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כב‘ השופט יחיאל ליפשיץ

בשם המשיב – עו“ד יובל מעוז 

החלטה

1.    בפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד, אשר נעצר היום בבוקר, ע“י חוקרי רשות
המסים (חקירות מע“מ חיפה). 

2.    ע“פ החשד, היה מעורב החשוד, בעליה של חברת ”ה. אופיר שיווק בע“מ“,
בעבירות מע“מ הקשורות לחשבוניות ולעסקאות מול חברות אחרות, וזאת לגבי השנים

2004-2006. 

3.    אציין כבר בתחילת דבריי, כי לביהמ“ש לא הוגשה כל סקירה וכל סיכום כלשהו
של תיק החקירה עד כה, מה שהקשה, בלשון המעטה, על הבנת החקירה עד כה. 

ממה שהוברר במהלך הדיון, עולה כי החקירה בתיק החלה כבר לפני מספר חודשים. בתיק
נחקרו כבר מספר מעורבים, נתפס חומר מסוים וכו‘. 

לא רק שלא הוגשה לביהמ“ש סקירה של מצב הדברים עד כה, אלא שאף תיק החקירה לא
הובא בפני ביהמ“ש, וכל שהובא הוא קלסר המכיל את חקירת החשוד מהבוקר ועוד מספר

מסמכים. 

כמו כן, הוצגה לביהמ“ש ”תוכנית עבודה“ ובה צוינו מספר קטן של סעיפים, ללא שפורט
מה יש לעשות בכל סעיף, מה הקשר, החשד, השאלות, וכו‘, הנוגע לכל אדם ולכל סעיף. 

לסיכום סעיף זה, אסכם כי לא כך מתבקשת הגשת בקשה לביהמ“ש לשלול את חירותו של
אדם ולא ניתן לצפות מביהמ“ש שיעצור אדם על בסיס חומר חלקי, שהוצג בצורה

קלוקלת. 

4.    כפי שניתן היה להבין מהדברים לעיל, הגעתי למסקנה כי יש להורות על שחרורו
של החשוד, והסיבה העיקרית לכך אינה דווקא אופן הצגת הדברים, כפי שפירטתי לעיל,

אלא העובדה כי ניתן היה לאיין את החשש לתאום עדויות ולשיבוש הליכי חקירה ע“י
היערכות נאותה וסבירה של הרשות החוקרת. 
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במהלך הדיון, התברר, כי בכרטסות חברה שהייתה שייכת לאדם בשם אבנר אלוק, התגלו,
לכאורה, רכישות שבוצעו מהחברה של החשוד. 

עוד התברר, כי אותו אבנר אלוק כבר נחקר כחשוד מספר פעמים ביחידה החוקרת בחודשים
האחרונים. 

החוקרים ציינו, כי יש חשש כי באם ישוחרר החשוד, הרי יתאם גרסאות עם אותו אלוק,
שעל פניו ומבלי לקבוע, כמובן, ממצאים בנדון, הינו חשוד ומעורב יחד עם החשוד דנן

באותן עבירות. 

מכיוון שעיקר חומר החקירה היה ידוע וגלוי בפני החוקרים גם אמש וגם בחודשים
הקודמים, ולמעשה, מהיום בבוקר לא התווספה כל ראיה חפצית לתיק החקירה וכל שהתגלה

הוא, שככל הנראה, וככל שעולה מגרסתו של החשוד, החומר החשבונאי של חברת החשוד
כבר לא קיים, הרי שניתן היה בשקידה סבירה לדאוג לכך שגם החשוד וגם אותו אלוק

יגיעו, או יובאו, בו זמנית, לחקירה. 

היחידה החוקרת לא דאגה לעשות כן, וכעת, משום אי התייצבות אותו אלוק, מתבקש
מעצרו של החשוד. 

איני סבור, כי החשוד צריך לשהות במעצר בתנאים הידועים לכל ואינם דורשים הרחבה,
רק משום מחדל זה של הרשות החוקרת. 

5.    אשר על כן, אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים הבאים: 

1.5  החשוד ישוחרר לתנאי ”מעצר בית“ למשך 6 ימים, עד לתאריך 3/11/08, שעה
24:00, לביתו ברחוב העמק 7/9, כפר סבא. 

2.5  המשיב יגיע לחקירה בכל עת שיידרש. 

3.5  המשיב לא יצור קשר במישרין או בעקיפין עם כל אדם הקשור לחקירה, ובכלל זה,
מר אבנר אלוק, וכן ע“פ רשימה של אנשים שתימסר לו ע“י הרשות החוקרת עוד היום. 

4.5  המשיב יחתום על ערבות עצמית בסך 20,000 ₪ לקיום ההתחייבויות לעיל. כמו כן,
יופקד סכום כספי, או ערבות בנקאית, בסך 10,000 ₪. 

הסכום לעיל יופקד בקופת ביהמ“ש עד מחרתיים, 30/10/08, בשעה 16:00. 

5.5  אני מורה על עיכוב יציאתו מהארץ של החשוד וזאת למשך 180 יום מהיום. 

לאור הצהרתו של החשוד, שניתנה כעת, כי אין דרכון ברשותו, אזי, אני פוטר אותו
מהפקדת הדרכון. 

ניתנה והודעה היום כ“ט תשרי תשס“ט, 28/10/2008 במעמד הנוכחים. 
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