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 1 פרוטוקול

  מדינת ישראל   המאשימה
  

  נגד

 

  032043788 ת.ז. גלעד קליינר   הנאש�
  2 

#>2<#  3 
 4  נוכחי�:

 5  עו"ד אדווה ויצג�  �ב"כ המאשימה

 6  עו"ד איתמר ב� גביר  –ב"כ הנאש� 

 7  בעצמו  –הנאש� 

  8 

  9 

 10  בשלב זה ולאחר שהגענו להסדר טיעו� הנאש� מבקש להתיר לו לחזור בו מכפירתו.  הסניגור:

 11   מאשר זאת.  הנאש�:
#>3<#  12 

 13  החלטה

 14  כמבוקש.
#>4<#  15 

 16  במעמד הנוכחי�. 24/01/2018, ח' שבט תשע"חניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט בכיר, נחמיאס חיי�

21 

 22  ג).�(א 1כתב האישו� המתוק� נתקבל וסומ� ת/

 23  ב). �(א 2ההודעה על ההסדר נתקבל וסומ� ת/
#>6<#  24 

 25  במעמד הנוכחי�. 24/01/2018, ח' שבט תשע"חניתנה והודעה היו� 
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  שופט בכיר, נחמיאס חיי�

הסניגור:

2 
#>7<#  3 

 4  הכרעת די'

 5אני מרשיע את הנאש� בעבירה המיוחסת לו בכתב האישו� המתוק� וזאת על סמ0 הודאתו בעובדות 

 6  כתב האישו� המתוק�. 
#>8<#  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 24/01/2018, ח' שבט תשע"חניתנה והודעה היו� 

 

  

  שופט בכיר, נחמיאס חיי�

  9 

ב"כ המאשימה:

 19 

  20 
#>9<#  21 

 22  החלטה

 23בנסיבות העניי� אני משבח את באי כח הצדדי� שהשכילו להגיע להסדר טיעו� בתיק רגיש במינו, חסכו 

 24הצור0 בהעדת עדי� ובכתיבת הכרעת די� שהיתה חייבת למצוא את האיזו� הראוי בי� העבירות 

 25  והנכו�. לבי� חופש הביטוי, גבולותיו וגדריו ונראה לי כי השכילו להגיע לאיזו� הראוי שיוחסו לנאש�, 

 26ומאחר ואחד מה� כולל שרות לתועלת  2בנסיבות העני� נראה לי שאכבד את הסדר הטיעו� המפורט ב/

 27לקבלת  13.30שעה  24/4/2018לתארי0  הציבור בהתא� להמלצת שרות המבח�, אני דוחה התיק

 28תסקיר שרות המבח� מצומצ� מאת השרות שלאחר שישוחחו ע� הנאש� ישוו לנגד עיניה� את כתב 
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 1וכ� את אורח חייו של הנאש� והמסמכי� הרפואיי� האישיי�  אישו� המתוק� ובמה דברי� אמורי�ה

 2 שלו שיציג בפניה� וזאת בקביעת מקו� והיק1 השעות.

 3  המזכירות תשלח עותק כתב האישו� המתוק� והסדר הטיעו� לשרות המבח�. 

 4  אודה על קבלת התסקיר טר� המועד שנקבע. 

 5צב למועד שנקבע ולשת1 פעולה באופ� מלא ע� שרות המבח� וע� הוסברה לנאש� חובתו להתיי

 6   הסניגור.
#>10<#  7 
  8 

 9  במעמד הנוכחי�. 24/01/2018, ח' שבט תשע"חניתנה והודעה היו� 

  10 

 

  

  שופט בכיר, נחמיאס חיי�

  11 

    12 

 13 בוהדנה איריס ידי על הוקלד




