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בית משפט השלום בירושלים

 12אפריל 2011

מ"ת  27769-03-11מדינת ישראל נ'
גולדבלט)עציר(
בפני כב' השופט יצחק שמעוני ,שופט בכיר
מדינת ישראל
המבקשת
נגד
אלן סימון גולדבלט
המשיב
>"<"2

נוכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד אביעד דואק
המשיב וב"כ עו"ד אריאל הרמן

החלטה
המבקשת הגישה בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.
כתב האישום מייחס למשיב עבירה של מעשה מגונה לפי סעיף )348א( בנסיבות סעיף )345א() (3לחוק העונשין ,התשל"ז – ,1977
בהתייחס לאירוע מיום  ,10.3.11בו מיוחסת לנאשם עבירה של מעשה מגונה שביצע במתלונן שהינו קטין בשירותים בקניון "רב שפע"
בירושלים.
ב"כ המשיב הסכים לקיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר ובהתאם לכך התמקד הדיון בשאלת החלופה למעצר .לעניין זה התבקש שירות
המבחן להכין תסקיר מעצר שבמסגרתו תיבחן חלופת המעצר שהוצעה על ידי הסניגור.
ואכן שירות המבחן הכין תסקיר מיום  11.4.11בו הוא ממליץ על שחרורו של המשיב למעצר בית בביתו בתנאים המפורטים בתסקיר.
לעניין זה מתנגד ב"כ המבקשת לחלופה ,זאת בשל מסוכנותו של המשיב ואילו הסניגור טען מנגד ,כי ניתן לאיין את המסוכנות בחלופה
המוצעת.
לאחר שמיעת טיעוני ב"כ הצדדים ועיון בתסקיר שירות המבחן ,שוכנעתי כי ניתן לאיין את מסוכנותו של המשיב ושליחתו לחלופת מעצר
כמוצע על ידי שירות המבחן.
אני מורה ,איפוא ,על מעצרו של המשיב ,אולם ניתן לשחררו בתנאים הבאים:
המשיב ישהה במעצר בית מלא בביתו.
א.
 --סוף עמוד --- 1המשיב יחתום על התחייבות עצמית וכן ימציא ערבותם של שני הוריו הנמצאים באולם בית המשפט וחברו אלן רוזן .כל
ב.
התחייבות תעמוד על סך .₪ 10,000
בעת שהייתו במעצר בית מלא ,ישהה עימו אחד המפקחים הנ"ל .כמו-כן תיאסר לחלוטין כניסת ילדים לבית מתחת לגיל ,18
ג.
לרבות נכדים ונינים של הוריו.
בעת שהייתו של המשיב במעצר בית ,יהיה באיזוק אלקטרוני פרט למועדים שיפורטו להלן.
ד.
בית המשפט מאפשר למשיב לצאת ביום ה' בין השעות  14:30ל 16:30-לטיפול אצל ד"ר ברנד ובליווי אחד מהמפקחים.
ה.
כמו כן בית המשפט מאפשר למשיב לצאת בימי א' בין השעות  18:30ל 20:30-לטיפול במסגרת תמיכה  SAובליווי אחד
ו.
המפקחים.
ניתן צו לפיקוח מעצרים על ידי שירות המבחן.
ז.
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למען הסר ספק יובהר ,כי כל עוד לא יחתמו כל הערבים על התחייבות ויוסדרו הליכי האיזוק האלקטרוני ישאר המשיב במעצר.
ח.
העתק ישלח לשירות המבחן.
>"<"5

ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"א 12/04/2011 ,במעמד הנוכחים.
יצחק שמעוני  ,שופט בכיר
>"<"6

החלטה
אני נעתר לבקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה עד למחר  13.4.11בשעה .12:0
>"<"7

ניתנה והודעה היום ח' ניסן תשע"א 12/04/2011 ,במעמד הנוכחים.
יצחק שמעוני 54678313

5129371

54678313

יצחק שמעוני  ,שופט בכיר
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 --סוף עמוד --- 2בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
 ---סוף עמוד --- 3
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