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  מדינת ישראל בעניין:
 

 המאשימה 

 ד ג נ
  

 . בנימין נתניהו1

 . שאול אלוביץ'2

 . איריס אלוביץ'3

 . ארנון מוזס4

 
 

 הנאשמים  

 
 החלטה

  

  . 3 -ו 2 נאשמים כ"ב שהגישו בקשות שתי לפנינו .1

 

 שנמסר בתמליל חסרים לגבי, האחרון בדיון שעלו לטענות נוגעת, 26.7.2020 מיום, הראשונה הבקשה .2

 . ההקלטה לעומת, 2 נאשם של בנו - 'אלוביץ לאור הנוגע, המאשימה ידי על לנאשמים

 

 :ידם על שהועלו שאלות למספר להשיב למאשימה להורות עותרים המבקשים

 . אביו לבין 'אלוביץ אור בין המפגש בנושא שערך בבדיקה ש"היועמ לפני היה מידע איזה .א

 בידה מצוי הוא ממתי כן אם, האמורה השיחה של מתוקן תמליל המאשימה בידי יש האם .ב

 . להגנה נמסר לא ומדוע

 . החקירה תמלילי לבין הקלטות בין פערים בדבר המאשימה בידי יש נוסף מידע איזה .ג

 תוכל שההגנה מנת על, בתיק התמלילים כל של word קבצי להגנה המאשימה תעביר לא מדוע .ד

 . הפערים סימון תוך, גביהם על מתוקנים תמלולים ךולער

 של תוכנם את נכונה שמשקפת, שנאסף החומר של חדשה רשימה המאשימה תערוך לא מדוע .ה

 . וסימונם המסמכים

 

 במסגרת, נפרד להליך הבקשה בירור הפניית שעיקרה, המאשימה של חלקית תגובה הוגשה זו לבקשה .3

 . 1982-ב"התשמ[ משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק 74 סעיף לפי בקשה
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 היא אף, 9.8.2020 ביום המאשימה מטעם שהוגשה להודעה נוגעת, 10.8.2020 מיום, השנייה הבקשה .4

 תביא כי הודיעה המדינה. המדינה ידי על הראיות הבאת סדר - האחרון בדיון שהועלה עניין לגבי

 באישום הקשורים העדים את תחילה תעיד וכי, האישום בכתב האישומים לסדר בהתאם ראיות

 . 1 מספר

 

 העדים סדר מה, שבועיים בתוך היותר לכל, להודיע למאשימה להורות מבקשים 3 -ו 2 נאשמים כ"ב

 המאשימה כי ביקשו כן. העדות במהלך עד לכל להציג שבדעתה המסמכים ומה להעיד שבכוונתה

 . עריכתם לאחר מיד, עורכת שהיא העדים ראיונות תיעוד את לנאשמים תעביר

 

 :הבקשות לשתי באשר החלטתנו להלן .5

 

 לבקשה' ה-'ב בסעיפים למפורט תגובתה המאשימה תגיש 1.9.2020 ליום עד – הראשונה הבקשה לגבי

 .  לעיל 2 בסעיף כמפורט, הראשונה

 

 העדים סדר את הנאשמים כ"לב המאשימה תמסור 15.9.2020 ליום עד – השנייה הבקשה לגבי

 במהלך עד לכל להציג שבדעתה המסמכים מה תודיע וכן, הראשון האישום לגבי להעיד שבכוונתה

 . העדות

 . עריכתם לאחר מיד, עורכת שהיא העדים ראיונות תיעוד את לנאשמים המאשימה תעביר כן

 

 . הסנגורים ולכל למאשימה ההחלטה העתק תשלח המזכירות

 

 , בהעדר הצדדים.2020אוגוסט  10, כ' אב תש"פהיום,   נהנית
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 עודד שחם, שופט  , שופטעם-משה בר 

 
 


