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  עמית מיכלס  שופטה כבוד  פני ב

 

 

  מבקש

  

 יעקב אברה� מאור

  

  נגד

 

  מדינת ישראל המשיב

  

  

   

 

  

  

 החלטה

 

 1הוריתי על השבת מכשיר , במסגרתה 14.4.18ביו�  על ידי שניתנה הבהחלטחוזר לפני בקשה לעיו� 

 2  .למבקשהטלפו� הנייד השיי� 

  3 

 4במסגרת חקירה פלילית שנפתחה נגד המבקש בחשד שיבה מכשיר הטלפו� הנייד נתפס על ידי המ

 5  לביצוע עבירות שעניינ� "שחיתות ציבורית".

  6 

 7, עוד בטר� , אול� בהמש�הוגשה מטע� המשיבה בקשה להארכת תוק# החזקת התפוס 11.3.18ביו� 

 8לאחר שהפיקה ממנו את זאת  ,המבקש לידי ולהשיב שיבההמנאותה  החלטה סופית בבקשה, ניתנה

 9, ובתנאי שהמבקש יחתו� על כ� שהוא מוותר על כל טענה הנוגעת ל"כלל חומרי החקירה הנחוצי� לה

 10  .הראיה הטובה ביותר"

  11 
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 1תחילה  עותר לקבלהמבקש לקבל לידיו את מכשיר הטלפו�, ו במסרעל א# התוצאה החיובית מבחינתו, 

 2רשימת החומר שהופק על ידי המשיבה ממכשיר הטלפו� הנייד שלו, זאת בנימוק שקנויה לו זכות  את

 3  על פי חוק לקבל את רשימת התפוסי� לידיו.

 4אי� החומר שהופק מהטלפו� הינו חומר חקירה, ומשכ� המשיבה מתנגדת לבקשת המבקש בנימוק ש

 5  טר� הגשת כתב אישו� נגדו. חשוד,המבקש, שהינו לידי  אותו מקו� למסור

  6 

 7[נוסח משולב],  לחוק סדר הדי� הפלילי 74אינה מבוססת על סעי#  בהר שבקשתווההמבקש  תבתגוב

 8לפקודת סדר הדי� הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח  28 –ו  27א� על הוראות סעיפי�  י, כ1982 'תשמ"ב 

 9  .1969 –חדש], התשכ"ט 

  10 

 11  לפסד"פ קובע: 27סעי# 

  12 

 13כל החפצי� שנתפסו אגב חיפוש, בי� שנער� על פי צו ובי�  "רשימת

 14שלא על פי צו, והמקומות שבה� נמצאו, תיער� על ידי מי שביצע 

 15  את החיפוש ותיחת� בידי העדי� או בחותמת�".

  16 

 17  לפסד"פ קובע: 28סעי# 

  18 

 19"תופש הבית או המקו� שמחפשי� בו, או אד� אחר מטעמו, יינת� 

 20דרישתו יימסר לו העתק של רשימת  לו להיות נוכח בחיפוש, ולפי

 21  החפצי� שנתפסו, חתו� בידי העדי� או בחותמת�".

  22 

 23התגובות שהוגשו מטע� הצדדי� לא ברור הא� נמסר ה� ממהבקשות וה� אציי� ש בפתח הדברי�

 24בוצע בביתו, וכבר בשלב זה אומר שככל שהדוח לא למבקש דוח החיפוש שנער� בעקבות החיפוש ש

 25  בה לעשות כ� בהקד�.נמסר לידיו, על המשי

  26 

 27ע� זאת, מהבקשה עולה שהמבקש אינו מסתפק בציו� העובדה שנתפס אצלו מכשיר הטלפו�, אלא 

 28  מבקש את ה"רשימה של החפצי� שנתפסו בחיפוש במכשיר הטלפו� שלו".

  29 

  30 

  31 
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 1זאת ממספר הגעתי לכלל מסקנה שיש לדחות את בקשת המבקש, , לאחר שבחנתי את טענות הצדדי�

 2  טעמי�. 

  3 

 4בבקשתה להארי� את  האחד, משהסכימה המשיבה להשיב למבקש את מכשיר הטלפו�, דומה שהדיו� 

 5  . ואי� להידרש לבקשות מעי� אלו במסגרת ההלי� הנוכחי תוק# החזקתו התייתר

  6 

 7שנתפסו אגב החיפוש  החפציםלפסד"פ מחייב את עור� החיפוש לערו� רשימה של  27סעי# השני, 

 8החוק אינו מטיל על מבצע החיפוש את החובה לחדור לתו� ע� זאת, ו. ולציי� את המקו� בו נתפס

 9לכדי אלפי לעתי� יכול להגיע  ,כידועמספר�, קבצי� שמורי� בו, ש ילומכשיר הטלפו� שנתפס ולפרט א

 10בתו� מכשיר  י�מצויה י�בקבצי� וביתר החומר הכירלהפועל היוצא של בקשת המבקש היא פריטי�. 

 11דרישה זו אינה סבירה, אינה עולה מלשו� החוק, מנוגדת לתכלית החיפוש  הטלפו� של המבקש כ"חפ.".

 12באמצעות חוקר רק וא# מנוגדת לחוק המחייב את המשטרה לחדור לטלפו�, הנחשב לחומר מחשב, 

 13   מחשב מיומ�.

  14 

 15לכל דבר ועניי�, בי� א� מדובר  חומר הגלו� בתו� מכשיר הטלפו� חומר חקירהראות בהשלישי, יש ל

 16בחומר כתוב, בי� א� מדובר בקבצי שמע או וידאו, ובי� א� מדובר בתמונות, החלפת מסרוני�, וכיו"ב 

 17את אי� להעביר  ,קמשכ�, ודומה שעל כ� אי� חולפריטי� המצויי� כמעט בכל מכשיר טלפו� נייד. 

 18בשלב עריכת השימוע  ,לכל המוקד� ,לידי חשוד טר� הגשת כתב האישו� נגדו, אוחומר החקירה 

 19הגשתו. הדברי� נכוני� ג� כאשר מדובר בקבצי� שהופקו מתו� מכשיר קבלת ההחלטה על טר� 

 20הטלפו� הנייד של המבקש, שכ� יתכ� וה� כוללי� חומרי חקירה שאינ� מצויי� בידיעתו, ומכא� 

 21  שחשיפת� עלולה לפגוע בחקירה המתנהלת.

  22 

 23, וג� מטע� זה אי� להבדיל מהחפ. ממנו הופקה ,צי� כראיה עצמההרביעי, יש לראות בתוכ� הקב

 24  קובע:לפסד"פ  35מקו� למוסרה לידי חשוד בשלב של טר� הגשת כתב האישו�. סעי# 

  25 

 26על ידי המשטרה, או מיו� שהגיע לידיה, לא הוגש המשפט  החפץ"א� תו� ששה חודשי� מיו� תפיסת 

 27, תחזיר המשטרה את 34לפי סעי#  חפץולא נית� צו על אותו ראיה לשמש  החפץאשר בו צרי� 

 28פי בקשה שוטר מוסמ� או אד� מעוניי�,  –מידיו נלקח; א� רשאי בית משפט שלו�, על החפץ 

 29  ע.מ.). –להארי� את התקופה בתנאי� שיקבע" (ההדגשות אינ� במקור 

 30את תקופת החזקת  סמ� לפנות לבית המשפט בבקשה להארי�מאפשר לשוטר מוהנה כי כ�, החוק 

 31  ." או "המש� החזקת ראיה"ראיהתפיסת " שנתפס, ואינו נוקט בלשו� החפץ

 32  בדי� פעלה. –המשיבה פעלה בהתא� להוראות סעי# זה, וכפי שעולה מהאמור לעיל 
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  1 

 2הדבר דומה לתפיסת קלסרי� בתו� משרד. ברי שאי� מקו� לפרט בדוח החיפוש כל מסמ� ומסמ� 

 3המתויקי� בקלסרי� ודי א� יצוי� בדוח שנתפסו קלסרי� ומספר�. א� שנתפס מבי� אלפי מסמכי� 

 4מוב� הדבר שככל שיבשיל התיק ויוגש בו כתב אישו�, יהיה מקו� לפרט ברשימת חומרי החקירה את 

 5  .מאשימההמסמכי� עליה� מתבססת ה

  6 

 7  לאור האמור, הבקשה נדחית.

  8 

 9ו את מכשיר הטלפו� לאחר שיעמוד המשיב לקבל לידייוכל , 14.4.18כפי שהוריתי בהחלטתי מיו� 

 10  , ובה� חתימה על כ� שהוא מוותר על כל טענה הנוגעת ל"כלל הראיה הטובה ביותר".בתנאי� שנקבעו

 11  .24.4.18ככל שהמבקש יסרב לחתו� על ויתור כאמור, יודיע על כ� לבית המשפט עד ליו� 

  12 

  13 

 14  , בהעדר הצדדי�.2018אפריל  18, ג' אייר תשע"חהיו�,  נהנית

                 15 

  16 




