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      שופט שמואל הרבסטה' בפני כב

  מדינת ישראל   המבקשת 
  

  
  נגד
 

  רות דוד   המשיבה
  

#2<#  3 

� 4  :נוכחי

 5  ש" מח–כ המבקשת  דרור תא שמע "ב

 6  שוחט . ד נ"גול� ועו. ד י"כ המשיב  עו"ב

  7 

 8  פרוטוקול

 9 

 10ליו� היינו עד ,  ימי� נוספי�4�ל האני מבהיר כי אנו מבקשי� לעצור את המשיב: כ המבקשת"ב

 11י המלצת החובש שהגיע ביקש לפנותה בשלב זה "ש המשיבה התעלפה ועפ"בכניסה לבימ. 11.5.15

 12בניגוד לחברי , בנסיבות אלו. לטענתו לא ראה משהו בעייתי וכנראה מדובר בהתק& חרדה, לבדיקות

 13 יש לנו בחומר הראיות התנהלות של. אנו סבורי� שמדובר בנסיו� לסכל את הארכת המעצר הנוכחית

 14התעלפויות  לכ� בנסיבות אלו נבקש , קרי, חשודי� אחרי� בתיק בדיוק כפי שייעצה לה� להתנהג

 15  . לקיי� דיו� בהעדרה

  16 

� 17  .בית המשפט מעיר הערותיו לצדדי

  18 

 19היא . ש מקוממי� נוכח מצב רפואי בלתי רגיל שאירע כנראה בנוכחותו"כ מח"דברי ב: כ המשיבה"ב

 20.   שהיא איבדה הכרה וע� חולשהבנוכחותנורמדיק אומר הפ. ש וקרסה"יצאה מהרכב של מח

 21" ש בדיו� קוד� ציטוט"כ מח"ב. ש למצות את החקירה"בהארכת מעצר קודמת הוסכ� לתת למח

 22כרגע אנו עדיי� לא יודעי� . קצי� משטרה בתנאי� שלבמידה והמשיבה תשוחרר ביו� שישי זה היה 

� 23המשיבה תשוחרר ביו� , ית בחקירהההנחה היא שא� לא תהיה התפתחות דרמט, מה� ה� התנאי

 24  . זו היתה הסכמה". שיש לכל היותר

 25אנו עד הבוקר לא ידענו א� , ש ביומיי� האחרוני� כולל אתמול בלילה"בהיותי בקשר ע� ראש מח

 26ש שמאחר ואני לא ראיתי אותה "י ראש מח"הובטח ע. יבקשו לשחררה או להארי' מעצרה

 27 לאמבולנסלהצעת חברי עליתי . אוכל לדבר איתה בנחתשיאפשרו לי לשבת  איתה כדי ש, לאחרונה

 28כרגע בהעדרה , ש הצעתי ג� לחברי"בעקבות הצעת בימ. היא  במצב טעו� בדיקה, לבדוק מה מצבה
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 1אני מוכ� . לא אקיי� דיו� כל עוד לא יודע מה מצבה הרפואי.  איני מוכ� לקיי� דיו� בהעדרה

 2  . רלהארכה של שעה שעתיי� לקבלת תמונה ברורה יות

  3 

 4יש התפתחות . צ"החשודה נעצרה ביו� שלשי אחה ,החקירה טר� הסתיימה: כ המבקשת"ב 

 5למרות מה שאמר חברי מות� לי להיות ספק� נוכח מצבה . ש"בחקירה ואני מוכ� להציגה לבימ

 6  . יחד ע� זאת לא התנגגדנו להמלצת הצוות הרפואי לפנותה, איוהרפ

  7 

 8  .  ש הסכמנו עד היו�"על סמ' הסכמה ע�  נציגת מח: כ המשיבה"ב

  9 

 10  . ישנ� מספר פעולות חקירה שאני מגדיר� דרמטיות לצור' הדיו�: כ המבקשת"ב

  11 

 12  ואז נוכל להתעדכ� 12:15ידחה עד לשעה ש לפיה הדיו� י"אני מקבל את הצעת בימ: כ המשיבה"ב

 13  . במצבה הרפואי

#3<#  14 

 15  החלטה

 16מצבה הרפואי טר� הוברר כל מאחר והמשיבה פונתה לטיפול רפואי ע� כניסתה לבית המשפט ו

 17  .  12:15אני דוחה את הדיו� לשעה , צרכו

 18  . תעודה רפואית המלמדת על מצבה של המשיבה, ככל שנית�, כ המבקשת"יציג ב, עד למועד זה

  19 
#>4<#  20 

  21 

 � 22  . במעמד הנוכחי�08/05/2015, ה"ט אייר תשע"יניתנה והודעה היו

  23 

 
  

  שופט , הרבסט  שמואל

  24 

  25 

 26  11:57השעה כעת 

 27  .דיו& מתחדשה

  28 
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 1 מציג אישור רפואי לפיו החשודה צריכה להישאר במש' כמה שעות עד שיגיעו :נציג המבקשת

� 2  . ומסומ&  אמוגש . בדיקות הד

 3אני מוכ� לקיי� את הדיו� בהעדרה של המשיבה ונבקש לשחררה . נוצר כא� מצב חריג: כ המשיבה"ב

 4היה . היא תשוחרר, ת המשפט ישתכנעהיה ובי. בערובה בכל תנאי כפי שבית המפשט ימצא לנכו�

 5נבקש כי במצב זה , ולנוכח העובדה שלא נית� להפגש איתה ולדבר איתה, ובית המשפט לא ישתכנע

 � 6  .  בשעות הבוקר לאחר שיותר לי לדבר ע� המשיבה10/5/15המעצר יואר' לכל היותר עד ליו

 7המשיבה נעצרה ביו� . ליו� שני לגבי פעולות החקירה מפנה לדוח הסודי מדוע זה עד :נציג המבקשת

 8. מעצרה הואר' בהסכמה עד היו�, שלישי בערב בחשד לעבירות של שוחד ושיבוש מהלכי משפט

 9, ש הצפויה נוכח קבלת הפרוטוקול על ידי החשודי�"כי פעלה לשיבוש חקירת מחהמשיבה חשודה 

 10ה טר� חקירת קולי� שקיבלה מהחשודי� בוצעה פגישת שיבוש וזועקבות הפרוטבכלומר החשד ש

 11.  מלכהער�חשודה כי תיווכה בקבלת שוחד על ידי רונאל פישר וקצי� המשטרה , בנוס&. ש"מח

 12אפשר , במסגרת החקירות שהתנהלו החל ממעצרה חשש לשיבוש על ידי החשודה הפ' ממשי יותר

 13אמש חלה התפתחות שחייבה אותנו להגיע לבית . לומר שיש ראיות לכאורה שהועברה עבירת שיבוש

 14מגיש קלסר ע� כלל חומרי� ודוחות . משפט היו� ע� בקשה נוספת להארכת מעצרה של המשיבהה

� 15מפנה לדוח הסודי . נספחי� רלבנטיי� מטע� החשודה. 1מוגש ומסומ& דוח סודי . סודיי� קודמי

 16מעצרה של ). 3(ב�ו) 2(וסעי& ב) 9)(א(3, 2מפנה לסעיפי� . 2בעניינה של החשודה מוגש ומסומ� 

 17על פי החשד המשיבה פעלה בעבר והחשש הוא ממשי ולכ� .  כי יש חשש לשיבושוא הכרחיהמשיבה ה

 18  .  ימי�4אנו מבקשי� הארכת המעצר למש' 

 � 19  . ח הסודי" בדו10� 9מפנה לסעיפי

  20 

 21  :כ המשיבה"משיב לשאלות ב

 22ש והציע שתעצר שלושה ימי� "פנה אלי ראש מח ,פגשתי אותה' ביו� ד' , המשיבה נעצרה ביו� ג. ש

 23י קצי� משטרה אלא א� תתפתח "בהסכמה כדי לאפשר מיצוי החקירה ובתו� ימי� אלו תשוחרר ע

 24  .מאשר. התפתחות דמרטית בחקירה

 25לא נקיי� דיו� על השיחה של' ע� סג� ראש . ש המחלקהא ע� רהאני לא הייתי אית' בשיח. ת

 26בעקבות יחד ע� זאת אני בהחלט אומר שההתייצבות היו� להארכת המעצר היא , המחלקה

 27ההגעה לכא� נוכח החומר ,  התפתחות בחקירה בעניינה של החשודה מה שג� א� היה הסכ� כזה

 28  .החדש עונה על שאלת'

 29  . ת הוא קשור ג� לשיבוב ויש בו כדי לשפו' אור על דברי� רבי� שנחקרו בפרשיה.ש

 30  ?היא נעצרה בעקבות הפגישה של השיבוש. ש

 31  . ג� היה סעי& תיוו' ושוחד. לא רק. ת

 32  . עבירת השיבוש היתה ידועה כשעצרת� אותה. ש
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 1  .כמו ג� התיוו' שוחד. כ�.ת

 2  דו של פישררעבירת השיבוש היתה בעקבות שליחת הפרוטוקול למש. ש

 3  . לא לעדת המדינה. ת

 4  היא מזכירתו. ש

 5  . פרטיה חסויי� עדיי�. ת

 6  .ש"י מח"הפרוטוקול נשלח ע. ש

 7  . ח הסודי"בשלב זה אני מפנה לדו. ת

 8  הקירהוא תרגיל חהמסמ' . ש

 9  . ח הסודי"מפנה לדו, זו אתה שאלה. ת

 10  ד פישר כשעדת המדינה היא עדת מדינה"המסמ' נשלח לעו. ש

 11  .לא. ת

 12  . ת היא עדת מדינה לאחר החקירה.ש

 13  נכחה מי שתהיה עדת המדינה, בזמ� שהיתה פגישה עליה אתה מדבר פגישתה שיבוש. ש

 14  .כ�. ת

 15  המשיבה נחקרה על הפגישה הזו. ש

 16  .�כ. ת

 17  הפגישה לא הוקלטה מטבע הדברי�. ש

 18  .לא. ת

 19  עלתה כל שאלה לגבי הפגישה הזו. ש

 20  . החשודה לא שיתפה פעולה בחקירה. ת

  21 

 22  . ש"מגיש  את הודעות החשודה לעיו� בימ: כ המבקשת"ב

  23 

 24  :המש' החקירה

 25  . ענתה על כל שאלה.  החשודה מסרה גירסתה. ת.ש

 26  הכחישה שיבוש חקירה. ש

 27  .לא שיתפה פעולה. ש"הגירסה בפני בימ. ת

 28  . אמרתי שיתפה פעולה. אני לא אומר הכחישה שיבוש. ת.ש

 29  . היה מותר לה להפגש בפגישה זו. ש

 30  . פורו� לא אסור. ת

 31  .ש למשרד וה� דיברו על המסמ' הזה"י מח"היה מסמ' שנשלח ע. ש

 32  .אני אומר המסמ' נשלת. ש"י מח"אני לא אמרתי שהמסמ' נשלח ע. ת
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 1  .מיתית מדובר במסמ' א.ש

 2  ד פ ישל"המסמ' מדבר על פיצוח מכשיר הטלפו� של עו. ש

 3  .לא רק שלו ג� של העוזרת. ת

 4  הפיצוח זה אמיתי. ש

 5  כ�. ת

 6ד פישר מצאת� את כל השיחות והמסרוני� שהיו "את� הצלת� לפצח את הקוד הסודי של עו. ש

 7  מכשיר במש' תקופה ארוכה

 8  . כ� וג� של העוזרת. ת

 9  את הקופסא השחורהאפשר לקרוא לזה תפסת� . ש

 10ד לכ� הפורמט אושר על "פעלנו מתו' מגבלות מאחר ושניה� עובדי� במשרד עו.  אפשר להגיד  כ'. ת

 11  .ש"ידי בימ

 12  את� פיענחת� אלפי התקשרויות. ש

 13  .כ�.ת

 14  שוחד חומרי�, באלפי התקשרויותכ אלה מצאת� שיחה בי� המשיבה לבי� פישר המדבר על כס&. ש

 15  . ש"מונח בפני בימ. ת

 16   הא� מצאת� בהתקשרויות שיחות פליליות בי�  פישר לבי� רות דוד.ש

 17  .ש"מונח בפני בימ. לא מתכוו� לענות בשלב זה. ת

 18חה שניהלה ע�  שעות לא הוטח בה על שי3�הא� אתה מסכי� איתי לאחר שנחקרה למעלה מ. ש

 19  . פישר עד היו� על משהו פלילי

 20  . לא כל חומר החקירה הוטח בה, מות הדפי�יש להתרש� מכ, לעני� שעות הארוכות של החקירה. ת

 21  הא� הוטח בה משפט שיחה או הקלטה שהיא מדברת ע� פישר על משהו לא כשר. ש

 22  . אנו בשלב חקירה איני יכול לאשר או להכחיש. ת

 23  הא� הקלטת שיחה בינה ובי� עדת המדינה. ש

 24  . התחו� עדיי� חקירה. ת

 25  שירהא� במהל' החקירות הטחת� שיחה שהולטה במכ. ש

 26  . ש"התשובה בפני בימ. ת

 27הא� נכו� שהמשיבה נתנה לכ� את המכשיר שלה ואת הקוד ואמרה לכ� תעשו מה שאת� רוצי� . ש

� 28  מכל השני

 29  .כ�. ת

 30  הא� חיפשת�. ש

 31  .התחלנו. ת
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 1ד אנו פועלי� בתו' מסגתר שבו אנו תלויי� בבית "ת בשלב זה נוכח מגבלות של חיפוש בנייד של עו.ש

 2  . המשפט

 3  כשיר הטלפו� שלה נמצאה שיחה מפלילההא� במ. ש

 4  .ש"איני יכול לעיי� בחומרי� שהופקו מהנייד מבלי אישור של בימ. ת

 5הופק חומר . אישור לחפש בתוכ�  עדיי� אי�, יש צו חדירה לנייד.  עד היו� לא קיבלנו אישור. ת.ש

 6  . ש הזמי� אותנו לראות את החומר"ש ובימ"נמצא בבימ

 7הפגישה בעני� השיבוש זה אירוע .  ויש את הפגישה של השיבוש,יש פרשה אחת של שוחד. ש

 8   לפני שבוע שלדעתכ� אירע

 9  . ביו� שני שעבר בערב. ת

 10  .כל נושא השיבוש לא שיי' לפרשה השניה. ש

 11בנוס& , היא חשודה בפגישת שיבוש שאמרתי בפתיח שיש ראיות לכאורה שביצעה עבירות שיבוש. ת

 12  . חקירות משטרתיות רבות ומסווגותהיא חשודה בתיוו' לשוחד ובשיבוש 

 13  יש ל' ראיה מדוייקת מה השיבוש. ש

 14  .ש"מונח בפני בימ. כ�. ת

 15  ד פישר כמה מקרי� את� מיחסי� לו שביצע עבירות"פרשת עו. ש

 16   מקרי�10�להערכתי למעלה מ. ת

 17  .האנשי� שהוזכרו בתקשורת קשורי� לזה. ש

 18  . לא עוקב אחר התקשורת. ת

 19  � מלכהבפרשה הזו עצור הקצי. ש

 20  כ�. ת

 21   מלכה היה בקשר ע� פישר ולפי הטענה סיפק לו חומרי�.ש

 22  �כ.ת

 23  .הא� הכירה אותו. הא� היו שיחות טלפו� מפלילות בנושא זה בי� רות לבי� מלכה. ש

 24  .יש בחומרי� ג� אינדקציה להיכרות כקצי� משטרה. ת

 25  רות של ע� מלכהכיהא� נקחרה על הה. ש

 26  . היא נחקרה. ת

 27  לכ�  שראתה או דיברה אותו שלוש פעמי�מרה הא� נכו� שא. ש

 28  . ש"גירסתה בפני בימ. ת

 29  ?הא� נכו� שהיא אמרה את זה. ש

 30  .ת

 31  הא� יש לכ� ראיה לא לפגישות האחרונות אלא בעבר. ש

 32  . קבלת� העברת�, היא חשודה שלקחה חלק באות� עבירות העברת חומרי�. ת
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 1   מקרי� היא לא מעורבת בחלק ענק שלה�10א� היו . ש

 2  . ש"כמות הפעמי� שכ� היא מעורבת מונח בפני בימ. ת

  3 

 4  :ש"לשאלת בימ

 5  . תכתוב לי בכמה מקרי� של תיוו' לשוחד החשודה קשורה. ש

 6  . ש"מגיש מזכר לבימ. ת

  7 

 8  : המש' החקירה

 9  ת  טלפו� בי� רות לבי� מלכה מש' כל השני�יש לכ� שיחו.  ש

 10  . מבלי שנבדק הנייד שלה אני אומר שלא. ת

 11  איות שנפגשה איתו או קיבלה ממנו חומרהא� יש ר. ש

 12  .יש ראיות לקבל החומר לא ישירות מהקצי�. ת

 13  לא היה מפגשי� ישירי� בי� השוטר למשיבה. ש

 14  היא לא קיבלה חומרי� ישירות ממנו וכ� היתה חשופה לחומרי� ועשתה בה� שימוש. ת

 15  י�והא� עדת המדינה תיעדה את החומרי� במכשיר דיסק. ש

 16  .  יכול לאשר אלו חומרי� מסרה עדת המדינהבשלב זה  לא. ת

 17  . אני אומר ל' שבחומר הזה שהמציאה עדת המדינה אי� שביב קשר לרות דוד. ש

 18  . אני יודע ולא רוצה להשיב ל'. ול לאשר את זהאני לא יכ. ת

 19  ר� מלכה מה הסטטוס שלו ע. ש

 20  . הוא לא עד מדינה. ת

 21  הוא מנסה להית עד מדינה. ש

 22  . ברשותו חומרי� נוספי�הוא טוע� שיש . ת

 23  ו קשור לפרשה והמידע מופר'ננכו� שהוא מסר מידע על קצי� שאי. ש

 24  . אני לא מכיר שהיתה שיחה כזו ע� מישהו מהחוקרי�. לא מכיר משהו קונקרטי. ת

 25  איר ביטו�ימה הטענה בעני� . ש

 26  . ש"מבימופיע בפני , מה שהיא נחקרה. הוא לא נחקר הוא לא באר3. ש"החומר בפני בימ. ת

 27  הא� נכו� שבקטע פגישת השיבוש היה מצב שער� מלכה רצה לבוא . ש

 28  . כל מה שנאמר בשיחה שהתקיימה, ש"מוצג לפני בימ. ת

 29  היא אמרה לו אל תבוא, לפו� שהתקיימה בי� עדת המדינה לבי� ער�שיחת ט. ש

 30  . ש"בימכלל החומר בפני . מדובר בפגישה של מספר שעות שבה נערכו תיאומי גירסאות. ת

 31  . ש לתוכ� התיאומי� ותגיד לי הא� זה השיבוש"תפנה את בימ. ש

 32  .הא�  שיא השיבוש זה אני אעמוד על גירסתי. ש
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 1  .ש"הכל מונח בפני בימ. ת

 2י עדת המדינה לאחר שהפכה " אתה אומר של מה שאתה  טוע� שנאמר באותה פגישה נאמר לכ� ע.ש

 3  . עדת המדינה מספרת מה היה בפגישה. כזו

 4  . ש"כל הגירסאות בפני בימ. פגישת תיאו� הגירסאות ישנ� מספר מעורבי� לא קט�ב. ת

 5הא� נכו� שבעני� יאיר ביטו� כל הטענות שלכ� מסתמכות על מסרו� אחד שהיה בי � עדת המדינה . ש

 6  . לבי� פישר  ללא קשר לרות

 7  . יש עוד הרבה חומרי� בעני� שקושרי� את החשודה. לא. ת

 8  . ש"וגירסתה בפני בימ, ת הח שודה מסרה גירסה.ש

 9  הא� נכו� שהיא הכחישה שהיא ידעה על חומר לא כשר שהגיע למשרדו של פשיר. ש

 10  . ש"מופיע בפני בימ. ת

  11 

 12  ש"משיב לבימ

 13  . את קוראי� לפגישה זו פגישת שיבוש. ש

 14  .כ�. ת

 15  . ה של שיבושתצביע לי בחומר איפוא נאמרת המילה שהופכת את הפגישה הזו לפגיש. ש

  16 

 17י� מידע או פרוטוקול שכל הטלפוני� של לש יש מצב שמקב"בהמש' להערת בימ: כ המבקשת"ב

 18או שה� אומרי� כ� , ומדברי� על זה, יושבי� ביחד,  פישראלפישר פוצחו והאנשי� הקשורי� לרונ

 19  . מוטרד או לא מוטרד לגבי הגירסה שמסרו

  20 

 21  .כח בפגישה לגבי הטענה של השיבושש את כל הגירסאות של כל מי שנ"מסרת לבימ. ש

 22  . מסרנו חלק. ת

 23  . ש על השאלה"התמצית לא  ענתה לבימ. ת.ש

 24  . נחקרו תחת אזהרה. בפגישה זו נכחו עוד עורכי די� שנחקרו ולא נעצרו. ת.ש

 25  . בשלב הראשוני מיוחס לה מה שמיוחס ליתר. ת.ש

 26  הא� ההתפתחות הזו היתה אתמול בלילה. ש

 27  בשעות הערב. ת

� היא קשורה לדברי� אחרי� או סביב אות� חשדותהא. ת  28 

 29  . ש"בפני בימ. ת

 30  ג� הראיה החדשה היא מאותה משפחה, היו� בכל הטיעוני� של' אתה מדבר על תייו' ושיבוש. ש

 31  .יכולה להוסי& חשדות נוספות. ת

 32  . אנו צריכי� לעשות פעולות חקירה. ת.ש
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 1  . אתה עומד מאחיריה, המילה דרמטית. ש

 2  . מנה כמה היא דרמטיתש והוא יכול להתרש� מ" בפני בימהראיה. כ�. ת

  3 

 4ש וחברי בפתח שבת אלמלא הכרח "אנו לא היינו מבזבזי� את זמנו של בימ: כ המבקשת מסכ�"ב

 5ש מאחר ומדובר בעורכת "בנסיבות העני� אנו ג� תלויי� בבימ. ש יכול לראותה"בהתפתחות שבימ

 6  . די� ולא רוצי� לפעול בניגוד לחוק

  7 

 8ח הסודי שתי "מפנה לדו. איני שולל בקשת הארכה נוספת, בתו� ארבעה ימי� אלו: ש" בימלשאלת

 9א' אנו , ש לאותה פעולה"איני בא לומר שאנו ערבי� לבימ. לכ� אנו לא נחי�. 9שורות ארונות בסעי& 

 10' לכ� אמרתי שיו� א. כ� בהחלט סבורי� ומעריכי� שנית� לסיי� את הבדיקות שביקשנו עד יו� שני

 11החקירה הזו והחשדות החמורי� נגד כלל המעורבי� בלשו� המעטה מעט מדאיגי� .  לא אופציהזה

 12לקוח אל מול �ד"י החשד של חסיו� עו"ויוצרי� סיטואציה שבה מהלכי� על חבל דק במעטה עפ

 13לנוכח הנסיבות שנוצרו אי� . 'מפנה לפעולת חקירה  ד. לכ� החשש האמיתי הוא שיבוש, סיכו� לקוח

 14  .   מספר הימי� לא מופרז לאור כמות חומר החקירה. ש את הארכת המעצרמנוס מלבק

  15 

 16. ושאי� של החקירה לא מצדיקי� מעצרי�יש לזכור כי לגבי המשיבה כל הנ: כ החשודה מסכ�"ב

 17השיא של עבירת , ש שומע כל הזמ� את חברי הצנוע שהוא כל הזמ� מדבר על שיבוש"מא� בי

 18יש סיטואציה שבכוונה או לא העבירו את , שוחחתי איתהחשבתי כאשר . השיבוש הוגש לאדוני

� 19אנשי� . הפרוטוקול הזה למשרדו של פישר ואז מתכנסי� כל האנשי� הנוגעי� בדבר ומדברי

� 20אלו אנשי� , א� אנשי� מתכנני� להרוג את העד, שיושבי� ויש התפתחות העבירו חומרי

� 21נו יודעי� שבשלב מסויי� עדת באירוע הזה מה שא. שמדברי� לפי תומ� כמו שאנשי� מדברי

 22? זו העבירה. רת השיבושביזה השיא של ע. בה שהוא יבואורות דוד סיר, המדינה שוחחה ע� מלכה

 23  . אני מבקש לבדוק הא� זו עבירה וא� מצדיקה יו� נוס& של מעצר

 24היא נעצרה . ש יבי� את הסיטואציה המאוד מיוחדת"רוצה שבימו. 'חברי טע� לפעולות חקירה וכו

 25אמר שה� רוצי� למצות את ,  ש"פנה אלי סג� ראש מח, אני התיצבתי למחרת בבוקר' ו� גבי

 26היה ברור שלא מדובר . היא תשוחרר ואולי ביו� חמישי בערב' אמרו שמעריכי� עד יו� ו, החקירה

 27א� לא תהיה התפתחות דרמטית בחקירה תשוחרר , ש"סג� ראש מח. א� יתווספו חומרי חקירה

 28בתיק של . החשודה אמרה אני נותנת לכ� למצות את החקירה מיוזמתה.  '� ויו� ביוו א' ביו� ה

 29, דותש יבדוק הא� היתה התפתחות לאות� חש"אני מבקש שבימ. מלכה נולדה עדת מדינה חדשה

 30  . ש לא פועלי�"ה להיות דרמטית שלא נגיד מחכההתפתחות של אתמול בערב צרי

 31יש לקחת בחשבו� .  ביותר א� בכלל זה שיבושאני טוע� שזה נמצא בר& הנמו', החקירה התמצתה

 32לא עוני� .  מעמדוכמו כ� יש קצי� משטרה שרוצה לשפר את. שיש עדת מדינה שצריכה לספק חומר
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 1המסרוני� של פישר בשני� , את כל השיחות, לי שו� דבר קונקרטי מצאו את הקופסא השחורה

 2.  התקשרות אחת מפלילה ביניה�א� היא מודעת לדברי� שהוא עושה לא יתכ� כי אי�. האחרונות

 3היו , היא עבדה במשרד שלו, היא אומרת בתוק& שלא ידעה עלע עסקיו, אני אומר אי� שו� דבר

 4. והיא אומרת אותו דבר לגבי כס&, חוקרי� אותה. לא דיברה ע� הקליינטי�,  שותפי�2לה�אולי  

 5מתה נותנת את הטלפו� ואת באה מיוז.  אי� דבר כזהראני אומ, תראו שהיא קיבלה כס& בעבור חומר

 6 ,י�  א& מפגש  שלה ע� מלכה שהוא ספק החומרי� אני אומר א. הקוד ומבקשת לחפש בטלופ� שלה

 7. ולי שלוש פעמי� בחיי�היא אמרה שראתה אותו א. לפו� בינה ובי� מלכה מש' שני�י� שיחת טא

 8אני , שר אותה לפרשהמה זה קו. פע� באירוע משפחתי ובפגישה שאמרה לו לא לבוא, ש"פע� במח

 9 היא משתפת, שהפכה לגלויה היתה חקירה סמויה. ש יבדוק זאת"מבקש נוכח הרגישות שבימ

 10אמרה לא ידעתי מה יש . יבלה מעטפה והעבירה למר ביטו� קהטיחו בה מקרה אחד שהיא. עולהפ

 11מה את� היא אומר . הבנתי שיש מסרו� בי� רונ� פישר ועדת המדינה. ולא ידעה במה מדובר, בשקית

 12  . זה מה שחקרו אותה. זה מה שאנו יודעי� עד היו�. רוצי� ממני

 13. רה חדשותיק חת יש פעולוד תמי?הא� בשל כ' שעודד רוצה להגיש משהו נווס& היא תעצר.  ת.ש

 14,  שמפליל אותה�פו� של פישור לא מצאו כלול א� זה נכו� שבמכשירי הט?הא� זה עד כדי דרמטי

 15היא היתה במשרד . המימצא שלילי, ה פגישה בי� מלכה ובי� דודש יבדוק ויראה שלא הית"א� בימ

� 16הא� ? הא� היא מעורבת או קיבלה חומר חקירה לידיה. ואני טוע� שזה לא נכו�, ודאי ראתה דברי

 17זו : אי' היא תשבש, צמה החשד. � חשבנו שיש למצות את החקירה צרי' פרופרציה לכ?קיבלה כס&

 18  .טענה מופרכת

� 19אנו יודעי� .  מעורבי� שחשודי� ויש נגד� ראיות וה� רוצי� להציל את עור�יש מצב יש פה אנשי

 20היא לא נחקרה רק על ,  פרשות10א� חברי מדבר על . הכי קל זה להפיל על החשודה,  כאלה4על 

 21את העובדה שהיא עונה על כל , יש לקחת בחשבו� את שיתו& הפעולה. אירוע אחד שהיא מכחישה

 22 אפשרות שא� היא נכונה שבסיטואציה כזו אישה שהיא סמל של ג� בשלב זה שקיימת. שאלה

 23לכ� אני מבקש ג� בשלב זה לשקול . נכרכת בפרשה שאי� לה חלק, סמל של יושר וכבוד, שלטו� החוק

 24היא . יש פה סיטואציה שיווניות עובדת ג� בסיטואציה זו. בכובד ראש לשחררה היו� בכל תנאי

 25  . אבקש לשחררה לאלתר. בה הרפואי השתפרואני מאוד מקווה שמצ, סובלת סבל רב

  26 

 27  : י סדר סימונ� ה�"המסמכי� שהוגשו עפ

 28 . מזכר סודי .1

 29 מזכר סודי .2

 30 . הודעת חשודה .3

 31 הודעת חשודה .4

 32 הודעת חשודה  .5
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 1 .י החוקר בבית המשפט"מזכר שנכתב  ע .6

 2 .י החוקר בבית המשפט"מזכר שנכתב  ע .7

 3 . הודעה .8

 4 .מזכר שנכתב בבית המשפט .9

 5  .מזכר שנכתב בבית המשפט .10

 6 . הודעת מעורב .11

 7 . הודעת מעורב .12

 8 . הודעת מעורב .13

 9  . הודעת מעורב .14

#>14<#  10 

  11 

#>17<#  12 

 13  החלטה

 14  .14:00ההחלטה תינת& בשעה 

#>18<#  15 

  16 

 � 17  . במעמד הנוכחי�08/05/2015, ה"ט אייר תשע"יניתנה והודעה היו

  18 

 
  

  שופט , הרבסט  שמואל

  19 

 20  החלטה

  21 

 22  .11.5.15היינו עד ליו� , מי�בפני בקשה לעצור את המשיבה לצרכי חקירתה למש' ארבעה י

 23  .התעלפה המשיבה ופונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולי�, טר� הדיו�, למרבה הצער

 24מלמד כי ,  אשר הובא לעיונינע� בר מבית החולי� שערי צדק בירושלי�' מסמ' החתו� על ידי דר

 25ת הצדדי� ולאור לנוכח הסכמ, ואשר על כ�, המשיבה לא תוכל להתייצב לדיו� אשר נקבע בעניינה

 26 התקיי� הדיו� 1996 –ו "התשנ, ) מעצרי�–סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדי� הפלילי ) 2(16סעי& 

 27  .בהיעדרה

  28 

 29ד רונאל פישר ולמעורבי� נוספי� בפרשיה "לעו, חומר החקירה אשר הוגש לעיוני והנוגע למשיבה

 30  . על עבודת המשטרהומטרידה שעניינה השחתת המידות והשפעה בוטה ופושעתמגלה תמונה קשה 
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 1ולא עניינה של הפרשיה או עניינ� של מעורבי� , נדו� לפניהוא זה העניינה של המשיבה , ע� זאת

� 2  .וברוח זו תינת� ההחלטה, אחרי

  3 

 4  .נחשדת בעבירות של תיוו' לשוחד ושיבוש הליכי� , א� כ�, המשיבה

  5 

 6  תיוו+ לשוחד

 7, י קיי� חשד סביר לביצועה של עבירה זואני קובע כ, 14�1לאחר שעיינתי בחומר החקירה שסומ� 

 8בבירור מעורבותה של , בי� היתר, פעולות החקירה שהוצגו לעיוני עוסקות. אול� עוצמתו נמוכה

 � 9  .2ממזכר סודי אשר סומ� ) ב(5�ו) 2)(ב(3וכ� ) 9)(א(3המשיבה בחשדות אלו כפי שעולה מסעיפי

 10יפתה של האמת וראוי שיבוצעו בעת סייע בחשיש בה� ל' ח�ו' ג', פעולות החקירה שסומנו ב

� 11  .שהמשיבה עצורה על מנת למנוע חשש לשיבוש הליכי

  12 

� 13  שיבוש הליכי

 � 14ובייחוד ,  שהוגשו לעיוני14�2החשד הסביר לעבירה זו של שיבוש הליכי משפט עולה ממסמכי

 15  ). 103�97' ש (11ממסמ' 

 16ת בשל העובדה כי חלק מ� ואשר יש לבדק� ביתר זהירו, מדובר במספר מקרי� הנבדקי� בעת הזאת

 17הינ� עורכי הדי� המחוייבי� לחיסיו� מלא עבור , לרבות המשיבה עצמה, החשודי� בפרשיה זו

� 18  . ועל כ� הפקת� של חומרי חקירה כאלו ואחרי� מתמש' מעבר לרגיללקוחותיה

� 19אול� בחלק אחר מ� המקרי� מדובר , מדובר בחשד סביר שרמתו מספקת, בחלק מ� המקרי

 20  .רשי� הבהרה בירור וליבו� נוספי�וצויה בתחילתה ובעניני� הדבחקירה המ

  21 

 22ויש בה כדי לעכב את החקירה ולהצרי' תקופת מעצר ארוכה , הזהירות הנצרכת בבדיקה זו ברורה

 23בטוחני כי א& היחידה החוקרת מודעת לעובדה כי לא נית� יהיה להמשי' , אול� מאיד', ריות

 24ור� המלא של כל הראיות המצויות בתיק החקירה ולהארי' את מעצרה של המשיבה עד לביר

 25   .  והזורמות אליו במהלכה

  26 

 27 מצריכות' חייחוד וב' ו', ה', אני קובע כי פעולות החקירה ב, 2לאחר שעיינתי במזכר הסודי שסומ� 

 28  .את המש' מעצרה של המשיבה מחשש לשיבוש הליכי חקירה

  29 

 30וא& השתדלתי לברור מתו' שלל , קפהעוד שקלתי את מורכבותה של החקירה שהוצגה לי ואת הי

 31  .פעולות החקירה את אלו הדחופות והבהולות שיש לבצע� לפני האחרות

  32 
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 � 1 לפיה 6.5.15עוד הפנה הסניגור המלומד להבטחתה של באת כוח המבקשת בדיו� שהתקיי� ביו

 2הרי שהמשיבה תשוחרר בתנאי� ולא תובא להארכת " התפתחות דרמטית"ככל שלא תתרחש 

 3  .מעצרה

  4 

 5 נוספות ימי� יגידו ופעולות חקירה ". דרמטית"אול� מוקד� מלסווגה כ, התפתחות אכ� חלה

 6  . יבהירו הא� אכ� כ' הדבר

  7 

 8  . האזנתי ברוב קשב לטיעוני של הסניגור המלומד בכל הכרו' המשיבה ובאיפיונה המיוחד

 9ולות חקירה אול� פע, במי שחלשה על תפקיד מרכזי ומשמעותי במערכת אכיפת החוק, אכ�, מדובר

 10  צרי' שיהא מבורר–וכל הדרוש בירור , אשר צריכות להתקיי� לא יכולות להיות מושפעות מכ'

 11  .מבלי להתייחס למעמדו או לייחוסו של הנחקר

  12 

 13וקושי זה ,  וקל וחומר למשיבהאיני מתעל� מהקושי המובנה הקיי� במעצר לכל אד�, ע� זאת

 14לפני שקלתי זאת בכובד א& בעניינה של המשיבה אשר מובא בחשבו� שיקוליי בעניינו של כל עצור ו

 15  .ראש

  16 

� 17צמות ובע(כי קיי� חשד סביר להוכחת העבירות המיוחסות למשיבה , כאמור, נית� לקבוע, לסיו

� 18  .וכ� קיימת עילת מעצר הקשורה והכרורה בשיבוש הליכי משפט, )כפי שצויי� לעיל, ובמדרגי� שוני

 19הארכת ועל כ� אני מורה על , חרר את המשיבה לחלופת מעצרלא מצאתי כי בעת הזאת נית� יהיה לש

 � 20  .13:00 בשעה 10.5.15מעצרה עד ליו

  21 

 22הרי שככל שמצבה , בשל העובדה כי המשיבה לא הובאה לאול� בית המשפט ולא נועדה ע� סניגורה

 23לא תבוצע כל פעולת חקירה בעניינה בטר� תינת� ) ולכ' מקווה אני ומייחל(הרפואי יתייצב 

 24אני מגביל פרק זמ� זה מזימונו של הסניגור ועד . ורה הזדמנות סבירה לפגשה ולשוחח עימהלסניג

 25  .להמש' חקירתה לשלוש שעות

 26  .זכות ערר כחוק

#>16<#  27 

  28 

 � 29  . במעמד הנוכחי�08/05/2015, ה"ט אייר תשע"יניתנה והודעה היו
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  שופט , הרבסט  שמואל

  1 


