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מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים
מגונים במטופלות שוחרר בעקבות כשלים
חמורים בהתנהלות המשטרה
לקוח המשרד ,מעסה מקצועי ומוכר בתחומו מאזור המרכז ,נעצר בחשד לאונס וביצוע
מעשים מגונים במספר מטופלות שלו .הלקוח הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו.
בעקבות ייצוג משרדנו ,הלקוח שוחרר לביתו כבר בדיון הארכת המעצר הראשון ,זאת
בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה.
לקוח המשרד ,מעסה מקצועי ומוכר בתחומו ,נלקח לחקירה בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במספר
מטופלות שלו במסגרת טיפול מסאז' .הלקוח שהכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו הובא להארכת
מעצרו בפני בית משפט השלום בפתח תקווה.
בפתח הדיון בהארכת מעצרו הצהיר נציג המשטרה רס"מ אלכס בלטר כי "נראה כי מדובר בפרשיה ,או
לפחות בראשיתה של פרשיה".
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת
חפותו של לקוח המשרד ,בשים דגש על מכלול הראיות בתיק תוך לקיחה בחשבון של נסיבותיו האישיות.
לאחר דיון ,החליט כב' השופט עודד מורנו ,לקבל את עמדת משרדנו והורה על שחרורו בתנאים מגבילים.
כבר בתחילת ההחלטה ,בחר השופט למתוח ביקורת על חוקרי תחנת פתח תקווה" :מדובר בהתנהלות
שאינה תקינה שכן בהליך שיפוטי אותו מלווה בית משפט אשר דן בנושא כבר פעמיים ,ובחשוד אשר נמצא
במעצר בית" .לדברי השופט" ,היה על המשטרה לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר ולהציג בפני בית
המשפט את הראיות החדשות שנאספו אשר לדידה מוליכות למסקנה כי יש להורות על מעצרו המחודש של
החשוד ,ולא להציג בפני בית המשפט עובדה מוגברת לפיה החשוד נעצר למשך  24שעות ומובא לאחר מכן
בבקשה להארכת מעצר".

השופט ,שמקפיד לדרוש מהמשטרה לעמוד בכל תנאי החוק ,הדגיש בהחלטתו" :לא ראיתי בתיק דחיפות
למעצרו המיידי של החשוד ,במיוחד כאשר הוא נמצא בתנאים מגבילים במעצר בית בפיקוח" .בהמשך
החלטתו התייחס השופט לחומר החקירה עצמו ,ואמר" :אכן התווספו שתי תלונות אך מדרג החומרה שלהן
רחוק כמזרח ממערב מהתלונה שהובילה למעצרו של החשוד" .לאור כך ,ונוכח שיתוף הפעולה מצד
החשוד ,החליט השופט לדחות מכל וכל את בקשת המשטרה ולהורות על שחרורו למעצר בית עד  9ביולי.

בכל הנוגע לבקשת המשטרה להסיר את צו איסור הפרסום שהוטל על שמו של החשוד בניסיון לאתר
קורבנות נוספים ,אמר השופט כי מאחר וספר הטיפולים נמצא בידי היחידה החוקרת אשר פנתה מיוזמתה
לכל מתלוננת פוטנציאלית ,הרי הנזק הגלום בפרסום שמו של החשוד גובר על האינטרס הציבורי שבפרסום,
ומדובר בנזק חמור – כך לדבריו.
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