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_______/06בש    עכוהשלו בית  משפט ב
 
 

 027819283 ז"ת  משה הלוי המבקש
 

 24406 עכו 5052ד " ת,15מרחוב האור 
 04.9818044 : פוטל

 )תא קולי פקס  (153.4.9818044:  פקס  
 054.5501374  :   נייד

 :בעניי שבי

  
 נגד  

 

 

 )פלילי(לשכת תביעות גליל  1המשיבה 
   לשל משטרת ישרא

 
 24314 עכו 16ההגנה ' רח

 04.9876777:    פקס04.9876835: טלפו
 

1.

 )פלילי(לשכת תביעות חיפה  2המשיבה 
  לשל משטרת ישרא

  
 33095חיפה ) 7קומה  (5פל י ' שד

 04.8602810:     פקס04.8602800: טלפו
 

2.

 פרקליטות מחוז חיפה 3המשיבה 
 

 33095 חיפה  480ד "ת, א15פל י ' שד
 04.8634011:    פקס04.8634005: טלפו

 

3.

 )ה"יאח(יחידה ארצית לחקירות הונאה  משיבה פורמלית
   של משטרת ישראל

 
 באמצעות מפלג עבירות מחשב

  בת י 9מרחוב רזיאל 
 03.5555406:    פקס03.5555444: טלפו

4.

   
 

  בקשה לעיו וצילו צו חיפוש מקורי
 

) ה"יאח( החלטה המורה למשיבה הפורמלית  קיבל בית המשפט הנכבד26/11/2006ביו  .1
. 2006למסור לידי המבקש עותק מצו חיפוש שנית כנגד המבקש בחודש פברואר 

 ).ה"יאח' משה הלוי נ, 6168/06ש "ב(השופט זיאד סאלח ' ההחלטה ניתנה על ידי כב
 
, 23/11/2006לפי תשובת המשיבה הפורמלית שנמסרה לבית המשפט הנכבד ביו  .2

לא  (651/06ומספרו , ו חיפוש שנית על ידי בית המשפט השלו בתל אביבהמדובר בצ
ק "אח (22/06א "פהצו נית בתיק חקירה שמספרו ). ש"ברור הא מדובר במספר ב

 .)ה"יאח
 
 :נימק החלטתו כ) סאלחזיאד השופט ' כב(בית המשפט הנכבד  .3

 



2 

על פי האמור בתגובה זו עולה כי נית אמנ צו חיפוש על ידי בית 
 .צו החיפוש לא בוצע, בעיקר טכניות, א עקב סיבות שונות, שפטהמ

 
בנסיבות לא נראה כי קיימת מניעה חוקית כל שהיא למסירת העתק 

 .הדבר, נהפו הוא.  שכנגדו הוא הוצאמצו החיפוש לידיו של המבקש 
 

סבורני כי מסירת העתק הצו לידיו של המבקש מתחייבת מטעמי 
לפיכ תשלח המשטרה . ת חוק חופש המידעהוגנות וג על פי הוראו
 .את העתק הצו למבקש

 
 שופט, זיאד סאלח

 
 .ב לבקשה זו"רצ, השופט זיאד סאלח' העתק החלטת כב: נספח א

 
שלחה המשיבה הפורמלית למבקש שני מסמכי הנחזי , 2006בהמש חודש דצמבר  .4

 :להיות עותקי מצו החיפוש
 .ברורהעותק שחור לב מצול בצורה חסרה לא  .א
 .ערו ומודפס מחדש בצורה לא חדה וברורה, עותק צבעוני סרוק במחשב .ב

 
 .ב לבקשה זו"רצ, העתק צבעוני סרוק וערו של צו החיפוש: נספח ב

 
אינו מכיל חשד לפרטי , צו החיפוש המקורי אינו מכיל תארי, על פי מה שנחזה למבקש .5

הצו נחזה ). או לאשר חיפושהא לדחות (ואינו מכיל את תשובת בית המשפט , העבירה
 .השופטת גיליה רביד' כבלהיות חתו על ידי 

 
מסר למבקש ולבית המשפט מידע כי צו , צ אבי אביב"סנ, נציג המשיבה הפורמלית .6

, אלא נמצא במקומות אחרי, החיפוש המקורי אינו נמצא אצל המשיבה הפורמלית
 :כאשר בכל פע מסר תשובה אחרת

 
כי צו החיפוש המקורי מצוי , צ אביב לבית המשפט"סנ מסר 23/11/2006ביו  .א

 ).  למכתב12סעי , ראו נספח ג (3היא המשיבה , אצל פרקליטות המדינה
כי צו החיפוש , צ אביב במכתב תשובה למבקש" מסר סנ06/12/2006ביו  .ב

 6סעי , ראו נספח ד (2היא המשיבה , המקורי מצוי  אצל יחידת תביעות חיפה
 ).למכתב

כי צו החיפוש , צ אביב במכתב תשובה נוס למבקש" מסר סנ07/12/2006ביו  .ג
 1סעי , ראו נספח ה (1היא המשיבה , המקורי מצוי אצל לשכת תביעות גליל

 ).למכתב
 

 .ב לבקשה זו"רצ,  צ אבי אביב" של סנ23/11/2006מכתב מיו : נספח ג
 .שה זוב לבק"רצ,  צ אבי אביב" של סנ06/12/2006מכתב מיו : נספח ד
 .ב לבקשה זו"רצ,  צ אבי אביב" של סנ07/12/2006מכתב מיו : נספח ה

 
 
כנגד לשכת תביעות חיפה , )1המשיבה (המבקש מגיש בקשה זו כנגד לשכת תביעות גליל  .7

וזאת על סמ תשובותיו השונות , )3המשיבה (וכנגד פרקליטות מחוז חיפה ) 2המשיבה (
 .היא היחידה החוקרת, רמליתנציג המשיבה הפו, צ אבי אביב"סנשל 

 
 

 הסעד המבוקש
 
 להשיב לבית המשפט 3 ו 2, 1המבקש מבקש מבית המשפט הנכבד להורות למשיבות  .8

 . נמצא ברשות)א"שלו ת (06651/צו חיפוש שמספרו , הא צו החיפוש המקורי
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, המבקש מבקש מבית המשפט הנכבד להורות למשיבה שאצלה מצוי צו החיפוש המקורי .9
 :מבקש את הסעדי הבאילתת ל

 
 .להתיר למבקש לעיי בצו החיפוש המקורי אצל המשיבה הרלבנטית .א
להתיר למבקש לצל את צו החיפוש המקורי במכונת הצילו הנמצאת אצל  .ב

 .המשיבה הרלבנטית
במצלמה , להתיר למבקש לצל את צו החיפוש המקורי אצל המשיבה הרלבנטית .ג

 .אישית שיביא עמו המבקש
 
 . הדי ומ הצדק להיעתר לבקשהיהא זה מ .10
 

 
 
 
 

 
 המבקש,  משה הלוי

 

 2006 דצמבר 17,  ראשויו 

 
 
 
 

 :לתשומת לב המשיבות
ה בהגשת תגובה וה במסירת מסמ , מכל עותק של מסמ שאת מגישי לבית המשפט

לפי הכתובת , עליכ ג להמציא עותק מהמסמ למבקש, כלשהו לבית המשפט בעת דיו
 .הבקשהבכותרת 














