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   שופט ירו� מינטקבי�בפני כב' ה  

  מדינת ישראל  מאשימהה
  

  נגד

 

  גדעו� גואלי   נאשה
  

#>2<#  1 
 2  נוכחי :

 3  הדר צורב"כ המאשימה עו"ד 

 4  הנאש  וב"כ עו"ד אשר אוחיו�

  5 

 6 פרוטוקול

  7 

 8. 3הארוע מתרחש בתקופה שבה מתחיל להתרק� פרויקט שנקרא במשטרה א': כל ב"כ המאשימה

 .� 9בשלב הזה הפרויקט עדיי$ לא עצמאי והוא קשור מבחינה תקציבי� ורכש למדור עליו פקד הנאש

 10מפקד העל פה, האחראי  בשלב הזה אלכסנדר פרלמ$ בזמנו היה מפקד תכנו$ ופיתוח באג'. כתחתיו 

 11  ש� שהיה בדרגת רפ"ק. והנא 3קי שמולי, את א'ירנסש

  12 

 13: מגישי� בהסכמה תיק מוצגי�. חלק מהמוצגי� שפורטו ברשימה אינ� רלבנטיי� ב"כ הצדדי 

 14  וה� הוצאו. 

  15 
#>3<#  16 

 17  החלטה

 18), וזאת 13, ות/10(ללא ת/ 15ת/	8ת/המוצגי� המוסכמי� נתקבלו. מטעמי נוחיות המוצגי� סומנו 

 19  על פי הרשימה שהכינה המאשימה. 
#>4<#  20 

  21 

 22  במעמד הנוכחי . 25/12/2014, ג' טבת תשע"הניתנה והודעה היו  

  23 

 

  

   שופט,  מינטקבי� ירו�

  24 

  25 

  26 
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   1 

 2  :שהוזהר כדי�לאחר פרלמ� אלכס מר 

 3  :חקריה ראשית

 4 2012 2010 –מה היה תפקיד, ב   ש.

 5הייתי ראש מחלקת תכנו� ופיתוח באג* התנועה. אני הייתי ראש המחלקה ובתחילת   ת. 

 6ומי שהיה  3הקדנציה שלי עשינו שינו במדור מחשוב ש  שרת הנאש  בגל פרוייקט א'

 7ראש המדור התחיל להתעסק רק איציק שרצקי, שהוא על פי החלטת ראש האג* התחיל 

 8מדור מכשור אכיפה בפועל כרב פקד, להתעסק רק בפרוייקט והנאש  מונה להיות ראש 

 9  הייתי למעשה מפקד ישיר שלו. 

 10 מי היה אחראי אצלכ� על רכש, ציוד, א� זה ציוד משרדי.   ש.

 11ככלל ג  הנאש  וג  עוד קצי� במעבדה אחרת ארז כה� יכלו לרכוש ציוד. ככלל ה  יכלו   ת. 

 12לרכוש ציוד מקצועי שקשור למעבדה שלה  והיתה לה  קופה קטנה לכל מיני דברי  

 13  שותפי . ככלל ציוד מחשוב נרכש על ידי יחידת מחשוב. 

 14 אתה אומר ציוד מחשוב, מה לגבי התקני� ניידי�.   ש.

 15�. זה צרי+ להרכש על ידי יחידת מחשוב אגפית שלעיתי  במסגרת קופה קטנה, ככלל כ  ת. 

 16  הקשר בי� מחשוב למכשור אכיפה הוא קשר אדוק.

 17 איזו בקרות נעשו על הזנות ציוד מקופה קטנה, לא הזמנות מחשוב אלא הזמנות שלכ�.   ש.

 18ניצב. למיטב בעקרו� יש תוכנית שנתית שמאושרת בדר+ כלל עד רמת ראש האג* שדרגתו   ת. 

 19ה לא אושר על ידי ראש האג*, כי היו חילופי�. לגבי זכרוני אני לא בטוח, באותה שנה ז

 20  קופה קטנה אני הייתי חות  על זה ולגבי הציוד זה היה נרכש במסגרת תוכנית הרכש. 

 21 רכישה של עשרות דיסקי� ניידי� בעלות של אלפי שקלי� עברה דרכ,.   ש.

 22  זה לא עבר דרכי. למיטב זכרוני ספציפית   ת. 

 23 מי מגדיר צור,.  ש.

 24בדר+ כלל במקרה הזה לפחות. יש מקומות ששטח מגדיר את הצור+ והמטה רוכשי ,   ת. 

 25במקרה זה השטח והמטה אותה יחידה כי מתעסקי  בנושא ציוד מכשור אכיפה אותו 

 26  מדור הוא ג  שטח וג  מטה וג  רוכש. 

 27 $ קי. איזה צור, הוגדר לגבי התק$ נייד. דיסק או  ש.

 28לגבי דיסק או� קי ככלל זאת הייתה התפיסה שלי שלכל שוטר צרי+ להיות דיסק או� קי   ת. 

 29כיו� שאנו מכיני  מצגות. היו  כל אחד עובד על מערכת אינטרנט וג  על הרשת 

 30המשטרתית בפרט במיכשור אכיפה יש ג  מערכות נוספות שה� לא ישבו לפחות אז על 

 31בעיני לכל אחד במחלקה צרי+ להיות דיסק או� קי. זה הרשת המשטרתית לכ� יש צור+. 

 32  מבחינת הצור+

 33 בפועל מה קרה ע� זה?    ש.
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 1בעקרו� דיסק או קי זה ציוד שנדרש לכל האג* התנועה, לכ� בעיקרו� דיסק או קי אמור   ת. 

 2  להירכש ע"י יחידת מחשוב אגפית. 

 3 אחרי שאתה מגדיר את הצור,, מה השלבי� שאתה עושה כדי לוודא שהצור, מולא?   ש.

 4בפועל צריכי  לוודא מול הגו* הרוכש שיירכש, לפעמי  זה קורה באותה שנה ולפעמי    ת. 

 5  לא. 

 6 מי הודיע ל, שהנאש� נחקר במח"ש  ש.

 7  חוקר בש  גיא , הודיע לי טלפונית.   ת. 

 8 מה הוא הנחה אות,?   ש.

 9יו , למיטב זיכרנוי לנאש   14דכ� אותי לגבי עיכוב החקירה, הוא עדכ� אותי שמש+ הוא ע  ת. 

 10  אסור להיות במתק� משטרתי וליצור קשר ע  אנשי היחידה. 

 11  אלו הנחיות נתת לאנשי� של,?   ש. 

 12אני  לא יודע א� זה היה מיד אחרי, אבל אני זוכר שביקשתי מאיציק שרצקי להוציא את   ת. 

 � 13  מהכספת במשרד של הנאש� ולהביאו לאג' התנועה.האקדח של הנאש

 14  איזה ציוד דווח ל, שהיה?   ש.

 15וברכב היה רדיו פרטי של הנאש ,  דווח לי שהיה במשרד תמונות אישיות של הנאש   ת.

 16  ודווח לי שהדברי  האלה ג  הועברו אליו.

 17  מה דווח ל, על דברי� שנלקחו ממנו מהרכב?   ש. 

 18  לא דוח לי.   ת.

  19 

 20  :חקירה נגדית

 21ערכת לנאש� ראיו$ לפני תקופת ההשעיה? וש� הנאש� ביקש לקבל חזרה דברי� אישיי�   ש.

 22שלו וג� להעביר דברי� שנמצאי� אצלו ושייכי� למשטרה, למשל חבילה או שניי� של 

 23מסמכי� שיצאו מהטרנספורטר, באותה הזדמנות שהוצא ציוד אליו הביתה ושצרי, להחזיר 

 24  אות� למשטרה? 

 25  שני  אבל בהחלט יכול להיות.  3ני לא זוכר את האפשרות הזאת.  חלפו אני מודה שא  ת. 

 26תאשר לי שהתפקיד של הנאש� הצרי, תנועה רבה מאוד בי$ הרבה מאוד גורמי� שמחו3   ש.

 27דג$, מצלמות שבשטח, למעבדה בירושלי�. הוא היה צרי, לחלק את עצמו בי$ קרית גת, בית 

 28מכו$ התקני�, בי"ס לתנועה שג� אולי היו לו ש� דברי� ובעצ� הטרנספורטר שימש אותו 

 29 כמשרד נייד? 

 30בהחלט. למעשה בתפקיד כראש מדור ג  היחידות שהיה אחראי עליה , היו פזורות בי�   ת. 

 31נוספי  של  קרית גת, בירושלי  שני מקומות, ובית דג�, שזה ג  אני וג  ראש אג* וכוחות

 32האג* וג  בשטח. היתה לו ניידות. הוא נדרש לניידות מאוד גדולה. ג  מכו� התקני  

 33  ובי"ס לתנועה ברמלה

 34 ולכ$ הרכב שימש אותו כמשרד נייד?   ש.
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 1  בהחלט הגיוני, לגבי הציוד.    ת. 

 2תאשר לי שידעת מהנאש�, באופ$ אישי שהרכב הטרנספורטר שהיה צמוד אליו הרבה זמ$    ש.

 3באחת מהדלתות שלו ושהוא רוצה להכניסו לתיקו$, אני לא יודע א� זה יומיי� אחרי נפגע 

 4 שנעצר, בתקופה שנחקר? 

 5לא ברזולוציה כזו אבל ידעתי שיש פגיעה ברכב ושהוא צרי+ להיכנס לטיפול. אני לא זוכר   ת. 

 6י פחחות או משהו אחר, אבל ידעתי שהרכב צרי+ להיכנס לאיזה שהוא טיפול או תיקו�. אנ

 7  זוכר שזה היה סמו+, לא זוכר כמה סמו+. 

 8 אבל זה לא יכול להיות יותר משבוע וחצי או שבועיי�, זה יכול להיות יומיי� אחרי,    ש.

 9  זה היה צמוד, קשה לי לדעת בדיוק ימי .   ת. 

 10 בכל אופ$ שמעת מהנאש�?   ש.

 11  כ�.    ת. 

 12ו את הציוד המשטרתי? תאשר לי שכאשר הרכב נכנס לתיקו$ במוס,, חובה להוציא מתוכ  ש.

 13 אסור להכניסו ע� הציוד לתו, המוס,? 

 14כ�, בהנחה שזה מוס+ פרטי, בוודאי. רוב כלי רכב משטרתיי  מטופלי  במוסכי    ת. 

 15  חיצוניי . 

 16 עושי� זאת במוסכי� פרטיי�?  ג� כשמכניסי� למוסכי�,  ש.

 17  כ�.    ת. 

  18 

 19     : המאשימהסנ"צ איציק שרצקי לאחר שהוזהר כדי�, משיב לשאלות ב"כ 

 20  :חקירה חוזרת

 21 ? 2011מה היה תפקיד, במשטרה בשנת   ש.

 22, ולפני המעבר הזה הייתי ראש מדור מכשור 3בדיוק עברתי להיות ראש פרויקט א'    ת. 

 23  וטכנולוגיה באת"�. 

 24 מה היתה מערכת היחסית המקצועית של, ע� הנאש�?    ש.

 25בתקופה שהייתי ראש מכשור הוא היה ראש מעבדת מצלמות רמזור, תחתיי, וכשהופרד   ת. 

 26, הוא הפ+ להיות ראש מדור מכשור וטכנולוגיה, והיינו בשלב זה די 3המדור מפרויקט א

 27  ביחד. 

 28 כמה שני� אתה מכיר אותו?   ש.

 29  .  מהצבא. 18מגיל    ת. 

 30 קר במח"ש? ספר לבית המשפט על הפגישה של, ע� הנאש� אחרי שנח  ש.

 31בפגישה קיבלתי מראש המחלקה אלכס פרלמ� לפנות לנאש , להביא לו דברי  מהמשרד   ת. 

 32  ולקחת ממנו דברי  חזרה, להחזיר דברי  שהיו אצלו

 33 אלו דברי�?   ש.
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 1הבאתי לו תמונות מהמשרד, מכשיר ג'י.פי.אס וסי  של חב' אורנג', וכמה דיסק אוק קי,   ת. 

 2אות  מהרכב, ה  היו אצלו במשרד. נאמר לי ע"י דרור  ה  היו במשרד כשמישהו הוציא

 3שמואלי שהוציאו אות . דרור שמואלי הוציא אות  מהרכב של הנאש  למשרד שלו 

 4באג*.  המשרד במרכז כלל וג  רדיו טייפ פרטי שהוא התקי� ברכב שלו, אז לקחתי אותי 

 5  אלי למשרד ואחר כ+ מח"ש לקחו אותו. 

 6 יסק או$ קי? מה אמר ל, הנאש� לגבי הד  ש.

 7שאקח אות  אלי למשרד שלי בהר חוצבי . בנוס*, העברתי ממנו למשרד את השקית    ת. 

 8  שהיה בה כל מיני חומרי  הוראות הפעלה של מכשור אכיפה. 

 9 כשאתה עכשיו בהקמה, מי מזמי$ אצלכ� ציוד?   ש.

 10עשו דר+ היה פרויקט שנוהל בשיתו* ע  משרד ביטחו� פני , כל הדברי  שנעשו, נ 3א'  ת. 

 11תקציב הפרויקט, מי שניהל את הדברי  מדור מחשוב, כי לנו לא היה תקציב ועשינו זאת 

 12  דר+ מדור מחשוב. 

 13 כמה דיסקי� קשיחי� ניידי� הזמנת אלי,?   ש.

 14  דיסקי .  39איש ורציתי שיהיה לכול , אז בתחילה הזמנו  42היחידה בהקמה מנתה    ת. 

 15 כשחוקרי מח"ש עשו אצל, במעבדה חיפוש, כמה דיסקי� היו אצל,?   ש.

 16  . 29   ת. 

 17 ? 10איפה היו עוד    ש.

 18לא יודע, אני רק יודע שתפסו אות . ה  לא היו אצלי כי מסרתי אות  לנאש . במהל+    ת. 

 19 10חודש אוגוסט הנאש  ביקש ממני בשביל מעבדת מכשור ואכיפה.  אני נתתי לו 

 20 3למעבדה,  6, 10ור+ המעבדה ולקציני המדור, וג  אליו. בס+ הכול דיסקי  קשיחי  לצ

 21  לקציני מדור ואחד לו. 

 22 המעבדה שציינת עכשיו מי היה ראש מדור?   ש.

 23  ארז כה�.   ת. 

 24 אנו מדברי� על ציוד יקר, אי, העברות מתבצעות?    ש.

 25בתקופה ההיא היה מחס� וירטואלי לכל קבוצה, שהיו עושי  בו את הרישומי , היו   ת. 

 26עושי  העברה למחס� וירטואלי וכל הרישומי  היו נעשי  בכל יחידה באופ� ידני. למשל, 

 27והיו מעבירי  לש  את כל הדיסקי . פיזית  120למדור מחשוב היה מחס� שנקרא מחס� 

 28חידה עשתה את הרישו  ובמחס� הוירטואלי ידעו הדיסק היה אצל שוטרי  שוני , כל י

 29  רק באיזה יחידה כל דיסק נמצא, אבל לא אצל איזה שוטר. 

 30 דיסקי�, איפה זה נרש�, העברה נרשמה?  10כשאתה מעביר לנאש� את אות�   ש.

 31היא לא נרשמה. זה מדור אחד בהתהוות של הפרדה, אנו ג  חברי  הרבה שני , ועובדי     ת. 

 32  ולא היה צור+ בשלב זה להחתי , כשהמטרה היתה שבסופו של דבר ביחד הרבה שני

 33  שהוא ייחלק את הדיסקי  יירש  על כל אחד ואחד מי קיבל את הדיסק. 

  34 
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 1  : חקירה נגדית

 2עברה תקופה, אני רוצה לעבור על השקית של המסמכי� שהנאש� נת$ ל,, תאשר לי   ש.

 3שאלכס ביקש ממ, להעביר  שהפגישה הזאת היתה ביוזמת,, אתה התקשרת אליו ואמרת

 ?� 4 אליו דברי

 5  נכו�.    ת. 

 6 מה שהיה אצל גדעו$ במשרד הבאת.   ש.

 7  כ�.    ת. 

 8הוא נת$ ל, שקית ע� מסמכי� של עבודה שהוא אמר ל, שזו שקית שהיתה בבית, ועכשיו   ש.

 ?� 9 שהוא מושעה מישהו אחר צרי, לעבוד על המסמכי

 10, יכול להיות שג  דואר היה ש , אני לא זו שקית שהיו בה חוברות הפעלה, מסמכי    ת. 

 11  זוכר, שלוש שני  עברו. 

 12הוא אמר ל, שאת השקית של המסמכי� הוא הוציא ביחד ע� הציודי� האחרי�, הביתה,   ש.

 ?� 13 כי היה צרי, להכניס את האוטו לתיקו$ ועכשיו צרי, לעבוד עליה

 14מהרכב ושאקח את זה הוא נת� לי שקית, הוא אמר שנשאר לו בבית, זה חומר שהוריד   ת. 

 15  בחזרה למשרד, זה חומר שצרי+ אותו במשרד. 

 16דיסקי�, למרות שה�  9צה אחת את, אות� בי הדיסקי� הקשיחי�, תאשר לי שבעלג  ש.

 � 17מיועדי� לכתובות ספציפיות, עדיי$ לא חולקו, כי התלבטת� לחלק אות� אחרת, והחלטת

,� 18שמישהו קיבל ומשהו לא,  היה  שלא תיתנו בינתיי� לא' אחד, היה סיפור ע� הטלפוני

 ?� 19 קצת בלג$ במחלקה שלכ

 20אני יכול להסביר את התהלי+ מבחינת הטלפוני . היו טלפוני  שהותקנו ברכבי , זה   ת. 

 21טלפו� שטועני  בכס*, כמו מנגו, זה היה רק לרכבי . באיזה שהוא שלב המשטרה 

 22אז הוחלט להצמיד  החליטה שכל פלאפו� מוצמד לאד  ואי� פלאפוני  קבועי  ברכבי ,

 23את הפלאפוני  האלה לאנשי , ובעצה אחת הוחלט לחלק לזה או לאחר, היתה התמרמרות 

 24לאנשי  שלא קיבלו,  ובשלב זה אמרנו שנחכה ע  הדיסקי  הקשוחי , כדי שלא תהיה 

 25  לק אות  ולעשות חשיבה עוד פע . מהומה. לראות אי+ לח

 26  הא� לתת לאות� אנשי� או לאחרי�?   ש.

 27  משהו כזה  ת. 

 28 עד שלא חילקת� ג� לא אמרת� לאנשי� שה� עומדי� לקבל?    ש.

 29  כ�.    ת. 

 30 לגבי הדיסק או$ קי, לקחת מהמשרד, לא ראית מי הוציא אותו מהרכב?  ש.

 31באתי למשרד של הנאש , ופתח לי אותו דרור שמואלי, ואמרתי לו שאני צרי+ לקחת ציוד   ת. 

 32  בתו+ קופסא.  ה  היו פתוחי , לא בתו+ מהרכב, הוא אמר שהציוד נמצא פה והדיסקי

 33  אריזות. 

 34 לאיפה לקחת את הדיסקי�?   ש.
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 1  לכל הציוד שהיה אצלי, כולל כל הדיסקי  הקשיחי , בהר חוצבי  במשרד שלי   ת. 

 2  הא� זה היה לפי בקשת הנאש�?   ש. 

 3  כ�.   ת.

  4 

 5  :פקד מתי רצו� לאחר שהוזהר כדי�

 6   ? 2011מה היה תפקיד, בשנת   ש.

 7  תחבורה באג* תנועה. קצי�  ת. 

 8 , מה אנו רואי� פה? 15אני מציג ל, את ת/  ש.

 9. במשטרת ישראל הרכב  Z7הד* הזה מראה על טיפולי  שמבצעי  לניידת משטרה, בקוד   ת. 

 10כדי לעבור טיפול, חייב שתצא הוראת טיפול ההוראה נרשמת בד* הרכב, מקבלת מס' 

 11  הזמנה, והרכב רשאי לבצע את התיקו�. 

 12ר איזה שהיא פגיעה, תאונה, לא טיפול שגרתי, מה הפרוצדורה ואי, זה בא לידי עב א� רכב  ש.

 13 ביטוי במערכת? 

 14רכב שנגר  לו נזק או שהוא מגיע ע  פגיעה למוס+, נהג הרכב ממלא טפסי  וה  מוזני    ת. 

 15  תאונה.  Z6זה טיפול שגרתי,  Z6  .Z7בקוד 

 16  , מה היו התוצאות? Z6דיקה לגבי כשאתה מסרת הודעה במח"ש לגבי רכב זה, נעשתה ב  ש.

 17  לא היו רישומי  .z6ביקשתי לבדוק, ובדקתי טלפונית א  יש טפסי  ל  ת. 

 18 מה המשמעות?   ש.

 19  שלא היו טפסי  לנזק.   ת. 

  20 

 21  : נגדיתחקירה 

 22א� מציגי� ל, את אותו רכב טרנספורטר, ושואלי� א� הוא זקוק לפחחות, היית אומר כ$   ש.

 23 או לא? 

 24  נכו�, אני מוסמ+.    ת. 

 25 תאשר לי שא' אחד לא הראה ל, כדי שתגיד א� הרכב זקוק לפחחות?   ש.

 26  אני לא זוכר, יש הרבה מאוד רכבי .    ת. 

 27 רק כשהרכב מגיע למוס, לצור, תיקו$, מתחילי� למלא את הטפסי�?   ש.

 28רות אפשר לפני כ�, א  הרכב נגרר טבעי שיגיע למוס+ לפני שממלאי  טפסי . יש אפש  ת. 

 29  נוספת שלמשל, א  הוא קיבל מכה לפני שהוא מגיע למוס+ ממלאי  את הטפסי 

 30 אפשר שהוא קיבל מכה ומגיע למוס, וממלאי� את הטפסי� במוס,?   ש.

 31  כ�.    ת. 

 32 מהטופס שקיבלנו פה רואי� רק את הטיפולי� השגרתיי�, נכו$?   ש.

 33  כ�.    ת. 
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 1 תיקוני פחחות לא טיפול שגרתי?   ש.

 2  נכו�   ת. 

 3 15ג� א� היה טיפול שגרתי לא היה נית$ לראות בת  ש.

 4לבקשת מח"ש הגעתי למשרד, הדפסתי מהמערכת את ד* הטיפולי  השגרתי של הרכב   ת. 

 5  ופקססתי. 

 6אי אפשר לראות א� בכלל היה טיפול שאינו שגרתי. רכבי� צמודי� בדר, כלל אי$  15מת/  ת.ש.

 7  את� בעיה, רכבי� לא צמודי� זה פע� בחודש. 

 8  תה אישית לא ביצעת בדיקה של תיקוני� לא שגרתיי�. א  ש. 

 9  ביצעתי טלפונית בזמ� שהייתי במח"ש ומישהו אחר בדק את זה לא אני.   ת. 

 10אמר הנאש� בחקירה שלו שהוא התקשר אליי, באיזה שהו שלב ואמר ל, שהאוטו קיבל   ש.

 11מכה ושאמרת לו שהוא יכול לבוא בעוד יומי� שלושה להכניס את הרכב לתיקו$ המכה. 

 12שיחה כזאת אתה א� היית זוכר זה רק א� היו שואלי� אות, ממש בסמו, כי אתה מקבל 

 13 המו$ שיחות. 

 14  דקות שיחה בחודש.  3,000נכו�, היו לי   ת. 

 15, 01/02/12 –לכ$ שפנו אלי, לראשונה לברר א� הנאש� באמת התקשר אליי, עשו את זה. ב   ש.

 16 עשו את זה כמה חודשי� טובי� לאחר שהנאש� נזכר, זה לא דבר שאפשר לזכור בעל פה. 

 17השריטה זה שיחה נכו� ברור. רק א  זה נזק ממש גדול אז זה למלא דו"ח נוס*. על   ת. 

 18  שגרתית. 

 19אפילו מכה שלא מי יודע מה מכה שמישהו מתקשר אלי, להכניס את הרכב לתיקו$ זה   ש.

 20 שיחה שגרתית. 

 21  נכו�.   ת. 

 22 יכול להיות שלא היית זוכר את השיחה.   ש.

 23  א  זה קצי� בכיר כ�. במקרה זה לא זכרתי.   ת. 

 24 .05046273331באותה תקופה הטלפו$ שלי היה   ש.ת. 

  25 

 26  :לאחר שהוזהר כדי�ז כה� אר

 27  :חקריה ראשית

 28  אני רב פקד והיו  אני ראש מעבדת מיכשור אכיפה.   ת. .ש

  29 

 30  .16ת/ ומסומנתמקו� חקירה ראשית : הודעת העד מוגשת ב"כ הצדדי 

  31 

 32  :לאחר שהוזהר כדי�מר ברו+ דברה 

 33  :חקריה ראשית

 34  אני גיסו של הנאש  ומשמש כחבל� משטרה וקצי� לוגיסטיקה של מחלקת חבלה.   ת. ש.
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 1 מה זה אומר קצי$ לוגיסטיקה.   ש.

 2אחראי על כל הציוד של מחלקת החבלה באר� מהחידה הדרומית ועד הצפונית. אנו   ת. 

 3  מנהלי  את כל הציוד המבצעי שיש בכל השלוחות. 

 4 נה הנאש� ומבקש להזמי$ ציוד. ספר על המקרה שבו הוזמ$ ציוד, בעצ� פו  ש.

 5הנאש  פנה אלי ואמר לי שיש לה  בעיה של תקציב לגבי ציוד משרדי, ואנו בתו+   ת. 

 6המשטרה עוזרי  אחד לשני, לפעמי  יש לי חוסר בתקציב יש יחידות אחרות ואנו עוזרי  

 7 אחד לשני כי התקציבי  קטני . הוא פנה אלי לבקש עזרה בציוד משרדי לתנועה ואמרתי

 8  לו תשמע יש בעייה אנחנו גיסי 

 9, אני מבהיר שהכוונה הייתה שראיתי קושרי לעזור לו בגלל שאנחנו קרובי לשאלת בית המשפט

 10  , משפחה. 

 11הוא אמר אני יודע אני מבקש א  תוכל לעזור לי באישור. הוא אמר לי א  אני יכול לבדוק   ת. 

 ,� 12א  ראש המדור שלי יאשר, אמרתי בסדר והרמתי טלפו� לראש המדור ששמו יהודה פר

 13הוא היה ראש מדור פיתוח ותחזוקה, כ+ אנו נקראי  במחלקה. הוא אמר לי אי� בעייה אני 

 14  משרדי. מאשר ל+ לעזור לו בציוד 

 15 מה הייתה המגבלה א� בכלל.   ש.

 16וביקשתי מהנאש  שא  כבר  700, 800או  600לא זוכר. א  אני לא טועה זה היה בסביבות   ת. 

 17הוא הול+ לקחת את הציוד שהזמנתי בבית הספר לחבלה, מחברות ספירליות ודפדפות 

 18  שימשו+ את זה מהמקו  ויביא את זה אלי. 

 19 מאיפה בוצעה ההזמנה.   ש.

 20מחברת קרבי� שאז היא זכתה במכרז של משטרת ישראל וכל נושא ציוד המשרדי טונרי    ת. 

 21  וניירות צילו .

 22 כשהנאש� מסיי� ע� ההזמנה איזו בקרה נעשית על מה הוזמ$ ומה העלות.   ש.

 23רק ע  תעודת משלוח. אני מקבל תעודת משלוח שמסרתי לכ  לחוקר שחקר אותי, זאת   ת. 

 24  דת המשלוח. הבקרה שאנו עושי  ע  תעו

 25 לוקח את התעודת משלוח מה עושה איתה.   ש.

 26מתייק אותה במשרד כי זו הזמנה גלובלית ובתו+ ההזמנה הגלובלית מבצעי  את ההזמנות   ת. 

 27של הציוד. א  אני מזמי� ציוד לבית ספר לחבלה ש  זה כמויות גדולות ומתייק את תעודת 

 28  המשלוח בקלסר. 

 29 ליעד שלו. מי מוודא שהציוד שנרכש מגיע   ש.

 30ציוד שמגיע אלי אני מבקר אותו. ציוד שמגיע ליחידה אחרת אותו אפסנאי או נאמ� ציוד   ת. 

 31כמו שאנו קוראי  בשפת החבלה הוא מוודא שהציוד אצלו. ברגע שהציוד יוצא ממני, אותו 

 32דבר שאני נות� ציוד ליחידת חבלה גליל היא הולכת לחבלה גליל מעבר לזה אני לא יודע. כי 

 33מגיע נעל  באוויר אי� עליו רישו  אי� עליו שו  דבר. זה נחשב ציוד  זה ציוד שברגע שהוא

 34מתכלה שאי� עליו רישו  .יש בחבלה המו� ציוד שאני רוכש שאי� רישו  הרישו  
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 1ת הממוחשבת הראשוני זה הקליטה במחס� שזה הזמנות מסודרות שיוצאות דר+ המערכ

 2ראשונית על הזמנות שעוברות לאישורי  של חשבות משטרת ישראל, עושי  קליטה 

 3המחס� כי בהזמנה מפורט בדיוק מה אתה קונה. ויש המו� ציוד שאני רוכש שהוא מתכלה 

 4  ואז הקליטה הראשונה במחס� חבלה ואז אני מנפק אותו לאחת היחידות והיא נעלמת. 

 5מי שמבקר את המערכת הממוחשבת בחשבות אי, הוא יודע א� זה  11אני מראה ל, את ת/  ש.

 6 הנאש� או אחרת.  סופק ליחידת

 7לגבי ציוד משרדי אי� רישו  אי� מעקב. זה לא מגיע לחשבות. זה לא הזמנה רגילה   ת. 

 8שעושי  מול משטרת ישראל אלא הזמנה מתו+ תקציב. יש במשטרה תקציב רבעוני שכל 

 9יחידה מקבלת וההזמנה מבוצעת מול הספק ישירות. ברגע שהזמנתי את הפריטי  הסכו  

 10  זה מתקזז הציוד לא נרש  ולא עובר תהלי+ של רישו  בכלל. ירד מס+ הרבעו� ו

 11פונה אלי, שוטר מיחידה אחרת ומבקש סיוע לרכישת ציוד משרדי כי אי$ לו תקציב ול, יש   ש.

 12 תקציב. אי, אתה או כל אחד יודע שבאמת יש צור, ביחידה בדבר הזה. 

 13שלה  כמו אפסנאי . לא כל שוטר מגיע ומבקש עזרה בציוד, יש אנשי  שזה התפקיד   ת. 

 14הוא מקבל ציוד ממנת ממחלקת הקשר הוא מקבל ציוד ממדור ציוד מבחינת ריהוט אותו ב� 

 15אד  רלבנטי לתפקיד, ברגע שיוצא ציוד לא משנה איזה ציוד הוא מזמי� הבקרה היחידה 

 16היא ביחידה. יש ספירות מלאי לציוד רלבנטי מסוי  שמתבצעת אחת לשנה. זה נוהל של 

 17  ל לבצע את הספירות מלאי על ציוד רשו  לא על ציוד לא רשו . משטרת ישרא

  18 

 19  :חקירה נגדית

 20ציינת קוד� שביקשת מהנאש� שיעביר ל, את מחברות הספירלה ודפדפות. הכוונה היא   ש.

 21 שכשהוא עושה הזמנה שיזמי$ ג� מחברות ספירלה ודפדפות ויביא ל,

 22  . הנאש  העביר לי אות . 11לא. אני ביצעתי את ההזמנה שהוא יביא אלי. הי נכנסה לת/  ת. 

 23מע"מ מגיעי� פחות או  א� מנקי� את אות$ מחברות ספירלה ודפדפות והסכו� הכללי לפני  ש.

 24 5.  800 –יותר ל 

 25  נכו�.   ת. 

  26 

 27  : אלו עדיי. ב"כ המאשימה

  28 

 29 העיד. : לנאש� הוסברו זכויותיו והוא בוחר לב"כ הנאש 

 30 

 31  :לאחר שהוזהר כדי�הנאש  גדעו� גואלי 

 32  :חקריה ראשית
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 1תסביר לבית המשפט מה קרה קוד� כל שהיית צרי, להכניס ציוד משטרתי הביתה, אחר כ,   ש.

 2נעבור ציוד ציוד ותית$ לגביו הסבר ותסביר איפה היה בבית ולמה היה. למה היה צרי, 

 3 טרנפורטר.להעביר ציוד מהטרנספורטר הביתה ולמה זה היה ב

 4אני התקשרתי אישית למתי וקבעתי איתו שאני אכניס את הרכב לתיקו� במוס+. הרכב   ת. 

 5שלי כמו שהבנת  אני נע בכל האר� היה לי ציוד ברכב נאלצתי להוריד את הציוד בבית. 

 6במספר שמתי בארו� של הב� שלי  9הורדתי אותו אישי בבית כאשר את האר דיסקי  

 7רשו  עליה  משטרת ישראל, חמש בקופסא ועוד  ליעד, יש לו ארו� גדול בבית עמוק היה

 8חמש שהיו בקופסא אבל על כול  היה רשו  משטרת ישראל. שמתי בתא שא* אחד לא 

 9  ייגע בה . 

 10 מה עושה ליעד באותו הזמ$.   ש.

 11  בעיקרו� הב� שלי היה בצבא.  ת. 

 12 מה קרה ע� הניירות צילו�.   ש.

 13היה לי באוטו חבילת נייר צילו , שהייתה כמו מעמד כזה, הוא היה אצלי שלושה חודשי    ת. 

 14באוטו הוא היה תופס לי את הציוד שלא ינוע באוטו. רואי  שבתחתית היא מלוכלכת 

 15  שהייתה ש  הרבה זמ�, היא שימשה כמשקולת. 

 16 הא� יש ל, משהו להוסי'.   ש.

 17  לא.   ת. 

 18 בית. אתה מוריד את הדברי� איפה ב  ש.

 19 4או  3 –הורדתי את ההר דיסקי שמתי בארו� בחדר של הילד. הורדתי את הנייר צילו ו   ת. 

 20  שקיות כאשר שקית אחת של קרבי� שמתי על הגר  של המדרגות אצלי בבית. 

 21 אמרת שהורדת את הנייר צילו�, שקית של קרבי3 ועוד שקית אחת או שתי� שמה היו בה.   ש.

 22  של העבודה.  היו בה מסמכי , ניירת  ת. 

 23חו3 מהניירת הזו, נמצאו בסופו של דבר ג� בחדר שינה קופסא של סילבר ליי$ ודפי ממו של   ש.

 24 חברת ארכה. 

 25ה  היו באחת השקיות וכנראה אשתי שמה אות  ש  בחדר עבודה. יש לי ש  קופסא.   ת. 

 26  ליד הכרית שלי. 

 27 מי הכניס מהכניסה לבית את ניירות הצילו� למחס$.   ש.

 28  תי.אש  ת. 

 29מי הכניס מהכניסה לבית את השקיות של קרבי3, המסמכי� ודפי ממו ע� התקליטורי�   ש.

 30 ומשקפי המג$ לחדר השינה. 

 31  אשתי ואמרתי בחקירה ראשונית.   ת. 

 32 איפה ה� היו מסודרי� בחדר השינה השקיות.   ש.

 33ה מש  יש לי שידה שאני ייש� בצד ימי�, היא שמה לי את זה ליד הראש שלי בסמו+ לשיד  ת. 

 34  זה נלקח רק השקית של קרבי� השקיות הלבנות לא נלקחו. 
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 1נתפס ג� דיסקי� לא רק בחדר שינה נתפסו דיבקי� של סילבר ליי$ בחדר של הב$ ליעד. של   ש.

 2 מי זה. 

 3ה  היו שלי. כל מח"ש ראו הכל כולל הדיסקי . הב� שלי מתעסק במוזיקה מתופ*   ת. 

 4  ותקליט� והוא משתמש בה . 

 5 איפה היו הדיסקי� בחדר של הב$.   ש.

 6  בארו� גלו לעי�.   ת. 

 7 את ההר דיסקי� אפשר לראות בעי$.   ש.

 8  היה קשה, כי הכנסתי עמוק עמוק שא* אחד לא ייגע בה .   ת. 

 9 מה הגובה של הארו$.   ש.

 10  .60. העומק 1.80בה בגו המד*  ת. 

 11 יש ל, מה להוסי' על מה שברו, אמר או להעיר או להוסי'.   ש.

 12אני מאשר את כל הדברי , כולל מה שברו+ ואיציק אמר. ההר דיסקי  אני רוצה להבחי�   ת. 

 13בינ  לבי� הציוד המשרדי ובי� הקופסא של הניירות צילו  במחס� נעליי . ההר דיסקי  

 14נלקחו על ידי איציק כאשר אני הייתי מודע והוא היה מודע לא� ה  הולכי  כל אחד ואחד. 

 15גנבתי חס וחלילה. היו כתובות להר דיסקי  האלו. הציוד זה לא משהו שאני הלכתי ו

 16המשרדי נדרש על ידי המעבדה בגלל חוסר ציוד שלא היה לנו נקודות באי אר פי לכ� 

 17נאלצתי לבקש מברו+ לטובת המעבדות. יש לנו תקציב של נקודות, לפי הנקודות אנו 

 18לי  אות� אי אפשר מנצלי  כל נקודות. יש נקודות תקציב של קניית ציוד וברגע שמנצ

 19לקנות יותר. הציוד שנרכש מברו+ היה נועד לתפעול המערכות בשטח ובמשרד על 

 20דיסקי . היינו מפעילי  את המערכות בדיסקי  והיה צרי+ לרשו  על דיסקי  בלורד לא 

 21מחיק ורוב הציוד הוא כזה. מעבר לזה היה לנו ג  תמונות, כי עבדנו בתנאי חוש+ היה צרי+ 

 22וכמוב� מרקרי  ג . אפשר לראות מהכמות שזו כמות לא הגיונית מקטע עטי  בצבעי  

 23להמציא שב� אד  גונב. זו כמות אדירה זה ג  לא נועד לבתי ספר בכלל וג  זה כמות 

 24  אדירה. אי� בזה שימוש. 

 25 כמה זמ$ קוד� היית ש� ורכשת את הציוד.  18/09תעודת המשלוח הייתה ב   ש.

 26  . אולי יומיי  שלושה לא זוכר  ת. 

 27ה הוצאת פריט כלשהו מהחבילה של הא� אתה חו3 מהמחברות שהעברת לברו,, הא� את  ש.

 28 קרבי3 או שחוקרי המח"ש תפסו את החבילה במלואה. 

 29תפסו במלואה, לא נגעתי בפריט ש . לא היה חסר ש  א* פריט. כשאני הזמנתי את   ת. 

 30אחת שלי ואחת של הציוד בקרבי� נתתי את הרשימה ואחר כ+ באתי ולקחתי שתי שקיות 

 31  ברו+. 

 32 כמה זמ$ הייתה השקית הזו בחדר השינה של, .  ש.

 33  חמישה ימי  משהו כזה.   ת. 

 34 למה לא הורדת אותה במעבדה או באיזה שהו מקו�, למה נשארה באוטו.   ש.
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 1דבר ראשו� התכוונתי להכניס את האוטו למוס+ ביו  ראשו�, הייתי ברצ* עבודה מטור*,   ת. 

 2דות לכ� הנושא התעכב עד התפיסה זה היה ס+ הכל שלושה ארבעה הייתי ר� בי� המעב

 3  ימי . 

 4רצקי ולמה אות� ימה לגבי הכונני� הקשיחי�, כמה זמ$ לפני כ$ קיבלת אות� מאיציק ש  ש.

 5 לא שמת במעבדה. 

 6איציק נת� אות  במהל+ אוגוסט לא זוכר תארי+ מדוייק, שמתי באוטו האוטו הוא כמו ק�   ת. 

 7למשרד כי לא רציתי אנשי  יראו אות  ויהיה וויכוחי  תביא לי מה משרד, ה  לא עלו 

 8  תביא לי. 

 9 הקופסא ע� ניירות הצילו�.   ש.

 10הסברתי היא הייתה כמו עוג�, שכאשר הייתי מביא ציוד זה היה מחזיק לי שהציוד לא   ת. 

 11  ינוע לי באוטו ולא יזוז מצד לצד. 

 12ממה שקרה זה לא תפוס ההתנהגות שלי, אני לא טיפוס גנב, אני בא לכא� להעיד. כל ציוד   ת. ש.

 13כל מכשירי הינשו*. אני  3האכיפה במדינת ישראל אני גרמתי להכניס אותו. א  זה הבי 

 14אישית דאגתי שכל מכשיר שנכנס למדינת ישראל יעבור דר+ מכו� התקני  מה שלא היה 

 15אני נכה צה"ל של תאונת דרכי , לאור+ כל הדר+ והחיי   בעבר, דאגתי לאכיפה מוגברת.

 16  עד יו  מותי אלח  בתאונות דרכי . 

  17 

 18  :חקירה נגדית

 19  אתה בתפקיד, היית אחראי רכש.   ש.

 20  נכו�.  ת. 

 21 הכרת טוב את מערכת ההזמנות.   ש.

 22  אני אישית לא הזמנתי ציוד היה לי אומנ  קוד מי שהזמי� בפועל זה דרור ויגאל.   ת. 

 23 התעסקת באותה תקופה ע� ציוד יקר יחסית של כונני� ניידי�. אתה   ש.

 24  לא התעסקתי, ביקש ממני איציק להזמי� לו, הזמנתי לו את הכונני  והעברתי לו אות .   ת. 

 25 תסכי� איתי שהדבר לא נרש�.  ש.

 26הזמנתי ממנת ה  היו צריכי  להכניס למחס�, זה שה  לא הכניסו לא ידעתי בכלל כול    ת. 

 27  . 3לא'ידעו שזה 

 28 .3ז"א כל הכונני� יועדו לא'  ש.

 29  .39ובפועל התקבלו  42כ�, איציק העיד שהיה צרי+   ת. 

 30 זה נכו$ שמשכת ממנו עשרה אליי,.   ש.

 31  זה נכו�. הוא הביא לי אות  וכל אחד לא� הוא הול+.  ת. 

 32 הכונני� האלה מי היה חתו� עליה�. למי דיווחת שה� אצל,.   ש.

 33כשקיבלנו אות  מנת היו צריכי  להכניס למחס�, חלק מהאנשי  שביקשו אמרתי שאי�   ת. 

 34  בעיה שה  יקבלו, שיש מסמכי , אי� דבר כזה שלהר דיסקי  האלה לא הייתה כתובת. 
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 1 אתה אומר שהייתה כתובת ידעת� מי במעבדות השונות הול, לקבל וכמה.   ש.

 2כעיקרו� ידענו. היה לנו בעיה ע  נושא של טלפוני , אמרנו שנית� לזה עוד מחשבה, בגלל   ת. 

 3המחשבה הזמ� התעכב מבחינת החלוקה. יש לי פה תובע שעבד איתנו צמוד והוא יכול 

 4להציג את המסמ+ הזה, וג  אני יכול להראות את האס א  אס שהוא ידע שיש לי דיסקי  

 5  . 1מסומ� נ/ואני צרי+ לחלק אות . המסמ+ 

 6 הכונני� שנתפסו נתפסו בחדר של הב$ של, ליעד.   ש.

 7  נכו�.   ת. 

 8 בחדר עוד היה הרבה ציוד ששיי, לליעד עצמו.   ש.

 9זה התחביב שלו שעד שהתגייס לצבא היה הנדסאי והיה מתופ*. היה ש  ציוד של   ת. 

 10דיסקי  תקליט�, דיסקי  היה וכל הקטע של המוזיקה שלו לא מעבר לזה. וכמוב� שההר 

 11  היו בתו+ הארו� בצד בפני . ובאותה השבת הוא לא בא הוא היה בצבא. 

 12 לא היה עליה� שו� סימו$ "לא לגעת"  ש.

 13היה ש  שלט אדו  באזהרה משטרת ישראל, אני חינכתי את הבית שלי על ערכי  של   ת. 

 14משטרה של יושרה. בחיי  על כל הציוד היה רשו  משטרת ישראל, מה אני ארשו  אסור 

 15  זהרה, משטרת ישראל, זה לא אזהרה מספיק?א

 16 את הציוד הגדרת בחקירה של, כציוד רגיש ועדי$.    ש.

 17  נכו�, ג  עכשיו אני מגדיר אותו.   ת. 

 18 באותה תקופה היה מוצמד אלי, טרנספורטר משטרתית.   ש.

 19  נכו�.   ת. 

 20 אתה ע� הרכב הזה נהגת להסתובב הרבה.   ש.

 21  כ�. הסתובבתי בכל האר�.   ת. 

 22 הציוד הרגיש מסתובב ברכב לפחות חודש וחצי.   ש.

 23  כ�.   ת. 

 24 זה לפי מה שאתה אומר.   ש.

 25  כ�.   ת. 

 26 קוד� סיפרת שאת הציוד פרקת מהרכב כי הוא צרי, לעבור טיפול.   ש.

 27  נכו�.   ת. 

 28 אמרת שאשת, פזרה אותו בבית.   ש.

 29אני אמרתי בחקירה הראשונית שזה יו  שהיה לא קל בשבילי. נתתי את הטלפו� של   ת. 

 30אשתי שתבדקו, באותו רגע יכלת  לבדוק הכל. נתתי לכ  את האופציה במח"ש באו� ליי� 

 31  יכלת  לבדוק את זה. אשתי היא שפיזרה את הציוד בבית. בוודאי. 

 32 את הכונני� הקשיחי� מי ש� בארו$ בחדר של הילד.   ש.

 33  אני אישית.   . ת

 34 לא אשת, פזרה בבית את הכונני�.   ש.
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 1  לא.   ת. 

 2 הציוד היה מפוזר על פני כמה חדרי� בבית.   ש.

 3הוא לא היה מפוזר על פני כמה חדרי  בבית, הציוד היה סגור הועלה לחדר השינה שלי   ת. 

 4דיסקי  בחדר הב�, אשתי העלתה את הציוד מגר  המדרגות לחדר השינה למעט ההר 

 5החדרי  של הילדי  רחוקי  מהחדר שלי. אנו בתארי+ שאחרי שנת הלימודי , זה שלי. 

 6לא בכלל סמו+ לשנת הלימודי  וא* אחד לא נגע בו והוא של  והציוד לפרויקטי , זה לא 

 7  הגיוני כל מה שאת  אומרי . 

 8 הציוד שנתפס בחדר השינה של, ושל אשת,, נתפס בחדר עבודה או חדר שינה.   ש.

 9מופרד מחדרי השינה של הילדי  שלי בכלל אי� בניה   10על  4החדר השינה שלי הוא   ת. 

 10קשר. מח"ש יכולי  להעיד על זה. הציוד היה בקצה של החדר ליד הראש שלי איפה 

 11שהראש שלי מונח של  וסגור כולל ציוד כולל ניירת, וכולל השקית של קרבי� ושתי 

 12  שקיות של ניירת. 

 13 ינת עבודה ע� כורסה. יש ל, בחדר השינה פ  ש.

 14  יש לי שתי כורסאות שאני יושב ש  בלילות לעבודתי. עבדתי ש  שני  רבות.   ת. 

 15 אתה סיפרת בחקירה הראשית ובנגדית שהציוד נתפס בחדר השינה ליד המיטה בצד של,.   ש.

 16  ה  לקחו ממח"ש ליד המיטה שלי.   ת. 

 17 במקו� אחר.  אמרת שהוא נתפס בפינת העבודה ליד הכורסא 21/09 –ב   ש.

 18היו ש  שלוש שקיות ליד הכרית שלי. מה שהבנתי מאשתי שלקחו כמה פריטי  ושמו על   ת. 

 19  הכורסא שלי, המרחק שני מטר בי� הכורסא לראש שלי. 

 20 ברור שאתה מאוד דואג למשפחה ובאותה תקופה רכשת רכב לב$ הבכור.   ש.

 21  רכשתי רכב לא חדש.   ת. 

 22 היית באותה תקופה במינוס לא קט$ בשני חשבונות הבנק של,.   ש.

 23  נכו�. את הרכב של הב� שלי עדיי� לא מכרתי.   ת. 

 24 י� שנתפסו אצל, במשרד, הדיס או$ קי, היה עליה� מוזיקה.יידבהתקני� הנ  ש.

 25דיסק או� קי שלי פרטי  שהיה בה  מוזיקה כולל היה בה  חומר משטרתי, והיה כמה   ת. 

 26ק הפרטי שלי שנמצא במח"ש שא* אחד לא הביא לי אותו מאז. ה  לקחו את הרדיו דיס

 27  זה רכוש פרטי שלי שאני פיניתי אותו אישית. זה וה  בשלה  ע  זה מאז. 

 28 באותה תקופה היה מחסור של ציוד משרדי ודיס או$ קי וכו'.   ש.

 29דיסק או� קי לא היו צריכי  היה צור+ בציוד משרדי בגלל שהיה נקודות באי אר פי בגלל   ת. 

 30שהיה דרישה מהמעבדה ביקשתי את הציוד הזה. הלכתי עד בית שמאי הלכתי לבוס שלו 

 31  ודאגתי לאישור ורק אחרי זה כמוב� לקחתי את הציוד. 

 32 אתה ביקשת מהבוס שלו.   ש.

 33  בוס שלו בגלל שהנושא ביני לבינו רגיש. ביקשתי מגיסי ברו+ שיבקש מה  ת. 
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 1אתה מדבר על כ, שפנית ליחידה אחרת בשביל לרכוש ציוד ליחידה של, שבזמ$ הזה אצל,   ש.

 2 ברכב יש ציוד הרבה מאוד זמ$. 

 3  אי� לי ציוד. איזה ציוד היה לי.   ת. 

 4 דפי צילו�.  ש.

 5  לא הזמנתי דפי צילו , מה שהיה חסר הזמנתי.  ת. 

 6 קרה לו הנזק.  הרכב של, מתי  ש.

 7שבוע וחצי שבועיי  לפניכ� קיבלתי מכה  בדלת השתפש* לי אמרו לי להכניס אותו ולמלא   ת. 

 8את הטפסי  ותאמתי ע  מתי. התברברתי בגלל כל הריצות. כל היו  לשמוע תרו� לכא� 

 9  ולכא� זו תקופה לא קלה. 

 10 בסיו� החקירה במח"ש הורחקת מהיחידה.   ש.

 11 . עד היו  לא הייתי בא* מתק� משטרתי ולא אהיה עד שלא יתנו לא התקרבתי לא* מקו  ת. 

 12  לי אישור להיכנס למתק� משטרתי. אני רב פקד אני יודע את נקודות התורפה האלה. 

 13 על חוסרי� בציוד והציוד שנתפס אצל, בבית.  אתה ידעת שנחקרת  ש.

 14  א* אחד לא אמר לי על חוסר לא היה א* חוסר בציוד.   ת. 

 15 שגנבת אותו.  אחד החשדות  ש.

 16  כ�.   ת. 

 17אחרי החקירה אתה מבקש משרצקי שיוציא מהרכב הצמוד אלי, דיס או$ קי וייקח אליו   ש.

 18 למשרד. 

 19היה לי באוטו בי� שתי הכיסאות היה ארו� שהייתי ש  ש  מסמכי  שהורדתי את הציוד   ת. 

 20הציוד והייתה החקירה ידעתי שנשאר ש  ציוד ששכחתי אותו. אמרתי לו שיוריד את כל 

 21  וייקח למשרד. הבנתי רק היו  שדרור עשה את זה.

 22 כשאתה נחקרת במח"ש על הציוד שיש אצל, בבית אמרת שיש ל, ציוד נוס' באוטו.   ש.

 23  לא אמרתי כי א* אחד לא שאל אותי.   ת. 

 24 הדיס או$ קי היו ברכב לפני שהדו"ח הכוונה לתאונה וכו' נכו$?  ש.

 25  כ� לצרכי עבודה ה  היו.   ת. 

 26 ה� נשארו כל התקופה ברכב למרות שרצית להכניס אותו למוס,.   ש.

 27הדיסק או� היו ברכב ועבדתי אית . הייתי צרי+ לרו� לכל מיני בתי ספר, הייתי חייב   ת. 

 28  לבדוק את כל אלה שצילמו ש  והורדתי את הכל. כ� וודאי. 

  29 

 30  :חקירה חוזרת

 31 .5, 3,4 –למה כל הציוד ירד והדיס או$ קי לא ירדו ה   ש.

 32היה לי ש  שתי מגירות כנראה שלא שמתי לב ולא ראיתי אות . אי� לי הסבר הגודל   ת. 

 33  שלה  זה חצי אצבע. 

  34 
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 1  :כדי� הלאחר שהוזהרהגב' חני גואלי 

 2  :חקריה ראשית

 3אני אשתו של הנאש  ואני יודעת למה אני פה. כמה ימי  לפני החקירה של בעלי, נדמה   ת. ש.

 4לי שזה היה ביו  חמישי הוא הוריד ציוד מהרכב שלו שלוש שקיות לבנות ע  ניירות ועוד 

 5שקית של קרבי� והניח על המדרגות והל+ היה צרי+ לטפל בנושא הרכב הייתה לו בעייה 

 6לנקות את הבית, העלתי את כל הציוד למעלה השקיות, ע  הרכב ואני הייתי חייבת 

 7הנחתי בחדר השינה איפה שהילדי  לא נכנסי  ולא נוגעי  בדברי . שאלתי אותו מספר 

 8  לקחת את הציוד לעבודה, הוא אמר כ� וזה לקח כמה ימי  וזהו. פעמי  א  הוא מתכוו� 

 9 ראית ש� ג� חבילה של ניירות.   ש.

 10הייתה חבילה של ניירות כבדה, אנו גרי  בשתי קומות, גררתי את הקופסא שהייתה   ת. 

 11  סגורה בחבק וגררתי אותה לחדר הנעליי  שנמצא בקומת הכניסה מול הדלת. 

 12  :חקירה נגדית

 13 את מתארת שהציוד שבעל, הוריד היה שלוש שקיות.   ש.

 14  בער+ שלוש שקיות לבנות ושקית קרבי� והקופסא.   ת. 

 15 הוריד מחשב כלשהו.  הוא לא  ש.

 16  לא שראיתי.   ת. 

 17 ידעת שהציוד שיי, למשטרה.   ש.

 18הוא לפעמי  היה מוריד ציוד כשהיה תקלה ברכב, זו לא פע  ראשונה ולמחרת היה מחזיר   ת. 

 19  את הציוד. 

  20 

 21  : אלו עדי. ב"כ הנאש 

 22 

 23  :סיכומי 

 24בביתו של הנאש� נתפס ציוד משטרתי רב בשווי אלפי שקלי� שלמעשה גדר  :ב"כ המאשימה

 25המחלוקת היתה בתיק מה עשה ש� הציוד. הנאש� ביקש לטעו$ שהציוד שהוא פרק מהרכב 

 26משטרתי שהיה מוצמד אליו כדי להכניס את הרכב למוס,. העיד פה מתי רצו$ מי שהיה קצי$ אחראי 

 27פברואר למעלה משלושה חודשי� לפני נערכה בדיקה ולא  בעני$ זה בתחבורה, הוא העיד שבחודש

 28נעשתה הזמנה. כפי שעלה בחקירתו הנגדית של הנאש� כ$ נשאר ברכב ציוד אחר לדוגמת מספר 

 29חדרי� כשהציוד היקר יותר כונני� ניידי�. כמו כ$, הציוד שנתפס בביתו של הנאש� פוזר במספר 

� 30ציוד מסוג דומה כמלבד המדבקה של משטרת  אות� כונני� ניידי� נמצא בחדר של הב$ יחד ע

 31ישראל לא היה לו שו� סימו$ אחר שיכול ללמד על זה שמישהו מנוע מלהשתמש בציוד זה. זה ציוד 

 32בתו, ארו$ על גבי מד' שלצידו דיסקי� ששייכי� לב$...,. מי שעלה בעדויות א� זה של קצי$ 

 33רישו� של השימוש בה�, כשה נעשית הלוגיסטיקה מר ברו, אי$ מעקב אחרי פריטי� מתכלי� אי$ 

 34הזמנה באמצעות תקציב של יחידה אחרת א' אחד לא יודע א� הציוד הגיע ליעדו או לא הגיע ליעדו 
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 1א� הציוד היה נדרש מלכתחילה. הציוד שנרכש באמצעות התקציב של מער, החבלה נמצא בחדר 

 2ליד ראש המיטה קרוב וכו' השינה בחדר עבודה לפי הודעתו של הנאש� בחקירה. הטענה שזה נמצא 

 3עלה רק עכשיו במשקל הנמו,. הנאש� ג� לא הצליח עד עכשיו להסביר מדוע הוא מסתובב ע� ציוד 

 4רגיש וייקר והציוד מטלטל איתו ממקו� למקו� וחשו' לנזק� ולגנבות שיש דרישה לציוד ביחידה. 

 5ונאל3  ציוד ולא קיבלבהקשר זה מפנה להודעת ארז כה$ קצי$ המעבדה. ש� אמר שהיה צרי, את ה

 6לקחת את הציוד מקופה קטנה. אז עכשיו מבקשי� לטעו$ שהציוד מטלטל באר3 ומאופס$ בארו$. 

 7מדובר בציוד באלפי שקלי�. הנאש� לא ממש ידע להסביר למה את כל הציוד פיזר בבית אבל הדיס 

8� אבל דיס או$ קי או$ קי השאיר ברכב א� כל כ, היה לו חשוב לשמור על הציוד, חבילות דפי� הורי 

 9לא הוריד מ$ הרכב. הדיסק או$ קי לא ציי$ במח"ש שיש לו עוד ציוד ברכב. אבל זכר להגיד לידידו 

 10משכבר הימי� שירצקי שיוציא מהאוטו שישי� במשרד לאחר שנחקר והושעה מהיחידה בה שרת. 

 11יוד נמצא אצל ראינו את ההתנהלות ואנו רואי� שבאי� אנשי� שצריכי� ציוד ולא קיבלו אותו והצ

 12הב$ בארו$. נטע$ בתחילה שלא ידעו למי לחלק ואי, רוצי� לחלק את הכונני�, ידעו טוב מאוד למי 

 13רוצי� לחלק את הכונני� הניידי� זאת לא הסיבה שבגללה ה� לא הגיעו ליחידה. ה� לא הגיעו 

 14ת שלה. ליחידה כי ה� יורתו בדר,. תוק' תפקיד הנאש� לדעת אי, המערכת עובדת ומה המגבלו

 � 15היה בזמ$ ובמקו� שבו נערכו הזמנות גדולות ללא פיקוח לצור, הקמה של יחידה חדשה. הכיר ג

 16את המערכת של התקציב הרבעוני לצרכי רכישת ציוד, פנה לאד� שיסייע לו בזה, קרוב משפחה. 

 17אני מזכיר כי מצבו גיו$. יההסברי� על כ, שנשכחו באוטו למש, חודשי� אינ� מתיישבי� ע� הה

 18  הכלכלי של הנאש� באותה עת שזו נסיבה בעלת משקל נמו, א, זו נסיבה. 

  19 

 20אני מתאר לעצמי שהחיי� מזמני� לנו הרבה סיטואציות כמו זו שהתרחשה לנאש�. : ב"כ הנאש 

 21ואפשר לשאול הרבה מאוד פעמי� שאלות בחיי� שמתנהלי� באפיק שלה� וזה בדיוק מה שהתרחש 

 22איציק שרצקי, הכונני� הניידי� האלה לא היו עלומי�, ה� ניתנו פה. הכונני� הניידי�, שמענו את 

 23לנאש� בעצה אחת ע� איציק שרצקי, בידיעתו והייתה לה� כתובת א� כי לא כתובת סופית. פה 

 24העיד שרצקי ואמר כל עוד לא החלטנו סופית אי, לחלק אות�, אז לא חילקנו אות� כדי לא 

 25כיוו$ שהרבה אנשי� במערכת רצו אות� ג� לא הציגו בפני ליצור...,. כיוו$ שהכונני� היו דרושי� ו

 � 26אנשי� ולכ$ היו ברכב עד החלוקה. הכונני� אלה שה� ציוד יקר משו� כ, הנאש� לקח אות

 27אישית ולא הניח לאשתו שתפזר בבית מה שאפשר לעשות לגבי שאר הציודי� וש� במקו� הכי בטוח 

 28לא בטעות לאבד אות� בצורה כזו או אחרת. הוא שא' אחד מבחינתו לא יכול להגיע אליה� ואפילו 

 29ש� במד' העליו$ בחדר של הב$, עמוק במד' באריזות שמכוסות במדבקות של משטרה. צרי, לתת 

 30קרדיט לנאש� ולאשתו שה� כמו שהוא העיד על עצמו הוא לא ייל, ויגנוב וישי� ציוד בבית לשימוש 

 31ולא יהרוס את כל החינו, שנת$ לילדי�.  הילדי� ששלט של מדבקה גדולה של משטרה עוטפת אותו

 32כל אד� נורמטיבי היה נוהג כ,, וג� א� חלילה היה מועד היה מסיר את המדבקות של המשטרה כדי 

 33לא לקלקל את החינו, לילדי� שלו. יתר הציוד הוא לא ציוד יקר במיוחד,  יתר הציוד ג� הוא יש לו 

 34המפקד של אותו יחידת חבלה. כבר במשטרה  . הנאש� בעצמו יז� את הידוע שלכתובת, ידוע עליו
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 � 1ציי$ שאת הציוד לא הזמי$ ביוזמתו אלא מישהו מהמעבדה, והמשטרה לא טרחה לבדוק את זה, וג

 2ציי$ שזה היה ימי� ספורי� לפני שזה נמצא בחדרו, שהוא לקח דבר וחצי דבר וזה נשאר כמו שהוא, 

 3. כול הציוד היה סגור בעטיפות שלו. מי זולת דפדפות ומחברות שמראש יועדו לברו, ונמסרו לו

 4  שרוצה לעשות שימוש הוא לא משאיר בשקית של קרבי3 בחדר שינה אלא היה מפזר את זה. 

 5מה שהיה בשולח$ או על הכיסא כפי שנראה בדו"ח החיפוש, זה לא ציוד של קרבי3 אלא זה של 

 6  סמסונג או שנפלו מאחת השקיות והונחו שמה. 

 7שלה בחלוקת הציוד כבר בחקירתו הראשונה והיא ג� העידה היו�. ברור הנאש� מסר את התפקיד 

 8שג� האופ$ שבו הדברי� שהועברו על ידה ה� מתאימי� למה שהעידה היו� וזה נועד לזמ$ קצר, 

 9יומיי�, שלושה. העיד הנאש� שאילוצי העבודה גרמו לדחייה ולכ$ בסופו של דבר האוטו לא נכנס 

 10כ$ הציוד עדיי$ היה בבית בהמתנה וכ, ג� הוא נראה בהמתנה בחדר לתיקו$ ביו� שבו הוא נחקר ול

 11שינה בשקיות. מה שחשוב מאוד דווקא הציוד שלא נלקח בחיפוש, אות$ שקיות של מסמכי עבודה 

 12שהיו ליד השקיות של קרבי3. ה� הורדו על ידי הנאש� מהרכב ביחד ע� יתר הציוד, וה� נמצאו 

 313 מכיוו$ שברור לגמרי שאת אות� מסמכי� הוא התכוו$ בחדר השינה ביחד ע� הציוד של קרבי

 14יר לעבודה כי כול� היו להחזיר לעבודה, אז ג� ברור לגמרי את אותה שקית של קרבי3 התכוו$ להחז

 15ביחד אחד ליד השני. בסופו של דבר מהשקית של המסמכי� הועברה לשירצקי. הרי אי$ טענה של 

 16  רה לכל המהל, שהיה של הורדה לצור, תיקו$ הרכב. לגנוב אותה או להחזיר אותה. יש הוכחה ברו

 17קשה לי להבי$ למה אי$ בפני ביהמ"ש ראיה כלשהי למצבו של הרכב. הנאש� מיד אמר בחקירה 

 18ראשונה שהציוד הורד בבית על מנת להכניס את הרכב לתיקו$ וקשה לי למה צריכי� להתווכח על זה 

 19ל או לא. א� היה צרי, תיקו$ אז ברור שיש שאפשר היה להתבונ$ ברכב א� הוא צרי, לקבל טיפו

 20דברי� בגו. א� יש טענה שהרכב לא היה צרי, תיקו$ ולא תוק$, אז אפשר לברר מידית, לפחות 

 21תמונה של הרכב. לא נשכח שהרכב לא היה אצל הנאש� מהיו� שבו הוא נחקר וזה נלקח ממנו. 

 22ידע שהרכב נפגע ושהוא צרי, לעומת זאת, יש לנו את הדברי� של אלכס פרמ$ שמעיד במפורש ש

 23טיפול או תיקו$ וכ, הוא אמר. יש ג� הוכחה ברורה מהדברי� של הנאש� שכבר בחקירתו הראשונה 

 24  לא רק שמסר את הגרסה הזו אלא ג� מסר את הטלפו$ של קצי$ התחבורה. 

  25 
#>6<#  26 

 27  הכרעת די�

  28 

 29  בפתח דברי מודיע כי מזכה את הנאש .

  30 

 � 31  המייחס לו עבירות של גניבה בידי עובד ושיבוש מהלכי משפט.נגד הנאש� הוגש כתב אישו

   32 

 � 33ראש מדור מכשור  201042011על פי עובדות כתב האישו� שימש הנאש� במהל, תקופת השני

 34במהל, תפקידו הזמי$ בכזב כונני� קשיחי� ומתקני נטע$, כי אכיפה באג' התנועה במטה הארצי. 
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 1אות� גנב. כ$ נטע$, כי הנאש� גנב חבילת ציוד משרדי ובה  )החס�החס$ ניידי� (דיסק או$ קי, להל$: 

 2  כתיבה, דפי צילו�, תקליטורי� ועוד. כלי 

 3פנה לעמיתו, יצחק שרצקי בשל הגניבה כי לאחר חקירתו של הנאש� במח"ש  ,אישו� נוס' הוא

 4  החסני� על מנת שלא ימצאו ברשותו.  מספרוביקש ממנו להוציא מרכבו המשטרתי שרצקי) (להל$: 

 5הנאש� אישר בתשובתו לאישו�, כי אכ$ הרכוש המפורט בכתב האישו� הוחזק בביתו. ע� זאת, 

 6הנאש� כפר בכ, שגנב את הרכוש או שהתכוו$ לשלול אותו מהמשטרה שלילת קבע. הסברו של 

 7והעביר תקופה מסוימת המשטרתי כתב האישו� ברכבו  מושאהרכוש החזיק את כי  ,הנאש� היה

 8  במוס, לצור, תיקו$ תאונה.את הרכב  להכניסמאחר והתכוו$  ביתו,את הרכוש מהרכב אל 

  9 

 10  לאור כפירת הנאש� נקבע התיק לשמיעת הוכחות.

  11 

 � 12לאור כוש בביתו, עליה לא היתה מחלוקת. מציאת הר היאהראיה המרכזית שלחובת הנאש

� 13ת , אסקור תחילה אוא' תומכות בה העובדה שראיות התביעה כול$ מתיישבות ע� גרסת הנאש

 14  ת הנאש� ואחריה את ראיות התביעה:גרס

  15 

 16כי הכונני� הניידי� הוזמנו במשות' על ידו ועל יד שרצקי לצור, שימוש האג'.  ,הנאש� העיד

 17הנאש� היה זקוק למס' כונני� לצור, הקצאת� למעבדה ולקציני המדור שבפיקודו. על מנת למנוע 

 18את הכונני� ברכבו. באשר לציוד  ויכוחי� במדור העדי' לחכות ע� ההקצאה, ובינתיי� השאיר

 19א, מטעמי קושי תקציבי ביקש מגיסו, ברו,  לפרטי ציוד משרדי שוני�,המשרדי העיד, כי היה זקוק 

 20חידת חבלה שיזמי$ בעבורו את הציוד. הציוד התקבל אצל הנאש� מס' ימי� דברה, המשמש קצי$ בי

 21קוד� לחקירתו והוחזק ברכבו המשטרתי. בשל הכוונה להכניס את הרכב לטיפול, הוציא ג� את 

 22  הציוד המשרדי האמור וחבילת נייר צילו� שהיתה ברכב עת ארוכה והכניס� לביתו. 

 23היתה לו כל כוונה להשתמש ברכוש או צור, בו. הנאש� הנאש� הדגיש בעדותו מס' פעמי� כי לא 

 24  א להשאירו ברכב בזמ$ שהוא במוס,.טע$ כי השאיר את הציוד בביתו א, ורק על מנת של

  25 

 � 26מעדותו של אלכס פרלמ$, מפקדו של הנאש� באותה העת עלה, כי הנאש� אמר לו זמ$ לא רב קוד

 27ד אישר בחקירתו הנגדית, כי סביר להניח כי בכוונתו להכניס הרכב לטיפול במוס,. הע ,לחקירתו

 28שהנאש� החזיק ציוד משרדי רב ברכבו המשטרתי משו� במסגרת תפקידו נדרש לנסיעות רבות בכל 

 29רחבי האר3 והיה אמו$ על יחידות שונות בפרישה גאוגרפית רחבה. עוד אישר העד, כי על פי נהלי 

 30  הוא מוכנס לטיפול.המשטרה אי$ להשאיר ציוד ברכב בעת ש

  31 

 32כונני� קשיחי�. העד נזקק ליותר מכ,,  39מעדותו של שרצקי עלה, כי הוא והנאש� הזמינו יחדיו 

 33העביר לנאש�. העד אישר, כי בתקופה  410 כונני� במדור שלו ו 429א, בשלב ראשו$ השתמש ב

 34שקדמה לקבלת הכונני�, הוקצו מכשירי טלפו$ נייד משטרתיי� ביחידה. לא כל השוטרי� קיבלו 
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 1בלו טלפוני�. טלפו$ נייד ועניי$ זה גר�, כצפוי, לטענות, מענות, ומרמור מצד אלו שלא קימכשירי 

 2בשל כ,, סיכמו הוא והנאש� כי ימתינו מעט בטר� חלוקת הכונני� הניידי� על מנת למנוע "שידור 

 3ממנו עלה כי קצי$ נוס' באג' שמע  ,1ג� מהמוצג נ/ בעני$ זה נתמכהחוזר". עדותו של שרצקי 

 4  מסוי� וכי בכוונתו להעביר� בהמש,.� שברשותו מס' כונני� הדרושי� לצור, פרויקט מהנאש

  5 

 6באשר לציוד המשרדי, עלה מעדותו של ברו, דברה כי הנאש� פנה אליו וביקש את עזרתו ברכישת 

 7ציוד משרדי משו� שלא נותר לו תקציב ביחידה. מהעדות עלה כי הנאש� מסר לעד פירוט איזה ציוד 

 8עד הוציא הזמנה שכללה את הציוד אותו ביקש ממנו הנאש� וכ$ ציוד נוס' לו היה זקוק דרוש לו, וה

 9דברה עצמו לצרכי יחידתו. מעדותו של דברה עלה כי מדובר בנוהג מקובל במשטרה, וכי בשל 

 10קיבל למעשיו אישור מראש ממפקדו. אציי$, ביחס לציוד, כי  העובדה שהנאש� קרוב משפחתו

 11ח בפניו כי מדובר בציוד שנועד לשמש בבית הספר ואינו מתאי� לשמש בחקירתו של הנאש� הוט

 12. ג� אי$ זה סביר 11ציוד משרדי. הציוד עצמו לא הוצג לי, והטענה אינה עולה מפירוט הציוד שבת/

 13להניח שהנאש� יבקש מדברה שיקנה בעבודו ציוד שבעליל אינו מתאי� לשימוש משטרתי או 

 14  בעבור יחידה אחרת ציוד כאמור.שדברה יבקש ממפקדו אישור לקנות 

  15 

 16מעדותו של מתי רצו$ עלה, כי ככל הנראה אי$ במערכת המשטרתית רישו� של כניסת רכבו 

 17כי נית$ להכניס רכב  ,המשטרתי של הנאש� לתיקו$ תאונה כפי שנטע$ על ידו. ע� זאת, מעדותו עלה

 18י רכבו של הנאש� תוק$ למוס, לצור, תיקו$ תאונה מבלי למלא טפסי� מראש. אכ$, אי$ אישור כ

 19נקודה אשר קל ומדובר ב – המלמדת שהרכב לא הוכנס לתיקו$לא הוצגה ראיה לאחר חקירתו, א, 

 20שרכבו של הנאש� לא תוק$, אי$ הדבר היה מוכח לפני כי ג� לו  ,היה לבררה. אוסי' על כ,מאוד 

 21יש להניח כי הנאש� הושעה מהמשטרה מאז חקירתו. שולל כוונה של הנאש� להכניסו לתיקו$. 

 22אשר יתכ$ ולא הכניסו לתיקו$ למרות שתיקו$ כזה נדרש. מכל מקו�, לאור  ,הרכב נמסר לגור� אחר

 23  שהנאש� התכוו$ להכניס הרכב לתיקו$.לפני עדותו של פלרמ$, אני קובע כי הוכח 

   24 

 25ג� לאחר שמיעת פרשת , משכ,ות ע� עדותו של הנאש� ותומכות בה. כל הראיות הללו מתיישב

 26הראיה היחידה אשר נותרה לחובת הנאש� היא מציאת הרכוש בביתו. אכ$, עניי$ זה מקי� התביעה, 

 27כנגד הנאש� חשד, וא' חשד ממשי. ע� זאת, גניבה איננה ההסבר האפשרי היחיד להימצאות הרכוש 

� 28להמצאות  הסברו. עדותו של הנאש� עשתה רוש� סביר והגיוני והמשטרתי בביתו של הנאש

 29  ג� א� אינו ההסבר הראשו$ אותו נית$ להעלות על הדעת, לכל הפחות אפשרי. הרכוש בביתו,

  30 

 31כונני� בשני קרטוני� עליה� רשו� בבירור כי ה� ציוד משטרתי, אוסי' על כ,, כי הנאש� החזיק ה

 32ה והציוד המשרדי הוחזק בתו, שקית אחת, כפי שהתקבל מהספק. ג� עני$ זה איו מלמד על כוונ

 33  לגנוב את הרכוש.

  34 
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 1לשרצקי וביקש ממנו לאחר חקירתו הנאש� הודה כי פנה  ,באשר לעבירת שיבוש ההליכי�: אכ$

 2כי ההסבר לכ, היה חששו של הנאש�  ,לקחת מרכבו החסני� ניידי�. אני רחוק מלהשתכנע

 3 שההתקני� ימצאו ברכב וישמשו כראיה נגדו. הימצאות ציוד משטרתי ברכב משטרתי אינה בהכרח

 4ד אל משרדו מתיישבת ע� בעלת משמעות מפלילה. ג� בקשתו של הנאש� משרצקי שייקח הציו

 5להחסני� בעצמו, לא פחות מאשר ע� כוונה  העובדה ששרצקי שימש בתפקיד מקביל לנאש� ונזקק

 6  לבקש משרצקי שיסתירו.

  7 

 � 8  .אותוועל כ$ מזכה אשר יוחסו לנאש� לאור האמור למעלה, לא הוכחו לפני האישומי

   9 

� 10  הערה לאחר סיו

 11עדויות $ ה. מדוקא כ$קיומה של פרצה לגנב. קיומו של גנב לא הוכח לפני. כלל הוא, כי פרצה קוראת 

 $12 בעלי ושל ציוד יקר ער, העובר בי שונות בי$ יחידות "השלמת ציוד"עולה תרבות ארגונית של 

 � 13עניי$ היוצר פיתוי משמעותי ופותח פתח לתקלות. יש לקוות כי ההערה  4תפקידי� שוני� ללא רישו

 14  תמצא אוז$ קשבת. 

  15 
#>7<# 16 

  17 

 18  במעמד הנוכחי . 25/12/2014, ג' טבת תשע"הניתנה והודעה היו  

 

  

   שופט,  מינטקבי� ירו�

  19 

 20 צדוק מאיה ידי על הוקלד




