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 בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים
 1966-תשנ"והמעצרים(,  –ר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה לחוק סד 21לפי סעיף 

 

לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות  21בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להפעיל סמכותו מכוח סעיף 

לתום ההליכים המשפטיים , ולהורות על מעצרו של המשיב עד 1966-תשנ"והמעצרים(,  –אכיפה 

 נגדו, וזאת מן הנימוקים שלהלן:

עבירת הצתה של נכס של המדינה המשמש כתב אישום המצ"ב, המייחס לו נגד המשיב הוגש כ .1

 את הציבור )הצתה סיפא(.

 

באירוע בו המשיב, על רקע של אי שביעות רצון משכרו ומהטיפול בטענותיו כי מקוזזים מדובר  .2

מוקד פיקוח ומצלמות אבטחה בעיריית שפרעם,  –כספים משכרו, הצית את מקום עבודתו 

במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות". המשיב, ברגע של זעם ותסכול, נכנס למוקד שלא 

ס קפה עליו, ואז הדליק את שולחן עמדת המצלמות במשמרת, שבר מסך מחשב בזריקת כו

באמצעות מצית ומדליק פחמים שהיה במקום. כפי המתואר בכתב האישום, למוקד ולחדרים 

הסמוכים לו נגרם נזק רב עד שריפה כליל, ועובדים במבנה נאלצו להתפנות לביטחונם, עד אשר 

 מכבי האש השתלטו על השריפה. 

 
 

 , ולהלן יפורטו מקצתן:לכאורה להוכחת אשמתו של המשיב טובות ראיותבידי המבקשת  .3



המשיב התקשר אליו בסביבות שעה  לפי אלו, דו"ח פעולה והודעה של השוטר שאדי שפאע: .א

וכשהגיע למקום ופגש , וביקש שיבוא לקחת אותו כי הוא "הרס ושרף את המוקד" 11:00

קחים ממני כספים, נמאס במשיב, אמר "קח אותי מפה לפני שאפגע במישהו...כל הזמן לו

 לי מהם".

מצלמות אבטחה שתיעדו את כניסתו ויציאתו של המשיב ממבנה המוקד והעירייה בדקו  .ב

; החוקר אחיה טובול, וב.ב., א.אבתיעוד וידאו זה, זיהו את המשיב:  שלפני ואחרי ההצתה:

שיב היכרות טובה בהיותו חוקר זי"ט הפורק מצלמות מהמוקד יחד עם המכיר את המ

 המשיב כדבר שבשגרה. 

הקובעת כי מדובר בהצתה, שמקורה בשולחן עמדת  חוות דעת מומחה חוקר דליקות: .ג

הבקרה על המצלמות, במרכז החדר. חוות הדעת שוללת מעורבות של מכשירי חשמל או 

 כשל שלהם בשריפה, וכמו שוללת מעורבות של ארון החשמל שמחוץ למוקד. 

לפיהן המשיב נכח במוקד ובקרבתו בזמן שלפני ההצתה, ובדקות  :א.א. ו ג.ג.הודעות של  .ד

שלאחריה. השניים, כמו בני משפחתו של המשיב ואחרים, מאשרים תלונות לגבי שכרו של 

 המשיב לאחרונה. 

כי קפיצות חשמל במוקד קורות כפעם בשבועיים, ללא צורך בהרמת פקק  א.א.עוד סיפר 

 באופן ידני. 

הודה במעשיו החל משיחת הטלפון לשוטר שאדי ובמפגש איתו, שיב המ גרסת המשיב: .ה

בהמשך בשתי הודאות מפורטות במשטרה, ואף ערך הובלה והצבעה במקום ההצתה. 

המשיב כל העת טען שהוא זה שהצית את המוקד, בדרך של הדלקת מדליק פחמים לבן על 

 גבי חסר בשכר. שולחן שסביבו ניירות, ויצא מהמוקד, כל זאת על רקע טענותיו ל

המשיב טען מצד אחד כי הצית על  בהמשך, בחקירתו האחרונה, חזר בו המשיב מהודאתו.

 השולחן "חתכה קטנה של ס"מ" וכשיצא מהמוקד כבר הייתה כבויה. מצד שני טען כי

בשעת ההצתה לא היה במוקד, אלא בסידורים בשפרעם שאינו זוכר בדיוק איפה, וכי הוא 

במצלמות. עוד טען המשיב כי הדליקה פרצה לדעתו מקפיצת חשמל אינו הדמות שנצפתה 

 בארון הנמצא מחוץ למוקד, מה שלטענתו קורה בזמן האחרון כפעם בשעה. 

 

קמה עילת  –כמתואר בכתב האישום  בעבירה חמורההמבקשת תטען כי משהואשם המשיב  .4

מדובר באדם שהצית אש שהשתוללה במקום ציבורי,  מעצר של מסוכנות, בעוצמה גבוהה.

. עוד עולה, כי הרקע ללא יכולת לצפות איך הדבר יסתיים הומה אדם, כשבמעשיו סיכן רבים

הוא מחלוקת שכר של המשיב עם הממונים עליו, ובתגובת היתר הקיצונית של המשיב, לאירוע 

 נלמדת מסוכנות גבוהה. 

ד זה מכבר, על החומרה והסכנה הטמונות בעבירות ההצתה, בית המשפט העליון עמלעניין זה, 

 כשקבע מפורשות, כי עבירת ההצתה הינה מן החמורות שבעבירות, שכן: 

עבירת ההצתה היא עבירה שתוצאתה אינה נחזית מראש. לא בכדי אמר בית המשפט 

אבו ערער נ'  7925/06)ע"פ " שורנויי מיואחריתה  - גפרור - ראשיתה מצער" :העליון כי

מכאן המסוכנות הגבוהה הנובעת ו[(. 25.4.07]פורסם בנבו, ניתן ביום  מדינת ישראל

 ממעשה עבירה זה. 



מוחמד  6526/02בית המשפט הנכבד מופנה בזאת גם לדבריו של בית המשפט העליון בבש"פ 

מן הינה  הצתהעבירת "...[: 30.7.02]פורסם בנבו, ניתן ביום  אלענמי נ' מדינת ישראל

 שמתירשיודע אתה את תחילתה ואין אתה יודע את סופה, ומי  -החמורות שבעבירות 

, להוסיףעשוי  -ובעניינו, כאמור, בשל דבר של מה בכך  -לעצמו לסכן בדרך זו רכוש וחיים 

 ."לסכן את זולתו גם בנסיבות אחרות

 

לרבות  ינסה לשבש הליכי משפט קיים חשש כי המשיבוכח נסיבות ביצוע מעשיו, לנכמו כן,  .5

 . מעבודתולו היטב מוכרים שחלקם באמצעות השפעה על עדים, 

 

 למשיב אין הרשעות קודמות.  .6

 
המסוכנות הנשקפת  המבקשת תטען כי בשל טבעם ואופיים של המעשים המיוחסים למשיב, .7

וכח נלמשכך,  .לחלופת מעצר שאינה מאפשרת מתן אמון בו בשחרורו כזוממנו היא ברמה 

לא ניתן יהיה להשיג את מטרת וקיומן של עילות המעצר שפורטו לעיל,  חומרת העבירות

  המעצר בדרך שפגיעתה בחירותו של המשיב תהא פחותה.

 
בשעה  20.9.21עד לתאריך ומעצרו הוארך מעת לעת,  9.9.21המשיב נעצר לראשונה בתאריך  .8

14:00 . 

 

לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מעצרו של המשיב עד תום  .9

 ההליכים המשפטיים נגדו בתיק זה. 

 
 

 
 שחר ברק, עו"ד

 פלילי –מחוז חיפה  פרקליטותעוזר ב    


