Turning Audio & Video recordings into evidence
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רקע על המומחה:
איי.וי.ד ס ואולפן טי.וי.קליפ  -חקירות משפטיות ,הוקמה ) (1998ע"י דורון בלדי גר
דורון בלדי גר )" ,(B.Tech , LL.Bהאח הגדול" של עולם הפשע
מפיק ויזם בתחום הצילום והמדיה.
מה דס ומשפטן ,מומחה לראיות מוקלטות ומשפט פלילי.
מומחה בפע וח זירות פשע עפ"י תיעוד ובבדיקת אות טיות הקלטות )וידאו/סאו ד( וצילומים.
בעל יסיון רב בתיקים שו ים ומגוו ים בתחום המשפט הפלילי והאזרחי.
מגיש חוות דעת משפטיות ומשמש כעד מומחה בבית המשפט.
איש הייטק לשעבר ,בתחומי פיתוח חומרה ,ה דסה ושיווק.
מה דס אלקטרו יקה בהתמחות תקשורת )רשום בפ קס המה דסים(.
בוגר במשפטים בהתמחות פלילים) .המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט"(
בוגר מסלול חוקרים פרטיים של היחידה הארצית לחקירות וביטחון.
בוגר המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים ,בהסמכת עדים מומחים ובהסמכת בוררים.
בוגר קורס גישור ,המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,כולל מסלול הפרקטיקום של ה הלת בתי המשפט.
מבצע מגוון עבודות בתיקים שו ים ומגוו ים כגון:
פלילים ,חבלות ,רשל ות רפואית ,מרמה ,עסקים וחברות ,ב ייה ,זקי גוף ,רכוש ,תאו ות דרכים,
די יי עבודה ,משפחה וגירושין ,צוואות וירושות ,מקרים ביטוחים שו ים ועוד.
בעל יסיון רב בתחום המשפטי בכלל והפלילי בפרט ,כולל כתיבת חוות דעת מומחה והופעות לעדות בביהמ"ש.
בין לקוחותיו:
לקוחות פרטים וחברות בארץ ובחו"ל ,משרדי עורכי דין ,הס גוריה הציבורית ,חוקרים פרטים ,משרדי תמלול ומשטרת
ישראל )ספק מורשה של משטרת ישראל(.
במסגרת עבודתו עם המשטרה סייע בפע וח תיקים מורכבים בהם היו במארג הראיות ,צילומים ,הקלטות וידאו ,טמ"ס
והקלטות סאו ד ,כך עם ימ"ר מרכז ,ימ"ר ירושלים ,ימ"ר ש"י ,ימ"ר מג"ב מרכז ואח'.
בין התיקים בהם טיפל:
 בדיקת הת הלות חקירות המשטרה ואות טיות הקלטות המעקבים הטכ יים במשפט זדורוב. חקירת רצח הילדה תאיר ראדה ז"ל והגשת בג"צ בדרישה לפתיחת תיק החקירה בעקבות גילויים חדשים. שיפורי איכות וידאו ו יתוח זירה עבור משטרת ישראל בתיק זריקת החזיז במשחק הכדורסל באצטדיון מלחה. שיפורי סאו ד וחוו"ד לביהמ"ש בתיק ההצבעות הכפולות בכ סת  -פרשת ח"כ חזן  -בראון. חוו"ד בתיק מח"ש  -טארק אבו-לבן על תקיפת שוטרים ,בע יין צילום וידאו שהוגש כראייה המוטלת בספק. פע וח זירת פשע מתמו ות צלמי עיתו ות וחוו"ד לביהמ"ש בתיק הפיגוע בשפרעם. פע וח זירת רצח הרב טלבי ברבבה שבשומרון מיתוך תמו ות טלפון סלולארי ומצלמת וידאו אבטחה. פע וח הקלטת שלושת ה ערים החטופים למוקד ) 100עבור חדשות (2 בדיקת הקלטות א' ממשרד התיירות בתיק קצב )עבור תחקיר ערוץ  ,10אורלי וגיא(. יתוח זירה והגשת חוות דעת בתיק זיכוי אברהם לוז  -הוכחת טע ת אליבי בשלבי המעצר )הלכת לוז בעליון(. השבחת ראיות וידאו וצילומי מוצגים בתיק יסים חדד אשר הורשע באי וס פעוט וזוכה )הזיכוי בעליון(. מומחה מטעם בית הדין המיוחד בע יין בדיקת ראיות בפסק הדין גד מ היג קהילת שובו ב ים ,אליעזר ברל דועוד...
מצ"ב קליפ קצר על המומחה דורון בלדי גר בתקשורת )קישור ליוטיוב(
תמצית הופעות בתקשורת בשלושה תיקים גדולים שסוקרו בשלושה ערוצי טלוויזיה:
 ערוץ  - 2תוכ ית התחקירים 360
 ערוץ  - 10חדשות 10
 ערוץ  - 1מבט ש י
העבודות שמבצע משמשות כהוכחות חותכות בדיו ים משפטיים ומקדמות תהליכים בחקירות משטרתיות ואחרות.
מ יסיו ו הרב בתחום ,הצגת חומר חקירתי  /משפטי בשיטה חזותית ,מביאה לזירוז תהליכי חקירה  /משפט והצלחות.

