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 029428109. ז. ת,אסף בן ישראל זלוטובסקי. 2
 065117871. ז. ת,חיים בן אברהם זיסמן. 3
 הדין ָּדן ְקָוואל וָאִביַטל גֹוֶאר- עורכי-כוחם -ידי באי-על

 
 059109603. ז. ת,'אייל בן עקיבא אברמוביץ. 4
 054902218. ז. ת,רוני בן מוריס ברהום. 5
  ָסָהַרִאיִצּיֹוןֻשַע ֵרְזִניק והדין ְיהֹו- עורכי-כוחם -ידי באי-על

 
 016905549. ז. ת,אלכס בן אדוארד ויינשטיין. 6
 הדין ָרֵחל ּתֹוֶרן וֲאִריֵאל ַסְלטֹו- עורכי-כוחו -ידי באי-על

 
 050718436. ז. ת,אברהם בן אברהם בללי. 7
  ָּבׁש ואֹוֶרן ִיְצָחק ָּגִלית' הדין גב- עורכי-כוחו -ידי באי-על

                   מהסניגוריה הציבורית            

 :המבקשים

     
 ד     ג     נ               

  
 מדינת ישראל

רֹום  ִׁשיִרי' ּוגבִויְסמֹוְנְסִקי ַחִּיים הפרקליטים -כוחה -ידי באי-על

 

 

 

 :המשיבה

 החלטה

 1 .לפַני בקשה לעיון חוזר .1
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 1 :העּובדות הצריכות לעניין

 2 
 3חוק  נעצרו המבקשים בחשד לביצוע עבירות על 2005בחודש מאי  .א

 4חוק  ועל 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותעל , 1995-ה"התשנ, המחשבים

 5 .1979-ט"התשל, האזנת סתר

 6 
 7המשפט תנאי שחרורם של המבקשים - נקבעו בבית6.9.2005ביום  .ב

 8 :כדלקמן

 9 
 10 .בית מוחלט-מעצר )1 

 11 
 12 .₪סך מיליון -ת עצמית עלערבּו )2

 13 
 14 .חׁשּוב אחרר חיבור למחשב או אמצעי ִמאיסו )3

 15 
 16 .איסור יציאה מן הארץ )4

 17 
 18 .תאיסור עיסוק בחקירות פרטיֹו )5

 19 
 20 .₪ 150,000הפקדה כספית בסך  )6

 21 
 22 1492/06, 1439/06פ "בש-ּוב, גּבלֹות המבקשיםצומצמו ִמ, בהדרגה .ג

 23 אּופשר להם, 2715, )1(2006על -תק, מדינת ישראל' נ' אסף זלוטובסקי ואח

 24לצאת לסופי , לצאת בשעות היום לצורכי עבודה כפוף לדיוּוח בכתב למשיבה

 25איסור שימוש ברשת .  שעות מראש למשיבה48שבוע כפוף להודעה של 

 26 .האינטרנט או תקשורת בין מחשבים נותר על ּכנֹו

 27בין , הבית לשעות הלילה בלבד-צומצמה ִמגּבלת מעצר, לאחרונה

 28 . למחרת07:00 ועד 24:00השעות 

 29 
 30, יצחק רט, "מודיעין אזרחי חקירות"ל "אישום כנגד מנכ-הוגש כתב .ד

 31. הגורם הּבכיר ביותר במעגל החוקרים הפרטיים, לטענת התביעה, מי שהיה

 32 .האישום שהוגש כנגד המבקשים כאן-אישום זה זהה לכתב-כתב
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 1עותרים המבקשים להורות על ביטול האיסור שהּוׁשת , במסגרת הבקשה .2

 2 ."לרשת האינטרנטלגישה "עליהם 

 3איסור . האיסור הנזכר יצר ִמגּבלה של ממש במציאת מקום עבודה, לטענתם 

 4 .זה פוגע בפרנסתם

 5, ִמגּבלת הגישה לאינטרנט וחיוב המבקשים בניתוק חיבור האינטרנט בביתם 

 6 .כפו על בני משפחתם ִמגּבלת עיסוק ּוִמגּבלת לימודים

 7אשר היוּו המפתח לתוכנת , יהזוג האפרת-באשר בני, נוצרו נסיבות חדשות

 8מיכאל האפרתי (סיימו משפטם ונידונו לעונשי מאסר בפועל , "הסוס הטרויאני"

 9 ).סיים לרצות עונשו

 10ששוחרר ללא , יצחק רט, המבקשים מּופלים לרעה מנאשם אחר בּפרשה

 11ועובדה זו מהווה שינוי , ִמגּבלה האוסרת גישה לאינטרנט או לתקשורת בין מחשבים

 12 .נסיבות

 13 

 14כי בעניינם של כוח המשיבה -הודיע בא, 23.10.2006בפתח הדיון מיום  .3

 15, הוסכם על השבת האינטרנט לשימוש בני המשפחה, אליעזר פילוסוף וצבי קרוכמל

 16והצהיר כי מסכים להקלה זו גם בעניינם של המבקשים , אך לא לשימושם הם

 17 .שלפַני

 18ינטרנט בביתם איפשר חיבור רשת א, ל"המשפט בהחלטתו במועד הנ-בית 

 19 ).ולא למבקשים עצמם(הפרִטי של המבקשים לשימוש בני המשפחה בלבד 

 20 
 21כי עניינֹו של הנאשם יצחק רט שונה , המשפט-כוח המשיבה הסביר לבית-בא 

 22 2005לאור העובדה כי החקירה נגדו נקטעה ביוני , מעניינם של המבקשים כאן

 23בתחילת , 2005פטמבר בס(והתחדשה לפרקים במועדים שונים , בעקבות פציעתו

 24ּובמהלך חודשים ֵאֶּלה היה משוחרר בלֹא כל ִמגּבלה על , )2006 ּוביולי 2006שנת 

 25 .גם לא על שימוש במחשב, תנועותיו

26 
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 1הוגשה בקשה לשחרור יצחק רט בתנאים , אישום-משהוגש כנגדו כתב 

 2אך עדיין התבקש , הּפחּותים מהתנאים שנקבעו למבקשים כאן, מגבילים

 3עיכוב , הרחקה מאינטנרט, ט בעניינֹו של רט להורות על איסור עיסוקהמשפ-בית

 4כוח המשיבה -מצהיר בא, בהסכמה. יציאה ִמן הארץ וערבויות כסּפיֹות

 5 .הּוסרה הִמגּבלה של איסור חיבור לאינטרנט, המשפט-בבית

 6אין די בתקופה שעברה מאז , כוח המשיבה-לטעמו של בא, לעניין חלֹוף הזמן

 7שּכן מאז , ה שניתנה למבקשים כדי לשוב ּולבקש השבת האינטרנטההקלה האחרונ

 8עדיין יש לראות במבקשים , לטעמו.  חודשים3העיון החוזר האחרון חלפו רק 

 9ואיסור חיבור לאינטרנט מטרתו קידום פני מסּוּכנּות עתידית ברמה , מסּוּכנּות

 10יכל מיום  לפרט7' עמראה (שנה וחצי לאחר מעצרם של המבקשים , הנמצאת היום

 11 .)10-8' ש, 23.10.2006

 12 

 13 השאלה שנותרה על ּכנה הינה מתן אפשרות למבקשים -לגופו של עניין  .4

 14 .לעשות שימוש בתקשורת בין מחשבים

 15 
 16, ידי המדינה בעניינֹו של יצחק רט-המשפט על-מעיון בבקשה שהוגשה לבית 

 17 עצמאיֹות כי ציינה המשיבה שתי עילות מעצר, עולה, לשחרורו בתנאים מגבילים

 18 קיומו של יסוד סביר לחשש שיצחק רט יסכן ביטחון -האחת : בעניינֹו של רט

 19, ) מעצרים-סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדין הפלילי ) ב)(1)(א(21סעיף לפי , הציבור

 20שהֹותרתֹו של רט בלֹא תנאים ,  קיומו של יסוד סביר לחשש-השנייה ; 1996-ו"התשנ

 21התחמקות מהליכי שפיטה , יבוש הליכי משפטתביא לש, מגבילים בתחליף מעצר

 22. ּומריצוי עונש מאסר וכן תביא להשּפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת

 23 . לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים20-12סעיפים עוד אני מפנה לאמּור ב

24 
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 1כי אין ליתן אמון ביצחק רט בלי , סעיפים ֵאֶּלה מביאים למסקנת המשיבה

 2לבקשה לשחרור . ג21סעיף שאחת מהן הינה כמפורט ב, לותלהטיל עליו ִמגּב

 3לרבות רשת ,  הרחקה מחיבור לרשתות תקשורת בין מחשבים-והיא , בתנאים

 4הסכימה , ל"ּובניגוד לֶעמדת המשיבה כפי שהּוּבעה במסגרת הבקשה הנ. אינטרנט

 5 .המשיבה לסגת מִמגּבלה זו

 6המצדיקה עיון חוזר , דשהִּבבחינת נסיבה ח, אני רואה בֶעמדה זו של המשיבה

 7 .בעניינם של המבקשים

 8 
 9כי יש לאבחן בין עניינם של , כוח המשיבה-לא שוכנעתי בנימוקי באי

 10 "רק בשלב מתקדם יותר", המבקשים כאן לעניינֹו של רט וכי בעניינם של המבקשים

 11יהיה מקום לבחון שוב הסרת , )24-22' ש,  לפרטיכל8' כוח המשיבה בעמ-דברי בא(

 12 .ה בכללהִמגּבל

 13 
 14מֶרגע שניתנה הסכמת המשיבה לקיומה של תקשורת בין . זאת ועוד 

 15 אין כל ערך -בכל אחד מּבתיהם של המבקשים , לרבות רשת אינטרנט, מחשבים

 16ממִׁשי לִמגּבלת המבקשים עצמם משימוש באינטרנט כמקדמת פני מסּוּכנּות 

 17כדי , שב הֵּביִתידי באפשרות כניסת המשטרה בכל עת לערוך בדיקות במח. עתידית

 18 .להוֹות הרתעת המבקשים ּולקדם פני מסּוּכנּות עתידית

  19 
 20מאשרת למבקשים אני מקבלת הבקשה לעיון חוזר ּו, נוכח כל האמור לעיל

 21בכפוף לרשּות המשטרה להיכנס בכל עת , עצמם שימוש ברשת מחשבים ּובאינטרנט

 22 .לבתיהם לבדיקת המחשבים

23 
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 1 24:00הבית הלילי בין השעות -לעניין מעצרמאחר ולא נטען בבקשה מאּומה  .5

 2נוכח , ִמן הראוי שהמשיבה תשקול אפשרות הסרת הִמגּבלה,  שלמחרת07:00-ל

 3 .ההסכמות אליהן הגיעו בעניינֹו של יצחק רט

 4 

 .2006 באוקטובר 30, ז"בחשוון התשס' ח, ניתנה והּודעה בפומבי היום
 5 

 6 

 שופטת, נֹגה אֹהד
 7 .ס.ל.ד: קלדנית


