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בית המשפט המחוזי בירושלים

 32544-02-1מדית ישראל  'פיס)עציר(
בפי כב' השופט משה דרורי
המבקשת
המשיב

 17פברואר 2011

מדית ישראל
גד
יסים פיס )עציר(  -ת"ז 305710410

>"<"2

וכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד אביעד דוויק
המשיב בעצמו
ב"כ התבע עו"ד אריאל הרמן )מטעם הסגוריה הציבורית(

החלטה
.1

לפי בקשה למעצר עד תום ההליכים אשר הוגשה היום ,ביחד עם הגשת כתב אישום ,המייחס למשיב עבירות של מעשה מגוה בקטיה שטרם מלאו לה  14שה ,שלא בהסכמתה
החופשית ,יסיון למעשה סדום ,התפרצות למקום מגורים ,גיבה וגיבת כרטיסי אשראי.
המשיב הסכים כי ייוצג בהליך זה ע"י עו"ד א' הרמן מטעם הסגוריה הציבורית ,ואין הוא מבקש להיות מיוצג ע"י עו"ד פרטי.

.3
.4
.5

ב"כ המשיב ,עו"ד הרמן ,ביקש דחיית הדיון למשך כשבוע כדי ללמוד את תיק החקירה ולשוחח עם מרשו ,שכן הבקשה הוגשה רק היום.
המשיב עצמו מסכים לדחייה למשך שבוע ,והוא ער לכך כי יימצא במעצר עד למתן החלטה אחרת .גם הסגור מסכים לכך.
הסגור מבקש ,וב"כ המדיה מסכים ,כי ייתן צו המורה לפסיכיאטר המחוזי להכין חוו"ד פסיכיאטרית בעייו של המשיב .חווה"ד תתייחס למכלול מצבו הפשי ולתסמיים ולמחלות

.2

מהם הוא סובל ,אם הוא סובל ,וכן תכלול חווה"ד התייחסות לשאלות הבאות :האם המשיב היה כשיר מבחיה פסיכיאטרית בעת ביצוע המעשים המיוחסים לו הן ביום  4.2.11והן
ביום  ;9.2.11האם היה מסוגל להבחין בין טוב לרע באותם ימים ,בעת ביצוע
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המעשים ,והאם היה מסוגל להימע מביצוע המעשים ,כולם או חלקם; האם המשיב יכול להל את משפטו והאם יתן להעמידו לדין ,ובהקשר זה האם הוא יכול ליצור קשר עם סגורו.
הפסיכיאטר המחוזי ,רשאי להורות על כך שהמשיב יימצא בבית חולים פסיכיאטרי ,במחלקה פתוחה או סגורה ,לפי שיקול דעתו ,וזאת לאור הסכמת המשיב ובא כוחו.
.6
.7
.8
.9

חוות הדעת של הפסיכיאטר המחוזי תוגש עד ליום  24.2.11בשעה .12:00
הדיון יתקיים ביום חמישי ,כ אדר א תשע"א ) (24.2.11שעה .15:40
המזכירות תזמן את המשיב באמצעות שב"ס.

.10

לאור בקשת המשיב ובא כוחו ובהעדר התגדות המדיה ,יתן בזה צו המורה למפקד לשכת הגיוס בירושלים ,רח' רש"י ,לשלוח לעו"ד הרמן ,רח' יפו  ,216ירושלים ,צילום של כל תיקו
של המשיב )תעודת זהות .(305710410
המשיב יימצא במעצר עד למתן החלטה אחרת ,וזאת לאור הסכמת המשיב ובא כוחו ועל פי בקשת המדיה.

.11
>"<"4

יתה והודעה היום י"ג אדר א תשע"א 17/02/2011 ,במעמד הוכחים.
משה דרורי 54678313

משה דרורי ,שופט
5129371
54678313

הוקלד על ידי :שרה וישטט
וסח מסמך זה כפוף לשיויי יסוח ועריכה
בעיין עריכה ושיויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר בו – הקש כאן
 סוף עמוד  2
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http://protectjewishkids.com/wpcontent/uploads/2015/03/NissimPinascourtdocument.htm

