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 *תלונה
 2003 –ות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד לפי תקנ

 

 **פרטי המתלונן

 שם טוב שם משפחה:

 לורי שם פרטי:

  מספר תעודת זהות:

 רח'  כתובת:

  להמצאת מסמכים: מען

  מספר טלפון בעבודה:

  מספר טלפון בבית:

  מספר טלפון נייד:

  מספר פקס )תא קולי(:

 l דואר אלקטרוני:

 

  ***פרטי מגיש התלונה

 כנ"ל ם:ש

  כתובת:

  מען להמצאת מסמכים:

  מספר טלפון:

  מספר פקסימילה:

 

 פרטי השופט הנילון

 מילר שם משפחה:

 קרן שם פרטי:

 ת משפט השלום ירושליםשופטת בי תפקיד ובית משפט:

 

 ]ימולא ככל הידוע[ פרטים כלליים

 (  נ'  כללימרחב מוריה) (, משטרת ישראלירושלים)שלום  16-06-9959  התמספר התיק:   .1

 המשטרה( -הבקשה נדונה במעמד צד אחד ( לא)א( האם המתלונן היה מיוצג?   .2

 )ב( אם כן, שם עורך הדין:      כתובתו:        

                                                           
 בכל מקום בו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע. *

 ימולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הסמיך לכך. **
 ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן. ***
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 מספר הטלפון שלו:       נייד:            

 כן)א( האם הדיון בתיק הסתיים?  

 ? _____________________________________)ב( אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון       

 (קיימת החלטה על טופס משטרתי)  לא)ג( האם ניתן בתיק פסק דין?        

  לא)א( האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו?  .3

 )ב( אם כן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציין את הנימוקים להגשתה מחדש:       

_______________________________________________________________________ 

 

 פרטי האירוע

 22/09/2016תאריך: 

 לא ידוע         שעה: 

 קרן מילרהשופטת כב' , לשכת/אולם ירושליםבית משפט שלום מקום: 

 : ****תיאור האירוע

 ולכן תלונה זו מוגשת כעת. 16/01/2017רק ביום  נתטי האירוע נודעו למתלונפר .1

  התפתחה המזכירות הפלילית של בית המשפט השלום בירושלים את תיק  22/09/2016ביום  .2

 שעניינו בקשה להחזקת תפוסים. 53413-09-16

קרן כב' השופטת אל  טוען המעצרים המשטרתי, רס"ר פנחס סרי לוי פנה  22/09/2016ביום  .3

 "( בבקשה הבאה על גבי טופס משטרתי )ראו נספח(:מילרהשופטת )להלן: " מילר

 

 בפקודת סדר הדין הפלילי 35הנדון: בקשה בהתאם לפקודה 

 1969התשכ"ט  -)מעצר וחיפוש( )נוסח חדש( 

 מרחב/ מוריההמבקש: משטרת ישראל/משרד רישום: 

 ו מוצגים שונים הקשוריםבתיקי משטרה הרשומים בדו"ח המצורף, נתפס

 בעבירות שונות, ולגביהם נפתחו תיקי חקירה הרשומים בדו"ח המצורף.

 

 לשימוש בית המשפט

 בשעה: ________ בפני: _______  22/9/16בתאריך: 

 שם דרגה מ"א

 אלי ראובן רסב 582494

 

 )ריק( ולאחר שהוזהר כחוק הצהיר שתוכן בקשתו אמת והוסיף: 

 

 

                                                           
 אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר כל אירוע בנפרד. ****
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ב אלי ראובן, אלא טוען "שה לא חתום מבקש הבקשה במקור, החוקר רסעל טופס הבק .4

 משטרתי שלא מעורב בפרטי החקירה כנגד המתלוננת.

לטופס הבקשה צורפו בנספחים רשימת פריטים שנתפסו על ידי משטרת ישראל בתיקי  .5

 חקירה שונים.

 : בכתב ידה , על אותו טופס משטרתי, כתבה את החלטתה הלקוניתכב' השופטת מילר .6

 החלטה

 מאריכה את תוקף החזקת התפוסים, למעט אילו שנמחקו

 ובכפוף לזכותם של המחזיקים להגיש בקשה להשבת תפוסים.

 

, ולא כנגד ו/או "חסוי" גד "כללי"ירושלים נהתיק נפתח במזכירות בית המשפט השלום  .7

 כיםערך השיי ייקר יםפריט 3, זאת למרות שבין רשימת הפריטים התפוסים, נמצא נתהמתלונ

"חומר מחשב" כהגדרתו  םשל מחשב, שהינ יםקשיח יםדיסק ובהם, ת )המתלוננת(למבקש

פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )נוסח חדש( וב 1995-חוק המחשבים התשנ"הב

מתייחסים לפריטים ששייכים  ובצו נספח לבקשת המשטרהב 1,2,3)פריטים   .1969התשכ"ט 

 .(למתלוננת

התיק החדש שנדון במעמד צד אחד בלבד, נפתח ונדון על ידי כב' השופטת מילר, למרות  .8

 .9959-06-16שטרה, הליך שמספרו הת קיומו של הליך מקביל בין המתלוננת למ

, 01/06/2016די המשטרה מביתה ביום החפצים התפוסים של המתלוננת נתפסו ונלקחו על י .9

. למרות זאת, כב' השופטת מילר נתנה 137060/2016פא שמספרו משטרתי בתיק חקירה 

החלטה במעמד צד המשטרה בלבד כאשר על הבקשה נמצאים נתונים שגויים, כמו למשל 

(. מדובר בטעות 285384/2016(  ומספר תיק חקירה אחר )פא 29/03/2016תאריך תפיסה שגוי )

לפסד"פ  35 לבקש המשך החזקת תפוסים לפי סעיףשל המשטרה מהותית מאחר והזכות 

חודשים ממועד התפיסה. כב' השופטת מילר חתמה כלאחר יד  6)מעצר וחיפוש( היא שחלפו 

 .האמיתיים על הצו וללא בדיקה של תיקי החקירה

השופטת כב' ההחלטה החד צדדית והלקונית של נודע למתלוננת על  16/01/2017רק ביום  .10

המתלוננת להחזרת החפצים מילר, זאת לאחר שהמשטרה הגישה תגובה לבקשתה של 

מדובר בתיק שהתנהל בין  ירושלים.בית המשפט השלום בב 9959-06-16התפוסים בתיק הת 

הגישה המתלוננת בקשה  28/12/2016. ביום 6/2016לוננת למשטרת ישראל מחודש המת

להחזרת התפוסים לאחר שחלפה חצי שנה ממועד תפיסתם על ידי משטרת ישראל. הפריטים 

לפסד"פ  35ולכן הוגשה בקשה לפי סעיף  01/06/2016ה של המתלוננת ביום נתפסו מבית

 )מעצר וחיפוש(.

 

 מילרהשופטת כב' הטענות נגד 

פעלה בניגוד לחוות דעת קודמות של נציבת תלונות הציבור על שופטים,  מילרהשופטת  .11

 הנוגעות לצווי חיפוש ותפיסה, ומתן החלטות על גבי טפסים.
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פעלה בניגוד לחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים, חוות דעת מס'  השופטת מילר .12

 (.2שהתפרסמה באתר משרד המשפטים )מצורף כנספח  120/08

 

חתמה על צו שיפוטי כלאחר יד, צו הנוגע לרכושם הפרטי של עשרות חשודים  מילרהשופטת  .13

יהם מידע יקר ערך והם שזכות הטיעון לא ניתנה להם, כאשר המדובר בחומרי מחשב שעל

 בעלי מעמד מיוחד בסדרי הדין הפלילי. 

נתנה צו כללי על עשרות פריטים תפוסים של עשרות חשודים, במקום לתת צו  מילרהשופטת  .14

 פרטני לכל תפוס השייך לכל חשוד בודד.

מב"כ המשטרה לפרט בבקשתו נימוקים לבקשה להחזקת לבקש מילר לא טרחה השופטת  .15

 . שורת הנימוקים בבקשת המשטרה, ריקה.התפוסים

 

 :פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(פעלה בניגוד ל מילרהשופטת כב'  .16

 נתשל המתלונ ההצו לגבי הדיסק הקשיח )הוא חומר מחשב( ניתן ללא שמיעת טענותי .א

לטעון לבית המשפט  נהלא הוזמ נתלפקודה(. המתלונ 34)ב( לפקודה, סעיף 32)סעיף 

 על קיומו של הצו. ה, ואף לא ידעהת טענותיא

, ולא לתקופה קצובה, בלתי ידועהניתן לתקופה חתום ע"י כב' השופטת מילר ההצו  .ב

)ב( לפקודה, סעיף 32)סעיף  נתלמרות שלא הוגש כלל כתב אישום כלשהו כנגד המתלונ

 לפקודה(. 34

 לפקודה(. 35)סעיף הצו לא ניתן בתנאים אלא כהחלטה סתמית שנרשמה כלאחר יד  .ג

 .נתפוגעת בזכות הקניין של המתלונ מילרהשופטת כב' ההחלטה החד צדדית של  .ד

 

 

נתנה כב' השופטת מילר החלטה בעניין החפצים התפוסים של  01/02/2016יצוין כי ביום  .17

, שלום ירושלים(, תוך ניסיון להצדיק את 9959-06-16יק הט )ת המקורי, בתיק המתלוננת

 ., על ידהשל הצו שניתן במעמד צד אחדהמחדל 

 

 :רצ"ב נספחים לתלונה .18

 .53413-09-16הת   –הצו  בקשת המשטרה ועותק  .א

 .120/08חוות דעת הנציבות עותק  .ב

     בכבוד רב,

 
 לורי שם טוב     05/02/2017 
















