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 מדינת ישראל    :המשיבה
 

 
שני מסמכים רפואיים מלוא עיון בקביעת דיון לצורך  לבקשה   

 פראפרזות שתי  מהם הוכנו ש לגבי א.ק, 
 י.הל(  –)כל ההדגשות שלי     

 

עיין הח"מ במשרדי המשיבה    6.4.20המתווה עליו החליט בהמ"ש הנכבד, ביום  במסגרת   .1

 עמודים ממוספרים.   55א.ק, שכללה באסופת מסמכים רפואיים של 

ופסיכפראפרזות    כללו העמודים האחרונים  לושת  ש .2 בין א.ק  .  יאטריתשל תיעודי שיחות 

 :  ביניהן היו שתי הפראפרזות הבאות

 
",  1לאסופת המסמכים, ב"סיכום מס'    53הופיעה בע'  ( שפראפרזה א')להלן:    פראפרזה

 =========]צונזר עקב צו איסור פרסום[ובה נרשם כי ========= 

 

",  11לאסופת המסמכים, ב"סיכום מס'    54שהופיעה בע'  (  'בפראפרזה  )להלן:    פראפרזה

 =========]צונזר עקב צו איסור פרסום[ובה נרשם כי:  ========= 

  מצטלבים עם הדברים ============ כי  הדברים שאמרה א.ק  ,  פראפרזה א'לגבי   .3

 ]צונזר עקב צו איסור פרסום[ =================== 

בנדון משום שלכל  הדברים שא.ק אמרה    מלואאת  במסמך המלא  לבחון  אפוא  הח"מ רוצה  

 ===============ת מילה בסוגי 

א.ק  דבריה  ,'בפראפרזה  לגבי   .4 פרסום[   כי  של  איסור  צו  עקב    =========]צונזר 

 ]צונזר עקב צו איסור פרסום[ ========== מצטלבים להפליא עם דברי 



2 

שנחשפו,   אלה  וחשובים  חדשים  דברים  א.ח,  נוכח  לגירסת  והחיזוקים  הסיועים  מספר 

שנם  , ואולם עדיין חשוב לח"מ לבדוק שמא י51-ל   50-המפלילה את א.ק ברצח, עלה כעת מ

 מילים במסמך המלא, הקשורים בדברים אלה. / עוד דברים

 

הבהרה.  =========]צונזר עקב צו איסור פרסום[ טעונים  א.ק כי  כמו כן, דבריה של  

 =========]צונזר עקב צו איסור פרסום[. 

 

לעיין במסמכים המלאים,    7,  6פנה הח"מ במכתב אל המשיבה וביקש בסע'    7.4.20ביום  

 . נספח א'העתק המכתב מצ"ב כ  פראפרזות.שבהם נכללו שתי ה

ב' כי היא מתנגדת לבקשתו,  1שלחה המשיבה מכתב לח"מ ובו ציינה בסע'    20.4.20ביום   .5

 '. בנספח  העתק המכתב מצ"ב כ והיפנתה את הח"מ להגיש בקשה לעיון לבהמ"ש הנכבד. 

 

        כמבוקש בכותרת לבקשה זו.בשל כל האמור לעיל מתבקש בהמ"ש הנכבד להורות 

  

 
 

 ירום הלוי, עו"ד 
 מבקש ה  ב"כ

 


