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שחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים בחצי
השנה האחרונה על רקע גזעני
פרקליטות מחוז דרום הגישה כתבי אישום חמורים נגד שישה תושבי באר שבע המואשמים
בתקיפת בני מיעוטים בחצי שנה האחרונה על רקע גזעני .אחד הנאשמים ,המיוצג על ידי
משרדנו ,שוחרר ממעצר עוד לפני הגשת כתב האישום .הן בית משפט השלום והן המחוזי
דחו את בקשת המדינה להשאירו במעצר ,מאחר ונקבע לגביו כי אין ראיות שהיה חלק
מאותה התארגנות על רקע גזעני.

שחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים ממניע גזעני
לקוח המשרד נעצר יחד עם חשודים נוספים בחשד לתקיפה בנסיבות מחמירות כלפי אזרחים ערבים מתוך
מניע לאומני .החשוד שוחרר בבית המשפט בבאר שבע בעוד יתר החשודים נותרו במעצר .המדינה הגישה
שני עררים על שחרורו של לקוח המשרד לבית המשפט המחוזי בעיר אשר בסופו של דבר החליט להתיר
את השחרור.
שירות הבטחון הכללי )שב"כ( והיחידה המרחבית שומרון ויהודה )ימ"ר ש"י( עצרו שמונה חשודים אשר על פי
החשד התארגנו על מנת לאתר ערבים אשר מקיימים קשרים רומנטיים עם יהודיות ולתקוף אותם על רקע
גזעני ולאומני .יודגש ,כי חוק המאבק בטרור ,התשע"ו ,2016-קובע ענישה מחמירה לנאשמים אשר התאגדו
וביצעו עבירות מתוך מניע גזעני.
לקוח המשרד נעצר אף הוא בחשד למעורבות בפרש ויוצג על ידי עו"ד אסף דוק בבית משפט השלום
והמחוזי בבאר שבע .משרדנו הציג טיעונים משפטיים המצביעים על חולשה בראיות שהוצגו על ידי
המשטרה ועל נסיבות המצדיקות להורות על שחרור הלקוח למעצר בית .ואכן ,בית המשפט השלום הורה
על שחרורו למעצר בית.
ואולם ,ימ"ר ש"י החליטו לערור על החלטת השחרור והגישו ערר על שחרור ממעצר לבית המשפט המחוזי
בבאר שבע .בית המשפט המחוזי הורה להשיב את התיק לבית משפט השלום אשר יכריע בסוגיה פעם
נוספת .בהמשך לטיעונים שהועלו על-ידי משרדנו ,הורה בית משפט השלום על שחרור ממעצר פעם נוספת.
גם על החלטת שחרור זו עררה המדינה לבית המשפט המחוזי אשר החליט לשים סוף לסאגה והורה על
שחרור הלקוח למעצר בית תוך שקבע שאין נגדו ראיות שהיה חלק מאותה התארגנות.
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