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   08:מספר תיק 
  

  פרוטוקול
  

  ל"יציאה לחו. ב    המשך דיון      *דיון ראשון
  מעקב שחרור    הפקעת רשיון      לדיון חוזר. ב
  

                : בהרכב
  )בדימוס נ"סג (,ט צבי הרטלבוד השופ כ:ר הוועדה"יו

  ס" עו-איל ורשביאק    :חבר ועדה
   חינוך - אבי מור : חבר ועדה

  .  ללא זכות הצבעה- ד אילן טביב "סג :ס"נציג שב
   אורנה גיט: הוועדהתמזכיר

  
   עמר מירבד"עו: ש"כ היועמ"ב
  ד מיטל וקנין "עו: כ האסיר"ב
  

  
  החלטה 

  

ש ולאחר שהאסיר הביע "כ היועמ"בהסכמת ב, ד החיובית של גורמי הכלא והטיפול"על סמך חווה

 שחרור מוקדם על אנו מחליטים לשחרר את האסירנוכח העובדה שמדובר במאסר ראשון  , חרטה

   . תנאי בתנאים המפורטים בחוק

האסיר יתייצב בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו בתוך כמו כן השחרור על תנאי מותנה בכך ש

  .יתייצב ויחתום במשטרה, עות ש48

  :האסיר ישוחרר בתנאים הבאים

  . האסיר לא יבצע עבירת פשע או עוון  1

  . חתימה במשטרה פעם בחודש  .2

 גרמני או כל דרכון אחר ברשות -  ישראלי - השארת הדרכונים , סור יציאה מן הארץאי  .3

  .ישראל  משטרת   

  .לרבות מי מהנאשמים או מעדי התביעה, איסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה  .4

ב "בארה, הרשומה בישראל (TARGETEYEהאסיר יצהיר במה עוסקת חברת   .5

  .ון לעבוד במהלך תקופת התנאישבמסגרתה הוא מתכו, )ובברטניה  

  :מגבלות על שימוש בתוכנות מחשב  .6
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לצרכי ריגול , פיתוח ועיבוד של קוד מקור של תוכנות מחשב, הכנה, איסור על שימוש. א  
 לעיל או לצרכי ביצוע 4אחר מי מהמעורבים המפורטים בסעיף לצרכי מעקב , עסקי פלילי  
  . ל"לילית אחרת בארץ או בחופכל עבירה   
   FTPשל שרתי החלפת קבצים , במישרין או בעקיפין, איסור על שכירה או רכישה. ב  
אשר שימשו את האסיר או מי ) domain name( או בשמות המתחם  IP-בכתובות ה  
  .  לעיל4בתיקים המנויים בסעיף , בפרשהמהנאשמים האחרים   

  
  .   הפרת התאים שנמנו לעיל תוביל לביטול השחרור על תנאי  .7
  . 8.30 שעה 19.2.07: יוםישיבת מעקב ב  .8

  . לישיבת המעקב יציג האסיר פנקס חתימות תקין וכן תלושי שכר  

 

  . וזהר כי אם לא יתייצב או יפר את התנאים צפוי לביטול שחרורוהאסיר ה

 

   .  במעמד הצדדים)17.07.06(, ו" תשסבתמוז כא     , ניתנה והודע היום
  
  

___________________        __________________  
  ס" עו- איל ורשביאק                            ר הוועדה"חתימת יו

         ) בדימוסנ "סג(שופט , צבי הרטל
  
  

______________________        ___________________  
  ד אילן טביב"       סג           חינוך-         אבי מור 


