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 בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטים

 1996-מעצרים(, התשנ"ו-לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 21לפי סעיף 

בין היתר עבירות חטיפה לשם  המייחס לו המשפט הנכבד כתב אישום  נגד המשיב הוגש לבית

 סחיטה, סחיטה בכח ובאיומים, החזקת סכין והדחה בחקירה.

 הוארך על פי פקודת ביהמ"ש שתוקפה פג ביום וומעצר  30.1.20המשיב נעצר ביום   

 .14:00שעה     12.2.20

 

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים 

 .נגדו המשפטיים

  נימוקי הבקשה: הואל

 ובין היתרהלכאורית של המשיב, תו בידי המבקשת ראיות לכאורה להוכחת אשמ .1

 :כדלקמן

 עדות המתלונן. .א

עדות של אשתו של המתלונן וכן של צ.ח. ס.א. להם המתלונן סיפר על  .ב

 האירועים במידי והם התרשמו ממצבו הנפשי הקשה של המתלונן.



דוח של איתוראן של רכבו של המתלונן מחקרי תקשורת המחזקים את עדות  .ג

 המתלונן.

 ראיות נוספות.  .ד

 העבירות.המשיב הכחיש את ביצוע  .ה

()ב(  לחוק סדר הדין הפלילי 1)א()21כנגד המשיב  קמה עילת מעצר מכוח סעיף   .2

המשיב על רקע סכסוך עסקי חטף את שכן  1996מעצרים( התשנ"ו -)סמכויות אכיפה

המתלונן באיומי סכין, ונשק והכל על מנת לסחוט אותו ולדרוש ממנו להחזיר את אנשיו 

האימה שחש המתלוננת כאשר ניצב ה לתאר את לעבוד בחברה של המתלונן. לא קש

לבדו כשהוא חסר אונים, מול נאשם והקושרים, מצוידים בכלי נשק ומאיימים להרוג 

אותו, בשטח החשוך. המתלונן התקשה לחזור לשגרת חייו במשך זמן רב. המעשים  

 של המשיב מלמדים על מסוכנות גבוהה.

()א( שכן קיים יסוד סביר לחשש 1)א()21כנגד המשיב  קמה עילת מעצר מכוח סעיף  .3

 .כי אם ישוחרר ינסה לשבש הליכי משפט ולהתחמק מהדין

 למשיב  אין   עבר פלילי   .4

בנסיבות דנן אין חלופה שיש בה כדי להבטיח את מטרות המעצר, ועל כן מתבקש בית  .5

 המשפט הנכבד להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
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