
משתמשי נוספי  ,וכ הלאה.
מעבר לקלות ולזמינות של העלאת והפצת חומרי ברשתות החברתיות ,הרי לקיו של
קבוצות פייסבוק בסדר גודל כל כ משמעותי עשויות להיות השפעות ניכרות .ראשית ,מנהלי
הקבוצות והפעילי המרכזיי בה הופכי להיות "מתווכי " או "פרשני " אשר בפועל
שולטי על סדר היו ועל מסגור הפרשה ,כפי שהיא נגלית לעיני חברי הקבוצה .הדבר עומד
בניגוד מוחלט לתקשורת המרכזית ,שהיא התוו שדרכו מגיעות פרשות משפטיות לידיעת
הציבור ,ובו כתבי ופרשני משפטיי שבוחר כלי התקשורת ,וה השולטי על סדר היו
והמסגור .למנהלי קבוצת הפייסבוק ולפעילי המרכזיי בה אי את הקשרי ואת התלות
בממסד שעשויי לאפיי כתבי בתקשורת הממוסדת .להפ ,במרבית המקרי עצ הפעילות
שלה נגזרת מתו הדעה )שמלווה אפילו במחויבות וקשר רגשי( שה עומדי לצד מי שה
תופסי כקורב ושנעשה לו עוול על ידי הממסד.
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שנית – ע הזמ ,הבולטות בתקשורת המרכזית של הפעילות בפייסבוק למע צדק לזדורוב
עלתה .נראה כי ע השני  ,ובמיוחד לאחר דחיית ערעורו של זדורוב לבית המשפט העליו,
עלה בצורה משמעותית מספר האזכורי של הפעילות ברשתות החברתיות ,ומנהלי הקבוצות
הפכו למרואייני ברי סמכא במספר משמעותי של אייטמי תקשורתיי הנוגעי לפרשה .אופ
הכיסוי של הפעילות הוא מעורב :לצד טענות כי הידע שמופ בקבוצות אינו תמיד אמי
ומבוסס וכי לחברי הקבוצות אי יכולת להערי אותו נכונה ,כתבות רבות דווקא מתמקדות בכ
שהפעילי בקבוצות ה בעלי ידע רב ומחויבות אשר גורמת לה להמשי ולהיצמד למקרה
במש שני  ,וזאת לעומת הייצוג המשפטי של זדורוב אשר מתחל תדיר40.
שלישית ,הפעילות הציבורית ברשתות החברתיות הוזכרה במסמכי משפטיי  .למשל,
כשפעילי עזרו לאילנה ראדה להגיש בקשה לקבל את החפצי של תאיר מהמשטרה ,היא
הוגשה ג בש  250,000חברי קבוצת הפייסבוק .לאחר שנדחתה הבקשה בטענה ש"250,000
חברי קבוצת הפייסבוק" אינ יישות משפטית ,יישות זו הושמטה מהבקשה החוזרת אשר
הוגשה על ידי עו"ד מרדכי טימסית אשר ייצג את אילנה ראדה בהלי משפטי זה .ג עו"ד ירו
הלוי ,עור דינו של זדורוב )החל מ (2016אזכר את קיומ של קבוצות הפייסבוק בבקשתו
לדיו נוס בתיק ,אשר נדחתה לבסו 41.הפעילי עצמ הפכו מעורבי ע השני במגוו
פעילויות שמחו לשיח ברשתות החברתיות – החל מסיוע בהפעלת ד הפייסבוק של אילנה
ראדה ,שהפ למנוע מרכזי להפצת מידע על אודות הפרשה; דר סיוע בכתיבת ספרי על
הפרשה ,למשל ספרה של אולגה גרישייב שיצא ב ;2018ועד לסיוע לצוות ההגנה של זדורוב,
במיוחד במהל הכנת הבקשה למשפט החוזר והבקשות הרבות הנלוות אליו שהוגשו לרשויות.
קיי מספר לא רב של תיקי שבדומה לתיק זדורוב נמצאי בעי הסערה הציבורית כבר
שני  .אביעד זינו ,אשר מכנה אות "תיקי חוצי לב" ,מתייחס למקרי של עמוס ברנס
שהורשע ברצח רחל הלר בשנות ה ;70של סמיר ג'נאמה ,פתחי ג'נאמה ,עלי גנאיי  ,אחמד
קוזלי ועאט סביחי שהורשעו ברצח של דני כ בשנות ה ;80ושל סלימא אלעבייד שהורשע
ברצח חנית קיקוס בשנות ה 42.90אול בניגוד למקרי הרצח של דני כ וחנית קיקוס ,חומרי
החקירה בתיק זדורוב גלויי ברוב בפני הציבור ,וכ ג חומרי משפטיי  ,תקשורתיי
ואחרי  .זמינות החומרי מאפשרת למתענייני בפרשה להתעמק בה וא להשתמש ב"חומרי
הגל " כבסיס לטיעוני הטקסטואליי שה מעלי וג לחומרי הוויזואליי שה מכיני .
חומרי כאלה אינ זמיני לציבור בתיקי ברנס ,אלעבייד ואחרי  .א כ ,פרשת זדורוב
נבדלת מהמקרי שציינו עכשיו בכ שלפני המשוחחי עומדת האפשרות לבחו את חומרי
הגל ולהסתמ עליה ,ולא רק לטעו טענות בעלמא.

40
41
42

לבאו  ,לעיל ה"ש .15
ראו את הבקשה באתר האינטרנט "האמת היו – מי רצח את תאיר ראדה"
.36bZGV4
אביר זינו "תיקי חוצי לב" הפרקליטי .(2017) 38–34 ,34 ,51
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אזי לבאו

ה .השלכות של הסביבה התקשורתית
עד כה צוינו המאפייני של הסביבה התקשורתית החדשה ,שנוכחי בתיק זדורוב ובהדרגה ג
בהקשרי נוספי  :דיגיטציה של החומרי  ,שקיפות והנגשה שלה וקיו זירות שיח לדבר על
אודותיה  .בפסקאות הקרובות אדו בקצרה בכמה השלכות של סביבות אלה.
 .1בשל הדיגיטציה וההנגשה ,חומרי אשר מועלי לרשת משמרי ומנגישי את מצב הידע
לגבי אנשי וגופי בזמ מסוי ונשארי נוכחי בחייה ללא תארי תפוגה וללא "זכות
להישכח".
 .2נעשה שימוש ב"חומרי הגל " הנגישי באינטרנט על מנת לטעו טיעוני ,להביע עמדות
ורגשות ,ללב סוגיות ,ליצור תמונות וסרטוני וא לארג פעילות קולקטיבית בתו הרשת
ומחו לה.
 .3על בסיס התכני הזמיני לציבור ועל רקע השיח לגביה  ,אנשי יוצרי ומתחזקי
תרחישי וסיפורי לגבי המניעי לרצח ,אופ ביצועו ,זהות המבצעי ועוד .תרחישי
אלה לא רק שאינ זהי לנרטיב של המשטרה והתביעה ,שאותו אימ בית המשפט ,אלא
א שוני ממנו דרמטית.
 .4הפעילות הציבורית למע צדק לזדורוב משפיעה ה על אנשי פרטיי אשר שמ מועלה
במפורש בהקשר של הפרשה וה על גופי אשר היו מעורבי בה.

 .1הנצחה
ההשלכה הראשונה של הסביבה התקשורתית נוגעת לכ שהחומרי אשר נמצאי ברשת
נשמרי בה ללא תארי תפוגה .ה משמרי ומנגישי את מצב הידע לגבי אנשי וגופי .
כזכור ,החקירה המשטרתית יצרה שובל עצו של פרטי חקירה אשר תועדו וע הזמ עברו
דיגיטציה ,הועלו לרשת והונגשו .חומרי אלה כוללי תשאולי וחקירות של מאות תלמידי
ותושבי בקצרי ,דוחות פעולה משטרתיי  ,סרטוני שמתעדי חקירות ,שיחות ושחזורי
ועוד .במקרי רבי מדובר בתמצות וזיכרונות דברי שכתבו שוטרי  ,אשר אמורי לייצג
נאמנה את העדויות כפי שניתנו.
החומרי פותחי בפני הקוראי קהילה שלמה על קרביה ונוגעי  ,בי השאר ,למערכות
יחסי בי בני נוער ובי בני הנוער למורי ומאפשרי הצצה לשגרת יומ של תלמידי ,
מכילי מידע לגבי אנשי שנראו בסיטואציה שנתפסה על ידי אנשי מסוימי כבעייתית או
שמישהו דיווח עליה שה התנהגו בצורה חריגה.
כאשר חומרי אלה גלויי לציבור ,ה יכולי להשפיע על חיי של אנשי שמופיעי
בה  .בני נוער ומבוגרי שנחקרו בזמנו ומאז בגרו והמשיכו בחייה  ,אול חומרי שנאספו
לגביה לפני שני רבות עדיי זמיני .
דר מעניינת לחשוב על הנגישות של חומרי החקירה לציבור היא לדמיי שה קפואי
בתו קפסולת זמ או כדור בדולח .דמיינו כדור בדולח העוט את בית הספר ובתוכו הזמ
עומד מלכת" ,קפוא" .מחו לכדור הבדולח ,אנשי רבי מתבונני ומנתחי  .ה מנסי
לשחזר את אותו יו חורפי .פע אחר פע ה יכולי בדמיונ לנער ולהפו את כדור הבדולח
ולהחיות את ההתרחשויות בו .אנשי שנחשפי לחומרי אינ יודעי בהכרח אילו חומרי
204
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רלוונטיי אחרי קיימי  ,אינ מביני תמיד את ההקשר הנכו של הדברי ואינ יודעי מה
קרה בהמש החיי של אות אנשי שמתועדי בחומרי שהוקפאו .למשל ,במזכר שנמצא
בתיק אומר ילד מסוי שראה ילד אחר בוכה ואומר "יכולתי להציל חיי של מישהי" כשהיה
ב  .15בעיני אנשי שקוראי את החומר הוא ימשי להיות אותו הילד ג כשחולפות עשר
ועשרי שני  ,והוא עדיי מבכה את חוסר יכולתו לשנות את מהל הדברי  .יתרה מכ ,אנשי
זרי לו ,אשר נחשפי לחומרי הללו ,ממשיכי ויוצרי איתו קשר ,ג כעבור שני רבות ,כדי
לברר מה פשרה של אמירה מסוימת שמיוחסת לו כבר שני  ,ושיתכ שכלל לא אמר אותה או
שאמר אותה בהקשר תמי לחלוטי.
חשוב לזכור שהחיי של אנשי  ,ובמיוחד בני נוער ,הופכי להיות יותר ויותר פומביי .
אנשי התרגלו לספר על שגרת יומ  ,לחוות חוויות ולשת דעות ברשתות החברתיות לעיני
הציבור כולו .אותו ילד שתועד כשהוא אומר "יכולתי להציל חיי של מישהו" המשי בחייו,
וברשתות החברתיות לעיתי מעלה פוסטי על עצמו .אלו שעוקבי אחרי המקרה ,לעיתי
קרובות ג עוקבי )תרתי משמע( אחרי אנשי שהיו מעורבי בו ,ובמידה שה אומרי משהו
שעלול להיתפס כבעייתי ,או אז העוקבי מיד מתעדי זאת ומגיבי על כ .דברי שאמרו
ילדי או דברי שמיוחסי לה  ,לא רק מוקפאי בזמ ,אלא ג חומרי עדכניי שה מעלי
מיד מקושרי לאמירות שיוחסו לה לפני שני רבות.
למשל ,פוסט שהעלה דני זולי לפייסבוק בשנת  2010בו כתוב "אי תקווה למלשיני ! כול
מלשי יבוא יומו במילה )המבי יבי ויברח מקצרי(!!!!" .זולי היה מהאחרוני שראו את
תאיר ראדה בחיי  .העדות שנת על כ בבית המשפט שונה מעדות של נער אחר שראה את
תאיר עולה לשירותי הרצח ,ודיווח שעלתה לש בדר אחרת .לכ ,יש מהפעילי שחושבי
ש"הוא יודע יותר ממה שמספר" .בשנת  ,2010בעקבות אירוע כלשהו ,העלה זולי את הפוסט
האמור בו הוא כותב "המבי יבי ויברח מקצרי"" .כדי להוסי חטא על פשע" התייחסו
לפוסט הקריפטי ,לכאורה ,של זולי כמה בני נוער ,שג שמותיה מוכרי לפעילי  .מהרגע
שעלה הפוסט ,אנשי שמרו אותו ומדי פע ממשיכי ומפיצי אותו כדי לחזק את טענת
ש"הוא יודע יותר ממה שמספר".
מחו לכדור הבדולח ,הילדי שהיו בבית הספר המשיכו את חייה  :גדלו ,סיימו לימודיה
בבית הספר התיכו ,התגייסו לצבא ,השתחררו ,עבדו ,למדו וחלק א נישא והקי משפחה.
אבל בתו בית הספר הזמ קפא ,ואות ילדי יישארו בכתה ז' ,ח' ,י"א ג בעוד חמש או עשר
שני  ,ולנצח .אורי זכריה מיטיב לתאר את התחושה של האנשי ש"בתו כדור הבדולח".
זכריה ,בעבר סג ראש המועצה המקומית בקצרי ,הכיר היטב את המשפחה וא נטל חלק
בהתמודדות של היישוב ע הפרשה .זכריה מדמה את קצרי לאקווריו וטוע שתושבי קצרי
ה כמו דגי בתוכו .לפי זכריה:
הספקנות הקיימת בקרב מיליוני אנשי  ...יצר קהל חוקרי ומומחי מטע
עצמ  ,הנוברי חופרי בודקי מצליבי  ,מתשאלי מגיעי לסיורי בקצרי
יומ ולילה מזה כעשר שני והדבר לא נרגע אלא הול ומתעצ  ...יש אנשי
שיש ביד עותקי של התיקי  ,ממש מדהי ומפחיד .ה חופרי  24/7באתרי
האינטרנט באלבומי  ,במידעי אינטימי אישיי של תושבי קצרי ,אי יו
שאני לא מקבל בפייס שלי שאילתה ,מי רצח את ,אי וממה נפטר משה יינ או
נירצח ,יש לה כתובות של כמעט כל תושבי קצרי ,מס' טלפו ,מקו עבודה,
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מחלות וכו' פשוט הזוי ברמות מטורפות ,ג את הפוסט הזה יקראו חלק
ויגיבו.
זכריה מסכ וכותב" :דעו לכ כי יש מי שעוקב אחרי כל צעד ושעל של כולנו ,הפכנו להיות
דגי זהב באקווריו שכול רואי אותנו כל הזמ מכל מקו "43.

 .2תוצרי ויזואליי :שיחה ופעילות קולקטיבית
ההשלכה השנייה של הסביבה התקשורתית החדשה המאפיינת את פרשת זדורוב היא בכ
שבחומרי הגל הנגישי באינטרנט נעשה שימוש על מנת להעלות טיעוני  ,להביע עמדות
ורגשות ,ללב סוגיות ,ליצור תמונות וסרטוני וא לארג פעילות קולקטיבית בתו הרשת
ומחו לה .מפאת הצור בקיצור ,בסעי הנוכחי נתמקד בשני השימושי האחרוני שהוזכרו:
יצירה של תוצרי ויזואליי וארגו פעילויות קולקטיביות.
חקירת התוצרי הויזואליי המיוצרי על ידי חברי הקבוצות היא חשובה מארבע סיבות.
ראשית ,הספרות על אודות ייצוגי ויזואליי בתהליכי משפטיי מראה עד כמה ה תופסי
את תשומת הלב של מי שעוקב אחרי תהליכי אלה וחשובי לצור גיבוש ושינוי דעה;44
שנית ,מראיונות ע מנהלי  ,שנערכו במסגרת המחקר ,עולה כי ה"טריגר" שהביא את רוב
להצטר לפעילות למע צדק לזדורוב היה חשיפה לחומרי ויזואליי )בעיקר תמונות
וסרטוני ( ,הרבה יותר מאשר "טריגרי " אחרי ; שלישית ,עוד עולה מהמחקר כי תכני
ויזואליי שעולי בקבוצות הפייסבוק זוכי למעורבות רבה יותר באופ משמעותי מאשר
תכני שאינ ויזואליי ; רביעית ואחרונה ,עוד עולה מהמחקר כי אות בני נוער שבחרו
להיחש ,לעמוד מול מצלמה ולדבר בהקשר של הפרשה" ,זוכי " להרבה יותר השמצות
והטרדות מאשר אלו שלא 45.מכל הסיבות האלו עולה החשיבות של מיקוד המחקר בתוצרי
הויזואליי של הפעילות ברשתות החברתיות.
המאפיי הבולט של הפעילות ברשת למע צדק לזדורוב הוא השפע והנגישות של חומרי
גל הקשורי לפרשה .כאמור ,חומרי הגל כוללי חומרי משטרתיי  ,משפטיי ,
תקשורתיי ואחרי  .בנוס לזמינות של חומרי הגל  ,יש לציי ג את הגישה שיש לאנשי
רבי לתוכנות עריכה של תמונות ווידאו המאפשרות עיבוד של החומרי  .בנוס ,לרבי ישנה
גישה לכלי באינטרנט מה נית להפיק עוד מידע טקסטואלי וויזואלי ,למשל תמונות או
מפות שטח מ ,Google Mapsנתוני אוכלוסייה ,סטטיסטיקות מתו אתר הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ועוד .בכל אלה נית לעשות שימוש כדי להוסי רבדי נוספי של משמעות
לחומרי הגל שבידי הפעילי .
האובייקטי החזותיי משמשי לעיתי כעוג לביסוס טענות ,כאשר רמת העיבוד יכולה
לנוע בי בסיסית לבי מתוחכמת מאוד .התמונות המצורפות למטה ממחישות את סוג חומרי

43
44
45
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הגל שעל בסיס נוצרי ממי  46.למשל ,איור  471מתבסס על תמונה הלקוחה מהחקירות של
זדורוב ומדגי כיצד לטענת הכותבי מעביר החוקר ,רפ"ק יור אזולאי ,מידע לזדורוב,
שבהמש הוכר כ"פרט מוכמ" על ידי בית המשפט .איור  482מתבסס על תמונה מזירת הרצח
שבה בחרו המשתמשי להדגיש כמה פרטי כמו רוחב המרצפת ועקבות הנעל שנמצאו בזירה.

איור  .1מ על בסיס תמונה מתו חקירותיו של
זדורוב )(1.61

איור  .2מ על בסיס תמונה מתא
השירותי בו התרחש הרצח )(6.87

פרט ל"חומרי גל " המתבססי על תמונות מזירת הרצח או מהחקירה ,חומרי נוספי המהווי
בסיס לממי לקוחי מתו איורי  ,תזכירי  ,סיכומי ועוד ,שמקור א הוא בתיק המשפטי.
הפעילי אינ מסתפקי בחומרי הלקוחי מהתיק המשפטי ,ומביאי ממקורותיה
חומרי נוספי  ,למשל תמונות של אנשי  ,אירועי  ,מבני  ,צילומי של הישוב והאזור ועוד.

46

את המושג מ טבע הביולוג ריצ'רד דוקינס בהקשר של האבולוציה של התרבות :ריצ'רד דוקינס
הג האנוכיי ) 212–200עמנואל לוט מתרג .(1991 ,משתמשי האינטרנט אימצו את המושג של
דוקינס כדי לתאר אייט דיגיטלי ,כמו תמונה או סרטו  ,שנוצר על ידי משתמשי האינטרנט וזכה
לחיקויי רבי .שיפמ  ,מגדירה מ אינטרנטי כ“A group of digital items sharing common :
characteristics of content form, and stance which were created with awareness of each
”other, and were circulated, imitated and transformed via the Internet by many users
)) .(LIMOR SHIFMAN, MEMES IN DIGITAL CULTURE (2014באמצעות יצירה והפצה של ממי

היוצרי הופכי מצופי פסיביי למשתמשי אקטיביי ובעזרת הממי ה מפיצי רעיונות
ומנהלי סביב דיו  .היצירה וההפצה של מ עשויה לבטא מחאה מחד וסולידריות ע
נפגעי/קורבנות מאיד .ראו Petra Saskia Bayerl & Lachezar Stoynov, Revenge by

Photoshop: Memefying Police Acts in the Public Dialogue About Injustice, 18 NEW MEDIA

) .& SOCIETY 1006 (2016יוצרי ומפיצי הממי מודעי לכ שה מצטרפי לתופעה רחבה של
חיקויי וגרסאות ,ולעיתי א חשי שה זוכי להיכנס ל"מועדו סגור" בו מתקיי שיח בי
מביני דבר .ראו Jakub Nowak, Internet Meme as Meaningful Discourse: Towards a Theory

47
48

of Multiparticipant Popular Online Content, 9 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF
).COMMUNICATION 73 (2016
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למשל ,איור  3מתבסס על תמונה אשר צולמה באירוע חגיגי של בית המשפט העליו ,לה הוסי
היוצר את תמונתו של זדורוב במדי אסיר49.

איור  .3מ על בסיס תצלו מאירוע חגיגי של בית המשפט העליו )(1.105
המסרי של הממי משתני בהתא לבקיאות או למעורבות של היוצר – באיור  504נראית נעל
העבודה של זדורוב ,אשר נוקתה על ידו לאחר העבודה בבית הספר .מ זה בעל רובד עמוק
יותר שנהיר למי שמכיר את פרטי התיק ,אול הוא יהיה מוב ג למי שמכיר את האמירה
"איזה  Xואיזה נעליי " הכלולה במ .

איור  .4מ על בסיס תצלו של נעל העבודה של זדורוב )(14.28
איור  515מרכז צילומי של שערות שנמצאו בכמה מיקומי בזירת הרצח והוא דוגמה למ
שדרש ליקוט חומרי מהתיק המשפטי ,אשר מתחברי לאמירה משמעותית יותר – לגבי
הבעייתיות )לטענת היוצר( בכל הנוגע לאיסו ובדיקת הממצאי מזירת הרצח.
49
50
51
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איור  .5מ על בסיס תצלומי שערות שנמצאו בזירה )(2.48
לעיתי  ,הפעילי משתמשי בתמונות מהזירה וממקורות נוספי על מנת לחזק ולבסס את
התרחיש בו ה מצדדי  .למשל ,באיור  6רואי ארבע תמונות .התמונה השנייה מלמעלה
)בוורוד( מכילה הגדלה של טיפות ד שנמצאו על מכסה האסלה ,בצמוד לגופתה של תאיר.
התמונה העליונה והתחתונה מכילות את החתימה של אולה ק' על ציורי שציירה .כאשר
מפרס הפוסט מפרס את ארבעת התמונות זו מתחת לזו ,הוא רומז כי מכסה האסלה לא כולל
נתזי ד אקראיי  ,אלא חתימה של אולה ק' )א"ק(52.

52
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איור  .6החתימה של אולה ותמונה מזירת הרצח )(6.104
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ריבוי חומרי הגל מאפשר לאנשי להתבסס עליה ג לצור ארגו פעילות קולקטיבית:
לעיתי מדובר בפעילות בעלת אופי הסברתי )למשל שינוי קולקטיבי של תמונות פרופיל,
חתימה על עצומות ,ארגו הפגנות ועוד( ולעיתי בעלות אופי אינסטרומנטלי – כלומר ,כאלו
שקשורות לפרשה המשפטית .דוגמה לכ היא השתתפות בתמלול חומרי משפטיי והעלאת
כתוביות על סרטוני )כפי שצוי קוד ( .לעיתי  ,הפעילויות הללו "גולשות" ג לשטח ,כפי
שמודג על ידי חיפוש אחרי סכי אשר לדעת הפעילי )ובהמש לחומרי חקירה מהתיק
אליה נחשפו( עשויה להיות הסכי ה"אמיתית" בה בוצע הרצח ,דבר הממחיש סוג זה של
פעילות53.

איור  .7ניסיו לאתר את סכי הרצח )(9.71

 .3יצירת תרחישי )וקצת על מצלמות(
בסעי הקוד נטע כי הסביבה התקשורתית סביב משפט זדורוב מתאפיינת בריבוי חומרי גל
לצד יכולות עיבוד משוכללות שלה על ידי פעילי  .בסעי הנוכחי נטע שיכולות אלה

53
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מאפשרות לאנשי ג ליצור סיפור של לגבי הרצח :תרחיש שעשוי להתייחס לזהות הרוצח,
המניעי לרצח והשתלשלות הענייני סביבו.
יש לזכור שבעת הרצח לא היו מצלמות שצילמו את סביבת בית הספר שהיו עשויות לספק
הוכחה אובייקטיבית לזהות הרוצח/ת ולהתרחשות לפני הרצח ,בזמ הרצח או אחריו .בהיעדר
תיעוד שכזה ,ולנוכח קיומ של חומרי גל רבי אחרי  ,אנשי מרכיבי מפיסות המידע
הקיימות פסיפסי שוני ויוצרי סיפורי מעשיות שוני לגבי זהות הרוצחי  ,מניעי
והשתלשלות הענייני שהובילה לרצח .בהיעדר של מצלמות פיזיות ,נפתח פתח לאפשרות
שאנשי יבנו לעצמ מצלמה וירטואלית ,מדומיינת ,ששומרת בזיכרו שלה תמונות שמרכיבות
נרטיב שמספר את סיפור הרצח .קוד לכ הצעתי לדמיי כדור בדולח שעוט את בית הספר
ומקפיא את ההתרחשויות ביו הרצח .בהמש לכ ,נית לדמיי שיש אנשי אשר מסתכלי
מחו לבית הספר הקפוא וה נושאי מצלמה ,באמצעותה ה יכולי לדגו התרחשויות מיו
הרצח ,לחבר אות לתמונות אחרות ולבנות מה תרחיש.
הרעיו של מצלמות וירטואליות מופיע בבירור ובצורה מרכזית דווקא בפסק הדי של יצחק
עמית ,שופט בית המשפט העליו ,אשר כתב את דעת הרוב בפסק הדי בערעורו של זדורוב
והשתמש במטפורה של המצלמה בפסק דינו 54.מצלמתו של השופט מצלמת את החשוד ברצח
בביתו ,בערבי שקדמו לרצח ,ביו הרצח וג בימי שאחריו .להל קטע נרחב אשר מתייחס
לאירועי שנשמרו במצלמתו של השופט:
בנקודה זו אציע לקורא לעשות אתנחתא ,לחזור תשע שני לאחור ,לאותו יו
מר ונמהר בו נרצחה הנערה תאיר ראדה ז"ל ,ולית למצלמה לדבר בעד עצמה.
יו רביעי בצהרי  ,ה ,6.12.2006סמו לשעה  .13:30תאיר עושה את דרכה
מהברזייה בחצר אל תו בית הספר .היא עולה חצי קומה אל מפלס שירותי
הבנות ,ונכנסת לחדר השירותי  .תאיר עומדת ליד דלת התא השני מתו
ארבעה תאי השירותי  ,ומתחילה לפתוח את דלת התא .אואז מתגנבת
במהירות ובשקט דמות אל תו חדר השירותי  .הרוצח משס את גרונה של
תאיר בשתי אבחות סכי ,עודנה עומדת ופניה אל קיר תא השירותי הגובל בי
תא  2לתא  .1תאיר אפילו לא מספיקה לזעוק לעזרה או להשמיע קול .היא
מנסה באופ טבעי להתגונ ,או שמבצעת תנועות בלתי רצוניות ,ותו כדי כ
נחתכת ג בחזה ובסנטר .תאיר מתמוטטת וקורסת אל רצפת התא הקט
ונחתכת ג בשורש כ היד .הרוצח מוריד במהירות את מכסה האסלה ,מניח
משלי את ראדה על האסלה תו שראשה נשמט על הקיר המפריד בי תא
שירותי  2לתא  3כשהיא שותתת ד  .הרוצח נועל מבפני את דלת התא ותאיר
נותרת שרועה בחדר השירותי בתנוחת ישיבהשכיבה על מכסה האסלה
כשראשה שעו על הקיר .צהרי היו בבית הספר ,א איש לא שמע איש לא
ראה ,והרוצח יוצא במהירות מחדר השירותי של הבנות מבלי שא אחד
מבחי בו .הוא ש פעמיו אל שירותי הבני  ,חצי מפלס למטה ,שוט את
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הסכי מהד וממהר לצאת .המצלמה מתעכבת עוד רגע קט על גופתה של תאיר
בתא השירותי הנעול...
כעת ,זמ קצר לאחר הרצח ,המצלמה יוצאת מחדר השירותי ומשוטטת בבית
הספר .התלמידי מסיימי את יו הלימודי  ,חלק עדיי בכיתות או בחצר,
המורי א ה בכיתות או בחדר המורי או בדרכ הביתה .המצלמה יורדת
במדרגות למפלס המקלט ,ש עובד רומ זדורוב בריצו המקלט .זדורוב הוא
עובד חרו .הוא עובד לבדו ללא השגחה צמודה של מעסיקו ,שא דקות
ספורות לפני כ הגיע אל שער בית הספר על מנת להביא לו דבק שהיה נחו לו
לעבודתו .זדורוב נזקק לצור עבודתו בריצו המקלט לכלי עבודה שוני  ,ובי
היתר הוא משתמש בסכיני יפניות גדולות ומסיביות המשמשות בעלי מלאכה
)להבדיל מסכיני יפניות קטנות המוכרות לקורא והמשמשות לצרכי ביתיי (.
זמ קצר לאחר הרצח ,גופת תאיר מוטלת בשירותי שותתת ד  .המצלמה
עוקבת אחר זדורוב שהול אל חדר המורי  ,ש הוא מכי לעצמו קפה .משהו
בתנועותיו החריגות של זדורוב מוש את עינה של הפסיכולוגית של בית הספר,
שאינה מכירה אותו וחושבת בטעות כי הוא הגנ של בית הספר .לימי ,
כשהפסיכולוגית תראה את הגנ בטלוויזיה היא תבי שלא בגנ מדובר.
זדורוב חוזר למקלט לאחר ששתה קפה וממשי לעבוד במקלט עד השעה
 .17:30כעת הוא מסיי את יו עבודתו ומותיר מאחור במקלט את תיקו ע
הבגדי וכלי העבודה .המצלמה מתעכבת כעת על מנעול המקלט שזדורוב עזב
א לפני מספר דקות .מישהו תקע קיס ע במנעול במטרה שקופה להקשות
על פתיחתו.
זדורוב מגיע לביתו ,מבר את אשתו לשלו ונוטל לידיו את בנו שא זה נולד.
כעת אנו נמצאי במגרש הביתי של זדורוב .המצלמה משוטטת בבית ואנו
חוזרי לאחור בזמ כשבוע וחצי לפני הרצח .המצלמה עוקבת אחר זדורוב
אשר יושב ליד המחשב ומנסה להוריד או לצפות בסרטי "סנא" ,ככל הנראה
ללא הצלחה .חולפי ימי אחדי  ,אנו נמצאי כעת ארבעה ימי לפני הרצח.
המצלמה עוקבת אחר זדורוב המשוטט באינטרנט וקורא מאמר העוסק
ב"שיטות להטלת מורא" ,שיטות בה נית לנטרל במהירות וביעילות את
היריב .במהל שיטוטיו באתר האינטרנט נופלת עינו של זדורוב ,על כתבה
המספרת אודות תושבת מוסקבה שהורשעה בהריגה א נדונה רק לשנתיי
מאסר על תנאי ,מאחר שהיתה במצב של אי שפיות זמנית בעת הרצח .מבטו
של זדורוב מוסב מפע לפע אל הקיר והוא סוקר את אוס הסכיני שלו.
זדורוב מתעניי מאוד בסכיני  .מלבד אוס הסכיני שלו הוא מחזיק בדיסק
המכיל  170תמונות של סכיני כולל הסברי על אופ השימוש בה  .עוד קוד
לכ זדורוב עיי באינטרנט בספר לוחמה של הקג"ב המסביר ,בי היתר ,את
הדר בה נית לשס גרונו של אד במהירות ,תו מת הסבר על שני עורקי
הצוואר המרכזיי .
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יו הרצח ,השעה כעת בסביבות תשעתשע וחצי בערב .ראוב ג'נאח ,קבל
במקצועו ,מתקשר לביתו של זדורוב כדי להציע לו לעבוד עמו מחר .מאחר
שזדורוב מתקשה בעברית ,ג'נאח מבקש לדבר ע אשתו ,א זדורוב משקר
ואומר לו שאשתו ישנה ,ומשקר ואומר לו שהוא צרי לעבוד מחר בבית הספר.
ג'נאח מספר לזדורוב כי ילדה נרצחה .זדורוב מסיי את השיחה ע ג'נאח
ואשתו שואלת אותו על מה דיברו .זדורוב אומר לה שג'נאח אמר לו משהו על
ילדה "שנפלה מאסלה בשירותי " .הצופה שעקב אחר השיחה שהתנהלה בי
השניי יודע שג'נאח לא הזכיר כלל את המילה שירותי .
יו חמישי ,יו לאחר הרצח .המצלמה עוקבת אחר זדורוב שחוזר אל בית
הספר ביחד ע אשתו ,א אינו יכול לקחת את תיקו וכליו מאחר שהגישה
נחסמה על ידי המשטרה .למחרת ,ביו שישי ,חוזרי זדורוב ואשתו לבית
הספר ונוטלי את תיקו וכליו .בסמו לאחר מכ משלי זדורוב את המכנסיי
אית עבד ביו הרצח ,וביו שבת מכבס בעצמו את בגדי העבודה שלו.
נכבה כעת את המצלמה ונניח לצופה לגבש מסקנה ראשונית.
בהתנהלות הרגילה של הדברי  ,מצלמתו של השופט היא זו שעל פיה יישק דבר .בשיטת
המשפט האדברסרית השופטי נחשפי לגרסת ההגנה ולגרסת התביעה ,אשר מציגות לה
סרטי שוני שנערכו מהחומרי הזמיני לה ,ה נחשפי לעדויות ולממצאי  ,מבקרי
בזירת הרצח ,שומעי עדי מומחי ובסופו של דבר מחליטי איזה נרטיב ,כלומר איזה
"סרט" ,לערו ולשמור במצלמה בהתבסס על כלל המידע אליו ה נחשפו .החומרי שמה
מורכב הסרט במצלמת של השופטי אינ זמיני לציבור הרחב ,אשר בדר כלל מסתמ על
שברי מידע אליה הוא נחש באמצעות פסקי הדי והתקשורת .לסרט ששמור במצלמת
השופטי יש השלכות דרמטיות ג מחו למצלמה בה הוא שמור – על בסיס החומרי
במצלמה זו הורשע זדורוב ונשלח למאסר עול בגי ביצוע הרצח.
כעת דמיינו סיטואציה שונה לגמרי ,בה המידע אליו נחש השופט גלוי ופתוח לציבור
כולו ,ומפיסות המידע אשר מתוכ הוא ברר והרכיב את ה"סרט" אשר הוא אימ נית להרכיב
על ידי אנשי סרטי שוני באמצעות מצלמות שונות .אנשי צופי בסרטוני החקירות,
ההודאות והשחזור של זדורוב )אשר כוללי תרגו בגו הסרט ,בזכות המאמצי
הקולקטיביי של הפעילי  ,אשר לא היה זמי לשופטי בהלי הפלילי המקורי( ,בסרטוני
השחזור של התלמידי שהיו בבית הספר ביו הרצח וכ קוראי את הפרוטוקולי מתו
הדיוני בבית המשפט .יתרה מכ ,ה רואי את העדויות שאספה המשטרה ואת זיכרונות
הדברי שכתבו השוטרי ובה תיעדו את פעולות החקירה שעשו .חלק א יכולי לראות
תמונות מזירת הרצח עצמה .מעבר לחומרי המשפטיי  ,הסרטי שמרכיב הציבור עשויי
להיות מושפעי ג מחומרי תקשורתיי אליה נחש במהל השני  :סרטי תעודה ,כתבות
טלוויזיוניות קצרות ,אינספור כתבות בעיתונות וכמוב תכני שעולי באינטרנט ובקבוצות
בפייסבוק שעוסקות בנושא – שנתיי  ,חמש ועשר שני לאחר הרצח.
לסרטי ששמורי במצלמות הווירטואליות של הציבור אי את היכולת להניע את גלגלי
הממסד ,בניגוד לסרטי ששמורי במצלמה של השופט .במקרה שלפנינו ,לא נית על בסיס
לשלוח את זדורוב ,או כל אד אחר ,למאסר ,וג לא לזכות אותו .א הנרטיבי שאנשי בוני
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כתוצאה מהחומרי במצלמות שלה מותירי עליה חות ויכולי להשפיע על דעת הקהל
לגבי פרשות משפטיות ,וכאשר במצלמות של אזרחי רבי קיימי סרטי שוני מהסרט
שבמצלמת השופטי  ,ייתכ שבעקיפי סיטואציה זו תביא לפגיעה באמו הציבור ובמערכת
המשפט ואכיפת החוק .בנוס ,הנרטיבי שבמצלמות מצביעי על תסריטי אלטרנטיביי
לרצח ,וסיטואציה זו עלולה לגרו לאימו של תאוריות בעלות אופי קונספירטיבי שעלולות
לפגוע בעובדי ציבור וא באזרחי תמימי ששמ נקשר ,ללא תימוכי ,למעורבות ישירה או
עקיפה ברצח )ועל כ בהמש(.
אסופת התמונות במצלמות של האנשי לעיתי קרובות מתחברת לנרטיב בעל אופי שונה
מאוד מהסיפור העולה מאסופת התמונות במצלמת של השופטי  ,בה רואי את הרצ זדורוב
יוצא מהמקלט בו עבד ובדר נתקל בתאיר שמקללת אותו .זדורוב ,ששבע מההצקות
ומההקנטות של תלמידי בית הספר ,עוקב אחרי תאיר לשירותי  ,ש הוא דוקר אותה למוות
באמצעות סכי יפנית שהייתה ברשותו .הוא נועל את דלת השירותי  ,קופ מעליה לחלל
השירותי  ,יורד במדרגות לשירותי הבני  ,מנקה את הסכי היפנית באמצעותה רצח את הנערה,
שוט את ידיו וממשי בעבודתו.
במרבית המקרי  ,אסופות התמונות של הצופי אינ מתמקדות דווקא בהודאה ובשחזור
של זדורוב ,אלא בפרטי מידע אחרי שנגלי לעיני האנשי ושמחברי סיפור אחר .סיפור בו
זדורוב חיכה זמ רב ליד שער בית הספר למשלוח של דבק אריחי )רובה( שלו היה זקוק כדי
להשלי את עבודתו .בשעה שבה קיבל את המשלוח ,מצלמת של האנשי כבר מראה את
תאיר ראדה ללא רוח חיי בשירותי  .המצלמה ג קולטת את זדורוב נכנס לקפיטריה של בית
הספר זמ קצר לאחר הרצח ,כאשר הוא רגוע לחלוטי ובגדיו נקיי  ,אות בגדי בה הסתובב
בבית הספר בבוקר .מצלמת של האנשי מתמקדת ג בזירת הרצח ורואה בה שערות וכתמי
ד רבי  ,אשר א אחד מה לא שיי לזדורוב .המצלמה מתמקדת ג בשלוש עקבות נעל
המשרטטות נתיב יציאה מהתא שאינו עולה בקנה אחד ע שחזורו של זדורוב ,ושלגביו קבע
בית המשפט כי "יש דברי שיישארו עלומי לעד".
המצלמות של האנשי פעילות ואוספות מידע לא רק מיו הרצח ומזירת הרצח ,אלא ג
ממספר ימי לפני הרצח וכ לאחריו .ה רואות כמה עדי שראו את תאיר כאשר היא עולה
לשירותי  ,וציינו במפורש שה לא ראו א אחד עולה בעקבותיה .המצלמות מתמקדות
במסמכי המדגימי שאי עדות לכ שזדורוב קרא את אות חומרי שיוחסו לו במחשבו
האישי ושאת מכנסי העבודה אית עבד ביו הרצח הוא זרק כעבור כמה ימי  .את תיקו שהכיל
את כלי העבודה ובגדיו השאיר בבית הספר ולקח אותו מש רק כעבור יומיי  ,וזאת מבלי
שהמשטרה בדקה אותו כלל .בפועל ,כמעט לכל פריי בסרט שבמצלמת השופט קיי פריי
נגדי במצלמת הציבור ,אשר ממנו משתמע מסר הופכי.
המצלמה של האנשי ג רואה שהמשטרה חיפשה באופ נרחב אחר מכנסי העבודה של
זדורוב באתר פסולת אזורי ,וכשנתפסו כמה זוגות מכנסיי הדומי לתיאורו של זדורוב ,אול
לא הכילו ד או  DNAשל תאיר ,מיהרה המשטרה להשמיד אות  .המצלמה קולטת את דיוני
הארכת המעצר של זדורוב ,בה כשנשאלת התובעת המשטרתית הא נמצא  DNAשל זדורוב
על המנוחה ,היא משיבה שבסבירות גבוהה ,למרות שחומר הראיות אליו נחשפו האנשי אינו
מכיל מידע זה.
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כל התמונות הללו והאסופות שנבנו על בסיס במצלמות הציבור מטילות בעיניה ספק
גדול בהרשעתו של זדורוב .החומרי המשפטיי שהיו זמיני לשופטי נערכו באופ מסוי ,
התמקדו בחומרי אחדי והשמיטו לחלוטי חומרי נוספי  .אול בעיני אנשי רבי
ה"עריכה" שנעשתה על ידי המשטרה ,הפרקליטות ,המכו לרפואה משפטית ולבסו ג על ידי
השופטי – היא מגמתית ובעייתית .מניתוח התכני במדיה החברתית עולה כי אנשי מייחסי
אותה לניסיו ממסדי מאורג "לתפור" ח מפשע תו התנהלות שלומיאלית של הממסד
במקרה הטוב או התנהלות מושחתת שלו במקרה הרע" .סרטי " אלטרנטיביי אלה שיוצר
הציבור מופצי למרחק רב בעזרת הרשתות החברתיות55.
עד כה התמקדנו בנרטיבי העוסקי בכ שזדורוב אינו הרוצח ,אבל מתו שלל חומרי
הגל שזמיני לציבור אנשי הולכי צעד אחד נוס קדימה וג מרכיבי סרטי שטועני מי
כ הרוצח .בשל ריבוי העדויות והממצאי הקיימי בתיק ,נוצרו ע השני מגוו נרטיבי שעל
בסיסיה הציבור העוקב אחר הפרשה יכול לערו סרטוני שוני .
נרטיב אחד מציע כי הרצח בוצע על ידי בני נוער ,וספציפית חברותיה של תאיר יודעות
משהו על הרצח ואולי אפילו היו מעורבות בו .או שאולי תאיר נפלה קורב לסכסו ונקמה של
ילדי משכבת גילה על רקע היותה ילדה "מקובלת" ואסרטיבית .אומנ מחומרי החקירה עולה
כי לא היה חר נגד תאיר ,וא אחד מבני שכבתה )בני  13בלבד בעת ביצוע הרצח( לא נעצר
מעול וג לא הוצגו ראיות ממשיות כנגדו ,אול תומכי תאוריה זו מדגישי בסרט שברי
משפטי מתו שיחות צ'אט במחשב ומסרוני אשר כביכול מעידי על סכסוכי בי תאיר
לבי חבריה )חומרי שזמיני ברשת(; סרטוני שבה בני שכבה של תאיר נשמעי באמירות
שנית ליחס לה כוונות רעות )א כי בהחלט נית ג לפרש בדר אחרת(; ואי התאמות קלות
בי העדויות של חבריה וחברותיה של תאיר ,כראיה לכ שכביכול ה מכסי על שקר עמוק.
למרות שנרטיב זה נראה מבוסס על יסודות חלשי עד מופרכי  ,פלח הציבור המאמי בחפותו
של זדורוב ובאשמת של חברותיה של תאיר העניק לו בסיס מציאותי הגורר עמו מסע הטרדות
ואלימות ברשת ומחו לה.
לפי נרטיב שני ,תאיר נחשפה לעסקת סמי  ,וכתוצאה מכ נוצרה שרשרת האירועי
שהובילה לרצח .נרטיב זה מתבסס על עדויות וממצאי רבי שקיימי בתיק ,כגו תלונה של
מנהל בית הספר למשטרה כמה שבועות לפני הרצח על תלמידי המעורבי בענייני סמי  ,וכ
דיווחי ממקורות מודיעיניי על עסקאות סמי בהיק גדול שמתבצעות בבית הספר .בנוס,
חקירה שהסתעפה מתו חקירת הרצח הובילה למעצר של כמה קטיני בטענה שניהלו רשת
הפצת סמי בי בתי הספר באזור .נית לחבר יחד את העדויות הללו כדי ליצור תסריט
אלטרנטיבי מתו החומר הקיי  ,שמציע גרסה אחרת להשתלשלות הענייני שקדמו לרצח
ולמניעיו .איור  568ממחיש כיצד נעשה שימוש בחומרי מתו התיק ובה תזכירי של
המשטרה ,הודעות SMS ,ICQי ועוד כדי לבנות נרטיב כזה ,וכיצד הוא מוש תגובות של
אנשי שמוזכרי בו בראשי תיבות ,כמו ש"א שהיה חבר טוב של תאיר וס"ז – אחיו של דני
שהוזכר למעלה והיה מהאחרוני לראות את תאיר בחיי .
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איור  .8תרחיש לפיו הרצח נגר בשל חשיפה של תאיר לעסקת סמי ותגובה של חבר של
תאיר שהוזכר בפוסט
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לפי נרטיב שלישי ,האחראי לרצח ה חברי בכת השט והאירוע הוא חלק מהפעילות של
חבורה כזו בתו בית הספר .לחלופי ,הרצח בוצע על רקע אמונה בכוחות שטניי וקיו
ריטואל שטני .ג לתסריט זה יש תימוכי בחומר הראיות ,למשל ,על הדלת הפנימית של תא
השירותי נמצא חרוט סמל שנפו בקרב אנשי המאמיני ברעיונות שטניי  .ג אחד החתכי
על גופתה של תאיר – חת עמוק בשורש כ ידה השמאלית ,שהפתולוג חיווה דעתו שנעשה
לאחר מותה – אופייני לריטואלי שטניי  .בבית הספר הייתה קבוצה של לובשי שחורי ,
המכוני "גותי " ,אשר אחת מה נחקרה על ידי המשטרה ומסתבר שזמ קצר לפני הרצח א
ציירה ציור של בחורה שגרונה שוס בשירותי  .אפילו תארי הרצח ,6.12.2006 ,מכיל
לטעמ של התומכי בנרטיב זה ריבוי חריג של הספרה  6וכפולותיה ,כש 6הינו מספרו של
השט .כל הפרטי הללו התגבשו בעיני אנשי רבי לחלק מתמונה כוללת ,לפיה הרצח בוצע
על רקע של אמונה ברעיונות שטניי או ביצוע טקס שטני.
לפי נרטיב רביעי ,האחראי לרצח הוא רוצח אכזרי ע בעיות נפשיות או ע תאווה עזה לד
ולרצח .מעטי סוברי ג כי הרצח קשור לסכסוכי של הרוצחי ע בני משפחתה של תאיר.
מתו חומר החקירה נית להגיע ג לסברה לפיה הרצח בוצע על רקע לאומני .הנרטיבי הללו
מתבססי על חקירות שביצעה המשטרה ,וכאשר מועלי הנרטיבי האלה ברשת ה נתמכי
ג בחומרי מתו התיק המשפטי )כמו צילומי של פלטי טלפו ,אמירות מחשידות מתו
שיחות  ,ICQממצאי מהזירה שתומכי בנרטיבי הללו וכו'( ,מה שמחזק את הסברה בקרב
הקוראי כי מדובר בנרטיב מבוסס בעל אמינות גבוהה .ע זאת ,מה שלא תמיד נחש הוא
שפעולות חקירה שעשתה המשטרה יכולות לשלול את הנרטיבי הללו ,וחלק מממצאי הזירה
ג אינ עולי אית בקנה אחד .אבל במדיה החברתית דיני הראיות מתנהלי אחרת,
והנרטיבי הללו ממשיכי לפתח חיי משל עצמ  ,ג שני רבות לאחר שנשללו.
רוב התרחישי שהמשתמשי בוני ה רפליקה של כיווני שהמשטרה בדקה ושללה,
ומתבססי על חומרי החקירה ,א יש מקרי בה מדובר על תרחיש שלא עלה מכיוו
המשטרה ,ונועד למלא "חורי בעלילה" .למשל התרחיש שרווח בכמה קבוצות שלפיו תאיר
נרצחה במקו אחר – "זירת משנה" – ואז נגררה לשירותי )ראו איור  57.(9תרחיש זה מתבסס
על כ שכמה עדי דיווחו על כ שתא השירותי בו בוצע הרצח היה פתוח ,ג בשעות שאחרי
הזמ בו לכאורה בוצע הרצח ,ומשתמשי רבי מעונייני לבנות תרחיש אשר מתיישב ע
עדויות אלה ,במקו להסיק – ביחד ע השופטי – כי מדובר בכשלי של הזיכרו האנושי.

איור  .9תרחיש "זירת משנה" )(2.91
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בעיני רבי מהמשתמשי  ,התרחישי העולי בקבוצות ה בעלי תוק לא פחות מהתרחישי
שאימצו המשטרה והפרקליטות .מהפוסט שכלול באיור  5810עולה כי הכותב ,אחד ממנהלי
הקבוצות ,טוע כי התרחישי שהוא מעלה אינ טובי או רעי יותר מתרחישי אחרי  ,פרט
לכ שחלק "ג מצליחי לשכנע את השופטי " .יתרה מכ ,רבי סוברי )איור  59(11כי
החלטת השופטי – "הסרט שנמצא במצלמות שלה " א נחזור למטפורה מלמעלה –
מבוססת על ראיות מסוימות ,והיא שקולה להחלטות של מנהלי הפעילות ברשתות החברתיות
– שג ה מבוססות על ראיות .ייתכ שהשופטי נחשפו לראיות שמנהלי הקבוצות במדיה
החברתית לא נחשפו לה ,אבל ייתכ ג המצב ההפו – שמנהלי הקבוצות במדיה החברתית
נחשפו לראיות שהשופטי לא נחשפו לה .פוסט זה ,ורבי דומי לו ,מצביע ,לכל הפחות ,על
"היעדר נחיתות נתפסת" של ה"מצלמות" שבידי הציבור לעומת "מצלמת" השופטי .

איור  .10תרחישי שלי ושלכ )(2.052

איור " .11ג החלטת השופטי היא רק דעה" )(2.074

 .4השפעה על אנשי פרטיי ועל הממסד
בשלושת הסעיפי הקודמי תיארתי בקצרה את ההשלכות של הסביבה התקשורתית החדשה
שנוכחת בתיק זדורוב :החומרי "נשארי " לנצח ולא נשכחי ; אנשי מתבססי על חומרי הגל
על מנת לטעו טיעוני  ,ללב סוגיות ,לספר סיפורי על הרצח ועל עצמ ; להביע עמדות ורגשות,
ליצור תמונות וסרטוני וא לארג פעילות קולקטיבית .ה א מרכיבי תרחישי שבדר כלל
שוני באופ מהותי מהתרחישי אות קידמו המשטרה והפרקליטות ואימ בית המשפט.
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הא וכיצד משפיעה פעילות זו על האנשי והגופי כלפיה היא מופנית? סוג אחד של
"בעלי עניי" אשר כלפיה מופנית הפעילות ה בני נוער .למרות היעדר ביסוס כלשהו בחומרי
חקירה ,רבי סבורי כי תלמידי מבית הספר היו מעורבי ברצח ,ואחרי א טועני כי
חברות של תאיר ראדה "יודעות ולא מספרות" במקרה הטוב ,ואולי א מעורבות באופ פעיל
ברצח במקרה הרע .כתוצאה מכ ,במהל השני הופנה מבול של השמצות והטרדות כלפיה.
על מנת להמחיש את קצה הקרחו של התופעה ,די להסתכל על שתי תמונות .איור  6012הועלה
על ידי א"כ ,אחד ממנהלי הקבוצה ה"גדולה" הפעילה בעניי צדק לזדורוב .האיור מבוסס על
תמונה של שירותי הרצח )מתו חומר החקירה( ,לה הוא הוסי צלליות של בחורות
המשחזרות את הרצח ובחור ע מיקרופו שכנראה מלווה את השחזור .הכיתוב ,שאינו מותיר
מקו לספק ,אומר" :ראו בעינכ  ,צדק נעשה ,הרוצחות משחזרות".

איור  .12אילוסטרציה של הרוצחות שמשחזרות את הרצח )(3.125
פעילה אחרת טרחה ויצרה קולאז' של ארבע מחברותיה של תאיר )באיור  61,(13ממנו משתמע
כי ה קשורות למקרה .בעזרת תוכנת עריכה היא שיבצה אות בגריד של  2X2וטשטשה לכל
אחת מה את הפה כדי לרמוז שה שותקות ,ככל הנראה כדי להסתיר פרטי מידע שה יודעות.
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איור  .13בנות שותקות )(3.259
מעבר להשמצות של אנשי פרטיי  ,בולטות ההשמצות כלפי הממסד ,ובמיוחד השמצות כלפי
עובדי ציבור שנתפסי בתור הפני של הממסד – כמו באיור  14אשר מכיל את פניה של
אנשי הפרקליטות )בשורה העליונה( והמשטרה )בשורה התחתונה( שהיו מעורבי במקרה62 .

איור  .14היחידה לתפירת תיקי )(3.286
מראיונות שהתבצעו במסגרת המחקר עולה כי קיימות אסטרטגיות רבות של התמודדות ע
השמצות והטרדות ,ה של עובדי ציבור וה של בני נוער שמושמצי לעיתי קרובות.
האסטרטגיות נעות בי התעלמות ,מענה בפרטי ,מענה בפומבי ועד לשליחת מכתבי התרעה
לפני תביעה ,ובמקרה אחד ג ניהול תביעת דיבה.

62

222

צילו מס של הפוסט נמצא אצל הכותב.
המשפט כה | תש"

הערות על אודות המאפייני והתוצאות של הדמוקרטיזציה של השיח
הציבורי על משפט וצדק :הפעילות למע צדק לרומ זדורוב כמקרה בוח

ו .סיכו
במאמר הצגתי את הפעילות הציבורית למע זדורוב כמקרה פרטי של "דמוקרטיזציה של השיח"
בהקשר משפטי ,כלומר הרחבת מעגל השיח על אודות פרשות משפטיות ,שבעבר היה סגור
ומוגבל למספר קט של בעלי עניי ,לציבורי רבי נוספי  .ניתחתי את המאפייני של תופעה זו,
הקשורי לדיגיטציה ,שקיפות והנגשה ,וקיו זירות שיח זמינות ,וסקרתי כמה מהשלכותיה –
הנצחה של חומרי ; תמיכה ביצירת תוצרי ויזואליי וארגו פעילויות קולקטיביות; יצירת
נרטיבי על אודות הרצח; והשפעה על אנשי וגופי ממסד כלפיה היא מופנית.
האינטרנט ,ובמיוחד הרשתות החברתיות המקוונות ,משמש מצע טכנולוגי עבור
הדמוקרטיזציה של השיח .הנגישות הכמעט מלאה שלו לציבור הרחב היא תנאי הכרחי )אבל
לא מספיק( לשילוב של אזרחי ובעלי עניי בשיח המתהווה בו לגבי פרשות משפטיות.
בהמש לכ ,דיגיטציה ,ובעקבותיה השקיפות וההנגשה ,מנגישות את החומרי לציבור.
הפעילות הציבורית למע זדורוב ספגה בשני האחרונות גינויי מכמה בעלי תפקידי
במערכת המשפטית .התבטאויות אלו נעו בי אמירות כלליות כמו זו של איילת שקד ,שרת
המשפטי  ,שהתייחסה לפעילות הפייסבוק הקשורה למשפט ואמרה כי "יש עכשיו טרנד ,לבקר
את בית המשפט ,שהוא חלק מהשיח השטחי שקיי ברשתות החברתיות" 63,ואמירתו של
היוע המשפטי אביחי מנדלבליט לפיה משפט מוכרע בבתי משפט ולא ברשתות החברתיות64
ועד לאמירות טעונות יותר של מרי נאור ,נשיאת בית המשפט העליו בדימוס ,לפיה ברשתות
החברתיות מוקמת "מערכת משפט אלטרנטיבית" .הרחיק מכול פרקליט המדינה שי ניצ אשר
בהרצאה בכנס של לשכת עורכי הדי מיד לאחר שידור הסדרה "צל של אמת" הצהיר כי
"משפטי פליליי אינ תוכנית ריאליטי ,זו לא תוכנית שבה הציבור מתבקש לסמס א
הנאש זכאי או לא" ,וכי הפעילות הציבורית בעניינו של זדורוב מהווה "סכנה ממשית
לדמוקרטיה" 65.במענה לדבריו ,יוצרי הסדרה ואחרי טענו כי דווקא אמירה מסוג זה היא
שמהווה סכנה לדמוקרטיה ,בשל הפגיעה שגלומה בה בחופש הביטוי66.
ואכ ,פעילות זו ,ובאופ כללי תוצרי הלוואי הבעייתיי יותר של "הדמוקרטיזציה של
השיח" ,כוללי תופעות בעייתיות ,החל מבנייה ציבורית של נרטיבי חסרי בסיס ,עבור דר
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מור שמעוני "איילת שקד לא מתנצלת' :נבחרתי לקד את האג'נדה שלי ,לא של זהבה גלאו '"
מעריב – חדשות באר ).www.maariv.co.il/news.israel/Article-523076 (23.1.2016
גלעד מורג וטובה צימוקי "היועמ"ש' :הטענות לפיה הפרקליטות לא פועלת משיקולי
מקצועיי – שקר וכזב'"  – Ynetבאר )www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- (13.11.2018
.5400450,00.html
טובה צימוקי ויעל פרידסו "פרקליט המדינה' :הסדרה על רצח תאיר ראדה – סכנה ממשית
לדמוקרטיה'"  – Ynetבאר ).www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4787133,00.html (4.4.2016
יש לציי כי במהל הראיונות שביצעתי ע פעילי רבי ,לא נתקלתי בא אחד או אחת שטוע /ת
כי יש לקבל הכרעות משפטיות באמצעות משאלי ע ,בי באמצעות SMSי או בדרכי
קונבנציונליות יותר.
איתי שטר "יוצרי דוקומנטריי מגיבי להאשמות פרקליט המדינה ונשיאת בית המשפט
העליו נגד יוצרי 'צל של אמת'" האר – תרבות )www.haaretz.co.il/gallery/ (4.4.2016
.television/premium-1.2904453
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אזי לבאו

הפצת שמועות על סמ כיווני חקירה שנשללו ועד שקרי שמופצי בזירות ציבוריות ,ועשויי
להביא להטרדות והשמצות של אנשי פרטיי שחייה במקרה השיקו לפרשה המשפטית
הנדונה ,אול החקירה לא העלתה בדל של חשד לגביה .
ע זאת ,חשוב לזכור כי להרחבת מעגלי השיח והפעילות מקרב הציבור בהקשר של פרשות
משפטיות יש ג צדדי חיוביי  .צדדי אלה עשויי להתבטא ברמה האינטרינזית – הער
המוס עבור אנשי פרטיי כתוצאה מגילוי העניי והמעורבות בענייני ציבוריי  ,וה"חינו
בנושאי אזרחיי " שה סופגי במהל מעבר על חומרי משטרתיי ומשפטיי  ,השתתפות
בשיח לגביה והיכרות ע אופ הפעולה של גופי הממסד הרלוונטי .
הפעילות האמורה ג עשויה להתווס ל"כלבי שמירה" מסורתיי של הדמוקרטיה )כגו
התקשורת הממסדית( ,לדרוש די וחשבו מגופי ממסדיי וא להרתיע אות מפני פעילות
בעייתית ,בידיעה שקיימי "שומרי ס" נוספי אשר מתעדי את פעילויותיה ובודקי אות.
בנוס ,אנשי מהציבור ג עשויי לסייע לצדדי השוני בתהלי המשפטי :ה עשויי
לחשו אי דיוקי ופגמי בחקירה ,לגלות תגליות אשר חמקו מעיני הצדדי בפרשה
המשפטית וכ להצליב חומרי מתיק החקירה המקורי ע חומרי חדשי שהצטברו ע הזמ.
מגמות של הנגשה ,שקיפות ושיתו ,באמצעות האינטרנט ובכלל ,נמצאות איתנו כדי
להישאר ,והפעילות הציבורית בהקשר של זדורוב מדגימה זאת היטב .דייקה נשיאת בית
המשפט העליו לשעבר מרי נאור כשטענה שהפעילות יוצרת "מערכת משפט אלטרנטיבית".
האתגר העומד בפני הממסד ,לראייתי ,הוא לא רק כיצד להתנגח ע ההיבטי הבעייתיי של
הפעילות הזו ,אלא ג כיצד למצוא דר להתכתב איתה ע פעילות זו ולהפיק ער מוס עבור
מערכת המשפט ה"לאאלטרנטיבית" וגופי הממסד הרלוונטיי האחרי  ,לטובת המערכת
עצמה והציבור בכלל67.
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אזי לבאו "מה יש בפרשת זדורוב שלא נות
.co.il/opinions/premium-1.6762834

מנוח" האר – דעות )www.haaretz. (19.12.2018
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