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בקשה להארכת מעצר
היחידה :הונאה ת"א

לכבוד
בית משפט השלום בת"א-יפו

תאריך25/5/05 :
מס' תיק102060/04 :
ת.מ:.

פרטי החשוד/ים
מס' זהות
מס"ד

שם משפחה

שם פרטי

שם האב

030252670
050718436
053318895
016905549
067147942
025002163
059109603
065117871
029428109

פילוסוף
בללי
קרוכמל
וינשטיין
רט
פריד
אברמוביץ
זיסמן
זלוטובסקי

אליעזר
אברהם
צבי
אלכס
יצחק
אפרים)עופר(
איל
חיים
אסף

יצחק
אברהם
מקס
אדוארד
קרול
לאון
עקיבא
אברהם
ישראל

1
2
3
4
5
6
7
8
9

תאריך לידה

16/11/49
20/6/51
14/1/55
2/5/67
7/6/51
21/11/72
9/2/65
3/7/53
16/8/72

מען

ר"ג ,העמל 23
ר"ג ,סוקולוב 9
ראש העין ,אילון
רמה"ש ,אזר 20
פ"ת ,אנדרסן 10
גבעון החדשה 508
רעננה ,השחפים 25
ראשל"צ ,הגפן 10
פ"ת ,ילין 17

 .1סמכות מקומית:
העבירה נעברה ,כולה או מקצתה ,בתחום השיפוט של בימ"ש זה.
היחידה הממונה על חקירת העבירה נמצאת בתחום שיפוט של בימ"ש זה.
האדם עצור באזור שיפוט של בימ"ש זה ולא ניתן להביאו לבימ"ש כאמור לעיל עקב
נסיבות מיוחדות כדלקמן:
 .2פרטי העבירה)ות(:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

בעקבות תלונה במהלך נובמבר  2004על חדירה למחשב ,הוצאת מסמכים ממנו והפצתם
באינטרנט ,החלה חקירה של צוות עבירות מחשב במפלג הונאה ת"א.
מהחקירה עלה כי במחשבו של המתלונן הושתל וירוס מסוג "סוס טרויאני")להלן :הסוס( אשר
שלח ממחשבו של המתלונן מסמכים ותמונות לשרת  .FTPהסוס איפשר בנוסף לשליחת החומר
ממחשבו של המתלונן גם שליטה מלאה בו.
בעזרת אמצעים טכנולוגים הצליח הצוות לאתר את יצרן הסוס וכן שרתי  FTPנוספים בארץ
ובעולם.
מבדיקת השרתים התברר כי היצרן של הסוס עובד עם  3משרדי חקירות פרטיים מהגדולים בארץ,
כאשר החשודים הנ"ל הינם מבעלי המשרד ,מנהלים ו/או עובדי המשרד.
היצרן ייצר עבורם סוסים טרויאנים אותם החוקרים מחדירים בשיטה זו או אחרת למחשבי
חברות מהמובילות במשק הישראלי ולחברות בחו"ל.
מדובר בחברותתקשורת ,משרדי פרסום ,יחצנ"ים וחברות מסחריות פרטיות וציבוריות.
בעזרת הסוס נאסף מידע רב במסגרת ריגול תעשייתי -מסחרי עבור לקוחות של משרדי החקירות
הפרטיים שעל פי החשד הינן חברות מתחרות.
מהחקירה עולה כי היצרן הינו בעל חברה המבצע את עבודתו מחו"ל ביחד עם אחרים.
במסגרת החקירה נוצר קשר באמצעות האינטרפול עם משטרות זרות על מנת לאתר את היצרן,

מקום עבודתו ואת מיקום השרתים.
י .לאחר חקירה אותר היצרן בחו"ל ביחד עם האחרים .בתיאום עם משטרות זרות נעצרו החשודים
באנגליה וחלק מהציוד ומהשרתים נתפס בגרמניה ובארה"ב.
יא .בעקבות החיפושים במשרדי החקירות הפרטיים ובבתי החוקרים נתפסו מחשבים ,ציוד
מחשב ומסמכים רבים הקושר את החשודים הנ"ל לעבירות המיוחסות להם
 .3העובדות המהוות בסיס לחשד כנגד החשוד)ים(:
עדויות ,מסמכים רבים ,מחשבים וחומר מחשב.

 .4מצורף בזה חומר חסוי )לידי השופט בלבד(:

כן

לא

 .5סעיף)י( האישום:
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -4חדירה לחומר מחשב.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -5חדירה לחומר מחשב בכדי לעבור עבירה
אחרת.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף ) 6א( הכנת נגיף מחשב) ,ב( -הפצה של נגיף מחשב.
חוק הגנת הפרטיות ) -(1981פגיעה בפרטיות ע"י ) -(2האזנה אסורה על פי חוק,
) -(5העתקת תוכן של מכתב -(10) ,...פרסומו או מסירתו של דבר ...וכן ס' 31א
)מאגרי מידע(.
קשירת קשר לביצוע פשע – ס' )499א() (1לחנ"ש.
קבלת דבר מרמה בנסיבות מחמירות – ס'  415סיפא לחנ"ש.
עבירות על חוק האזנת סתר – סעיפים )2א( )2 +ב( )2 +ג( לחוק.
 .6הנ"ל טרם נעצר)ו(.
חשוד  1נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  2נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  3נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  4נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  5נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  6נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  7נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  8נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  06:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  9נעצר בתאריך  24/5/05בשעה  10:00באשמה)ות( דלעיל.
 .7עילת המעצר )לפי החלופות בסעיפים  13או  14לחסד"פ מעצרים:
א .חשש למסוכנות :המדובר בפעולות "ריגול תעשייתי" חמורות ביותר ובהיקף עצום ,נגד
עשרות מחשבים ,של חברות עסקיות )חלקן חברות בורסאיות( ושל משתמשים פרטיים .הנזק
הכספי ,הנזק לפרטיות.
ב .צורכי החקירה :מדובר בחקירה מסועפת ומסובכת ,אשר בה מעורבים רבים ,ניתוח חומר רב
אשר נתפס בחיפושים השונים.
ג .חשש לשיבוש מהלכי משפט וחקירה :החשודים עבדו בשיטות הסוואה והצפנה מתוחכמות
ביותר .כן השתמשו בקודים ובכינויים לתיאור פעילותם בעת שהתקשרו ביניהם.

 .8פרטים על מעצרים קודמים ,על בקשות מעצר קודמות הנוגעות לאותו עניין ועל החלטות
ביהמ"ש בהן:
רצ"ב

לא צורפו המסמכים כאמור לעיל מהסיבה:

רצ"ב המסמכים כאמור לעיל

 .9הנני מבקש להוציא נגד הנ"ל צו מעצר למשך  15ימים לצורך ביצוע הפעולות
כדלקמן:

לצורכי החקירה.
בנוסף אבקש להאריך את משך החזקת המחשבים וציוד המחשב אשר נתפסו מהחשודים הנ"ל ו/או
ממשרדיהם וכן מעורבים נוספים בתיק שמהם נתפס ציוד מחשב ומחשבים למשך  30יום.
.10

אינני מתנגד לשחרורו בערבות עצמית/צד ג' ואבקש להתנותו בתנאי/ם כדלקמן:
אין לצאת את הארץ לפני גמר המשפט
אחר ,פרט :ערבות עצמית וצד ג' בטוחה והפקדת

התייצבות במשטרה לפי דרישה
הפקדת דרכון
מזומן .
) .11למלא סעיף זה רק בהארכת מעצר(:
הודעה על מועד הדיון נמסרה:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2
בתאריך:
לחשוד 3

בשעה:
בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:
במקום:

ע"י
ע"י
ע"י

העתק מבקשה זו נמסר:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2

בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:

ע"י
ע"י

פרטי וחתימת המבקש:
רפ"ק רוני הינדי
פקד ניר נתיב

|

בקשה להארכת מעצר
היחידה :הונאה ת"א

לכבוד
בית משפט השלום בת"א-יפו

פרטי החשוד/ים
מס' זהות
מס"ד

1
2
3

שם משפחה

 057806770מור
 057509580כהן
 055881270מוריה

תאריך26/5/05 :
מס' תיק102060/04 :
ת.מ:.

שם פרטי

עוזי
יורם
כתריאל

שם האב

שלום
אביבי
משה

תאריך לידה

17/8/62
12/5/62
18/6/59

מען

ניצנים  10כפ"ס
בית צורי  7ת"א
האוזנר דב  4ת"א

 .1סמכות מקומית:
העבירה נעברה ,כולה או מקצתה ,בתחום השיפוט של בימ"ש זה.
היחידה הממונה על חקירת העבירה נמצאת בתחום שיפוט של בימ"ש זה.
האדם עצור באזור שיפוט של בימ"ש זה ולא ניתן להביאו לבימ"ש כאמור לעיל עקב
נסיבות מיוחדות כדלקמן:
 .2פרטי העבירה)ות(:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

בעקבות תלונה במהלך נובמבר  2004על חדירה למחשב ,הוצאת מסמכים ממנו והפצתם
באינטרנט ,החלה חקירה של צוות עבירות מחשב במפלג הונאה ת"א.
מהחקירה עלה כי במחשבו של המתלונן הושתל וירוס מסוג "סוס טרויאני")להלן :הסוס( אשר
שלח ממחשבו של המתלונן מסמכים ותמונות לשרת  .FTPהסוס איפשר בנוסף לשליחת החומר
ממחשבו של המתלונן גם שליטה מלאה בו.
בעזרת אמצעים טכנולוגים הצליח הצוות לאתר את יצרן הסוס וכן שרתי  FTPנוספים בארץ
ובעולם.
מבדיקת השרתים התברר כי היצרן של הסוס עובד עם  3משרדי חקירות פרטיים מהגדולים בארץ.
היצרן ייצר עבורם סוסים טרויאנים אותם החוקרים מחדירים בשיטה זו או אחרת למחשבי
חברות מהמובילות במשק הישראלי ולחברות בחו"ל.
מדובר בחברותתקשורת ,משרדי פרסום ,יחצנ"ים וחברות מסחריות פרטיות וציבוריות.
בעזרת הסוס נאסף מידע רב במסגרת ריגול תעשייתי -מסחרי עבור לקוחות של משרדי החקירות
הפרטיים שעל פי החשד הינן חברות מתחרות.
מהחקירה עולה כי היצרן הינו בעל חברה המבצע את עבודתו מחו"ל ביחד עם אחרים.
במסגרת החקירה נוצר קשר באמצעות האינטרפול עם משטרות זרות על מנת לאתר את היצרן,
מקום עבודתו ואת מיקום השרתים.
לאחר חקירה אותר היצרן בחו"ל ביחד עם האחרים .בתיאום עם משטרות זרות נעצרו החשודים
באנגליה וחלק מהציוד ומהשרתים נתפס בגרמניה ובארה"ב.
בעקבות החיפושים במשרדי החקירות הפרטיים ובבתי החוקרים נתפסו מחשבים ,ציוד
מחשב ומסמכים רבים הקושר את בעלי המשרדים ועובדיהם לעבירות.
שלושת החשודים הנ"ל הינם עובדים בכירים בחברות חברת מאיר למכוניות ומשאיות,
חברת המפעיל וחברת הלווין יס.

יג .עפ"י החשד הזמינו החשודים הנ"ל חומר עיסקי על מתחריהם ,תוך שהם משתמשים
בשירותיו של משרד חקירות פרטי.
יד .עפ"י החשד החומר שהושג עבורם והועבר לידיהם ,הושג בדרך של חדירה למחשבי
המתחרים תוך הפצת נגיף מחשב והאזנת סתר.
טו .בחיפושים שנערכו במשרדי החשודים הנ"ל נתפס חומר עיסקי רגיש של מתחריהם.
טז .מבדיקת החומר ניתן עפ"י החשד ניתן להבין בעליל שחומר מסוג כזה יכול להיות מושג
אך ורק בדרך של ביצוע עבירה ולא בדרך אחרת.
יז .חשוד  3שומר על זכות השתיקה ,חשודים חשודים  1ו  2מוסרים בגירסתם שדרך השגת
החומר ודרך ההתקשרות עם משרד החקירות הפרטי היא אכן הדרך המתוארת בבקשה,
אך לטענתם לא ידעו שהחומר הושג בדרך של עבירה.
 .3העובדות המהוות בסיס לחשד כנגד החשוד)ים(:
עדויות ,מסמכים רבים ,מחשבים וחומר מחשב.

 .4מצורף בזה חומר חסוי )לידי השופט בלבד(:

כן

לא

 .5סעיף)י( האישום:
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -4חדירה לחומר מחשב.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -5חדירה לחומר מחשב בכדי לעבור עבירה
אחרת.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף ) 6א( הכנת נגיף מחשב) ,ב( -הפצה של נגיף מחשב.
חוק הגנת הפרטיות ) -(1981פגיעה בפרטיות ע"י ) -(2האזנה אסורה על פי חוק,
) -(5העתקת תוכן של מכתב -(10) ,...פרסומו או מסירתו של דבר ...וכן ס' 31א
)מאגרי מידע(.
קשירת קשר לביצוע פשע – ס' )499א() (1לחנ"ש.
קבלת דבר מרמה בנסיבות מחמירות – ס'  415סיפא לחנ"ש.
עבירות על חוק האזנת סתר – סעיפים )2א( )2 +ב( )2 +ג( לחוק.
 .6הנ"ל טרם נעצר)ו(.
חשוד  1נעצר בתאריך  25/5/05בשעה  21:00באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  2נעצר בתאריך  25/5/05בשעה  17:00באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  3נעצר בתאריך  25/5/05בשעה  16:50באשמה)ות( דלעיל.
.
 .7עילת המעצר )לפי החלופות בסעיפים  13או  14לחסד"פ מעצרים:
א .חשש למסוכנות :המדובר בפעולות "ריגול תעשייתי" חמורות ביותר ובהיקף עצום ,נגד
עשרות מחשבים ,של חברות עסקיות )חלקן חברות בורסאיות( ושל משתמשים פרטיים .הנזק
הכספי ,הנזק לפרטיות.
ב .צורכי החקירה :מדובר בחקירה מסועפת ומסובכת ,אשר בה מעורבים רבים ,ניתוח חומר רב
אשר נתפס בחיפושים השונים.
ג .חשש לשיבוש מהלכי משפט וחקירה :ישנם מעורבים נוספים הקשורים לחשודים הנ"ל.

 .8פרטים על מעצרים קודמים ,על בקשות מעצר קודמות הנוגעות לאותו עניין ועל החלטות
ביהמ"ש בהן:
רצ"ב

לא צורפו המסמכים כאמור לעיל מהסיבה:

רצ"ב המסמכים כאמור לעיל

 .9הנני מבקש להוציא נגד הנ"ל צו מעצר למשך  9ימים לצורך ביצוע הפעולות
כדלקמן:
לצורכי החקירה.
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אינני מתנגד לשחרורו בערבות עצמית/צד ג' ואבקש להתנותו בתנאי/ם כדלקמן:
אין לצאת את הארץ לפני גמר המשפט
אחר ,פרט :ערבות עצמית וצד ג' בטוחה והפקדת

התייצבות במשטרה לפי דרישה
הפקדת דרכון
מזומן .
) .11למלא סעיף זה רק בהארכת מעצר(:
הודעה על מועד הדיון נמסרה:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2
בתאריך:
לחשוד 3

בשעה:
בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:
במקום:

ע"י
ע"י
ע"י

העתק מבקשה זו נמסר:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2

בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:

ע"י
ע"י

פרטי וחתימת המבקש:
רפ"ק רוני הינדי
פקד ניר נתיב

|

בקשה להארכת מעצר
היחידה :הונאה ת"א

לכבוד
בית משפט השלום בת"א-יפו

פרטי החשוד/ים
מס' זהות
מס"ד

שם משפחה

תאריך27/5/05 :
מס' תיק102060/04 :
ת.מ:.

שם פרטי

שם האב

תאריך לידה

13

 054902218ברהום

רוני

מוריס

5/10/57

14
15
16

 025615964דקל
 014826598רייכמן
 054880034רז

יצחק
עופר
שי

דוד
ברנרד
משה

14/12/73
22/4/54
11/8/57

מען

יוני נתניהו  14גבעת
שמואל
אורלנסקי  33פ"ת
הורד  3פרדסיה
חבצלת  8כפר שמריהו

 .1סמכות מקומית:
העבירה נעברה ,כולה או מקצתה ,בתחום השיפוט של בימ"ש זה.
היחידה הממונה על חקירת העבירה נמצאת בתחום שיפוט של בימ"ש זה.
האדם עצור באזור שיפוט של בימ"ש זה ולא ניתן להביאו לבימ"ש כאמור לעיל עקב
נסיבות מיוחדות כדלקמן:
 .2פרטי העבירה)ות(:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

בעקבות תלונה במהלך נובמבר  2004על חדירה למחשב ,הוצאת מסמכים ממנו והפצתם
באינטרנט ,החלה חקירה של צוות עבירות מחשב במפלג הונאה ת"א.
מהחקירה עלה כי במחשבו של המתלונן הושתל וירוס מסוג "סוס טרויאני")להלן :הסוס( אשר
שלח ממחשבו של המתלונן מסמכים ותמונות לשרת  .FTPהסוס איפשר בנוסף לשליחת החומר
ממחשבו של המתלונן גם שליטה מלאה בו.
בעזרת אמצעים טכנולוגים הצליח הצוות לאתר את יצרן הסוס וכן שרתי  FTPנוספים בארץ
ובעולם.
מבדיקת השרתים התברר כי היצרן של הסוס עובד עם  3משרדי חקירות פרטיים מהגדולים בארץ.
היצרן ייצר עבורם סוסים טרויאנים אותם החוקרים מחדירים בשיטה זו או אחרת למחשבי
חברות מהמובילות במשק הישראלי ולחברות בחו"ל.
מדובר בחברות תקשורת ,משרדי פרסום ,יחצנ"ים וחברות מסחריות פרטיות וציבוריות.
בעזרת הסוס נאסף מידע רב במסגרת ריגול תעשייתי -מסחרי עבור לקוחות של משרדי החקירות
הפרטיים שעל פי החשד הינן חברות מתחרות.
מהחקירה עולה כי היצרן הינו בעל חברה המבצע את עבודתו מחו"ל ביחד עם אחרים.
במסגרת החקירה נוצר קשר באמצעות האינטרפול עם משטרות זרות על מנת לאתר את היצרן,
מקום עבודתו ואת מיקום השרתים.
לאחר חקירה אותר היצרן בחו"ל ביחד עם האחרים .בתיאום עם משטרות זרות נעצרו החשודים
באנגליה וחלק מהציוד ומהשרתים נתפס בגרמניה ובארה"ב.
בעקבות החיפושים במשרדי החקירות הפרטיים ובבתי החוקרים נתפסו מחשבים ,ציוד
מחשב ומסמכים רבים הקושר את בעלי המשרדים ועובדיהם לעבירות.

יב .שלושת החשודים הנ"ל הינם עובדים בכירים בחברות חברת מאיר למכוניות ומשאיות,
חברת המפעיל וחברת הלווין יס.
יג .עפ"י החשד הזמינו החשודים הנ"ל חומר עיסקי על מתחריהם ,תוך שהם משתמשים
בשירותיו של משרד חקירות פרטי.
יד .עפ"י החשד החומר שהושג עבורם והועבר לידיהם ,הושג בדרך של חדירה למחשבי
המתחרים תוך הפצת נגיף מחשב והאזנת סתר.
טו .בחיפושים שנערכו במשרדי החשודים הנ"ל נתפס חומר עיסקי רגיש של מתחריהם.
טז .מבדיקת החומר ניתן עפ"י החשד ניתן להבין בעליל שחומר מסוג כזה יכול להיות מושג אך
ורק בדרך של ביצוע עבירה ולא בדרך אחרת.
יז .חשוד  12שומר על זכות השתיקה ,חשודים חשודים  10ו  11מוסרים בגירסתם שדרך השגת
החומר ודרך ההתקשרות עם משרד החקירות הפרטי היא אכן הדרך המתוארת בבקשה,
אך לטענתם לא ידעו שהחומר הושג בדרך של עבירה.
יח .שני החשודים  13ו 14 -הינם עובדים בשני משרדים חקירות פרטיים ,במסגרת עבודתם
ביצעו עפ"י החשד את העבירות המצוינות בבקשה זו.
יט .שני החשודים  15ו –  16הינם עובדים בכירים בחברות סלקום ופלאפון.
כ .החשדות כנגד החשודים  15ו –  16הינם עפ"י הסעיפים יג – טז.
 .3העובדות המהוות בסיס לחשד כנגד החשוד)ים(:
עדויות ,מסמכים רבים ,מחשבים וחומר מחשב.

 .4מצורף בזה חומר חסוי )לידי השופט בלבד(:

כן

לא

 .5סעיף)י( האישום:
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -4חדירה לחומר מחשב.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -5חדירה לחומר מחשב בכדי לעבור עבירה
אחרת.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף ) 6א( הכנת נגיף מחשב) ,ב( -הפצה של נגיף מחשב.
חוק הגנת הפרטיות ) -(1981פגיעה בפרטיות ע"י ) -(2האזנה אסורה על פי חוק,
) -(5העתקת תוכן של מכתב -(10) ,...פרסומו או מסירתו של דבר ...וכן ס' 31א
)מאגרי מידע(.
קשירת קשר לביצוע פשע – ס' )499א() (1לחנ"ש.
קבלת דבר מרמה בנסיבות מחמירות – ס'  415סיפא לחנ"ש.
עבירות על חוק האזנת סתר – סעיפים )2א( )2 +ב( )2 +ג( לחוק.
.6

הנ"ל טרם נעצר)ו(.
חשוד  13נעצר בתאריך  26/5/05בשעה  14:30באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  14נעצר בתאריך  26/5/05בשעה  09:00באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  15נעצר בתאריך  26/5/05בשעה  17:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  16נעצר בתאריך  26/5/05בשעה  16:10באשמה)ות( דלעיל.

 .7עילת המעצר )לפי החלופות בסעיפים  13או  14לחסד"פ מעצרים:
א .חשש למסוכנות :המדובר בפעולות "ריגול תעשייתי" חמורות ביותר ובהיקף עצום ,נגד
עשרות מחשבים ,של חברות עסקיות )חלקן חברות בורסאיות( ושל משתמשים פרטיים .הנזק
הכספי ,הנזק לפרטיות.
ב .צורכי החקירה :מדובר בחקירה מסועפת ומסובכת ,אשר בה מעורבים רבים ,ניתוח חומר רב
אשר נתפס בחיפושים השונים.

ג .חשש לשיבוש מהלכי משפט וחקירה :ישנם מעורבים נוספים הקשורים לחשודים הנ"ל.

 .8פרטים על מעצרים קודמים ,על בקשות מעצר קודמות הנוגעות לאותו עניין ועל החלטות
ביהמ"ש בהן:
רצ"ב
לא צורפו המסמכים כאמור לעיל מהסיבה:

רצ"ב המסמכים כאמור לעיל

 .9הנני מבקש להוציא נגד חשודים  13ו  14 -צו מעצר למשך  7ימים ונגד חשודים
 15ו –  16צו מעצר למשך  4ימים לצורך ביצוע הפעולות כדלקמן:
לצורכי החקירה.

.10

אינני מתנגד לשחרורו בערבות עצמית/צד ג' ואבקש להתנותו בתנאי/ם כדלקמן:
אין לצאת את הארץ לפני גמר המשפט
אחר ,פרט :ערבות עצמית וצד ג' בטוחה והפקדת

התייצבות במשטרה לפי דרישה
הפקדת דרכון
מזומן .
) .11למלא סעיף זה רק בהארכת מעצר(:
הודעה על מועד הדיון נמסרה:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2
בתאריך:
לחשוד 3

בשעה:
בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:
במקום:

ע"י
ע"י
ע"י

העתק מבקשה זו נמסר:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2

בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:

ע"י
ע"י

פרטי וחתימת המבקש:
רפ"ק רוני הינדי
פקד ניר נתיב

|

בקשה להארכת מעצר
היחידה :הונאה ת"א

לכבוד
בית משפט השלום בת"א-יפו

פרטי החשוד/ים
מס' זהות
מס"ד

15
16

שם משפחה

 014826598רייכמן
 054880034רז

תאריך29/5/05 :
מס' תיק102060/04 :
ת.מ:.

שם פרטי

עופר
שי

שם האב

ברנרד
משה

תאריך לידה

22/4/54
11/8/57

מען

הורד  3פרדסיה
חבצלת  8כפר שמריהו

 .1סמכות מקומית:
העבירה נעברה ,כולה או מקצתה ,בתחום השיפוט של בימ"ש זה.
היחידה הממונה על חקירת העבירה נמצאת בתחום שיפוט של בימ"ש זה.
האדם עצור באזור שיפוט של בימ"ש זה ולא ניתן להביאו לבימ"ש כאמור לעיל עקב
נסיבות מיוחדות כדלקמן:
 .2פרטי העבירה)ות(:
א .ראה בקשה קודמת
 .3העובדות המהוות בסיס לחשד כנגד החשוד)ים(:
עדויות ,מסמכים רבים ,מחשבים וחומר מחשב.

 .4מצורף בזה חומר חסוי )לידי השופט בלבד(:

כן

לא

 .5סעיף)י( האישום:
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -4חדירה לחומר מחשב.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף  -5חדירה לחומר מחשב בכדי לעבור עבירה
אחרת.
חוק המחשבים ) -(1995סעיף ) 6א( הכנת נגיף מחשב) ,ב( -הפצה של נגיף מחשב.
חוק הגנת הפרטיות ) -(1981פגיעה בפרטיות ע"י ) -(2האזנה אסורה על פי חוק,
) -(5העתקת תוכן של מכתב -(10) ,...פרסומו או מסירתו של דבר ...וכן ס' 31א
)מאגרי מידע(.
קשירת קשר לביצוע פשע – ס' )499א() (1לחנ"ש.
קבלת דבר מרמה בנסיבות מחמירות – ס'  415סיפא לחנ"ש.
עבירות על חוק האזנת סתר – סעיפים )2א( )2 +ב( )2 +ג( לחוק.

.6

הנ"ל טרם נעצר)ו(.

חשוד  15נעצר בתאריך  26/5/05בשעה  17:15באשמה)ות( דלעיל.
חשוד  16נעצר בתאריך  26/5/05בשעה  16:10באשמה)ות( דלעיל.
 .7עילת המעצר )לפי החלופות בסעיפים  13או  14לחסד"פ מעצרים:
א .חשש למסוכנות :המדובר בפעולות "ריגול תעשייתי" חמורות ביותר ובהיקף עצום ,נגד
עשרות מחשבים ,של חברות עסקיות )חלקן חברות בורסאיות( ושל משתמשים פרטיים .הנזק
הכספי ,הנזק לפרטיות.
ב .צורכי החקירה :מדובר בחקירה מסועפת ומסובכת ,אשר בה מעורבים רבים ,ניתוח חומר רב
אשר נתפס בחיפושים השונים.
ג .חשש לשיבוש מהלכי משפט וחקירה :ישנם מעורבים נוספים הקשורים לחשודים הנ"ל.
 .8פרטים על מעצרים קודמים ,על בקשות מעצר קודמות הנוגעות לאותו עניין ועל החלטות
ביהמ"ש בהן:
רצ"ב
לא צורפו המסמכים כאמור לעיל מהסיבה:

רצ"ב המסמכים כאמור לעיל

 .9הנני מבקש להוציא נגד חשודים ___ צו מעצר למשך ימים
הפעולות כדלקמן:

לצורך ביצוע

לצורכי החקירה.

אבקש להסיר את צו איסור הפירסום היום  29/5/05מהשעה .11:30
.10

אינני מתנגד לשחרורו בערבות עצמית/צד ג' ואבקש להתנותו בתנאי/ם כדלקמן:
אין לצאת את הארץ לפני גמר המשפט

התייצבות במשטרה לפי דרישה
הפקדת דרכון

אחר ,פרט :הפקדת מזומן ,מעצר בית מלא

למשך  15יום .
) .11למלא סעיף זה רק בהארכת מעצר(:
הודעה על מועד הדיון נמסרה:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2
בתאריך:
לחשוד 3
העתק מבקשה זו נמסר:
בתאריך:
לחשוד 1
בתאריך:
לחשוד 2

בשעה:
בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:
במקום:

ע"י
ע"י
ע"י

בשעה:
בשעה:

במקום:
במקום:

ע"י
ע"י
פרטי וחתימת המבקש:
רפ"ק רוני הינדי
פקד ניר נתיב

