
  
  

  ביקורסיכום לאחר הפעילות   מדעטק חינוך
  

  

  ב" י-' כיתות ט–זיהוי פלילי 

  
מתים כתוצאה מדקירות  ורונלד גולדמןניקול בראון סימפסון נמצאו  לפני הצהרים ,1994 ליוני 13 ב

  .  קליפורניה,לס'משותף בלוס אנגה םלבית מחוץ סכין קטלניות

 אחד הרצים האחוריים, מפורסם פוטבול שחקן(סימפסון  O.Jן סימפסון התגרשה מבעלה וניקול ברא

  . שנתיים לפני הרצח) הטובים בתולדות המשחק

 O.J   כימשטרה לחשודההובילו את ) עדויות והתנהגויות, ראיות מזירת הרצח( ראיות 101 -קרוב ל

  . הוא הרוצחסימפסון 

  
  :בזירת הפשע לא נמצאו

  טביעות אצבע .1
 )סכין(כלי הרצח  .2

 תסימני פריצה או שוד בבית הנרצח .3

  
  : הראיות שנמצאו בזירת הפשעחלק מ
  של ניקול בראון מוכתמות בדם בחדר השינה ) נעל(טביעות רגל  .1
 ליד גופתו של רונלד גולדמן נמצאה כפפה ספוגה בדם  .2

  סיבי בד ושיערו גולדמן נמצאעל חולצתו של רונלד .3

 נמצאו שערות על הכפפה  .4

 על הדלת ובחדר האמבטיה, בכניסה לבית, כתמים חשודים כדם בשביל המוביל לבית .5

  
  O.J SIMPSON:של רכבו חלק מהראיות שנמצאו ב

  מגבת ספוגה בדם .1
 על השטיח ועל ההגה, כתמים חשודים כדם על דלת המכונית ליד הנהג .2

 ולר במזומן  מיליון ד9קרוב ל  .3

 ...) 'זקן וכו, יףשפם מזו(אקדח ובגדי תחפושת , כוןתיק שיש בו דר .4

  
   :O.J SIMPSONראיות מביתו של 

 כתמים חשודים כדם על הכיור ובאמבטיה  .1

 זוג גרביים ספוגות בדם בחדר השינה .2

  
  

  : ראיות נוספותהחלק מ
  O.J SIMPSONחתכים טריים בידיו של  .1
  עקב מהירות מופרזת O.J רדף אחרי מתנהלה, כמה דקות לאחר הרצח .2

3. O.J הילדים משמורת וגרושתו ניהלו מאבק על  

 היותם נשואיםבעוד  ,גרושתו הגישה נגדו מספר תלונות על אלימות פיזית .4

 שעת הרצחלאין אליבי   O.Jל  .5

6. O.Jעבר טיפול פסיכולוגי לשליטה בהתפרצויות זעם ואלימות פיזית כלפי אחרים  

  
  
  ? ומדועלאיזה מהראיות תבצע בדיקה בשטח לפני שליחתן למעבדה  •  

 ? דים כדםכיצד ניתן לבדוק כתמים חשו •

 ? )נעל( עובדות ניתן להסיק מטביעות רגל אילו •

  

 



  
  
  
  
  
  
  

  : התוצאותמ להלן חלק ת כל הראיות ושמיעת העדיםלאחר בדיק
  
  O.J לערו שי שות אתל חולצתו של רונלד גולדמן תואמערות עהש .1

 הרצחביום   O.Jסיבי הבד שנמצאו על חולצתו של רונלד תואמים לחולצה שלבש  .2

ניקול בראון גרושתו של  לשיער שאת התואמים השערות על הכפפה שנמצאה בזירת הרצח  .3
O.J  

מידת נעליו את תואמת ו) לפי המידות האמריקאיות (12ם מטביעת הרגל הינה מידת הנעליי .4
  O.Jשל 

בתקופה ש  BRUNO MAGLIונדירה של ת איטלקית מיוחד טביעת הנעל מעידה על נעל .5
  12 זוגות במידה 299סך הכל ב ממנה בעולם נמכרו, 1991-1992שבין 

6. O.J של רשת קבוע היה לקוח BRUNO MAGLI   יורק -בניו 

 למרות הכחשותיו ,וג זהנועל נעליים מסנראה  O.J 1991-1993תמונות מהתקופה שבין ב .7
 על רכישתן

  לניקול בראוןתואם לדמה שלהדם מטביעות הנעל  .8

 רונלד ושלו,  ניקולתואם את דמם של O.Jהדם במכוניות של  .9

  O.Jמדמו של הן טיפות הדם ליד טביעות הנעל  .10

של הוא המכונית ובחדר האמבטיה , על הדלת, הדם שנמצא בשביל המוביל לכניסת הבית .11
O.J  

  מליון170 ל 1הינה  O.J ההסתברות שכתמי הדם אינם שייכים ל מבחינה סטטיסטית  .12

 מיליארד 57 ל 1  היא חף מפשע O.J כי ההסתברות , כתמי הדםתמראי .13

.  O.J-תאמה לדם של ניקול והנמצאה   O.J  הדם על הגרביים שנמצאו בביתו שלמבדיקת .14
 .מיליארד 21 ל 1 הינה ההסתברות

ל לגבי הדם "כנ, רונלד ושלו,  של ניקולת דמםתערובמורכבות מ O.Jטיפות הדם ברכבו של  .15
 על המגבת

ההסתברות שהדם יהיה שייך למישהו אחר , על הכפפה נמצאו כתמי דם השייכים לניקול ורון .16
  ביליון 41 ל 1הינה 

ב ונעשתה התאמה "ארה פעמים לכל טיפת דם במעבדה הכי גדולה ב11הבדיקות נעשו  .17
 .  פעמיםO.J 11לדמו של נוספת 

  O.Jסיבי הבד שהיו על הכפפה תואמים לריפוד שיש ברכבו של  .18

  והכפפה השנייה נמצאה בביתוO.J מידתו של XLמידת הכפפה הייתה  .19

שנה זו שנמכרו מהן בו 1990 בשנת O.Jהכפפות זהות לכפפות שניקול רכשה עבור  .20
  זוגות200ב אך ורק "בארה

  
 

 על רצח ניקול בראון ורונלד  סימפסון כתב אישוםO.Jהוגש נגד לאחר עיבוד על הראיות 
  . גולדמן

  
  
  
  

  
  !  ובסופו של המשפט הוא זוכה מכל אשמה ולא הורשע היה מתוקשר מאודO.Jהמשפט של 

  
  

  

  

  ? O.Jמה לדעתך הטענה העיקרית של עורכי דיניו של  •

  נמק ?  היה יוצא לחופשיO.Jהמשפט היה מתקיים בימינו האם /אם הרצח •

  ?O.J בדיקות נוספות היית מבצע בכדי להרשיע את אילו •

 ?   אותו מקרה רצח סימפסון עלO.Jהאם ניתן לנהל משפט נוסף נגד  •

כיצד במעבדות לזיהוי פלילי הגיעו למסקנות ותוצאות חד משמעתיות שכתמי הדם אכן   •
   ? ניקול ורונלד,O.J -שייכים ל

 ?הרשעה על סמך בדיקה זו/כתב אישום/האם לדעתך ניתן לבסס תביעה •


