8/31/2017

Nevo.co.il

___________________________________________________________________________________
www.nevo.co.il
___________________________________________________________________________________
מי )י-ם(  24659-08-11מדינת ישראל נ' בנימין סץ
___________________________________________________________________________________
בית משפט השלום בירושלים

 15אוגוסט 2011

מ"י  24659-08-11מדינת ישראל נ' סץ
ואח'
בפני כב' השופט שמעון פיינברג ,סגן לנשיאה
מדינת ישראל
המבקשת
נגד
. .1בנימין סץ
המשיבים
. .2נפתלי צבי זילברמן
. .3יעקב וויספיש
. .4בן ציון פרי משלנו

><#2#

נוכחים:
נציג המבקשת :רס"ר שלמה קדושה
ב"כ המשיב  :1עו"ד פוליטי
ב"כ המשיב  :2עו"ד יהודה פריד ועו"ד טל גבאי
ב"כ המשיב  :3עו"ד נהוראי יאיר
המשיבים  : 1-3בעצמם
במסמך זה הושמטו פרוטוקולים

החלטה
בהסכמת הצדדים ,אני מאריך את מעצרם של המשיבים  1-3עד ליום  21.8.11בשעה .10:00
אני מורה על תסקיר מעצר לימים ,אשר יבוצע על ידי שירות המבחן במידת האפשר בהתאם להתפתחויות בחקירה.
בהסכמת ב"כ המשיב  ,3הבקשה לעניין מינוי חוקר מיוחד ,בשלב זה נמחקת.
><#4#

ניתנה והודעה היום ט"ו אב תשע"א 15/08/2011 ,במעמד הנוכחים.
שמעון פיינברג  ,סגן נשיאה
 --סוף עמוד --- 2><#7#

החלטה
מ 2/קשור לפעולות חקירה נוספות שהמשטרה מתכוונת לבצע .חשיפת טיבו של מסמך בשלב זה עלול לפגוע בפעולות החקירה.
><#8#

ניתנה והודעה היום ט"ו אב תשע"א 15/08/2011 ,במעמד הנוכחים.
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שמעון פיינברג  ,סגן נשיאה
><#9#

החלטה
בפניי בקשה להאריך את מעצרו של המשיב ב 7 -ימים לצורך המשך חקירת חשד שהמשיב יחד עם אחרים ביצעו מעשי סדום בצוותא,
מעשי אונס ,מעשים מגונים והתעללויות בילדים מתחת לגיל  .14זו הארכת המעצר הרביעית .הארכת המעצר האחרונה הייתה ביום
.11/8/11
°
בידי המשטרה חומר חקירה היוצר חשד סביר כלפי המשיב ואף מעבר לכך .ביום  15/8/11אירעה התפתחות בחקירה אשר מגבירה את
החשד כלפי המשיב .אותה התפתחות מולידה פעולות חקירה נוספות מעבר לפעולות האחרות שתוכננו.
קיימות שתי עילות מעצר ,האחת החשש לשיבוש הליכי חקירה נוכח ריבוי המעורבים ,והחשש להשפעה שלילית על המתלוננים ועל בני
משפחותיהם .העילה השנייה היא עילה של מסוכנות .מתוך חומר החקירה עולה כי נשקפת מהמשיב והחשודים האחרים מסוכנות לילדים
קטנים ברמה הגבוהה ביותר.
המשטרה תזדקק למלוא ימי המעצר המבוקשים כדי להשלים את חקירתה.
אשר על כן ,אני מאריך את מעצרו של המשיב עד ליום  21/8/11בשעה .10:00
><#10#

ניתנה והודעה היום ט"ו אב תשע"א 15/08/2011 ,במעמד הנוכחים.
שמעון פיינברג 54678313

5129371

54678313

שמעון פיינברג  ,סגן נשיאה

הוקלד על ידי :ברוריה אלבו
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
 ---סוף עמוד --- 4
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