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  1 
 לפני יו"ר ועדה, כבוד השופטת בדימוס דרורה בית אור פני ב

 גב' כרמית ירון, עו"ס     –חברת ועדה 
 חינוך  –אופיר אבוקסיס   מר –חבר ועדה   

 אביטל דהן  -מזכיר/ת הועדה  

 
 מבקשים

 
 אלכדר אלעביד )אסיר(

 
 נגד

 
 

 משיבים
 

 מדינת ישראל
 

 החלטה
 2 

 3לאור כל העובדות שצוינו לעיל, מורה הוועדה על שחרורו של האסיר בתנאים הקבועים בחוק ובנוסף 

 4 התנאים הבאים:

 5 .13בית  10האסיר יגור בכתובת ברהט, שכונה  .1

 6 .7161819-054לאחיו של האסיר, נאדל, טלפון/ פלאפון מספר  .2

 7 האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו בתחום היישוב באישור הוועדה. .3

 8 האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו ליישוב אחר רק באישור הוועדה.  .4

 9האסיר יודיע למפקד תחנת המשטרה בה הוא מתייצב לחתימה ולשירות בתי הסוהר על כל  .5

 10 שינוי בכתובת מגוריו. 

 11למחרת היום,  06:00ועד השעה  22:00א במעצר בית בכתובות החל מן השעה האסיר יימצ .6

 12 בכל ימות השבוע. 

 13שעות ממועד יציאתו את  48האסיר יחתום בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו תוך  .7

 14 שערי בית הסוהר ולאחר מכן פעם בשבוע.

 15 האסיר יקיים את כל תנאי תוכנית השיקום בפיקוח רש"א.  .8

 16 תוכל לשנות את מקום עבודתו של האסיר לאחר קבלת אישור מהוועדה.רש"א  .9

 17 במידה ופרקליטות המחוז תתנגד לבקשה לשינוי מקום העבודה, תוגש בקשה לועדה.  .10

 18 רש"א תדווח לוועדה על כל הפרה של תנאי מתנאיי השחרור.  .11

 19מפוקחת על ידה רש"א המציא דו"ח תקופתי בדבר עמידתו של האסיר בתכנית השיקום ה .12

 20 חודשים, במשך כל תקופת תכנית השיקום, לרבות בדיקה עם המעביד. 3לוועדה, וזאת מדי 

 21 האסיר לא יעבור כל עבירה.  .13
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 1 האסיר לא יתרועע עם עבריינים, אלא במסגרת הטיפול. .14

 2 האסיר לא יצא לחו"ל ללא אישור הוועדה. .15

 3 .19.2.2021 ניתן בזה צו עיכוב יציאה מהארץ עד ליום .16

 4 האסיר יישא עמו בכל עת את פנקס רישיונו. .17

 5 כל שינוי תנאי מתנאי השחרור מחייב אישור הוועדה מראש ובכתב. .18

 6 האסיר מוזהר שאם יפר אחד מהתנאים הוא צפוי לביטול שחרורו. .19

 7 תכנית השיקום מצורפת כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.  .20

 8בהיכל המשפט בבאר שבע.  10:00שעה  24.12.20מעקב ליום  הוועדה קובעת לאסיר ישיבת .21

 9 האסיר יביא עמו פנקס וכן תלושי שכר. רש"א תגיש עדכון.

 10 
 11הרי שהוועדה קובעת  –ונכון להיום אין שחרור מנהלי  9.10.20של האסיר הינו  2/3הואיל ומועד 

 12על מנת לקבל עדכון בפני הוועדה ברשות כב' השופט מכליס וזאת  22.9.20לאסיר תזכורת ליום 

 13 לגבי התנהלותו של האסיר ממועד ההחלטה היום ועד סמוך לשחרורו.

 14 

 15 שב"ס ימציאו עדכון רלבנטי למועד דיון התזכורת. 

 16 

 17 האסיר מסכים לפרסום שמו.

 18 

 19 במעמד הנוכחים. 04/08/2020, י"ד אב תש"פניתנה והודעה היום 

 20 

 

 
 

 

 

 דרורה בית אור,
 שופטת )בדימוס(

 
 כרמית ירון, גב' 

 חברת וועדה
 

 מר אופיר אבקסיס,
 חבר וועדה

 21 


