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 לחוק סדר הדין הפלילי 21 בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי ס'

 1996 -מעצרים(, התשנ"ו  -)סמכויות אכיפה 

   
מעצרים(  -יות אכיפה לחוק סדר הדין הפלילי )סמכו 21מוגשת לבית משפט נכבד זה בקשה לפי ס' 

 /21בת.פ   ועד תום בירור דינ םשל הנאש ועצר, לצוות על מ1996 –התשנ"ו 

 

 נימוקי הבקשה:

 

עבירת רצח בנסיבות מחמירות ועבירת  ול, המייחס מוגש כתב אישום םהנאש -נגד המשיב   ..11

 שיבוש מהלכי משפט.

כפי ין היתר, ב, םהנאש –של המשיב  ולמבקשת ראיות טובות לכאורה להוכחת אשמת  ..22

 :שיפורטו להלן

, אך גרסה זו נסתרת לנוכח תמונות המשיב טען שהמנוח איים עליו בסכין הודאת המשיב.  ..אא

 של המנוח שהמשיב צילם זמן קצר לאחר הרצח, ושלח לאשתו.

דוחות פעולה של השוטרים שהגיעו לדירה בעקבות דיווח המשיב ומצאו בה את המשיב   ..בב

 ואת המנוח.

 ולפיה האקדח של המשיב ירה את הקליע שהוצא מגופו של המנוח.חוו"ד מעבדת נשק   ..גג

חוו"ד מעבדת המכון הלאומי לרפואה משפטית המלמדת על כך שבגרביו של הנאשם   ..דד

 אותר דמו של המנוח.



 

( לחוק סדר 4()ג()1)א()21את חזקת המסוכנות הקבועה בסעיף  מעשיו של המשיב מקימים נגדו  ..33

 "(.החוק)להלן :" 1996 -מעצרים(, תשנ"ו  -הדין הפלילי )סמכויות אכיפה

כדי לקבוע כי אין  של המשיב לכלל הציבור, ויש בו מלמד על מסוכנותואופן ביצוע הרצח   ..44

 .בחלופת מעצר די בכדי לאיין את המסוכנות הרבה הנשקפת מהמשיב

באופן  ,קיים יסוד סביר לחשש ששחרור המשיב ממעצר יביא לשיבוש הליכי משפטבנוסף,   ..55

שהמשיב ישפיע על העדים שלא להעיד בבית המשפט, לנוכח ההיכרות בין המשיב לבין חלק 

. כמו כן, קיים חשש מובנה, כי בשל חומרת העבירה המיוחסת לרבות אשתומעדי התביעה, 

לו אם יורשע, המשיב ינסה להתחמק מהליכי שפיטה או מריצוי  למשיב ולנוכח העונש הצפוי

עילת כל אלו מקימים . עבירת שיבוש מהלכי המשפט המיוחסת למשיבעונשו, זאת גם לנוכח 

מעצרים(, -()א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 1)א()21מעצר נגדו, כאמור בסעיף 

 .1996 -התשנ"ו 

, לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך מעצר שפורטו לעילועילות ה ותלאור חומרת העביר  ..66

 פחותה. יםהמשיב רובה ותנאי שחרור שפגיעתם בחירותשל שחרור בע

 הרשעות קודמות.למשיב אין   ..77

 .14:00בשעה  13/9/21הוארך עד ליום  ומעצר. 21/8/21נעצר ביום  משיבה  ..88

עד לתום  ,המשיב של ולאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מעצר  ..99

 .וההליכים המשפטיים כנגד
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