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#>2<# 1 

 2 נוכחים:
 3 ב"כ המבקשת רס"ר פנחס סרילוי

 4 החשודה וב"כ עו"ד טלי גוטליב
 5 

 6 פרוטוקול

 7 

 8נמצא באולם מר מוטי לייבל. מפנה לתיק החקירה. מבקש שייצא מהאולם לטובת ב"כ המבקשת: 

 9 החקירה.

 10 
#>3<# 11 

 12 החלטה

 13 

 14 לאור האמור בתיק החקירה ומחשש לשיבוש הליכים אבקש ממר לייבל לצאת מן האולם. 

 15 
#>4<# 16 

 17 
 18 במעמד הנוכחים. 02/06/2016, כ"ה אייר תשע"וניתנה והודעה היום 

 19 

 
 

  שופטת,  מילר קרן

  20 

 21: חוזר על הבקשה. מגיש את תיק החקירה. אנחנו מדברים פה על נציג המבקשת לאחר שהוזהר כדין

 22חטיפה של ילד כבן ארבע וחצי. מה שמעניין אותנו המשטרה זה למצוא את האבא והילד ולהשיב 

 23מעצר אותם בריאים ושלמים. המשיבה נעצרה אתמול מחשש כבד לשיבוש חקירה שמופיע בדוחות ה

 24של המשיבה. בעת שחרורה של המשיבה היא יכולה לשבש להזין את האבא. אנו מבקשים להאריך 

 25שנתפס אתמול ואולי כך להגיע לאבא מבלי את מעצרה עד מחר בכדי לבדוק את כל החומר 
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 1שהמשיבה תשבש. למשיבה יש עבר פלילי וכן תנאי בר הפעלה בגין שיבוש הליכי משפט לכן אבקש 

 2 צרו של המשיבה עד מחר.להאריך את מע

 3 

 4 משיב לשאלות ב"כ המשיב:

 5 מתנהל אצלכם תיק חטיפה בירושלים. ש.

 6 ת. כן.

 7 ש. החשוד הוא איקס אבא של ילדים.

 8 ת.כ ן.

 9 ש. שחשוד שחטף את הילד שלו מגן ילדים.

 10 ת. כן.

 11 ש. המשיבה לא קשורה לחטיפה.

 12מבקשים לעשות פעולות כדי למצוא ת. המשיבה בקשר  ודיברה כמה פעמים עם החשוד בחטיפה לכן 

 13 את האבא.

 14ש. אתה לא עוצר אותה בגלל שמות פרסמום של קטינים לא על זה היא עצורה כי זה מה שטרחת 

 15 לרשום פה.

 16 ת. על זה נחקרה.

 17 ש. היא לא נחקרה על חטיפה.

 18 ת. נכון.

 19 ש. גם לא נחקרה על זה שהיא מסתירה את האבא.

 20 ת. נכון.

 21א החשדת אותה בחטיפה מה אתה רוצה ממנה אתה לא מחשיד אותה ש. אז מה אתה רוצה ממנה ל

 22 שהיא קשורה לחטיפה או מסתירה את האבא.

 23ת. היא עצורה על שיבוש ויש חש כבד שברגע שתשתחרר היא תזין את האבא ותשבש את החקירה 

 24 ולא נוכל למצוא את האבא והילד.

 25 ה באזהרה.ש. תסביר לי לפני מה הלקוחה שלי צריכה להתגונן, חקרת אות

 26 ת. כן מופיע.

 27ש. היא לא נחקרה על שום דבר שקשור להסתרה של האבא או על פרטיו אני רוצה לדעת אתה חושב 

 28 שהיא מסתירה את האבא?

 29 ת. אני חושב שהיא מסתירה משהו.

 30ש. אתה מדבר שלא בסמכות ואני מפנה את בית המשפט לתיק החקירה ואין לה קשר ולא מחשידים 

 31ולא שמסתירה את האבא אתם רוצים מהבלוגרית הזו שהיא הפיצה את שם אותה בקשר לחטיפה 

 32 האמא לא לשום דבר אחר.
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 1 ת. נכון לא נחקרה באזהרה לגבי האבא.

 2 

 3 ב"כ המבקשת: אני מבקש שירשם לפרו' שהסנגורית עושה לי תנועת יד מסויימת יש גבול

 4 

 5 שלי. יכולה לעשות תנועות כמו גם לגעת בשיער עתידה וב"כ המשיבה: אני 

 6 

 7 ש. לא חקרת אותה על הסתרה של האבא והיא אמרה שהאבא יוצר עימה קשר מטלפון חסוי.

 8 ת. נכון.

 9ש. היו ניסיונות של האבא לפנות לצינור לילה ולערוץ עשר וראשון ושתיים שברגע האחרון סרבו 

 10 לפרסם שום דבר שקשור לאלימות של האמא.

 11 ת. זו הגרסה.

 12 לשופטת מה הבסיס. ש. עצרת אותה עם צו המעצר תראה

 13ת. בית משפט מכיר אתהחומר ומפנה לדוחות המעצר ושם עולה חשש לשיבוש חקירה במידה 

 14 ותשתחרר.

 15 ש. אתה חושב שאם תשחרר תזהיר את האבא.

 16 ת. גם.

 17 או את האבא?שעות במעצר אז תמצ 24בגלל שתהיה  .ש

 18 ת.  נעשה פעולות שלא תוכל לבצע.

 19 קומם.ש. מה היא יכולה לשבש כי זה קצת מ

 20 ת. הפעולות לפני בית משפט.

 21ש. אז אני אומר לך שהיא מה זה יכולה לשבש ואתן לך רעיונות איך ניתן לאתר חשודים, אתה יכול 

 22לבצע לדוגמא איכונים לטלפון של החשוד היא יכולה לשבש את זה? תעלה לאנטנה ותשבש. או 

 23אסוף מודיעין והיא לא יכולה מחקרי תקשורת היא לא קשורה לזה אלא לחברות סלולר אתה יכול ל

 24אלא אם כן יש לה קשר עם קציני מודיעין שאני לא יודעת עליהן, אתה עצרת אותה כי היא פרסמה 

 25סרטון של האמא שהיא מכה את הילדים שלה מכות נמרצות ולו הייתה גבר הייתה נעצרת אבל לא, 

 26בלוגרית היא תשבש ,  כעת יש אבא שלקח את הילד מהגן לא מייצגת אותו ולורי שם טוב שהיא

 27 עיתונאים נוספים שהיו נגועים בכך עצרתם אותם?

 28 ת. לא ידוע לי על נוספים שעשו דבר כזה.

 29 .1ש. הוצאתם  צו מניעה נגד משיב 

 30 ת. לא שאני יודע.

 31 ש. זו מדינה של סתימת פיות גם לייבל אולי תעצרו אתה יודע שביקשו לא לפרסם הוצא צו מניעה.

 32 ת. הוצא צו מניעה.
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 1. אז אתה יודע מזה והיו כאן מעורבים אמצעי תקשורת נוספים שרצו לפרסם איפה הם למה רק ש

 2 לורי שם טוב כי היא נלחמת בכל מיני רשויות השלטון כפי חובת אזרח אכפתי לכן היא פה.

 3 ת. לא.

 4 ש. הטלפון של החשוד בחטיפה הוא חסום נכון אתם יודעים את זה זה לא סוד?

 5 תקשר מחסוי כן.ת. מה זה חסוי. הוא מ

 6ש. אז היא אומרת לך שכל יצירות הקשר שלה עם האדון הזה היו מחסוי הצעתם לה לעשות תרגיל 

 7חקירה תשחררו אותה שימו עליה שומר והוא יתקשר אליה, איזה חלם תשחררו אותה תעקבו 

 8 אחריה.

 9 ת. אנו נחליט מה לעשות.

 10 שעות בואו נחשוב. 24ש. אם זה כל כך חמור למה 

 11 ת. מופיע. 

 12 

 13 חוזר על הבקשה. ב"כ המבקשת מסכם:

 14 

 15איזה מעמד איום ונורא הליך מעצר ימים בו נציג משטרת ישראל זורה חול  ב"כ המשיב מסכמת:

 16בעיני בית המשפט כמה זה נורא מילא כללי המשחק העיוות של ההליך או ידה התחתונה של חשודה 

 17מייחסת לרמשתיע בירות אחרות ממהש אומר וחוסר יכולת לקבל תשובות זה מילא, בקשת המעצר 

 18הטעון החשודה לא נחקרה ולו במילה עלקשר לחטיפה על ידיעה על החטיפה על קשר עם החוטף 

 19לכאורה, טיב הקשר עם החוטף לכאורה, ברור על פי גרסת המשיבה שמי ש יצר עימה קשר היה 

 20ילים לא מפרסמים כי זה החוטף מדובר בבלוגרית המפרסמת סיפורים מורכבים שכלי תקשורת רג

 21לא מספיק צהוב או לא מעניין אף אחד אנו לא מתעניינים באימהות מוכות וכו' אז אמצעי תקשורת 

 22זה לא מעניין, אז היא מפרסמת מותר לה זה עדיין  2או  10גילים כמה שנפנה לצינור לילה או ערו. ר

 23ם והיא פרסמה את שם האמא מדינה חופשית במגבלותה חוק, נכון החוק אוסר פרסום שמות קטיני

 24שפרסמה בעצמה את שם האבא ואת שם האבא החוטף ואותה לא עצרו,ה משיבה פה ר קכי 

 25המשטרה יכולה שאמורה להיות הגוף בעיניים עצומות שאנו יוכלים לסמוך על המשטרה ואני כבר 

 26ית המשפט ת על עצמי ולטעון כאן ככל שאני יכולה כדי להדגים לבכשנים אני סומ 17לא שם אחרי 

 27את קלות המעצר שלה, כי אתמול בלילה הגיש מטעמה עו"ד מידן ושם לא כתוב שיהא חשודה בידע 

 28והסתרה של החוטף ככה מאתרים חוטף. אם הייתי שוטרת הייתי אומרת לה בואי תשתחררי נשים 

 29לך האזנה על הקו והיא הציעה את זה בעצמה המשטרה לא חשבה שזה רעיון גאוני אלא שאם תהיה 

 30במעצר כך יתפסו את החוטף הלוואי ויתפסו אותו זה לא מענייננו אלא אם גברת זו צריכה להיות 

 31במעצר איזה בדל של ראיה יש שהיא יצרה קשר עם החוטף אחרי החטיפה? רק כי הם יכולים לומר, 

 32 הם רוצים איכונים וכו' האם היא יכולה לשבש אנטנות, כמה קל לעצור במדינה עוד רגע אותי יעצרו
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 1כי אני מעבירה ביקורת ויסתמו לי את הפה, לאן הגענו כמה מפחיד להיות במדינה זו כמה קל לעצור, 

 2התפקיד שלנו כחברה לעורר דמוקרטיה וצריכים להאמין בהזה, יש כאן בלוגרית שרואה על עצמה 

 3ו חובה אישית ציבורית לפרסם עוולות ציבוריות ולכך מקדישה את חייה וכעת גם את חירותה כאיל

 4שלחוטף אכפת ממנה, אני מבקשת מהם לשחרר ולהשתמש ברעיון שלה שהיא תעזור להם לתפוס 

 5אותו, לנסות לשכנע אותו כשהוא מתקשר שהוא יגיע למשטרה. זה מצחיק וזה לא הליך של צחוק 

 6שלא דומה בזיונו של איש לבזיונה של אישה במעצר לא כל הציטוטים פה פעם אמר השופט חשין 

 7היא לא גבר זה תת תנאים והשפלה איומה ואין סיבה שתהיה  כן. ת אך  את זהשלו אני מחבב

 8במעצר, את האמא שמרביצה לא עוצרים אבל אותה כן אני מבקשת לשחרר אותה בערבויות 

 9מתאימות לביתה תפסו לה כל מכשיר שבעולם אולי יצרו איתם קשר אולי החוטף רוצה להתקשר 

 10ה להם הבלוגרית המסוכנות במרכאות זו אני מבקשת לשקול והמכשירים סגורים. הכל מכל היא נתנ

 11שחרורה לאלתר שום פעולת חקירה למעט השפלה לא נעשתה כאן, עו"ד שלה ירון מידן שואל איפה 

 12היא נמצאת לא נמצאת לא עונים ככה זה כי מותר לנו, אז אם חשוב לנו ואם בדמנו שמירה על 

 13ורכי חקירה היא לא קשורה לתיק החטיפה מעצר לצחירות אדם ושקילה בזהירות אדירה של הליכי 

 14ואני מבקשת מבית המשפט לקרוא בין השורות של מה שכתוב כי רק עכשיו שמענו מהטוען את מה 

 15שלא נמצא בדוח ועל מה שלא נחקרה ומבקשת לשחררה בכל תנאי שימצא לנכון, כולם באים אליה 

 16הסכימה לפרסם את מה שאחרים לא אנשים שאיבדו במערכת ושלורי עמדה לצידם באש ובמים ו

 17הסכימו, התייצבו פה שורה אדירה של אנשים בחוץ ובאולם שמוכנים לערוב לה אז אמור לי מי 

 18 חברך ואומר לך מי אתה ולכן אבקש להורות על שחרורה. 

 19 
 20 
#>5<# 21 

 22 החלטה

 23 

 24המשיבה נעצרה אתמול בחשד לשיבוש הליכי משפט, פרסומים אסורים והפרת איסור  .1

 25 שעות. 24-בטין ומתבקשת הארכת מעצרה פרסום ק

 26. רשויות החקירה 2016מדובר בפרשה של חטיפת קטין לכאורה על ידי אביו בחודש מרץ  .2

 27 עושות מאמצים גדולים לאיתורו של הקטין שהינו בן ארבע וחצי שנים. 

 28נחקרה ונעצרה. המשיבה הינה בלוגרית שפרסמה סרטונים הקשורים לקטין ובעקבות כך  .3

 29ש שהוצג בפניי הינו חשש לשיבוש הליכי חקירה במסגרת חקירת החטיפה ומאזהרת החש

 30 האב אשר נמלט מהרשויות.

 31יש לציין ולהדגיש כי מעצרה של המשיבה לא נעשה בגלל דברים שפרסמה אלא בשל החשש  .4

 32 לשיבוש ההליכים בחקירת החטיפה.

 5 



 
 

 
 בית משפט השלום בירושלים

 מדינת ישראל נ' שם טוב 4164-06-16 מ"י
 

 2016יוני  02 

 
 1והן  2, הן ממב/227ושורה  197-198שורות  1החשד הסביר לשיבוש ההליכים עולה הן ממב/ .5

 2מהרשעתה של המשיבה בעבר בשיבוש הליכי משפט. כל אלה מצביעים על חשש סביר כי 

 3לפרשה של חטיפת הקטין, אלא יש בנוגע המשיבה הינה לא רק בלוגרית שמביעה את דעתה 

 4 ך.חשש סביר כי היא מעורבת מעבר לכ

 5באשר לטענה כי המשיבה ביקשה לשתף פעולה עם המשטרה באיתור הקטין, איני סבורה כי  .6

 6 באפשרותי להתערב בשיקול דעתה של המשטרה בעניין זה. 

 7יש חשש לשיבוש הליכי משפט, כי יש  אשר על כן אני סבורה לאור חומרת הפרשה שבגינה .7

 8ניתן יהיה להחזיק את המשיבה  מקום להיענות לבקשה. עם זאת אבהיר, כי מובן שלא

 9 במעצר בגין עילה זו זמן ממושך.

 10חזקה על המשטרה שתעשה כל מאמץ על מנת לבצע את החקירה הנדרשת בזמן קצר ככל  .8

 11 הניתן.

 12 . 10:00בשעה  3.6.16אשר על כן אני מאריכה את מעצרה של המשיבה עד ליום  .9

 13 זכות ערר כחוק. .10
#>6<# 14 

 15 
 16 במעמד הנוכחים. 02/06/2016, כ"ה אייר תשע"וניתנה והודעה היום 

 17 

 
 

  שופטת,  מילר קרן

 18 
 19 

 20 

  21 

 22 מזון  ליאת ידי על הוקלד
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