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  תמבקשה

  

  מדינת ישראל

  אורלי פיתוסי  ע"י ב"כ עו"ד 

  

  נגד

 

   שו# תורזמ# (עציר)  משיבה

  ע"י ב"כ עוה"ד ארז בר צבי ועיד# גמליאלי

  1 
#>1<#  2 
  3 

  4 

 5  פרוטוקול

  6 
#>2<# 7 

 8  החלטה

 9תו� ההליכי� המשפטיי� נגדו על רקע כתב אישו�  זוהי בקשה למעצרו של המשיב עד  .1

 10 –המייחס לו, לכאורה, עבירות של החזקת ס� מסוכ$ שלא לצריכה עצמית והשמדת ראיה 

 11 .25.3.2019עבירות מיו� 

  12 

 13, במסגרת חיפוש משטרתי יזו� הגיעו שוטרי� מתחנת אשקלו$ לביתו 25.3.2019נטע$ כי ביו�   .2

 $14. המשיב הבחי$ בשוטרי� מקיפי� את הבית וניגשי� של המשיב ברחוב השופטי� באשקלו

 15 108.56לדלת הבית. המשיב מיהר לחדר הכביסה והפעיל את מכונת הכביסה שבתוכה היו 

 16גר� נטו של ס� מסוכ$ מסוג  38.01גר� נטו של ס� מסוכ$ מסוג קוקאי$ עטו* בניילו$ נצמד, 

MDMA 17נטו של ס� מסוכ$ מסוג  גר� 97.83,בתו+ גרב במספר אריזות בעטיפות פלסטיק ו 

 18  קנבוס בשקית ניילו$ ירוקה.

  19 

 20עתר להורות על מעצרו של המשיב עד תו� ההליכי� המשפטיי� נגדו וזאת על  ב"כ המבקשת  .3

 21רקע הראיות לכאורה שקיימות לחובת המשיב בעבירות המיוחסות לו בכתב האישו�, 

 22הלות המשיב בבית לפני המתארי� את התנ הודעות ודוחות פעולה של השוטרי&ושתמצית$ : 

 23כניסת�, את לבושו, האופ$ בו ר. לכיוו$ חדר הכביסה וכ$ הימצאותו של המשיב בחדר 

 24שנכחו בבית בעת הודעות בני משפחתו של המשיב הכביסה כשמכונת הכביסה עובדת; 
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 1. המשיב בחר לשמור על זכות השתיקה ; חוות דעת מעבדת סמי&החיפוש ומסרו גרסת�

 2  במהל+ חקירותיו.

  3 

 4)(ב) לחסד"פ 1(א)(21אשר לעילות המעצר נטע$ כי נגד המשיב קמה עילת מעצר מכוח סעי*   

 5שכ$ ישנו יסוד סביר לחשש שיסכ$ את ביטחו$ הציבור לאור כמות וסוג הסמי� שהחזיק 

 6)(א) לחסד"פ שכ$ ישנו יסוד סביר לחשש ששחרורו 1(א)(21המשיב, וכ$ עילת מעצר מכוח סעי* 

 7הליכי משפט לאור התנהלותו של המשיב כאשר ראה את השוטרי�  של המשיב יביא לשיבוש

 8  וניסה להשמיד את הסמי�.

  9 

 10, מנגד, עתר להורות על שחרורו של המשיב בתנאי� שיבטיחו התייצבותו במשפט ב"כ המשיב  .4

 11  וזאת משו� שלשיטתו לא קיימות ראיות לכאורה לחובת המשיב. 

  12 

 13ת עבירת החזקת הסמי� שלא לצריכה , נטע$ שלא ברור מדוע ייחסה המבקשת אראשית

 14עצמית דווקא למשיב, שכ$ הוא אינו נכח לבדו בבית ואינו מתגורר לבדו בבית. בעניי$ זה הפנה 

 15אמו של המשיב; אביו של המשיב  –לכ+ שתחילה נעצרו ונחקרו כל יושבי הבית בעת החיפוש 

 16שית* פעולה וקרובת משפחה. א* אחד מה� לא מסר הסבר להימצאות הסמי� בבית ולא 

 17ימי�. עוד ציי$ כי שני הוריו של  7בחקירתו. בהמש+, אמו ואביו של המשיב א* נעצרו למש+ 

 18המשיב בעלי עבר פלילי מכביד, לרבות בעבירות סחר בסמי�, לעומת� המשיב אד� צעיר ב$ 

 19  ונעדר עבר פלילי. 21

  20 

 21יסה ואשר , נטע$ כי דוחות השוטרי� לפיה� המשיב הוא שהפעיל את מכונת הכבשנית  

 22נסמכי� על כ+ שראו את המשיב ר. לכיוו$ חדר הכביסה ונכנס לתוכו, אינ� תואמי� את 

 23מבנה הבית ואת מה שנית$ לראות כאשר עומדי� מחו. לבית ומשקיפי� פנימה מהחלונות, 

 24 25.3.2019מיו�  לדוח הפעולה של השוטר אליר# כה#כפי שתיארו השוטרי� בדוחות. הפנה 

 25לפיה� הוא עמד בחלקו האחורי של הבית והסתכל דר+ השער  31.3.2019וכ$ להודעתו מיו� 

 26פנימה לתו+ הבית ומזווית זו ראה "מישהו" ר. לכיוו$ חדר הכביסה. לשיטת הסנגור לא נית$ 

 27לראות מזווית זו בה עמד השוטר את הכניסה לחדר הכביסה, שכ$ ישנ� שני חלונות פנימיי� 

 28דר פנימי והשני פונה למחס$. בעניי$ זה הראה הסנגור אחד מה� פונה לתו+ ח –בחדר הכביסה 

 29אשר מראה את הבית על כל חדריו, ולפיו נית$ להבחי$ כי אי$ אפשרות סרטו# לבית המשפט 

 30לדעת הא� הדמויות שראו השוטרי� רצות במסדרו$ אכ$ רצו לכיוו$ חדר הכביסה ולא לכיוו$ 

 31דוח הפעולה של השוטר יעקב הפנה ל חדר פנימי אחר שישנו בבית או למטבח. עוד בעניי$ זה

 32לפיו דפק בדלת הבית בתחילת החיפוש, לאחר מספר דקות הסתכל בחלו$  25.3.2019חז# מיו& 
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 1והבחי$ בדמויות שרצות בתו+ הבית, עוד ציי$ כי במהל+ החיפוש הגיע לחדר הכביסה שנמצא 

 2ודעה של השוטר בהבחלקו האחורי של הבית וכי המשיב היה צמוד אליו במהל+ כל החיפוש. 

 3ראיתי דמויות רצות בדיעבד אחרי שנגבתה  מאוחר יותר, הוא מציי$ כי " 31.3.2019יו& מ יעקב חז#

 4שהתעמקתי ממש טוב הבחנתי במרי� רצה הלו+ ושוב בתו+ המסדרו$ של הבית וג� בחור צעיר ע� מכנס לב$ 

 5נסתי פנימה אליר$ כבר היה בחדר שבדיעבד כשנכנסנו פנימה זה היה שו$ תורגמ$... היא פתחה את הדלת נכ

 6  הכביסה יחד ע� שו$...".

  7 

 8, אשר למכונת הכביסה נטע$ כי כלל לא נית$ לדעת מתי החלה פעילותה של מכונת שלישית

 9הכביסה שכ$ א* אחד מיושבי הבית לא אישר שהוא יודע מי הפעיל את המכונה או מתי החלה 

 10מכונת הכביסה  ושל הצג של המכונה  לעבוד, השוטרי� שנכחו בחיפוש לא צילמו תמונות של

 11בזמ$ החיפוש או לאחריו, לא צולמו הבגדי� שהוצאו מהמכונה וכ$ לא נלקחו טביעות אצבעות 

 12מהמכונה. לשיטת הסנגור ייתכ$ ומכונת הכביסה פעלה במש+ זמ$ מה קוד� לכניסת 

 13סה זהה בו נראית מכונת כבי סרטו#השוטרי� לבית. בעניי$ זה הראה הסנגור לבית המשפט 

 14למכונת הכביסה בה נמצאו הסמי� ונראה כי יש על צג המכונה טיימר אוטומטי שמראה כמה 

 15זמ$ עובדת המכונה מרגע הפעלת התכנית. עוד בהקשר לכ+ נטע$ כי רק בהודעות השוטרי� 

 16המאוחרות בעניי$ צוי$ כי המכונה לא "הספיקה להוציא מי�" ומכ+ הסיקו השוטרי� כי 

 17  ).31.3.2019(הודעות השוטרי� יעקב חז$ ואליר$ כה$ מיו� בתחילת החיפוש המכונה החלה לעבוד 

  18 

 19  תיק החקירה נמסר לעיו$ בית המשפט ולהל$ בתמצית חומר החקירה:  .5

  20 

 21   דוחות פעולה והודעותיה& של השוטרי&  א.

  22 

 23"תחילה אני ודני סגרנו מאחורה.. הסתכלתי דר(  25.3.2019דוח פעולה מיו�  – 1אליר$ כה$ ע"ת 

 24לאחר מכ# הורה לי סיטבו# ללכת לקדימה להביא לה& את צו  מישהו ר* לכיוו# חדר הכביסההשער ראיתי 

 25  "החיפוש... לאחר מכ# נכנסנו ראיתי את שו# בחדר הכביסה ומכונת הכביסה מתחילה לעבוד...

  26 

 27"בהגיעי לבית דפקתי מספר דפיקות על הדלת א( לא  925.3.201דוח פעולה מיו�  – 2יעקב חז$ ע"ת 

 28... במהל( החיפוש והבחנתי בדמויות אשר רצות בתו( הביתהיה מענה לאחר מספר דקות הסתכלתי בחלו# 

 29, שו# היה צמוד אליי במהל( כל החיפושהגעתי לחדר הכביסה אשר נמצא בחלקו האחורי של הבית, לציי# כי 

 30  .    תי במכונת הכביסה שהינה עובדת..."כאשר הגעתי לחדר הכביסה הבחנ

  31 

 32אני ניגשתי לחלק האחורי יחד ע& אליר#.. " 25.3.2019דוח פעולה מיו�  – 4דניאל סיטבו$ ע"ת 

 33התמקמנו בי# חריצי השער והמתנו.. אז הבחנתי בבחור שהגיע מתו( הבית ועבר ימינה נשאר ש& כמה רגעי& 
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 1צה קצרה כהה ע& פס לב#... לציי# כי הבחנתי בשו# תורגמ# והוא ואז חוזר חזרה לכיוו# הבית שהוא לובש חול

 2  "לובש את אותה חולצה של הדמות שראיתי חולפת מהבית לכיוו# חדר הכביסה ובחזרה...

  3 

 4"אני וקובי חז# סגרנו את הצד הקדמי.. הסתכלתי מהחלו#  31.3.2019הודעה מיו�  – 3ר$ לורברט ע"ת 

 5... ואז ראיתי את שו# ביחד איציק תורגמ# ע& אליר# הבלש בתו( ד לצדשאנשי& בתו( הבית זזי& מצוראיתי 

 6בדיעבד ראיתי את מרי& מסתובבת במובאה שבי# חדר הכביסה אני לא יודע להגיד מי הגיע באיזה שלב... 

 7  ..."החדרי& לא נית# לדעת לא# היא הולכת ומה היא עושה

  8 

 9הסתכלתי מהחריצי& של השער מהע* ו בזמ# שחכינ" 31.3.2019הודעה מיו�  – 1אליר$ כה$ ע"ת 

 10וראיתי מישהו ע& מכנס לב# חולצה כחול כהה ע& לב# בקצוות ר* לכיוו# החדר כביסה מתו( הבית  האחורי

 11ואז רצתי מיד לחדר הכביסה ... הזדהיתי כשוטר שאני יודע שש& ממוק& חדר הכביסה מחיפושי& קודמי&

 12י לבוש כפי שראיתי את הבחור שר* לפני הכניסה לחיפוש ה ע& אות& פרטוראיתי את שו# תורגמ# בחדר כביס

 13    לחדר הכביסה וראיתי שהמכונה מתחילה לפעול בדיוק בהתחלה..."

  14 

 15וראיתי דמויות רצות בדיעבד "הלכתי לחלו# הצצתי פנימה  31.3.2019הודעה מיו�  – 2יעקב חז$ ע"ת 

 16וג& בחור צעיר ע& מכנס דרו# של הבית אחרי שהתעמקתי ממש טוב הבחנתי במרי& רצה הלו( ושוב בתו( המס

 17 אליר# כבר היה בחדר כביסה ביחד ע& שו#לב# שבדיעבד שנכנסו פנימה זה היה שו# תורגמ#... נכנסתי פנימה 

 18   ואני הצטרפתי אליה&..."

  19 

 20  חוות דעת מומחה לעניי# הסמי&  ב. 

  21 

 22  המשיב שמר על זכות השתיקה בחקירותיו.  

  23 

 24מרי� ארביב, השיבו בחקירותיה�  ,, ואמו של המשיב איציק תורגמ$ ,אביו של המשיב 

 25למרבית השאלות שאינ� יודעי�, לא סיפקו הסבר לשאלה מי הפעיל את מכונת הכביסה ולמי 

 26שייכי� הסמי� שנתפסו בבית. קרובת משפחתו של המשיב שנכחה ג� היא בבית אמרה 

 27המשיב היה בחדרו בהודעתה כי לפני הגעת השוטרי� לבית, המשיב היה בחדרו ואביו של 

 28  . )31.3.2019(ראה הודעתה של מור תורגמ$ מיו� ושניה� ישנו, וכי היא ואמו של המשיב סידרו וניקו 

  29 

 30החלטה בדבר מעצרו של נאש� עד תו� ההליכי� נעשית על סמ+ חומר הראיות הגולמי כאשר   .6

 31יי� סיכוי חומר הראיות טר� עבר את "מסננת" החקירה הנגדית, בשלב זה יש לבחו$ הא� ק

 32סביר להוכחת אשמתו של הנאש�. ההלכה היא כי בשלב זה בית המשפט בוח$ רק את 

 33הוכחתי של חומר החקירה, ואי$ הוא קבוע ממצאי� מזכי� או מרשיעי�. עוד ,הפוטנציאל ה

 34נקבע בפסיקה כי בשלב זה אי$ בית המשפט נדרש לשאלות של מהימנות עדי� או למשקל של 



  
 

  
  בית המשפט המחוזי בבאר שבע

  2019אפריל  17    בפני כבוד השופט נסר אבו טהה

04�5643 מ"ת�19  
  

 10

 1בפריכות מהותיות וגלויות לעי$ המצביעות על כרסו� ממשי בקיומ$  העדויות, אלא א� מדובר

 2  של ראיות לכאורה.

  3 

 4על רקע המבחני� הרלוונטיי� ולאחר שהקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדי�, עיינתי בכלל חומר   .7

 5החקירה שהונח בפני, לרבות צפייה בסרטוני� שהציג הסנגור, הנני קובע כי המבקשת הניחה 

 6עוצמת# של ראיות אלה אינה מספיקה תשתית ראייתית לכאורית לחובת המשיב, א� כי 

 7  .למעצר

  8 

 9חובת המשיב נסמכת בעיקרה על דוחות הפעולה והודעות השוטרי�, התשתית הראייתית ל  

 10אשר לפי חלק מה� נצפה המשיב נע בבית לכיוו$ חדר הכביסה, טר� כניסת השוטרי� לבית. 

 11לאחר צפייה בסרטו$ שהציג הסנגור בפני בית המשפט וכ$ עיו$ בדוחות השוטרי�, ומבלי 

 12מכ+ שאי$ אפשרות לדעת בבירור מי הוא  לקבוע מסמרות בעניי$, דומני כי לא נית$ להתעל�

 13מבנה הבית וחלוקת זה אשר החזיק בסמי�, הכניס� למכונת הכביסה והפעילה. וזאת על רקע 

 14שעמדה לרשות השוטרי� מהמקו� בו היו  זווית הראיה המוגבלתבו וכ$ על רקע  החדרי�

 15לקו האחורי טר� כניסת� לבית, בשל כ+ לא יכלו לראות מי נכנס לחדר הכביסה שנמצא בח

 16, עליה� עמד הסנגור בטיעוניו לעיל, ונוגעי� למכונת מחדלי החקירהשל הבית. בנוס*, 

 17הכביסה עצמה ולזמ$ בה החלה לפעול מעצימי� את הקשיי� עליה� עמד הסנגור בהשגותיו 

 18  . בעניי$ זה צפה בית המשפט בסרטו$)(

  19 

 20שניה� בעלי עבר פלילי  –ו לכ+ יש להוסי* כי המשיב לא מתגורר בבית לבדו, אלא ע� הורי  

 21, וכ$ קרובת משפחה נוספת. המשיב הוא צעיר נעדר עבר מכביד, לרבות בעבירות סחר בסמי�

 22אשר רצות בתו+ הבית  בדמויותפלילי. לעניי$ זה יצוי$ כי שניי� מהשוטרי� ציינו שהבחינו 

 23(ראה  פושצמוד אליו במהל+ כל החיטר� כניסת�, וכ$ השוטר יעקב חז$ כתב כי המשיב היה 

 24  . )31.3.2019וכ$ הודעתו של השוטר ר$ לורברט מיו�  25.3.2019דוח פעולה של השוטר יעקב חז$ מיו� 

  25 

 26"ככל שהראיות לכאורה חזקות ומשמעותיות ויפי� לעניינו דברי בית המשפט העליו$ לפיה�   

 27יותר כ( גדלי& הסיכויי& שבהתקיי& שאר התנאי& המקימי& עילת מעצר, לא יורה בית 

 28משפט על חלופת מעצר. ולחילופי#, מקו& שבחינת חומר החקירה מעוררת ספקות, הדבר ה

 29יהווה שיקול לכ( שבית המשפט יעדי, חלופת מעצר על פני מעצר, ג& בהתקיי& כל התנאי& 

 30  .  )5837/00(ראה בש"פ  למעצר"

  31 



  
 

  
  בית המשפט המחוזי בבאר שבע

  2019אפריל  17    בפני כבוד השופט נסר אבו טהה

04�5643 מ"ת�19  
  

 11

 1ובת לטעמי, כ+ ה� פני הדברי� במקרה שלפניי, העדר עוצמה מספקת של ראיות לכאורה לח  

 2  המשיב, ועל כ$ ראוי לבכר בחינת חלופת מעצר על פני מעצר של ממש.

  3 

 4  אשר על כ$, הנני מורה על שחרורו של המשיב בתנאי הערובה הבאי�:  .8

 5  בכתובת מגוריו.  20:00,06:00המשיב ישהה במעצר בית בי$ השעות   א.

 6  . 4 2,000הפקדה כספית בס+   ב.

 7  .4 5,000חתימת ערבות עצמית על ס+   ג.

 8 , 4 5,000, על ס+ 300255114ת  ת.ז חתימת ערבות צד ג' על ידי אחותו הגברת אלי$ ב$ שטרי  ד.

 9  נית$ לבצע את החתימה במזכירות בית משפט השלו� בראשו$ לציו$. 

 10  המשיב יתייצב בליווי הערבה לדיוני� שיקבעו בעניינו.   ה.

  11 
#>3<#  12 
  13 

 14  במעמד הנוכחי&. 17/04/2019, י"ב ניס# תשע"טניתנה והודעה היו& 

  15 

 

  

  שופט, אבו טהה נסר

  16 

  17 

 18  ב"כ המבקשת:

 19  אבקש עיכוב ביצוע כדי לשקול הגשת ערער. 
#>4<#  20 

 21  החלטה

 22  שעות.  48 –מורה על עיכוב החלטתי ל 

 23  נית$ להחל במת$ הערבויות.

 24  . 16:00עד השעה המבקשת תעשה מאמ. להודיע בדבר החלטתה עוד היו�, 
#>5<#  25 
  26 

 27  במעמד הנוכחי&. 17/04/2019, י"ב ניס# תשע"טניתנה והודעה היו& 

  28 

  

  שופט, אבו טהה נסר

   29 

 30 פר. שולה ידי על הוקלד




