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 6  המצלמות והכספים התפוסים

 7ח "אלא שבדו, ה של העסק מצלמות ששימשו לצורכי אבטח2המבקש טוען כי התפוסים כוללים גם 

 8  .החיפוש אין זכר למצלמות כאמור

 9פורטו המוצגים שנתפסו על , החתום על ידי מחזיק המקום, 12.10.10ח החיפוש מיום "לדו'  בסעיף ה

 10. במזומן ₪ 2399וסך של ,  ממירים2, ראוטר/ מודמים2,  מארזי מחשב10: ידי המשיבה כדלקמן

 11, ומשכך אין מקום להעלות טענה לגבי תפוסים נוספים, ח זה חתם מחזיק המקום"על דו, כאמור

 12  .ח החיפוש"אשר אינם מופיעים בדו,  ציוד הצילוםכגון

  13 

 14   -לעניין הכספים התפוסים

 15התובע "בבסיס האפשרות לנקוט בהליך של מסירת התפוס לפי צו עומד התנאי שהמבקש הוא אדם 

 16, כן-על-יתר. צריך להצביע על ראיות לכאוריות לקיומה של הזכות, כדי לתבוע זכות כזו". זכות בחפץ

 17  ".החפץ לאדם אשר מידיו נלקח"החזרת , בתנאים שפורטו שם, מחייבפ " לפסד35סעיף 

 18אשר אינה צד לבקשה , אלה סיצוב' נתפס על גופה של הגב ₪ 1,650מתיק החקירה עולה כי סך של 

 19  . אני דוחה הבקשה ככל שהיא נוגעת לסכום האמור-בנסיבות. זו

  20 

 21 אני מורה על השבתו למבקש מן הטעם שהפגיעה בקניין - 749₪ בסך של - לעניין יתרת הסכום

 22החיפוש אשר ממילא צו העובדה כי נפלו פגמים בביצוע בשל ובתפישת ממון היא ישירה וקשה יותר 

 23  )).10.10.02ניתן ביום  (שימשי' י נ.מ 4196/02ש "ראה לעניין זה גם  ב (.לא כלל כספים

  24 

 25  לתפוסים ואופן החזקתם ' צרחלופת מע'

 26יצאה בת קול לפיה מקום בו ניתן להשיג מטרת התפיסה , שוניםהבתי המשפט של מפסקי דין 

 27יש לשקול החזרת התפוסים לבעליהם , באמצעים חלופיים שפגיעתם בזכויותיו של המבקש פחותות

 28  .לתפיסתם על ידי המשטרה" חלופה"בתנאים מגבילים כ

  29 
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 1  ת מסוג זה הוא עקרון האיזון בין האינטרסים הצריכים לעניין ובענייננוהעיקרון המנחה בהחלטו

 2זכות הקניין של המבקש מול האינטרס הציבורי כי המשטרה תוכל לבצע חקירה ולאכוף החוק תוך 

 3  ). חילוט וכדומה, החזקה, תפיסה(שימוש באמצעים אותם הקנה לה המחוקק 

  4 

 5בדה שכעולה מההודעות שנגבו שימשו המחשבים הבאתי בחשבון מחד את העו, בין יתר השיקולים

 6לצורך הימורים ומאידך את העובדה שטרם נערכה חוות דעת בעניין זה ובעיקר  את אופן החזקת 

 7  .התפוסים על ידי המשיבה

 8, אשר לא נסתרו ולא הוכחשו על ידי המשיבה, כ המבקש"כעולה מטענות ומתמונות שהציגה ב

 9תחת כיפת השמים באופן שבהכרח , וץ לתחנת המשטרהמוחזקים המחשבים כשהם מושלכים מח

 10  . או יגרום להם נזק ממשי ובלתי הפיך/גרם ו

  11 

 12לשמור על אותו רכוש ולהיזהר שלא יינזק "מחובתה של המשטרה , הלכה היא כי משנתפס חפץ

 13איכפתיות לגורל מוצג המצוי בידיה ואף אינה רשאית - המשטרה אינה יכולה להתייחס באי". בידיה

 14א "וע  )1977( 542) 3(י לא "פדמשטרת ישראל ' דובראשוילי נ 329/77צ "בג(ל בטיפולה בו להתרש

 15  .כי המשיבה אינה מקיימת את חובתה על פי דין, ברי)). 25.1.85ניתן ביום (י .מ' ויצמן נ 93/84) חי(

  16 

 17  סוף דבר

 18ה טרם בעובדה כי החקיר, בהתחשב בטיב התפוסים, לאחר שקראתי החומר המצוי בתיק החקירה

 19בטיעוני הצדדים ובאיזון שעלי לערוך בין כלל , בפרק הזמן שחלף מאז תפיסת התפוסים, הסתיימה

 20  :האינטרסים אני מורה כדלקמן

 21,  מצלמות2, שלט בקרה,  מארזי מחשב9: המשיבה תשיב למבקש את התפוסים הבאים -

 22או הוצאת כל תכנה שיש בה כדי לשמש למשחקים / ממירים וזאת לאחר מחיקת ו2

 23  .אסורים כולל פרמוט המחשבים למטרה זו

 24, ללא שימוש, כתנאי לשחרור התפוסים יתחייב המבקש להחזיק התפוסים במחסן -

 25בהיעדר החלטה אחרת של בית , 16.6.11וזאת עד ליום , בכתובת שתמסר למשיבה

 26 .  המשפט

 27בהיעדר החלטה , 16.6.11המבקש יתחייב לא לעשות כל עסקה בתפוסים וזאת עד ליום  -

 28  .   ת של בית המשפטאחר

 29לצורך הצגתם בבית , כל אימת שיידרש לכךהמבקש יתחייב להביא את התפוסים  -

 30 .המשפט

 31ח במזומן או בערבות " ש12,000יופקד סכום של , לשם הבטחת קיום תנאים אלה -

 32 . ח" ש10,000על סכום של ' בנקאית ותחתם ערבות צד ג
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 7 מתוך 7

 1 

 2 .המשיבה תתעד התפוסים בטרם השבתם למבקש -

 3ח כנגד חתימת המבקש על ערבות עצמית "ש ₪ 749המשיבה תשיב למבקש את הסך של  -

 4 .  כגובה הסכום המושב' והמצאת ערבות צד ג

  5 

 6  .זכות ערעור כחוק

  7 

 8  .המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים כדין

  9 

  10 

 11 .בהעדר הצדדים, 2011 מרץ 30, א"ד  אדר ב תשע"כ, ניתנה היום
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