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 ]לא ככל הידועימו [ כללייפרטי
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  האירועפרטי
 12/09/2006: תארי
 א ידועל: שעה
 אול השופט אברה הימ, צ"ית משפט שלו רשלב: מקו

 : ****ר האירועתיאו

ק "רפ, )ה"יאח( פנה קצי משטרת ישראל ביחידה הארצית לחקירות הונאה 12/09/2006 ביו .1

בצורת ( וביקש צו חיפוש במעמד צד אחד ,צ"לשופט בית המשפט השלו בראשל, יואל שפר

 .)6626/06ש ב( כנגד המתלונ, )טופס אחיד

השופט הימ העניק למשטרה צו חיפוש ואישר לה לחפש , )ב"רצ(על פי צו החיפוש עצמו  .2

 . עכו68רחוב שוש אברה בדירה ב

וזאת בניגוד לחוות דעת , עבירה על צו החיפושהחשד להשופט הימ לא פירט את מהות  .3

, 347/04, 315/04: מספרכ (04/09/2005מיו , ונות הציבור על שופטיקודמת של נציבת תל

פרט בתמציתיות מהות החשד והעילה למת "על הצו נכתב ברובליקה ). 660/05, 233/05

 ". לאחר עיו בחומר חקירה בתיק: "המשפט הבא" הצו

 אסור ביצוע עבירה של פרסוהיה , למת הצו כפי שהתברר מאוחד יותרד ר כי החשיאע .4

ד "התשמ] נוסח משולב[ק בתי המשפט חול) ד(70פרסו אסור לפי סעי , באתר אינטרנט

ואינני עבריי , וסי כי אני עיתונאי עצמאי הכותב באתר חדשות ברשת האינטרנטא. 1984

 .או הרשעות/בעל עבר פלילי ו

מהרשו בצו  בדירה שכתובתה שונה 18/09/2006ה ביו "צו החיפוש בוצע על ידי שוטרי יאח .5

 .הצו בוצע בדירת הורי המתלונ.  עכו78ב שוש אברה דירה ברחוב , החיפוש

                                                           
 .יתואר כל אירוע בנפרד, יש יותר מאירוע אחד א ****



גר להורי המתלונ לחשוב כי המדובר , מצב זה של צו שלא כתוב בו מהות החשד לעבירה .6

שג לא טרחו מה מהות , וטריבמיוחד בשל התנהגות האלימה של הש, בעבירות חמורות

 .והתנהגו כאילו מדובר בדירה של ראשי מאפיה או סוחרי סמי, החשד

מצב אשר , מהות החשד לעבירהש רובמפא על צו החיפוש היה רשו מצב זה היה נמנע ב .7

 תו הפרת באי לביתו של אד לחיפוש פולשניהיה ש דברי בפרופורציה כאשר שוטרי 

 .פרטיות

צ " ברשלהשלו המשפט  לבית)מקו מגוריי( נסעתי כל הדר מהעיר עכו 06/11/2006ביו  .8

א המזכירות מנעה זאת ממני וסירבה , למת צו חיפוש העל מנת לקבל עותק מהבקש

 .זאת ככל הנראה בהוראת השופט הימ, לבקשתי לקבל עותק מהבקשה למת צו

ללא פירוט , ידכלאחר פולשני מת צו חיפוש גי ב, אברה הימ ופטהשנתי מכוונת כנגד ותל .9

 משנת וזאת בניגוד לחוות דעת קודמת של הנציבה,  על צו החיפוש עצמומהות החשד לעבירה

 .זהרגיש  בדיוק בנושא אשר עסק, 2005

בש בתיק , אשר נית על ידי השופט אברה הימ 18/09/2006מיו  עותק מצו החיפושב "צר .10

 ). צ"רשלשלו  (6626/06
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