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 ת שרה חביבבפני כב' השופט 

 מדינת ישראל מאשימהה
 יואל-בת אל חייםע"י ב"כ עו"ד 

 
 נגד
 

 בעצמו -מאיל סלימוב נאשםה
 שי ברגרע"י ב"כ עו"ד 

 1 
#<1># 2 

 3 פרוטוקול

 4 

 5 גב' אלה אושר.  -הדיון מתורגם לנאשם באמצעות מתורגמנית לשפה הרוסית

 6 

 7 :ב"כ המאשימה

 8שוחחנו עם ההגנה, התגבש הסדר, בצהריים קיבלתי הודעה מההגנה שיש הסדר,  09:00אתמול בשעה 

 9לשאלת בית המשפט, נכון שרק בית המשפט אני הודעתי לב"כ הנאשם כי אני מבטלת את העדים. 

 10מחליט על ביטול עדים ולא הוגשה בקשה בעניין. כפי שקרה לא פעם, הגענו להסדרים והגיעו עדים, 

 11 במקרה הזה חשבנו שלא ייגרם נזק גדול. 

 12לאחר שביטלתי את העד, ב"כ הנאשם הודיע לי שאין הסדר. אני מצטערת שביטלתי את  18:00בשעה 

 13אפשר לפתור את הבעיה בתיק הזה, אני מצטערת על בזבוז זמן של בית המשפט ואני העד, חשבנו ש

 14 מבקשת לקבוע מועד נוסף לשמיעת עדותו של המתלונן.

 15התקשרתי למתלונן הבוקר וביקשתי ממנו שיבוא והוא אמר שהוא לא יכול להגיע, הוא בעבודה. אנו 

 16ים לא מבוטלים באולם זה רק לאחר לוקחים על עצמנו את הטעות. לשאלת בית המשפט, נכון שעד

 17 שיש הכרעת דין בתיק. 

 18המתלונן אמר שהוא יכול להיות מפוטר על סמך היעדרות מהעבודה, הוא היה במקום בעייתי, אני 

 19לא ייגרם עיוות סמכתי על חברי ואמרתי לו שאני לא מביאה את העדים והוא אמר לי שזה מקובל. 

 20כ הנאשם מוקלטת. אני מרגישה כאילו אני בחקירה נגדית, השיחה עם ב"דין לנאשם, הוא לא עצור. 

 21 זאת עמדת המדינה. גברתי עפה על התביעות יותר מדי. 
 22 
 23 

#<2># 24 

 25 החלטה

 26 

 27 בשלב זה בית המשפט מורה לתובעת לעזוב את האולם.

 28 

 29 

 30 

 31 הדיון יימשך עם נציג אחר של ב"כ היועמ"ש.
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#<3># 1 
 2 במעמד הנוכחים. 11/11/2015, כ"ט חשוון תשע"וניתנה והודעה היום 

 
  שופטת,  חביב שרה

 3 
 4 עו"ד רומן זילברמן:

 5 אני נכחתי במהלך כל הדיון.  אני אתייצב מטעם לשכת התביעות. 

 6 

 7 "כ הנאשם:ב

 8אתמול בסביבות הצהריים הועבר אליי כתב אישום מתוקן, היה משא ומתן לתיקון כתב האישום. 

 9כתבתי לחברתי הודעה בנוסח הבא "תודה רבה,  13:32חזרה, בשלב מסוים בשעה  SMSבהודעת 

 10הבאתי את הנאשם מביתו לבית  14:00מעריך תוך חצי שעה תהיה תשובה שלי". בסביבות השעה 

 11המשפט, ישבתי איתו בקפיטריה, הסברתי לו את מהות ההסדר ומה אני חושב אם כדאי לאמץ או לא 

 12קש להתייעץ עם חברתו לחיים לפני שהוא נותן תשובה. אתמול בשעה לאמץ את ההסדר, הנאשם בי

 13שוחחתי בטלפון עם הנאשם וחברתו, הסברתי להם את מהות ההסדר, הם הודיעו לי שהם לא  17:45

 14התקשרתי לחברתי והודעתי לה שהנאשם  18:02מוכנים לקבל את ההסדר, מיד בתום השיחה בשעה 

 15 לא מעוניין לקבל את ההסדר.

 16שלב לא הודעתי לחברתי שיש הסדר. הדבר השני והחמור מכך, חברתי אמרה לפרוטוקול כי בשום 

 17השיחה איתי היא מוקלטת, כידוע הקלטה של שיחה היא עבירה על כללי האתיקה של לשכת עורכי 

 18הדין. אני מבקש שבית המשפט כאשר ייתן החלטה יתייחס לעניין זה. הדבר החשוב יותר אם הנאשם 

 19קבל את ההסדר, אם תהיה דחייה או לא בדיון עצמו, זה מרקם היחסים בין ב"כ הנאשם יקבל או לא י

 20 לב"כ התביעה, שלצערי מצהירה בפני בית המשפט דברים לא מדויקים, וזאת בלשון המעטה.

 21 

 22 עו"ד זילברמן: -ב"כ המאשימה

 23ל התביעות. אל, היא שהתקלה ש-נקודת המוצא ואנו חוזרים על התגובה כפי שהוצגה ע"י התובעת בת

 24א ומתן מתקדם בין הצדדים, הודענו על ביטול העד בטרם תקלה בדמות העובדה שלמרות שהיה מש

 25קבלת עמדה של בית המשפט אשר מורה על שחרור העדים לאחר הכרעת דין. התביעה יודעת שהדבר 

 26כיוון לא אמור להיעשות וטוב היה לו הדבר לא היה נעשה כך ואנו מצרים על כך, כפי שכבר צוין, 

 27שהנאשם אינו עצור ולא מצוי בתנאים כלשהם, עיוות הדין היחיד שנגרם הוא לבית המשפט ולצדדים 

 28ואני מבקש מבית המשפט לדחות את  הדיון, לזמן מחדש את המתלונן. המאשימה תדאג כי זה יידע 

 29 על המועד וכי זה יגיע לדיון. שוב אנו מתנצלים על אי הנוחות שנגרם. 
#<4># 30 
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 1 החלטה

 2 דקות. 10החלטה תינתן לאחר הפסקה של 
#<5># 3 

 4 
 5 במעמד הנוכחים. 11/11/2015, כ"ט חשוון תשע"וניתנה והודעה היום 

 
  שופטת,  חביב שרה

 6 
 7 לאחר הפסקה.

 8 

 9 ב"כ המאשימה:

 10 בהסכמת חברי, הנאשם יחזור מכפירה ואנו נחזור בנו מכתב האישום. 

 11 

 12 ב"כ הנאשם:

 13 אני מסכים.

 14 יועבר אליי. 1546-01-14אבקש להורות כי הפיקדון שהופקד בתיק מ"ת 
 15 

#<6># 16 

 17 החלטה

 18 מתירה לנאשם לחזור מכפירה.

 19 מורה על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם.

 20ובין במסגרת  1546-01-14המזכירות תפעל להשבת הפיקדונות הקשורים בתיק זה, בין במסגרת מ"ת 

 21 [.29560, לידי ב"כ הנאשם, עו"ד שי ברגר ]מ.ר. 21521-02-14 עמ"ת
#<7># 22 

 23 
 24 במעמד הנוכחים. 11/11/2015, כ"ט חשוון תשע"וניתנה והודעה היום 

 
  שופטת,  חביב שרה

  25 


