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  החזקת מחשבים תפוסיםבקשה ל
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אישום המייחס להם פעילות של ריגול עסקי פלילי - המשפט כתב-נגד המשיבים הוגש לבית .1

קבלת דבר במרמה : המגלמת בתוכה את העבירות כדלקמן, יאנייםתוך שימוש בסוסים טרו

 ,החדרת נגיף מחשב, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת, בנסיבות מחמירות

, התקנת מכשיר למטרת האזנת סתר, שימוש שלא כדין בהאזנת סתר, האזנת סתר שלא כדין

 .  לביצוע פשעניהול מאגר מידע בלתי מורשה וקשירת קשר, פגיעה בפרטיות

בה , במקביל הוגשה בקשה למעצרם של המשיבים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם .2

 . מפורטת התשתית הראייתית הלכאורית נגדם

, רביםנתפסו מחשבים וחומרי מחשב , במסגרת החקירה בפרשה נשואת עניינם של המשיבים .3

 .ובכללם מחשבים אישיים והתקני איחסון מידע בשימושם של המשיבים

 בטרם הגשת ת המשטרה להארכת מעצרם של המשיביםבדונו בבקש, משפט השלום-בית .4

 180 כי יותר למשטרה להחזיק במחשבי המשיבים למשך 31.1.2006הורה ביום , אישום- כתב

 .יום
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מחשביהם וחומרי המחשב של המשיבים מגלמים בתוכם חומר ראיות החיוני להוכחת  .5

ת ההאשמות נגד הנאשמים האחרים בפרשת הסוס כמו גם להוכח, ההאשמות נגד המשיבים

בגדר החומרים שנמצאו בתוך המחשבים נמצאו גם חומרים שהושגו בעבירה . הטרויאני

 . מקורבנות הריגול העסקי הפלילי

 40205/05) א"ת-מחוזי. (פ.לתפיסת מחשבי הנאשמים במסגרת ת, לציין כי בקשות דומות .6

והוחלט , )האישום שם-עם הגשת כתבי (7.7.2005ום הוגשו בי, 40206/05) א"ת-מחוזי. (פ.ות

 . המשפט כי יש ליתן צו כמבוקש- בית' ידי כב- על

להורות על הארכת הצו לתפיסת המשפט הנכבד -מתבקש בזאת בית, לאור כל האמור לעיל .7

עד וזאת , האישום נגד המשיבים- הקשורים בפרשה נשואת כתבהמחשבים וחומרי המחשב

  . ונגד נאשמים אחרים בפרשה הנוגעת למשיבים ם נגדםלתום ההליכים המשפטיי
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