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ה  ש ק םב י י ט פ ש מ ה ם  י כ י ל ה ה ם  ו ת ד  ע ר  צ ע מ  ל

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

 ו.נגד המשפטיים המשיב עד תום ההליכים בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות על מעצר

 נימוקי הבקשה: הלוא

כתב אישום המייחס לו עבירות רבות של קבלת  המשפט הנכבד הוגש נגד המשיב לבית .1

 עושקניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,  ,דבר במרמה בנסיבות מחמירות

 .חבלה חמורהנסיון לשידול וכן עבירה של וניסיון עושק, 

עדויות  , המיוחס למשיב, לרבות הודאתו,בידי המבקשת ראיות לכאורה להוכחת  .2

 המתלוננים והקלטות.

בגין מעשים מגונים ותקיפה, בגינה ריצה  2016למשיב עבר פלילי הכולל הרשעה משנת  .3

שיון י, המשיב ביצע חלק מהעבירות המיוחסות לו, שעה שהיה אסיר ברעונש מאסר בפועל

 בגין הרשעה זו

תוך ניצול  ירותשכן ריבוי העב)(ב) לחוק 1(א)(21נגד המשיב קמה עילת מעצר מכוח סעיף  .4

וכן ביצוען על פני תקופה , ניצול מעמדו  של המשיב ,, התחכוםמצוקתם של הקורבנות
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, , בנוסף קיימת מסוכנות סטטוטוריתארוכה מצביעה על מסוכנות רבה מצד המשיב

חבלה  לחבולשדל את מאמיניו ניסה לבכך שהמשיב  ) לחוק, 4)(ג)(1(א)(21בהתאם לסעיף 

, באופן בשניים מבני קהילתו, ועשה כן בעודו מרצה מאסר מאחורי סורג ובריח חמורה

 . המעיד על היעדר מורא מן החוק

שכן קיים יסוד סביר לחוק )(א) 1(א)(21נגד המשיב קמה עילת מעצר מכוח סעיף כמו כן,  .5

נוכח עברו של , זאת להתחמק מהדיןלשבש הליכי משפט ו הינס לחשש כי אם ישוחרר

התחמקותו מהליכי פתיחת חקירה פלילית בעניינו, ו בעתמהארץ  יציאההכולל המשיב, 

שערכה מדינת ישראל לצורך הבאתו לדין,  ומורכב נרחב מבצעחקירה, באופן שהצריך 

משך כשלוש שנים. במסגרת בריחתו עבר המשיב בין מדינות שונות, אשר לחלקן אין 

מזויף, לרבות דרכון דיפלומטי הסכם הסגרה עם מדינת ישראל, תוך שימוש בתיעוד 

 מזויף מחוף השנהב, ותוך מעשי מרמה רבים כלפי הרשויות במדינות בהן שהה. 

בנסיבות דנן אין חלופה שיש בה כדי להבטיח את מטרות המעצר, ועל כן מתבקש בית  .6

 המשפט הנכבד להורות על מעצר המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
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