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 טי האירועפר
 20/09/2006: ריתא
 11:00: עהש
 )ליד המזכירות הפלילית, קומת קרקע(ול המעצרי בבית המשפט השלו בתל אביב א: ומק

 : ****אור האירועתי

 .22/09/2006עד לשחרורי בערבות ביו ,  הייתי עצור22/09/2006 ועד ליו 18/09/2006 יומ .1

שופטת דורית ריי ה בפני רשחרו/הובאתי לדיו מעצר,  לער11:00 בשעה 20/09/2006ביו  .2

 . נוספיעצוריביחד ע , שפירא

שוטרי . יתהייתי אזוק בידי השמאלית לעצור אחר בידו הימנ ,כניסה לאול המעצריב .3

הליווי לא שחררו את האזיקי למרות הוראות החוק המפורשות בדבר אי אזיקת עצורי 

 .במקו ציבורי

שחרר אותי מהאזיקי אשר היו מחוברי לביקשתי מהשופטת ריי שפירא , עת הדיו שליב .4

 . בלא לנמק מדוע, השופטת ריי שפירא סירבה. לעציר אחר

פרסו אסור לפי סעי , ד לעבירה של פרסו אסור באתר אינטרנטעיר כי הייתי עצור בחשא .5

 וסי כי אני עיתונאי עצמאיא. 1984ד "התשמ] נוסח משולב[חוק בתי המשפט ל) ד(70

 . עבריי מסוכ כלשהואינניו, הכותב באתר חדשות ברשת האינטרנט

בעודי יושב וספו בירכתי , כאשר נציג המשטרה הפנה אליי שאלות,  כששותפתי בדיוג .6

ומוג בתא ע חלונות שקופי המפרידי בי עורכי הדי (המיועד לעצירי במקו , האול

 .לא הורשתי אפילו להשיב על השאלות של קצי המשטרה ושל בית המשפט, )לבי העצורי

ול לעציר בסברתי לשופטת ריי שפירא כי אינני יכול לדבר ולהשתת בדיו מכיוו שאני כה .7

 ).ב נספח"צר(וקול הדיו זאת בפרוטטרחה לתעד הקלדנית . אחר

                                                           
 .יתואר כל אירוע בנפרד,  יש יותר מאירוע אחד א****



בגי אי שחרורי מהאזיקי אשר היו , השופטת דורית ריי שפיראלונתי מכוונת כנגד ת .8

ולהשתת בדיו הנוגע לחירותי לדבר , ואי יכולת לאפשר לי לענות, ר אחרמחוברי לעצו

 .על ידי בית המשפטג ג כאשר נשאלתי שאלות על ידי קצי המשטרה ו, האישית

 1996ו "התשנ, ) מעצריסמכויות אכיפה (חוק סדר הדי הפלילי א ל9כי סעי יובהר  .9

 בכלל ובאול בית של עצורי במקו ציבוריאוסר על כבילת , )2003בשנת לחוק שנוס (

 .המשפט בפרט

 . )א"שלו ת( 14800/06 בתיק מעצרי 20/09/2006ב פרוטוקול הדיו מיו "רצ .10
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 :בעניין מדינת ישראל 
  כ פקד"י ב"ע ניר אלקבץ מבקש

  ד  ג  נ 

   בעצמו- הלוי משה 
  ד"כ עו"י ב"ע גוטמן חשוד

 

 1 פרוטוקול
 2 

 3 :נציג המשטרה

 4 .אנחנו מתנגדים לשחרור ללא אורכה. החשוד לא עמד בערבויות

 5 

 6 :הסנגור

 7 להתחכם משום שאין החשוד לא הולך. אני מבקש לאפשר אורכה לחשוד להמציא את הערבויות

 8 .אני מבקש ליתן לו אורכה להמציא את הערבויות. אחרת שיאר בפנים בחג, לו סיכוי

 9 

 10 :נציג המשטרה

 11 .אתה מתכוון לשמור על צו אי גלישה

 12 

 13 .החשוד מנענע בשלילה בראשו

 14 

 15 :החשוד

 16י אני לא יכול לדבר כי אנ, החשוד. אני לא מתכוון להמציא את הערבויות וכפי שהצהרתי אתמול

 17 .כבול לעציר אחר באזיקי יד

 18 

19 
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 1 

 2 החלטה

 3 

 4בשלב זה של החקירה לא ניתן לשחרר , כפי שהובהר בהחלטה שיפוטית שיצאה מלפני אתמול

 5ש הוא הביע באופן חד "מה עוד שבאולם ביהמ, החשוד בחתימה על התחייבות עצמית בלבד

 6 .משמעי שאין בדעתו לכבד את צו האיסור

 7 

 8 בשעה 21.9.2006, ד לא ישוחרר ויובא בפני שופט תורן מחראשר על כן בהעדר ערבויות החשו

 9 . שיחות טלפון להשגת הערבויות3שלטונות בית המעצר יאפשרו לחשוד . 08:30

 10 

 11 . במעמד הצדדים)2006 בספטמבר 20(ו "תשס, ז באלול"כניתנה היום 

 12 

                                                                                 13 

 שופטת, דורית רייך שפירא

 14 
 15 י'אורלי אמברצ: קלדנית


