כל התוכן הוא בגדר השערה ודעה אישית שלי.
מעודכן ל  27אפריל 2021
ב 10לינואר  2019יהודה ותמר כדורי נרצחו בדירתם ברחוב אלקחי  55בשכונת ארמון הנציב בירושלים.
הגופה של תמר עברה התעללות איומה.
המשטרה טוענת שהיא לא יודעת מי רצח אותם.

האחיות של יהודה אומרות שהמשטרה משקרת.
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https://www.youtube.com/watch?v=EkRLOFzdIOk&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7
%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
אני חוקר את הרצח ומסרתי למשטרה עשרות ראיות והמשטרה לא משתמשת בראיות.
בינואר  2021החוקר שי שאל אותי אם אני לא מפחד למות.
המסקנה שלי מהראיות היא שרוני אלשיך אחראי לרצח.
המשטרה ומשרד המשפטים יודעים את זה אבל מסתירים את זה מסיבות פוליטיות.
לפי מה שמצאתי הוא קיבל בלי ידיעתו תרופות פסיכיאטריות ששיגעו אותו.
בתמונה הזאת רואים את הפחד שלו בעיניים .הוא מפחד להתפס.

התמונה צולמה בזמן שהוא תיכנן את הרצח של כדורי.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001260701
גם המפכל לשעבר מאותה תקופה מוטי כהן חי בפחד.

מי ששמה לו את התרופות היא חולת נפש ששמה א.ב.ח .שהוא העסיק.
היא נותנת לאנשים את התרופות הפסיכיאטריות שלה בלי שהם יידעו ,שמה להם בקפה.
שוטר אחד בתחנה השתגע מזה ורצח את אשתו במסיבת יום הולדת של הילד שלהם .שוטר אחר תקף את אשתו.
ארבעה רופאים בבית חולים סורוקה התאבדו בגלל התרופות הפסיכיאטריות.
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היא כתבה שהיא שמה להם "ג'יפה" והם התאבדו.
היא קוראת לעצמה "הבדואי" כי היה היתה חיה עם בדואים ויודעת ערבית.

שמה א.ב.ח.
רוני אלשייך העסיק אותה ביחידה מודיעין של המשטרה ומשרד המשפטים.
היחידה היתה סוחטת פוליטיקאים ואנשי צבא באמצעות זה שהפעילה מכון ליווי.
א.ב.ח .מסרבת לקחת את התרופות הפסיכיאטריות שלה.

התרופות מדכאות את היצר המיני המוגזם שקיים אצלה .זאת המחלה שלה.
היא נותנת לאחרים את התרופות האלה בתור נקמה.
התרופות משגעות את מי שמקבל אותן.
מי שמקבל אותן לפעמים פוגע בעצמו ,לפעמים באחרים ,ועושה דברים משוגעים.
לפעמים תחת השפעת התרופות היא אומרת להם מה לעשות והם עושים את זה כמו רובוטים.
א.ב.ח .כתבה תגובה בשם "בדואי" וכתבה שארבעת הרופאים בסורוקה התאבדו בגלל התרופות שהיא נתנה להם.
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https://news.walla.co.il/item/3337054
יש שם איום לגרום לעוד התאבדות בבית חולים במרכז.
אחרי  3שעות התאבדה אחות בבית חולים שיבא במרכז.
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https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-2eb624b59db3e61026.htm
א.ב.ח כתבה כמה תגובות לכתבה על ההתאבדויות.
היא כתבה :כתבה משמחת .עדיף שלא אגיב אני יודע יותר מזה .יסורי מצפון.
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https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q4/Article-23b9357a39bfe61026.htm
אם מישהו כותב שתהיה התאבדות ואז זה קורה זה סימן שהוא אחראי.
כאשר ראיתי את האיום שלחתי הודעות דחופות ללהב  433וביקשתי שיבדקו מי כתב בתור בדואי וינסו למנוע את
ההתאבדות של האחות.
להב  433לא ענו לי בכלל.
גם לרופא הזה היא שמה בקפה את הג'יפה שלה והוא רצח את אשתו והתהפך.
6

\https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-2eb624b59db3e61026.htm
א.ב.ח .הכירה את אלירן מלול .יש קשר ביניהם שאינני רוצה לציים כאן כי זה יחשוף מי היא.
כמו שאת תמר כדורי היא הרגה בחניקה ,ואחר כך התעללה בסכין ,גם את מיכל סלה היא הרגה בחניקה והתעללה בסכין.

https://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2019/Article-34d1763c5ca4861004.htm

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5736969,00.html
א.ב.ח .נראתה עם צעיף זהה לזה של אלירן מלול.
לאחר הרצח של מיכל סלה מסרתי את זה לחוקרים וכמובן כמו תמיד אף אחד לא רצה לדבר איתי.
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https://www.israelhayom.co.il/article/698059
. כתבה הרבה תגובות לכתבה על אלירן ומיכל.ח.ב.א

https://news.walla.co.il/item/3318310

8

https://news.walla.co.il/item/3328241

בהשפעת התרופות הפסיכיאטריות שקיבל ,רוני אלשיך רצח יחד עם עוד שוטר את תמר ויהודה כדורי.
הוא תכנן להשתמש בכסף כדי לשחד עדים שיעידו נגד ראש הממשלה.
המשטרה והפרקליטות עושים הכל להסתיר את זה מסיבות פוליטיות ודורשים את שר המשפטים כדי להסתיר את זה.
א.ב.ח .נולדה עם מחלה פסיכיאטרית של יצר מיני מוגבר מדי.
בגיל  5היא ניסתה לרצוח את בני המשפחה ,ואז הורחקה מהמשפחה והושמה בפנימיה לילדים חולי נפש.
בפנימיה נתנו לה תרופות פסיכיאריות מדכאות יצר מיני.
היא התחילה לראות באנשים אוייב שלה.
בגיל  13היא התחילה לקחת סמים.
השילוב של מחלת נפש וסמים מאוד מסוכן ורוב הרוצחים הסדרתיים הם כאלה.
היא שמה את התרופות הפסיכיאטיות בשתיה ואוכל של חברות שלה.
חברה שלה בבית ספר גימנסיה רחביה ירתה בשני ההורים שלה ברובה שהיה לו בארון.
חברה אחרת שלה קפצה מקומה  5במדרחוב.
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לאמה של א.ב.ח .היתה דירה בירושלים.
באותו בניין גרה בעבר תמר כדורי יחד עם ההורים שלה.
בעלה של תמר ,יהודה כדורי ,הקים חברת ראיית חשבונות.
החברה מאוד הצליחה ושווה מאות מיליוני שקלים.
בהשפעת הסמים שרוני אלשיך קיבל בלי ידיעתו ,הוא שיתף פעולה עם בעלה של הבת של כדורי כדי לרצוח את הזוג כדי
שהבת תקבל את הירושה והוא יקבל חלק ממנה.
הוא תיכנן את הרצח ופיקח עליו מקרוב מהדירה של הבת ובעלה השוטר שנמצאת גם בארמון הנציב.
התכנון היה לרצוח ,להפליל את הבנים ,כדי שהבת תקבל את החברה .וכדי שלאלשיך יהיה כסף לשחד עדים נגד ראש
הממשלה.
שכן של כדורי גילה שלמשטרה יש וידאו של הרוצחים והיא לא מפרסמת אותו.
המשטרה הסתירה את הוידאו ומוציאה צוי איסור פרסום כל שלושה חודשים.
השכן פנה לעיתונות וסיפר על הוידאו.
העיתונות כתבה על זה.

/https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/opinions/142526
המשטרה נאלצה לחשוף את הוידאו אבל הסתירה את הקטעים שמראים את הפנים של הרוצחים.
כאשר הצטברו אצלי מספיק ראיות ,הראתי אותן לשר לביטחון פנים אוחנה.
אוחנה ביקש פרטים ממוטי כהן המפכ"ל.
להפתעת אוחנה מוטי כהן סירב למסור לו פרטים על החקירה.
אוחנה פנה לממשלה וביקש להקים ועדת חקירה למחלקת חקירות שוטרים.
הממשלה החליטה להקים ועדת חקירה.
הוועדה הוקמה והתחלתי למסור לה את החומר שלי.
כדי למנוע את גילוי האמת ,המשטרה פנתה לשר המשפטים וליועץ המשפטי מנדבליט.
היועץ עצר את ועדת החקירה ,ואמר לבית המשפט העליון שהוועדה היא שוחד בחירות לאתיופים.
בית המשפט העליון החליט למנוע את ועדת החקירה וכבר כמעט שנה וחצי אין ועדה.
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השוטרים ,מנדבליט ,שופטי בית המשפט העליון ,וכל מי שהיה מעורב במניעת ועדת חקירה עבר עבירה פלילית שעונשה שנה
מאסר:
24א( .א) המשפיע או המנסה להשפיע שלא כדין על ועדת חקירה או על חבר מחבריה בכל הקשור לעבודת
הועדה ,דינו  -מאסר שנה.
 .31שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו ,לרבות סדרי
דין בוועדות חקירה.
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/128_001.htm#Seif25
אוחנה לא צריך משפט על מנת לשים אותם במאסר שנה .החוק לא דורש משפט.
בוודאי שלא במקרה שלנו שבו השופטים משתפים פעולה עם המשטרה ומשרד המשפטים ,שהם פושעים.
לא רק שמדובר בעבירה על החוק ,ההחלטה נגועה בניגוד עניינים ,כי מחש היא מחלקה של משרד המשפטים.
כלומר משרד המשפטים מחליט שהוא יהיה חסין מחקירות .שיהיה מותר לו לעשות הכל חופשי.
משרד המשפטים ובית המשפטים כל כך רוצים להסתיר את זה ,והם נותנים כעת לא.ב.ח יד חופשית בפשעים שלה.
הם יודעים שהיא מבצעת עבירות חמורות כמעט כל יום ולא עושים נגדה כלום ,כיון שאם יהיה נגדה משפט היא תעיד שרוני
אלשייך שלח אותה לרצוח.
הראיות שלי נמסרו גם לעורך הדין של כדורי ,איתמר בן גביר .וגם לעיתונאים ,וכל חברי הכנסת.
בן גביר וסמוטריג' הבינו שהבעיה הגדולה של ישראל היא משרד המשפטים.
העיתונאי בועז גולן גם קיבל את החומר שלי ,והמליץ למאזינים שלו לבחור במפלגה של בן גביר וסמוטריג'.
ראשי המשטרה ,משרד המשפטים וארגוני השמאל נלחמים כדי ששר המשפטים יהיה מהשמאל כדי שלא תהיה חקירה.
א.ב.ח .משתמשת באפליקציה לזיהוי דיבור בטלפון הנייד שלה.
היא והשוטרות האחרות השתמשו בתוכנת צ'אט ובמערכת התגובות בוואלה.
לפעמים היא לא היתה עוברת לצ'ט ונשארת בטעות באפליקציה של וואלה.
כתוצאה מזה מה שהיא אמרה לשוטרות נכתב במערכת התגובות של וואלה.
בטעות ,באותו היום של הרצח היא דיברה לטלפון הנייד כאשר היא באפליציה של וואלה ,וכתבה זהיא רוצחת בתגובות של
וואלה.
תמר כדורי היתה בת לניצולי שואה וקיבלה תרופות הרגעה ,ואנשים אמרו שהיא קצת משוגעת.
בזמן הרצח א.ב.ח .אמרה לטלפון הנייד ,כאשר היתה באפליקציה של וואלה ,שהיא רוצחת את תמר ושלחה תמונות של
תמר לשוטרת אחרת.
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שלושה אנשים זיהו אותה לפי וידאו שהמשטרה פרסמה.
למרות זאת המשטרה לא חקרה אותה ולא עצרה אותה.
היא הבינה שהמשטרה לא עושה נגדה כלום והיא נהנית מהפשעים שלה.
היא ממשיכה לרצוח ,לחטוף ילדות ,לזרוק ילדים ממקומות גבוהים ,לשרוף מקומות בעיקר של הולמסים ,עוד ועוד.
היא גם דוברת ערבית ויודעת להתחפש לגברים.
כאשר היא פוגעת בערבים זה גורם לתגובת שרשרת.
המשטרה כבר מאז הרצח הוציאה צוי איסור פרסום ולא נותנת לעיתונות לכתוב על זה.
בהמשך יש עשרות ראיות לכך שהדברים נכונים.
החוקרים ניסו לתפור לי תיקים ואיימו עלי ברצח אם אכתוב על זה.

זה פירוט בכתב.
אחר כך יהיו הראיות.
ליהודה ותמר כדורי היו שני בנים ובת.
שמות הבנים ניתאי ומתן כדורי.
שם הבת שרי הללי.
שרי הללי נשואה לשוטר שימי הללי.
הם גרים ליד ההורים של שרי ,יהודה ותמר כדורי.
ליהודה הייתה חברת הנהלת חשבונות גדולה בשם פרי פיסקאל.
החברה עסקה בהחזרי מס.
בין לקוחות החברה הם רפאל ,בנק דיסקונט ,אמדוקס ועוד.
כמו כן יש לה  500לקוחות קטנים ,אנשים שעובדים בשתי עבודות.
שווי החברה מאות מיליוני שקלים.
יהודה היה תורם את רוב הכסף לישיבות.
הבנים ויהודה חזרו בתשובה ,והבת ובעלה חילונים.
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שרי ושימי פחדו שהורים ינשלו אותם מירושה.
שימי סיפר על החשש שלו למפקד תחנת מוריה.
מפקד התחנה הפנה סיפר את זה למפקד שלו באותו הזמן ,רוני אלשיך.
רוני אלשיך סיכם עם השוטר שהם ירצחו את ההורים שלו ,יפלילו את שני הבנים ,וירשו את החברה.
רוני אלשיך העסיק את השוטרים ביחידת המודיעין של המשטרה.
לשוטרים יש דרגה גבוהה וגישה חופשית לתחנות משטרה.
היחידה מוכרת על ידי תחנות משטרה כיחידה סודית שאסור לשאול עליה שאלות.
בין היתר היחידה היתה מפתה פוליטיקאים באמצעים מיניים וסוחטת אותם.
שני שוטרים ביצעו את הרצח :יהודיה בשם א.ב.ח .וערבי בשם חלילו בן  30לערך.
א.ב.ח .היתה גרה בארמון הנציב והכירה את תמר כדורי חמש שנים לפני הרצח.
א.ב.ח .הכירה את שימי הללי עוד כשהיה בתיכון.
א.ב.ח .חולת נפש בעלת הרבה כלבים.
לפני הרצח היה ניסיון למצוא את הצוואה.
בשבת היתה ברית מילה לנכד שנולד.
יהודה נסע לרמות ביום שישי ותמר החליטה להשאר בבית.
בשבת תמר שינתה את דעתה ולקחה מונית והייתה בברית.
כאשר הבת שרי ראתה את תמר ,היא התקשרה לשימי ,שהתקשר למכבי אש ואמר שהוא לא יודע איפה ההורים של אשתו.
מכבי האש פרצו את הדירה ולא מצאו את בני הזוג.
שימי נכנס לדירה וחיפש את הצוואה ולא מצא.
אחרי כמה שעות תמר חזרה לדירה והתקשרה לחברה שלה וסיפרה לה שזה לא הגיוני שהיא יוצאת לכמה שעות ופתאום
מכבי אש פורצים לה את הבית.
אחר כך א.ב.ח .ניסתה לרצוח אותם באמצעות חומרי הרדמה שהיא הייתה שמה להם באוכל.
היא הייתה מגיעה אליהם בלילה ,מבקשת מהם לבשל לה אוכל ,אוכלת ,ובסיר שמה חומרי הרדמה.
יהודה ותמר התחילו להיות חולים ,האצבעות של תמר והלב של יהודה התחילו להירדם.
הם הגיעו לבית חולים ופגשו במקרה את החברה של תמר וסיפרו לה את זה.
בנם ניתאי הביא אותם לבית החולים.
הרצח תוכנן ליום חמישי ושיתגלה ביום ראשון ,כיון שטביעות אצבע נעלמות אחרי יומיים.
הרצח בוצע עם אוברול מעבדה וכפפות חד פעמיות.
א.ב.ח .עשתה קרחת לפני הרצח כדי שלא יפלו שערות שיש בהן די אן איי.
ביום רביעי בבוקר ,9.1.19 ,רוני אלשיך שלח את חלילו שיעשה שריטה קלה בילדה בת  14ליד הבניין.
המטרה היתה שהחקירה תעבור לחוקרי מחלק מיעוטים בימ"ר ,ששם החוקרים היו בסוד העניינים.
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ככה יחשבו שיש רוצח ערבי וזה יעבור ליחידת מיעוטים ושם השוטרים שיתפו פעולה.
לאחר השריטה המשטרה שמה בשכונה הרבה עמודים עם מצלמות וידאו.
רוני אלשיך אמר לא.ב.ח .להתחפש לחלילו ,לשים זקן מלאכותי וללבוש בגדים זהים.
ביום חמישי בשעה  12בצהריים א.ב.ח .באה לדירה של תמר ודרשה ממנה את הצוואה שלה ושל יהודה בעלה.
השכן שמע אותן מתווכחות.
א.ב.ח .רצחה אותה בחניקה ואחר כך א.ב.ח .התעללה בגופה.
בשעה  16:05א.ב.ח .שלחה את תמונה של הגופה לאחת השוטרות של אלשיך ,ששמה ביחידה הוא רווית.
רוית כתבה לה "איזה גוש חלב היה לה".
במשך  11שעות א.ב.ח .וחלילו הלכו וחזרו מהדירה באלקחי  55לדירה של השוטר.
הם לא היו יכולים לאכול בדירה באלקחי  55או ללכת לשירותים ולכן עשו את זה בדירה של השוטר ,שבה היה רוני אלשיך.
במשך כמה שעות הם חיפשו את הצוואה.
בשעה  20:32א.ב.ח .צולמה במצלמות נסתרות של המשטרה שהיו על עמוד תנועה ברחוב באלקחי  ,23עולה לדירה באלקחי
.55
מצלמה אחת צילמה את הפנים שלה מתקרבת לעמוד ,ומצלמה אחרת צילמה את הגב שלה כאשר התרחקה מהעמוד.
לוקח  4דקות להגיע לדירה .מכאן שהיא הגיעה לדירה בשעה .20:36
בשעה  20:36חלילו צולם יורד ברחוב.
מכאן כי הוא יצא מהדירה בשעה .20:32
מכאן שבין  20:32ל  20:36הם לא היו בדירה.
אם יהודה כדורי היה נכנס לדירה בדקות האלה הוא היה רואה את הרצח ומזעיק משטרה.
המסקנה היא שבאותו הזמן מישהו אחר עקב אחרי יהודה כדורי.
בשעה  11:30בערב יהודה הגיע לדירה עם קניות מחנות אושר-עד.
העוקב התקשר לא.ב.ח .וסיפר לה שיהודה ליד הבית ועומד להכנס.
היא וחלילו חיכו לו ליד הדלת.
כאשר הוא נכנס הם התנפלו עליו ורצחו אותו.
מכאן כי הרוצחים השתמשו בטלפון נייד בזמן שהם בדירה.
המשטרה היתה יכולה בקלות לבצע איכון של הטלפונים לפי המיקום ,לפי התנועה שלהם ברחוב ,ולפי שליחת התגובות
בוואלה ,ולפי התמונה ,ולדעת מי הם.
אחרי כמה ימים ביום ראשון הבת שרי התקשרה למשטרה ואמרה שהיא לא מצליחה להשיג את ההורים שלה בטלפון ולא
מצליחה לפתוח את הדלת.
השוטרים הראשונים שהגיעו היו ממחלק מיעוטים.
במשך  4חודשים שוטרי זיהוי פלילי חיפשו בדירה ולא מצאו טביעות אצבע ודי אן איי.
א.ב.ח .והשוטרות היו מתקשרים ביניהם באמצעות מערכת התגובות של וואלה.
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א.ב.ח כינתה את עצמה רוני השועל והגאון ,כינוי שהשוטרים קוראים לרוני אלשיך.
הרצח היה מושלם ,מלבד זה שא.ב.ח .היא חולת נפש.
כחצי שנה לפני הרצח א.ב.ח .אמרה לתמר כדורי שהיא רוצחת סדרתית ואיימה עליה שאם היא תספר למישהו אז היא
תרצח אותה.
תמר סיפרה את זה לשימי ,ואמרה לחברה שלה שאם תהיה לה בעיה שתפנה אליו כי הוא שוטר.
שימי גייס את א.ב.ח .למשטרה ,למחלקה סודית של רוני אלשייך.
המחלקה הפעילה מכון ליווי וסחטה בכירים.
ביום רביעי ,ביום שחלילו עשה את השריטה ,א.ב.ח .ידעה שהיא תרצח את תמר למחרת ,התקשרה אליה ואמרה לה שיהיה
על המצפון שלה כאשר היא תמות.
תמר כדורי התקשרה בהיסטריה לחברה שלה וסיפרה לה את זה.
תמר והחברה חשבו שא.ב.ח .סתם אומרת את זה בגלל שהיא חולת נפש.
לאחר השריטה המשטרה שמה מצלמות וידאו נסתרות בשכונה.
באלקחי  23המשטרה שמה מצלמות נסתרות.
המצלמות צילמו את א.ב.ח .וחלילו כאשר הן הלכו מאלקחי  15לאלקחי  55בה היה הרצח.
כאשר הם עברו באלקחי  23המצלמות צילמו אותם.
חלילו ישע על המצלמות הנסתרות והסתיר את הפנים שלו כשעבר לידן עם הטלפון הנייד שלו.
א.ב.ח .שכחה ולא הסתירה את הפנים.
שלושה חודשים החוקרים עצרו ועינו את הבנים בנסיון לגרום להם להודות ,כמו שעשו לזדורוב.
הבנים לא הודו.
בהתחלה המשטרה פרסמה את הרצח אבל לא פרסמה את השמות.
כיון ששמעתי מהחברה של תמר על האיום ברצח הבנתי שיכול להיות שהנרצחים הם יהודה ותמר כדורי.
מיד עם פרסום הרצח ,התקשרתי למשטרה ושאלתי אם הנרצחים הם תמר ויהודה כדורי ,וסיפרתי שא.ב.ח .הודיעה לתמר
שתרצח אותה ,ולכן צריך לחקור דבר ראשון את א.ב.ח.
השוטר שענה לטלפון היה המום וטרק את הטלפון.
אחרי רבע שעה בערך הוא התקשר ואמר שאכן תמר ויהודה כדורי נרצחו.
אחרי כמה ימים הזמינו אותי ואת החברה של תמר לימ"ר מיעוטים.
הם ניסו לשכנע אותנו שא.ב.ח לא קשורה לרצח.
חוקר אחד אמר לחברה" :רק בגלל שא.ב.ח .אמרה שתרצח הוא חושב שהיא רצחה?".
אותי הם ניסו להפחיד וטענו שאני רצחתי מסיבות כספיות ,מה שהיה מטופש.
הם אמרו לי שרצחתי בגלל שרציתי לקנות את הדירה של ההורים של תמר.
זה לא היה נכון ,וגם אם כן מה הקשר? מה יעזור לי לרצוח את תמר ובעלה אם אני רוצה לקנות את הדירה?
אין לי תיק פלילי ואין סיבה לחשוב נגדי דבר כזה.
הבנתי שא.ב.ח .מסרה להם את המידע הזה .כי רק היא ידעה שהיה לי עניין כלשהו לקנות את הדירה.
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החוקר הערבי שדיבר איתי בחדר החקירה שיתף את החקירה בטלפון הנייד שלו וכל הזמן קיבל הוראות מה לעשות איתי.
בדרך החוצה ,מחוץ לחדר שבו יש הקלטה ,הוא אמר שהוא כבר חקר את א.ב.ח .והוא יודע שהיא לא רצחה.
הוא האשים אותי שאני סתם טופל עליה אשמה ואני צריך להתבייש בזה.
הוא גם אמר שאני משקר והיא לא חולת נפש.
הוא אמר את זה כי הגופה של תמר נמצאה לאחר התעללות שמתאימה לחולה נפש.
חקירת הזירה על ידי הזיהוי הפלילי לקחה  4חודשים.
מכאן שהוא שיקר לי ,הוא לא היה יכול לדעת שלא יהיו טביעות אצבע או  DNAשלה.
זה סימן שהמשטרה ומח"ש ומשרד המשפטים מגינים על הרוצחים.
החברה של תמר אמרה שהיא חושדת בשימי ,בעלה של הבת ,ושאסור לו להיות מעורב בחקירה ,והחוקרים הבטיחו לה
שהוא לא יהיה מעורב.
לקחו מאיתנו די אן איי וטביעות אצבע.
אז שאלתי את החוקר אם היה די אן איי בדירה ,והוא חשב קצת מה לענות לי ואמר שהיה הרבה מאוד די אן איי.
אחרי שהבנתי שהחקירה היתה מגמתית ,במטרה שנרד מהנושא של א.ב.ח,.השגתי מסמך שמראה שהיא חולת נפש.
הגשתי תלונה למחלקת חקירות שוטרים והראתי להם שהחוקר שחקר אותי לא יודע שהיא חולת נפש.
חשבתי שאולי היא שיחדה אותו.
מחלקת חקירות שוטרים ענו לי שהוא לא קיבל טובת הנאה והם סוגרים את התלונה.
אחרי כמה חודשים הבנים ונשותיהם שוחררו והשופטים קבעו שלא הייתה שום סיבה לעצור אותם.
גם המנקה הערבי שוחרר והשופטים קבעו שלא הייתה שום סיבה לעצור אותו חודש.
החוקרים ניסו לתפור תיק לנפתלי אבו ,שהיה מארגן הימורים ,שיקרו לו שחבר טוב שלו ,אלי אריש ,אמר להם שהוא רצח.
נפתלי התרגז מאוד ,וניסה לפגוע באלי אריש .אלי אריש ברח ממנו ,קפץ מעל גדר גבוהה ,ונשאר נכה.
כדי להראות שכאילו היא מחפשת את הרוצחים ,המשטרה חקרה כביכול  500לקוחות פרטיים של החברה.
תוך כדי שיטוט בכתבות על הרצח ,מצאתי פרטים שמזהים שא.ב.ח .רצחה את הזוג ,והיא מציתה בתים וזורקת אנשים
מחדרי מדרגות וחוטפת ילדות.
מצאתי תגובות רבות שלה באתר וואלה.
מצאתי שהיא כתבה בזמן הרצח שהיא רוצחת.
מסרתי את המידע לפקס שהחוקרים מסרו לי אבל הם מעולם לא חזרו אלי.
החברה של תמר חשבה שאולי א.ב.ח רצחה למטרת שוד ,ולקחה מהדירה חנוכייה יקרה והודעתי למשטרה.
החוקרים לא חזרו אלי.
כאשר החוקרים ראו שאני חוקר בעצמי ,כדי להפחיד אותי ,הם הזמינו אותי למגרש הרוסים ולקחו ממני טביעות אצבע
בדיו שחור כמו לעבריינים .למרות שלקחו כבר טביעות אצבע כמה ימים לאחר הרצח.
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ניצלתי את ההזדמנות ונכנסתי לחקירות והראיתי לחוקר הוכחה שא.ב.ח .כתבה שהיא תבצע הצתה ומיד אחר כך הייתה
הצתה בדירה מול הדירה שלה.
החוקר צחק עלי "עכשיו אתה אומר שהיא גם מציתה".
מסרתי לו הרבה דפים שהדפסתי והוא צחק" :אני מוכן גם לקבל חומר מודפס".
שנה אחר כך החוקר שי אמר לי שהביקור שלי לא נרשם והדפים שהדפסתי הלכו לפח.
בעיתונות פורסם שהמשטרה עשתה קלסתרון לפי הילדה שנדקרה בצוואר אבל הקלסתרון מעולם לא פורסם בעיתונות.
התקשרתי לאבא של הילדה ושאלתי אותו אם המשטרה לקחו את הילדה למסדר זיהוי לא.ב.ח .או לחלילו.
הוא אמר לי שהמשטרה מעולם לא פנתה אליהם מאז השריטה ,לא עשו קלסתרון ולא מסדר זיהוי.
התקשרתי לפרקליטות והצעתי שיעשו מסדר זיהוי.
זה שענה לי במקרה לטלפון ידע בדיוק על הרצח ולא שאל כלום.
הוא אמר לי שאין לי זכות לבקש כלום כי אני לא נפגעתי בעצמי.
הבנתי שכדי לבקש מסדר זיהוי אני צריך להיות מת.
ביררתי עם עו"ד והוא אמר לי שהמשפחה של כדורי יכולים לבקש מסדר זיהוי.
התקשרתי לשימי השוטר בעלה של הבת וסיפרתי לו על א.ב.ח.
הוא אמר לי שא.ב.ח .לא רצחה.
זה היה שוב מוזר כי הוא לא יכול לדעת בוודאות ,וגם החוקרים אמרו שלא ישתפו אותו בחקירה.
מצאתי את מספר הטלפון של המשרד של כדורי והבנתי שמרים ,אשתו של הבן של הנרצחים עובדת שם.
ביקשתי מהחברה של תמר לדבר איתה ולספר לה מה תמר אמרה לה.
על מנת למנוע מאיתנו לדבר שוב ,שרי הבת הגישה נגדי תלונה במשטרת מוריה ,בה בעלה עובד ,של עבירה לפי חוק בזק,
שאני מטריד כביכול את המשפחה ,כולל את הבנות שלה.
עצם הגשת התלונה והמשך טיפול של המשטרה בתלונה של בעל עניין ,מראה על התנהגות לקויה של מפקד המשטרה שם.
לא ידעתי בכלל שיש בנות ובוודאי שלא הטרדתי אף אחד .הייתה לי רק שיחה קצרה עם שימי.
אחרי כמה ימים וולדי מצוות החקירה הזמין אותי לחקירה במשטרת בית שמש.
חשבתי שהחקירה היא על הרצח ובאתי עם החברה של תמר אבל לא נתנו לה להיכנס.
וולדי האשים אותי שאני אובססיבי שא.ב.ח .רצחה ,לא עוזב את הנושא ,והאשים אותי שביצעתי עבירה לפי חוק בזק
והטרדתי את המשפחה והטרדתי מינית את הבנות של שרי ושימי.
הוא החתים אותי על ערבות כספית שלא לדבר יותר עם בני המשפחה.
וולדי לא הסכים למסור לי מי מסר את התלונה ,העתק שלה ,והעתק של הערבות.
הגשתי תלונה למח"ש נגד וולדי ומח"ש ענו לי שוולדי לא עשה עבירה פלילית.
התחלתי להבין שכל המשטרה ומשרד המשטים פועלים נגדי שמנסה לפענח את הרצח.
לחץ דם שלי עלה מאוד ויומיים הייתי בחדר מיון.
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אחרי שנרגעתי הגשתי תביעה קטנה נגד המשטרה כדי להבין מה קורה פה וכדי שהחברה של א.ב.ח .תעיד בבית משפט.
במקום להביא את וולדי מירושלים ,הפרקליטות הביאה שוטר אחר ,איציק מבית שמש ,שהעיד שהוא זה שחקר אותי.
התלוננתי על עדות השקר למח"ש ,הפרקליטות ולשכת עורכי הדין.
הם אמרו לי שזה בסדר.
עו"ד אמר לי שהם ביצעו עבירה.
חוץ ממני ,שכן שהכיר את כדורי התחיל להבין שמשהו לא בסדר בחקירת המשטרה.
הוא עבד במודיעין וגילה שיש למשטרה כבר  17חודשים וידאו שהיא לא פרסמה.
הוא הקים אתר בשם  whokillcadurifamily.comונתן לאנשים לכתוב מה הם חושבים.
הוא פחד מהמשטרה ודאג שלא יוכלו לזהות אותו.
הוא פנה לעיתונות וטען שיש וידאו.
בעקבות פניית העיתונות המשטרה פרסמה את הווידאו אבל לא את הקטעים שבהם הפנים של א.ב.ח.
א.ב.ח .עלתה ברחוב מאלקחי  21לאלקחי .25
באלקחי  23היו מצלמות.
מצלמה  3צילמה את אלקחי .21
מצלמה  5צילמה את אלקחי .25
מצלמה  3צילמה את הפנים שלה כאשר היתה באלקחי .21
מצלמה  5צילמה את הגב שלה כאשר היתה באלקחי .25
המשטרה פרסמה רק את מצלמה .5
המשטרה לא פרסמה את מצלמה  3שצילמה את הפנים של א.ב.ח.
מצלמה  5צילמה את הפנים של חלילו מוסתרות על ידי טלפון נייד.
או שהוא קיבל שיחה או שהוא הסתיר את הפנים כי ידע שיש שם מצלמה.
מצלמה  3צילמה לאיזה כיון הוא ירד ברחוב.
המשטרה קטעה את הווידאו באמצע ולא פרסמה את הקטע שבו רואים שהוא הולך לדירה של השוטר.
המשטרה הסתירה את השעות והתאריך בווידאו ולא ציינה איפה הוא צולם.
המשטרה ביקשה כביכול את עזרת הציבור ,אבל במציאות היא מסתירה כבר שנתיים את זהות הרוצחים.
לא צריך להיות גאון כדי להבין שאילו היא הייתה רוצה באמת את עזרת הציבור היא הייתה צריכה לפרסם מיד את
הוידאו.
אוחנה שמע ממני על הסיפור וביקש להקים ועדת חקירת לפעילות מח"ש.
מנדלבליט ביקש מבית המשפט העליון לא לאפשר את הקמת הוועדה כבר יותר משנה.
התירוץ הוא שזה תעמולת בחירות לאתיופים.
האמת היא שהם לא רוצים שהאמת תתגלה.
18

הראיות:

י

19

https://www.youtube.com/watch?v=jgsvLUDDr9M&t=18s&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%
97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
הוכחה :1
אלה קטעי הוידאו שהמשטרה פרסמה אחרי שנתיים
https://www.ynet.co.il/news/article/SJIh0k7kd
הוידאו צולם על ידי מצלמות ברחוב אלקחי .23

מצלמות המשטרה על עמוד ברחוב אלקחי .23
מצלמה  5צילמה את אלקחי .25
מצלמה  3צילמה את אלקחי .21
מצד ימין למעלה של התמונה רואים את הפנים של חלילו מצולם במצלמה  ,5מסתיר את הפנים בטלפון.
אחר כך רואים את הגב שלו במצלמה .3
20

המשטרה פרסמה את הוידאו של מצלמה  5שצילמה את הגב של א.ב.ח.
המשטרה לא פרסמה את הוידאו של מצלמה  3שצילמה את הפנים של א.ב.ח.
א.ב.ח .לא דיברה בטלפון ולא הסתירה את הפנים שלה.
המסקנה היא שהמשטרה יודעת כבר שנתיים מי הרוצחים .
הוכחה :2
יום לפני הרצח ,תמר כדורי התקשרה לחברה שלה ,ואמרה לה שא.ב.ח .מתכוונת לרצוח אותה.
זאת עדות של החברה בבית משפט.

הוכחה :3
א.ב.ח כתבה בזמן הרצח שהיא רוצחת.
זה הקישור לתגובות שבהן א.ב.ח .כותבת שהיא רוצחת.
https://news.walla.co.il/item/3212850
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כאשר היא סיפרה על הרצח לשוטרת רווית ,רוית ענתה לה:

א.ב.ח .שלחה תמונה של הגופה של תמר כדורי ,לאחת מהשוטרות.
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https://news.walla.co.il/item/3212850
.ח יש הרבה כלבים ואחת מחברות כתבה שיש לה הרבה כלבים.ב.לא

https://news.walla.co.il/item/3224176
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הוכחה :4
קל מאוד לאשר שא.ב.ח .כתבה את התגובות ,ולדעת שהיא הייתה בדירת הרצח כאשר כתבה את זה.
למרות זאת המשטרה החליטה לא להשתמש במה שהיא כתבה.
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האגף לחקירות ולמודיעין הוא המעסיק של א.ב.ח .והרכזים הם אסף וצחי.

הוכחה :5
הרצח פורסם והמשטרה לא פרסמה את שמות הנרצחים.
כיון שידענו מתמר שא.ב.ח .אמרה שתרצח אותה ,התקשרתי למשטרה ושאלתי אם הנרצחים הם תמר ויהודה כדורי.
ואמרתי כי א.ב.ח .אמרה שתרצח.
השוטר היה בתדהמה וטרק לי את הטלפון.
אחרי כמה ימים הזמינו אותנו למחלקת מיעוטים.
אמרו לנו שהם כבר חקרו את א.ב.ח .והם יודעים בוודאות שהיא לא רצחה.
לקח לחוקרי זיהוי פלילי  4חודשים לחפש בדירה  DNAוטביעות אצבע.
הטענה שלהם ש א.ב.ח .לא רצחה הייתה שקרית כי היה סיכוי שיימצא  DNAוטביעות אצבע.
הוכחה :6
לאחר שהחוקרים אמרו לי שא.ב.ח .לא רצחה ,בלי שום הגיון ,הגשתי תלונה נגד החוקרים.
מח"ש ענו לי שהחוקרים בסדר.
איך הם יכולים להיות בסדר אם הם קובעים לפני שהזיהוי הפלילי מסיימים את העבודה?
בשביל מה עשו זיהוי פלילי אם הם קובעים לפני הזיהוי?
26

זאת הכתבה שמראה שלקח  4חודשים לזיהוי הפלילי:

/https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/kaduri_couple_suspect-951559

הוכחה :7
א.ב.ח .כותבת שהיא מכירה את רוני אלשיך ,והיא רצחה לפחות  20אנשים ותמשיך לרצוח.

https://news.walla.co.il/item/3212850
א.ב.ח .חיה עם ערבים ובדואים ,דוברת ערבית ,ועובדת כשוטרת במודיעין של המשטרה.

https://news.walla.co.il/item/3224176
27

מחלקת מודיעין של המשטרה מעסיקה נשים במכון ליווי שהיא פתחה על מנת לסחוט פוליטיקאים שבאים אליו.

https://news.walla.co.il/item/3212574
28

א.ב.ח .והנשים השתמשו במערכת התגובות בוואלה לתקשורת ביניהן:

https://news.walla.co.il/item/3173457

https://news.walla.co.il/item/3207638

\https://news.walla.co.il/item/3338824
הצוות מורכב מנשים שגויסו תמורת תשלום גבוה לתפוס בכירים שהולכים למכוני ליווי ולסחוט אותם.
בין הנתפסים גם סגן אלוף אילן.
29

https://news.walla.co.il/item/3340289

https://news.walla.co.il/item/3310001
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הוכחה :8
כאשר מישהו רק נעדר המשטרה מפרסמת את זה באותו היום.

זה שהמשטרה הסתירה את הוידאו  17חודשים ,וסיפרה עליו רק בגלל השכן איש המודיעין ,מרשיע אותה.
אחותו של יהודה כדורי התמוטטה כאשר נודע לה שהמשטרה הסתירה את הוידאו  17חודשים.

האחיות של יהודה כדורי אומרות שהמשטרה משקרת.
https://www.youtube.com/watch?v=EkRLOFzdIOk&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7
%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
הוכחה :9
בווידאו רואים את א.ב.ח .וחלילו לובשים מכנסי דגמ"ח כהה עם שני כפתורים בהירים.
31

המכנסיים האלה מאוד מיוחדות.
א.ב.ח .וחלילו קנו ביחד את הבגדים והנעלים והמוכרים היו יכולים לזהות אותם אם הוידאו היה מפורסם בזמן.

גם התרמיל מיוחד והיה סיכוי שהציבור היה מזהה אם הוידאו היה מפורסם בזמן.

גם הנעליים והמעיל זהים.
היה סיכוי גבוה שמוכר בחנות היה זוכר שהם נכנסו וקנו את אותם בגדים.
המשטרה לא ביקשה את עזרת הציבור כי היא ידעה שהרוצחים הם שוטרים שלה.
הוכחה :9
לאחר הרצח בחניקה ואחר כך בסכין והגופה של תמר עברה התעללות אכזרית במיוחד.
המשטרה טענה שהרצח בוצע על ידי רוצח מקצועי שהבנים שכרו.
רוצח מקצועי לא צריך להתעלל בגופה אחרי שרצח.
תהיה לו טראומה וסבל נפשי.
מכאן שהרצח בוצע על ידי חולה נפש.
א.ב.ח .חולת נפש.
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המשטרה קבעה שלרוצחים הייתה היכרות מוקדמת עם הזוג.

https://www.israelhayom.co.il/article/635579
הרצח בוצע באלימות שמתאימה לחולה נפש.
לתמר לא הייתה היכרות עם חולת נפש אחרת מלבד א.ב.ח.
לכן המשטרה הייתה צריכה לרכז את החקירה בא.ב.ח.
למרות זאת ,המשטרה מעולם לא עצרה או חקרה אותה ,בעוד שהיא שעצרה וחקרה בעינויים אנשים שאינם חולים נפש.
הוכחה :11
א.ב.ח .הייתה באה לתמר בלילה ומבקשת ממנה לבשל לה אוכל.
א.ב.ח .גרה מרחק של כמה שעות נסיעה מירושלים.
תמר הייתה מתקשרת לחברה שלה ומספרת לה את זה.
מדוע שמישהו ייסע במיוחד לירושלים במשך כמה שעות בשביל אוכל?
הסיבה הייתה שא.ב.ח .שמה באוכל של תמר ויהודה רעל.
החברה של תמר פגשה אותה ואת בנה ניתאי במקרה בבית חולים.
הם סיפרו שהאצבעות של תמר והלב של יהודה נרדמים.
הרופאים לא ידעו מה הסיבה.
הוכחה :12
באותה שיטה א.ב.ח .רצחה עוד שני אנשים ,בבניין שבו הדירה של ההורים של תמר ,ועוד אחד נשאר פגוע מוחין.
לאמא של א.ב.ח .היתה דירה באותו בניין.
הדירה היתה מושכרת לדיירת בדמי מפתח ששמה ש.פ.
א.ב.ח .הכריחה את אמא שלה לתת לה את הדירה מתנה.
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ואחרי חודש היא רצחה את ש.פ.
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עורכת הדין הייתה מינה.
א.ב.ח .סיפרה למינה שהיא רוצחת סדרתית.
מינה ביקשה ממנה להפסיק לרצוח.

35

.
https://news.walla.co.il/item/3335241

אלה האנשים שבבניין שא.ב.ח .רצחה.
א.ל" .חצי חי".
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אף אחד מהאנשים לא היה חולה ולא היה מאושפז לפני המוות.
הוכחה :13
שלחתי לשר אוחנה את הראיות.
השר ביקש פרטים ממפכ"ל המשטרה מוטי כהן.
בניגוד לחוק ,מוטי כהן ,שכפוף לשר אוחנה ,סירב למסור לו פרטים על החקירה.

https://www.bhol.co.il/news/1147512
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https://news.walla.co.il/item/3405320
הוכחה :14
השר אוחנה פנה לראש הממשלה והממשלה החליטה להקים ועדת חקירה לפעילות מח"ש.
היועץ מנדבליט התנגד להקמת הוועדה.
ההתנגדות שלו מנוגדת לחוק.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001320831
זהו חוק ועדת חקירה.
"ראתה הממשלה שקיים עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון בירור ,רשאית היא להחליט על הקמת
ועדת חקירה שתחקור בעניין ותמסור לה דין וחשבון.
המשפיע או המנסה להשפיע שלא כדין על ועדת חקירה או על חבר מחבריה בכל הקשור לעבודת הועדה ,דינו -
מאסר שנה.
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סמכויות הממשלה לפי חוק זה אינן ניתנות לאצילה".
על מנת להסתיר שהמשטרה אחראית לרצח ,משרד המשפטים ,שופטי בג"ץ והיועץ המשפטי מנדבליט החליטו שהוועדה לא
תוקם.
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/128_001.htm
שופטי בגץ החליטו שהוועדה לא תוקם.

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-821023

התירוץ של מנדבליט הוא שהקמת הוועדה היא שוחד בחירות לאתיופים ,בגלל המקרה של סלומון טקה.
כבר שנתיים שא.ב.ח .ממשיכה לעשות פשעים והמשטרה והיועץ והשופטים מגינים עליה.
הם איימו עלי וניסו לתפור לי תיקים ואפילו איום ברצח בתחנת משטרה.
חוקר בימר שלח את האח שלו אבי אלי הביתה והוא איים שישרוף לי את הבית.
הוכחה :15
המשטרה שילמה לה עבור הרצח.
בבנק לא הבינו על מה התשלום.

39

https://news.walla.co.il/item/3377580

הוכחה :16
לאחר הרצח אני והחברה הוזמנו למסור עדות במחלקת מיעוטים ליד מגרש הרוסים ,בקומה שניה.
לאחר שנתיים המשטרה הודיעה שבנוסף למחלקת מיעוטים עוד שתי מחלקות יחקרו את זה.
אחרי שנתיים קיבלתי שיחה מחוקר בשם שי להגיע למחלקה אחרת ,מחלקת חקירות אלימות שנמצאת בקומת מרתף היכן
שהיתה מח"ש.
שי לי הוא אמר שהוא חקר את א.ב.ח .בביתה לפני חודשיים.
לחברה הוא אמר שהוא חקר אותה לפני שנה.
הוזמנו להגיע לחקירה.
קיבלו אותנו שי וחוקר עם כיפה ששמו יוסי.
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דיברתי איתם  4וחצי שעות.
החברה של תמר כל הזמן חיכתה בחוץ .אני לא ידעתי שלא מדברים איתה.
שי שיקר כשאמר לי שדיבר איתה רק לפני באוקטובר .2020
היא ציינה את שמו ושם החוקר יוסי במרץ  ,2019חודשיים לאחר הרצח.

https://news.walla.co.il/item/3223823

הוכחה :17
אני רק חוקר ,אבל לא דיברתי עם תמר ורק שמעתי מהחברה שלה שא.ב.ח .אמרה שתרצח אותה.
על מנת לברר אם זה נכון צריך לעשות פוליגרף לחברה שלה ,לדעת אם היא אומרת אמת או לא.
למרות זאת ,שי הזמין אותי לעשות פוליגרף ולא את החברה.
למה? זה סתם בזבוז יום עבודה וכסף.
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הוכחה :18
הסיבה שהם עשו לי פוליגרף זה על מנת לסחוט אותי לא לדבר על א.ב.ח.
הם אמרו לטכנאי לשאול אותי שאלות כמו האם אי פעם רימית מישהו ,האם אי פעם היית מעורב בתכססנות וכדומה.
אם הייתי אומר שלא וזה היה יוצא שקר ,אז הם היו חוקרים אותי ומאיימים עלי.
כאשר הטכנאי דיווח להם שאני לא נוכל ,הם יצאו במהירות מהמקום מאוד מאוכזבים.
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מיד לאחר הפוליגרף הם לא דיברו איתי מילה ,וברחו עם הזנב בין הרגליים.
הוכחה :19
בהמתנה לטכנאי הפוליגרף ,הראתי לשי ויוסי שראיתי שא.ב.ח כתבה שהם שמו עליה מעקב.
הם הסתכלו אחד לשני בעיניים ולא אמרו לי שזאת לא היא.
כלומר המשטרה כאילו עושה מעקב אבל מזהירה אותה.
היא משתמשת הרבה במילה זיבי ,מושחתיהו ,פחחח ,ופתחחחח.

https://news.walla.co.il/item/3410996
הוכחה :20
א.ב.ח .מחופשת לגבר אבל היא אשה.
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https://news.walla.co.il/item/3220976

https://www.inn.co.il/news/391599
הוכחה :21
המשטרה פרסמה אחרי  17חודשים את הוידאו ,אבל התאריך והשעה היו מוסתרים.
לא היה ידוע באיזה יום הרצח בוצע ,יום חמישי או יום שישי.
מתוך טעות ,ב , 13.1.2021בהמתנה לטכנאי הפוליגרף ,אמרתי לחוקרים שי ויוסי שהרצח בוצע ביום שישי ,כיון שא.ב.ח.
השתמשה כתבה את התגובות ביום חמישי ,ולא הגיוני שתשתמש בו בזמן הרצח ,כי יהיה אפשר לזהות אותה.
לכן אמרתי שהרצח צריך להיות ביום שישי.
על מנת לשכנע אותי שאני טועה ,אחרי חמישה ימים שי ויוסי הוציאו לציבור את הוידאו בלי להסתיר את התאריך והשעות.
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https://www.ynet.co.il/news/article/SJIh0k7kd
אני כמובן לא נפלתי בפח ,וזה רק חיזק את הטענה שלי שא.ב.ח .פעלה לפי הוראה של המשטרה ,ולכן לא פחדה לקחת
איתה את הטלפון ולהשתמש בו בזמן הרצח.
אלמלא הטעות שלי החוקרים מעולם לא היו מפרסמים את הוידאו עם השעות והתאריך.
הוכחה :22
המשטרה מסרבת למסור פרטים על הרצח כדי שלא נידע שהמשטרה היא הפושעת פה.

https://www.bhol.co.il/news/1147512
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הוכחה :23
המשטרה הוציא כבר  9צוי איסור פרסום.

https://www.the7eye.org.il/?s=%D7%A8%D7%A6%D7%97+%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99
=&submit
הוכחה :24
שמו של בעלה של הבת שמי.

https://www.deshe-kavua.co.il/tag/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA/%D7%9C%D7%93%D7%A9%D7%90-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%98%D7%99
החוקרים עבדו בהתחלה  24שעות ביממה ,ואיתם שימי.
בשעה  3בלילה שימי היה בין החוקרים וניסה לשכנע אותנו שהרצח לאומי.
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https://news.walla.co.il/item/3213273
א.ב.ח .הגיבה בשם "שולי" וכתבה " :משטרה של עולם תחתון יותר עברינים מי מכם לא קיים".
בשום כתבה לא נכתב שבעלה של הבת הוא שוטר.
המשטרה לא נתנה לפרסם את זה.
לשוטר יש עניין ברצח ,של הירושה ,והיה ריחוק בין תמר ויהודה והבת.
הריחוק היה בגלל שיהודה והבנים חזרו בתשובה.
יהודה תרם את רוב הכסף מהחברה לישיבות.
שרי ושימי פחדו שהם ינושלו מהצוואה.
מכאן כי השוטר והבת היו אמורים להיות חשודים.
כאשר יש חשוד שוטר החקירה צריכה לצאת מהמשטרה ולעבור למח"ש.
מח"ש היא מחלקה של משרד המשפטים ,ולא של המשרד לבטחון פנים.
כיון שקרוב משפחה שוטר חשוד ,היועץ המשפטי היה צריך להעביר את החקירה למח"ש שמורכב מאזרחים ,ולא
משוטרים .אבל זה לא קרה.
חקירת הרצח על ידי המשטרה ולא על ידי מח"ש היא עבירה.
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מח"ש לא יותר טובה מהמשטרה ,אבל זאת היתה חובתה לחקור.
זה שלא העבירו למח"ש ומשרד המשפטים לא העביר למח"ש כבר יותר משנתיים ,מלמד כי משרד המשפטים פה עבריין.
הוכחה :25
בהתחלה נכתב בעיתונות שתמר ויהודה התאבדו.
א.ב.ח שגרה ברחוב חוגלה כתבה שזאת לא התאבדות.

https://news.walla.co.il/item/3213046
כיון שהיא חובבת חיות ,היא כתבה חאו חאו ,שזה חה חה  +האו האו.
והיא כתבה שהסיבה לרצח זה ירושה.

48

https://news.walla.co.il/item/3219889
הוכחה :26
אחרי  17חודשים המשטרה ביקשה כביכול את עזרת הציבור וטענה שיש רוצח אחד.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5745447,00.html
ברור לגמרי שיש שני רוצחים
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הוא עם נעליים גדולות והיא עם נעליים קטנות.
היא עם כובע גרב לבן והוא עם קפוצ'ון.
מבנה הגוף שלהם שונה.
הוא הולך עם ראש זקוף והיא עם ראש מוטה.
הזקן שלה זקן מלאכותי מודבק.
גם המשפחה חושבת שמדובר בשני אנשים.
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https://www.youtube.com/watch?v=EkRLOFzdIOk&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7
%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
:27 הוכחה
. שעלתה לתחנת אוטובוס בדרך לבית ספר14  בת, עשה שריטה בצוואר של הדר בצלאל30 יום לפני הרצח בחור ערבי כבן

https://www.youtube.com/watch?v=slTBy9h781E&t=307s&ab_channel=%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%9
5%D7%AA13
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https://www.maariv.co.il/news/military/Article-679392
בכל העיתונים נכתב על ילדה אחת שנדקרה.
ב  13לינואר א.ב.ח .כתבה שהיו יותר מילדה אחת.

https://www.israelhayom.co.il/article/622857
רק למחרת בלילה משה נוסבאום כתב שגם אחותה היתה שם.
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https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2019/Article-f4f223a034e4861004.htm
רק מי שהיה שם היה יכול לדעת שהיו יותר מילדה אחת.
הוכחה :28
כל הזמן אני והחברה ניסינו לעזור למשטרה.
החברה נזכרה שתמר אמרה לה שיהודה קנה חנוכייה ב  70אלף ש"ח .
חשבנו שאולי א.ב.ח .לקחה אותה וניסתה למכור אותה.
החוקרים אף פעם לא פנו אלינו וביקשו תמונה של החנוכיה.

ב  10לינואר  2019אלשיך שלח שניים מחברי החולייה שלו לבצע את הרצח.
חלילו הוא ערבי וא.ב.ח היא יהודייה שחיה עם ערבים ,בדואים ודרוזים.
חלילו הסיע את א.ב.ח לירושלים.
הרצח היה מושלם ,בלי  DNAוטביעות אצבע.
הרצחו תוכנן ליום יום חמישי ושיתגלה ביום ראשון כיון שטביעות אצבע נמחקות אחרי יומיים.
חלילו וא.ב.ח .לבשו אוברול וכפפות חד פעמיות שלא משאירים .DNA
חוקרי זיהוי פלילי חיפשו ממצאים במשך שלושה חודשים והשאירו את הדירה ריקה במשך שנה ולא נמצאו שום ראיות.
רק מומחה מתוך המשטרה יכול לחשוב על דברים כאלה.
53

בשעה  12בצהריים פרדי ברוך השכן שמע את תמר כדורי צועקת ,כנראה שבשעה זאת היא נרצחה.

https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2019/Article-f742476c2a25861004.htm
בשעה  23:30יהודה כדורי נכנס לדירה ונרצח ליד הדלת.
בין השעות האלה א.ב.ח .כתבה לחברות שלה שהיא רוצחת ,והמצלמות צילמו אותה ואת חלילו עולים לדירה וחוזרים
ממנה.
מכאן שהמשטרה יודעת כבר שנתיים מיהם הרוצחים.
המשטרה הסתירה את הוידאו במשך שנתיים על מנת שלא נידע שחלילו וא.ב.ח .הם שוטרים.
המשטרה קטעה את הוידאו של הבחור שיורד ,כדי שלא נראה שהם באו וחזרו לדירה של השוטר.
בהתחלה המשטרה ניסתה להפליל את הבנים של הזוג שנרצח.
אחרי שלא הצליחה היא ניסתה להפליל סתם אנשים חפים מפשע.
המשטרה עצרה  10אנשים לחינם ואחד אפילו  3חודשים.
המשטרה הוציאה עשרות מיליוני שקלים וחקרה מעל ל  500אנשים רק כדי למצוא מישהו שאפשר להפליל אותו ,כדי שלא
יתגלה שהמשטרה ביצעה את הרצח.
בנסיונות שלה להפליל חפים מפשע היא גרמה לאלי אריש להיות נכה.
בתגובות שלה באתר ואללה ,א.ב.ח .כינתה את עצמה רוני השועל והגאון ,שזה הכינוי לרוני אלשיך.
א.ב.ח .כותבת בתור גבר ,ויש לי תמונה שלה מחופשת לגבר.
בזמן הרצח היא כתבה שהיא רצחה את בני הזוג בחניקה.
עברתי על אלפי תגובות שלה ,ואין שום תגובה אחרת בה היא כתבה על חניקה.
המשטרה מונעת מהציבור לדעת שככה היה הרצח.
המשטרה גם אסרה לפרסם שא.ב.ח .הודיעה לתמר כדורי יום לפני הרצח שתרצח אותה.
בהמשך מצאתי כי היא מבצעת פשעים איומים אחרים ,וגם את זה מסרתי מידע למשטרה ,שלא עשתה עם זה כלום.
פעם אחת הייתה כתבה על שריפה בבניין ליד בניין עזריאלי בתל אביב .הבנתי שהיא הגיבה וכתבה בעד השריפה.
באותו רגע הגבתי לה ואמרתי לה שבסוף המשטרה תתפוס אותה.
לאחר כמה דקות ראיתי באתר חמ"ל כי הייתה בדיוק אז הצתה מול הבית שלה.
הדפסתי את זה וניגשתי לחוקרים והראיתי להם הוכחה שהיא מציתה.
החוקר אמר לי "עכשיו אתה אומר שהיא גם מציתה".
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כמה חודשים אחרי שהסתיימה בדיקת הזיהוי הפלילי בדירה ולא נמצאו טביעות אצבע ,החוקרים ניסו להפחיד אותי
והזמינו אותי למשטרה ולקחו ממני טביעות אצבע בפחם ,כמו שרואים בסרטים ישנים.
באותו הזמן לא הבנתי עדיין שהם הפושעים והלכתי לדבר עם ראש החקירה יוסי.
הוא טרק לפני את הדלת ולא הסכים לדבר איתי.
הגשתי תלונה למח"ש והם ענו שזה לא קרה.
יש שם מצלמת וידאו ומסרתי בדיוק את התאריך והשעה ויש לי עדים ומח"ש שיקרו.
יום לפני הרצח ילדה באותו בניין נשרטה בצוואר בצורה לא רצינית על ידי חלילו.
המשטרה החליטה שמי שעשה את השריטה הוא מי שרצח.
אחרי שנה שאלתי את אביה של הילדה אם המשטרה עשתה מסדר זיהוי.
הוא ענה שלי שמאז השריטה אף אחד מהמשטרה לא יצר אתו קשר בכלל.
זה היה בניגוד לטענת המשטרה שהם הכינו קלסתרון לפי מה שהיא אמרה.
התקשרתי לפרקליטות וביקשתי שיעשו מסדר זיהוי.
מי שדיברתי אתו התנגד למסדר זיהוי ואמר שאין לי זכות לבקש את זה.
התפלאתי למה לא רוצים לעשות מעשה פשוט שיכול לגלות מי רצח.
ישר אחרי זה הזמינו אותי ואת החברה למשטרה בבית שמש.
למרות שהחברה שמעה מתמר ואני רק שמעתי מהחברה ,נתנו רק לי להיכנס לחדר והחברה נשארה כל הזמן בחוץ.
החוקר תקף אותי שאני "אובססיבי" שא.ב.ח .רצחה.
הוא האשים אותי שאני מטריד מינית את הילדות של הבת ,ואפילו לא ידעתי שיש לה ילדות.
ואז הוא דרש ממני לחתום על ערבות כספית לא לדבר יותר על א.ב.ח.
הוא איים עלי בנוכחות שני שוטרים אחרים בתפירת תיק של הטרדה מינית.
לחץ הדם שלי עלה והייתי מאושפז יומיים בחדר מיון.
אז התחלתי להבין שהבעיה לא בי אלא במשטרה .שהמשטרה פושעת ומסתירה את הפשעים שלה.
התחלתי לקרוא יותר בעיון את התגובות של א.ב.ח ומצאתי שהיא עבדה עבור המשטרה לפני הרצח ,רצחה עבור המשטרה,
והיא חלק מהמשטרה והשוטרים חברים שלה.
כיון שהיא חולת נפש היא נהנית לרצוח אנשים ,לשרוף ,לחטוף ילדות ,ועוד פשעים נגד האנושות ,והמשטרה לא עושה נגדה
כלום ,אלא אפילו מגינה עליה.
כאשר כתבתי את זה לשר אוחנה ,וכאשר הוא שמע על דברים דומים אחרים ,הוא פנה למשטרה וביקש מידע ,וממלא מקום
המפכ"ל סירב למסור לו מידע.
השר פנה לממשלה שהחליטה לעשות ועדת חקירה למח"ש.
היועץ המשפטי ובית המשפט העליון כבר יותר משנה מתנגדים בתוקף להקמת ועדת החקירה.

הרצח היה מתוכנן מראש זמן רב.
מתכנן הרצח ביצע תצפית על הבניין.
הוא ידע שהדר בצלאל ואחותה היו עולות לאוטובוס כל בוקר לבית ספר ברחוב אלקחי  55בה גרו תמר ויהודה כדורי.
יום לפני הרצח ,ביום רביעי בשש בבוקר  9לינואר  2019הוא שלח את חלילו לעשות שריטה בצוואר של הדר בצלאל.
המטרה הייתה שהחקירה של הרצח תעבור למחלקת מיעוטים בימ"ר ירושלים שהייתה שותפה.
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רק לאחר פניה של שכן של כדורי ,עובד מודיעין ,אחרי  17חודשים ,המשטרה "ביקשה" את עזרת הציבור ופרסמה כמה
קטעי וידאו של מצלמות שנמצאות ברחוב אלקחי .23
אני והחברה של תמר ועוד אדם התקשרנו למשטרה ואמרנו שאנחנו מזהים את א.ב.ח .והמשטרה התעלמה מזה.

כדי לא לאפשר זיהוי המשטרה הסתירה את השעות והתאריך ולא כתבה איפה זה צולם.
המשטרה הראתה רק קטעים שלא יכולים לגלות מי הרוצחים.
המשטרה הראתה סרטון עם הפנים של חלילו מדבר בטלפון או מסתיר את הפנים ,אבל לא את הסרטונים עם הפנים של
א.ב.ח.
אולי הם אמרו לא.ב.ח .להסתיר את הפנים אבל היא שכחה.
זאת התמונה של א.ב.ח .כאשר היא יצאה ממצלמה  3ונכנסה למצלמה .5

מצלמה  3צילמה את הפנים שלה לא מוסתרות ,מלבד הזקן המלאכותי.
המצלמות באלקחי .23
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https://www.google.com/maps/@31.7517413,35.2324692,3a,35.2y,12.2h,83.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMOlNFs
ZIrQYyZMHmS9Gr6A!2e0!7i13312!8i6656
אחרי שנתיים ,בעקבות פעולה שלי ,המשטרה פרסמה את הוידאו בלי להסתיר את השעות והוסיפה וידאו של מצלמה 3
שמצלמת בכיוון השני.
בווידאו רואים כי עברו במקום אנשים ומכוניות.
בהרבה מכוניות יש מצלמות והם יכלו למסור למשטרה מידע על חלילו וא.ב.ח ,בעיקר לאן הם הלכו מאלקחי .23
המשטרה הסתירה את הוידאו כדי שלא יהיו עדים שיגידו מי חלילו וא.ב.ח .ואיפה הדירה השנייה.
בווידאו רואים שהיו שלושה אנשים בצד השני של הכביש שראו את א.ב.ח .והיו יכולים למסור עדות במשטרה.
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https://www.ynet.co.il/news/article/SJIh0k7kd
לפי החישוב שלי הדירה השנייה באלקחי  15או ליד.

המשטרה הסתירה  17חודשים את הוידאו כדי שלא יהיו עדים שחלילו וא.ב.ח .נכנסו לדירה באלקחי  15או ליד.
המשטרה קטעה את הוידאו באמצע ולא רואים לאן חלילו המשיך ללכת.
וכמובן המשטרה הסתירה את הקטעים של מצלמה  3שמראים מאיפה א.ב.ח .באה ברחוב.
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א.ב.ח .לקחה מהדירה באלקחי  15תרמיל גדול שהכיל כפפות חד פעמיות ,אוברול ושאר הדברים להסתיר  DNAוטביעות
אצבע.
רק מומחה בזיהוי פלילי יודע שצריך את הדברים האלה.
אם חלילו וא.ב.ח .עלו וירדו כל פעם ליד המצלמות אז למשטרה יש חמישה סרטונים עם הפנים.

השכן שמע את תמר מתווכחת עם א.ב.ח .בשעה  12בצהריים.
מכאן כי יש למשטרה גם תמונות משעה  12בצבע ובאור יום.
המצלמות דיגיטליות ובאיכות  HDוכאשר יש אור יום הן מצלמות בצבע.
אולי אפילו המצלמות הן מצלמות משטרה והיא שמה אותן שם אחרי השריטה של הילדה.
הרצח של יהודה כדורי היה בשעה  11:30בערב.
מכן שיש למשטרה עוד הרבה קטעי וידאו.
הרצח תוכנן ליום חמישי והגילוי שלו ביום ראשון כדי שלא יהיו טביעות אצבע ,כי טביעות אצבע נמחקות אחרי יומיים.
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רק מומחה לזיהוי פלילי יודע את זה.

לזוג היו שני בנים ובת.
המשטרה עצרה את שני הבנים ונשותיהם.
הבנים תלמידי ישיבות ואין להם שום קשר למעשים פליליים.
בעלה של הבת שוטר ועובד בעניינים פליליים ונפגש בעבודתו עם פושעים.
הבת ובעלה השוטר גרים לא רחוק מאלקחי .55
המשטרה הייתה צריכה לחשוד בשוטר יותר מאשר בבנים.
כאשר הגענו למשטרה אמרנו שאנחנו חושדים בשוטר כי תמר אמרה שהיא לא בקשר טוב אתו ועם ביתה.
לבת ולבעלה יש מניע ,והוא החברה.
הם גם היו בפחד כי תמר אמרה שהיא רוצה לנשל אותם מהצוואה.
למרות זאת המשטרה לא עצרה וחקרה את השוטר ואשתו ,אלא רק את הבנים ונשותיהם.
החוקרים גם התעללו בבנים וניסו להפליל אותם.

https://www.bhol.co.il/news/976853
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https://www.youtube.com/watch?v=3ZF_UHlacPU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7
%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
המשטרה אמרה לחוקרים לעצור ולחקור מאות אנשים כדי לרמות אותנו כאילו שהם מחפשים את חלילו וא.ב.ח..
אפילו החוקרים לא מבינים למה אמרו להם לעצור אותם.
השופט לא הבין למה הם נעצרו ודרש לשחרר אותם מיד.

/https://13news.co.il/item/news/domestic/crime-law/crime/kaduri-court-952339

במצלמות רואים את א.ב.ח .עולה ואחרי  3דקות רואים את חלילו יורד.
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לוקח  8דקות ללכת מאלקחי  23לאלקחי  55ולחזור לאלקחי .23
מכאן שמדובר בשני אנשים שונים והמשטרה שיקרה.

אחרי שנה המשטרה פרסמה קלסתרון של בחור שמנמן ,עם פה קטן ,זקן לינקולן וגבות גבוהות.
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בזמן הזמן א.ב.ח .הייתה עם קרחת.
https://rotter.net/forum/scoops1/678705.shtml
אחרי שנתיים המשטרה פרסמה עוד קלסתרון.

https://rotter.net/forum/scoops1/678705.shtml
המשטרה השתמשה בפנים האלה.
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כמה ימים לאחר פרסום הרצח החוקרים ביקשו שנבוא לחקירה.
אותי חקר חוקר ערבי.
הוא שיתף את השיחה מהטלפון שלו ותוך כדי השיחה הוא קיבל הוראות מה לשאול אותי.
אמרתי לו שא.ב.ח .אמרה שתרצח יום לפני הרצח.
הוא אמר לי שהיא כבר הייתה שם והם יודעים שהיא לא רצחה.
הם לא ידעו שתמר בקשר כמעט יום יומי עם החברה שלה ,ולא לקחו בחשבון שהיא תגיד לה מה שא.ב.ח .אמרה לה.
אם תמר לא הייתה מספרת יום לפני את מה שא.ב.ח .אמרה לה אז כל הסיפור לא היה מתגלה ,והיו חושבים שהרצח
לאומני.
תמר גם התקשרה לחברה כנראה ממש לפני הרצח ,אבל החברה לא ענתה לשיחה.
תמר גם אמרה לחברה שא.ב.ח .אמרה לה שהיא תהרוג אותה אם היא תגלה למישהו שהיא רוצחת סדרתית.
בבניין אחר שתמר קשורה אליו מתו מוות לא טבעי שני אנשים בהפרש קטן ,ועוד אחד כמעט מת ,ואז תמר אמרה לחברה
שלה "היא עוד תהרוג את כולנו".
אבל זה נשמע דמיוני ולכן הן לא עשו כלום.
כשהחוקרים ראו שאני ממשיך לחקור ,אז הם הזמינו אותי למגרש הרוסים ולקחו ממני טביעות אצבע בפחם ,כדי להפחיד
אותי.
חלילו הסיע את א.ב.ח .לירושלים אבל הוא לא רצח בעצמו.

https://news.walla.co.il/item/3224176
החיים של החתולים יותר חשובים לה מהחיים של אנשים.
לא.ב.ח .יש הרבה חתולים וכלבים.
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https://news.walla.co.il/item/3213126

מיד לאחר הוודא הרצח ,הודעתי למשטרה כי א.ב.ח .חולת נפש מילדות ,פדופילית ,חובבת חתולים וכלבים ,שהייתה
מגולחת בראש באותו זמן ,שהכירה את תמר כדורי וביקרה אצלה ,והייתה גרה בארמון הנציב ,והייתה גרה בזמן הרצח
ברחוב חוגלה ,איימה יום לפני הרצח שתרצח את תמר כדורי.
תמר סיפרה את זה לחברה שלה שסיפרה לי.
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https://news.walla.co.il/item/3321800

https://news.walla.co.il/item/3219175

מסרתי לחוקרים תמונה של א.ב.ח .מחופשת לגבר ,לובשת מעיל של חברת שמירה ,ועם אוזניות.
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https://news.walla.co.il/item/3312108
היא כותבת שיש לה דרגה במשטרה

פה היא קראה לעצמה טום קרוז היפה וכתבה שבתור עבודה שלה שומרת על מכוני ליווי היא ראתה את רון קובי.
והיא שוב משתמשת בביטוי לב חזק.

א.ב.ח .הייתה חיה עם דרוזים ובדואים ,ומשתמשת בחומר מרדים כדי לרצוח אנשים.
כאן היא מתארת את זה.
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ושהיא קובעת עם אנשים פגישות ביער ושורפת אותם.

המשטרה מעסיקה אותה ואחרות ברשת לא חוקית של סחיטה של אנשים שהולכים לבתי זונות.

היא קראה לעצמה כלבת.
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https://news.walla.co.il/item/3217736
היא כתבה את התגובות מהטלפון הנייד שלה.
אין מצב שהמשטרה לא היתה מגלה את הטלפון ממנו היא כתבה את התגובות והיתה יודעת שהיא היתה בדירה בשעות
 12:00עד .23:30
מערכת התגובות רושמת כל תגובה ,מאיזה כתובת אינטרנט היא נכתבה ומתי בדיוק.
למשטרה יש גישה למערכת הזאת והיא יודעת מי כתב כל תגובה.
אין אפשרות לראות את התגובות או לכתוב תגובה בלי רישום של הכותב.
אם לדוגמא תתקינו את התוכנה  TORשמאפשר לגלוש בצורה אנונימית ,לא תראו את התגובות.
המשטרה יודעת שהיא רוצחת ומסתירה את זה מאיתנו.
המשטרה קיבלה ממני דווח על התגובות.
המשטרה סירבה להתייחס לתגובות.
החברה שמעה מתמר ולכן העדות שלה חשובה ולא שלי.
בכל זאת החוקרים הזמינו את שנינו לחקירה אבל חקרו רק אותי והחברה נשארה בחוץ  4וחצי שעות.
בחקירה החוקר איים עלי ברצח ושאל אם אנחנו לא מפחדים למות.
החוקר שאל את שנינו אם אנחנו מסכימים להיחקר בפוליגרף וענינו בחיוב.
אבל הוא שלח רק אותי להיחקר ולא את החברה.
זאת דוגמה לכסף שהם מבזבזים ולכך שהם פועלים בהגיון הפוך.
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הפוליגרף לא היה יכול לסייע לחקירה כי כל מה שאני אומר וכותב זה ממה ששמעתי מהחברה של תמר וממה שאני קורא
בעיתונות.
הטכנאי שאל אותי שאלות ואם הייתי מספר לו על משהו שהסתבכתי אז הם היו מנצלים את זה לסחוט אותי לא לדבר
יותר על הרצח.
השארתי לחוקר שי כונן  USBעם  1000קבצים הוכחות שא.ב.ח .רצחה .בחלק מהן יש הוכחות גדולות יותר שלא כתבתי
עליהן פה ,בינתיים.
הוא לא הסכים לראות אותן או להכניס אותם למחשב של המשטרה ולא החזיר לי אותו.
יש לי הוכחה שהוא מסר ביד את ה  USBלא.ב.ח.
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פה היא קראה לעצמה שכיר חרב עילוי לשעבר ובשם שימי ,בעלה של הבת.
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https://news.walla.co.il/item/3381926

עד אז המשטרה לא פרסמה מתי הרצח היה.
התגובות נכתבו ביום חמישי ולא הגיוני שהיא תיקח איתה את הטלפון ,כי אז יהיה אפשר לבצע איכון שלו.
לכן חשבתי שהרצח היה ביום שישי.
בתחנה ביבנה הראיתי לחוקר את התגובות ואמרתי לו שאני חושב שהרצח היה ביום שישי.
על מנת להראות לי שאני טועה ואין קשר בין התגובות לרצח ,אחרי כמה ימים הוא פרסם את הוידאו שמראה שהרצח היה
ביום חמישי ,ולא הסתיר את השעות.
אלא שזה לא הוכיח שהיא לא רצחה ,אלא הוכיח שהיא לא פחדה לקחת את הטלפון איתה ולכתוב על הרצח בזמן הרצח ,כי
היא לא פחדה מהמשטרה ,כי היא עובדת עבור המשטרה ,ויש לה אפילו דרגה במשטרה.
היא כתבה שהיא רוצחת סדרתית שרצחה לפחות  20אנשים והיא מתכוונת לרצוח עוד  50ויש לה לב חזק כמו של רוני
אלשיך ואנחנו ( הציבור ) אכלנו אותה .היא תמשיך לרצוח מבלי להיתפס.

https://news.walla.co.il/item/3212850

הכתבה הייתה על צעירה שטיפסה על עמוד חשמל והתחשמלה למוות.
הצעירה טיפסה על עמוד החשמל כיון שא.ב.ח .נתנה לה את התרופות הפסיכיאטריות שלה ואמרה לה לטפס.
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https://news.walla.co.il/item/3344901
אני מאמין שגם במקרה הזה היא נתנה את התרופות הפסיכיאטריות שלה לאחרים ,וזה שיגע אותם.
היא כותבת שבן אדם לא רוצח בלי סיבה .כלומר הסיבה היא התרופות שהאדם קיבל בלי ידיעתו.
אולי היא מוכרת את התרופות הפסיכיאטריות שלה לאנשים בתור סמים .אולי היא שמה להם באוכל.

https://news.walla.co.il/item/3344901

יש גם צוי איסור פרסום על צו איסור פרסום.
רוני אלשייך הפך את המשטרה למשטרה של אסד.
אסור לנו לדעת כלום כמו בסוריה.
והמשטרה יכולה לעשות הכל חופשי.
אחרי כמה ימים החוקרים אמרו לי ולחברה של תמר שא.ב.ח .לא רצחה.
לא הייתה להם שום יכולת לברר את זה תוך כמה ימים.
החוקרים אמרו לי שהיא לא חולת נפש למרות שידוע שהיא כן חולת נפש.

אחרי שעברה שנה מהרצח התקשרתי לבעלה של הבת ואמרתי לו שאני חושד בא.ב.ח.
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אחרי כמה ימים וולדי מצוות החקירה הזמין אותנו לחקירה למשטרת בית שמש.
הכניסו רק אותי לחדר.
הסתבר לי שהחקירה לא הייתה לעזור להם למצוא מי חלילו וא.ב.ח ,אלא לאיים עלי שלא אתעסק בנושא הזה.
וולדי האשים אותי שאני אובססיבי ולא ממשיך עם החיים שלי ,והאשים אותי שביצעתי עבירה לפי חוק בזק והטרדתי
מינית את הילדות של שרי ,הבת של כדורי.
הוא החתים אותי על ערבות כספית שלא לדבר עם בני המשפחה ולומר להם שאני חושד ש.א.ב.ח .רצחה.
וולדי לא הסכים למסור לי מי מסר את התלונה ,העתק שלה ,והעתק של הערבות.
אמרתי לוולדי שבסוף תהיה ועדת חקירה וכדאי לו להיות עד מדינה.
הגשתי תלונה למח"ש נגד וולדי ומח"ש ענו לי שוולדי לא עשה עבירה.
הבנתי שהמשטרה מתנהגת כמו מאפיה .לחץ דם שלי עלה ויומיים הייתי בחדר מיון.
אחרי שנרגעתי הגשתי תביעה קטנה נגד המשטרה.
במקום להביא את וולדי ,הפרקליטות הביאה שוטר אחר ,איציק ,שהעיד עדות שקר שהוא זה שחקר אותי.
מהעדות שלו מבינים שביתם של בני הזוג הגישה את התלונה נגדי.

כלומר ,המשטרה מתעלמת מהעובדה שהמתלוננת חשודה פוטנציאלית ברצח ,מקבלת ממנה תלונה אינטרסנטית שלה נגדי,
מכריחה אותי לא לדבר על א.ב.ח .ומאיימת עלי בתפירת תיק מיני.

https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2019/Article-f4f223a034e4861004.htm
שרי אמרה שהיא רוצה לפענח את הרצח של הוריה:
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https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636494,00.html
בכל זאת היא הגישה תלונה נגד מי שמנסה לפענח את הרצח.
איפה היא הייתה כאשר עצרו את האחים שלה שלושה חודשים והאשימו אותם ברצח ההורים שלהם?
למה אז היא לא הלכה לעיתונות ואמרה שזה לא יכול להיות ,כמו שכולם אמרו שזה לא יכול להיות?
פתאום היא דואגת לאחים שלה ולא רוצה שאני אטריד אותם ואומר להם במי אני חושד?
כדי להסתיר ממני ששרי הגישה את התלונה ,כאשר ביקשתי העתק של התלונה הפרקליטות אמרו לי לבקש ממשטרת בית
שמש .כאשר פניתי למשטרת בית שמש הם אמרו לי לפנות לפרקליטות .כאשר חזרתי לפרקליטות הם לא ענו לי.
החברה של תמר העידה בבית משפט שא.ב.ח .איימה.
השופטת פחדה מהמשטרה ורצתה לסגור מהר את התיק ,ואמרה שזה לא בסמכותה.
גם אני נלחצתי מזה שהמשטרה מביאה עד שקר והסכמתי להצעת השופטת לסגור את התיק.
כאשר חזרתי הביתה ראיתי כי יש לי מכתב ממח"ש שאומר שהם חקרו את וולדי ,ולא את איציק.
לכן ביקשתי לבטל את פסק הדין.
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השופטת פחדה מהמשטרה ולא הסכימה לבקשתי.
התלוננתי למח"ש ,משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין על שהביאו עד שקר.
הם ענו לו שמותר לשוטר שלא חקר אבל ישב בחדר לחתום כאילו הוא חקר ולהעיד בבית משפט.
שאלתי עו"ד אם זה נכון והוא אמר שבוודאי שלא ומדובר בעדות שקר.
המשטרה ,משרד המשפטים ,מח"ש ולשכת עורכי הדין עברו על החוק ,וכתבו לי דבר שקרי.
אם המשטרה ,מח"ש ,הפרקליטות ומשרד המשפטים ולשכת עורכי הדין טוענים שמותר להביא עד שקר לבית משפט ,סימן
שמדובר בעניין פוליטי ולא מקרה קטן.
גם חלילו וא.ב.ח .לא פחדו להשתמש בטלפון שלהם בזמן הרצח.
ההסבר היחידי זה שהם ידעו שהמשטרה לא תעשה נגדם כלום.
א.ב.ח .קוראת לעצמה רוני השועל והגאון.
בשעה  11:30בערב יהודה כדורי הגיע לבית ואז נרצח.
מכאן כי חלילו וא.ב.ח .חיכו ליהודה כדורי בדירה הרבה מאוד שעות.
הם לא היו יכולים לאכול או לעשות משהו בדירה שישאיר . DNA
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לכן הם הלכו לדירה השנייה וחזרו.
מהי מטרת הרצח
המשטרה ,על סמך השריטה בצוואר של הדר בצלאל ,טענה כי המניע הוא לאומני ,והעבירה את החקירה למחלק מיעוטים.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5453895,00.html
אבל יהודה היה לא אדם רגיל ,כל העיר הכירה אותו שהוא עשיר ומפרנס מאות ישיבות.

https://www.20il.co.il/%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%A0
אתר החברה של יהודה מראה כי יש לחברה יש לקוחות גדולים כמו חברת אמדוקס ובנק דיסקונט .והיא
שווה מאות מיליוני שקלים ואולי אפילו מיליארדים.
ולכן ברור שהסיבה היא כספית ולא לאומנית.

78

/https://www.israeltaxrefund.co.il
אלשיך ידע שהחברה שווה מאות מיליונים ואולי מיליארדים ממידע שהוא הזמין מבני גנץ וחברת המימד החמישי.
החברה הוקמה על ידי גיא כספי שגם הוא מהמוסד כמו אלשיך.
אלשיך השתמש בחברה לרגל על הכספים של ראש הממשלה וחברי ליכוד אחרים.
משרד המשפטים מעכב את חקירת המימד החמישי כדי שזה לא יתגלה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E
%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99
העבירו את החקירה לגוף קטן וחלש שנקרא רשות התחרות ,שבמציאות לא מתפקד.
אלשיך הגאון אמר לחלילו לעשות שריטה בצוואר של ילדה שגרה בבניין כדי שהחקירה תעבור למחלק מיעוטים שמשתף
אתו פעולה.
אחר כך הוא ניסה להפליל את הבנים ,כדי שהבת תקבל את החברה והבנים לא יקבלו כלום.

הדירה הייתה הפוכה .מה שמראה שחלילו וא.ב.ח .חיפשו את הצוואה.
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https://www.youtube.com/watch?v=jgsvLUDDr9M&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7
%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
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.כל מי שמכיר את הבנים אמר שאין סיכוי שהם קשורים לרצח

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5465759,00.html

https://www.youtube.com/watch?v=3ZF_UHlacPU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7
%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
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.המשטרה עברה על החוק ועצרה אותם על כלום

https://www.youtube.com/watch?v=L3QeeFZVdH4&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%
94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99

https://www.mako.co.il/news-law/2019_q4/Article-566715cf76bce61026.htm
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המשטרה אפילו עצרה לשלושה חודשים ,ושופט קבע שזה לא היה מוצדק.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636948,00.html
המשטרה מרוויחה זמן ומשקרת לנו שכל פעם שיש לה קצה חוט.
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https://jerusalem.mynet.co.il/local_news/article/m_411211
.המשטרה שיקרה שהיה נתק בין הזוג לבנים
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https://www.youtube.com/watch?v=7V0JxOu7BA4&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7
%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
במציאות היה נתק בין בני הזוג לבת ובעלה.
תמר אמרה שהיא מתכוונת לנשל את הבת מהירושה שלה.
השופט קבע שאין כל חשד סביר נגדם ומתח ביקורת על משטרה.

https://www.haaretz.co.il/news/law/1.8222031
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המשטרה אמרה שעצרה את הבנים כי היא מחויבת להשתמש בכל המשאבים.

אם המשטרה מחויבת להשתמש בכל המשאבים ,למה היא לא עצרה את א.ב.ח ואת הבת ובעלה?
הבת אומרת לכתבים שהיא רוצה שהרצח יפוענח אבל היא הגישה נגדי תלונה במשטרה על זה שאני מנסה לפענח את הרצח.
החוקר וולדי אמר לי שאני מטריד את הבנים וזאת עבירה לפי חוק בזק אבל הבנים לא התלוננו ומכאן שאין עבירה.
שרי הללי הבת לא מוסמכת לדבר בשם הבנים והמשטרה לא הייתה צריכה לטעון שאני מטריד אותם כי הם לא התלוננו.
לפני כל חקירה החוקר צריך לברר אם התלונה נכונה.
שרי הללי שיבשה חקירה ,וקיבלה גיבוי מהמשטרה ,מח"ש ומשרד המשפטים.
אותה משטרה שעצרה והתעללה בבנים במשך חודשים ,פתאום דואגת להם ,שאני אדבר איתם בטלפון על מי שרצח את
ההורים שלהם.
החוקרים עובדים עבור שרי והיא התלוננה פעם אחת שהם לא עדכנו אותה מה הם עושים.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5636494,00.html
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https://www.bhol.co.il/news/1055115
שרי הבת התקשרה לזוג ביום רביעי וביום חמישי ,ולאחר שלא ענו ביום ראשון היא הזמינה מכבי אש.
זאת לא הפעם הראשונה שמכבי אש הוזמנו לדירה.
רוב הזמן תמר הייתה בבית.
כמה חודשים לפני כן הייתה ברית לנכד שלה ברמות.
יהודה נסע ביום שישי ותמר החליטה להישאר בבית.
בשבת בבוקר תמר החליטה להגיע לברית ולקחה מונית וחזרה אחרי כמה שעות.
כאשר היא חזרה היא ראתה שמכבי אש פרצו לדירה.
היא התקשרה לחברה ואמרה לה שהיא לא מבינה איך זה יכול להיות.
לדעתי מישהו שהיה בברית ניצל את ההזדמנות לפרוץ לדירה.
כאשר סיפרתי את זה לחוקר הוא שיקר לי שאין רישום של דבר כזה.
לא יכול להיות שלא יהיה רישום של אירוע של כיבוי אש.
הרצח היה ביום חמישי.
המשטרה שיקרה שהרצח היה ביום שישי.

https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2019/Article-f742476c2a25861004.htm
לפי הפרסומים סיבת המוות לא הייתה הדקירה ,אבל אסור לעיתונאים לכתוב חניקה כי יש צו איסור פרסום.
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https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2019/Article-f742476c2a25861004.htm

לפי דברי "רוני" היא חנקה אותם.
גם הנערה שנדקרה יום לפני כן סיפרה שהבחור ניסה לחנוק אותה.

/https://13tv.co.il/item/news/domestic/crime-and-justice/newsitem-761385
המשטרה הודיעה שהקימה שני צוותי חקירה שונים שלא אמורים לדעת מה הצוות השני עושה.
צוות אחד מודיע לרוצחת שהצוות השני שם עליה מעקב.
שאלתי עו"ד את השאלה הזאת:
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אני לא מסכים למה שהעו"ד כתב.
אם היא אמרה שיהיה על המצפון שלה כאשר היא תמות ,זה סימן שהיא תיכננה והתכוונה לרצוח אותה ,ויש תכנון וכוונה.
רק מי שרוצח ,המצפון שלו יכול לייסר אותו.
חולה נפש יכול להשוויץ ברצח שבוצע בעבר ולהגיד שהוא עשה אותו.
אבל חולה נפש הוא לא נביא .הוא לא יכול לדעת שיהיה רצח אלא אם כן הוא מעורב ברצח.
אילו זדורוב היה אומר לחברה של תאיר רדה שהוא ירצח את תאיר והרצח היה למחרת היו מרשיעים אותו על סמך זה.
ההודעה המוקדמת על הרצח של א.ב.ח .לא ניתנה כמו במקרה של זדורוב תחת לחץ.
החוק קובע:
"המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו ,בחירותו ,בנכסיו ,בשמו הטוב או פרנסתו ,שלו או של אדם אחר,
בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו ,דינו -מאסר שלוש שנים".
וגם רק מי שמעורב בהתאבדות של האחות במרכז היה יכול לדעת לפני ההתאבדות שהאחות תתאבד.
מסרתי למשטרה עוד מאות ראיות דומות ,המשטרה מעולם לא שלחה לי אישור שהיא קיבלה את הראיות או זימנה אותי
לשיחה.
המשטרה לא חשבה לעצור אותה כפי שעצרה את הבנים ,לא עשתה עליה מעקב ,וכאשר עשתה מעקב אז היא הודיעה לה
להיזהר באותו הזמן כדי לא להיתפס ,ואיימה עלי שאני אובססיבי שהיא א.ב.ח ,.איימה עלי בתפירת תיק מיני ,הכריחה
אותי לא לספר לבנים שאני חושד בה ,מה שמנוגד לחוק חופש הדיבור.
המסקנה שלי זה שהרצח היה פוליטי.
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כאשר החוקרים הבינו שא.ב.ח .של כדורי היא רוצחת סידרתית ,הם היו בקונפליקט.
הם לא יכולים להעמיד אותה למשפט כיון שהיא תעיד שהם שלחו אותה.
לכן כל מה שהם עשו ועושים זה לשלוח אותה לטיפולים פסיכיאטרים שבהם משכנעים אותה לא לכתוב תגובות לכתבות.
ראש החקירה שטרק לנו את הדלת היה בבעיה גדולה .הוא לא רוצה לתת לה לרצוח סידרתית אבל יש לו בוסים.
גם החוקרים שעצרו לשווא  10אנשים אמרו להם שהם עושים את זה כי יש להם בוס ,והם עושים את זה בלי הגיון.
לאיזה בוסים לא אכפת שהמשטרה תעצור לחינם  10אנשים ותתעלל בהם? שתחקור  500אנשים שלא קשורים? שתבזבז
עשרות מיליוני שקלים ,ושרוצחת סידרתית תשרוף ותרצח את כל המדינה?
רק לבוסים שזה משרת את האינטרסים שלהם :החלפת השלטון.
האזרחים רואים שהשלטון הנוכחי לא משתלט על הפשעים ורוצים להחליף אותו.

 17חודשים אחרי הרצח המשטרה פרסמה סרטון חלקי והסתירה את השעות ולא ציינה את המיקום של המצלמות.
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-770348
המשטרה עצרה לחינם אנשים רבים וחקרה לחינם  500לקוחות של חברת ראיית החשבון ,וביזבזה עשרות מיליוני שקלים.
הלקוחות הם בעיקר שכירים שמקבלים החזר מס מעבודה נוספת .מדובר בסכומי כסף קטנים.
אם הם לא מרוצים הם יכולים לעבור לחברה אחרת.
הם לא ירויחו שקל אחד מרצח של בעל החברה ואישתו.
למה המשטרה בחרה להוציא עשרות מיליוני שקלים ולעצור אנשים רבים ולחקור את כל העולם במקום לפרסם את מה
שהיא יודעת ולבקש את עזרת הציבור כבר מההתחלה?
המשטרה קבעה כי מלבד השריטה והרצח חלילו וא.ב.ח .עשו עוד  3פריצות בשכונה.
זה משלש את הסיכוי שמישהו בשכונה היה מזהה את הפורצים  /דוקרים  /רוצחים.

https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2019/Article-f4f223a034e4861004.htm

לא רק שהם לא חקרו את א.ב.ח ,ומאיימים עלי ,אלא שהם גם משלמים לה לערער את המדינה.
ככה הציבור יראה כל כך הרבה שריפות ,היעלמויות ורציחות שהוא יאשים את השלטון וירצה להחליף אותו.
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בכסף היא קנתה דירה במרחק  20דקות נסיעה מקיסריה.
היא מגיבה בקיצוניות נגד ראש הממשלה.
יכול להיות שהם שומרים עליה כדי שתרצח את ראש הממשלה.
היא משתמשת גם בשם רוני וגם בשם טובה ומאפיין אותה השימוש בשם זיבי ותתעורררררו.

מסתבר שלא רק אני סובל ממח"ש.
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https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.9138294
.השר אוחנה ביקש להקים ועדה שתבדוק את פעילות מח"ש

https://www.facebook.com/mkamirohana/videos/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA/%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%A9/2639007039701825

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5674641,00.html

.במשך שנה בית המשפט עיכב את הקמת הוועדה ואחרי שנה קבע שלא תוקם
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https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-821023
אוחנה ביקש הסבר ממפכ"ל המשטרה.
המפכ"ל סירב לשתף אותו בענייני החקירה.

https://www.bhol.co.il/news/1164277

בית המשפט התנגד לועדת מח"ש כיון שהוא קיבל הוראה להתנגד ממשרד המשפטים.
כל גוף ממשלתי חייב להיות מפוקח על ידי גוף מעליו.
בית המשפט העליון קבע שמח"ש לא תהיה מפוקחת על ידי גוף אחר.
בכך ,יחד עם משרד המשפטים המשטרה יכולה לרצוח כל אחד מאיתנו ,בלי שהעיתונות תוכל לפרסם את זה.
בית המשפט העליון מנע ועדת חקירה הקבועה בחוק.
החוק נותן לממשלה להקים ועדת חקירה ולבית המשפט העליון אין זכות לבטל אותה.
שופטי בית המשפט העליון עברו על החוק.
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_https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA
%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94
השופטים עברו על החוק.
 .1ראתה הממשלה שקיים עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית אותה שעה הטעון בירור ,רשאית היא להחליט על
הקמת ועדת חקירה שתחקור בעניין ותמסור לה דין וחשבון.
( .8א) ועדת חקירה אינה חייבת לנהוג לפי סדרי הדין של בית משפט ,והיא רשאית לקבל כל ראיה שהיא
בכל דרך הנראית לה מועילה ולקבוע סדרי חקירתם של עדים; והכל כשאין בחוק זה או בתקנות לפיו הוראה
אחרת לעניין זה.
(ב) ועדת חקירה אינה כפופה לדיני הראיות כשאין בחוק זה הוראה אחרת לעניין זה.
24א( .א) המשפיע או המנסה להשפיע שלא כדין על ועדת חקירה או על חבר מחבריה בכל הקשור לעבודת
הועדה ,דינו  -מאסר שנה.
 .29סמכויות הממשלה לפי חוק זה אינן ניתנות לאצילה.
 .31שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצועו ,לרבות סדרי
דין בוועדות חקירה.

94

"רוני" מודיעה שרצחה  20אנשים ותרצח עוד.
יש מידע שהיא לא מסכימה לקחת את התרופות הפסיכיאטריות שלה.
המוח של אדם בריא שמקבל תרופות פסיכיאטריות משתגע.
https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-50634-00.html

א.ב.ח .ניסתה לשכנע את תמר לעזוב את יהודה כי היא אשכנזיה והוא ספרדי.

https://news.walla.co.il/item/3317718

למה שאלירן מלול ירצה לחנוק את אשתו ואחר כך לדקור אותה?
אדם נורמלי לא ירצח וילך לישון ואחר כך יחכה למשטרה ובית משפט שישימו אותו בבית סוהר כל החיים.
אולי המשטרה מסתירה מאיתנו עשרות או מאות מקרים שבהם הנשים מתו מחניקה ודקירה והבעלים התעוררו עם
סכינים בידיהם והם יושבים בבית סוהר על רצח נשותיהם.
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תמר ומיכל אשכנזיות ורוני קוראת לעצמה מדביר פולנים כי היא הורגת אשכנזים

https://news.walla.co.il/item/3316565

https://news.walla.co.il/item/3316491
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https://news.walla.co.il/item/3416302
היא גם הרגה באמצעות סודה קאוסטית בקפה( .לא לנסות בבית).

האם היא הציתה הרבה בתים.
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https://www.israelhayom.co.il/article/672047
כל המגיבים באתר וואלה יודעים על "רוני".
המשטרה לא אוסרת תגובות פוליטיות לא חוקיות כמו זאת.

https://news.walla.co.il/item/3420576
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היא הציתה בניין בתל אביב ליד עזריאלי וכתבה "אנחנו מחוייבים לרגיעה".

https://news.walla.co.il/item/3318232
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גם פה
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היא זרקה קשיש מחדר מדרגות בבאר שבע ואחרי שבוע זרקה שני אנשים ברחוב קשאני בתל אביב.
היא בחרה ברחוב קשאני כי היא הייתה גרה ברחוב קשאני בארמון הנציב בירושלים.
איך המשטרה מעיזה לטעון שאין קשר בין המקרים .שני אנשים יפלו לפיר של חדר מדרגות תוך שלוש שעות באותו בניין?

https://news.walla.co.il/item/2506069

אלה רק דוגמאות מתוך מאות ראיות שנמסרו למשטרה.
חלק מהראיות מצביעות ישירות על א.ב.ח אבל הם לא נכתבו פה כיון שזה היה מגלה מיהי א.ב.ח.
יש לי שיטה שלפיה אני יודע מתי היא עושה עבירות.
לפי השיטה הזאת ידעתי איזה עבירות היא ביצעה.
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תוך הכתיבה הזאת ,הדרך הזאת אישרה לי שב  17.2.2021היא הציתה בית אבות גדול בחדרה ,ואחר כך מרכז מסחרי גדול
בראשון לציון.

https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-822538
השיטה הזאת הראתה לי שהיא גם זרקה את הילדה הזאת

https://www.mivzaklive.co.il/archives/427541
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https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-822572
אם אני יודע את זה באמצעי פשוט ,גם המשטרה צריכה לדעת את זה.

מי שזוכר את התיירת מקנדה שנפלה מקומה  5במדרחוב לפני  40שנים ,היא הייתה חברה של א.ב.ח.
היה אז מקרה של תלמידת תיכון שירתה בהורים שלה עם רובה של אבא שלה ,גם היא הייתה בכיתה שלה.
א.ב.ח .הכירה את יהודית גמרוף שהמשטרה פרסמה כנעדרת ב .16.2.2021

/https://www.kolhair.co.il/jerusalem-news/152157
אני והחברה מסרנו עדות ארוכה במשטרה על הקשר ביניהן.
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השוטרת שיתפה את השיחה בטלפון שלה וקיבלה הוראה לא לרשום בדו"ח שום דבר לגבי א.ב.ח.
כאשר השוטרת ביקשה שנחתום על מה שכתבה ראינו שהיא לא כתבה שום דבר בקשר לא.ב.ח.
כאשר הזוג כדורי נרצח ,א.ב.ח .שמה תמונות שלהם באתר הפייסבוק שלה .כאשר שתי ילדות נעלמו ליד הבית שלה ,היא
שמה תמונות שלהן באתר הפייסבוק שלה .היא שמה גם תמונה של הנעדרת הזאת.
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פה הגבתי לתגובה שלה ,והיא כתבה כל יום זה נס.
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https://news.walla.co.il/item/3423035
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https://www.israelhayom.co.il/article/675205
איך בכלל המשטרה והפרקליטות נותנים לכתוב תגובות כאלה מנוגדות לחוק שמטיפות לרצח?

אני חושב שהיא גם רצחה את חנית קיקוס.
המשטרה טענה שהרצח היה באופקים ,לאחר אונס.
הגופה נמצאה מבותרת בבאר שבע.
מדוע שמישהו יעביר את הגופה מאופקים לבאר שבע?
יש הרבה דרכים להפטר מהגופה ,יש ואדיות וחולות שאפשר לחפור בהם.
מי שישב בבית סוהר דיבר באופן חופשי עם המשטרה וסיפר לה הכל.
במקום להודות לו ,המשטרה תפרה לו תיק.
וזאת כדי לא להודות שהיא לא מצליחה לתפוס את א.ב.ח ,.רוצחת סדרתית חולה נפש.
בתחילת  2021כאשר דיברתי עם החוקר שי אמרתי לו שהיא רצחה מישהו ,הוא אמר לי "היא הפילה גם אותו?".
הבנתי שהוא יודע שהיא רוצחת.
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הוא כל הזמן אמר לנו "אין לכם ראיות".
אני מניח שאם היו לי ראיות לא הייתי חי.
שלחתי מייל למפכ"ל החדש ואמרתי שהחוקר שאל אותי" :אתם לא מפחדים למות".
המפכ"ל החדש לא חזר אלי.
אני מניח שקצינים סביבו לא העבירו לו את זה.
וגם עורך דין שאני מכיר אמר שהוא מכיר את הנושא ואני מסתכן.
ועוד מישהו שאני מכיר אמר לי ששוחח עם קצין בכיר במשטרה ואמר שכולם מכירים את הנושא ואני צודק.
עורכת דין קרובת משפחה שלי קצינה במשטרה העבירה לי מסר דרך קרוב משפחה שאסור לי להתעסק בנושא.
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