
 

     
  בתי המשפט

 002077/06פ  
 

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 :לפני עמי-כבוד השופטת חנה בן  07/06/2007
 
 

 

1

 :בענין מדינת ישראל 
כ "י ב"ע פרקליטות מחוז ירושלים המאשימה  

  
 ד  ג  נ

 

 

  028078764ז "ת, אליהו אריש. 1 
 ד עופרי"י עו"ע
 054744107ז "ת, יהודה אריש. 2
 קוקוש' ד ש"כ עו"י ב"ע
 059846329ז "ת, אליהו נעים. 3
 דרעי' גיגי וד' ד י"י עוה"ע
 033632662ז "ת, ערן אלמוג. 4
 דרעי ' ד ד"י עו"ע
 064980048ז "ת, ערן בן מיכאל. 5
 ד אדטו"כ עו"י ב"ע
 032412108ז "ת, אסי אבוטבול. 6
 שרמן ' ד מ"כ עו"י ב"ע
 039252804ז "ת, טיירי ישראל תבל. 7
 יפתח' ד ד"כ עו"י ב"ע
 050899061ז "ת, יהודה אלחנטי. 8
 שרמן' ד מ"כ עו"י ב"ע
 0430220338ז "ת, אלון בכר. 9
 יפתח' ד ד"כ עו"י ב"ע

 49172364ז "ת, לביא גואטה. 10
 וייג' ד א"כ עו"י ב"ע

 

    הנאשמים
 1 
 2 
 3 

 4 החלטה

 5 

 6 עובדת באגף –נוכח התנגדויות שהועלו בענין מסמכים שהגישה העדה ניקול קראו 

 7קובלו על תנאי פלטי , 17.5.07 בדיון מיום -" פרטנר"בטחון ומניעת הונאה בחברת 

 8ערן בן , 5שהיה בשימושו של נאשם , 7858109-054ות של המנוי שיחות נכנסות ויוצא
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 1שהיה בשימושו של אדם נוסף , 4855788-054' פלטים כאמור של מנוי מס, מיכאל

 2וחוות דעת שערכה העדה , וכן פלטי הבעלות של מנויים אלו, בשם אלירן גואלי

 3 ).סחב/ ת–ס /המסמכים סומנו ת(המתייחסת לאופן עריכת הפלטים והאיכונים  

 4 

 5ידו כי פלטי השיחות -נטען על, גיגי' ד י"עו, 3כ נאשם "בהתנגדות בכתב שהגיש ב

 6 לפקודת 36 כהגדרתה בסעיף "zicqen dneyx"הנכנסות והיוצאות אינם קבילים כ

 7נוכח העובדה כי , ")פקודת הראיות: "להלן (1971-א"התשל, ]נוסח חדש[הראיות 

 8, לך פעילותה הרגילה של חברה פרטנרהמאשימה לא הוכיחה כי הפלטים נערכו במה

 9עוד נטען כי מדובר . שכן הפלטים  הופקו לצורך המשפט בעניינם של הנאשמים דנן

 10וכי מחלקם של הפלטים הושמטו , בפלטים שעברו עיבוד ולא בפלטים המקוריים

 11 ).' לפר2677' עמ' ר(כפי שעלה אף מדברי העדה , נתונים

 12 

 13נחה דעתי כי דין ההתנגדות , מאשימהכ ה"לאחר עיון בהתנגדות ובתגובת ב

 14 :להידחות

 15 

 jnqn ,hlt zeaxl ,16":  לפקודת הראיות כדלקמן35רשומה מוסדית מוגדרת בסעיף 

cqend ly dlibxd ezelirt jldna cqen ici lr jxrp xy`." 17 על מנת שרשומה 

 18 -במקרה דנן(על המגיש , כאמור תוכל להיות מוגשת כראיה לאמיתות תוכנה

 19 :כדלקמן, 36וד בתנאים המצטברים המנויים בסעיף לעמ) המאשימה
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”)`...( 1 

)1( bdep cqend ,libxd eledip jldna , ly meyix jexrl2 

ezeygxzdl jenqa dneyxd `yep rexi`d; 3 

)2 (  zkixr jxce dneyxd `yep mipezpd seqi` jxc4 

 ly dpkez zezin` lr cirdl ick oda yi dneyxd5 

dneyxd; 6 

)3 ( lt dneyxd dzid h-sqepa gked  ,ik –  7 

)`(  lr cirdl ick da yi dneyxd zwtd jxc8 

zepin`d; 9 

)a( hwep cqend ,xicq gxe`a , dpbd irvn`10 

 iptne aygn xnegl dxicg iptn mixiaq11 

ygnd zceara yeaiya. 12 

)a( hlt dneyxd dzid , ohw sirq oiprl e`xi)`)(1 ( cren z`13 

hltl ceqi mieednd mipezpd zkixr ,enk ly dzkixr cr14 

dneyxd. 15 

"... 16 

 17 

 18כי הפלטים לא נערכו במהלך פעילותה הרגילה של חברת פרטנר , 3כ הנאשם "טוען ב

 19מחקירתה של העדה : טענה זו אין בידי לקבל. אלא לצורך החקירה או המשפט

 20במועד , קרי: כי רישום הנתונים המהווים יסוד לפלטים נעשה בזמן אמת, עולה

 Data 21)כאשר הנתונים נרשמים במחסן נתונים , המסרוניםביצוע השיחות או שליחת 

Warehouse) . 22, 2703, 2676' עמ' ר(דברים אלו לא נסתרו אף בחקירתה הנגדית 

 23 ). ' לפר2744, 2709

 24 
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 1אולם בכך אין כדי להשפיע ,  נעשתה לצורך החקירה והמשפטהפקת הפלטים, אמנם

 2 .  נעשתה בזמן אמתעריכת הנתוניםעל העובדה כי 

 3 

 4כי הפלטים שהוגשו לבית המשפט אינם הפלטים , טוען הסניגור המלומדעוד 

 5 זאת בהתייחס לעובדה כי –אלא פלטים שעברו עיבוד , המקוריים שנשמרו במערכת

 6,  )האחד הופק בזמן החקירה והשני לצורך המשפט(מ שני סוגי פלטים "הוגשו לביה

 7 .  וכן הושמטו מהפלטים נתונים

 8 

 9כי נוכח העובדה שבין מועד החקירה , רי העדה עולה מדב–באשר לסוגי הפלטים 

 10הועברו הנתונים מאזור , המשטרתית של הפרשה לבין מועד הדיון דנן חלפה כשנה

 11כך שאף , "zixehqid daiaq" לאזור "zipkcr daiaq"במאגר הנתונים הנקרא 

 12אלא במקרה בו אחד , לא נעשה שינוי בתוכנו, שהפורמט בו מופיע הפלט השתנה

 13שאז תופיע בפירוט המאוחר הבעלות , ים אליו נערכה שיחה החליף בעלותמהמנוי

 14). ' לפר2742, 2676-2677' עמ( לבעלות שהופיעה בפלטים הקודמים בנוסףהחדשה 

 15אין באמור כדי לפגום במילוי התנאי , בהעדר שינוי לגופם של הנתונים, ממילא

 yi dneyxd zwtd jxc lr cirdl ick da16 "(לפקודה ) א)(3)(א(36המופיע בסעיף 

dzepin`" .(17 .לפיכך גם דין טענה זו להידחות 

 18 



 

     
  בתי המשפט

 002077/06פ  
 

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 :לפני עמי-כבוד השופטת חנה בן  07/06/2007
 
 

 

5

 1 כפי 2677' דברי העדה בעמ: אף הטענה לענין השמטת נתונים דינה להידחות

 2נועדו להבהיר כי פלטי השיחות הספציפיות שהוגשו לבית , שצוטטו בהתנגדות

 3ותם המשפט מהווים חלק ממכלול השיחות שנערכו על ידי המנויים בכל תקופת הי

 4ידה כי -עם זאת הובהר על. מנויים בחברה או מכל המידע הנוגע למנויים אלו

 5לא נערך שינוי כלל ) איכונים ועוד/ נכנסות/ שיחות יוצאות(בנתונים המבוקשים 

 ihlt6 "אין בדברים אלו כדי לתמוך בטענת הסניגור כי , משכך). ' לפר2745' עמ(

 exar mipezpd cqnn ewtedy itk zegiyd"epiyi " mipezpdn wlgy ote`a7 

"enlrp"") שהעדה חזרה ואישרה כי , מה גם).  להתנגדות4' ס"iepiy mey oi` , ip`8 

xnyp `edy itk xnegd z` ztley ...ecd" wx dvegd sleye mipezpl jled g9 

izl`yy dn z` .ixw ,zeqpkp ,ze`vei ,mipeki`... 10 

y .zybdy enk weica `vei df dkke? 11 

z .`vei df dkk... 12 

y .iyep` mc` rbn mey dt oi` mvray il zxne` z` xnelk ...13 

div`ehiq meya dlaha. 14 

z .zxne` ip`y dn df ")15  ).22-25, 6-12' ש',  לפר2746' עמ 

  16 
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 1ומשלא הוגשו התנגדויות אחרות לענין המסמכים שהוגשו על תנאי , בהתייחס לאלה

 2צדדים בדואר אלקטרוני ביום פרוטוקול הדיון נשלח ל (24.5.07בדיון שקויים ביום 

 3 :והם יסומנו כדלקמן, אני מקבלת את כל המוצגים שהוגשו על תנאי, )30.5.07

 4 154/  ת–ס /ת

 5 155/ ת–סא /ת

 6 156/ ת–סב /ת

 7 157/  ת–סג /ת

 8 158/ ת–סד /ת

 9 159/ ת–סה /ת

 10 160/ ת–סו /ת

 11 161/ ת–סז /ת

 12 162/ ת–סח /ת

 13 163/ ת–סחא / ת

 14 164/ ת–סחב /ת

 15 165/ ת-תסט 

 16 166/ ת-ע /ת

 17 167/ ת-תעא 

 18 168/ ת-עב /ת

 19 169/ ת–ר /ת

 20 170/ ת–רא /ת



 

     
  בתי המשפט

 002077/06פ  
 

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 :לפני עמי-כבוד השופטת חנה בן  07/06/2007
 
 

 

7

 1 171/ ת–רב /ת

 2 172/ ת–רג /ת

 3 173/ ת–רד /ת

 4 174/ ת–רה /ת

 5 175/ ת–רו /ת

 6 176/ ת–רז /ת

 7 177/ ת–רח /ת

 8 178/ ת–רט /ת

 9 179/ ת–רי /ת

 10 180/ ת–ריא /ת

 11 181/ ת–ריב /ת

 12 182/ ת–ריג /ת

 13 183/ ת–ריד /ת

 14 

 15 .בהעדר הצדדים, )2007 ביוני 7(ז "תשסא בסיון "כ, ניתנה היום

 16כ הצדדים בפקס וכן בדואר אלקטרוני ככל "המזכירות תמציא העתקי ההחלטה לב

 17 .שניתן

 18 

 19 

 שופטת, עמי-חנה בן
 20 
 21 
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 1 
 2 
 3 
 4 

 5 שרה


