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 2 נוכחים:

 3 נציגי המבקשת רפ"ק רגב קדם רפ"ק זאב חכים ופקד יעל שרמן

 4 החשוד הובא באמצעות שב"ס

 5 פר ברטל ועו"ד עמיר ברטלוב"כ החשוד עו"ד ע

 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9 :נציג המבקשת, מוזהר כדין

 10 חוזר על האמור בבקשה.

 11מדובר בחקירה  .1מוגש ומסומן במ/ – נספח הסודימגיש תיק חקירה לעיון בית המשפט. מפנה ל

 12סמויה שהיום עברה לשלב הגלוי. מדובר בחקירה שהחלה לפני מספר רב של חודשים, רבת חשודים 

 13ומעורבים ותתי נושאים. מחומר החקירה עד כה עולה כי התבססה תשתית ראייתית שמקימה חשד 

 14יום, סביר לקיומן של העבירות המיוחסות לחשודים. לאור מספר רב של פעולות חקירה שהחלו מה

 15 בית המשפט מתבקש להעתר לבקשה. 

 16 

 17 :נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ החשוד

 18אני מסתכל על כל המסמכים שהצגתם בפני רמי וגם בקשת המעצר. אני רואה שכתוב  ש.

 19 באר שבע.  5שכתובת היחידה היא בזל 

 20שבע.  יש שני סניפים. באר שבע וחיפה. אני מסופח ליחידה בבאריחא"ה אני אסביר. יחידת  ת.

 21 ברגע שאתה נכנס למערכת עם הקוד שלך זה באר שבע אבל אנחנו אותה יחידה. 

 22 06:00אני מבין שהגעתם אליו היום בשעה  ש.

 23 כן ת.

 24 והגעתם לביתו ולא היה שם אף אחד  ש.

 25 מאשר.   ת.

 26 הוא היה במקום העבודה  ש.

 27 כן ת.
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 1 שעברה לפני כחודש וחציאני מבין שמי שחוקר את רמי עכשיו זה הוא שחקר אותו בפעם  ש.

 2 כן ת.

 3 אותה יחידה ביחא"ה חוקרת גם את הארוע הקודם וגם את הארוע הזה  ש.

 4 נכון  ת.

 5 מסויה די ארוכה אתה גם אמרת ברוב הגינותך שקדמה לחקירה חקירה  ש.

 6 כן ת.

 7 קלסרים בערך 30ואני רואה   ש.

 8 כן  ת.

 9 פעם שעברה הוא עוכב והפעם עצרתם אותו ש.

 10 כן, זה מראה על התקדמות החקירה  ת.

 11 ראיתי שאתה מבקש את המעצר מכיון שאתה חושש שהוא ישבש את החקירה  ש.

 12 כן  ת.

 13  וזאת למרות שהוא יודע שהוא תחת זכוכית מגדלת חודש וחצי לפחות.  ש.

 14 אני לא יכול לענות במקום מרשך מה הוא יודע ומה לא.  ת.

 15 מת שעות בפעם הקוד 30 -וחקרתם אותו כ ש.

 16 כן ת.

 17 וזאת למרות שאתם יודעים הוא מיוצג  ש.

 18 כן ת.

 19 ואין ראיה שהוא שיבש את החקירה   ש.

 20פסקה שמתחילה ב"זהות  1סעיף ו 27מפנה את בית המשפט לדוח הסודי מהיום, עמ'  ת.

 21החשודים" יש אינדיקציה לכך שהחשוד שיבש את החקירה. מפנה באותו עמ' בשיחה 

 22. 11/07/22החקירה הקודמת שלו הייתה ביום לשאלת בית המשפט ". 12799שמתחילה "

 23 מגיש את ההודעות הקודמות של החשוד. לבקשת בית המשפט

 24 מכיון שאלה שני תיקים שונים, הבאתם את התיק הזה אתכם  ש.

 25 כן ת.

 26 אמרת לבית המשפט שיש אינדיקציה לכך שהוא שיבש. אין ראיה לכך שהוא שיבש   ש.

 27 המשפט.   תשובה בפני בית ת.

 28אחת העבירות שזרקתם בפניו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולא חקרתם אותו על   ש.

 29 כך. אתם עומדים על הסעיף. 

 30רק היום החלה החקירה. לא נגענו בכל הסוגיות. לכן אנו מבקשים הארכת מעצר. אנו עומדים  ת.

 31 גם על הסעיף הזה. 

 32 משהו אחרהשוחד שאתה מדבר עליו. שוחד של כסף או  ש.

 33 תשובה בפני בית המשפט ת.
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 1 אתם תשאלו אותו הרי  ש.

 2 מדובר בכסף, הראיות בפני בית המשפט.   ת.

 3 2018מדובר בכסף שלדעתכם תמכו בו בשנת  ש.

 4 כן ת.

 5 אתם יודעים בוודאי שבסוף מערכת בחירות מגישים דוח למבקר המדינה ש.

 6 כן  ת.

 7 ואתם גם קראתם את מה שמבקר המדינה כתב בעקבות הגשת הדוח  ש.

 8 הסוגיה בהתייחס לדוח המבקר בפני בית המשפט.   ת.

 9 האנשים שנתנו שוחד אתה אומר שהוא קיבל שוחד. הם עצורים גם כן.  ש.

 10 תשובה בפני בית המשפט ת.

 11 יש עוד שלושה עצורים. מישהו מהם עצור במתן שוחד.  ש.

 12 כן.  ת.

 13נסכים שיש פה שני חשודים שהם עצורים שהם השתתפו במערכת הבחירות הקודמת, סייעו  ש.

 14 במערכת הבחירות 

 15 תשובה בפני בית המשפט ת.

 16 2018אבל זה נכון. שלושת החשודים נטלו חלק במערכת הבחירות בשנת  ש.

 17 לא מדויק ת.

 18 יש אחד שמילא תפקיד מרכזי במערכת הבחירות הקודמת.  ש.

 19 כווןלמי אתה מת ת.

 20 בניטה שימש בתפקיד המערכת הקודמת  ש.

 21 זו  הפרשנות שלך. יש לו תפקיד ומעורבותו שלו בפני בית המשפט ת.

 22 היה לו תפקיד מסוים במערכת הבחירות  ש.

 23 אפשר להגיד  ת.

 24 גם משה סעדון היה ספק במערכת הבחירות  ש.

 25 תשובה בפני בית המשפט ת.

 26 רכת הבחירות ולגבי רון עומסי גם הוא היה ספק במע ש.

 27 תשובה בפני בית המשפט  ת.

 28 אתה יודע שמשה סעדון לא הביא שקל למערכת הבחירות  ש.

 29 תשובה בפני בית המשפט.  ת.

 30 אתה יודע שמשה סעדון קיבל כסף במערכת הבחירות  ש.

 31 תשובה בפני בית המשפט ת.

 32 אבל אתה יודע שהוא קיבל כסף, אני מציג כתזה שהוא קיבל כסף  ש.

 33 בפני בית המשפט תשובה  ת.
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 1 לרבי רון עומסיי, הוא הביא שני שיקים למערכת הבחירות שניהם חזרו. זה בפני בית המשפט.  ש.

 2 אני חושב שלא. לא זוכר.  ת.

 3 אז אני מציג את זה גם כתזה. בפני בית המשפט מונח שהוא קיבל כסף תמורת חשבוניו ת ש.

 4 תשובה בפני בית המשפט ת.

 5 

 6 :נציג המבקשת מסכם

 7 חוזר על הבקשה. 

 8 

 9 :ב"כ החשוד מסכם

 10אני מבקש להתחיל בהקדמה עוד טרם מדברים על עילה וראיות וחלופה. מה שנעשה פה לא בסדר. 

 11אני לא מהדיינים שנוהגים להשמיץ ולצאת במסעות לא יפים נגד כחולי המדים. אבל במקרה זה מה 

 12לו בשני שמות או שלושה מספרים. שקורה זה הדבר הבא. יש תיק חקירה אחד, יכול להיות שקוראים 

 13יש תיק אחד וחקירה סמויה שנמשכת יותר משנה. בעקבותיה מחליטים על חצי פרוץ לפני חודש 

 14ומשהו. ובחצי הפרוץ מתקשרים לרמי והוא מגיע ומוסר גרסה. במועד זה מציגים לו חשד א'. עכשיו 

 15מיליון איש בערך. אומרים  בית המשפט יודע, מדובר באיש פוליטי, אדם שעומד לבחירה של רבע

 16שהפוליטיקאים כאלה וכאלה ולגבי ראשי ערים אומרים את זה שבעתיים. אז עושים לו מסדר בושה 

 17בחודש יולי,  וכל הכותרות, העיתונים והטלויזיה. אני מתכוון לכך שמותר לחקור והכל  Xבתאריך 

 18האפקט של זה ולמה זה גורם.  בסדר. יש חשדות וצריך לחקור. כאשר עוצרים איש ציבור, יודעים מה

 19שבועות עושםיט את זה פעם שניה עם מעצר. לא  3-4כשעושים פעם אחת אז עושים ואז בהפרש של 

 20נראה לי הגיוני שהראיות היום לא היו לפני שלושה שבועות. היו צריכים לעשות את זה בפעם אחת. 

 21אני לא סבור שזה ראוי והיה  כך הורידו לו את הראש. המצב לא נעים, לוקחים אותו ליחידת להב.

 22כל מה שאני חושב הכל מותר. לא טענתי שאסור או שזה לא  צריך לעשות את זה בפעם אחת בלבד.

 23אני אומר שמה שחבריי עשו צריך לשלם. איך לשלם? אני אסביר. זה עולה בטענת השיבוש. כי  חוקי. 

 24חבריי. זרקו את האבן בכוונה  אי אפשר לטעון עכשיו שיש חשש כלשהו לשיבוש חקירה. זה מה שעשו

 25שבועו שיש לו עו"ד.  6כדי לראות אם מישהו ישבש וזה מה שהם עשו. אי אפשר לטעון לשיבוש אחרי 

 26ועו"ד בדרך כלל שואל עוד דברים. לא רק מה שהמשטרה שאלה וחושבים ומנתחים ועושים משחקי 

 27ו שיבש, מדובר באדם שהיה מלחמה. נו באמת? עכשיו הוא ישבש. כל מה שאפשר אם חושבים שמישה

 28קצין משטרה, היה תובע. קצין בצנחנים. ראש עיר בישראל. הדבר האחרון שיעשה זה שיבוש חקירה. 

 29את האינדיקציה אני מבקש שבית המשפט יבדוק היטב. אני סבור שאין חשש לשיבוש. אי אפשר לדבר 

 30ימריז של הליכוד, יכלו לחכות על זה או לחשוב שיש חשש לשיבוש. זה שביקשו מעצר דווקא ביום הפרי

 31יום.  לגבי הראיות, במערכת בחירות בכל אחת שהיא, אנו במדינה דמוקרטית למזלנו אבל במערכת 

 32בחירות יש כל מיני סוגי אנשים שנצמדים לנבחרים. חלקם חושבים שכל אחד שהדביק מודעה או 

 33שהוא יזכה בכל המכרזים  ומעכשיו אותו אדם חושב פוסטר של ראש העיר, חושב שברגע שהוא נבחר
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 1ומצפה לתמורה. כאשר הוא חושב שלא מקבל תמורה, אז הולכים למשטרה על אף שזה זול. כאשר 

 2מדובר בראש העיר הזה שהוא משתדל לעבוד לפי החוק, אני סבור שהדברים האלה והתגובות שלו 

 3יצרים הרבה כאשר אנשים מגיעים אליו, גורמות לכך שהאצבעות של אתם אנשים נמעכות וכך מי

 4או חשב שהוא נותן  מאוד אוייבים. אני רואה שיש טענה שכביכול רמי הבטיח למישהו שנתן משהו 

 5משהו הוא הבטיח לו תמורה. אני מבקש שבית המשפט יבדוק אם מדובר בראיה אובייקטיבית, או 

 6מערכת מייל, או בוואטסאפ או שמדובר בטענות. אנשים מבטיחים הרבה דברים. מר רמי גרינברג ב

 7הבחירות עסק בנסיון להבחר כיון שהוא הכיר היטב את יניב בניטה, רו"ח והיה בעלים של משרד 

 8רו"ח. הוא ביקש שבניטה יגיע לסייע לו במערכת כדי לנהל את העניינים הכספיים. תרומות וכו'. ואז 

 9יע כסף באופן מסודר ניתן חשבון בנק. נלקחה הלוואה מהבנק והתחילו לקבל תרומות. ברגע שהג

 10בניטה דאג שמה שיקרה עם הכסף יקרה כחוק. הדברים כולם הוגשו למבקר המדינה ומבקר המדינה 

 11העיר הערות טכניות ולא נמצאה בעיה מהותית. לגבי עומסי וסעדון, מדובר באנשים שעבדו במערכת 

 12וניות הבחירות והביאו ספקים, שילמו לספקים וקיבלו כיסוי מלא על הוצאותיהם אחרי שהביאו חשב

 13ימי  9חברי ביקשו ואפילו אחוזי רווח מסויימים. לא מדובר באנשים שנתנו לו משהו אלא קיבלו. 

 14מעצר, בתיקי רצח היו מאריכים לפחות ימים. אני מבקש להורות על שחרור. לחילופין, נבקש לקצר 

 15ותו הם הגיעו אליו ומצאו א 06:00את המעצר באופן משמעותי לצורך פיקוח על החקירה. בשעה 

 16בעבודה. הוא עובד כל הזמן. אין לו רכב, אין לו דירה, אין לו אישה או ילדים. כל חייו זו עיריית פתח 

 17תקווה. הוא היה קצין בצבא בצנחנים. לא אחד שהתעצל. לאחר מכן למד משפטים והיה שוטר ותובע 

 18רת שלו הוא וקצין במשטרה והיום הוא ראש עיר. אין לו חסכונות או כספים בצד. את כל המשכו

 19מוציא על ארועים שהוא מוזמן אליהם עקב תפקידו כי הוא לא מוכן לקחת את המתנה שמבחינה 

 20משפטית מותר לעירייה לתת בידיו. אין שום יכולת לשבש ואין סיכוי שישבש. כפי שאמרתי הוא יודע 

 21 זה מכבר הוא תחת זכוכית מגדלת. כך שלטעון היום שיבוש זו טענה שהיא בעלמא. 

  22 

<#3#> 23 

 24 החלטה

 25 

 26 ימים נוספים.  9 -בקשה ראשונה להארכת מעצר, ל יפניב

 27 

 28עשיית פעולה ברכוש אסור, לקיחת שוחד, קשירת  בחשד לביצוע עבירות  10/08/22היום החשוד נעצר 

 29קשר לביצוע פשע, איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי 

 30ת על חוק תאגיד, מרמה והפרת אמונים, עבירות על פקודת מס הכנסה, גניבה בידי מורשה, עבירו

 31וונה להתחמק מתשלום מס הכנסה והכל בקשר מימון מפלגות, מרמה, עורמה ותחבולה במזיד מתוך כ

 32 ועד היום.  2018להתנהלותו של החשוד במערכת הבחירות של 

 33 

34 
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 1 ב"כ החשוד:

 2אני מודה לבית המשפט על כך שגילה את עיני שהחשוד נחקר בעבירות נוספות שלא בא זכרם בבקשת 

 3יכולתי לשוחח עם החשוד על כך או לשמוע ממנו גרסה ולא התייחסתי לכך  המעצר או בצווים ולכן לא

 4 היום בדיון. 

 5 

 6 המשך ההחלטה:

 7 

 8כמו כן בתיק החקירה מסמכים , 17במ/-2במ/מתוכו את המסמכים  וסימנתיעיינתי בחומר החקירה 

 9 רבים נוספים שסימנתי בעת שהתבקשתי ליתן צווים בעוד החקירה התנהלה באופן סמוי. 

 10 

 11. מן החומר 1חס לנספח הסודי שהוצג וסומן במ/יכים שהוצגו לעיוני הם החומר הגולמי המתיהמסמ

 12שהוצג, עולה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשוד, אם כי בשלב זה מדובר כמפורט 

 13לעיל במספר רב של עבירות המיוחסות לחשוד ומצאתי לנכון להתייחס בהחלטתי לעבירות העיקריות 

 14 ן העבירות של קבלת שוחד, קשירת קשר לביצוע פשע, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון. ובה

 15 

 16כי מתקיימת עילת מעצר של חשש מפני שיבוש החקירה. נתתי דעתי לטענות בא כוחו שוכנעתי  בנוסף

 17המלומד של החשוד. אומר בהקשר זה כי נציג היחידה החוקרת הפנה אותי לחומר ספציפי המגלם 

 18לנספח הסודי כמפורט שם. עוד אציין כי גם אלמלא הופניתי לחומר  28החקירה בעמ'  חשד לשיבוש

 19זה הרי שבעבירות מסוג זה, כאשר יש ריבוי מעורבים, וצרכי חקירה מורכבים, חשש לשיבוש הוא 

 20 אינהרנטי, זאת הגם שהחשוד כבר נחקר לפני כחודש וחצי בענין דומה או קשור. 

 21 

 22 -ו 65עד  1פעולות חקירה שהיחידה החוקרת מבקשת לבצע. פעולות  79ו טעיינתי בדוח הסודי ובו פור

 23 הן מהותיות בנות שיבוש. 78

 24 

 25איני מתעלם מהטענות בדבר זהותו של החשוד, מעמדו, גילו, נסיבותיו האישיות, הרקע שלו לרבות 

 26 שירות צבאי. בשלב זה אין מנוס לטעמי מהארכת מעצרו. 

 27 

 28 על הנחוץ לטעמי על החקירה אעתר לבקשה באופן חלקי.  יחד עם זאת ולצורך פיקוח הדוק

 29 

 30 .18:00בשעה  15/08/22לאור האמור אני מורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 

 31 . 16:00 אם תתבקש הארכת מעצר נוספת, יובא החשוד לבית המשפט עד השעה

 32 

33 
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 גרינברגמדינת ישראל נ'  22784-08-22 מ"י
 

 2022אוגוסט  10 
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 1 , בכפוף לנהלי שב"ס.)גם במעבר( יש לאפשר לחשוד לקבל ציוד

 2 

 3 להכניס ציוד לחשוד.  037089182מתיר למר מור אוריאן ת.ז. 

 4 

 5 .רוטוקול ישמש צו מעצרהפ

 6 

<#4#> 7 

 8 

 9 במעמד הנוכחים. 10/08/2022, י"ג אב תשפ"בניתנה והודעה היום 

 10 

 
 

 שופט, גבאי גיל
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 12 אלבכר אפרת ידי על הוקלד


