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 בנימין בן ציון נתניהו .1

 'באמצעות ב"כ עוה"ד יוסי אשכנזי מרח

; 6423904תל אביב,  ,)בית אסיה( 4וייצמן 

ו/או   03-6966464פקס:  03-6922020טל': 

)בית  2עוה"ד עמית חדד מרחוב וייצמן 

 03-5333313טל: ; 6423902אמות(, תל אביב 

 533314-03פקס: 

 

  שאול בן הנריק אלוביץ .2

עוה"ד ז'ק חן ו/או עוה"ד מיכל  באמצעות

)בית אמות(, תל  2וייצמן  מרח'עוזר -רוזן

03-, פקס: 6932077-03: טל'; 6423902  אביב

6932082 

 

  איריס בת אדר אלוביץ .3

עוה"ד ז'ק חן ו/או עוה"ד מיכל  באמצעות

)בית אמות(, תל  2עוזר מרח' וייצמן -רוזן

03-, פקס: 6932077-03טל': ; 6423902  אביב

6932082 

 

 ארנון בן נח מוזס .4

באמצעות עוה"ד נוית נגב ו/או עוה"ד איריס 

; 6423902אביב -, תל2סבאג מרח' וייצמן -ניב

  6099915-03, פקס: 6099914-03טל': 

 

 

 

 "הנאשמיםלהלן: "

    

 

 לדחיית מועד דיון ההקראה 1לבקשת נאשם  המאשימהתשובת 

 

 למאשימה בקשה לקבלת חומר החקירה בתיק.  1ב"כ נאשם  ו, העביר19.2.2020ביום  .1

הודיעה המאשימה לב"כ הנאשמים כי חומר החקירה  ,20.2.2020ביום  מיד לאחר מכן, .2

עומד לרשותם לעיון ולהעתקה במשרדיה, בכפוף להעברת התחייבות כספית. בנוסף, 

יחפצו שים הודיעה המאשימה כי חומר החקירה כולו יסרק בזמן הקרוב, וככל שהמבק



ניתן יהיה להמציא להם עותק של החומר הסרוק ללא עלות לאחר השלמת  בכך,

 התהליך.

כי הם מעדיפים לקבל העתק סרוק של חומר  1ו ב"כ נאשם הודיע 24.2.2020ביום  .3

להמתין לתוצרי הסריקה על פני העתקת החומרים באופן  1נאשם החקירה, בכך בחר 

 מיידי.

רשימות חומר הודעה כי הועברה לב"כ הנאשמים  ,הערבבשעות  1.3.2020ביום  .4

את אסף  1. ב"כ נאשם למסירהמוכנות  , מתוך שלוש,תעודות חיסיוןשתי החקירה ו

לעיונם ביום  נמסרההחיסיון השלישית  תתעוד .4.3.2020החומר האמור ביום 

 לאחר שנחתמה ע"י שר הביטחון. סמוך, 8.3.2020

הוזמנו ב"כ  8.3.2020הסתיים בימים אלה, וביום של חומרי החקירה תהליך הסריקה  .5

   לאסוף העתק של חומרי החקירה הסרוקים. כולם הנאשמים

עוד נעדכן כי נמסר לנאשמים שחומר חקירה נוסף בהיקף מצומצם יועבר אליהם  .6

 בהקדם, גם הוא באמצעות מדיה דיגטלית הנמצאת בתהליך העתקה.

כך, בתוך , המאשימה מתנגדת לדחיית מועד הדיון. המתוארות לעילבנסיבות  .7

המאשימה אינה עומדת על כך שהנאשמים ישיבו לאשמה בדיון הקבוע, אך מבקשת כי 

יתקיים במועד הקבוע דיון תזכורת בנוכחות הצדדים לצורך קביעת מועדי הדיונים 

 בתיק. 
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