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><#2#
נוכחים:
ב"כ המבקשת :עו"ד אביגיל פינק
ב"כ המשיב :עו"ד יהודה פריד
המשיב הובא
פרוטוקול
ב"כ המבקשת:
קראנו את התסקיר וראינו את ההמלצה שבו ,כולל ההגבלות שקבע שירות המבחן ,כולל הפיקוח של
שירות המבחן .לאור נסיבות התיק ,אנו נטען במשותף לאמץ את המלצות התסקיר בדבר שחרורו של
המשיב לחלופת המעצר בתנאים כמפורט בתסקיר.
ב"כ המשיב:
הייתי מבקש יציאה לתפילות בליווי של אביו ,שהוא אחד המפקחים ,וכמובן יציאה לטיפול ולמשרדי
הח"מ בהודעה לפרקליטות מראש ובליווי צמוד של אחד המפקחים .אני מבקש יציאה לתפילת שחרית
בבוקר זה שעה בלבד בין השעות  07:00עד  08:00בכל יום .בשחרית שבת להבדיל משחרית של יום
חול מדובר בשעתיים בין  08:00עד  .10:00אני חושב שבנסיבות האלה ניתן להסכים לכך .מדובר
בבית כנסת ללא ילדים של אברכי כולל אין סיכון וצמוד למפקח .זו ישיבה.
ב"כ המבקשת:
אין התנגדות ליציאה למשרדו של חברי .לגבי טיפול ,שירות מבחן אומר שהוא מתכוון לשלב אותו ב
טיפול ,כך שאני מסכימה בתנאי של הודעה מראש .אנו מתנגדים להקלות .הסכמנו כרגע לשחרורו
ממעצר ,אנו סבורים שדי בכך ,בייחוד שמדובר בעבירה שנעשתה בבית כנסת .במידה והמשיב יעמוד
בתנאים המגבילים לאחר שחרורו שתוגש בקשה בהתאם.
><#5#
החלטה
בפניי בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים של המשיב שכתב האישום מייחס לו מעשה מגונה
בקטינה מתחת לגיל  .14על פי הנטען בכתב האישום ,המשיב אחז בקטינה ונשא אותה חרף
התנגדותה אל תוך בית הכנסת אל עבר תא השירותים ,אשר בתוכו ונעל את דלת השירותים ולא
שעה לבקשת הקטינה לתת לה לצאת .אז הוריד הנאשם את הז'קט שלבש ,פתח את אבזם חגורת
מכנסיו וניגב את פניה של הקטינה בנייר .המשיב חדל ממעשיו כאשר הגיע למקום גבאי בית הכנסת
ושאל אותו לפשר מעשיו.
בעניינו של המשיב ניתן תסקיר מעצר שהמליץ על שחרורו לחלופת המעצר המוצעת בתנאים כמפורט
בתסקיר .הצדדים הסכימו על שחרורו של המשיב בתנאים המפורטים בתסקיר וכן הסכימו ליציאתו
בליווי מי מהמפקחים לטיפול ולפגישות עם בא כוחו ,הכל לאחר הודעה מראש לפני כל יציאה כזו
לפרקליטות
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לפיכך ,אני מורה על שחרורו של המשיב בכפוף לתנאים הבאים:
א .המשיב ישהה בתנאי מעצר בית מוחלט בדירת אחותו וגיסו ,משפחת פרושינובסקי אברהם ופרידה
בעיר חיפה ברח' חרמון  35ולא ייצא מפתח הבית לשום עניין ולשום צורך למעט לצורך פגישות עם
עורך דינו במשרדו של האחרון ולצורך טיפול ככל שיישלח אליו ע"י שירות המבחן ,לפני כל יציאה על
המשיב להודיע לפרקליטות על היציאה ,מועד היציאה ומועד החזרה המשוער .בכל יציאה ילווה אותו
מי מהמפקחים .איני מקבל את בקשתו הנוספת של המשיב לאפשר לו לצאת לתפילות בבית הכנסת,
בקשה שהפרקליטות לא הסכימה לה וזאת בהתחשב בכך שהעבירות המיוחסות בכתב האישום בוצעו
על פי הנטען בבית הכנסת.
ב .ביחד עם המשיב ישהה כל העת ,משך  24שעות ביממה ,אחד מארבעת המפקחים שהם :מר
פרושינובסקי אברהם ת"ז  ,XXXXXX670מר ברמינקה יוסף ת"ז  ,XXXXXX350מר ארנפלד דוד
ת"ז  XXXXXX932ומר ארנפלד יעקב ת"ז .XXXXXX862
ג .תחתם התחייבות עצמית וכן ערבות צד ג' מצד הערבים הנ"ל ,בסך  ₪ 20,000כל אחת.
ד .יופקד סך של  ₪ 15,000בקופת בימ"ש להבטחת תנאי השחרור.
ה .נאסר על המשיב לגלוש באינטרנט ,שימוש בטלפון וכן מגע כלשהו עם קטינים וקטינות.
ו .ניתן צו פיקוח מעצר של שירות המבחן למשך  6חודשים ,במהלכם ייבחן שילובו של המשיב בטיפול
ההולם את צרכיו.
ז .מובהר בזאת במפורש כי בהפרת תנאי מתנאי השחרור הנ"ל עלול המשיב להיעצר מיידית וכן עלול
ביהמ"ש לצוות על חילוט הערובות.
בהיעדר ערבויות ,יישאר המשיב במעצר ויובא לדיון בדק ערבויות ביום  19.8.14עד השעה 12:00
בפני שופט תורן.
><#6#
ניתנה והודעה היום כ"א אב תשע"ד 17/08/2014 ,במעמד הנוכחים.
אבי פורג  ,שופט
בית משפט השלום | בית משפט המחוזי | בית משפט העליון | בית הדין האיזורי לעבודה | בית הדין הארצי לעבודה | בית הדין
לשכירות | בית משפט לעניינים מינהלייים | בית משפט לעניינים כלכליים | בית המשפט לתביעות קטנות
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