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 החלטה

 1ווי החדירה לממש את צ בקשה לקבלת חומרי חקירה במסגרתה עותר המבקשזוהי  .1

 2 שהוצאו במסגרת החקירה וזאת על רקע כתב אישום המייחס לו לטלפונים של המתלוננת

 3 אינוס,עבירות מעשה סדום ו -, באישום הראשון נאשמים אחריםבצוותא חדא עם  לכאורה,

 4עבירות –באישום השלישי (. 5-, ו4, 3ולנאשמים  )למבקשספקת סם מסוכן א -באישום השני 

 5 .2020עבירות מחודש יוני  – ()למבקש מעשה סדום ותקיפה

 6 

 7כי החדירה שבוצעה לטלפון הנייד של המתלוננת במהלך החקירה בוצעה טען  ב"כ המבקש .2

 8של תהליך הפריקה בעניין זה הפנה למזכר של השוטרת לפיו בעיצומו באופן חלקי בלבד, 

 9של הטלפון הנייד של המתלוננת עצרה את החוקר וזאת כדי ל"עודד או לחזק יחסי אמון 

 10 עם המתלוננת".
 11 

 12עם המבקש  תכי המתלוננת מסרה בחקירתה כי מחקה לפחות חלק מההתכתבויו ,עוד נטען

 13. 050-3882203; 053-3079808; 050-4747391 –וכי יש לה שלושה מספרי טלפון שונים 

 14בעניין זה הפנה ב"כ המבקש לצווים שהוצאו במסגרת החקירה בנוגע לשלושת מספרי 

 15 .במלואם  םהמבקש לבצעעתה עותר  ,הטלפון הנ"ל אולם בפועל לא בוצעו

 16 

 17לאור הצעת בית המשפט כי תצומצם הבקשה  27.04.2021במסגרת הדיון שהתקיים ביום  .3

 18שוש, הודיה ע 12ת לע"ת רי התקשורת שבין המתלוננת למבקש ובין המתלוננלמחק

 19 נתבקשה דחייה. 

 20 

 21בהמשך הודיעו ב"כ המבקש כי עומדים על בקשתם ומבקשים לקבל לעיונם את כל תוצרי 

 22 הצווים שהוצאו במסגרת החקירה ביחס לשלושת מספרי הטלפון של המתלוננת.
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 2הבקשה שכן לשיטתה המבקש לא הצביע על טעמים רה לדחות את מנגד, עת ב"כ המשיבה .4

 3שיצדיקו פגיעה כה חמורה ולא מידתית בפרטיותה של המתלוננת. בעניין זה הפנתה 

 4לבקשת החוקרים מסרה המתלוננת את  – המשיבה להודעותיה של המתלוננת במשטרה

 5מות שהיו רלוונטיות בינה ון ואף הראתה לחוקרת הודעות מסויהקוד הסודי שלה לטלפ

 6מה גם, . (213החל משורה  17.12.2020חקירה מיום )לבין המבקש ובינה לבין חברתה שירז ביטון 

 7 הטלפונים הניידים של המתלוננת הוחזרו לה זה מכבר.
 8 

 9עוד נטען כי הטלפון הנייד של המבקש תפוס בידי המשטרה והמבקש מסרב למסור את  

 10בינו לבין  ההתכתבויותקבל את הקוד הסודי לטלפון, כך שעומדת בפני המבקש האפשרות ל

 11 לטלפון ותתבצע חקירה וימסרו לו הממצאים.את הקוד שלו ור המתלוננת באם יסכים למס

 12 

 13ההכרעה בשאלה אם יש להורות על גילוי חומר פלוני להגנה תיעשה  ,כפי שנקבע בפסיקה .5

 14באופן פרטני, לפי טיב החומר ומידת זיקתו לסוגיות הנדונות בהליך הפלילי שבמסגרתו 

 15הוא מבוקש, כאשר המבחן העיקרי הוא מבחן של רלוונטיות. מחד אין לפרש את המונח 

 16לאפשר את הרחבת זכות העיון גם "חומר חקירה" באופן דווקני ומצומצם, ומאידך אין 

 17לחומר שהרלוונטיות שלו היא רחוקה ושולית או לתת יד ל"מסע דיג" הנובע מתקווה 

 18 (.  4194/18)ראה בש"פ ספקולטיבית 

 19 

 20לא מצאתי כי המבקש הצביע על פגיעה קונקרטית שתיגרם להגנתו או על במקרה דנן,  .6

 21לי לטלפונים הניידים של המתלוננת. טעמים מיוחדים המצדיקים להורות על צו חדירה כל

 22אל מול זכותו של המבקש עומדת זכותה של המתלוננת לפרטיות, וביתר שאת לאחר 

 23שהאחרונה מסרה בחקירתה את הקוד הסודי לטלפון שלה, לרבות תכתובות בינה לבין 

 24 המבקש. 

 25 

 26דהיינו חדירה לשלושה טלפונים  –מה גם, עתירתו של המבקש לביצוע הצווים במלואם 

 27 12שאינה מוגבלת לתכתובות בינה לבין המבקש ובינה לבין ע"ת ניידים של המתלוננת 

 28עולה כדי "מסע דיג" שכן לא הובאו מטעם המבקש טעמים המצדיקים  –הודיה אשוש בלבד 

 29 פגיעה חמורה ומשמעותית שכזו בפרטיותה של המתלוננת. 

 30 

 31  :6071/17בבש"פ ויפים בעניינו דברי בית המשפט העליון )כב' השופט י. עמית(  

 32יתה באה, למשל, לידי ביטוי בעיון ביומנה האישי ירוצה לומר, כי אם "בעולם הישן" הפגיעה בפרטיות ה"...

 33של מתלוננת בעבירת מין, הרי שהפגיעה בפרטיות בעקבות עיון במחשב האישי או בטלפון הנייד של 

 34 ...".תלוננת, עלולה להיות קשה ואנושה בהרבההמ

 35 
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 1עוד בהקשר זה, שנשאל המבקש מדוע מתנגד שיינתן צו חדירה למכשיר שברשותו ונמצא  

 2יש דברים שהמבקש לא רוצה לחשוף בשל פגיעה בפרטיותו, בדיוק כמו )במשמורת המשטרה, השיב 

 3 .(26-29ת שורו 10, עמ' 01.07.2021ראה פרוטוקול דיון מיום  -המתלוננת

 4 

 5 משכך הם פני הדברים, דין הבקשה להידחות.  .7

 6 

 7 .עותק ההחלטה יישלח לב"כ הצדדים .8

 8 

 9 , בהעדר הצדדים.2021אוגוסט  08אוגוסט  09היום,  נהנית

      10 

             11 
 12 


