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החלטה
לפניי בקשה שישית להארכת מעצר לפי סעיף  62לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה – מעצרים( ,התשנ"ו.1996-
לשלושת המשיבים מיוחסות עבירות הריגה של וחזקת סכין שלא כדין,
ולמשיבים  2-1מיוחסות גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט.
הנתונים הצריכים לעניין מפורטים בהחלטת השופט י' אלרון בבקשה החמישית
להארכת מעצרם של המשיבים ,לרבות ה"היסטוריה" בנושא ייצוגם ובקשתם לחזור
בהם מהודאתם ,שהביאו להתמשכות ההליכים .למותר הוא לחזור על הדברים.
נקבע כי המסוכנות הנשקפת מהמשיבים עומדת בעינה וכי בית המשפט המחוזי
עושה מאמצים רבים לסיים את שמיעת הראיות בהקדם ככל שניתן ולצורך כך אף נקבע
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מתווה לשמיעת הראיות בזמן סביר .בשלב זה מוסיפים דיוני ההוכחות להתנהל כסדרם
לפני המתווה שהוצג לפני השופט י' אלרון בהליך הקודם ,ופרשת התביעה צפויה
להסתיים ביום .29.10.2018
בנסיבות אלו ,גם לאחר שמיעת טיעוני באת כוח המשיבים באשר לצפי
להתארכות פרשת ההגנה ונסיבות אישיות של המשיבים ,לא שוכנעתי כי יש לפניי
תשתית המאפשרת להסיק כי בנקודת הזמן הנוכחית שונתה נקודת האיזון באופן
המצדיק את שחרורם של המשיבים ,בכפוף לאמור להלן.
בצד האמור ,בטיעוניה עמדה באת כוח המשיבים על כך שבידיה להציע
בנקודת הזמן הנוכחית חלופת מעצר ,שלא נבחנה עד כה.
בנסיבות אלו אני מורה כלהלן:
מעצרם של המשיבים יוארך ב 90-ימים החל מיום  29.10.2018או עד למתן
פסק דין בת"פ  25336-10-16בבית המשפט המחוזי בחיפה ,לפי המוקדם.
המשיבים יוכלו לפנות לבית המשפט המחוזי ולבקש עיון חוזר במעצרם.
שירות המבחן יוכל להגיש תסקירי מעצר בהתייחס לחלופה האמורה כמו גם למעצר
בפיקוח אלקטרוני ,ובית המשפט המחוזי יחליט בבקשה לעיון חוזר כחכמתו.
בכפוף לאפשרות בחינת חלופה כאמור ,בקשות המדינה מתקבלות כמפורט
לעיל.
ניתנה היום ,ט"ו בחשון התשע"ט ).(24.10.2018
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