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      האפט-שופטת כרמלה רוטפלדה' בפני כב 

  מדינת ישראל                          מאשימהה
  

  נגד
 

  אשר ניזר                          נאשמיםה
>#2#<  1 

 2  :נוכחים

 3 ד נשאת פארס"עו: מטעם המאשימה

 4  ד דהוד סאלח"כ עו"י ב"בעצמו וע: מטעם הנאשם

  5 
>#5#<  6 

 7  גזר דין

  8 

 9, הנאשם הודה בביצוע עבירות של חדירה לחומר מחשב ומחיקה או שינוי חומר מחשב  .1

 10  . 1995 –ה "עבירות לפי חוק המחשבים תשנ

 11ך וכי בתוקף תפקידו " שימש כמנהל אגודת ישובי חבר התענ03.01.05כך לאחר שהודה כי עובר ליום 

 12החזיק ברשותו מחשב נייד של האגודה וכן הרשאת כניסה לחשבון הבנק שלה באתר האינטרנט של 

 13ת בהזדמנויו, 13.03.07 ועד ליום 03.01.05כך גם לאחר שהודה כי חרף פיטוריו ביום . בנק הפועלים

 14באמצעות רשת האינטרנט שבביתו תוך שימוש בהרשאת הכניסה , חדר לחשבון הבנק, שונות

 15בתוך כך הודה הנאשם כי בהמשך . עיין בנתונים ומעת לעת אף תיעד אותם בתדפיסים, שהייתה בידו

 16למתואר מסר לגורמים רשמיים שונים תדפיסי פלטים מחשבון הבנק לרבות העתקי שיקים שהוצאו 

 17לבסוף הודה הנאשם כי ביני . על ידי האגודה והכל על מנת להוכיח אי סדרים באגודהאו התקבלו 

 18מבלי שיידע את גורמי האגודה הרלוונטיים ובאופן , לביני אף שינה את סיסמת הכניסה למחשב

 19  . שלמעשה אפשר כניסה בלעדית שלו לחשבון הבנק

 20עוד . בעניינו תסקיר שירות מבחןהצדדים הסכימו ביניהם כי קודם לגזירת דינו של הנאשם יתקבל 

 21  . הסכימו כי בתסקיר זה תיבחן גם שאלת הרשעתו של הנאשם בדין

  22 

 23נשוי ואב , 57בן , תסקיר שירות מבחן שהוגש בעניינו של הנאשם העלה כי הינו יליד ישראל  .2

 24עוד העלה התסקיר כי בעברו סיים לימודי תואר . המשמש כיום כמנהל תפעול במפעל, לשלושה

 25השלים שירות קבע של שנתיים נוספות , בתפקיד פיקודיהוא גם , שירת שירות צבאי מלא, ןראשו

 26התסקיר אף העלה כי מהלך חייו .  השתייך למערך חיילי המילואים בחטיבת הצנחנים45ועד גיל 

 27  . עבד בצורה מסודרת לפרנסתו בתפקידי ניהול בכירים

 28  .עשיו ומבין את הבעייתיות שבהתנהלותולגופו של עניין הוברר כי הנאשם מקבל אחריות על מ

 29שירות המבחן קובע איפוא כי מדובר באדם שתפקודו מצביע על כוחות ויכולות וזאת בצד מוסר 

 30 ,חריגה, לא רק זאת אלא שהשירות מעריך שהתנהגותו נשוא הדיון שבפני. אישי וחברתי גבוה
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 1משכך העריך השירות כי . ינייםלהבדיל ממניעים עברי, ונובעת בעיקרה מעריכת שיקול דעת מוטעה

 2בתוך כך הומלץ להימנע .  שעות כדי ליתן מענה עונשי חינוכי והרתעתי80צ בהיקף "די בהשתת צו של

 3  . מהרשעה מחשש לפגיעה במישור התעסוקתי

  4 

 5 להרשיע הנאשם בדין והדגיש ,חרף ההמלצה הנזכרת, כ המאשימה"לאחר האמור ביקש ב  .3

 6במקביל ביקש להשית מאסר מותנה .  איננה מאפשרת להימנע מכךבעניין זה כי התמונה הכוללת

 7  . והתחייבות להימנע מביצוע עבירה

  8 

 9בעניין זה הבהיר שהנאשם אדם נורמטיבי . מנגד ביקש הסנגור לקבל המלצת שירות המבחן  .4

 10עובדה שלכשעצמה מהווה , לחלוטין ללא כל הרשעות קודמות אשר מצא עצמו לראשונה בבית משפט

 11בתוך כך עמד על מצבו הרפואי של הנאשם אשר לקה בליבו והפנה גם . ו ענישה של ממשמבחינת

 12על האמור . לנסיבות משפחתיות נוספות שעניינן בנכות בנו ואשתו כתוצאה מסיבוכים רפואיים

 13, הוסיף כי הרשעתו של הנאשם בדין עלולה לגרום לו לנזק בלתי הפיך ולהשפיע על המשך עבודתו

 14בתוך כך הבהיר כי הנאשם פעל כפי שפעל על מנת .  להתמנות לתפקידים ציבורייםהיה ובעתיד ירצה

 15  . לחשוף אי סדרים באגודה ושלא למטרת הפקת רווח או תועלת אישית

  16 

 17היא הנותנת באשר לחומרת , דווקא הנורמטיביות שבהתנהלותו של הנאשם מהלך כל חייו  .5

 18תחומי הגבול שאינם ניתנים , עת בשעת אמתהנאשם יודע וצריך היה אף לד. המעשים נשוא הודאתו

 19  . לחצייה מכל טעם שהוא

 20בנסיבות אלה וכאשר לא הובאה כל ראיה של ממש אשר תצביע על כך שבהרשעתו של הנאשם 

 21אין לקבל הבקשה להימנע , בביצוע העבירות נשוא הודאתו בפני יש כדי פגיעה בלתי מידתית בעניינו

 22  . מהרשעה

 23ודאת הנאשם הינני מרשיעה אותו בביצוע העבירות של חדירה לחומר תוצאת האמור ובשים לב לה

 24  . 1995 –ה "תשנ, עבירות לפי חוק המחשבים, מחשב ושל מחיקה או שינוי חומר מחשב

  25 

 26צריכה לעמוד , כאמור מהלך כל חייו, עם זאת ברי כי התנהלותו הנורמטיבית של הנאשם  .6

 27 במידה מסוימת עומדת אף לזכותו העובדה .לזכותו שעה שנדרש הוא ליתן את הדין על חטאיו

 28  .לא ביקש לעשות לביתו, שמבחינת מניעיו

 29לעניין העונש יש כדי ליתן מענה עונשי המבחן במכלול הנסיבות סבורני איפוא כי בהמלצת שירות 

 30  . הולם

 31 שעות אותן ישלים בתוך שנה 80צ בהיקף "תוצאת האמור אני מחייבת את הנאשם בביצוע צו של

 32  . בעפולה" להבות אש"לוקת מזון לנזקקים במסגרת עמותת מהיום בח

  33 



  
 

  
  בית משפט השלום בנצרת

  ניזר' מדינת ישראל נ 9221-07-08 פ"ת
  

  2009 ספטמבר 16  

  

12

 1 חודשי מאסר מותנה לתקופה של שנתיים והתנאי הוא כי הנאשם לא 3עוד אני משיתה על הנאשם 

 2יעבור בתוך תקופה זו עבירה מן העבירות נשוא הרשעתו בפני ויורשע בגינה בין בתקופת התנאי ובין 

 3  . לאחריה

  4 

 5  .  יום מהיום45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 
>#6#<  6 

  7 

 8   . במעמד הנוכחים16/09/2009, ט"ז אלול תשס"כניתנה והודעה היום 

  

  שופטת, האפט- רוטפלד כרמלה

  9 

 10 מלמוד-יבגניה דורין: הוקלד על ידי




