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        דוד שאול גבאי ריכטרדוד שאול גבאי ריכטרדוד שאול גבאי ריכטרדוד שאול גבאי ריכטר        שופטשופטשופטשופטהההה    כבודכבודכבודכבוד        פני פני פני פני בבבב

 

 

        תתתתמבקשמבקשמבקשמבקשהההה
        

  מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל
 ע"י רשות המסי� ,מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלי�ע"י רשות המסי� ,מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלי�ע"י רשות המסי� ,מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלי�ע"י רשות המסי� ,מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלי�

        
        נגדנגדנגדנגד

 

        056222870056222870056222870056222870. אלעזר אמסל�, ת"ז . אלעזר אמסל�, ת"ז . אלעזר אמסל�, ת"ז . אלעזר אמסל�, ת"ז 1111 י�י�י�י�משיבמשיבמשיבמשיבהההה

  ורדיע"י ב"כ עו"ד אביחי 

  

        067920538067920538067920538067920538. ג'קלי' יעל אמסל�, ת"ז . ג'קלי' יעל אמסל�, ת"ז . ג'קלי' יעל אמסל�, ת"ז . ג'קלי' יעל אמסל�, ת"ז 2222

        

        036966828036966828036966828036966828. מאיר אמסל�, ת"ז . מאיר אמסל�, ת"ז . מאיר אמסל�, ת"ז . מאיר אמסל�, ת"ז 3333

        306639709306639709306639709306639709. מור' מרגרטה אמסל�, ת"ז . מור' מרגרטה אמסל�, ת"ז . מור' מרגרטה אמסל�, ת"ז . מור' מרגרטה אמסל�, ת"ז 4444

  ע"י ב"כ עו"ד ניר ישראל

  

        51462800514628005146280051462800. חברת א' מאיר נדל' העיר, ח"פ . חברת א' מאיר נדל' העיר, ח"פ . חברת א' מאיר נדל' העיר, ח"פ . חברת א' מאיר נדל' העיר, ח"פ 5555

  ע"י ב"כ עו"ד ד"ר אית' פינקלשטיי'

 

  
  
   

 

        
  

    החלטההחלטההחלטההחלטה
 

  

  .24.8.2018 ליו� עד שבכותרת למשיבי� הנוגע בכל ותפוסי� צווי� של תוקפ� להארי( בקשה לפניי

 נוסח) [וחיפוש מעצר( הפלילי הדי' סדר לפקודת 43, 35, 34, 32 סעיפי� מכוח התוק* את להארי( עותרת המבקשת

 – להל'( 2000 �ס"התש, הו' הלבנת איסור לחוק �26ו 21 סעיפי� ע� יחד) פפפפ""""הפסדהפסדהפסדהפסד – להל'( �1969ט"התשכ], חדש

  ). ממממ""""מעמעמעמע    חוקחוקחוקחוק – להל'( �1976ו"התשל, מוס* ער( מס לחוק 111 וסעי*) הו'הו'הו'הו'    הלבנתהלבנתהלבנתהלבנת    איסוראיסוראיסוראיסור    חוקחוקחוקחוק
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  :להל' המפורטי� המקרקעי' ונכסי) החברההחברההחברההחברה – להל'( העיר '"נדל מאיר. א בחברת מניות, בנק חשבונות התפוסי� בי'

  הנכס כתובת  הנכס תיאור  הנכס בעל  'מס

  תקווה פתח, 4 �"רמב' רח  135 חלקה 6378 גוש  החברה  .1

    פתחפתחפתחפתח    פרוייקטפרוייקטפרוייקטפרוייקט – להל'(

  )תקווהתקווהתקווהתקווה

 גיטל, נבו'' רח, 5 צדק שערי  24 חלקה 30072 גוש  אמסל� ומור' מאיר, החברה  .2

  ירושלי� 4' דינובי1

 16 קואינקה ציו' ב' הרב  62 חלקה 30160 גוש  החברה  .3

  ירושלי� שאול גבעת

  אמסל� ומור' מאיר  .4

  

  ירושלי� 72 י"רש  174/36 חלקה 30076 גוש

  ירושלי� 26 ישראל בית  210 חלקה 30087 גוש  אמסל� קלי''וז אלעזר  .5

  

  

        רקערקערקערקע

 א"וצ זה הלי( במסגרת. נוספי� ומשיבי� המשיבי� של נכסיה� לתפיסת שוני� צווי� נתתי 2017 אוגוסט במהל(

. 16.10.2017 ביו� וזאת הצווי� את לבטל אחרי� ומשיבי� שלפניי המשיבי� של בקשה דחיתי 53748�08�17

    מרמרמרמר    הואהואהואהוא    היו�היו�היו�היו�    החקירההחקירההחקירההחקירה    המש(המש(המש(המש(    לבי'לבי'לבי'לבי'    2013201320132013    בשנתבשנתבשנתבשנת    שהחלהשהחלהשהחלהשהחלה    החקירההחקירההחקירההחקירה    בי'בי'בי'בי'    העוברהעוברהעוברהעובר    השניהשניהשניהשני    חוטחוטחוטחוט" כי כ( על עמדתי בהחלטתי

    במיזמי�במיזמי�במיזמי�במיזמי�    יחדיחדיחדיחד    פעולהפעולהפעולהפעולה    שיתפושיתפושיתפושיתפו    השניי�השניי�השניי�השניי�    כיכיכיכי, , , , עולהעולהעולהעולה    לילילילי    שהוצגושהוצגושהוצגושהוצגו    החקירההחקירההחקירההחקירה    מחומרימחומרימחומרימחומרי... ... ... ... אמסל�אמסל�אמסל�אמסל�    מאירמאירמאירמאיר    בנובנובנובנו    ע�ע�ע�ע�    אמסל�אמסל�אמסל�אמסל�    אלעזראלעזראלעזראלעזר

..." ..." ..." ..." בעלילבעלילבעלילבעליל    הגיוניתהגיוניתהגיוניתהגיונית    שאינ'שאינ'שאינ'שאינ'    גרסאותגרסאותגרסאותגרסאות    בגרסותיה�בגרסותיה�בגרסותיה�בגרסותיה�    מסרומסרומסרומסרו    השניי�השניי�השניי�השניי�.. .. .. .. ''''""""בנדלבנדלבנדלבנדל    וכלהוכלהוכלהוכלה    מחשבי�מחשבי�מחשבי�מחשבי�    בעסקיבעסקיבעסקיבעסקי    החלהחלהחלהחל.. .. .. .. שוני�שוני�שוני�שוני�    עסקיי�עסקיי�עסקיי�עסקיי�

  ).להחלטתי 2�3' עמ(

 ביו�). הראשו'הראשו'הראשו'הראשו'    העררהעררהעררהערר – להל'( 31442�11�17 א"עפ במסגרת שח� השופט' כב לפני נדו' זו החלטה על שהוגש ערר

    לביתלביתלביתלבית    יוחזריוחזריוחזריוחזר    הדיו'הדיו'הדיו'הדיו'    לפיהלפיהלפיהלפיה    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    הצעתהצעתהצעתהצעת    אתאתאתאת    מקבלי�מקבלי�מקבלי�מקבלי�    אנואנואנואנו"""": הלשו' בזו הצדדי� להסכמת תוק* נית' 24.1.2018

    מנומקתמנומקתמנומקתמנומקת    בקשהבקשהבקשהבקשה    כיכיכיכי    מוסכ�מוסכ�מוסכ�מוסכ�... ... ... ... הפליליהפליליהפליליהפלילי    הדי'הדי'הדי'הדי'    סדרסדרסדרסדר    פקודתפקודתפקודתפקודת    הוראותהוראותהוראותהוראות    פיפיפיפי    עלעלעלעל    צווי�צווי�צווי�צווי�    לביטוללביטוללביטוללביטול    בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה    ידו'ידו'ידו'ידו'    אשראשראשראשר, , , , קמאקמאקמאקמא    משפטמשפטמשפטמשפט
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    לבקשהלבקשהלבקשהלבקשה    תגובהתגובהתגובהתגובה.... .... .... ....     המדינההמדינההמדינההמדינה    יייי""""עעעע    תוגשתוגשתוגשתוגש, , , , תמציתיתמציתיתמציתיתמציתי    ועובדתיועובדתיועובדתיועובדתי    משפטימשפטימשפטימשפטי    וטיעו'וטיעו'וטיעו'וטיעו'    לאסמכתאותלאסמכתאותלאסמכתאותלאסמכתאות    הפנייההפנייההפנייההפנייה    תכלולתכלולתכלולתכלול    אשראשראשראשר    זהזהזהזה    לעניי'לעניי'לעניי'לעניי'

  .""""בעינ�בעינ�בעינ�בעינ�    הצווי�הצווי�הצווי�הצווי�    יישאריישאריישאריישאר, , , , השלו�השלו�השלו�השלו�    משפטמשפטמשפטמשפט        ביתביתביתבית    להחלטתלהחלטתלהחלטתלהחלטת    עדעדעדעד    כיכיכיכי    מוסכ�מוסכ�מוסכ�מוסכ�... ... ... ... תוגשתוגשתוגשתוגש

 היעדר לעניי' הסניגורי� טענות את שקיבלתי למרות. החלטתי ניתנה 4.3.2018 וביו� זו החלטה בעקבות דיו' התקיי�

 סמכות קיימת כי מצאתי, הרלבנטי במועד מ"המע עבירת של הכללתה היעדר בשל הו' הלבנת איסור חוק תחולת

, , , , החקירההחקירההחקירההחקירה    להימשכותלהימשכותלהימשכותלהימשכות    הצדקההצדקההצדקההצדקה    מצאתימצאתימצאתימצאתי    לאלאלאלא" כי קבעתי ולכ' רצו' משביע אינו החקירה קצב כי הערתי. התפוסי� להארכת

" שלפניישלפניישלפניישלפניי    ההליכי�ההליכי�ההליכי�ההליכי�    ועומדי�ועומדי�ועומדי�ועומדי�    שתלויי�שתלויי�שתלויי�שתלויי�    שעהשעהשעהשעה    בוודאיבוודאיבוודאיבוודאי, , , , הפרקליטותהפרקליטותהפרקליטותהפרקליטות    לבי'לבי'לבי'לבי'    החוקרתהחוקרתהחוקרתהחוקרת    היחידההיחידההיחידההיחידה    שבי'שבי'שבי'שבי'    הממשקהממשקהממשקהממשק    ביצירתביצירתביצירתביצירת    ולעיכובולעיכובולעיכובולעיכוב

 בעוד, מהמשיבי� לחלק ביחס התפיסה את הארכתי לא החשדות ברמת משמעותי כרסו� בשל). להחלטה 6' עמ(

    צריכהצריכהצריכהצריכה    שבושבושבושבו    מועדמועדמועדמועד""""ב מדובר  כי כשקבעתי, 27.5.2018 ליו� עד התפיסה תוק* את הארכתי שלפניי למשיבי� שביחס

    תסתיי�תסתיי�תסתיי�תסתיי�    שלאשלאשלאשלא    ככלככלככלככל. . . . לאולאולאולאו    א�א�א�א�, , , , אלואלואלואלו    משיבי�משיבי�משיבי�משיבי�    לדי'לדי'לדי'לדי'    להעמידלהעמידלהעמידלהעמיד    מקו�מקו�מקו�מקו�    ישישישיש    א�א�א�א�    הפרקליטותהפרקליטותהפרקליטותהפרקליטות    שלשלשלשל    בהחלטהבהחלטהבהחלטהבהחלטה    החקירההחקירההחקירההחקירה    להסתיי�להסתיי�להסתיי�להסתיי�

    פעולותפעולותפעולותפעולות    נקיטתנקיטתנקיטתנקיטת    עלעלעלעל    והפרקליטותוהפרקליטותוהפרקליטותוהפרקליטות    החוקרתהחוקרתהחוקרתהחוקרת    היחידההיחידההיחידההיחידה    תבצענהתבצענהתבצענהתבצענה    א�א�א�א�    אלאאלאאלאאלא, , , , הצווי�הצווי�הצווי�הצווי�    שלשלשלשל    תקפ�תקפ�תקפ�תקפ�    יפקעיפקעיפקעיפקע, , , , האמורהאמורהאמורהאמור    במועדבמועדבמועדבמועד    החקירההחקירההחקירההחקירה

  ).להחלטה 8' עמ" (בתיקבתיקבתיקבתיק    העמדההעמדההעמדההעמדה    ולגיבושולגיבושולגיבושולגיבוש    החקירההחקירההחקירההחקירה    להשלמתלהשלמתלהשלמתלהשלמת    משמעותיותמשמעותיותמשמעותיותמשמעותיות

 1.4.2018 ביו�). 30699�03�18 ח"וע 27311�03�18 ח"ע( עליה עררי� והגישו החלטתי ע� השלימו לא המשיבי�

, במשתמע רנר השופטת' כב ציינה להחלטתה 8 בסעי*).  השניהשניהשניהשני    העררהעררהעררהערר – להל'( העררי� את רנר השופטת' כב דחתה

 היא כ'�ועל הו' הלבנת איסור בחוק נכללה מ"המע חוק לפי" המקור עבירת" תחולת היעדר לגבי קביעתי כי

 בפני חקירה חומרי חשיפת�אי בדבר הטענה את לדחות יש כי, להחלטתה 10 בסעי* ידה על נקבע עוד. רלבנטית

 עובדתית תשתית של מספק פירוט להיעדר ביחס הטענות את שדחתה ג� ומכא', הסתיימה טר� החקירה שכ', ההגנה

  .המדינה של בטענותיה

 תו(, הצווי� תוק* את אחרת להחלטה עד הארכתי יו� מאותו ובהחלטה 23.5.2018 ביו� הוגשה שלפניי הבקשה

  .לדיו' מועד שקבעתי

). השלישיהשלישיהשלישיהשלישי    העררהעררהעררהערר – להל') (57000�05�18 ח"ע' (קלמנובי�1מאק השופטת' כב י"ע שנדו' ערר הוגש זו החלטה על

    שהגיעהשהגיעהשהגיעהשהגיעה    נראהנראהנראהנראה"""" כי נאמר זאת לצד. זה משפט לבית הושאר עצמה בבקשה הדעת ששיקול תו( לגופו נדחה הערר

  .""""נוספותנוספותנוספותנוספות    משמעותיותמשמעותיותמשמעותיותמשמעותיות    באורכותבאורכותבאורכותבאורכות    צור(צור(צור(צור(    יהיהיהיהיהיהיהיה    שלאשלאשלאשלא    כ(כ(כ(כ(, , , , לכא'לכא'לכא'לכא'    אואואואו    לכא'לכא'לכא'לכא'    החלטותהחלטותהחלטותהחלטות    ולקבלולקבלולקבלולקבל    החקירההחקירההחקירההחקירה    אתאתאתאת    לסיי�לסיי�לסיי�לסיי�    העתהעתהעתהעת

  

 שמא או, רלבנטיות שבוצעו החקירה פעולות הא� לבחו' ביקשה החברה. לבקשה החברה תגובת הוגשה הדיו' ביו�

 מידע המשפט לבית שמוגש כ( על הלינה החברה; עצמ' בעבירות ולא ברכוש הקשורות" חילוט חקירות"ב מדובר

 נטע'; חוקתית זכות שהנה, הוג' להלי( הזכות של לשורשה יורד הדבר כאשר בו עיו' זכות בהיעדר אחד צד במעמד

 והבאתה בחברה והפגיעה מחובותיה התעלמות תו( רכושה את לתפוס נית' לא ולכ' בעבירות חשודה אינה החברה כי

 האחרי� והקשורי� ללקוחותיה אלא, ולבעליה לחברה רק לא מנשוא קשות השלכות בחובה תטמו' קריסה לידי

 בתו( למיטוטה יביא הצווי� של קיומ� והמש(, 4 מיליו' 5.4 בשיעור בחובות נמצאת החברה כי נטע'. בפעילותה

  .קצר זמ'
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            הדיו'הדיו'הדיו'הדיו'    מהל(מהל(מהל(מהל(

 א* המבקשת ונציגי טענותיה� הצדדי� שטחו בו וחצי משעתיי� למעלה שנמש( ארו( דיו' 6.6.2018ביו�  התקיי�

  . המשיבי� כ"ב י"ע נחקרו

  

 יעל קלי''ז ורעייתו אמסל� אלעזר ש� על הרשו� לנכס ביחס התפיסה צו הסרת על הוסכ� הדיו' בתחילת כבר

  . הדיו' במעמד בהתא� החלטה וניתנה, ירושלי� 26 ישראל בית' רח 210 חלקה 30087 כגוש הידוע אמסל�

  

 מבחינה, כלכלית מבחינה המשיב של הקשה למצבו ביחס בהרחבה טע', ורדי ד"עו, אמסל� אלעזר מר של כוחו בא

 בגלגולי�, היו� ועד 2009 שנת מאז המשיב של בעניינו החקירות הימשכות, לטענתו. משפחתית ומבחינה בריאותית

 4.3.2018 מיו� בהחלטתי האמור לנוכח במיוחד, הצווי� תוק* את עוד להארי( מקו� ואי', סבירה אינה, שוני�

 גור� הזמ' חלו* כי, נטע' עוד.  �27.5.2018ב התפוסי� הארכת לסיו� עד החקירה גורל את להכריע הצור( לעניי'

 החקירה אמנ� כי, המבקשת נציג, הראל מר הסביר זה בהקשר. להתגונ' יכולתו את ומערער ראייתי נזק אמסל� למר

 מר כי נטע'. לדי' בהעמדה הסתיימה שכבר, יותר מוקדמת, אחרת חקירה של לוואי תוצר היא ואול�, רב זמ' נמשכת

  .רלבנטיי� מסמכי� העלמת באמצעות בה וחיבל, החשד פ"ע החקירה את שיבש עצמו אמסל�

  

 מצב לסבול נית' לא כי טע' הוא. והרחיב הכתובות טענותיו על חזר, פינקלשטיי' ר"ד ד"עו, החברה של כוחה בא

 מסמכי� המשפט לבית להציג סמכות למדינה ואי' כי, עומדי� ה� חשדות אילו מול יודעי� אינ� החשודי� שבו

 ושל החברה של הקשה הכלכלי מצב� את תיאר הוא. כוח� ולבאי לחשודי� גלויי� שאלו מבלי, אחד צד במעמד

 לחברה הכספי� וגיוס, אצבעותיו בעשר החברה את בנה אמסל� שמאיר העובדה ואת, אמסל� ומור' מאיר הזוג בני

 לא המדינה כי נטע' עוד. הצווי� בהסרת החברה של הישדרותה תלות את הדגיש הוא. לגיטימיי� ממקורות הגיע

  .27.5.2018 ליו� עד החקירה סיו� בשאלת להכריע בהוראתי עמדה

 את הסניגורי� לפני פרסה ולא, לב בתו� פועלת אינה המדינה כי, טע' ישראל ד"עו, אמסל� הזוג בני של כוח� בא

 ג�. הראשו' הערר במסגרת שח� השופט' כב לפני די' פסק של תוק* שקיבלה ההסכמה פי�על העובדתית המסכת

 זמ' החקירה הימשכות על הלי' הוא ג�. זה דיוני בשלב חסוי חומר להציג היכולת היעדר בדבר לטענות הצטר* הוא

 לייחס נית' ולא  פעילה אינה אמסל� מור' כי נטע'. הזוג בני של למיטוט�, למעשה הלכה, המביא באופ', מדי רב

  .חשדות לה

  . המבקשת נציגי י"ע מסמכי� מספר לי הוצגו, ובתגובה בהמש(
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  : כ( עולה ממנו המסי� לרשות הפרקליטות של במכתב מדובר – 6.2 שסומ' המסמ( לגבי

    לביתלביתלביתלבית    לפנותלפנותלפנותלפנות    נבקשכ�נבקשכ�נבקשכ�נבקשכ�    כ'כ'כ'כ'    עלעלעלעל. . . . נוספותנוספותנוספותנוספות    חקירהחקירהחקירהחקירה    פעולותפעולותפעולותפעולות    לבצעלבצעלבצעלבצע    מכ�מכ�מכ�מכ�    ביקשנוביקשנוביקשנוביקשנו, , , , שבוצעושבוצעושבוצעושבוצעו    החקירההחקירההחקירההחקירה    בהשלמותבהשלמותבהשלמותבהשלמות    עיו'עיו'עיו'עיו'    לאחרלאחרלאחרלאחר""""

    לבצעלבצעלבצעלבצע    כדיכדיכדיכדי    יספיקיספיקיספיקיספיק    זהזהזהזה    זמ'זמ'זמ'זמ'    פרקפרקפרקפרק    כיכיכיכי    הערכההערכההערכההערכה    מתו(מתו(מתו(מתו(    זאתזאתזאתזאת. . . . חודשי�חודשי�חודשי�חודשי�    שלושהשלושהשלושהשלושה    למש(למש(למש(למש(    בתיקבתיקבתיקבתיק    תפוסי�תפוסי�תפוסי�תפוסי�    להארכתלהארכתלהארכתלהארכת    בבקשהבבקשהבבקשהבבקשה    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט

        ". ". ". ". התיקהתיקהתיקהתיק    לימודלימודלימודלימוד    אתאתאתאת    להשלי�להשלי�להשלי�להשלי�    וכדיוכדיוכדיוכדי    לללל""""הנהנהנהנ    החקירההחקירההחקירההחקירה    השלמותהשלמותהשלמותהשלמות    אתאתאתאת

  .היה וכ( לסניגורי� המכתב חשיפת על הוריתי

  

 את לשבש עלולה ושחשיפת�, חסויי� ה� שלהערכתי חומרי� להשחרת בכפו*, נוספי� מסמכי� לגבי ג� כ(

  .  החקירה

  

 זה מסמ( ג�. לפניי הקוד� הדיו' מאז שבוצעו פעולות 9 וכ' לביצוע חקירה פעולות 10 פורטו 6.3 שסומ' במסמ(

  .שבוצעו פעולות של בפרק מהאמור חלק והשחרת, לביצוע הפעולות למחיקת בכפו* לסניגורי� להעביר הוריתי

  .עצמ� המשיבי� את שמעתי וכ' המדינה כ"ב נחקרו מכ' לאחר

  

        והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו'דיו'דיו'דיו'

  

  .המחוזי המשפט בית ידי�על ובי' ידי�על בי', שהוכרעו טענות מחדש לפתוח מקו� אי', ראשיתראשיתראשיתראשית

 שתיה' שכ', להידחות דינ' העובדתית התשתית פריסת אי או חסויי� חומרי� גילוי להיעדר ביחס הטענות, כ'�על

  .השני בערר התהחלטב רנר השופטת' כב י"ע והוכרעו נדחו

  

 מיו� המפורשת החלטתי לנוכח, הצווי� תוק* את להארי( מקו� יש הא�: זו היא לפתחי העומדת השאלה, שניתשניתשניתשנית

�מאק השופטת' כב הערת ולנוכח 27.5.2018 ליו� עד החקירה המש( לגבי להכרעה להגיע הצור( בדבר 4.3.2018

 לבחו' יש כ( לצור(". לכא'לכא'לכא'לכא'    אואואואו    לכא'לכא'לכא'לכא'    החלטותהחלטותהחלטותהחלטות    ולקבלולקבלולקבלולקבל"""" החקירה את לסיי� הצור( לגבי, השלישי בערר' קלמנובי1

 ע� אחד בקנה עומדת הפרקליטות עמדת והא�, החשד רמת התגברה הא� לבחו' יש, כנדרש החקירה דמה5ק הא�

  .האמורות ההחלטות

  



  
  בית משפט השלו� בירושלי�

                

        מדינת ישראל נ' אמסל� ואח'מדינת ישראל נ' אמסל� ואח'מדינת ישראל נ' אמסל� ואח'מדינת ישראל נ' אמסל� ואח'    4063406340634063����08080808����17171717    צ"חצ"חצ"חצ"ח
        

                                                                    
   

 7מתו�  6

 בעיקר �'  ח�6' א6 שסומנו, החדשי� החקירה תוצרי את שכלל החקירה בתיק עיינתי – החקירההחקירההחקירההחקירה    קידו�קידו�קידו�קידו�    לקצבלקצבלקצבלקצב    אשראשראשראשר

 בהשוואה. 6.6.2018 – 30.4.2018 התאריכי� בי' ב"לה יחידת י"ע נוס* ובתיק זה בתיק שנגבו בהודעות מדובר

  . 8�9, 1�5 בפעולות מדובר) שבוצעו חקירה פעולות( 6.3  למסמ(

 אחד בקנה עולה ואינו רצו' משביע אינו הפעולות ביצוע קצב כי א�, חקירה פעולת בוצעו אכ' כי לומר נית' לפיכ(

  .  ולסיימה החקירה את להחיש הצור( ע�

  

 אסמכתאות לי הוצגו לא פניו�שעל הרי", תקווה פתח פרוייקט" לגבי שאלות עולות א� ג� – החשדותהחשדותהחשדותהחשדות    לרמתלרמתלרמתלרמת    אשראשראשראשר

 ובני אמסל� משפחת כספי א� ג�. כשרי� לא באמצעי� הושגו זה לפרוייקט הנוגעי� שהכספי� לכ( חשד לחיזוק

 לעבירות הקשר זה בשלב הנדרשת במידה הוכח לא, מאיר מלבד בפרוייקט משמעותיי� גורמי� ה� המשפחה

. ומשכנתאות משפחה בני בי' הלוואות באמצעות כספי� להשגת אסמכתאות בתיק וישנ', שנחקרו הראשוניות

 ע� שעומת לאחר ג� וזאת') ג6 סומ'" (תקווה פתח פרוייקט"ל ביחס מפורטת גרסה אמסל� מאיר מסר בחקירתו

 חקירתו כי יצוי'). 30�58' ש' (ג6 במסומ' וג�) 219�242' ש' (ב6 שסומ' במסמ( תימוכי' נמצאו לעמדתו. אחר חשוד

  .אחר עניי' שחקרה ב"לה יחידת י"ע אלא המס רשויות י"ע בוצעה לא אמסל� מאיר של

  .החברה לגבי ג� רלבנטיות אלו קביעות

  

  .נוספת פע� נחקרה לא א* והיא ועיקר כלל החשדות התחזקו לא לגביה – אמסל�אמסל�אמסל�אמסל�    למור'למור'למור'למור'    אשראשראשראשר

  

    השלמותהשלמותהשלמותהשלמות    אתאתאתאת    לבצעלבצעלבצעלבצע    כדיכדיכדיכדי    יספיקיספיקיספיקיספיק] ] ] ] חודשי�חודשי�חודשי�חודשי�    שלושהשלושהשלושהשלושה[[[[    זהזהזהזה    זמ'זמ'זמ'זמ'    פרקפרקפרקפרק"""" כי הפרקליטות הצהרת – הפרקליטותהפרקליטותהפרקליטותהפרקליטות    לעמדתלעמדתלעמדתלעמדת    אשראשראשראשר

 המשפט בית והערת זה משפט בית דרישת על לענות כדי בה אי', """"התיקהתיקהתיקהתיק    לימודלימודלימודלימוד    אתאתאתאת    להשלי�להשלי�להשלי�להשלי�    וכדיוכדיוכדיוכדי    לללל""""הנהנהנהנ    החקירההחקירההחקירההחקירה

 בתיקי� ציינתי שכבר כפי. לחסד או לשבט, החקירה לגבי להכריע המדינה על היה 27.5.2017 ליו� עד כי, המחוזי

 מענה לתת בה' ואי', המשפט בית את מרשימות אינ' המדינה רשויות של מחייבות ולא כלליות אמירות, אחרי�

  .הליכי� של סבירה הבלתי מהימשכות� לחשודי� שנגרמת אמיתית למצוקה

  

 והמדינה, לטעמי התחזקה לא החשדות רמת, האחרו' הדיו' מאז ראוי בקצב התקדמה לא החקירה כי, אפוא, יוצא

  .החקירה סיו� לגבי מלהכריע רחוקה

  

 המקצועיי� החקירה מגופי שמצופה אלא. פשוטי� שאינ� ובנחקרי� פשוטה שאינה בחקירה מדובר כי מבי' אני

 על, כחמורה קלה, הקפדה תו(, אלו מעי' סבוכות חקירות ע� יותר ומוסדרת מובנת בצורה להתמודד לדעת
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 חקירה תוצאות כאשר זהירות משנה לנקוט צור( ויש, ממונות בדיני רק ולא בגורלות מדובר. חשודי� של זכויותיה�

 התביעה גופי לבי' החקירה גופי בי' הממשק כי מצופה עוד.  הנחקרי� חיי של, למעשה הלכה, כלכלי שיתוק ה'

 מספר הוחל* המלווה הפרקליט כי צוי' הדיו' בעת. יותר הרבה ומסודר שיעיל ובוודאי, יותר הרמוני, יותר טוב יהיה

 כה פגיעה להיות יכולה אינה הדבר תוצאת א(, להתרחש ויכול טבעי הדבר כי מוב' א(. זו חקירה במסגרת פעמי�

 את הצור( די בחשבו' לוקחות אינ' המדינה רשויות לטעמי, לכ( מעבר. חשודי� בזכויות מידתית ובלתי קשה

 באופ', זו מהימשכות הנובע ראייתי מנזק החשש על חקירות מהימשכות כתוצאה לחשודי� הנגרמת הפגיעה

  . אפקטיבית בצורה להתגונ' החשודי� של יכולת� את לעתי� המערער

  

 הקניי' זכות והשוואת, שכזה לעיגו' שזכו רבות זכויות במשפטנו אי'. חוקתית לזכות הקניי' זכות הפכה בכדי לא

  . ונפשו שלומו, אד� של חירותו על והשפעתו הקניי' חשיבות על מלמדת, ונפשו שלומו, אד� של לחירותו

  

  .נתבקשה שהארכת� הצווי� כל ביטול על ומורה המדינה בקשת את דוחה אני, אלו בנסיבות, לפיכ(

  

. 10:00בשעה  10.8.2018וזאת עד ליו�  צעדיה לשקול תוכל שהמדינה מנת�על ההחלטה תוק* כניסת את מעכב אני

, 10:00 בשעה 10.8.2018 ליו� עד המשיבי� כ"ולב המשפט לבית זאת להודיע עליה ערר להגיש שבכוונתה ככל

  . בעררלהכרעה  עד בתוק* יעמוד הביצוע ועיכוב 12.6.2018', ג ליו� עד יוגש זה, ערר להגיש בכוונתה כי תודיע וא�

  

  .הצדדי� כ"לב לשלוח יש

  

  . אצלי שהפקידו החקירה חומרי את חזרה לקחת מתבקשי� המסי� רשות נציגי

  

  , בהעדר הצדדי�.2018יוני  07, תשע"חכ"ד סיוו' היו�,  נהנית

       

                 
  




