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החלטה
מונח בפני ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום  20.8.2020במ"ת ) 11393-07-20כב'
.1
השופטת ת' נסים שי( ,לפיה נעצר העורר עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו .הסניגור מיקד את טיעוניו בסוגיית קיומן
של ראיות לכאורה.
.2

כתב האישום מייחס לעורר ולשני נאשמים נוספים ביצוע עבירות של ניסיון לרצח ונשיאת נשק והובלתו .על
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פי העובדות ,שלושת הנאשמים החליטו להמית אדם אחר ,על רקע יחסים בין האחרון לבין אימו של העורר .הנאשמים
האחרים הרכיבו מטען חבלה ,והעורר הצמיד אותו לרכב של המתלונן .הנאשמים נעצרו לפני הפעלת מטען החבלה.
שמעתי את הצדדים ,ואף צפיתי בסרטונים המתעדים את העורר .יש שני סוגי ראיות בתיק :אחד ,תשתית
.3
נסיבתית .השני ,אמרות של נאשם  1בכתב האישום בשיחה שהוקלטה בהאזנת סתר.
בא-כוח המדינה סבור כי הראיות לכאורה מוצקות הן .במהלך הדיון ,הסניגור לא עמד על הטענה של היעדר
ראיות לכאורה ,אך התייחס לעוצמתן .במחלוקת זו דעתי היא כי תיק החקירה אכן מציג תשתית של ראיות לכאורה .זהו
תנאי מקדמי כדי להורות על מעצר עד לסיום ההליכים .ברם ,הדבר לא יחשב כתגלית שלראיות לכאורה עשויות להיות
עוצמות שונות .העניין מודגש כי המפגש בין ראיות לכאורה לבין ראיות נסיבתיות חושף מורכבות מיוחדת בדין הפלילי.
הרי ,המבחן לראיות לכאורה הוא קיומו של סיכוי סביר להרשעה )בש"פ  8087/95זאדה נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ)(2
 ;((1996) 133ואילו כדי להרשיע באמצעות ראיות נסיבתיות על הראיות שהוצגו להוביל לתוצאה סבירה והגיונית אחת
)ראו ,למשל :ע"פ  6392/13מדינתישראלנ' קריאף ) .((21.1.2015יוצא כי יש להוכיח סיכוי סביר לתוצאה זו .האמור
עומד במבחן חיי המעשה של המשפט ,כי יש לעבור את כור ההיתוך של שמיעת הראיות ,חקירות נגדיות שעשויות
להבהיר את שאלת אשמתו של העורר .עד אז ,נהנה הנאשם מחזקת החפות.
כך ,בכלל; וכך ,בתיק זה .אכן ,ישנה תשתית נסיבתית .בנוסף ,מארג הראיות של אמרות נאשם  1בעלות משקל
עצמאי בתיק זה .לצד זאת ,בראיות הנסיבתיות יש כאלו הבולטות יותר וקושרות את הנאשם בצורה ברורה יותר .בסופו
של דבר ,שני הצדדים הציגו את הראיות בצורה הוגנת ,ועולה כאמור כי הגם שיש תשתית נסיבתית לכאורית ,תהיה
משמעות רבה להתרשמותו של בית המשפט בדבר כוחן של הראיות השונות והתמונה הכוללת שעולה מהן.
בית המשפט המחוזי כתב החלטה מנומקת ומפורטת ביחס לראיות .מסקנתו בדבר קיומן משכנעת.
.4
ההחלטה אף לא מתעלמת מקשיים שונים שהועלו על ידי הסניגור .עם זאת ,דומני כי עמדת בא-כוח המדינה בדבר מידת
המוצקות של הראיות הינה יחסית ,בהינתן סוג הראיות ,לרבות היעדרן של ראיות ישירות.
לנוכח האמור ,מוכן אני לקבל את טענת הסניגור כי בנסיבות מקרה זה היה מקום לשמוע את המפקחים
הפוטנציאליים ולהתרשם מהם ,טרם מתן החלטה סופית באפשרות של חלופת מעצר .באומרי זו ,אינני מביע עמדה
לכאן או לכאן מה יהיה המשקל שיש לתת לחלופות המעצר השונות שהוצעו .אולם ,נדמה נכון שיש מקום להידרש להן
לאחר הצגתן ,ולנמק דבר קבלתן או דחייתן.
סוף דבר ,הערר מתקבל באופן שהתיק יוחזר לבית המשפט המחוזי כדי לאפשר לסניגור להציג חלופות
.5
מעצר ,לרבות המפקחים הפוטנציאלים המוצעים .לאחר שמיעת טענות הצדדים ,בית המשפט יחליט בשנית בבקשה.
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שופט
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