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מבוא.א

,19961-ו"תשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק61סעיף
האמורפיעל.ההליכיםתוםעדבמעצרהנתוןאדםשללמעצרוזמןמגבלתקובע

לאבעניינוהדין2הכרעתואשרההליכיםתוםעדבמעצרהנתוןנאשם,בסעיף
לחוק62סעיףהוראת,זאתעם.המעצרמןישוחרר,חודשיםתשעהבתוךניתנה

הנאשםשלמעצרואתלהאריךהעליוןהמשפטביתשלשופטמסמיכההמעצרים

הערותיהםעל,רחמיםיוסילמרובמיוחד,המשפטהעתכתבמערכתלחברינתונהתודתי*
.ההשובות

'אבכירסגן;ירושלים,העבריתהאוניברסיטה,למשפטיםהפקולטה,למשפטיםדוקטור**
.המחברתשלהפרטיתעמדתהאתמבטאותזהבמאמרהמובאותהעמדות.המדינהלפרקליט

;1997-ז"תשנ'(תיקת)(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרבחוקשתוקןכפי1

חוק":להלן)1998-ח"תשנ,(תיקון)(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרובחוק
.("המעצרים

,"דיןפסק"הביטוימןלהבדיל,המעצריםלחוק61בסעיף"דיןהכרעת"בביטויהשימושעל2
;45(1)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)מנדורי'ני"מ98/281פ"בבשהדעותחילוקיראו

ההלכהפסיקתראוכן.885(3)1998עליוןתקדין,(פורסםלא)כהן'ני"מ98/6237פ"בש
'ני"מ99/7736פ"בבשהעמדהראואבל.592(1)נכד"פ,איבדיוב'ני"מ98/433פ"בבש

.1793(3)1999עליוןתקדין,(פורסםלא)אוסלאן
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תקופתבכלימיםלתשעיםלהגיעיכולהההארכהכשתקופת,חודשיםלתופעהמעבד

.האדכה
מעברנאשםשלמעצדומוארךבפועלכיצדלבחוןהיאזהמאמדשלמטרתו
לחוק61סעיףשלחקיקתוששפיעה-בכללאם-וכיצד,הודוייםלתנועה

,זושאלהעללהשיבמנתעל.חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכתעלהמעצרים

מעצרלהארכתבבקשותהעליוןהמשפטבביתשנתקבלוההחלטותכלאתבדקנו
שנבחרההתקופה.2001.11.1-ל2001.8.1שביןבתקופהחודשיםלתשעהמעבר

,ההשוואהלשם,כןנמו.טיפוסיתמעצרהארכתומבטאת,יוםתשעיםבתהיא
מעצרלהארכתבבקשותהעלירןהמשפטבביתהתתקבלוההחלטותכלאתבדקנו
לתוקףלכניסתםעוברהיינו,1997.12.223-ל1997.9.23שביןכתקופהלשנהמשבר
.'המעצריםלחוק62-ד61סעיפיםשל

החקיקתיתוההיסטוריההמשפטיתהמסגרת.ב

שלמעצרותקופתעלהמגבלותנקבעו,המעצריםחזקשללחקיקתוקזזתי הדיןסדרבחוק,בעניינודיןפסקלמתןהממתיןנאשם
,[משולבנוסח]הפלילי

הפליליהדיןסדרלחוק53סעיף.("הפליליהדיןסדרחוק":להלן)1982-כ"תשמ
לאומשפטו"אחתשנהכדי"המצטרפתתקופהבמעצדהנתקנאשםכי,קבע

54סעיףניצב53סעיףלצד,זאתעם.המעצרמןישוחרר,דיןפסקבמתןנסתיים

עללצוותהעליוןהמשפטביתשלשופטהסמיך54סעיף.הפליליהדיןסררלחוק
לשלושהלהגיעיכלהההארכהתקופת.לשנהמעברהנאשםשלמעצרוהארכת
.פעםבכלחודשים
דעומסבשל,המחוקקשלהאמורותהוראותיואףעל

~
בתיעלהרבבודה

נאשמיםשלמשפטיהם,מעטיםלאבמקריםשבומצבאטאטנוצר,המשפט

כך.לשנהמעברהוארךמררםזאתובכל,5בעצלתייםהתנהלו,במעצרהנתונים
ובמהלך,(!)שלמהשנהכמעצרשהההנאשםשכומצבלהיווצר,למשל,היהשיכול
במעצר(!)כשנתייםשההאדםשבומצבאו;אחד6עדולונשמעלאשנהאותה

.זהלמאמרכנספחמופיעהנתוניםריכוז3
,זאתעם.1998.1.1כיופלתוקףנכנסוהמעצריםלחוק62-ו61סעיפיםכי,נעירהדיוקלמען4

החלה1997.12.23מיוםכברכי,העלההרלוונטיתבתקופהמעצרלהארכתבבקשותהעיון
,כןעל.המעצריםלחיק62סעיףעלבהתבססאדםשלמעצרואתלהאריךלבקשהפרקליטות

.1997.12.23ביוםo?w~nonv,חודרתםשלזוטאשלבהקזתהבחתו,הטקסטבגוףכאמוד
אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק2בסעיףהקבועההמעברהוראתגםזהלענייןראו
.1997-ח"תשנ,(תיקון)(מעצרים-

הוחל"שלפיה,המשפטרציפותבדברהפליליהדיןסדרלחוק125סעיףהוראתלמרותזאת5
מטעמים,דאהאםזולת,גמיראעדיוםיוםברציפותהבהטפטףבית]יכוליך,הדאיותבגבית

."כךלנהוגאפשרותכלאיןכי,שיירשמו
עניין:להלן)98(4)1990עליוןתקרין,(פורסםלא)רמאדןאבו'ני"מ90/5155פ"בשהאו6

.405(1)מדד"פ,יוסףמור'ני"מ90/51פ"בש;(רמאדןאבו
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מעצרואתהאריךהעליוןהמשפטביתשבומצבאו;7בעניינוהדיןפסקשניתןלפני
תתקייםלאהללוהחודשיםשלושתשבכלשידעאף,חודשיםבשלושההנאשםשל
.8המשפטבביתהוכחותשלאחתישיבהולו

ביקשעצור-נאשםשלבעניינוההליכיםהתמשכותשלהזההקשההמצבאת
קיצורהמחוקקקיצר,המעצריםלחוק61סעיף1997-במשנחקק.לשנותהמחוקק

,להסתייםעצור-נאשםשלמשפטואמורשבההתקופהאתביותרמשמעותי
שללשונוהייתהוכך.בלבד9חודשיםשישהעלהתקופההועמדהשנהובמקום

אישוםכתבהגשתשלאחר,נאשם=:שנחקקלאחרמידהמעצריםלחוק(א)61סעיף
,חודשיםששהכדיהמצטרפתתקופהאישוםכתבאותובשלבמעצרנתוןהיה,נגדו

אובערובה,המעצרמןישוחרר,דיןבהכרעתנגמרלאהראשונהבערכאהומשפטו
."ערובהללא

שתישכללמנגנון,חדשהארכהמנגנוןהמחוקקקבע,זוהוראהשלבצדה

חודשיםלשישהמעברהארכהסמכותעניינה,ראשונהמדרגה:הארכה"מדרגות"
.הנאשםשלמשפטומתנהלשבפניו,(סגנואו)המשפטביתנשיאבידיהנתונה
הארכהעניינה,שנייהמדרגה.יום0ןתשעיםעדשללתקופההוגבלהזוסמכות
,כמקודם,וזאת,(יוםתשעיםועודחודשיםשישהשהם)חודשיםלתשעהמעבר
.!!העליתהמשפטביתשלשופטבידיהנתונהסמכות
תקופת"המבצעתלרשותהמחוקקהעניק,ל"הנ61סעיףשלמהפכניותובשל
כשמונההיינו,1998.1.1ביוםרקלתוקףייכנס61סעיףכיוהורה,"הסתגלות
לאהאמורהההסתגלותבתקופתכינראהאולם.12הסעיףשנחקקלאחרחודשים

השופט.העליוןהמשפטביתשופטישלחריגותהתבטאויותיעידוכךועל,דיהיה
:כי,61סעיףשלחקיקתולאחררבלאזמןאמר,למשל,זמיר

ראויותשהןככל,[61סעיףלהוראת,היתרבין,הכוונה]אלומעיןהוראות"

שלתקופהבמעצרהנאשמיםשהושם,796(4)מטד"פ,שאהין'ני"מ95/6616פ"בשראו7
.תביעהעדי46מתוךבלבדעדים12רקנשמעוזותקופהכשבמשך,שנתיים

.25(1)1996עליוןתקדין,(פורסםלא)יושבייב'ני"מ96/308פ"בשראו8
פליליהדיןסדרחוקהצעת)החוקבהצעתלאקיימתאינההשינויהצעתכיכאןנעיר9

התזכירבהצעתולא(306ח"ה,1995-ה"תשנ(ושחרורמעצר,עיכוב-אכיפהסמכויות)
'דהשופטבראשותהציבוריתהוועדהשלהמלצותיהפרישהיאתזכירהצעת,להשקדמה

ליועץהמשנהמסמך,1993-ג"תשנ,(משטרתייםאמצעים)הפלילידיןסדרחוקתזכיר)לוין
החוקהצעתהן.(במערכתשמורעותק,1993.5.23מיום2-1404'מסלממשלההמשפטי

יהיהמעצרבהארכתהצורךכיהיינו,שהואכפיהמצבאתלהותירהציעוהתזכירהצעתוהן
.(התזכירלהצעת60וסעיףהחוקלהצעת59סעיףראו)המעצרמעתאחתשנהחלוףלאחר

אונשיארשאי(א)קטןסעיףהוראותאףעל":המעצריםלחוק(ב)61'סלשוןהייתהזו10
שלמעצרוהארכתעללהורות,הנאשםשלמשפטומתנהלשבוהמשפטביתשל,נשיאסגן

."ימים90עלתעלהשלאלתקופההנאשם
.המעצריםלחוק62'סראו11

הפליליהדיןסדרבחוק1997.4.10ביוםשתוקןכפי,המעצריםלחוק(3)-ו(!)23'סראו12
.1997-ז"תשנ,(תיקון)(מעצרים-אכיפהסמכויות)
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העומסעלעומסלהוסיףכדיבהןיש,ישראלמדינתשלהערכיםמבחינת
משגה.המשפטבתילרבות,החוקאכיפתשלהמערכתעלכברהרובץ
במערכתייספגהנוסףהעומסכילהניחהיאטעות.מכךלהתעלםהוא

בחשבוןהנוסףהעומסאתלקחתצריך.קרבהאלבאכינודעולאמעצמו
ולהיערךבעומסלעמודכדיהנדרשיםהמשאביםאתלהקצות,השיקולים

שלטוןעלהמופקדיםהאם...תקלהתצמיחהתקנהאחרת.זמןמבעודלכך
.!3"?לכךמודעיםהציבורשלוםועלהחוק

:לתוקףלהיכנסעמד61שסעיףלפניקצרזמןדומיםדבריםאמרחשיןוהשופט

לתוקפןשתיכנסנהשעה,1998בינואר1-היוםעלבחושבינחרדאני"
-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק62-ו61הסעיפיםהוראות
בסעיףהאמורההמצצרשנתשלפיהןהוראות,1996-ו"התשנ,(מעצרים

להשתחרראוכללא.חודשיםשישהתהפוךהפליליהדיןסדרלחוק53
לחוקבתיקון-המחוקקהוראותביןתאימותלחלוטיןנעדרתכימהרגשה

המוטללמאודעדהקשהבעומסלעמודהמשפט-בתישליכולתםלבין-
.!4"כתפיהםעל

הממשלההציעה,לתוקףלהיכנסעמד61שסעיףלפניבלבדכשבועיים,ואכן
בשנתייםהמעצריםלחוק61סעיףשללתוקףכניסתותאריךאתולדחותלהוסיף
להיכנס61סעיףהיהאמור2000בשנתגם,המוצעלפי.2000לשנתעד,נוספות
יסתייםהמקוריהמעצר,המוצעלפיכך,2000בשנת:בלבדחלקיבאופןלתוקף
רק.לעילשתוארהמדורגההארכהמנגנוןיחולובסיומו,חודשיםתשעהתוך

להיכנס61סעיףהיהאמורשבומהיוםשניםארבעבחלוףהיינו-2002בשנת
לתוקףלהיכנס,הממשלההצעתלפי,61סעיףהיהאמור-לתוקףמלכתחילה

.מלא15
,97.12.28ביום,ולבסוף,נתקבלהלאהממשלהשלזולכתמרחיקתהצעהאולם
תיקון61סעיףתוקן,לתוקףלהיכנס61סעיףשעמדלפניבלבדימיםשלושה

שתוארההארכהמנגנוןשל"הראשונההמדרגה"בוטלה,התיקוןלפי.!6פשרהשל
המשפטביתנשיאביריחודשיםלשישהמעברהמעצרהארכתשעניינהמדרגה)

צריךעצור-נאשםשלמשפטושכיוםכך.(הנאשםשלמשפטוהתנהלשבפניו
טעוןחודשיםלתשעהמעברנאשםשלומעצרו,חודשיםתשעהתוךלהסתיים

.העליוןהמשפטביתשופטשלאישורו
.3,7(2)1997עליתתקרין,(פורסםלא)מחרום'ני"מ97/2846פ"בש13
.838,839(3)1997עליוןתקדין,(פורסםלא)תוהמי'ני"מ97/6309פ"בש14
,1997-ח"תשנ,(תיקת)(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוקהצעתראו15

.(הפליליהדיןסדרחוקהצעת:להלן)159ח"ה
שלחוקתיותו.1997-ח"תשנ,(תיקון)(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוק16

.97(!)נבר"פ,י"מ'נמנבר98/14צ"בבגנתאשרה61לסעיףהתיקון
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,זהבמאמרנדרשנושאליההשאלהאתשאתביתרמעוררותהחקיקהטלטלות
בטרםאך.חודשיםלתשעהמעברמעצרבהארכתבפועלהנוהגהמצבמה:לאמור
.המשווהובמשפטהמנחהבפסיקהונעייןנפנה,בענייןמחקרנואתנציג

המנחההפסיקה.ג

ביתלשיקוליבאשרזרמיםבשנילהבחיןניתןהעליוןהמשפטביתבפסיקת
.חודשיםלתשעהמעברמעצרלהארכתבקשהבמסגרתהמשפט

,חודשיםתשעהבחלוףכיגורסהפסיקהשלאחדזרם.שחרור:הגישה.1
,זוגישהלפי.החריגהיאהמעצרוהארכתהכללהואממעצרהנאשםשלשחרורו

היאוכעיקר-היאהנאשםשלהפסולהבהתנהגותושמקורההליכיםהתמשכות
בעומסשמקורה,הליכיםהתמשכות,זאתלעומת.המעצרהארכתשמצדיקה-

שכן,המעצרהארכת,רובפיעל,מצדיקהאינה,המשפטבתימערכתעלהמוטל
.זהעומסשלבתוצאותיויישא,מפשעחףכחזקתשהוא,שהנאשםראויזהאין

90/3838פ"בבשאלוןהשופטשלבדבריונמצאוולגישהביותרהמובהקהביטוי

:כדלקמןשילון'ני"מ

הם,המשפטהיקףאו,המשפטביתנתוןשבוהעומסבגללהזמןחלוף"
כדיבהםאיןאך,המשפטביתבשליטת,כללבדרך,שאינםנתוניםאמנם

שנהעלהעולהלתקופה,משפטבטרם,אדםשלהירותושלילתלהצדיק
בויש[רבעומסשל]זהמצערדבריםמצב...האישוםכתבהגשתמיום
להצדיקכדיבואיןאך,הדיוניםוהתמשכותהעיכובסיבתאתלהסבירכדי

מעבד,מפשעוחףזכאיבחזקתביהוא,משפטבטרםאדםשלחירותושלילת
."האישוםכתבהגשתמיוםלשנה

לאעודכלכי,זאתלעומת,גורסהפסיקהשלהאחרהורם.מעצר:הגישה.2
הארכתעללצוותמקוםיש,המקוריתהמעצרהחלטתניתנהמאזהנסיבותנשתנו

המעצרהחלטתאתשביססוהטעמים-נסיבותשינויבלא-שכן,המעצר
בעומסלהתחשבנכונותזהזרםגילהבמיוחד.וקיימיםהםשריריםהמקורית

מובהקביטוי.ההליכיםלהתמשכותכהסבר,המשפטבתימערכתעלהמוטלהרב
'ני"מ90/3538פ"בבשגולדברגהשופטשלבדבריולמצואניתןזולעמדה
עומסבשל.אליםשודשלבעברהשהואשמובנאשמיםדוברטורקבעניין.לןטורק

בעניינםהראשונהההוכחותישיבתנערכה,המשפטביתעלמוטלשהיההעבודה
מישיבותרבותבוטלומכןלאחרוגם,שנעצרולאחרחודשיםמשמונהלמעלה

אתגולדברגהשופטהאריך,זאתבכל.העומסבשל,שוב,כעניינםההוכחות

.(טורקעניין:להלן)266(3)1990עליכןתקרין,(פורסםלא)טורק'ני"מ90/3538פ"בשדו
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ההארכהבתקופתיסתייםלאשמשפטםהיהברורכיאף,הנאשמיםשלמעצרם
:זוהחלטתואתגולדברגהשופטמנמקוכך.האמורה

לעצורבשעתוהמשפט-ביתאתשהניאוהטעמיםכיספקלהיותיכוללא"
השנהתקופתבחלוףבעצםואין,היוםאףוקיימיםשרירים,המשיביםאת

כילומרכבא53סעיףאתלהביןאיןכיסבורני...טעמיםבאותםלכרסםכדי
,נשתנולאאםגם,המעצדשנתכתוםמקרהבכללהשתחררהנאשםשלדינו
.ההליכיםתוםעדמעצרואתשהצדיקווהטעמיםהנסיבותזותקופהמשך
שלשופטהמסמיכה,54סעיףהוראתעםמתיישבאינוכזהאשרפירוש
עלתעלהשלאלתקופההמעצרהארכתעללצוותהעליוןהמשפטבית

בשניההוראותשלצרופן.לזמןמזמןכךולצוותולחזור,חודשיםשלשה
,ישוחררשנהמשךבמוצרהנתוןנאשםכימשמיענוהאמוריםהסעיפים

העדר.נעצרשבגינןטעמיםמאותם,מעצרולהמשךהצדקהעודאיןאם

שיהאויכול,בנסיבותבינתייםשחלמשינוישיינבעיכולכזאתאשרהצדקה
מוצדקיםבלתיעיכוביםבגרימתאו,המשפטשלתקיןבלתיבניהולנעוץ
עיכוביםאו,המשפטשלבניהולוהליקויומעצםמכאן...התביעהמטעםבו

שללהתמשכותוהביאואשר,התביעהשלבעטייהשנגרמומוצדקיםבלתי
המשךעללצוותהצידוקאתששומטיםהם,המעצרלשנתמעברהדיון

מדרךשינויתכליתשונותאלהנסיבות...לחוק54סעיףפיעלהמעצר
ביתשלכתפיועלהמוטלהרבהעומסאכן.דנןבמקרההמשפטשלניהולו

הדיוןנתקייםלאכךובשל,זהבמקרהגםאותותיואתנתןקמאהמשפט
לקדםמאמץנעשהלאבילותראיןאולם.למשפטשנועדוהישוביתבכל
.18"המשפט-ביתנתוןבהםבאילוציםבהתחשב,הדיוןאת

הבחינהמןלפחות,גבדוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקבעקבותכינראה
שנקבעהמהדעכהכמתחיב,השחרווגישתשלמשקלה,תאורטית-העיונית

אכןכמהעד.י19"מ'נגנימאת95/2316פ"ובדני"מ'נגנימאת95/537פ"בבש

הםאךבתוקףהיוהפליליהדיןסדרחוקשהוראותבזמןנכתבוהדברים.266'בע,שם18
תקדין,(פורסםלא)אמזלג'ני"מ91/2610פ"בשגםוראו.כיוםהקייםזרםגםמבטאים
;143(4)1990עליוןתקדין,(פורסםלא)טורק'ני"מ90/5098פ"בש;140(2)1991עליון

,(פורסםלא)דהאן'ני"מ90/3986פ"בש;165(1)מר"פ,שועךבן'ני"מ86/49ש"ב
01/8119פ"בש;640(לת2ד"פ,ל'אכרג'ני"מ82/307ש"ב;250(3)1990עליכןתקדין

.2218(3)2001עליוןתקדין,(פורסםטרם)עיד'ני"מ
(4)מטד"פ,י"מ'נגנימאת95/2316פ"ודנ355(3)מטד"פ,י"מ'נגנימאת95/537פ"בש19

כבוד:יסוד-חוקבעקבותכי,רובבדעת,כידוע,נפסקשם,(גנימאתהלכת:ולהלן589
פניעלוהנאשםהחשודזכויותשלהעדפהלטובתהאיזוןנקודת-השתנתהוחירותוהאדם

,(פורסםלא)שנוייבן'ני"מ95/4039פ"בשפעיוהשוודאו.בפשיעההמלחמהאינטרס
עליוןתקדין,(פורסםלא)מן'תורג'גי"מ95/3775פ"בש;1741(2)1995עליוןתקדין
;782(1)1995עליוןתקדין,(פורסםולאמזרחי'ני"מ95/1730פ"בש;1550(2)1995

י"מ94/6312פ"בש;43(4)1994עלטןתקדץ,(פורסםלא)מזרחי'ני"מ94/7013פ"בש
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שניכאןעד,מקוםמכל.דבריםשלבהמשכםנראה,העובדתיתבמציאותהואכך
,השוואהלשם,ונעייןנפנהוכעת,הישראליבמשפטבסוגייתנוהקיימיםהזרמים
.האמריקאיכמשפט

האמריקאיהמשפט.ד

-בארצותזכתה,בפליליםהנאשםשלמזכויותיוכזכות,"מהירמשפט"להזכות
התיקוןלשוןהיאוכך.לחוקההשישיבתיקוןמפורשחוקתילעיגוןהברית

:השישי

810crimina] prosecutions, the accused shall enjoy the right8111ת"
."speedy.

.

. trial

היינו,עסקינןשבהמהשאלהרחבהבשאלה,רבהבמידה,עוסקהשישיהתיקון
.שלאו26וביןבמעצדנתוןכיהואכין,במהיהותמשפטולסיוםנאשםשלבזכותו

המחוקקחוקק1974בשנת.בסוגייתנוגםחשיבות"מהירמשפס"ללזכוה,זאתעם
זמןתקופותנקבעוזהבחוק.21=המהירהמשפטחוק"אתהברית-בארצותהפדרלי

מחוקהצולההננדיתהמגמהדאוכן.1395(3)1994עליוןתקרין,(פורסםלא)גריפות'נ
.2001-א"תשס,עבירהנפגעיזכויות

BatkerןWfnga,:הוא"מהירמשפס"ללזכותבאשדהברית-בארצותהמנחההדיןפסק20

.Ed.]33,514.U.נ1012(1972) S4ברציחתםהואשמו,מאנינג,נוסףואדםבארקר.ךי
כחשודיםנעצרוומאנינגבארקר.1958ביוליבוצעהרצחמעשה.קשישיםזוגשלבאכזריות
שלומשפטיהם,1958כספטמברהוגשונגדםmmtNnכתבי.מכןלאחרקצרT~rבמעווה

במועדהחללאבארקרשלמשפטואולם.1958באוקטוברלהתחילהיואמוריםהשנים
,בארקרשלבמשפטותביעהכעדיעידשמאנינגמעונינתהייתההתביעהשכן,לכךשנקבע
יסתייםמאנינגשלשמשפטולאחררקיתחילבארקרשלמשפטוכיהתביעהביקשהולפיכך

ענייןאו,קינזיהלכת:להלן]477(2)לר"פ,י"מ'נקינת75/194פ"לעבישראלוהשווראו)

ונתגלגלמאנינגשלמשפטונמשך,ראייתייםקשייםבשל.(62הערהלהלןגםראו,[קינזי
,בארקרשלמשפטובניהולדחיותוביקשההתביעהשבה,עתאותהכל.1962דצמברעד

היהבתחילהכיכאןנדגיש.בארקרשלבהסכמתורובפיעל,נדחהאכןבארקרשלומשפטו
,החללאעדייןכארקרשלומשפטוחודרכםעשרהשחלפולאחראולם,במעצרנתוןבארקר
משפטולתחילתהביאלאמאנינגשלמשפטוסיוםגם,זאתעם.כערבותבארקרשוחרר

לדחייתשובהביאההעדשלמחלתו.חלההמרכזייםהתביעהמעדיאחדשכן,בארקרשל
הורשע,המשפט4ל,בסופו.1963באוקטובררקלבסוףהחלהמשפט.בארקדשלהמשפט

בארקרשלענינוהגיע,גלגוליםמספרלאחר.עולםלמאסרונדוןלושיוחסובעברותבארקר
ביהיההעליקהמשפטבביתבאנקרשלממ"ט.הברית-ארצותשלהעליקהמשפטלבית

כיהיההראוימןכןועל,"מדגרמשפט"לבזכותופגעהבענינוההליכיםשלהתמשכותם
התנגדלאשבארקרכךכשלכעיקר)נדחהכאיקרשלזהטיעונו.יבוטלנגדוהאישוםכתב

עלבהרחבהעומדהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטשביתתוך,(הדחייהבקשותלמרבית
."מהירמשפט"להזכותשלועיקריהטעמיה

213174-316155usc18,1974The Speedy Trial Act ofאו"המהירהמשפטחוק":יהה
'~fhe Act Of :'

Speedy

Triaf(.
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השוההנאשםשלעניינועל.להתחיל22נאשםשלמשפטוצריךשבמהלכןמוגדרות

כי(6)קטןבסעיףקובעזהסציף.המהירהמשפטלחוק3164סעיףחולש,במעצר
מיוםיוםתשעיםתוךתתחיל,במעצרהנתוןנאשםשלבמשפטוההוכחותגביית

הנתוןעצור-נאשםכי,(0)קטןבסעיףוקובעהסעיףמוסיףעוד.23הראשוניהמעצר
שלמחודשתלבחינההמשפטביתבפנייובא,האמורהלתקופהמעברבמעצר
הימיםלתשעיםמעברבמעצרהנאשםאתלהשאירהמשפטלביתלואלוכי,עניינו

מהתקופהכמהפיקצרה,ביותרקצרהזמןבתקופתמדובר,לכאורה.24האמורים
.שונההמצבתמונתכייראהמקרובבדבריםהמעייןאולם.בישראלהנוהגת

חלהאינההימיםתשעיםמגבלתכיבמפורשקובעהפדרליהמחוקק,ראשית
fault"(סנגורואוהנאשםבאשמתאירעהעיכובכאשר of the accused or his

"counsei(25.המשפטלהוק3162שסעיףכךעלכאןלעמודהראוימן,זהכהקשר
לעכבהיחידהשתכליתה,בסיסחסרתבקשהביודעיןשמגישסנגורכי,קובעהמהיר

שלייצוגועלזמנילאיסוראולקנסוצפויעברהבכךמבצע,המשפטתחילתאת
.הנאשם
האמוריםהימיםתשעיםבמניין,במפורשהפדרליהמחוקקקובעזאתוגם,שנית

יכולההימיםתשעיםתקופתשבפועלכך,=מפסיקיםאירועים"מספרנכלליםלא

סעיףשל(6)קטןבסעיףמנויההמפסיקיםהאירועיםרשימת.מאודעדלהתארך
,היתרבין,הכוללת,מאודעדארוכהברשימהמדובר.26המהירהמשפטלחוק1613

הוא,המשפטבניהולעיכוביםבענייןהדיוןשלעיקרוהברית-בארצותכילכךלבלשיםראוי22
,כישראלמהדיוןהברית-בארצותהדיוןשונהבכך.המשפטתחילתלפנישאירעובעיכובים

הבדלשלטעמו.המשפטניהולכמהלךשאירעובעיכוביםהואהדיוןשלעיקרוכשבישראל
האמריקאיתהמשפטששיטתבכךיסודוהאמריקאיתלזוהישראליתהמשפטשיטתכיןזה
.משמעותיתתקופהבמשךהרגילחייהםמאורחלהטרידםשקשה,מושבעיםשלשיטההיא
.המשפטתחילתלפוהםהברית-בארצותהפלילייםבמשפטיםהעיכוביםשלעיקרם,כןעל

.כמהירות,רוספיעל,מתנהלהמשפט,המושכעיסשלוהתכנסותםהמשפטתחילתלאחר
הנאשםשלבמשפטוההוכחותגבייתכיקובעהמהירהמשפטחוקכי,כאןונעירנוסיף23

שהואבין,נאשםכלעלחלהזוהוראה.האישוםכתבהגשתמיוםיוםשבעיםתוךתתחיל
The~,5ו316(1)(ט:ראו.שלאווביןכמעצרנתון Act of

Speedy

Trial

:לענייננוהנוגעיםבחלקיםהחוקלשוןזו24

15detention solely because heפוbeing held15detained Person who8]

~

of6)The(6)"

later than ninety days following the beginning)ס0תסותותס00תshall".[81ה)awaiting

ת3section1!6(ח)

delay

enumerated',0such continuous detention . . . The periods01

.this section1מcomputing the time limftation . . . specified1תare excluded

detaineeתו0through,(6)subsectionת as specified8comrnence erial of0)Failure(0)

theחטס0 automatic feview by theת!fault of

the

~ accused or his counsel . . . shall result custody(עת pendingתוdetainee. . . shall be held0א.of the conditions of release

after the expiration Of !'

such

ninety-day period required for the commencement

,

oflhis

."trial
.Ibid)151:ראו(הקטןסעיףשלהמלאלנוסח25
The"חsection1:כיהמורה,(6)קטןסעיףשלהסיפאראו26 periods Of delay enu~nerated

"this section18compating the time limitation specifiedתוexcluded316101)טש.
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אחרמשפטמניהולהנובעעיכוב;27הנאשםשלהנפשימצבומבדיקתהנובעעיכוב
תחילתלפניהמתבררות,שונותמקדמיותמבקשותהנובעעיכוב;28הנאשםנגד

שלמהיעדרוהנובעעיכוב;למיניהם30בינייםמערעוריהנובעעיכוב;המשפט29

שהמשפטמכךהנובעסבירעיכוב;3!לאתרוסביריםמאמציםשנעשו,מרכזיעד
.יחד32נאשמיםמספרנגדמתנהל
כלשלפיו,"סלאירוע"גםנכללהמפסיקיםהאירועיםברשימת,כןעליתר
תשעיםבמנייןנכללתאינה,שופטצופיעלהמשפטנדחהשבמהלכהתקופה
להאריךכדישופטצובמתןדיכלומר.33להתחילהמשפטאמורשבהםהימים

מכיוון.לכתמרחיקהואזה"סלאירוע"כיספקאין.הימיםתשעיםתקופתאת
שלתחילתולדחייתצוליתןשופטשללסמכותוגדריםהפדרליהמחוקקקבע,שכך

:הגדריםהםואלו.המשפט

שלתחילתולדחייתצוליתןאםהמתחבט,השופט-האיזוןמבחן(א)
00theהצדקלעשייתהתרומהאת,גיסאמחד,לשקולצריך,המשפט ends

Ousticeהציבורי,האינטרסאת,גיסאומאידך,המשפטבתחילתהדחייהבעקבות
the(מהירמשפטבניהול,(הנאשםאינטרסהיינו)והפרטי best interest of the

public%תspeedy8ע14 and the defendant(,הראשוןהאינטרסכאשדדק
לבקשתלהיעתרהמשפטביתעלשומה,האחרוןהאינטרסעל)outweigh(גובר

.34הדהייה
השיקוליםאתלפרטלנכוןרואההפדרליהמחוקק-המנחיםהשיקולים(ב)

ניהולולאפשרהרצוןובהם,האיווןמבחןבמסגרתלשקולהשופטעלששומה
נובעתשהיאכפי,המקרהשלהיתרהמורכבותווכן,הפליליההליךשל

27(4)(1)

"
.Ibid,ש31615(

28(0)(1)

"
)31615)%,Ibid.

(1)(ק)29

"
."44א31615( 30(8)(1)

"
.Ibid,א31615(

.Ibid,א53161(ח)(3)31
.Ibid,8(31615(ט(7)32
:לענייננוהנוגעיםבחלקיםהסעיףלשוןוזו.3161(ן)(8)בסעיףמופיעהאמור"הסלאירוע"33

computing the ume withinתוdelay shall be excluded,0The following periods(א)"

...:commence!עטותof ;any such offense"14which . . . the

his ownחסcontinuance ianted by any'

judge

8Any period or

~

'

delay

resulting from()(8)(ע

the attomey,0the requestאthe request of the defendant or his counsel orאorתסטסתז

the basis of

I

his findings that0ח

~

the~

judge

:

granted

such continuance'1ןf4or the Governmen

the public,0taking such action outweigh the best interest4ןthe end~ ofJustice served

continuance8such period of

I

delay resulting from0א.speedy trkl4!םand

,

the defendant

theמנ,granted by the cou~ting acco~dance with this subsection unless the couft set forth

the ends ofjusticeא*

finding

']16reasons45,writingתוthe

,

case, either

I

'

orally

orr1ecord of

the granting Of :' such continwmce ounfeigh the best interests ofl~

the

-

public

and?4

,

served

'speedy triafח1ם~the defendantד.ת-מילילוורישרת.).
.Ibid,א015נ316)(8)(4).הסעיףשלהמלאבנוסחוהמודגשיםהקטעיםראו34
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המשפטיותהשאלותשלוממורכבותןהאישוםשלמאופיו,הנאשמיםממספר

.35והעובדתיות
כללייםשיקוליםכיבמפורשמבהירהפדרליהמחוקק-העומסשיקול(ג)
.36המשפטשלתחילתולדחייתצולמתןהצדקהאינםהמשפטבמערכתעומסשל
,הוראותמספרהמהירהמשפטבחוקמצויות,זוהוראהבצדכילהעירהמקוםכאן

לעומס,ומנהליתמערכתיתמבחינה,להיערךהמשפטלמערכתלאפשרשנועדו
.המהיר37המשפטבחוקעליהשהוטל

.38מנומקלהיותחייבהמשפטשלתחילתולדחייתצו-ההנמקהחובת(ד)
עצור-נאשםשלבמשפטוהראיותגבייתיכולההאמריקאיבמשפט,בפועל,כןכיהנה

שלמשפטומתחילבטרםכשנהחולפתולעתים,ארוכהזמןתקופתלאחרלהתחיל

שבעטיוהמרכזיהטעם.המשפטלתחילתעדוחצי40שנחניםואף,עצור39-נאשם
,זאתעם.סנגורואוהנאשםבהתנהגותשיסודוהטעםהואמוצדקהשיהוינחשב

עדיםבאיתורקושיובהם,נוספיםטעמים.השיהויאתהמצדיקהיחידהטעםזהאין
,כשלעצמו,העומסטיעוןאולם.השיהויאתלהצדיקיכולים,ההליךשלומורכבותו

שנכפההעומסעםלהתמודדלמערכתלאפשרכדי.השיהויאתהמצדיקטעםאינו
.מפורטיםומנהלייםמערכתייםהסדריםנקבעו,המהירהמשפטבחוקעליה
.מחקרנולתוצאותלפנותכעתניתן,אלוכללאחר

הענווהשיטת:המחקר.ה

41שהתקבלוההחלטותבכל,כאמור,עיינו,לאשורוהמצבאתלבחוןמנתעל

2001.11.1לבין2001.8.1ביןהעליוןהמשפטביתידיעלמעצרלהארכתבבקשות

המשפטבביתשנתקבלוההחלטותבכלגםעיינוהשוואהלשם.("התקופה":להלן)

ביןהיינו,המעצריםלחוק61-62סעיפיםשללתוקףלכניסתםעוברהעליון
.1997.12.4222-ל1997.9.23

.Ibid,א31615(6)(8)(8):ראוהמנחיםלשיקולים35
.Ibid,א35[6[(א)(8)(ם):ראוזולהוראה36

this paragraph shall be granted because of,0(ן/)conunuance under subparagraph140"

."the cou"

s

calendar01general congestion

3774]3-65]3%Ibid,

at

.
.Ibid,א31615(6)(8)(נ():34בהערהלעילידינועלשהובאכפיהסעיףשלהסיפאראו38
A:למשל,ראו39 .W. Alschuler;(1987.Cir24ח)201E1d817,Ditommaso1I/nited States

Due10"Preventive Pretrial Detention and the Failure of Interest-Balancing Approaches

515,510(1986).Eev.1.Mich85"Process.ראוכן:,Melende
~-

Carrion1Unites States

(1986.Cir4
"2)984R~d790. 1038R(1993):ראו40

~

d4,Millanא~ t/"itediStates

.הבקשההגשתמועדלפיולאההחלטהמתןמועדלפינעשתההבדיקה41
.עסש.visited,85])[11העליוןהמשפטביתשלהאינטרנטבאתרנעשההעיון42
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בהחלטההופיעהתמידלא,בהסכמהנתקבלוההחלטותמןשרבותמכיוון

באתריםנוסףחיפושנעשה,לפיכך.הנאשםהואשםשבהלעברההתייחסות
גםכמו,הנמוכותהערכאותשלהמשפטובתיהעליוןהמשפטביתשלהשונים

.43לנאשםשיוחסההעברהעלנוספיםפרטיםולבררלנסותמנתעל,"תקדין"ב

ממצאים:המחקר.ו

.המחקרשלהמרכזייםהממצאיםריכוזיופיעלהלן
שלבעניינןהחלטותניתנו,שנבדקהבתקופה,הכולסך-הבקשותמספר.א
שבתימי)עבודהימי74כשמתוכם,ימים92היושנבדקהבתקופה.בקשותת108

המועדחולוימיחגערבי,שישיימי,זאתלעומת.עבודהכימיחושבולאושבתונים

בימיםגםלעתיםמתקיימיםמעצריםבענייןשדיוניםמשום,עבודהכימיחושבוכן
.(אלו

להארכתבבקשותהחלטות5.1-לקרובניתנותבממוצעכיהיאהמשמעות
.(74:108=46.1)יוםמדימעצר

,המעצריםבחוקהרלוונטייםהסעיפיםשללתוקףלכניסתםעובר,השוואהלשם
ניתנו,בממוצע,היינו.עבודהימי76במהלךבקשות80שלבעניינןהחלטותניתנו
.(76:80=05.1)יוםמידימעצרלהארכתבבקשותהחלטות05.1-לקרוב
.אחדמנאשםליותר,כמובן,התייחסוהבקשותמןחלק-הנאשמיםמספר.ב
עובר,השוואהלשם.נאשמים145-בעסקושנבדקוהבקשות108,הכולבסך

שהוגשוהבקשות80,המעצריםבחוקהרלוונטייםהסעיפיםשללתוקףלכניסתם
.נאשמים101-בעסקו

אותושלבענינואחתמבקשהיותרהוגשהלעתים,שנבדקהבתקופה,מנגד

ובסוף,אחתהארכהבקשתהוגשהשנבדקההתקופהכשבראשית,למשל)נאשם
,הכולובסך.(נאשםלאותובנוגעשנייההארכהבקשתהוגשהשנבדקההתקופה
אם,חודשיםמתשעהלמעלהבמשךבמעצרנאשמים13545שהו,שנבדקהבתקופה

.46דיןלגזרהמתנהתוך,מרשיעהדיןהכרעתלאחרבמעצרשהומתוכםנאשמים4כי

.זהלמאמרכנספחמופיעהבקשותפירוט43
בשתיהסיפיתההחלטה.בלבדזמנילמעצרהחלטותהיוהמעצרמהחלטותשתייםכיאם44

המעצרמהחלטותאחת,בנוסף.שנבדקההתקופהלאחרניתנה(מעצרהחלטת)אלובקשות
ניתנה,שנבדקההתקופהולאחר,מכןלאחראך.כחודששללתקופהמעצרהחלטתהיא

.מ11רבחלופתלשחרורהחלטההנאשםשלבעניינו
,שנבדקההתקופהלאחרנתקבלהמהנאשמיםשנייםשלבעניינםהסופיתהמעצרהחלטת45

.שםראו
אליהםובנוגע,אוסלןסרגיי,מלאךאריק,אברמוביץאליהו,עסליוסי:הםהנאשמיםארבעת46

בהארכתצורךיששלפיההפסיקהעל.מעצרלהארכתבקשותשששנבדקהבתקופההוגשו
הכרעתאםרקזאתאך,מרשיעהדיןהכרעתלאחרגםהמעצריםלחוק62סעיףלפימעצר
.2הערהלעילראו,המקורייםודרורחודשיתשעתשחלפולאחרניתנההדין
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%43-כשהן,בקשות46,שנבדקוהבקשות108מתוך-ההארכהמספי.ג

.47חודשיםלתשעהמעברראשונהמעצרלהארכתהיו,(108:46=43.0)מהבקשות
שנייהמעצרלהארכתהיו,(108:19=18.0)מהבקשות%18-כשהן,בקשות19
מעברמעצרלהארכתבבקשותמדובר,48בהכללה,היינו,חודשיםלתשעהמעבר
.לשנה
מעצרלהארכתהיו,(108:14=13.0)מהבקשות%13-כשהן,בקשות14

להארכתבבקשותמדובר,בהכללה,היינו,חודשיםלתשעהמעברשלישית49

.חודשיםעשר-לחמישהמעברמעצר
רביעיתמעצרלהארכההיו,(108:10=90.0)מהבקשות%9-כשהן,בקשות10
מעברמעצרלהארכתבבקשותמדובר,בהכללה,היינו,חודשיםלתשעהמעבר
.וחצילשנה

חמישית50מעצרלהארכתהיו,(108:5=05.0)מהבקשות%5-כשהן,בקשות5
מעברמעצרלהארכתבבקשותמדובר,בהכללה,היינו,חורשיםלתשעהמעבר

.חודשיםואחד-לעשרים
51שישיתמעצרלהארכתהיו,(108:8=07.0)מהבקשות%7-כשהן,בקשות8

מעברמעצרלהארכתבבקשותמדובר,בהכללה,היינו,חודשיםלתשעהמעבד

.לשנתיים
שביעית52מעצרלהארכתהיו,(108:3=03.0)מהבקשות%3-כשהן,בקשות3
מעברמעצרלהארכתבבקשותמדובר,בהכללה,היינו,חודשיםלתשעהמעבר

.חודשיםושבעה-לעשרים

בהסכמהמעצרלהארכתבבקשותשכן.מסוימתהטעיהישוהבנהוןכילהעירהראוימן47
המקריםבמרבית,ואסגם.ההחלטהבכותרתהאמורפיעל,רובפיעל,נקבעההארכהמספר

שגילינוכפי,זהבענייןתקלותנפלולעתים,אולם.הנכוןההארכהמספראתמבטאתהכותרת
מספרתוקן,כאמורטעותנתגלתהכאשר.לנאשםשיוחסההעברהאתלאתרניסינוכאשר
.מסוימותטעויותנפלועדייןכילשערניתןאולם,כהתאםההארכהבקשות

הראשונההמעצרהארכתתמידלאשכן,לשנהמעכרמעצרבהארכותמדוברכהכללהכיציינו48
תשעיםלמלואהןהמעצרהארכות,רובפיעל,עדיין,אולם.הימיםתשעיםלמלואהייתה
.נכונההיאהדבריםבגוףשהבאנוההכללהכןועל,הימים

בתקופה,לכןקודםעודהוגשהאליהםשבנוגע,נאשמיםשלושהעניינן,הבקעותמןשתיים49
:שנייהבקשה.קורקוסשחר.וכנופןאלון:אחתבקשה)שנייהמעצרלהארכתנקשה,שנבדקה

.(אלקוביאברהם
.52בהערה,להלןראו50
,שנבדקהבתקופה,לכןקודםעודהוגשהשבעניינם,נאשמיםארבעהעניינן,בקשותשלוש51

,עידאחמד:שנייהבקשה.אמיטל-אלקאיד:אחתבקשה)חמישיתמעצרלהארכתבקשה
אליהו)נאשםעניינהאחתבקשה,כןכמו.(קיםאיברהים:שלישיתבקשה.טאהאמופיד

גםהנראהוכפי,רביעיתמעצרלהארכתבקשהלכןקודםעודהוגשהשבעניינו,(אברמוביץ
.53בהערה,להלןגםוראו.יוםמתשעיםקצרזמןלפרק,חמישית

בקשה,שנבדקהכתקופה,לכןקודםעודהוגשהשבעניינו,אחדנאשםעניינהאחתבקשה52
.54בהערה,להלןגםראו.(מלאךאריק)שישיתמעצרלהארכת
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שמינית53מעצרלהארכתהיו,(108:2=02.0)מהבקשות%2-כשהן,בקשות2
מעברמעצרלהארכתבבקשותמדובר,בהכללה,היינו,חודשיםלתשעהמעבר

.וחצילשנתיים
מעצרלהארכתהייתה,(108:1=01.0)מהבקשות%1-כשהיא,אחתבקשה

מעברמעצרלהארכתבבקשהשםדוברהיינו,חודשיםלתשעהמעברעשר-אחד
.חודשיםושלושהשניםלשלוש
נאשמיםשלבמעצרעסק(%61-כ)הבקשותשלהאריהחלק,כןאם,הכולבסך
עסק(%83-כ)הבקשותשלהמוחלטורובן,שנהעדשלתקופהבמעצרששהו

בקשותמעטלאישנן,עדיין.וחצישנהעדבמעצרששהונאשמיםשלבמעצר
שנהעלהעולהתקופהבמעצרששוהיםנאשמיםשלבמעצרםשעוסקות(%18-כ)

במעצרהשוהיםנאשמיםשעניינהבקשהגם,באמור,ומצאנו,חודשיםותשעה
אותםעל,לעתים,מדוברהארוכותהמעצרבתקופות.שניםמשלושלמעלה
שביעית,שישית,חמישיתמעצרלהארכתבקשותמוגשותשבעניינם,נאשמים
.ושמינית
,המעצריםבחוקהרלוונטייםהסעיפיםשללתוקףלכניסתםעובר,השוואהלשם
,(80:39=49.0)מהבקשות%50-כשהן,בקשות39,שנבדקוהבקשות80מתוך
מהבקשות%23-כשהן,בקשות18;לשנהמעברראשונהמעצרלהארכתהיו

מהבקשות%15-כשהן,בקשות12;שנייהמעצרלהארכתהיו,(80:18=23.0)

מהבקשות%6-כשהן,בקשות5;שלישיתמעצרלהארכתהיו,(80:12=15.0)
מהבקשות%5-כשהן,בקשות4;רביעיתמעצרלהארכתהיו,(80:5=06.0)
מהבקשות%1-כשהיא,אחתבקשה;חמישיתמעצרלהארכתהיו,(80:4=05.0)
מהבקשות%1-כשהיא,אחתובקשה;שישיתשצורלהארכתהייתה,(80:1=01.0)
.שמיניתמעצרלהארכתהייתה,(80:1=01.0)

145-ב,כאמור,עסקושנבדקוהבקשות108-הסנגוריהעמדת.ד
%63-בשהם,נאשמים92-לבמגעהדי,הללוהכאשמים145מריך.נאשמינ54

שהם,נאשמים52-לבנוגע.להארכההסנגוריההסכמתניתנה,(145:92=63.0)
.המצצר55להארכתהסנגוריההחשידה,(154:52=36.0)%36-כ

בחוקהרלוונטייםהסעיפיםשללתוקףלכניסתםעובר,השוואהלשם
%83-כשהם,נאשמים66-לבנוגעהרי,שנבדקוהנאשמים101מתוך,1דמ11רין

הסנגוריהבעמדתעתהנתמקד.להארכההסנגוריההסכמתניתנה,(66:80=83.0)

בקשה,שנבדקהבתקופה,לכןקודםעודהוגשהשבעניינו,אחדנאשםעניינהאחתכקשה53
.(עמליוסי)שביעיתמעצרלהארכת

נאשםכקשהשבאותהיששכן,הכקשותלמספרולאהנאשמיםלמספרכאןלהתייחסהקפדנו54
לנאשמיםגסכאןהתיחסנו,כןכמו.להמסכיםוחניונאשם,המעצרלהארכתמתנגדאחד

אחדשנאשםיששכן,שנבדקהבתקופהאחתהארכהמבקשתיותרהוגשהאליהםשבנוגע
הסכיםהואיותרמאוחראומוקדםשבהצלבאף,נגדושהוגשוהכקשותמןלאחתמתנגד
.ולהפך,לבקשה

.הסנגוריהעמדתהובאהלאאליהובנוגע,התביעהלבקשתנמחקהמעצרלהארכתאחתבקשה55
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בקשות46הוגשושנבדקהבתקופה,כאמור.מעצרלהארכתהראשונהבבקשה
38-לבנוגע,והנה.נאשמים61-להתייחסואלובקשות.ראשונהמעצרלהארכת

בנוגע.המעצרלהארכתהסכימההסנגוריה,(61:38=62.0)%62-כשהם,נאשמים

.המעצרלהארכתהתנגדההסנגוריה,(61:23=38.0)%38-כשהם,נאשמים23-ל
מהילבררבידינועלה,שנבדקוהבקשות108מתוך-העברהחומרת.ה

העברהתמציתשלפירוטלהלן.בקשות90-לבנוגערקלנאשםשיוחסההעברה
:56לנאשמיםשיוחסה

הבקשותמןמשלישלמעלהשהן,בקשות31,האמורותהבקשות90מתוך
.ברצחשהואשמובנאשמיםעסקו,(90:31=34.0)

שהואשמובנאשמיםעסקו,(90:19=21.0)מהבקשות%20-כשהן,בקשות19
זונהשלעיניההוצאת,לרצחניסיון,שודכגון)חמורותאלימותבעברוה

.(במשפחהאלימות,יפניתבסכיןפניםחיתוך,מארובותיהן
שהואשמובנאשמיםעסקו,(90:18=20.0)מהבקשות%20-כשהן,בקשות18
.סדוםבמעשהאו/ובאינוס

שהואשמובנאשמיםעסקו,(90:10=11.1)מהבקשות%11-כשהן,בקשות10
.(עצמיתלצריכהשלא)סמיםבעברות

שהואשמובנאשמיםעסקו,(90:5=06.0)מהבקשות%6-כשהן,בקשות5
,הזדמנויותבמספרבקטיניםמגוניםמעשיםכגון)מחמירותבנסיבותמיןבעברות
.(מגונהומעשהחטיפה

שהואשמובנאשמיםעסקו,(90:4=04.0)מהבקשות%4-כשהן,בקשות4
.(פלילירקעעלנפץחומרהנחתכגון)בנשקבעברות

שהואשמובנאשמיםעסקו,(90:2=02.0)מהבקשות%2-כשהן,בקשות2
.ביטחוןבעברות

שהואשםבנאשםעסקה,(90:1=01.1)מהבקשות%1-כשהיא,אחתבקשה
.בהצתה
הסכמתניתנההבקשותשלהאריבחלק,כאמור-המשפטביתהחלטת.ו

נעתר,הסנגוריההסכמתניתנהשבהןהבקשותבכל.המעצרלהארכתהסנגוריה
שבהןבבקשותאפואנתמקד.מעצרלהארכתלבקשה,כמובן,העליוןהמשפטבית

.המעצרלהארכתהסנגוריההתנגדה
52-לבנוגע,נאשמים145-בעסקוואשר,שנבדקוהבקשות108מתוך,כאמור

אלונאשמים52-לבנוגע.המעצרלהארכתהסנגוריההתנגדהבלבדנאשמים
%88שהם,נאשמים46שלבעניינם:כדלקמןהעליוןהמשפטביתהחלטתהייתה

,הבקשותהתקבלו,(52:46=88.0)מהותיתהחלטהבעניינםשניתנהמהנאשמים

שיוחסוהעברותמביןביותרהחמורהלעכרה,הפשטותלמען,התייחסנוהתמציתיבתיאור56
.לנאשם
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שנתבקשההתקופהלמלואהמעצרהיהתמידלאכיאם,57נעצרובהםוהנאשמים
.(הפסיקהנימוקיניתוחבמסגרתעודכךעלשנעמודכפי)

ההלטהבעניינםשניתנהמהנאשמים%12-כשהם,נאשמים6שלבעניינם
.מעצר58בחלופתשוחררובהםוהנאשמים,הבקשותנדחו,(52:6=12.0)מהותית
הרלוונטייםהסעיפיםשללתוקףלכניסתםערברבתקופה,השוואהלשם

להארכתהסנגוריההתנגדהאליהםשבנוגע,הנאשמים35מתוך,המעצריםבחוק
שהם,נאשמים8-ו,(35:27=77.0)%77-כשהם,נאשמים27נעצרו,המעצר

.בתנאיםשוחררו,(35:8=23.0)%23-כ
הנימוקיםעללהלןנעמוד-המעצרבהחלטותהמשפטביתנימוקי.ז

,נאשםשלמעצרולהאריךבהחליטוהעליוןהמשפטביתאתששימשו,המרכזיים

:59הנזכריםהנאשמים46-לבנוגעזאת

32-בשעסקו,בקשות20-בהמעצרלהארכתכנימוקשימשה60העברהחומרת

.נאשמים
25-בשעסקו,בקשות17-במעצרלהארכתכנימוקשימשמכבידפליליעבר

.נאשמים
,בקשות16-נוצורנךלהארכתכנימוקשימשהלהסתייםעומדשהמשפטהעובדה

.נאשמים24-בשעסקו
22-בשעסקו,בקשות14-במעצרלהארכתכנימוקשימשההסנגוריההתנהגות

.נאשמים
.61נאשמים9-בשעסקו,בקשות6-במעצרלהארכתכנימוקשימשהקינזיהלכת
3-במעצרלהארכתכנימוקשימשהבערובהשחרורתנאישלקודמתהפרה

.נאשמים3-בשעסקו,בקשות

הסופיתהמעצרהחלטת.זמניתמעצרהחלטתניתנהשנבדקהבתקופה,נאשמיםלשניבנוגע57
לתקופהנוררהחלטתניתנהאחדלנאשםבנוגע,כןכמו.שנבדקההתקופהלאחרניתנה
הנאשםשלשחרורועלהחלטהניתנה,שנבדקההתקופהולאחר,מכןלאחראך,כחודששל

.מעצרבחלופת
.הפרקליטותבהסכמתהיהמעצרלחלופתהשחרור,נאשמיםבשלושהשעסקה,אחתבבקשה58
.הנאשמיםמספרעלעולההנימוקיםסיכוםולכן,אחדמנימוקיותרניתןרבותפעמים59
-מעצרכעילתהעכירהחומרת"זנדברג'חבהרחבהראומעצרכעילתהעברהחומרתעל60

.323(א"תשס-ס"תש)לאמשפטים"?הדרךסוףהאמנם
שניכנגדנפרדיםמשפטיםשנימתנהליםכאשרכי,כידוע,קבעה,21הערהלעיל,קינזיהלכת61

שהואמעוניניםאם,הנאשמיםאחדשלמשפטולסיוםעדלהמתיןיש,עמידהלדברשותפים
,שנבדקהבתקופה,אחדבנאשםשדנה,הבקשותמןלאחתבנוגע.האחרהנאשםנגדיעיד

התקופהלאחר)מכןלאחראך,קיטיבענייןלנסיבותבדומה,זמנית,נעצראמנםהנאשם
,(פורסםטרם)ברקמן'ני"מ01/7971פ"בשראו.קינזיהלכתבשלממעצרשוחרר(שנבדקה
.(טיקמןעניין:להלן)25(4)2001עליתתקרין
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והעומס(באלווכיוצארבותראיות,62ואישומיםנאשמיםצירוף)התיקמורכבות
.נאשמים12-בשעסקו,בקשות5-במעצרלהארכתכנימוקשימשוהמשפטבתיעל

,בקשות2-במעצרלהארכתכנימוקשימש(מסוכנותשקבע)מעצרתסקיר
.נאשמים5-בשעסקו
6שלבעניינםרק,כאמור-השחרורבהחלטותהמשפטביתנימוקי.ח

שחרורועלהורההעליוןהמשפטובית,מעצרלהארכתהבקשהנדחתהנאשמים
בהסכמתהייתההשחרורהחלטת,נאשמים3-לבנוגע.מעצרבחלופתהנאשםשל

החלטתניתנהנאשמים3-לבנוגערקכינמצא.(טיעוןעסקתבעקבות)הפרקליטות
3שלבעניינםשניתנובנימוקיםלראותניתןכמהעדאפואספק.מהותיתשחרור

המרכזייםבנימוקיםלהלןניגע,זאתבכל.מייצגיםנימוקיםמשום,הללוהנאשמים

:השחרור63להחלטות

.נאשמיםשנישללשחרורםכנימוקשימשהמשפטניהולקצב
נאשםשללשחרורוכנימוקשימשו(גמילה,גיל)הנאשםשלאישיותנסיבות

.אחד
.אחדנאשםשללשחרורונימוקשימש(שחרורעלשהמליץ)מעצרתסקיר
בנאשםשעסקה,אחתבבקשההנאשםלשחרורנימוקשימשהקינזיהלכת

.64אחד
עליהלעמודהראוישמןחשובהתופעה-המשפטניהוללזירוזפעולה.ט
הערכאהידיעלהמשפטשלניהולובזירוזהעליוןהמשפטביתשלמעורבותוהיא

.המעצרהארכתהליךבמסגרתוזאת,הראשונה
מצייןהעליוןהמשפטביתכאשרלדוגמה,מינוריתלהיותיכולהזומעורבות

להחשתבקשה(ההארכהבקשתלרגל)הגישההפרקליטותכיהחלטתובנימוקי
ביתכאשרלמשל,משמעותיתלהיותיכולההתופעה.הראשונהבערכאההדיון

יכולהוהיא.הדיוןקצבהחשתעלהראשונהלערכאהממליזןהעליוןהמשפט
לבדוקוממתין,זמנימעצרעלמורההעליוןהמשפטביתכאשרלמשל,חרהלהיות

פינג"במעיןשניתקלאף,לעתים,יש.באלווכיוצא,הוחשהמשפטקצבאכןאם

בערכאהלהאיץתכליתושכל,הראשונהלערכאההעליוןהמשפטביתבין"פונג
.65הדיוןקצבאתלהחישהראשונה
ביתשלמעורבותוניכרת,נאשמים14-בשעסקו,בקשות10-ב,הכולבסך
.הראשונההערכאהידיעלהמשפטניהולבקצבהעליוןהמשפט

זכויותזנדברג'חבהרחבהראו,המשפטניהולקצבעלכמכבידואישומיםנאשמיםצירוףעל62
.93-116(ב"תשס)נפרדלמשפטהזכות:נאשמים

.הנאשמיםמספרעלעולההנימוקיםסיכוםולכן,אחדמנימוקיותרניתןלעתים63
.62הערה,לעילראו64
ובעניין,892(3)2001עליוןתקדין,(פורסםטרם)עמל'ני"מ01/6137פ"בש,למשל,ראו65

.62הערהלעיל,טיקמן
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מסקנות.ז

הוחשלא,המעצריםחוקשלתיקונולמרות.ברורותהמחקרמסקנותכידומה
,מעצרלהארכתרבותבקשותהוגשו,שנבדקהבתקופה.המשפטיםניהולקצב
הרלוונטיותהוראות"שללתוקףכניסתןלפנישהוגשומהבקשותכמהפירבות

למעשהכילומרניתן,המעצרתקופתבקיצורבהתחשבואולם.המעצריםכחוק
שהמחוקקלומרניתןביאפואנראה.שיהיההואשהיהמה.במצבשינויחללא
.בסוגייתנומטרתואתהשיגלא

נעשההדבררובפיכשעל,נתקבלוהבקשותרוב,אמנם:להעיריש,זאתעם
בפחותניתנתהסנגוריההסכמתשכיוםנדמה,כןפיעלאף.הסנגוריהבהסכמת

.בעברמאשרקלות

לכישלוןאפשרייםהסברים.ח

לאהמשפטמערכתכיהואהאחד:לכישלוןאפשרייםהסבריםשניקיימים
חוקהודאותכי,הקמי.לקדםביקשהמעצריםחוקשמחוקקהערכיםאתהטמיעה

למערכתשיוקצומבלי,כגיגיתהר,המשפטמערכתעלנכפובענייננווךמ11רימ

ראויזהאחרוןבעניין.עליהשהוטלהבמשימהלעמודכדיהדרושיםהמשאבים
חוקשלחקיקתועם,שם.הברית-בארצותלמצבבישראלהמצבאתולהשוותלשוב

המשפטלמערכתשיאפשרוומנהלייםמערכתייםהסדריםנקבעוהמהירהמשפט

.החוקבהוראותלעמוד
,מעלה.ההארכהנהחלטוהעיון.הנבוןהסבר"הואהשניההסבר,לדעתי,ואכן

uimדובב.ראויותבהחלטותמדוברבי,דעתינך
~
nשהיצרב,הנאשמיםשל

משלישלמעלהכיכאןנזכיראםדי.ביותרמסוכנים,לכאורה,היו,הוארך
,פהוקיםשבספדביותרהחמורהבעברהרואשבן,הוארךשמעצרבמדגאשמיב

.היצחעברתהיא
שלשחרורוביןהייתההדילמהבדיןשישבוהשופטיםמבחינתכינמצא
כךועלהנחוציםהמשאביםלמערכתהוקצושלאכךעללתרעומתכביטוינאשם

הציבורשלההמורסיכותובין,מפשעהחפותחזקתקשותנפגעהזאתשבעקבות
אתלסכןשלאהעדיפוהשופטיםשמרביתבעיניך,תמהאין.הנאשםיריעל

:חשיןהשופטוכדברי,חמורהבסכנההציבור

-האחריותבעומסהנושאהואהמשפטבית.הערבהואהמשפטבית"
הראויכלאתלמרשולטעון-חייבאף-רשאיסניגור.אחרולאהוא

להסכיםשלארשאים,משפטאנשישאינםמיוגם,תשפטאנשי.שייטען
כילזנודהבלהםחיביםאולם.לדעתםביטחולחהתשפט-ביתלהנועוח
בהיקרות,אכן.זולתואחרולאהוא,המשפטביתהואבאחריותהנושא
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והנהוכהכההמשפטביתומשייפן,יקרהלאכימקוויםכולנואשרהמקרה

.66"אישאין
,נאשמיםשלבזכויותיהםהמתמשכתהפגיעהעםלהשליםגםקשה,זאתעם

דורנרהשופטתכדברי.ארוכהכהעתנמשךומעצרם,מפשעחפיםבחזקתשהם
,המערכתבאילוציהתחשבותתוך,מעצריםבהארכתמקלהגישה":לאחרונה

.67"מתהלאותהחוקהוראותואתלכללהכללמןהיוצאאתתהפוך
אנומצוייםשלפיההדעהאתנקבלאםהמצבעםלהשליםקשה,שכןכללא
מערכתימטיפולמנוסאין,לדעתי,דבריםשלכללם.68"החוקתיתהמהפכה"לאחר
התמודדותידיעלגםכמו,המשפט69למערכתמשאביםהקצאתידיעל,בבעיה

.קינזי70הלכתדוגמתבעייתיותהלכותעם

.2221'בע18הערהלעיל,01/8119פ"בש66
פ"בשראוכן.408(3)2002עליוןתקרין,(פורסםטרם)אזולאי'ני"מ02/6759פ"בש67

'ני"מ01/7913פ"בש;200(3)2002עליתתקדין,(פורסםטרם)תיון'ני"מ02/6912
.1733(3)2001עליוןתקדין,(פורסםטרם)מיארה

.20הערהלעיל,גנימאתהלכתראוכן.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8-ו5סעיפיםראו68
.20להערההצמודבטקסטלעילעודוראו

.15הערהלעיל,הפליליהדיןסדרחוקלהצעתההסברלדברי,זוברוח,והשווראו69
דבריראו,חודשיםלתקועהמעברמעצרהארכתשלבהקשרקינזיהלכתעלעזהלביקורת70

קינזיהלכתאתשםהגדירחשיןהשופט.27'בע62הערהלעיל,טיקמןבענייןחשיןהשופט
עלעוד."צדקלהמיס"בכוחה,המשפטבתיעלהעומסעםשבשילוב"גופרתיתחומצה"כ

'בע,60הערהלעיל,זנדברג,בהרחבהראו,זהבהקשרהמשווההמשפטועלקינזיהלכת
164-181.
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העליוןהמשפטבניתחודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת:נספח
2001.8.1-2001.11.1

שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"בש
סנגוריההארכההחלטה

-טיעוןעסקתמעצרחלופתרצחהתנגדותחמישית01.8.1קאיו.01/59871
:1נאשםלענייןבהסכמת)אמיטל-אל

52'מסגםראו(הפרקליטותנאיף.2

בטבלהאמיטל-אל
פאיז.3

אמיטל-אל

תשעיםמעצרניסיון,רצחהסכמהראשונה01.8.1רפיק01/6079
יום,חבלה,לרצחמחאמיד

בנשקעברות

תשעיםמעצרמעשיםהסכמהראשונה01.8.1ישראל01/6081

יוםבשנימגוניםרשלי
בחמשקטינים

הזדמנויות

תשעיםמעצרוצחהפנמהרביעית01.8.1קישוניערן01/6077
יום

תוקעיםמעצרס"תשלוםהסכמהראשונה!.01.8בוריס01/6074
יוםנ00/1968יוסיפוב

נתוןהנאשםתשעיםמעצרהדחה,אינוסהסכמהשנייה01.8.1ולרי01/6011
תילבגיןבמאסריוםשוורצמן

אחרחומרת:נימוקים
המעידההעברה

,מסוכנותעל
,נוספתהרשעה
הסכמה

תשעיםמעצרפ"תמחתיהסכמהשנייה01.8.2אלכסנדר01/6078
יום00/956קרפובסקי

תשעיםמעצררצחהסכמהראשונה01.8.2איברהים01/6073
יוםערס
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זנדברגחיה

קרנותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"ש:

סנגוריההארכההחלטה

מאוחדמשפטהנאשמיםשנירצח-1נאשםחמישית01.8.2אחמד.586/011,

לצורךשהופרדמעצר-הסכמהעיד

1נאשםעדותיוםתשעים-2נאשםמופיד.2

-2נאשםנגדתיק:שמוקיםהתנגדותטאהא

04'מסגםראוחומרת,מורכב

בטבלההמעידההעברה
,מסוכנותעל
פליליעבר

מכביד

תשעיםמעצרפ"במילוםהסכמהראשונה01.8.2מאיר6130/י0
יום00/12535יל'אברג

תשעיםמעצרס"תמחוזיהסכמהראשונה01.8.2ישי.6121/011

יום00/422מרטוב

אנדרי.2
גודבטוב

תשעיםמעצדהמדעהביטחוןהתנגדותשלישית01.8.2חאלד.582/011,

יוםמטעמיםאגבריה
חומרת:נימוקיםראיתייםמאזן.2

המעידההעברהמחזומה
-מסוכנותעל

ההוכחותפרשת
הסתיימה
תוךסיכומים
חודש

תשעיםמעצראונסמעשישניהסכמהשנייה01.8.6דורון01/6189
יוםתוךבקטינהרוזוליו

בסכיןשימוש

תשעיםמעצררצחהסכמהשנייה01.8.7עבדיאמין01/6205
יוםאלחאק

דיןהכרעתיוםעדמעצרותקיפהאינוסהתנגדותרביעית01.8.8אליהו01,6175
ראו-קרובה01.8.25שתישלאברמוביץ

58'מסגםמתלוננות

כטבלה
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חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת

שוגותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"בש
סנגוריההארכההחלטה

כיןזמןפער-:החלטותשתי"מעש,סחיטההתנגדותראשונה01.8.8משה01/6001
חודשי9תום:01.8.8.א,תקיפה,סדום01.9.13ואן'ארג

להארכהמעצריום30מעצרהדחה
בשלמאסר):נימוקים

(אחרתעברהקינזיהלכת-

פליליעבר-
הנחייה-

ראיותלשמיעת
מוקדמת

:01.9.13.ב

יום60מעצר
:עמוקים

פרשת-
ההוכחות
הוקדמה
מדצמבר

,לאוקטובר
יסתיימוואז

ההוכחות

תשעיםמעצרפ"תמחוזיהסכמהרביעית01.8.9ניטזןדוד01/6248
יום00/909

סנגוריםחילופיתשעיםמעצרהתנגדותראשונה01.8.9עומר01/6129

יוםאלקרם
:נימוקים

ההתמשכות
נובעת

מהתנהגות
הסנגוריה

"ביתמעצר"אליםשודהתנגדותדיגמונה01.8.12אלכסץ01/5047

באישפוזיתהמתלונןותקיפתפיטגורסקי

פיקוח;לגמילה

מבחןשירות

,צעיר:שמוקים
תסקיר,גמילה
מעצר

תשעיםמעצרשימושתוךשודהסכמהשנייה01.8.12ד'אמג01/6312
יוםבנשקחליאפה
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זנדברגחיה

נמת,זדעטהובדהוצותמיחאדךנאשםשםס"בש
סנגייההאיכההחלטה

סעצדוחהמםפ"הנשידהסכמהשלהית1!,01וסימקחת6308
uמחאמיו

~
ooים

,ומגממיי,טמן60קש,החדישהשחהקתות,ושנם,יחקממ/ש

"שמ!"חסימתמדך חמורהצדיקזזה.2

ההשביסבנרצדל?,בפולרצחהמבמהגביעית01.8.13סטמסלבל01/6325 ,
יםבספיםחלפןשטוחין

ותקיפתופעוי אורחעוברת

תשעיםמעצראשתורצחהסכמהראשונה01.8.13סיבוניוידי01/6309
יום

נתרמזבציקההמנציםמעצדאתפצחafnvהתנסתהדבשתן!01.8.4,דני.01,6188

במעצריוםכמשפחהאטמיגיו טשוק

-

:ם
בשלהתמששת

,סנגוריםחילופי

הסקיך,מכבודעברפלמי

מסוכנותקבצ

חהבעיממצצר3.5)בסםמחדהכבמהדאבונה01.8.15'סעדחוסמה'01,6402
ים,(קנבוסג"ק

-כ)סםהחזקת
(הרואין'ג500

מעצרתשעימדצחוחבץפההסכמהדכיעיה01.8,1עפיף.01/63831
יוםדניאל

מודאך.2
דניאל

השעיםמעצרלעבירתחטשההסכמה,דאשתה)01.8.19,שדואן01/6247
יוסמצשה,טין.,לטאטור)

קטקנגדניגונה
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חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת

שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"בש
סנגוריההארכההחלטה

הנחייה-תשעיםמעצרחטיפה,רצחהתנגדותרביעית01.8.20אשרף01/6384
ראיותלשמיעתיוםהחזקת,לרצחשארף

מוקדמת:נימוקים,שיבוש,נשק
קימיהלכת-ח"שב

מטעםבקשה-
הפרקליטות

ראיותלשמיעת

-
מוקדמת

66'מסגםראוהודשמעצראישומיםשניהסכמהחמישית01.8.20איברהים01,6354

בטבלהמעשהשלקים
בנסיבותמגונה

מחמירות-
שלבמקרה-:החלטותשתימגוניםמעשיםהתנגדותשביעית01.8.8עמליוסי01/6137

למדינו,הרשעה-01.8.20.אסדוםומעשי01.8.14
לבקשזכות,"ביתמעצר"נשיםבשלוש01.8.20
מעצרהארכתכספיתהפקדה01.8.21
'מסגםראו-,ערבויות,ניכרת01.8.22

בטבלה51יציאהעיכוב
לפי,הארץמן

ביתדעתשיקול
המחוזיהמשפט
:נימוקים

הארכה-
שביעית

סיכומים-
,01.5.16ביום

דיןוהכרעת
ביוםרקצפויה

01.9%1

-01.8.22.ב

YD11%%יום
:נימוקים

דיןהכרעת
ביוםצפויה

-
01.8.27

תשעיםמעצר-שלוםהסכמהשלישית01.8.22ויצמןגדי01/6528
יוםשלאסםהחזקת
עצמיתלצריכה

(הירואין'ג32)
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זנדברגחיה

שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"ש:
סנגוריההארכההחלטה

ס"תשלוםהסכמהראשונה01.8.22מאיר01/6534
ן01.8.2300/461גמליאל

תשעיםמעצרפ"תמהוזיהסכמהשלישית2"01.8מוחמד.01/65061
יום00/234בארין'ג
חוסם.2
בארין'ג

תתבקשאם-עדמעצררצחהתנגדותשנהה01.8.16אלץ.01/64031
,נוספתהארכה01.8.2701.10.10שמש

קצבייברק;נימוקםשחר.2
-.המשפטחומרת-קורקוס

96'מסגםראוהעכרה

בטבלהמשפט-
מורכב

רבעומס-
המשפטבבית

פרשת-
אמורהתביעה

ביוםלהסתים
01,.2

עיכובים-
מסוימים
באשמת
הסנגוריה

ם?מעצדתשעחטופתהמחלונןהסכמהשמירה01.8.28איסק.01/66821
יוםחולהשהוא)ריזנשווילי

ויורשנפשאלכסנדר.2
ניסיונות,(עשרוק'פיליפצ

כלפיוסחיטה
תוך,באעמים
,בנשקשימוש

ובכוח

מעצותשעיםשלאישומש5הסכמהשלישית01.8.29איליה01/6736
יום,סדוםמעשיקפרוב

מעשים,אינוס
ותקיפהמגונים
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חודשיםלתשעהמעכרמעצרהארכת

עונותהחלטהעכרהעמדת'מסהאדיךנאויםיוםפ"כש
סנגוריההארכההחלטה

עעתף-ההיעיםמעצד,תעד,רצחההנגדזתדישונה01.8.22לויאביב.01/65261
נמלטשלישייוםהתפרצות01.8.23חנן.2

"91.8סורסה
מהאיץ:ניביקים3

נדחולכתחילהחומרת-
לשםדיוניםהמעידההעברה

הערתומסונפתעל

שלחלקו-
אינו2נאשם
משלפחות
1נאשם

אילוצי-
החלפת)מערכת
(השופטיםהרכב

דיוניםקוימו-
וששה,בפררה
עספיםדיונים
קבועיםכבר

המעצר-יום30מעצר:(א"כח3)שלוםההבגדותרגשתה01.8.29הובבלי~אל01/6698
כדינעשה:סמוקים,אחותותקיפת01.9.2

בדיקהלאפשרפליליעבר-כלפיאיומים
'הפסיכי"עת"ובע,מכבידואועועאיו

ושירותהמחוזיהפעלה-בר
המבחןמבחןתסקיד-

מסוכעהשקבע
דעתחוות-

עלסגרגיאטרית

מסוכנות

תשעיםמעצדחצהשלתקיפתההסכמהרביעית2_01.9גנדי01/6850
יוםעיניהוהוצאתריאבקין

מארוכוחוהן

יום60מעצרסוכןדקירתהסכמהעציה2.,01מאיר01/6849
בסכעמשטרתיאעלאי

והיחגךישפת
פגע

נמחקההבקשהניסיון,אינוסרביעית01.9.4אבוראתב01/6940
המדעהלבקשתמערוה,אינוס01.9.6גריבה

nms
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זנדבדגחיה

n~srהחלטהצכדהעמדת'מסתאריךנאווםוחםפ"בש'מס
סנגוריההארכההחלטה

דהועיםמעצדקטינהאינוססכמה"דאשונה10.01%יואן4301/7061

יוםבולמגה

עדוובסיום-יוםמעצר60,עברותנשקהתנגדותראשינה11.,01אן'אביג.4401/69691
,המדינהעד:נימוקיםלהרוסניסיוןרועי.2

יוכלוהנאשמיםהמשפט-נפץבחומרנכסחזקיהו

להשתחררבירורבשלכי
בצרובהראשונים

ההרכוב-
באשמת
ונוגהיה

ההארכה-
אם,הנוכחית
אינה,תינתן

האחרונה
חומרת-

המעידההעברה
מסוכנותעל
סיכון-

"ז
תף

ד* המהה

451"5

~

ממם"נמתדזמעמדטלה,זשכטהדאשתה3"!01עבחהעה6
טס1ג119אבודשק

משץושתשתהתממןהספהואשתהג9ן1!אשרבתנה5ח7"4.1

ח

~

עםהמית

אחשה"
מהמש

נשצד45עם,סדםמעשההסכמהזטחעתה0.123!הסמה(4701/7182
16ומםטעשתםאתיק),

נא

~

יזבן13
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הודשיסלתשעהמעברמעצרהארבת

ימת,וויטהמדה,תות,)'נשזסייןנצשםשם-)פ"ש:
סמררההארכההחלטה

מעצר:1נאשמסחעה,קשיזצמזת!ואשתה1מוה23בשים01/6581
1דומרמ

~

עםתשעטותחת,כאעמט9%1

מעצר":2נאשםנפץמטעזעאל.2

הפקדהנכתהחכמע

לפי,כספי נותדעתשקיל

המחחיהמשפט
:ממתלם

ובת"--
אחתריצת"

לחחמדפת
-

ם
שאר,מפטמיה
"א

וש

~
תר
קערהלנת-

זעעצהמחחכת

וייסףלייתר
נששט1--

ש?טרצה9

2נאשםמאסה

ןתחרר"ועמדות

מאסרמעתש

ירם"כהשדזרצחהסכמהקנתה:נאשס1קעב.01/72231
עם13.01%בדובים

:2נאשם~אמנון.2

01.9.13שושהרי

01.9.25

תשעיםמצציתחנתרהולהסכמהדאשתה01/722201.01.9.13
יוםסמיםעבדאללה

קישק-אבו
מחמד.2

קישק-אבו
מעצם.3

קישק-אכו

לאחומעצר-תשעיםמעצר'מסלעילראוהסכמהשמינית01.9.14עמליוסי01/7253
ועדהרשעהעטבסטלה31

דיןגזרלמתן
'מסגםראו-

בטבלה31ן
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זנדברגחיה

~
שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"ש

סנגוריההארכההחלטה

'ראוגמטס-מעצר45ים1'יאולעילמסהסכמהשישית17.01%-אלקאיד0/7286

בטבלה1כטבלה)אמיטל-
תשעיםמעצרמעשה,אינוס-המנגדיתשנייה1.9.17יבנרשמואל0/7022

ים,הקיפה,סרוס)
:ימוקש,אעמים,הדחה- המתלוננת-שוואכליאת

,להעידסיעהאשתובלפי
אדדעמרת

מעידההעבדא
מסוכמתעל

מעבר17הש
הדאהלחשש
המועד-

לשמיעתשהוצע
ההגנההוכחות
איעשב
לסנגוריה

דומעיםמעצרפ"תמחדדהסכמהשריה01.9.17אבונתזם0/7311
יום00/348מוך
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חודשיםלתשעהמעברנזוורהארכת

ט,ן
"

ם*,מ*עמם,שה'%אץשאאם,
מנגודיההארכה)החלטה)

הנאשם-נאשם,נאשט1סחרבהדואע,1גאיתםדאשעה(01.9.3פאיק.(501/7171:
מבעיהסובל:2(גרם5.497):2נאשם,1נאשםקישק-אבו

,בריאותיתתשעיםמעצדהסכמה:2נאשםיוסף.2
ניתוחשחיבהיום:3נאשם01.9.20קישק-אבו

:3נאשםהתנגדות:3נאשםעימאד.3

תשעיםמעצר01.9.25קישק-אבו
זם

לנאשם)נימוקש
3):

משהמשבות-
מאיחודשכעת
בשיעםהדיון
שלושתשל

הנאשמים
ושקשים

בתיאופישי
ויומןהסנגורים

המשפטבית
העמוס

חומרת-
המעידהרוכביה

nwwniy
עמפללי-

מכביד

מעצרוהמשןםסמץסעסקניתהסכמהדאשעה01.9.23קזזקאל.5601/72681
יוםכדורי1000)גבריאל

)MDMAבררי.2

ספיאשווילי
דניאל.3

.רוזינשווילי

4.naDY

סופך

זכותלנאשםמעצותשעיםרצחהסכמהשלישית01.9.23יצחק01/7312ד5
בקשהלהגישיוםאלחרר

לעיקחוזר)
קמאבערכאה
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חךבדגחיה

שונוההחלטה,עבההעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"ש:

סנגוריההארכההחלטה

לאחמעצר-לעם45מעצר'מסלעילושהסכמהשישית14.61%,הו"אל,252ד/6
באישונהרשעה'בטבלה01.9.1415אברמוביץ

למחןועד241.%נ6
-דיןגזר
15'מסגםראו

הארכד)בטבלה
(רביעית

,הנראהכפי-.
גםניתנה

מעצדהאיבת
כ"ובשחמישית

01/6454),

ההחלטהאולם
מופיעהאינה

,באינטרנט
החלטהלמעט,

01.8.21מיום

מושקביעתעל
לרען

:2,1.%נאשמת,אעוס;קשדנאשמששנייהנאשמיםשיכהן.ן429ד/י6

יום45מעצר,סדוםמעשה:1,2,3:3,2,1עלי.2
מצבר:4נאשם,חטיפה,שודהסכמה01.9.24סלים

יום45בלואת,סחטנה:4נאשם:4נאשםחדד.3

לנאשםממוקיסחטיפת:שוואההבגדות01.10.21עסאקרה
:4,ליווינערותעאדל.4

ניהולקצב-הסתותןסגדאבו
ראויהמשפטוסחיטתן

שותףהעדת- ((

קינזיודינת' פרשת-

ההוכחות (

),הסתימה')' וממתינים

להכרעתדין
חומרת-

והחששהעברה
למסוכעת

1אהכהמ-

פליליעבר- ((

מבכץד
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חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת

שונותומזלמה?בבה1-ס"ב'מסבאדיךמנקזם2נםפ"בש
סנגוריההארכההחלטה

מעציתשעים,תעודבסם'המבמהראשונה01.9.24חסונם01/7401
יוםסחר,סםהחזקתרושי'ג

סםהספקת,בסם
ג"ק2-נכ"ןסה

(הדואק

תשעיםמעצרתינוקשלרצחהסכמהשלישית01.9.25אוף01/7535
יום,שנתחםכבןמקוריה

קטיןתקיפת
ישעחסר

בווהתעללות

תשעיםמעצרפ"תמחתיהסכמהראשונה01.9.25אבויאמן.0/7529(

יום01/1002יאמן

תשעיםמעצד,אשתורצחדומכמהקזבקקש01.9.2'טהמה,01/7554
יוםחבלה,הצתהטוטמן

חמורה

שתי-יום70מעצי:אישומיםשדהנאגדותשלישית01.9.12גדליה01/7184
קורמווהארכות:נימוקיםהחזקת.01.9.211חוטה

ימאסובהסכמהפרשת-100-מלמעלה
תיקיםבשלתביעהקנבוסג"ק
(אחריםפרשת,הסתיימההחוקת.2

הנחייה-צפויההגנה,קוקאין,קנבוס
MDMA,עדיפותלמתןביוםלהסתתםתקיפת
ההליךלסיום.25.01%שוטר

הצדקהאין-
להתמשכות

ההליך
חומרת-

,קסמיםהעכרה (

,(שוטרתקיפת
עלהמעידה
ועלמסוכנות

שיבושחקזש
פליליעבר-
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זנדברגחיה

תאגעשםשםפ"ש:
-

?נאצההחלטהעברהעמרת'מסיך

סנגוריההארכההחלטה

הארםמעצרס6יםחבלהפכתנההחגגזזת,שנייה'1!1%שצביקה.7174,י0
דאבה:ומוקשדקירת)מחמירה01.9.21יפדח

בהסכוומרה"-בסכיןפיסש01.9.2
הדסהמעידהד34בוהזבדאשבצהאד

"קוק"
מ-)מסתמתעלפן

הארכזפליליעבר-(משותק

הראשניהולקצב-
ניתנהסבירמשפט

אוגוסעייובים-
9ש/01באשמת

אולםרצון)הסנגוריה
1אינהשותףלהעיד

באעטהצנהכעד
למעט,קינזיוהלנת

מיוםיחקורתת
קביעהלמרותהמתלונן
לדיוןמסוגלשאינו
בקשה,יעד

להשתחרר
בשלבמהייצוג

(הסיכוטט

'הגרעתסשה-

קבוצהדין ל

אוקטוברלאמצע

*ראומעצועד'יאולעילמסהסכמהשישית0.1נ.01'איברהיס'1/7642ס
01.10כסכלה39קים

~

כטכסן3
(יוםשלושים)

1.!.עד2סמעצררצחהסכמהרביעית01.10.1עיירבמיל01/7640

(יוםתשעים)

ערמעצרג"תמחגויהסכמה,שלישית'1.ס1.1ס,ליוביןוריס6ד01/9%

-00/94801.
1111

עדמעצריצחהסכמהויז"נטך01.10.1-אלושפרדי.01/7634
01.12.30

(יוםתשעים)

להיוהה"דוצריך,דפוסבטעזהכאןמדחכםהנראהכפי.יוםש9-מלנזהרהיאהמעצרהארכת,ההחלטהליןלפי
."02.1.1עדמעצר"כתוב
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חודשיםלתרועהמעברמעצרהארכת

שינותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"בש
סמורנההארכההחלטה

תשעיטמעצרספינתשלהצתההתנגדותראשונה9.25.נ6מחמוד01/7534
יוםדייג01.10.4אב'חג

:עמוקים

הנאשם-
מעצר"לשוחרר

אך,"בית
תנאיאתהפר

פעמייםהשחרור
באיתורקושי-

מעדיחלק
גרםהתביעה

להתמשכות
ההליך
דחיות-

ההגנהבפרשת
לבקשת

הסנגוריה
קבועהתיק-

ליוםלסיכומים
01.10.28

פליליעבר-
מכביד

הנאשם-תשעיםמעצרבתכעילתהתנגדותראשונה01.9.25אברהם01/7503
מבעיהסובליום,קטינהמשפחהשלו

,בריאותית:חמוקיםהקטינהם
לבואשתצטרךהנאשם-לסמים

פתרונהעלבהחילהשוחרר
:המעדבמסגרתבתנאים
ולא,מגבילים

מספרבהםעמד
שעטים

פרשת-
צפויההתביעה
להסתמם
וכמוה,בנובמבר

ההגנהפרשתגם
פליליעכר-

מכביד
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זנדברגחיה

שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"בש

סנגוריההארכההחלטה

לאתרמעצר-יום30מעצרלעילראו-הסכמהשביעית01.10.7מלאךאריק01/7708
ועדהרשעהבטבלה22'מס

דיןגזרלמתן
'מסגםישו-

בטבלה22

02.1.7עדמעצרמחוזיהסכמהראשונה01.10.7רוסלן01/7700

(יוםתשעים)אקופיאן

תשעיםמעצר,שוד,רצחהסכמהשניה01.10.1גרוביןיוסף01/7645
יוםניסיון,חבלה01.10.7

לשוד

תשעיםמעצרפ"תמתיזיהסכמהראשונה01.10.10אלכסנדר01/7790
יום01/502טדסון

הבעתחוסד-סעצדההבעים,ניסעןלצחהתנגדותדאשעה1"1"1סאכיחביס01,7617
מקצבנחתיום,בנשקעברות
המשפטניהול:נימוקיםרקעעלאיומים
הנחייה-חומרת-עסקיתתחרות

המשפטלסיוםהעברות
תקופתבתוךעלהמלמדת
ההארכהמסוכנות

הנוכחיתפליליעבר-
מכביד

שכיתלאחר-תשעיםשעצרוצחהתנגדותשנייהIO.oI.1איאד01/7638

הדןהמשפטיום01.10.11מוגדרי
יכריעבתיק:סמוקים

קבילותבשאלתהתמשכות-
שלהודעותיונובעתהמשפט
,שנרצחהעדעדשלמרצח

הצדדיםיכלכלוהמרכזיהתביעה
צעדיהםאת

תשעיםמעצראינוסכתהסכמהחמישית01.10.12פלוני01/7849
יוםמעשים,משפחה
עבירת,מגונים
במשפחהמין

מצורתשעים:רצחנרקעהסכמהראשונה01.10.12מיכאל817ד/01
יום(סמיםאידלברג
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חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת

שונותהחלטהעברהעמרת'מסתאריךנאשםשםפ"בש
סנגוריההארכההחלטה

תשעיםמעצרלרצחניסיוןהסכמהראשונה01.10.12דייןלזר01/7816
.יוםלרגלייםיריות)

(ולבטן

מעצרתשעיםרצחהסכמהראשונה1.14"01סיגלית01/7864
יוםן"חיימוב

תשעיםמעצרפ"תמחוזיהסכמהראשונה01.10.15גנאדי01/7960
יום00/925ברגרט

תשעיםמעצררצחהסכמהראשונה01.10.16מוהנד01/8009
יוםכלבונה

ביתהמשפטמעצר:נאשס1עח*נטען:נאשפזשמיה:נאשמודמ.1%1מ1ד
זירוזעלמורהיוםתוםעיפיוי:בזדוןוהיזקהסכמה91.10.16טיקמן

משפטושמיעתמעצר:DWN2(עוניםלכיחץומוודוי:2נאוספפליקס.2
נאוטםטל'ה(*עדלהחופציעה,,ננקמהדועגדחז02.10.22סילנר

הואוהמעצרבכפוף,אחרת,מהם5וטל
לעדכקעדהודעהמת,לומאחדמתוכם
סדםבמגמא30חוךמעלימה.ותמםפפציעת

משפטושלעם
יו1111לנאוטםנימוקים

ביום--:2
נו"ה,01.12.2שלמומפטו--

התקופהלאחרהופרד1נאוטם
,שנבדקהשלממשפטו

2נאשםשוחררונאשם,2נאשם

,מעצרלחלופתלהעידאמור1
שביתלאחר2נאשםכנגד

'המחוזהמשפט(קינזיהלכת)
אולהחישסירב

הדיון

זמנימעצר*מזוייןשודרוענגדותשלישית01.10,1אסעד01/7915
הוארךהמעצרהחזקת;בחבורהסתיתי

,01.11.6ביום;ח"שב;נשק
לאחדהינולגמבתניסיזן
הבדיקהתקופתחבלה;רכב

;מחמירהבכוונה

;לשוטרהפרעה

שיבוש;התחזות
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זנדברגחיה

שונותהחלטהעברהעמרת'מסתאריךנאשםשםפ"בש
סנגוריההארכההחלטה

תשעיםמעצר,המתלונןתקיפתהסכמהראשונה01.10.16אלכסנדר01/7914

יוםסחיטתירמובסקי
,משכורתו
,בדירהכליאתו
ידיוקשירת
,פיווחסימת

סיגריותכיבוי
,גופועלבוערות
מעשי3ביצוע
כמתלונןסדום

המלצה-תשעיםמעצרבכוונהחבלההתנגדותראשונה01.10.16פרוספר.01/78631
נוהלילבדיקתיום;מחמירהלולובן
המשטרה:נימוקיםבנסיבותפציעהארז.2

עדיםלהבאתלאהמשפט-3:מחמירותבוכניק
משפטלביתבקצבנשמע,הנאשמיםיאיר.3

בשלהראויתקפו,אסיריםאוזן
המשטרהמחדלי3בצוותא
עדיםלהביאאחריםאסירים
חומרת-נשקבכלי

המלמדתוהקנברה,דלהריס"מ
מסוכנותעללחבלותוגרמו

פליליעבר-חמורות
מכביד

פרשת-
תסתייםהתביעה

פרשת;10.19-כ
-לנקבעהההגנה

11.18

תסקירהזמנתרצחהתנגדותשלישית01.10.16לוישי01/7516
המעצרמעצר
ביוםהוארך

היינו,01.11.11
שנסתיימהלאחר
הבדיקהתקופה
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חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת

שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"בש
סנגוריההארכההחלטה

ת12עיםמעצררצחהסכמהשישית01.10.18מחמוד.01/80751
יזםבירון

נדים.2
בידון

נאדייה.3
בידון

05ן'מסגםראויום14מעצרעלאיוםהסכמהשנייה01.10.18אברהם01/8061

בטבלהחדירה,גרושתואלקוכי
קפיצת,לביתה

המתלועת
מהמרפסת
וחבלתה
בשלהחמורה

כך

תשעיםמעצרבסמיםסחרהסכמה-אחד01.10.18עופר.01/79691
יוםברשתעשרשושן

חצי)בינלאומיתשלמה.2
(קוקאיןטתסוסן

יום60מעצר,באיומיםסחיטההתנגדותשנהה01.10.10זרעיניראמי01/7789
:סמוקים,נשקהחזקת01.10.18

,הפרהנאשם-נהיגה;ר"שבל
הגשתקודםרשיוןללא

תנאיאת,א"כת
השחרור

התמשכות-
באשמתהמשפט
הנאשם

10.22ביום-

פרשתתסתיים
ההגנה
חומרת-

העברה

לאחרמעצרתקועיםמעצררצחהסכמהחמישית01.10.21סרניי01/8152
ועדהרשעהיוםאוסלן

דיןלגזר
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זגדברגחיה

שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"בש

סנגוריההארכההחלטה

תשעיםמעצרניסיון,רצחהתנגדותשישית01.10.19ארמונד.01/79131
יום,קשר,לרצח01.10.21מיארה

:נימוקים,בנשקעסקהאיתן.2

טעמים-הגורמתתקיפהאטיאס
אובייקטיביים,ממשיתחבלהבנימין.3

להתמשכותהדחהפייטו

ההליכים
שחולףככל-

הנטלגדלהזמן
עלהמוטל
התביעה

מסוכנות-
הנלמדתחמורה

העברותמחומרת

חלק-
מהישיבות

לבקשתבוטל
הסנגוריה

ברור-
לאשהמשפט
בהארכהיסתיים

איןאך,הנוכחית
מכךמנוס
טענות-

מקומןראייתיות
עיףשלבהליך
חוזר
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חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת

D1~Wערנותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשם
ספרדיההמדגהההלטה

בדיקת-תשעיםמעצר,לרצחניסיוןהתנגדותראשונה01.10.16אלחררחן01/7862
ס"בשבהתקלותיום:בנשקעברות01.10.21

עציריםבהבאת:הימוקשלפלתיארב
למשפטםהתמשכות-יריות5בווירה
בשלהמשפטובעמורבזרוע

הסנגוריהאילוציכך,השדרה
פרשת-משותקשהפך

התבקנהלצמיגות
התיק.הסתיימה

להמשךקגזע
-ו10.30ליום

11.6

חומרת-
המעידההעברה

מסוכנותעל
פליליעכר-

-
מכביד

ררו1%
~

35'מסגםראותשעיםמעצרבידוי,רצחהתנגדותשלישית01.10.3אלון.1ר

כטבלהיום:הדחה,ראיות01.10.21שמש
:נימוקים,לנרצחארבושחר.2

פרשת-אותוהיכוקורקוס
התביעהאותוודקרו
9.23-כהסתיימה,פעמיםשמונה

שלושהקביעתגופתואתשרפו
לנובמברמועדיםעדהוהדיחו

פרשתלשמיעת
תידרש.ההגנה
מספתהארכה

חומרת-
העכרה

המחרידה
עלהמעידה
.מסוכנות

פליליעבר-
מכביד

חשש-
הימלטות

מחסור-
בשופטים

-

ובפרקליטים
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זנדברגחיה

שונותהחלטהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"ש:
סנגוריישרנההחלטה,

"
המלצה-"ביתמעצר"מעשים,אינוסהתנגדותשנייה01.9.25בנימין01/7515

דחוףלדיון,ערבויות,מלא,מגונים01.10.4ניסנוב
התתצכות,החפוצות1.21סש1

עיכוב,במשטרהכלפי:איומים
ששע,

"
שמיץ,מ

שח*
אי

:

אפ-
אך,נסתתמה"זם

אמחמן

pTmnxh

מימ-
הראשתה
טניה
שחות

היהמה*המש-
*מ פ-

ומפתפחבי"
קימש

"
ש
נשתמן

ששאץ-
4תש

חמעא-
מקטהחליפה
מה,טח

ש%

מטרויד*יסק"התמדראשתה2(,01אלטףדוד737"1
עםמממ"

ממסחקה1,21ס

"
עח

ושת)--
התפעה

ה"השי דחית--

תזתבאשסת

"הסמי חתית--

;הפסחממדה:

מסתשאעל

ללי)טן--
מנמד
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חודשיםלתשעהמעברמעצרהארכת

שונותהחלטהעברהעמדת.'מסתאריךנאשםשם.פ"ש:
,פנגוייההארכה,החלטה,

להחשתהמלצהתשעיםמעצר:אישומים5ההנגדותראשונה01.9.16חסאן.2431ך/01
ניהולקצביום,בסמיםסחר01.9.20אעמר-אבו

המשפט:נימוקיםסמיםהחזקת01.9.24קדרי.2
,.המשפט-,.;קוקאי,הרואין).01.9.25בדהומה

מצוי,אמנםבכמויות01.10.21MDMAיעקב.3
פרשתבראשנם(גדולותואנונו

אשםההביעה
המשפטישכוב
הסנגוריהמחמת

חומרת-
המעידההעבדה

ועלמסוכניהעל
לשיבושחשש

פליליעבר-
מכביד

תשעיםמעצררשתהפעלתהסכמהשישית01.10.1אליאס01/7644
יוםשלבילאומית01.10.22ראלי ;סחרבסמיס

לטוןבקרובסחר
קוקאין

תבועיםמעצראינוסמעשי5הסכמהראשונה01.10.25ולדימיר01/8267
יםJIY~Kבשתי,דיתמן

הדחה

הארכת-יום60מעצר.סדרת.חטיפהההפנדותשלישית01.9.28.דימיטרי.01/75551
המעצד:נימוקיםמיןעברות01.10.5דינדן

היאשנתבקשההמשפט-מעשי,אעוס)01.10.15ולדימיר.2
יוםלתשעיםבתחילההתנהלבקטעה(סדום.01.10.25אימל

)המשפבית-,ואויכקצב

לבטיםמצייןבתקופתאך
קוציםההארכה
אלמלא-הואהדאשזנה

הדיןהכרעתבאיטיותהתנהל
היהבפתחחדשת-)

לשחררננקוםההוכחותלל בכפוך,לחלופההסתיימה

לתסקירממתעים
להכךשתדק

חומרת- ,
'הסעידההעברה

מסוכנותעל
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זנובדגחיה

שונותהחלווהעברהעמדת'מסתאריךנאשםשםפ"ש:

סנגוריההארכההחלטה-
תשעיםמעצראשתורצחהסכמהראשונה01.10.28אבומחמד01/8333

....פרחה-

ם,
המלצה-מצצרתשציססוכןשלרצח:1נאשםשישית:1נאשםאחמד.01/81191

מועדילקביעתיוםשהיה,מנוטרתיהסכמה01.10.28עיד
נוספיםהוכחותלנאשםוטיקיםנגדלהעידאמור:2נאשם:2נאשםמופיד.2

01טאהא

מסגםראו-:2סמיםעכהיניהתנגדות1.29"
בטפלה9תסשכות,ר-

עקבהמשפט.))

קשוירינת
חומרתה-

םל,הדכה
המעירההעכרה

עלססוייח
פליליעבר-

מכבקר

הרששת-
בדיחהבגץ

משצמודת
פרשת-

נאשםשלההגנה
,הסתיף1

פרשתכשארה:)

נאשםשלההגנה
2

ו*'מסדאוגםמעצרחודשיים'דאולעילמסהסכמהשלישית01,1.29אברהם01/8369
בטבלהבטבלה90אלקובי

שלושיםמעצר:ביטחוןעברותהסכמהרביעית01.10.29חאלד.01/83671
יום,קשרקשירתאגברייה

,כנשקעסקהמאזן.2

)סוכןצםמגעמחזומה.

חברות,זר
בלתיבהתאגדות

'חוקות,

יום14מעצדהסכמהדאשונה01.10.23נגאח01/8250
01,10.29מסארואה

מעצרתשעיםפ"מחתיתהסכמהרגישתה01.10.30אסייאס01/8415
יום1/909סוהיצנו
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