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      סגן נשיא סברי מוחסןה' בפני כב 

  משטרת ישראל-תביעות חדרה . י.מ                        מאשימהה
  

  נגד

 

  )עציר(אחמד מסארוה                         נאשםה
>#2#<  1 

 2  :נוכחים

 3  ד אורלי טל"עו: כ המאשימה"ב

 4  אדלה'ד מג"עו: כ הנאשם"ב

 5  )באמצעות הליווי(בעצמו : הנאשם

  6 

 7 פרוטוקול

 8 :הסניגור והנאשם מודיעים, המאשימה כ"ב

 9הרי גובש עם , והוא הודיע שהבינן היטב,  לנאשם הילכות הסדר הטיעון וטיבושהוסברו לאחר

 10  : הסדר טיעון כלדקמןהנאשם

 11   .יודה ויורשע, ישיב לאישום הנאשם  .1

 12המאשימה תטען להטיל קנס ,  נעתור למאסר על תנאי וחתימה על התחייבות:העונש לגבי  .2

 13  .ש"על הנאשם וההגנה תטען שלא להטיל קנס בנסיבות אלה וזה יישאר לשיקולו של ביהמ

  14 

 15  . את עיסקת הטיעוןלאמץ מבקשים

  16 

 17  :המשפט- בית

 18המשפט צד להסדר ואינו מחוייב לפעול על - את הילכות הסדר הטיעון וכי אין ביתלנאשם מסביר

 19המשפט מודיע הנאשם שמבין היטב את ההסבר והוא מתקשר בהסדר הטיעון -ולשאלת בית, פיו

 20   .והוא מאשר את פרטיו כדלעיל,  ומתוך הבנתומרצונו

  21 

 22  - ותשובתו לאישום הינה,  הוקרא לנאשם והוא מודיע שהבינוהאישום כתב

 23  .   העובדות המפורטות בכתב האישוםבכל מודה

  24 

 25  :המאשימה כ"ב

 26  .  מבוקש להרשיעו בעבירות המפורטות בכתב האישום, הדברים לאור

  27 
>#5#<  28 

 29  הכרעת דין

  30 
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  1 

 בכתב מיוחסות  העבירותבותו  מרשיע אאני, עובדות הנטענות בכתב האישוםב הנאשםלאור הודיית 

  . האישום

  
>#6#<  

  2 

 3   . במעמד הנוכחים21/01/2009, ט"ה טבת תשס"כניתנה והודעה היום 

   4 

  5 

  

  סגן נשיא, מוחסן סברי

  6 

  

 7   דיןלגזר טיעון

 8  :כ המאשימה"ב

 9   .1/מסומן ת -) הנאשם מאשר( מוגש גליון הרשעות קודמות -לנאשם הרשעה קודמת אחת 

 10הנאשם שכאן , כמו כן הנאשם מרצה עונש מאסר בגין עבירה זו, בעבירות של חבלה כשעבריין מזויין

 11מדובר בנאשם אשר חדר לאתר האינטרנט בשם אתר , הודה והורשע בעבירה על חוק המחשבים

 12לאור , הנאשם שיבש שם את האתר ומחק תכנים,  ירושלים האריות האדומיםהאוהדים של הפועל

 13הסדר הטיעון ולאור העובדה שהנאשם הודה מלכתחילה ולאור אופי העבירה נבקש להטיל עליו 

 14קנס והתחייבות והיות ולפי גירסתו של המתלונן נגרמו נזקים כספיים לבעלי , מאסר על תנאי מרתיע

 15  .האתר

  16 

 17  :ונשכ הנאשם טוען לע"ב

 18  .מדובר בהסדר ראוי וסביר בנסיבות הענין,נבקש לאמץ את ההסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים

 19 שנה ולא 17 ובאותו מועד הנאשם היה עדיין קטין בן 2005העבירה המיוחסת לנאשם הינה משנת 

 20הנאשם כבר במסגרת חקירתו המשטרתית הודה והביע , מכל מקום, הבין את המשמעויות של מאסר

 21  .הוא לקח אחריות מלאה בגינה, ל מעשיוצער ע

 22 שנים ועובדה זו יש לזקוף אותה לזכות הנאשם שכן אם היה 3 כחלוף 2008כתב אישום הוגש בשנת 

 23ולא , מוגש כתב אישום באופן מיידי אזי אותו כתב אישום היה צריך להיות מוגש בבית משפט לנוער

 24הנאשם מרצה עונש מאסר , הראשונההנאשם הודה בהזדמנות ,  בפני בית משפט השלום הרגיל

 25הרשעתו שבגינה מרצה את העונש מאוחרת , ממושך לאחר הרשעתו בעבירה בבית משפט המחוזי



  
 

  
  בית משפט השלום בחדרה

-תביעות חדרה . י.מ 1248-08 פ"ת
  מסארוה' משטרת ישראל נ

  

  2009 ינואר 21  

  

10

 1הטלת , נבקש שלא להטיל עליו קנס לאור תקופת המעצר שהוא מרצה, יותר ממועד כתב האשום

 2שניהם היו , תיקגם אביו מרצה עונש מאסר בגין אותו , קנס על הנאשם מהווה הכבדה על משפחתו

 3לכן אבקש בכל לשון של בקשה להימנע , דבר שפגע בכלכלת המשפחה, בהרחקה תקופה ממושכת

 4  .מהטלת קנס על הנאשם

  5 

  6 
>#7#<  7 

 8  גזר דין

  9 

 10פי הודייתו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום שהינן עבירות של מחיקה או - הנאשם הורשע על

 11  .שינוי חומר מחשב וחדירה לחומר מחשב

 12  .לנאשם יש הרשעה קודמת אחת שהינה ממין העבירות בהן הורשע בתיק זה

 13הסדר הטיעון נראה לי סביר בנסיבות העניין ואני , בהתחשב בהודיית הנאשם בהזדמנות הראשונה

 14  :מאמצו ואני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים

  15 

 16 שנים 3משך והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור ב,   חודשים7מאסר על תנאי לתקופה של   .1

 17ויורשע בהם בין בתקופת התנאי ובין , מהיום עבירות על סעיפים בהם הורשע בתיק זה

 18  .לאחריו

  19 

 20אני לא מטיעל עליו תשלום קנס וזאת בהתחשב בעובדה כי הוא מרצה עונש מאסר בפועל   .2

 21  .ארוך

   22 

 23שנים  3תוך , להימנע, ח" ש3,000 בסך כספית מחייב את הנאשם לחתום על התחייבות אני  .3

 24  . הורשעבהםמלעבור עבירה על סעיפים , מהיום

 25  . לפי המוקדם,  או עד שיחתוםימים ייאסר לשלושה - יסרב לחתום על ההתחייבות באם  

  26 

 27  . יום מהיום45 והוסברה זכות הערעור תוך הודעה

  28 
>#8#<  29 

  30 

 31   . במעמד הנוכחים21/01/2009, ט"ה טבת תשס"כניתנה והודעה היום 

   32 

  33 
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  סגן נשיא, מוחסן סברי

  1 

  2 

 3  . א.מ

  4 

   5 

 6 מירי אהרון: הוקלד על ידי


	טיעון לגזר דין



