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 החלטה

 3 

 4 

 5שנות מאסר בגין שורה של עבירות: לקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות  7בפנינו אסיר המרצה 

 6מחמירות, מרמה והפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט, הוצאת מסמך ממשמורת ועבירות של הלבנת 

 7 הון. 

 8 

 9עשה  אישומים המפרטים את סוג העבירות אותן מנינו לעיל שמהותן בכך שהאסיר 11גזר הדין מפרט 

 10שימוש פסול במידע הרגיש שהגיע לידיעתו בתוקף תפקידו. האירועים המפורטים בגזר הדין מצביעים 

 11על שיטה שאפיינה את התנהלותו באותה תקופה. האסיר, ככל הנראה עם אחרים, עשה שימוש באותו 

 12 מידע. 

 13 

 14שכן נגד יתר  נפתח ונציין כי האסיר הוא למעשה היחיד שנתן את מלוא הדין בפרשה הסבוכה הזו,

 15הנאשמים התיק עדיין מתנהל, ואילו האסיר שבפנינו כבר בשלב החקירה הודה במיוחס לו, מסר 

 16עדויות מפורטות. כפי שציין ב"כ האסיר, מסע החרטה האישי של האסיר החל למעשה כבר בשלב 

 17  החקירה מבלי שהאסיר ביקש לעצמו תמורה כלשהי. 

 18 

 19מאסרו מסלול טיפולי מעמיק, וכפי שציין הפרקליט שטען אין חולק כי האסיר עבר במרוצת שנות 

 20בפנינו: "מכל הדו"חות הטיפוליים בעניינו ניתן ללמוד על לקיחת אחריות, הנכונות האמיתית 

 21להשתלב בטיפול, הירתמותו והיתרמותו מההליך הטיפולי. הועדה יכולה להתרשם ממגוון הקבוצות 

 22 בין הקבוצות האסיר עבר שתי קבוצות מרמה. והטיפולים שהוא עבר...". אנו מדגישות כי 
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 1הפרקליט המלומד הדגיש עוד בפנינו כי "השתתפותו בקבוצות נבחנה לאורך זמן רב בקבוצות רבות 

 2וכן במגוון מטפלים שונים. התרשמות מגוון המטפלים שבאו במגע איתו התרשמו מאסיר שבאמת 

 3ו... הגם שזה לא פשוט... הביע רצון לערוך משתלב בטיפול בצורה נכונה כדי להפנים את הפסול במעשי

 4 התבוננות פנימית". 

 5ניתן להתרשם ממנחי הקבוצות והדו"חות כי מדובר אכן בחרטה כנה ונחישות לעשות שינוי פנימי 

 6 אמיתי. אנו שותפות להתרשמות הגורמים הטיפוליים לאחר ששמענו את דברי האסיר בפנינו. 

 7 

 8חודשי טיפול באגף  6יש היא כי האסיר השלים רק לאחרונה נקודה נוספת אותה אנו מבקשים להדג

 9 תכנית רש"א המוצעת מהווה המשך טיפול נאות ונראית כהולמת את צרכיו של האסיר. השיקום. 

 10 

 11לאור כל האמור לעיל, אנו סבורות כי האסיר עומד בפרמטרים המתחייבים על פי החוק לצורך שחרור 

 12 של האסיר בתנאים הבאים:מוקדם ואנו מורות על שחרורו המוקדם 

 13 האסיר יקיים את כל תנאי השחרור המפורטים בחוק ובפנקס השחרורים.  .1

 14 האסיר יתייצב במשטרה אחת לשבועיים )בשבוע הראשון והשלישי כל חודש(.  .2

 15ככתבם   27.6.12האסיר יקיים אחר כל התנאים שנקבעו בתכנית השיקום של רש"א מיום  .3

 16 וכלשונם ולתקופה של עד תום תקופת התנאי. 

 17 למחרת.   26:22עד השעה  22:22האסיר ישהה במעצר בית בביתו בכל יום החל מהשעה  .4

 18ט אודות לקראת התייצבותו של האסיר לביקורת, תציג רש"א לוועדה דיווח מקיף ומפור .5

 19האסיר. הדו"ח יוגש למזכירות הוועדה עד שלושה שבועות לפני מועד דיון הביקורת האמור.  

 20 .המזכירות תעביר העתק מהחלטה זו לרש"א

 21האסיר מוזהר שאם יפר תנאי מתנאי השחרור, עלול הוא למצוא עצמו בפני בקשה להפקעת  .6

 22רור ללא אישור וועדת שחרורו המוקדם. מובהר לאסיר כי אין לשנות תנאי מתנאי השח

 23 השחרורים. כל בקשה לשינוי תוגש באמצעות רש"א/   הגורם המפקח.

 24 .  השמטת פרטיוהאסיר הסכים לפרסום ההחלטה במאגרים המשפטיים תוך  .7

 25 ( לחוק.4)ד( ) 51מוצא בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ עד לתום תקופת התנאי לפי ס'  .8

 26 . הוועדה מאחלת לאסיר בהצלחה. 12

 27 
 28 מתקיים בדלתיים סגורות. הדיון

 29 

 30 במעמד הנוכחים. 11/07/2019ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ט, 
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  חברת ועדה

 גב' דורית לוין,
 חברת  ועדה
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