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 719912/2021 מספר פל"א                        

  

 
  שופט אלעד לנגה לפני כבוד

 
 מבקשתה

 
 ישראל מדינת 

 
 
 נגד

 
  207397761  ת"ז חליל עושו 1. חשודיםה

 
  324201847  ת"ז נוראלדין גולאני 2.
 
  211839717  ת"ז מחמד מהלווס 3.
 

<#2#> 1 
 2 נוכחים:

 3 
 4 נציג המבקשת רס"מ  עו"ד יותם מזור

 5 עו"ד מוחמד מחמוד 1-2בא כוח המשיבים 
 6 עו"ד ג'את 3בא כוח המשיב 

 7 המשיבים בליווי שב"ס
 8 2 -ו 1אביהם  של משיבים 

 9 מתורגמנית בימ"ש גב' נהיל ג'אבר
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13כנגד המשיבים.  מפנה לעבירות  מדובר בהארכת מעצר ראשונה :כדין שהוזהר לאחר המבקשת נציג

 14כפי שמופיע בבקשה. המשיבים חשודים שהתארגנו לזרוק סלעים  ואבנים לעבר כוחות המשטרה, 

 15. במהלך התפרעויות בשכם. מפנה את בית המשפט לחומר הסודי המיוחס להם. 9.10זאת ביום 

 16לברר את האירוע.  פעולות חקירה. צריך 9המשיבים נחקרו הכחישו המיוחס. היחידה מבקשת לבצע 

 17 תשפוך יותר אור על הדברים. עולה מסוכנות. נוכח כך מבקש להאריך את מעצרם.  1פעולה מס' 

 18 :1-2ים המשיב כ"ב לשאלות משיב

 19 ש. מה עשו.

 20 ת. מתארגנים על מנת לזרוק אבנים לעבר כוחות משטרה. 

 21 ש. במה זה העבירה.

 22 הותית שצריכה להיעשות.ת. עבירות מופיעות בבקשה וזה החשד. יש כאן פעולה מ
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 1 ש. מה הם עשו. איפה העבירה.

 2 ת. אמרתי מה עשו.

 3 ש. איך התארגנו.

 4 שלא בוצעה לא אוכל להשיב. 1ת. לנוכח פעולה 

 5 איך התארגנו.ש. 

 6 ת. לא יכול להשיב. 

 7 ש. איפה הם נעצרו.

 8ת. אני יכול לומר שמעבר לאותה פעולה על פי החשד הם עושים את כל העניין תוך זה שהם 

 9מפרסמים את עצמם בטיק טוק. ההתנהגות הזאת יש לה אפקט שמעבר לאפקט של האבנים ויש פה 

 10 משום הפרת שלום ציבור.

 11 ש. הם צילמו את עצמם.

 12 ת. נכון. 

 13 ש. ראית את זה.

 14 ת. לא קשור למה שראיתי.  

 15 ש. הם חשודים שצילמו את עצמם אוספים אבנים.

 16 וחות הביטחון.ת. ומכריזים על כך שהם מתכוונים לזרוק על כ

 17 ש. רואים בסרטון שאוספים אבנים.

 18 ת. אמרתי את כל מה שיש. הפניתי את בית המשפט. 

 19 ש. כמה פעולות בנות שיבוש יש.

 20 בנות שיבוש. 8-9 1,3,4,5ת. פעולה 

 21 

 22 : 3משיב לשאלות ב"כ המשיב 

 23 .3ש. מה מיוחס למשיב 

 24 ת. מה שציינתי לגבי הנוספים.

 25 טלפון על המשיב. ש. אני אומר לך שאתמול לא היה

 26 ת. הדברים צריכים להיבדק. העבירה יכולה להתבצע גם אם לו אין טלפון. 

 27 

 28 .הבקשה על חוזר: מסכם המבקשת נציג

 29 
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 1אני לא מבין איפה העבירה. מיוחסת עבירה שעלולה להזיק לשלום הציבור.  :מסכם 1-2ים המשיב כ"ב

 2אין קשר בין התיעוד לבין העבירות. לכן אני חושב שמדובר בצעירים נעדרי עבר פלילי אני מבקש 

 3 תנאים שיבטיחו התייצבות. 

 4 

 5אין חשד אני מצטרף לדברי חברי. אבקש לשחרר אותו ללא תנאים. אין עבירה ומסכם:  3ב"כ המשיב 

 6 לכתחילה. מ וסביר למעצר

 7 
<#3#> 8 

 9 החלטה

 10בפניי בקשה להורות על הארכת מעצרם של המשיבים בחמישה ימים. המשיבים חשודים  .1

 11בביצוע עבירות של התנהגות העלולה להפר את שלום הציבור ועבירות ממניע גזענות או עוינות. 

 12בהתאם למיוחס למשיבים הם צילמו עצמם אוספים אבנים במטרה להשליכן לעבר כוחות הביטחון 

 13 העלו לרשת הטיק טוק.  כאשר את הצילומים הם

 14. ראיות אלה מניחות חשד סביר לביצוע 1-8עיינתי בתיק החקירה וסימנתי את עיקרי הראיות  .2

 15העבירות המיוחסות למשיבים וזאת בדרגה ראשונית אשר יכול שהייתה מספיקה למעצרם של 

 16רטון שצילמו המשיבים מלכתחילה, אך אין בה כדי להצדיק הארכת מעצרם של המשיבים. ויודגש, הס

 17המשיבים לכאורה לא צורף לתיק החקירה, כמו כן לא צורפה ראיה משנית לסרטון זה. בנוסף 

 18 המשיבים הכחישו מכל וכל את המיוחס להם בחקירותיהם. 

 19 במצב דברים זה אין מקום להורות על הארכת מעצרם של המשיבים.  .3

 20 לפיכך אני מורה על שחרורם של המשיבים בתנאים הבאים: .4

 21 התייצבות לחקירה ומשפט לפי דרישה. א.

 22 ₪.  2,000ערבות עצמית וערבות צד ג' בסך  ב.

 23 שעות.  24לא יעמדו המשיבים יובאו בפני שופט בתוך 

 24 שיחות טלפון על חשבון המדינה.  5שב"ס יאפשר למשיבים לבצע 

 25 זכות ערר כדין. 
<#4#> 26 

 27 
 28 עמד הנוכחים.במ 10/10/2021, ד' חשוון תשפ"בניתנה והודעה היום 

 
 

 שופט, לנג אלעד

 29 
 30 ולטר אלינה ידי על הוקלד


