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 90029857 דו"ח עיריה                        

  

 
  שופט דניאל מרדכי דמביץה לפני כבוד

 
 מבקשיםה

 

 גדעון פז 1.
 
 אלי פז 2.
 

 
 נגד

 
   משטרת  ישראל  משיבהה

 

 
<#2#> 1 

 2 נוכחים:
 3 

 4 ועו"ד אסף דוק  שליכטר אלוןעו"ד  המבקשים וב"כ
 5 מר אלדד פז 

 6 
  7 

 8   ניסני נוריתעו"ד  ב"כ המשיבה 
 9 
  10 

 11 צ"מ רונן עובדיה נ
 12 

 13 פקד מחמוד דוואימה 
 14 רס"ב שמעון אבי צור 

 15 

 16 פרוטוקול

 17 

 18 מבקש להציג לביהמ"ש סרטון בטלפון הנייד שלי שרואים שם גם את תעודת הזהות. ב"כ המבקשים:

 19  גם הקטין אישר שהוא הראה למוכר תעודת זהות. 

 20 

 21לאחר מכן הבלש דרש ממנו תעודת זהות. ימים לאחר האירוע והוא שלח לו בטלפון ב"כ המשיבה: 

 22 . 2003תעודת זהות שהוא טוען שזה.  בתעודת זהות כתוב 

 23 

 24המבקשים: יש משהו חשוב שנותן את התמונה המלאה. איך הוא נתפס היו שמה בלשים שהיו ב"כ 

 25מחוץ למקום, אם הבלשים האלה האם הם ראו בדקו את ת.ז. איפה כל הדברים הרלוונטים שלמעשה 

 26אנחנו מדברים בהם היום. לבוא ולומר שאותו קטין שלח בדיעבד תעודה, הכל טוב ויפה. מי אמר 

 27 ציג את התעודה במעמד האירוע מאין לנו שאותו קטין לא ניסה לחמוק מאחריות. שאותו קטין ה

 28 



 
 

 
 בית משפט לעניינים מקומיים בירושלים

 ת ישראלשטרפז ואח' נ' מ 24243-02-20 בר"ש
 

 2020פברואר  12 

 

 2 

 1: החשוד לא ביצע את המוטל עליו על  פי חוק. אומנם דרש תעודת זהות והסתפק בצילום ב"כ המשיבה

 2של ת.ז. בטלפון. החוק מדבר על רשאי לבקש תעודת זהות, לא צילום של תעודת זהות. לא הוצגה 

 3 תעודה.

 4 

 5 הוצגה תעודה את ראית. מבקשים:ב"כ ה

 6 

 7: הוצג צילום של תעודה זו לא הפעם הראשונה לעניין התפיסה יש בתיק דוחות פעולה ב"כ המשיבה

 8 שיוצגו לעיני ביהמ"ש. הקטין נתן גרסה , הגרסה זהה בדיוק למה שקרה במהלך הסרטון. 

 9 

 10קטין. זו שאלת השאלות. : האם הבלשים בדקו אימתו אותו עם תעודת הזהות ופרטי הבקשיםמה ב"כ

 11אנחנו לא באים ואומרים שמישהו שיקר, יכול להיות שהקטין הסיר מעליו אחריות. למה הוא המבקש 

 12צריך לשלם את המחיר. אדוני רואה בסרטון שמדובר באדם עם זיפים. עצם העובדה שהוא נכווה בעבר 

 13 60שים נראים אחרת הוא בן כפי שתיארת הוא מחמיר ונזהר היום. בסופו של יום אין מה לעשות אנ

 14 בשינוי ניכר.  היה להם בלשים השיהוי פה גם משחק תפקיד.ונראה צעיר. מעבר לזה הצו הוא למעשה 

 15מעבר לכך אנו מבקשים שביהמ"ש הנכבד ייקח בחשבון כפי שפירטנו בבקשה את הנסיבות הרפואיות  

 16 הקשות של בעל העסק, אביו. 

 17 

 18 שזה שעה אחרי אחד עשרה.: יש לנו את העניין ב"כ המשיבה

 19 

 20מכל מקום אנחנו לא יודעים גם ברמה המנהלית אדוני : יש עסק דומה צמוד לנדון. ב"כ המבקשים

 21האם אותו קטין שעמד בחוץ זה הקטין לכאורה קטין שנראה בסרטון. יש דוחות פעולה, אבל עשו 

 22 השוואה כלשהי. איך אני יודע. 

 23 

 24ורטת וכן דוחות הפעולה הם אלה אשר מקשרים בין ההודעה של הקטין שהיא מפ: ב"כ המשיבה

 25האדם שהופיע בסרטון והציג תעודת זהות לבין מי שאחרי זה טופל על ידי הבלשים בחוץ.  גם במעמד 

 26 השימוע הבעלים של העסק לא  כפר בטענה בדבר היות הקונה קטין, אלא בטענה שהוא לא ידע שאסור

 27 תעודת זהות בטלפון.   לבדוק

 28 

 29בסופו מדובר באחריות כבידה לכן צריך לדקדק במה שנקרא ברחל בתך הקטנה. : םב"כ המבקשי

 30כשאנחנו מדברים פה על מישהו שנראה צעיר ואי אפשר לדעת אם הוא קטין, בכל זאת נקט משנה 

 31זהירות וביקש תעודה. המשטרה לא באה וטוענת שהוא לא ביקש לראות תעודה הוא כן ביקש לראות 

 32מעשה הוא האם ניתן להציג תעודה באמצעות הטלפון. עוד חוזרת המשטרה תעודה. המחלוקת היא ל

 33ואומרת שאין לה בעצם בזמן אמת את התעודה שהוצגה והיא לא נתפסה בזמן אמת בפני השוטרים, 
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 1לכן ביהמ"ש והם לא יכולים היום להגיד גם ברמה המנהלית אפילו שלא מדובר בתעודה מזויפת כמו 

 2 הסבר.שהפניתי את אדוני לדברי ה

 3 

 4אנו בהליך מניעתי שצריך להיחקר ולהיות מאומת, אי אפשר להוציא פסק דין בלי  :ב"כ המשיבה

 5 לקבל את מלוא הראיות.

 6 

 7וכן בהודעות קטינים שנתקבלו ותועדו בתחנת לב  30.1.2020ית המשפט מעיין בדוח פעולה מיום ב

 8 .23:22החל בשעה  30.1.2020הבירה והגיעו למגרש הרוסים ביום 

 9 

 10זה אומר  23:00בתגובתי ציינתי שהפעולה בוצעה בתחילת המכירה אחרי שעה  14: סעיף "כ המשיבהב

 11 אחרי השעות האסורות. גם בצו שחתם עליו הקצין הסוגר ועל כך אין מחלוקת. 

 12 

 13: נמצא פה מי שהיה בעסק אלדד הוא גם יעיד בביהמ"ש. התוכנה הותקנה שבועיים ב"כ המבקשים

 14שעה. שם זה היה שעה עשר בכלל ולא בשעה אחד עשרה. אפשר לראות את דוחות לפני כן יש פער של 

 15 הפעולה. אם דוח הפעולה נעשה בשעה אחד עשרה זה אומר שזה היה לפני.

 16 

 17 . 23:00: המשיבה עומדת על הטענה שהאירוע היה בשעה ב"כ המשיבה

 18 

 19 

 20 מר אלדד פז לאחר שהוזהר כדין

 21 חקירה נגדית:

 22 המקום שהוא מר גדעון פז.ש.ת כן אני הבן של בעל 

 23 ש. כמה זמן אתה עובד בפז?

 24 ת. אני עובד בעסק כשלוש ששנים.

 25 ש. תסביר בבקשה למה ביקשת מהקונה תעודת זהות אם היה לך הרושם שהוא קטין?

 26ת. אסביר לך הנוהל שלנו גם אם אדם בגיר אנחנו מבקשים בכל מקרה תעודה. אני מדבר על גיל הגיוני. 

 27 27-30ונה לביהמ"ש לא אבקש. אני מתכוון למראה שנראה צעיר, אפילו גילאי ברור שאחד כמוך פ

 28 באים אלי הם מתעצבנים שאני מבקש ואני מבקש.

 29 ש. האם במשך כל השלוש שנים שאתה עובד שם אתה עובד לפי הנוהל?

 30 ת. כן. יש שילוט ברור במקום והדרכה תמיד של העובדים שזה דבר מאוד חשוב.

 31ך שהעסק יש מספר התראות בשלוש שנים האחרונות כולל צווי סגירה בגין ש. האם אתה מודע לכ

 32 מכירת אלכוהול לקטינים?

 33 ת. אני מודע , אבל לא כולם היו נכונות. 



 
 

 
 בית משפט לעניינים מקומיים בירושלים

 ת ישראלשטרפז ואח' נ' מ 24243-02-20 בר"ש
 

 2020פברואר  12 

 

 4 

 1 ש. חלק צומצם?

 2 ת. נכון.

 3אני רק רוצה להוסיף משהו אחד אם אשפר, כאשר ביקשתי מהבחור את התעודה, ראיתי בוודאות 

 4 . 2001שנת שזה תעודה ביומטרית ושהוא מ

 5 

 6 בתשובה לשאלת ביהמ"ש:

 7 ש. איך אתה זוכר את זה?

 8ת. יצאתי כמו אבא שלי בנאדם עם זיכרון מאוד טוב. אני זכרתי את המקרה הספציפי הזה. אני 

 9בדברים האלה מאוד מאוד מקפיד. בחקירה עצמה כשהגעתי לשם הם בהתחלה האשימו אותי במכירה 

 10את זה בחקירה לבחור הספציפי. אחרי שהיא עשתה טלפונים לשתי בחורות קטינות. אחר כך הם שינו 

 11 לבלשים הם כיוונו אותה לאישום של הבחור הספציפי.

 12 

 13 

 14 המשך:

 15ש. אם לשיטתך יש לך זיכרון טוב למה בחקירתך לא ציינת את התאריך וחתמת על החקירה אם לא 

 16 עשית את זה וגם במועד השימוע לא אמרת את זה?

 17י. בעניין החתימה היו שם שתי חוקרות אחת בשם בתי והשנייה אני לא ת. שימוע נעשה לאחי ולא ל

 18 זוכר. 

 19. זה שהיא 2001ש.ת נכון חקרו אותי בנות. אמרתי לה חד משמעי שאני ראיתי בתעודה שהבחור יליד 

 20 לא רשמה על הפרוטוקול אין לי מושג למה.

 21 ש. אבל לא רשמת שם בפרוטוקול?

 22 .2001ת. אני ראיתי בוודאות שהוא יליד 

 23 

 24 

 25 אין חקירה חוזרת.

 26 

 27 ניצב משנה מר רונן עובדיה לאחר שהוזהר כדין

 28 בתשובה לשאלת ביהמ"ש:

 29 ש. באיזה שעה היה שימוע?

 30 .6.2.2020ת. בסביבות השעה ארבע או חמש ביום 

 31 

 32 

 33 
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 1 :לב"כ המבקשים חקירה נגדית

 2 כן או לא? האם נעשתה פעילות רוחבית 30.1.2020תאמר לי בבקשה באותו יום כוונתי ליום  ש. 

 3 ת. אציין שלצורך השימוע נקראתי לעשות את השימוע כי לא היה בנמצא בלב הבירה. 

 4 ש. זאת אומרת שלא היית מעורב בפעילות האכיפה הספציפית?

 5ת. מתוך מה שקראתי את החומרים ומתוך מה שאני חי את המחוז אז אנחנו מבצעים פעילות על פי 

 6 תי היא שאינני יודע.מודיעין וממוקדת ובכלל. לשאלתך תשוב

  7 

 8 אין חקירה חוזרת. 

 9 

 10: פונה לאנשים שבאולם ושואל האם יש באולם מישהו שיכול להאיר את עיני ב"כ המבקשים

 11 .30.1.2020להתרחשויות ביום 

 12 

 13( שיהיה 2)א 23: לא. אין. מה שכן החוק מחייב שבביצוע שימועים לצו סגירה לפי סעיף ב"כ המשיבה

 14 היה.קצין מוסמך לביצוע וכך 

 15 

 16: אנו חוזרים על הבקשה.  מלבד מה שנאמר ואני לא אחזור, יש רק עניין אחד שצריך ב"כ המבקשים

 17ומספר משפחות  ה הזו, העסק הזה מפרנס משפחה שלמהלשים עליו יד בכל זאת נסיבות המשפח

 18מבקש להציג מסמכים רפואיים  שנשענות על העסק. מעבר לאבא יש עוד שני הבנים ויש עובד נוסף.

 19 בעל העסק.  –של האבא 

 20 

 21: במהלך כל הביקורים שנעשו בעסק ההורים לא נצפו בעסק ולא בדקתי לאן הכספים ב"כ המשיבה

 22 של העסק עוברים. אני לא רוצה ולא מבקשת לחקור את בעל העסק. 

 23 

 24: אני מצינת שאנו בהליך מנהלי שבא לבחון את הסבירות של הקצין הסוגר. לא קיבלתי ב"כ המשיבה

 25ומכירת האלכוהול לקטין אחרי השעות המותרות. הקצין הסוגר פעל  23:01לגבי השעה תשובות 

 26 15-יום וקבע שהצו ינתן ל 30בשיקול דעת מידתיות ויצר את האיזון הנכון שבין מה שמותר בחוק 

 27ימים בלבד תוך התחשבות במצבם הכלכלי של בעלי העסק. לכן יש לדחות את בקשת הערר ולהותיר 

 28פעמים בשלוש  4כירת אלכוהול לקטינים פעולה שחזרה על עצמה ויצאה מבית העסק . מאת הצו על כנו

 29 שנים האחרונות. 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1  ת ביהמ"ש:ולשאלמשיבה ב"כ המשיבה 

 2 ש. מה ההבנה העובדתית לגבי תעודת הזהות שהוצגה ומה שהיה?

 3הות מזויפת. אני משיבה שזה היה קטין שהציג תעודת זהות בטלפון. אין אנו יודעים אם תעודת הז

 4 ש.ת נכון מבחינתי אני לא יודעת אם תעודת הזהות היתה מזויפת.

 5ש. מבחינת הראיות , אפילו הראיות המנהליות יכול להיות שמה שהוצג בפלאפון היה תעודת זהות 

 6 עם תאריך לידה של בגיר?

 7ינים בחוץ. ת. אני נשענת על הניסיון של הבלשים ועל החזקה שיש לשוטר בסמכויותיו, אשר נצפו בקט

 8באשר לקטין המדובר לא נסתר ליצור מצב שווא שהוא בגיר. שיתף פעולה במאת האחוזים ולכן אין 

 9יש לי דו"ח של לי ספק ברמה זו גם עובדתית שנמכר אלכוהול לקטין. מציגה דו"ח פעולה לביהמ"ש. 

 10לא  23:00עשרה. בשעה  תאיש טכני שאומר שבסרטון רואים שהאלכוהול נמכר אחרי השעה אח

 11 מוכרים אלכוהול. 

 12 
<#3#> 13 

 14 החלטה

 15 

 16 דיגיטלית בשלב זה(. םהחלטה תינתן בהמשך פרוטוקול זה )אשר לא ייחת

 17 ייעשה מאמץ לשחרר את ההחלטה עוד הערב, או לכל המאוחר טרם תחילת יום העבודה מחר.
<#4#> 18 

 19 
 20 במעמד הנוכחים. 12/02/2020, י"ז שבט תש"פניתנה והודעה היום 

 
 

 שופט, דמביץ דניאל מרדכי

 21 
<#7#> 22 

 23 החלטה

 24 

 25-( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח2)א23לפניי בקשה לביטול צו לסגירת עסק שניתן לפי סעיף  .1

 26 משנה רונן עובדיה, מפקד תחנת מוריה של משטרת ישראל.-( על ידי ניצבהחוק -)להלן  1968

 27(. מדובר בעסק העסק -, בירושלים )להלן 62העסק הוא 'פיצוציית פז' הנמצאת ברחוב אגריפס 

 28 2013-ב לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג4.7הפועל עם רשיון לפי פריט 

 29 מסוג 'מרכול'. -

 30 הצו .2

 31 ימי לוח. 15שך , למ23:59בשעה  20.2.2020, עד יום 6.2.2020הצו ניתן ביום חמישי האחרון, 
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 1אלכוהולי )בירה( לקטינים בעסק ביום חמישי הקודם -עילת הצו היא מכירת משקה משכר

 2; 23:01, בשעות הלילה )לשיטת המשיבה מדובר במכירה בשעה 30.1.2020למועד מתן הצו, 

 3לשיטת המשיבים שעון מערכת ההקלטה היה על 'שעון קיץ' ולפיכך שעת המכירה היתה בערך 

 4 (.23:00ובכל מקרה לא לאחר השעה עשר ורבע 

 5ניתנו לבית העסק שני צווי סגירה בשל מכירת אלכוהול לקטינים )משך אחד  2018בשנת 

 6( 2)א23מהצווים צומצם על ידי בית המשפט(. מכאן קמה הסמכות ליתן כעת צו בהתאם לסעיף 

 7 לחוק.

 8וזאת  -ל לקטין בתמצית נימוקי הצו ציין עושה הצו כי אין מחלוקת שבעסק הוגש אלכוהו

 9בהסתמך על תעודת זהות שהוצגה למוכר באמצעות טלפון נייד )ולא בהגשה פיסית של מסמך 

 10 המקור(.

 11 העובדות

 12רכישת הבירה בוצעה על ידי קטין אשר עוכב ונחקר, יחד עם קטינה נוספת, מיד בצאתו מבית  .3

 13ה נטען שהזדהה העסק. הקטין זוהה על ידי בלשי המשיבה )ככל הנראה לא בדרך שונה מזו שב

 14. לדבריו הוא רכש בעסק שני בקבוקי בירה. הוא נתבקש בכתב בתוך החנות( ומסר הודעה מלאה

 15להציג תעודה מזהה והציג אותה מתוך טלפון נייד, תוך שהדבר נעשה בחפזון והמוכר לא הבחין 

 16למוכר בכך שהוא קטין. בהודעתו לא ציין הקטין דבר לגבי שינוי גראפי בתמונת התעודה שהציג 

 17זיוף גילו(. בחקירת הקטין לא ניסו החוקרים להבין את בחירת הקטין "לקחת  -בעסק )קרי 

 18צ'אנס" ולהציג תעודת זהות המעידה שהוא קטין ואשר עיון בה ילמד שאין למכור לנושאה 

 19 אלכוהול כלל.

 20סרטון ממכשירי ההקלטה )אשר גם הוצג בפני בית המשפט( של העסק מלמד כי המוכר בעסק  .4

 21קש מהקונה להציג תעודת זהות. הקונה הציג לפני המוכר את מכשיר הטלפון הנייד שלו ובו בי

 22קובץ גראפי. המוכר נטל את הטלפון לידיו לרגע קט, ביצע באצבעותיו תנועה שנועדה להגדיל 

 23 את המסמך ואז השיב את הטלפון לקונה והשלים את עסקת המכירה.

 24כי זכור לו שמדובר היה בצילום של תעודת זהות המוכר טען הערב בעדותו בפני בית המשפט 

 25לא בשימוע )שהמוכר  -. טענה זו לא הועלתה קודם לדיון 2001ביומטרית עד תאריך לידה משנת 

 26 לא נכח בו( ולא בבקשה ביטול הצו.

 27בקירוב. עיקרי הטענות הועלו בקצרה על ידי ב"כ  18:15הדיון התקיים בפניי הערב עד השעה  .5

 28 פות הנושא, אין מקום לחזור על הטענות שבכתבי הטענות.הצדדים. נוכח דחי

 29 
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 1 דיון והכרעה

 2 לחוק )תחת הכותרת "סגירת עסק של מכירת משקאות משכרים"(: 23קובע סעיף  .6

 3פקד ומעלה רשאי לצוות בכתב על סגירה לאלתר -קצין משטרה בדרגת רב )א(

 4של חצרים שבהם עוסקים במכירת משקאות משכרים, אם נוכח שהדבר 

 5דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור שהופר; צו לפי 

 6סעיף קטן זה תקפו יהיה לתקופה שפורשה בו, ובלבד שלא תעלה על 

 7 שלושים יום.

 8פקד ומעלה, -בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, קצין משטרה בדרגת רב (1)א

 9על  שהוסמך לעניין זה בהתאם לנוהלי משטרת ישראל, רשאי לצוות בכתב

 10סגירה לאלתר של חצרים כאמור בסעיף קטן )א(, לתקופה שיורה, ובלבד 

 11 ימים, אם מצא כי התקיימו שניים אלה: 15שלא תעלה על 

 12בשל הפרת  14קיים חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה לפי סעיף  (1)

 13א לחוק 193(, או שנעברה עבירה לפי סעיף 1)א2חובה לפי סעיף 

 14 רה(;עבי –העונשין )בסעיף זה 

 15למחזיק החצרים או לבעל העסק, אם הוא ידוע וניתן לאתרו  (2)

 16בשקידה סבירה, ניתנה התראה בכתב במהלך השנתיים שקדמו 

 17למועד ביצוע העבירה; התראה כאמור תימסר לאחר שהתעורר 

 18חשד סביר כי בחצרים נעברה עבירה, ובה יידרש מחזיק החצרים 

 19העבירה, וכן תובא או בעל העסק לנקוט צעדים למניעת הישנות 

 20לידיעתו אפשרות סגירת החצרים לפי הוראות סעיף זה במקרה של 

 21 הישנות העבירה.

 22(, ובתוך שלוש שנים מיום פקיעת הצו 1ניתן צו סגירה לפי סעיף קטן )א (2)א

 23התעורר חשד סביר לביצוע עבירה נוספת באותם חצרים, רשאי קצין 

 24ת החצרים לאלתר, משטרה כאמור באותו סעיף קטן, לצוות על סגיר

 25ימים אף בלא מסירת התראה כאמור בסעיף  30לתקופה שלא תעלה על 

 26 (.2()1קטן )א

 27בחינתו של צו מנהלי כפופה לדין המנהלי, תוך קיומה המקדמי של חזקת כשרות המעשה  .7

 28המנהלי. בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתו של הגורם המנהלי, אלא בוחן את כשרות 
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 26365-1את קיומו של פגם חמור במעשה המנהלי. ראו לדוגמה: ע"ח )מרכז( המעשה המנהלי או 

 2 (.16.8.2015) 16, סעיף משטרת ישראל נ' יצחק פינחסוב 08-15

 3 1977-א לחוק העונשין, התשל"ז193חשד סביר לביצוע עבירה על סעיף  .8

 4על יסוד דו"ח הפעולה שהוצג לעיון בית המשפט והודעת הקטין קם חשד סביר לגבי  .א

 5רת משקה משכר לקטין בעסק. אין בידי בית המשפט לקבוע אחרת )ובכך דוחה בית מכי

 6המשפט את טענות ב"כ המשיבים בעניין(. מודגש כי רף הראיות הנדרש הוא רף של חשד 

 7 סביר, שהוא רף ראשוני, והדברים ידועים ואכמ"ל.

 8לפיה מי ( לחוק העונשין אשר עניינו הוא החזקה 1א)ג193המשיבים נשענים על סעיף  .ב

 9שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים מודע לכך שסיפק את המשקה המשכר 

 10"אלא אם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, שהקטין הציג לו  -לקטין 

 11תעודה כאמור בסעיף קטן )ג( ולפיה הוא אינו קטין". יצויין כי בסעיף קטן )ג( מדובר על 

 12 " של הקטין."תעודה בה ניתן לוודא את גילו

 13נראה כי לא ניתן לדחות באופן מוחלט את טענת המשיבים. משמע, יש סיכוי מסויים 

 14לקיומה של טענת הגנה שעיקרה בירור גילו של הרוכש על יסוד תעודה שהוצגה, גם אם 

 15 מדובר בעותק דיגיטלי שלה.

 16לא למותר להעיר כי הגרסה המרשיעה )ולא זו העת להכריע בה( מבוססת על חוסר  .ג

 17מציג תעודה  הקטיןציונאליות בהתנהלות שני הצדדים המעורבים במכר האלכוהול: ר

 18דורש לראות  המוכרהמלמדת שהוא קטין, אולם מקווה שהמוכר לא ישים לב לכך; 

 19תעודה מזהה, מעיין בה )ואף מגדיל את הקובץ הגראפי שהוצג בפניו בטלפון הנייד של 

 20 להשלים את העסקה.הקטין(, רואה שמדובר בקטין ובכל זאת בוחר 

 21( 1()1)א23מהמקובץ עולה כי גם אם קיים חשד סביר המספיק לצורך העמידה בדרישת סעיף 

 22 לחוק, הרי שהוא לא בעוצמה גבוהה.

 23 23:00חשד סביר למכירת אלכוהול לאחר השעה  .9

 24(. 06:00)ועד השעה  23:00( לחוק, אין למכור בעסק אלכוהול לאחר השעה 1()1)א2לפי סעיף 

 25 ( לחוק.1()1)א23לביצוע עבירה כאמור הוא אחת החלופות לקיום התנאי שבסעיף  חשד סביר

 26 נושא זה הוזכר מפורשות בפרוטוקול השימוע.

 DVR 27 לתיק הוגש דו"ח פעולה )אשר נעשה על ידי חוקר מחשב מיומן( בעניין בדיקת מכשיר 

 28אלכוהול )מערכת הקלטת הצילומים בעסק( המבסס חשד סביר לביצוע עבירה של מכירת ה
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 1. יצויין כי הממצאים של החוקר המיומן גם אינם מבססים את טענת המשיבים 23:01בשעה 

 2 לגבי סטייה של שעון המערכת באופן קיצוני )שעה בגין 'שעון קיץ' בעת תחולת 'שעון חורף'(.

 3 מדובר בסטייה של דקה מההוראה החוקית. אין סטייה קטנה מזו.

 4 שיהוי .10

 5טין בוצע ביום חמישי, הבקשה של המשיבה לבית המשפט למתן אף כי המכר של האלכוהול לק

 6; כך עולה מהמסמכים 4.2.2020צו לתפיסת המצלמות בבית העסק הוגשה רק ביום שלישי )

 7שהוצגו בפניי בדיון(. הצו ניתן בו ביום, המצלמות נתפסו בו ביום ורק מאז התקדמה החקירה 

 8 ( אחר הצהריים.6.2.2020עד לשימוע ביום חמישי ) -אל מול העסק 

 9אם יש נחיצות בהליך מניעתי )שהרי הצו אינו בגדר סנקציה(, מתעוררת תמיהה של ממש לגבי 

 10 השיהוי בחקירה ובהתאם גם בביצוע השימוע.

 11בדיון בפניי ניכר היה כי נצ"מ עובדיה מנסה לבצע חציצה בין הכרעתו המקצועית לגבי מתן 

 12את עמידת עושה הצו, קצין לא זוטר, כמעין  הצו, לבין תזמון החקירה והשימוע. קשה לקבל

 13"פועל" שהוזמן ביום מן הימים לקיים שימוע, במנותק מן השאלה מה הוביל לביצוע השימוע 

 14רק אז, ותוך שלא צויין שמועד זה הובא בחשבון בעת קביעת תוצאת השימוע )קרי בעניין משך 

 15 הצו(.

 16 הרצידיביזם בעסק .11

 17עסק שני צווי סגירה. לא למותר לציין כי החלטת בית ניתנו לבית ה 2018כאמור, עוד שנת 

 18( מפרטת טענות אשר נשמעו שוב גם בהדיינות 1.7.2018; 68742-07-18המשפט בזמנו )בר"ש 

 19 כאן.

 20( לחוק וממילא כבר 2()1)א23בהיבט זה, ברי כי העסק והמבקשים כבר הותרו בהתאם לסעיף 

 21 ( לחוק.2)א23ו לפי סעיף ניתנו בעניינם צווים קודמים באופן המאפשר מתן צ

 22המבקשים ציינו כי נסיונם בקבלת צווים בעבר מנחה אותם להיזהר שלא למעוד שוב. אכן, 

 23 מדובר בשני צדדים של אותו מטבע.

 24 מידתיות .12

 25עסקינן בבית עסק שבו מבוצע תיעוד מצולם רציף של ההתרחשויות. בעלי העסק  .א

 26 לבחינה.והעובדים יודעים שמעשיהם מתועדים כל העת וניתנים 

 27אין מחלוקת כי עובד בית העסק ביקש מהרוכש להציג תעודה להוכחת היותו בגיר.  .ב

 28 העובד גם העיד בפניי בדיון בעניין זה. גם הודעת הקטין מאששת זאת.
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 1יש ראיות המקימות חשד סביר להיות הרוכש קטין, אולם הגיון הדברים אינו נקי  .ג

 2מהטלפון הנייד בפני המוכר כמפורט מספקות בכל הנוגע להליך בדיקת התעודה שהוצגה 

 3 לעיל.

 4 אין מדובר במכירת אלכוהול בריכוז גבוה )בירה היא המשקה האלכוהולי הקל ביותר(. .ד

 5אין מדובר בביצוע מכירה בעומק הלילה, אלא בשעה שהיא )לשיטתה המחמירה של  .ה

 6. מדובר בסטייה מינימאלית שהיא בגדר זוטי דברים עבור מי 23:01המשיבה( בשעה 

 7 ינו בודק את השעה המדוייקת בכל רגע ורגע.שא

 8חל שיהוי משמעותי של שבוע שלם בין מועד המכירה לבין מועד המכירה לבין מועד  .ו

 9חמשה ימים  -השימוע, תוך שהליכי חקירה ממשיים מול העסק החלו רק ביום שלישי 

 10וזאת למרות שהחשד הסביר היה מוגמר בידי המשיבה עוד ביום  -לאחר המכירה 

 11 טרם חצות הליל )הודעות הקטינים הסתיימו עד אותה שעה(. 30.1.2020

 12בנסיבות מכלול הגורמים שפורטו לעיל, סבורני כי הצו ניתן לפרק זמן לא מידתי באופן המצדיק 

 13 התערבות של בית המשפט.

 14 

 15 התוצאה

 16ניתן . מאותה עת 05:30, בשעה 14.2.2020אני מורה על סיום תחולת הצו אור ליום שישי הקרוב, 

 17 לפתוח את העסק.

<#8#> 18 

 19 , בלשכתי.20:30, בשעה 12/02/2020, י"ז שבט תש"פניתנה היום 

 20 

 

 

 שופט, דמביץ דניאל מרדכי

 21 
 22 דוסטר  סיגלית ידי על הוקלד


