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 2 נוכחים:

 3 (344ב יחידת יאח"ה דרום ולה")רפ"ק עודד אררה ורפ"ק רגב קדם המבקשת  ינציג

 4 החשוד הובא על ידי שב"ס

 5  עו"ד נמיר אדלבי, חאלד טיטילאה צימר, עו"ד עו"ד  ב"כ החשוד

 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9 נציג המבקשת:

 10 . 4במ/ –מגיש תיק חקירה ודוח סודי 

 11 חוזר על האמור בבקשה. אני 

 12 מבקש להוסיף: התייצבנו כאן היום לאחר שהוסרה חסינותו של החשוד והתאפשר מעצרו. 

 13מחומר החקירה שהוגש לבית המשפט והנזכר בדוח הסודי עולה כי החשוד עשה שימוש בחסינות 

 14המוקנית לו מכוח החוק, עת הגיע מכוח זכותו לבקר שני אסירים ביטחוניים בבית סוהר ביטחוני, 

 15 שנה.  11 -, האחר שפוט להאחד אסיר עולם

 16במהלך הפגישות שתועדו באישור היועמ"ש, נצפה החשוד כשהוא מוציא מבגדיו מעטפות, מוסר לשני 

 17 עצירים שלאחר מכן נתפסו בידי הגורמים הרלוונטיים. 

 18 , חלקם קטנים, מטענים וסוללות.12 –במעטפות אותרו מסמכים כתובים וכן טלפונים סלולאריים 

 19בשיחה טלפונית עם אחד  החקירה כי עובר להגעה לבית הסוהר תיאם החשודה חומר לעמעוד 

 20ים כאשר האסיר מדבר מטלפון מוברח, פגישה עם אדם נוסף אשר מסר לחשוד יחונהאסירים הביט

 21 חבילות. עד לרגע זה, עומד החשוד בסירובו למסור את זהות הגורם הנוסף.

 22 ן כמותם. המעשים המיוחסים לחשוד חמורים מעי

 23יכול להיות חולק שאדם העוסק בהכנסת טלפונים ומוסר אותם לח"כ על מנת שיכניס לבית לא 

 24הסוהר, הוא גורם המעורב בעבירות ביטחון, אי הסדרת זהותו על ידי החשוד חמורה ועצם ההכנסה 
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 1חמור מאוד. מפנה לפעולות החקירה שבוצעו, מבקש לציין שאנחנו בליווי הדוק של הגורמים 

 2ם ביותר במדינה ובמשטרה, לא זזנו מ"מ מבלי לקבל את כל האישורים וכל המשפטים הבכירי

 3הפרוצדורות. מפנה לרשימת הפעולות שיש לבצע, קיים חשש ששחרור החשוד יסכל את פעולות 

 4 החקירה וזאת בצד המסוכנות הברורה.

 5הראשון לדוח הסודי בעמוד  1סבורני כי החומר שהוצג בפני בית המשפט ומפנה בין היתר לסעיף ב 

 6וג', תומכים היטב בבקשת המבקשת או מציבות בסיס איתן להארכת מעצרו.  7, סעיף 4שבו, סעיף 

 7 ימים במספר, הדרושים לנו בהתאם למפורט בדוח הסודי.  6הימים המבוקשים הם מדודים, 

 8 

 9 לשאלת בית המשפט את הצדדים, אין מחלוקת שהחסינות הוסרה. 

 10 

 11 ב"כ החשוד:

 12 מוסיף כי ההסכמה היא ל הסרת החסינות הדיונית לגבי חקירה זו בלבד. 

 13 

 14 משיב לשאלות ב"כ החשוד:

 15 מתי התגבשה החלטה שלכם לעצור את החשוד. ש. 

 16לאחר סיום הדיון במליאת הכנסת, החשוד התייצב מרצונו לחקירה, לאחר חקירתו נערכה ת. 

 17 עשר בלילה.  9ים, מדובר בסביבות יהתייעצות עם הגורמים הרלוונט

 18 שהוא הוזמן לחקירה והתייצב מיוזמתו וכן במהלך החקירה שארכה שעתיים? ש. 

 19 שלושת. 

 20 לא סברתם שהייתה עילה להורות על מעצרו ש. 

 21סברנו שמתחילת הפרשיה עוד בשלב הסמוי שעבירות מעין אלו מצדיקות מעצר אבל היינו מנועים ת. 

 22 החסינות. לעשות זאת נוכח קיום 

 23 אתה יודע בדיוק באיזו שעה הוסרה החסינות ש. 

 24 . 16:41בסביבות  ת. 

 25למה לא עמדתם עם יד על הדופק עם בקשה להוצאת צו מעצר, אם האמנתם שהפרשיה מצדיקה  ש. 

 26 הוצאת צו מעצר. 

 27מדובר בח"כ מכהן, הסוגיה מטופלת ברגישות מרבית. קודם כל שוקלים כל צעד ושעל, הבסיס ת. 

 28 ש את צו המעצר אתמול התבסס. הכל נבדק במשורה ובקפידה ובצורה נקודתית. לבק

 29זה המצג שרציתם להציג, לא רואים שום סבירות בהתנהלות שלכם. רואים התלהמות והסתה כלפי ש. 

 30. לאורך כל השבוע טענתם החל מהשר ארדן ולמטה שאלמלא הוא היה ח"כ הוא מר למהוהחשוד וא

 31היה נעצר באופן מידי. אם סברתם שנשקפת מהאדם הזה מסוכנות כזו גבוהה שמצדיקה מעצר, אם 
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 1סברתם שהוא עלול בכל רגע נתון לשבש את החקירה, מדוע לא פניתם באופן מידי לבית המשפט 

 2 ים אותו ומשפילים אותו מול כל התקשורת. והוצאתם צו מעצר, הייתם מבצע

 3אנחנו עוסקים בעובדות משפטיות ובראיות. מה הניע ואיך הניע מופיע בדוח הסודי. אנחנו מונחים ת. 

 4 על ידי הגורמים הבכירים במשטרה ונהגנו ברגישות מרבית. הטענה שנהגנו להסתה אינה במקומה. 

 5 בית המשפט רואה את השיקולים. ש. 

 6 כן. ת. 

 7יתם להוציא צו מעצר מחשש שבית המשפט לא ייעתר לצו כזה ואז הייתם נפאני אומר לך שלא  ש.

 8 יורים לעצמכם ברגל. 

 9 אתה טועהת. 

 10ש. מראש המתנתם להסרת החסינות אבל בחרתם להזמין אותו, אם הוא לא מתייצב זו עילת מעצר. 

 11ורו אבל לאור ההתפתחות אם הוא מתייצב, בתום החקירה אתם מציגים מצג שווא ששקלתם על שחר

 12 בחקירה החלטתם לעצרו.

 13ת. סבורני שלכנות שוטרים אשר עסקו בחקירה כאלה שמציגים מצג שווא לא במקומה. הצגנו בפני 

 14בית המשפט את כל החומרים הרלוונטיים. תיארתי לך בזמן אמת איך התקבלה החלטה ממניעים 

 15 ו לא.עניינים בלבד, אנחנו עוסקים בעובדות ובחקירה, הא ות

 16ש. לגבי תחילת הפרשה, באותו יום ראשון, אתה מאשר לי שמיד אחרי יציאתו של החשוד מבית 

 17 המעצר, אתם גביתם עדויות משני אסירים ביטחוניים.

 18 ת. למיטב זכרוני כן. 

 19 ש. האם שני האסירים האלה נחקרו פעם נוספת מאז אותה חקירה

 20 ת. אתמול

 21 ש. לפני חקירתו של החשוד

 22 ת. כן

 23 חל שינוי או מפנה בגרסתם של אותם שני אסיריםש. האם 

 24 ת. הגרסה התחזקה. גרסת אסיר אחד התחזקה.

 25 שאין טענה שהוא קיבל טלפונים ניידים. בחקירתו הראשונה של דקה ש. תאשר לי ש

 26 הכוונה הייתה להעביר אליו את הטלפונים. המסירה בוצעה לדובר הפת"ח. ת. 

 27 ספר מסמכים שנתפסו, נדמה לי שלושה. תאשר לי שכל מה שהועבר אליו זה מ ש.

 28 אחד, במסירה אכן נמסרו לו ניירות. בשיחה הוא תיאם איתו הכנסת טלפון. ת. 

 29 מה יש בתוכם.  ש.

 30טלפונים קטנים מתפרקים כדי טלפונים גדולים,  3ניירת, טלפונים סלולאריים, שניים בגודל רגיל, ת. 

 31 סוללה ואוזניות. סימים, מטענים וגם להפעיל אותם מחברים אותם, 

 32 .מתוך החבילות האלה הסגורות היו גם מסמכים ש.
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 1 ת. באחת המעטפות. המסמכים לדקה והטלפונים לביזארה. 

 2 ש. כמה מסמכים במספר קיבל דקה

 3 יש אותם פה. ת. 

 4 ש. ציינתם שהם הועברו לתרגום מקצועי

 5 ת. כן ועוד לא קיבלנו את התרגום. 

 6 ש. יש מזכר של תרגום ראשוני לפחות

 7 ת. כן. 

 8 ש. על מה מדברים המסמכים האלה. 

 9 ת. זה חסוי. 

 10 אני אומר לך כפי שאמר החשוד בחקירתו, שמדובר בנייר עמדה שקשור למפלגת בל"ד. ש. 

 11 . 41מוגש ומסומן במ/ –מציג לבית המשפט משהו ראשוני ת. 

 12אני אומר לך שמדובר בנייר עמדה של מפלגת בל"ד שלא היה שום תכנון בכלל להעבירו והועבר  ש.

 13 באופן מקרי, מבלי לחשוב על זה על ידי החשוד. 

 14 אז אתה אומר. ת. 

 15 תסביר לנו מה יש במסמכים האלה שמצביע על כל אותם מסרים מוצפנים, מה שפורסם בתקשורת.  ש.

 16וחר משתי סיבות. האחת הטיפול בתיק ותרגום המסמכים עוד לא סבורני שאתה מקדים את המאת. 

 17 הסתיים ושנית, העיקר הוא הברחת ציוד הקצה. 

 18תגיד לי שזה העיקר ונתמקד בזה. אבל אני רוצה שהתקשורת תדווח עוד היום שכל הנושא של  ש.

 19 מסרים מוצפנים. 

 20 יתר המחלוקת בדוח הסודי מדברת בעד עצמה. ת. 

 21 הגרסה מאוד פשוטה, אין מחלוקת שהחשוד העביר את החבילות הניידים, לגבי הטלפונים  ש.

 22 זה צולם. והוצג לו. ת. 

 23 החקירה מתמקדת כרגע במה שידע או לא ידע החשוד. –הכל ברור. השאלה  ש.

 24 כיווני החקירה הם בדוח הסודי.ת. 

 25 על ידי היועמ"ש ש. יש לך בתיק בקשה להסרת החסינות

 26 ת. כן

 27 ש. כדי להצדיק את הבקשה של הסרת החסינות היועמ"ש נאלץ לשתף אותנו בפרטי החקירה. 

 28 ת. זו הדמוקרטיה. 

 29לדוח, הנימוקים לבקשה  3לעמוד אז מהבקשה שאני מעיין בה ומפנה את בית המשפט הנכבד ש. 

 30לי  כלומר, תאשרלמעשה, שמתייחסים לעניין הכנסת הרטן. )מקריא(.  11לנטילת החסינות סעיף 

 31 שאתם היום מנסים להעמיק בחקירה בעיקר בכל מה שנוגע ליסוד הנפשי של החשוד. 
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 1החקירה פועלת בכמה אופנים, הכל מפורט בפני בית המשפט. אזכיר שהיו התפתחויות לאחר ת. 

 2הבקשה. הבקשה הזאת הוגשה לוועדת הכנסת, במקביל היה דיון ויש כמה טיעונים. הכל בפני בית 

 3 משפט.

 4 ול אחרי שהחשוד התייצב מיוזמתו, הוא המשיך להשיב לשאלות. גם אתמ ש.

 5 שנוח לו.  ת.

 6 ש. ולא כפי שהרבה ח"כ עשו. 

 7 ת. השיב לשאלות כשנוח לו. 

 8ש. אני אומר לך שיש נקודות מאוד ברורות שהוא אמר שהוא לא יכול לשתף פעולה בהם. לדוגמה 

 9 ביחס לאותו אדם שמסר לו את הטלפונים. אמת? 

 10 ר שהוא לא רוצה להיות מלשין.  ת. הוא אמ

 11אבל תסכים איתי שהוא לא אמר שזה איזשהו עב"ם, הוא מכיר אותו, דקה ביקש ממני לקבל את ש. 

 12 הדברים מאותו אדם. פניתם לווליד ושאלתם אותו לגבי אותו אדם. 

 13 כל מה שעשינו מופיע בפני בית המשפט. ת. 

 14נעזוב כרגע את החשד, נתמקד בפעולות שאתם רוצים לבצע. אתם כותבים בבקשה שיש פעולות  ש.

 15 שלא ניתן לבצע אלא שהוא נתון במעצר. 

 16 סעיף ו'.  8מפנה לעמוד ת. 

 17 ש. בכמה פעולות מדובר

 18 .17ת. 

 19 ש. כמה מתוך הפעולות האלה לא היה ניתן לבצע קודם לכן, לפני מעצרו של החשוד. 

 20 . 1וכן פעולה  1-11פעולות ת. 

 21מחייבות שהוא יהיה במעצר. כלומר, כמה מהן לא ניתן לבצע בדרך של הזמנתו לחקירה כמה מהן  ש.

 22 בכל עת שתבקשו

 23 כפי מה שידוע לנו.  11, 13, 14, 11, 11, 8, 7, 6פעולות ת. 

 24 אלו פעולות שאתה לא יכול להזמינו ולעשות אותן  ש.

 25 הנוכחות שלו בחוץ יכולה לסכל אותןת. 

 26ש. אני לא מדבר על עילת שיבוש הליכי חקירה. לדוגמא, אתה יכול להביא ולומר לי שאתם רוצים 

 27ר יש חשש רלעשות עימות בינו לבין אחד האסירים, אתה יכול לבוא לבית המשפט ולהגיד שאם ישוח

 28 שהוא יתאם גרסאות ובצורה זו ישבש חקירה

 29 וזמן ולא יתייצב.ת. אין חשש שהוא י

 30 חת הפעולות שציינת זו עריכת עימות. ש. האם למשל א

 31אני רוצה לציין לעניין העימות שמרשך סירב. ת. מה שרשום בפני בית המשפט. לא אוכל לפרט. 

 32 בהתחלה אמרה לא, אח"כ ביקש להתייעץ. 
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 1 הבן אדם מסר לך את גרסתו, זו האמת, אתם תבדקו אותה, מה שאמרו אחרים לא מעניין אותי. ש. 

 2 בסדר. ת. 

 3 טוען למסוכנות, למה בגלל אופי העבירות. אתה  ש.

 4לא יכול להיות חולק שהכנסת טלפונים ניידים על יד מאן דהוא לאסירים  –שתי סיבות: האחת ת. 

 5צד ג' שנתן לו את הטלפונים לא עשה  –ביטחוניים יש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה והציבור. שנית 

 6חוניים גם כן מסכן את ביטחון המדינה. שבן אדם זאת לשם שמיים, להעביר טלפונים לאסירים ביט

 7 עושה זאת ולא מוסר את זהותו של מי שנתן לו, מעשיו גם של החשוד וגם של צד ג' מסכנים. 

 8 

 9 משיב לשאלות עו"ד צימר:

 10 ש. אתה טוען שאתה לא יודע מי זה צד ג'

 11 ת. מה שאנחנו יודעים או לא זה מופיע בפני בית המשפט. 

 12 ראשית, אתה יכול להגיד, יש לך זכות בתור חוקר שלא ל השיב אם זה ישבש את החקירה. ש. 

 13 אני שב וחוזר מה שאנחנו יודעים או לא מופיע בפני בית המשפט ת. 

 14 למה אתה לא יכול לומר לי  ש.

 15 חוזר על התשובה וזה משיקולים חקירתיים. ת. 

 16דם נוסף שמסר את החבילות, הטלפון הזה הטלפון שאתה טוען שממנו האסיר דיבר ותיאם עם אש. 

 17 נלקח מהאסיר

 18 מה שבוצע בפני בית המשפט. ת. 

 19 ש. זה לא סוד. מבקשת שבית המשפט ידע אם הטלפון הזה נלקח או נלקח מהאסיר. 

 20 אני משיב לבית המשפט ע"ג עותק מהדוח הסודי. ת. 

 21אני אומרת לך בוודאות מוחלטת שאתם יודעים לאיזה טלפון אותו אסיר התקשר. מה המספר על  ש.

 22 מנת לעשות מה שאמרת לתאם את מסירת החבילות. 

 23 אמרתי בפתח הישיבה בצורה גלויה האסיר דקה אומר בחקירתו שדיבר עם החשוד. ת. 

 24 ירת החבילות.ף כדי לתאם מסאמרת דבר נוסף שהאסיר מדבר בטלפון עם אדם נוס ש.

 25 הוא הפנה אותו לאדם נוסף. האסיר אמר שהוא דיבר עם החשוד והפנה אותו לצד ג'. ת. 

 26 והאסיר אמר לך מי זה הצד ג' הזה.  ש.

 27 מונח בפני בית המשפט. ת. 

 28 ש. האסיר לך אמר לך מי הצד ג' הזה.

 29 ת. אני מפנה לדוח הסודי משיקולים חקירתיים ולא כי אני לא רוצה לענות

 30 יזה סעיף זה בדוח הסודי התשובה לשאלתיש. בא

 31 . 38שורה  2גרסת האסיר מאתמול עמוד לאת בית המשפט ת. מפנה 

 32 והוא התבקש למסור את הזהות של אותו אדם  ש.
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 1 הראיתי את כל המלל. ת. 

 2האם הוא התבקש על ידכם למסור את זהות אותו אדם אליו לפיו דבריך שהוא אומר שהפנה את  ש.

 3 החשוד לצד ג'

 4 כן. מופיעה התשובה. לא אומר מה מופיע. ת. 

 5 והשם נמסר.  ש.

 6 מה שנמסר הראיתי לבית המשפט. ת. 

 7 מצרו על מנת שאותו אסיר ימסור את השםאתה רוצה להמשיך את  ש.

 8לא. מבקשים להאריך מעצרו כדי להמשיך ולבצע וכן כי הוא מסכן כי הוא לא מוסר את השם של ת. 

 9 צד ג'. 

 10 קור של החשוד בבית הסוהראתם המתנתם לבי ש.

 11 גם פנינו אליו ביציאהת. 

 12 ולא הייתה מניעה לעצור את כניסתו לכלא.  ש.

 13 הוא בעל חסינות. לא יכולים. ת. 

 14 ש. יש לך על הגוף דברים ומחכים לכם הרבה זמן ולא הייתה מניעה. 

 15 ת. זה לא אפשרי. הוא חבר כנסת. 

 16 ש. לדבר איתו

 17 מחוץ לבית הסוהר זו לא עבירהת. שהוא נושא על הגוף דברים 

 18 ש. אתה אומר בכניסה לכלא שיוריד את הדברים שיש על הגוף

 19 ת. יש לו חסינות.

 20 ותנש. אתה אפשרת לו להיכנס ביודעך שהוא עם הדברים עליו בגלל שיש לו חסי

 21 ת. לא אני אפשרתי. חוק החסינות אפשר.

 22יש זכות קנויה גם לבקר ולתאם ביקור, ש. ולא מצאת לנכון כמו שאתם אומרים לעורכי דין, למרות ש

 23 ואתה לא חשבת לרגע שהמסוכנות הנוראית הזו שטמונה בטלפונים ניתן לעצרה קודם

 24ת. לחבר כנסת יש חופש תנועה מוגבר מאזרח רגיל, חסינות מחיפוש ומעצר. לא ניתן לפנות אליו ולא 

 25אחרי. ולראייה שיצא מהכלא,  לתשאל אותו ובטח לא לחפש ולעצור עליו לפני שהוא מבצע עבירה וגם

 26 ביקשנו להתלוות אלינו והוא עשה שימוש בחסינות והוא נסע מהמקום. 

 27 ש. ידעתם שהטלפונים בידיכם

 28 ת. מיד אחרי הביקור תפסנו

 29 ש. עשיתם משהו כדי למנוע 

 30אסירים, הגורמים הרלוונטיים אישרו פגישה של  4ת. ח"כ מסר בחקירתו הראשונה שיבקש לפגוש 

 31 והשלישי לא תואם. אני יודע שלחשוד יש זכו מוקנית לבקר אסיריםשניים 

 32 ש. אתה יכול לבדוק זאת מעת לעת
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 1 ת. אני לא מכיר את הכללים ולא אמרתי את זה

 2ש. אנחנו מתורגלים בעבירות ביטחוניות חמורות ואף הרבה יותר ממה המיוחס כאן ואנחנו לא רגילים 

 3 ת כאן לא מפריע לניהול החקירהשזה נעשה באולם פתוח, קיומה של העיתונו

 4ת. אזכיר לך שמי שהתראיין לתקשורת בטרם חקירתו... עוד אציין שאני מפנה אותך לחיקוקים 

 5 שמופיעים בבקשה, יש להם השלכה ביטחונית. 

 6נוכח העובדה שיושבת כל המשפחה והעיתונות וכל מי שיכול לדבר ולהודיע נמצא פה ממילא. בד"כ ש. 

 7 ביטחוני. לא כך מנהלים משט 

 8 ת. קיבלתי.

 9 ש. נפגשנו עם החשוד, האם ידוע לך על תכנית כלשהי להוציא צו מניעת מפגש לעורכי דין 

 10 לא. –ת. בשלב זה ככל הידוע לי 

 11 ש. החקירה אינה עוברת לשלב השב"כי האפשרי שלה

 12 ת. ביחס לגורמים המעורבים בחקירה הכל תלוי בהתפתחויות לא אני קובע. 

 13 חשוף לאפשרות כזו ש. בית המשפט לא

 14 ת. לא אמרתי את זה. איני יכול לחזות את העתיד.

 15ש. כרגע בתחזית העתיד שלך, אתה יודע את פעולות החקירה, אתה מבין אותן, האם יש איזשהו חשש 

 16 קל שבקלים שמא יצטרכו למנוע מפגש עם עורכי דין

 17 ת. חומר החקירה נשקל בכל עת על ידי כל הגורמים הרלוונטיים.

 18ה אומר לכב' השופט שעליו לשקול אם הוא בכלל מסכים למעצר ואתה אומר לו יכול להיות אתש. 

 19 שתהיינה תהפוכות או לא, אתם לא יודעים. נכון

 20 ת. אף אחד לא יודע. החקירה דינמית ומתפתחת. אני מדבר רק על מה שנאסף והוצג עד היום.

 21ש. אני אומרת לך שרבע שעה עברה בין סוף החקירה של החשוד עד אשר הוא התבשר שהוא עצור. 

 22 הוא סבר שהוא הולך הביתה. הלו"ז לא תואם את ההצהרה שנתת. 

 23, נערכה התייעצות, לא חוזר בי ממה שאמרתי, זה ת. אני אתמול נכחתי וצפיתי בחקירה, בסיומה

 24 ון והוחלט לעצרו. בדיוק מה שהיה, הייתה התייעצות בטלפ

 25כפי שאומר מרשי ואמר שהוא רוצה שתביא חבילות אני אומרת לך שהאסיר דקה הוא הפנה אכן  ש.

 26 ותכניס אותן ודיבר על ספרים. האזנתם לשיחות הללו. 

 27את לא ראית את מה שנעשה ולא נעשה מונח בפני בית המשפט וכן העדות של האסיר בפני השופט. ת. 

 28לת את מה ששואלת, מה שקיים ולא קיים בפני השופט. לא יכול להרחיב במה חומר הראיות ולכן שוא

 29 שנעשה ומה לא. 

 30 אתה מסכים איתי שחלק מהפעולות המתוכננות שסימנת הן עימותים עם אסירים אחרים.  ש.

 31בפני בית המשפט. אני שב ואומר שגם אם הפעולה הזו מהות הפעולות מופיעה בפני בית המשפט. ת. 

 32 מופיעה קודם שמרשך יסכים. 
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 1אני רק תוהה, קשה לי לחזות מה יכולות להיות הפעולות. שני אסירים בסך הכל. שרק חלק  ש.

 2 מהפעולות לא יכולות להתבצע. 

 3 לשם כך התכנסנו. ת. 

 4 , סוגן שבלעדיהן אין. ש. אתה יכול לומר בפרפרזה, מה לפי טענתך הן אותן פעולות

 5 ת. מעורבות וגם אנשים וגם דברים אחרים 

 6 ש. ודברים אחרים לא עלה בידכם לעשות עד היום. מה הבעיה. 

 7 האילוצים שלנו ושיקול הדעת ותזמון חקירתי מופיע בדוח הסודי ומוסבר לבית המשפטת. 

 8 לבצע קודםמוסבר לבית המשפט מדוע שמונה הפעולות ואף לא אחת מהן לא יכולת  ש.

 9 . 22:11זה עולה מהפעולות עצמן. אני מזכיר שאתמול היינו עם החשוד עד ת. 

 10 ו.. ש.

 11 פעלנו בתיק וחקרנו את החשוד. ת. 

 12 למה לא בוצעו הפעולות המרכזיות האלה שלא צריכות לשנע אסירים.  ש.

 13 יש אילוצים, רק עכשיו בשלה העתת. 

 14 ש. לא ניתן היה לעשותם לפני כן

 15 להשיבת. לא אוכל 

 16 ש. למשל זה חיפושים.

 17 ת. הכל בדוח הסודי. 

 18 

 19 נציג המבקשת מסכם:

 20מפנה לעילות המעצר הנטענות על ידנו, מפנה למסוכנות, לצורך לחקור, למה שנאסף חוזר על הבקשה. 

 21 ונבקש להיעתר לבקשה במלואה.

 22ביום  7ופעולה עתידה להתבצע היום  6, להבנתי, פעולה 6-7פעולות אשר לביצוע לשאלת בית המשפט, 

 23קודם כל שזה יתאפשר, בתחילת שבוע הבא  – 3ונמשיך במקביל לבצע פעולות. לגבי פעולה  א' כנראה

 24עוד לא בוצעה פעולה לקראת זה, אני מניח  – 13לגבי פעולה אך לא אוכל להתחייב על זמן מדויק. 

 25 שתבוצע בתחילת השבוע הבא, אני מניח שביום ב'. 

 26 

 27 :ב"כ החשוד מסכם

 28בטח כולם שואלים את עצמם באיזה משקפיים בית המשפט מתכוון לבחון את הבקשה הזו. שאלה ש

 29אם זה במשקפיים פוליטיות ברור לנו שהתוצאה תהא מעצרו של החשוד.  אני חי בבית המשפט יותר 

 30ואני אומר שכאשר מדובר בחקירה ראוותנית שמתנהלת בתקשורת, הלחץ שמופעל על מאשר בבית, 

 31אני סומך על בית המשפט וחייב לומר את הדברים כי זו התחושה חץ בלתי מתון. בית המשפט הוא ל
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 1של כל אחד ואחד ממי שנמצא כאן באולם. אני מקווה שבית המשפט הנכבד לא ייעתר לבקשה הלא 

 2 מוצדקת בעליל. זה הכל. 

 3מדובר פה בחקירה שאני לא ראיתי כדוגמתה, עוד באותו יום שהתפוצצה הפרשה הזו, רבע שעה לאחר 

 4שהחשוד יצא מבית הסוהר וביקשו שיתלווה לחקירה, החלו הפרסומים. זה לא רק פרסום לגבי עצם 

 5הביקור והבקשה שיתלווה לחקירה, התחילו להדליף פרטים מהראיות שיש בידי המשטרה, שהוא 

 6תועד במצלמות, שהאסיר נתפס עליו אותו ציוד. מעולם לא נתקלתי בדבר כזה, כל החומר מנתפס 

 7הראיות הוצג לתקשורת מהיום הראשון. אנחנו שנים על גבי שנים מופיעים בבתי המשפט, אנחנו 

 8כמעט לא מקבלים אף תשובה לאף שאלה שאנחנו שואלים, הכל חסוי והכל מונח בפני בית המשפט. 

 9ה ביטחונית זו, הכל היה גלוי וברור. לטעון לשיבוש הליכי חקירה ומסוכנות זה טענות איזה מין חקיר

 10 מופרכות. 

 11את הבקשה הזו מבחינה משפטית, אני טוען שלא מתקיימת שום הצדקה לקבלת בקשת  אם נבחן 

 12 המעצר.

 13, הכניס טלפונים ניידים לבית הסוהר וכן הכניס פתקיםביחס לחשד עצמו, בהתחלה נטען שהחשוד 

 14נים מחוץ לבית הסוהר. היום ן החשוד לבין כל מיני גורמים עוישהצביעו בציבור על חשש למעורבות בי

 15נאמר בגלוי שהחשד הזה יורד מהפרק ואז אנחנו מתמודדים אך ורק עם הנושא של הכנסת הטלפונים. 

 16י הדברים על פני הדברים כפי שטענתי קודם לכן, אני לא יכול לטעון שלא מתקיים חשד כלל, כי הר

 17הוכנסו והחשוד אישר זאת, הכל מצולם והכל ברור. מחקירתו הראשונה הוא שיתף פעולה ומסר גרסה 

 18 מפורטת ביחס לנסיבות שבהן הוא הכניס את אותו ציוד. 

 19שהוא יש לו היכרות רבת שנים עם אותו אסיר ה לא סוד, בקצרה אומר, שמה שהוא טען בחקירה וז

 20ו דקה שמרצה מאסר עולם ושעונשו הוקצב, אמור להשתחרר בשנים שהוא ביקר, את אותו דקה, אות

 21הקרובות, ביקש מהחשוד להכניס ספרים לבית הסוהר. צריך להבין שזה לא טענה מופרכת, אלו לא 

 22זה דברים שהיו עטופים בצורה כזו שהוא לא יכל לדעת מראש מה יש בתוכם. טלפונים שהיו גלויים, 

 23העמיק את החקירה, מה בדיוק הוא ידע ומה לא ומה היסוד הנפשי לעניין הזה, זה שהמשטרה רוצה ל

 24שהיה לו, אלו דברים שהוא נשאל לגביהם ומסר גרבה מפורטת לגביהם. גם אתמול שהוזמן והתייצב 

 25וחזר ופירט את כל הנסיבות בהן הוא הכניס את אותם ספרים. אם מאמינים או לא ואיזה יסוד נפשי 

 26הנמנע שבתום החקירה הזו  שנה כהוא זה ביחס לעילות מעצר. לא מןקם כאן ואיזו עבירה, זה לא מ

 27ין כבר שיוגש כתב אישום כנגד החשוד, אנחנו לא תמימים, יכול להיות. יכול להיות שאם כפי שצו

 28חלילה בסופו של יום טענותיו יידחו ויורשע הוא ייתן את הדין על המעשה הזה. זה דברים שגם 

 29. אף אחד לא מקטין ראש בעניין. אך לבוא ולטעון בנקודה זו שזה התקשורת והציבור צריכים לדעת

 30צר ראוותני, שבא בהמשך לכל גל תיק מצדיק מעצר המרחק הוא גדול ולא מוצדק ולכן מדובר במע

 31 להמות וההסתה כנגד החשוד במשך כל השבוע. ההת
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 1שרבים אחרים החשוד מבחינתו התייצב לחקירה, מסר גרסה מפורטת, לא שמר על זכות שתיקה כפי 

 2עשו בעבר שביניהם חברי כנסת, הסכים להסרת החסינות ואמר שאין לו מה להסתיר ומוכן ל היחקר 

 3 שוב ושייערך חיפוש וגם אתמול מסר גרסה.

 4אנחנו ציפינו אתמול שעם הסרת החסינות, אני חשבתי שיעמוד לו איזה חוקר בפתח בית המשפט עם 

 5פט שבא לבחון בקשה להוצאת צו מעצר בהעדר שהוא בקשה מוכנה לצו מעצר. הם חששו שבית מש

 6לא ייעתר, כי בית המשפט היה שואל אותם, שהבן אדם היה שבוע בחוץ והיה לו את כל הזמן שבעולם 

 7לשבש את החקירה. וגם ביחס לעילת המסוכנות, אני לא מזלזל בחשדות, אך לומר שזה חשוד שנשקפת 

 8ברים פה. רק אתמול בהמשך לכל הכתבות והסיקור ממנו מסוכנות המחייבת את מעצרו? על מה מד

 9של הפרשייה הזו, התייחסו לתופעה של טלפונים שנמצאים בבית הסוהר, זו תופעה ידועה, יש שמה 

 10ים, המשטרה ימאות טלפונים, המשורה וגם השב"כ מעולם לא אישר את הטענה הזו אך אנחנו לא נאיב

 11ם האלה, האם מאזינים להם, אלו כלים ושב"כ והשב"ס לא רק שהם יודעים לגבי הטלפוני

 12שבאמצעותם משיגים מידע, מי פועל מתוך בית הסוהר או לא, אז להציג שזו עבירה שפוגעת בביטחון 

 13 הנכונה. בפרופורציההמדינה, אני מבקש לשים זאת 

 14על כל פנים, לא ביקשו צו מעצר בהעדר והוזמן לחקירה. ביקשנו לדחות את זה, לא יכולים לבקש 

 15שמתגורר בצפון שיהיה נוכח במרכז תוך שעה שעתיים והתעקשו שיגיע באופן מידי ונתנו לו דד מאדם 

 16עשו את זה. אם אתה לא בא זו וחצי. הוא יכל לא לעשות את אבל הוא התייצב. למה הם  3ליין, עד 

 17עילת מעצר ונצדיק את הוצאת צו המעצר בהעדר. אם תגיע, אתה תיחקר, החלטנו מראש נעצור אותך. 

 18לא יכול להיות שהתקיימו דיונים מסעירים בכנסת והכוונה להסיר את החסינות כדי לבצע חיפוש 

 19ומעצר ולאחר מכן יגידו שמשחררים אותו. לכן, מבחינתנו היה ברור מראש. הוא נחקר, איזה שינוי 

 20ם ומפנה דרמטי חל אתמול בחקירה שהצדיק את מעצרו? הרי עד לרגע שבו הוא זומן והגיע מיוזמתו ה

 21לא סברו שיש עילת מעצר שמחייבת מעצר מידי, הם נתנו לו להתייצב מיוזמתו וזה אומר שלא הייתה 

 22עילת מעצר. מה קרה בחקירה שהצדיק להורות על מעצרו, איזו הצדקה היתה לבוא לבית המשפט 

 23 ימים. על מה ולמה? כי יש אדם שמסר לו טלפונים 6היום ולבקש את מעצרו, בפתח חג המולד, למשך 

 24שהם רוצים לעצור ולא עשו זאת עוד. הבן אדם הזה חזקה היא שעוד מהיום הראשון הוא יודע כמו 

 25כולם, שהפרשה נחשפה, היה לו את כל הזמן שבעולם, אם רצה, לשבש את החקירה, לתאם גרסאות. 

 26ולכן הטענה שצריכים אותו במעצר מחשש שישבש את החקירה ככל שהיא נוגעת לאותו אדם היא 

 27 פרכת.טענה מו

 28 במקרה הזה לא קמה עילת מעצר. 

 29ש במהלך הדיון שהתקיים בוועדת הכנסת וגם "אבקש לדחות את הבקשה הזו. גם המשנה ליועמ

 30אתמול מה שנוסבאום פרסם בתקשורת שהמשטרה שוקלת חלופות אחרות וככל הנראה שזה הכיוון 

 31בורים שאפשר להסתפק ולא מן הנמנע שהוא לא ייעצר, זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים. אנחנו ס

 32בערבויות, אם יהיה צורך במעצר בית לכמה ימים, לא תהיה התנגדות. נמצאים פה אנשים מכובדים 
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 1בציבור הערבי בישראל שמוכנים לערוב לו ולוודא שלא יצור קשר בין המעורבים, המעורבים דרך אגב 

 2המעצר ולו ליום אחד נוסף הם בתוך בית הסוהר. לכן, אני חוזר ואומר שאין שום הצדקה להאריך את 

 3 ואבקש להורות על שחרורו בתנאים שבית המשפט ימצא לנכון. 

 4 

 5 עו"ד צימר:

 6זו  ושניתן לסמוך עליהם, מנסה לרמוז לבית המשפט שאנחנו לא סתם באיםנציג המבקשת חברי 

 7השפעה בלתי הוגנת. כל הסיפור היה ידוע מראש, כפי שבית המשפט רואה מהמסמכים והניירות, 

 8האלמנט מסוכן לא היה ולא נברא. נועד לשרת עכשיו את הציבור, גם פרטי העבירות שפתאום 

 9מיוחסות לחשוד הם התעצמו והתרבו, שלא נגיע בסופו של דבר גם אם יהיה כתב אישום, על מי 

 10ם עצומות, פה הייתה יא בדק מספיק טוב את מה שהוא הכניס, אמרו לו ספרים וסמך בעינישבטעות ל

 11 שגיאה, זה לא יגיע לכתב אישום.

 12ת מפגש, הימי מעצר לגבי מניעת המפגש, אילו בית המשפט יסבור שיש אופציה כזו, אם יש מניע

 13חייבים להיות מצומצמים ביותר, אני לא חושבת שהגענו בתיק הזה לרמה של חקירה או של מסוכנות. 

 14המשטרה עם כל הכבוד לה, יודעת לנהל את החקירה ובהתייעצות, אין לי ספק עם כל הגורמים אבל 

 15החקירה הזו. הוא יגיע  הוא יכול להגיע בצורה מכובדת, עודנו חבר כנסת, החסינות הוסרה רק לגבי

 16גם אם בית המשפט יטיל עליו מגבלות. אני מבינה שחלק מהפעולות שיבוצעו רק בתחילת השבוע הבא, 

 17אנחנו לא נשב בחיבוק ידיים וישב במעצר בתנאים לא תנאים על מנת שבתחילת השבוע הבא יעשו 

 18 פעולה אחת או שתיים. 

 19ני אוכל להגיד שאותו אסיר ווליד מציג את עצמו לגבי שאלת בית המשפט, למה לעטוף אם זה ככה? א

 20 כמי שכותב בכלא וזקוק לשם כך לספרים. זה לא היה בראש מעייניו לבדוק את הספרים האלה. 
#<4># 21 

 22 החלטה

 23 

 24 בקשה ראשונה להארכת מעצרו של החשוד. 

 25 

 26 ביצע עבירות שונות, כמפורט. בבקשה נטען כי החשוד 

 27 

 28אולם אבקש להדגיש כי החלטתי זו היא ביחס יוחסות לחשוד, קיים חשד סביר לביצוע העבירות המ

 29ו' ובשלב מקדמי זה, רחוקה הדרך לקבוע כי קיים חשד סביר ביחס  -לעבירות שבסעיף א', ב', ה' ו

 30 לעבירות הנוגעות לחוק המאבק בטרור. 

 31 

 32 269שורה  – 2וכן על הראיות הבאות: במ/ 1בעניין זה על דוח סודי שהוגש לעיוני וסומן במ/אני נסמך 

 33, אין להקל 9במ/-1במ/, 3במ/ –, כדוגמאות בלבד 61, 38, 31, 49, 41, 41, 21שורות  – 4והלאה; במ/
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 1, די באלו, בשלב מקדמי זה, כדי 14, ראיה במ/12במ/-11, ראיות במ/11ראש באמור במסמך במ/

 2 להצדיק את דרישת הדין לקיומו של חשד סביר. 

 3 

 4קיים יסוד סביר לחשד ששחרור החשוד יסכן את שלום הציבור, ויוביל לשיבוש מהלכי החקירה, את 

 5, אך 13, 7, 6זאת אני קובע בעיקר נוכח פעולות החקירה המתבקשות, ודי אם אפנה לפעולה מס' 

 6, וברור לכל בר דעת, שאם החשוד 14העיקרית היא פעולה שמטרתה למצוא תשובה לאמור בסעיף 

 7 תסוכל.  14קיים חשש סביר שפעולה  ישוחרר

 8 

 9אומר, כי מאחר שמדובר בחבר כנסת, הרי שיש כאן רגישות חוקתית מיוחדת, לכן בחנתי את הבקשה, 

 10או חלילה התעמרות כלשהי, נה מדוקדקת, שמא יש כאן פגיעה בתפקודו הראוי של חבר הכנסת, בחי

 11 ם לדין. ותשובתי היא בשלילה, מדובר בחשד סביר, ועילת מעצר בהתא

 12 

 13 יחד עם זאת, יש לצמצם מאוד את ימי החקירה, לפקח על חקירה זו, פיקוח קפדני, והדברים ברורים. 

 14 

 15 . 41:11בשעה  21.42.41על כן, אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 

 16 

 17 היה והמבקשת תסבור לבקש את הארכת מעצרו של החשוד, פעם נוספת, יובא החשוד לדיון בפניי. 

 18 

 19 יש לאפשר לחשוד לקבל ציוד קיום בסיסי. 

 20 
 21 רופא בית המעצר מתבקש להעניק לחשוד תרופות הנדרשות לו. 

#<3># 22 
 23 

 24 במעמד הנוכחים. 23/12/2016, כ"ג כסלו תשע"זניתנה והודעה היום 

 25 

 
 

  שופט,  מזרחי מנחם

 26 
 27 

 28 

  29 

 30 שמעוני סיון ידי על הוקלד


