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       שופטת טל לויבפני כב' ה 

  

  מח"ש �מחלקה לחקירות שוטרי�    המבקשת
  

  נגד

 

  עופר מזרחי (עציר)   משיבה
#>1<#  1 
  2 

 3  נוכחי�:

 4  ב"כ המבקשת עו"ד איילת רזי� בית אור

 5  זיו בש� עו"ד יעקוביב"כ המשיב עו"ד אלו� ב� 

 6  המשיב הובא בליווי

  7 

 8  פרוטוקול

 9  ב"כ המשיב:

 10היו� הוגש כתב אישו�. נבקש דחיה קצרה על מנת לעבור על חומר הראיות. נבקש ג� המש! איסור 

 11פרסו� בהמש! להחלטת ביהמ"ש המחוזי והמש! להחלטת כב' השופט ירו� גת עד לצילו� חומר 

 12  הראיות, לפחות. 

  13 

 14  ב"כ המבקשת:

 15  אנו מתנגדי�.  ביהמ"ש המחוזי דחה ההחלטה. 

 16  יש להצביע על טע� ואני חושבת שיש טעמי� רבי� הנוגדי� את בקשת חברתי. 

  17 

 18  ב"כ המשיב:

 19אשמח על החלטת ביהמ"ש המחוזי והמש! הבקשה לאיסור פרסו� עד למועד זה, כ! היה בהחלטות. 

 20פחתו, לכל מי שנמצא מסביבו. הנזק שיכול להיגר� למרשי הוא עצו�, ג� לסובבי� אותו ולמש

 21טענתי זאת בפני ביהמ"ש המחוזי. במקרה זה מדובר בנטול עבר פלילי לחלוטי� כשבסופו של דבר 

 22אמנ� הוגש כתב אישו� א! כרגע עדיי� נתונה לו חזקת החפות במלואה. מדובר בראיות לכאורה. 

 23שר את המש! איסור לפני שצול� חומר הראיות אני חשוב שראוי לית� להגנה את הזכות ולאפ

 24  הפרסו� עד למועד הדיו� הבא לפחות. 

  25 

 26  ב"כ המבקשת:

 27  הטעמי� לאיסור פרסו� לא נעוצי� בחומר חקירה. 

 28  ש להטיל דופי בי� נאש� זה לאחרי�. לגבי גרימת נזק, אני מניחה שייגר� נזק, אני לא מניחה שי
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 1ירה את מעצרו של מפנה להחלטה בעני� דומה. יצאו פרסומי� על כ! שהמשטרה טייחה והסת

 2השוטר. ראוי שהציבור ידע מי השוטר ומה החשדות המיוחסי� לו במיוחד שבשל סד הזמני� הקצר 

 3בו נערכה בו החקירה אנו יודעי� כמעט בוודאות שיש קטינות נוספות עמ� התכתב המשיב ולא 

 4  הגענו אמיתי. יש צור! בפרסו� שמו ותמונתו של המשיב. 

 5חוזי בעני� זהה בו נקבע כי ייגר� לו נזק. מדובר היה בשוטר, עבירה אני מפנה להחלטת ביהמ"ש המ

 6ראשונה ועבירות זהות של התכתבות ע� קטיני�, המשיב עמד על שלושה נזקי� שייגרמו לו: האחד, 

 7היותו הומוסקסואל, יציאה מהארו�, השני שאמו היתה חולה, מדובר בנזק ג� למשטרה. ביהמ"ש 

 8השופטת ד"ר מיכל אגמו� למרות שיש סיכוי ממשי לנזק יש טע� קבע שלמרות שיש להחלטת כב' 

 9חשוב בפרסו� שמו  ותמונתו של החשוד. מצטטת בהקשר חלק מההחלטה: "אי פרסו� שמו של 

 10  החשוד יעביר מסר שגוי לציבור...כפי שצוי� בפרשת תורגמ� לפרסו� יש חשיבות..". 

  11 

 12  ב"כ המשיב:

 13  מחוזי בת"א ונדחתה. את אותה החלטה הציגה חברתי בפני בימ"ש 

 14לנסות לעשות מסע דייג של פרסו� תמונת המשיב כדי לדוג מתלוננות אחרות בתיק זה לא יעלה 

 15כלו� מלבד נזק, שכ� תמונתו לא הועברה דר! אות� מתלוננות. הדר! בה הגיעו לאות� מתלוננות היא 

 16  ו. הודיה של המשיב. הער! בפרסו� תמונתו לא יעלה ולא יוריד אלא רק יפגע ב

 17 

 18  :המשיב כ"ב

 19 בשימוש קשורות המיוחסות העבירות ממילא. יו� בכל לשעתיי� בפיקוח לצאת לו להתיר מבקש אני

 20  . באינטרנט

  21 

 22  :המבקשת כ"ב

 23 מדברת מסוכנותו. המקצועיי� הגורמי� ידי על להיבדק צרי! שהמשיב סבורי� אנו. מתנגדי� אנו

 24  . בעבר ניסה הוא. להפסיק יכול שלא עצמו על מעיד הוא. עצמה בעד

 25 לסקייפ. ברחובות ישוטט שהוא להסכי� אוכל לא. מהבית לצאת מעוניי� להיכ� לדעת צריכה אני

 26 אצל נמצאי� הסלולאריי� המכשירי�. אצלנו נמצאי� שלו המחשבי�. מקו� מכל להתחבר נית�

 27 אני א! קשיי� להערי� רוצה אינני. תיבדק שהחלופה מבקשי� אנו. חלופה בדקנו לא. ואשתו ילדיו

 28  . לציבור מסוכ� באמת שהוא סבורה

 29נבקש ששירות המבח� יבח� את חלופת המעצר, וככל שהשירות לא יסבור שהחלופה הולמת לא 

 30  נהסס לחזור אחורה. 

  31 

  32 
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 1  ב"כ המשיב:

 2הטענות לגבי פסח ...לא הוגש ערר על החלטת השחרור. כלומר ה� מסכימי� שאת המסוכנות נית� 

 3קנות בכל חנות ולהחזיר לבית. יש להיות מידתיי�. מדובר בלי לאיי� במעצר בית. מחשב נית� ל

 4  להקל ראש בהטרדות מיניות ונסיו� למעשה מגונה. 

 5לא שיסתובב כאוות נפשו. הוא שוחרר מבית חולי� לאחר שחש רע  –אנו מבקשי� יציאה בפיקוח 

 6  ואושפז. לא היו הפרעות באות� ימי�. רוחו שבורה. 

 7  . 12.00למשרדנו לפגישה בשעה  אני מבקש לאפשר לו לצאת מחר

  8 

 9  :המשיב כ"ב

 10 מלווה יגיע הוא. 14.00 השעה עד 11.00 מהשעה 6.4.15 מחר למשרדנו לצאת למשיב להתיר אבקש

 11  . לביתו ישוב ומש� במשרדנו ורק א! ישההו באשתו

  12 

 13  :המבקשת כ"ב

 14  . מתנגדת אינני העני� בנסיבות

 15אנו מבקשי� שככל שחברי אכ� מתכוו� להגיש ערר יודע לנו מיד ע� הגשת הערר ויובהר שנבקש 

 16  שבית המשפט שיקבע את הדיו� ית� לנו שהות בת שעתיי�. 

  17 

  18 

  19 
#>2<# 20 

 21  החלטה

 22. לא מצאתי לנכו� 51814.03.15אני מחילה את תנאי מעצר הימי� אשר נקבעו בגדרי מ"י   . 1

 23   . 9:00שעה ב, 4.1512.ליו� נדחה לדיו% בשלב הדיוני הנוכחי לסטות מתנאי� אלו. 

  24 

 25למשרד בא  14.00 – 11.00בי� השעות  6.4.15בנסיבות העני�, מתירה למשיב לצאת מחר, 

 26  , תל אביב. 35פקחת, המשרד נמצא ברח' שאול המל! כוחו וזאת בלוויית אשתו, המ

  27 

 28אשר לבקשה לאסור פרסו� שמו של החשוד ולמעשה להמשי! את תוקפו של צו איסור   .2

 29הפרסו� אשר הוחל עד היו�, אומר כ!: במוקד ההחלטה השיפוטית הנוגעת לאיסור שמו 

 30מצאת. תדיר ופרטי� מזהי�, עומדת השאלה בדבר עיתויה של החקירה והשלב בו היא נ

 31במקרי� מסוג זה, עולה השאלה אשר במסגרתה נדרש בית המשפט לאז� בי� עקרונות 

 32כלליי� ובכלל זאת עקרונות פומביות הדיו�, אי הכלל הגדול בשיטתנו, א! מצד שני זכותו 

 33  של חשוד או נאש� [בשי� לב לשלב הדיוני] למנוע פגיעה בזכויותיו ובשמו הטוב. 
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  1 

 2יהמ"ש העליו� בעני� תורג'מ� קבע מבח� דו שלבי, ראשית קיומו של פסק דינו המנחה של ב  

 3נזק חמור לחשוד היה ויפורס� שמו, שנית העדפת אינטרסי� של החשוד על פני אינטרסי� 

 4לגיטימיי� אחרי�. במקרה דנ�, ותו! שאני שמה דגש על השלב הדיוני הנוכחי, היינו לאחר 

 5ציבורי גדול יותר בניהול דיו� פומבי, קיי� ג� שהוגש כתב אישו�, אני סבורה כי האינטרס ה

 6בעני� זה אינטרס חקירתי המשתק1 מדברי ב"כ המבקשת. הדברי� נכוני� ג� א� הייתי 

 7סבורה שקיי� בעני� זה נזק חמור. אציי� ג� שנתתי דעתי לעוצמת החומר הראייתי כפי 

 8  שהוצג בפני באופ� ראשוני בלבד. 

  9 

 10ומדברי  25.3.15אני מוצאת לנכו� להפנות א1 בהקשר זה לפרוטוקול ביהמ"ש המחוזי מיו�   

 11  "א� יוגש כתב אישו� אז ממילא תתפרס� תמונתו". ב"כ העורר לפיו: 

#>3<#  12 

  13 

 14  במעמד הנוכחי�. 05/04/2015, ט"ז ניס% תשע"הניתנה והודעה היו� 

  15 

 

  

   שופטת,  לוי טל

  16 

  17 

  18 

 19  ב"כ המשיב:

 20  אני מבקש לעכב את ביצוע החלטת בית המשפט בעני� הפרסו�. 

  21 

 22  ב"כ המבקשת:

 23  משאירה לשיקול דעת בית המשפט.

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 
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  1 
#>4<#  2 

 3  החלטה

 4כדי לאפשר למשיב למצות זכות הטיעו�, אני מורה על עיכוב ביצוע החלטתי בעני� פרסו� שמו של 

 5  . 11:00 המשיב וזאת עד למחר בשעה

  6 

  7 
#>5<#  8 

  9 

 10  במעמד הנוכחי�. 05/04/2015, ט"ז ניס% תשע"הניתנה והודעה היו� 

  11 

 

  

   שופטת,  לוי טל

  12 

   13 
#>4<#  14 

 15  במעמד הנוכחי�.  05/04/2015, ט"ז ניס% תשע"הניתנה והודעה היו� 

  16 

  17 

  

   שופטת,  לוי טל

  18 

  19 

  20 

 21 

  22 

   23 

 24 טלבי רונית ידי על הוקלד


