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 בעניין:   

 
 מאשימהה

 

 מדינת ישראל 
 

 
 נגד

 
    מגד עוידה )עציר(  נאשםה

 
 1 

 2 נוכחים:

 3 ב"כ המאשימה עו"ד מורן גז 

 4 הנאשם וב"כ עו"ד מוחמד ג'בארין

 5 מטעם ביהמ"ש הגב' אושרית עמרו המתורגמנית לשפה הערבית

#<1># 6 

 7 

 8 
  #<9># 9 

 10 גזר דין

 11 

 12 , מהנדס אלקטרוניקה ומחשבים, תושב רימאל שברצועת עזה.72/03/1995יליד  ,הנאשם

  13 

 14תוקן כתב האישום המקורי שהוגש  (50.01.12)ביום במסגרת הסדר טיעון שנערך בין הצדדים 

 15כנגד הנאשם, הוא הודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן והורשע בעבירות שונות כנגד 

 16ביטחון המדינה ובין היתר בעבירות של פעילות וחברות בהתאחדות בלתי מותרת, חדירה 

 17לחומרי מחשב וביצוע פעולות אסורות בתוכנה. במסגרת ההסדר, עתרו הצדדים במשותף 

 18 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי על פי שיקול דעת בית המשפט.  9השית על הנאשם ל

 19 

 20, כי האישום הראשוןמעובדות כתב האישום המתוקן, בהן הודה הנאשם עולה, במסגרת 

 21, במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, פגש הנאשם בחנות למכשירי 7011במהלך שנת 

 22אהד", שהוא פעיל בארגון הג'יהאד י"אבו ג'חשמל שבבעלות אביו, את דחדוח המכונה 
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 1. במפגש ציין (79/10/1990ארגון שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת ביום  –)"הגא"פ" האסלאמי הפלסטיני 

 2 הנאשם, כי הוא מחפש עבודה ופירט את כישוריו והכשרתו המקצועית בענף המחשבים. 

 3לו לעבוד כמגיש תכנית כשבוע לאחר המפגש הנ"ל, פנה אותו דחדוח אל הנאשם והציע 

 4קדס תעלימיה", השייכת לארגון הסטודנטים של הגא"פ. הנאשם -בתחנת הרדיו "אזאעת אל

 5קיבל את ההצעה, והחל לעבוד בתחנת הרדיו כמהנדס קול וכמגיש. אחת התוכניות, במסגרתה 

 6 שימש הנאשם כמהנדס קול, עסקה בתכנים פוליטיים והסיתה כנגד יהודים. 

 7הנאשם על עבודתו שולם לו ע"י ארגון הגא"פ והועבר ישירות לידיו באמצעות שכרו החודשי של 

 8 דחדוח.

 9חודשי פעילות, נסגרה תחנת הרדיו ודחדוח העביר את הנאשם לתחנת רדיו אחרת של  6בתום 

 10בניהולו של טארק עז אלאדין  "קול האסירים"(, -)היינו ארגון הגא"פ המכונה "סאות אלאסרא" 

 11אי. גם בגין פעילותו זו קיבל הנאשם שכר חודשי מטעם הגא"פ, אותו שהינו פעיל גא"פ צב

 12, על רקע חילוקי 7015ת רדיו זו במרץ נהעביר דחדוח ישירות לידיו. הנאשם סיים עבודתו בתח

 13 .  )אחמד אל אטרש(דעות מקצועיים בינו לבין הממונה עליו 

 14 

 15הסבר סביר לכך; ונתן היות ובמעשיו אלה היה הנאשם במגע עם סוכן חוץ מבלי שהיה לו 

 16שירות להתאחדות בלתי מותרת, כאשר היה במעשיו כדי לפגוע בביטחון המדינה, הוא הורשע 

 17-, התשל"ז)א( לחוק העונשין005עבירה של מגע עם סוכן חוץ, עבירה לפי סעיף בביצוע 

 18בעבירה של מתן שירות להתאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי ו )להלן: "חוק העונשין"( 1922

 19 .  )להלן: "תקנות ההגנה"( 0454()ג( לתקנות ההגנה )שעת חירום(, 0)54סעיף 

 20 

 21, 7011שבכתב האישום המתוקן הודה הנאשם, כי במהלך שנת  האישום השניבמסגרת 

 22באישום  1בסעיף )כמפורט במועד שאינו ידוע למאשימה, ולאחר פגישתו הראשונה עם דחדוח 

 23 , הוא החל לקבל שכר חודשי מארגון הגא"פ באמצעות דחדוח. הראשון(

 24כחודשיים לאחר המפגש הנ"ל יצר דחדוח קשר עם הנאשם וביקש להיפגש עמו בנושא דחוף, 

 25והנאשם נאות לדרישה והגיע לביתו. בפגישה, ביקש דחדוח מהנאשם לתכנת תוכנת מחשב 

 26עקוב אחר צילומי מצלמות הכבישים בישראל, לצורך פעילות שבאמצעותה ניתן יהיה לראות ול

 27ארגון הגא"פ כנגד ישראל. הנאשם הסכים ובכך ָקַשר ֶקֶשר עם דחדוח למסירת ידיעות לאויב 
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 1ואיסוף ידיעות בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. להגשמת  ההעלולות להיות לו לתועלת ולהשג

 2נייד באמצעותו נכנס לאתר האינטרנט של יעדים ומטרות אלה, הנאשם קיבל מדחדוח מחשב 

 3משטרת ישראל ובדק את הקישורים למצלמות הכבישים בשידור ישיר תוך שימוש בתוכנת 

Website Hacking4כל תשדורות המצלמות  אשר הציגה את ,. בהמשך, פיתח הנאשם תוכנה 

 5סגרת על מסך המחשב הנייד של דחדוח ואיפשרה הקלטת השידור בווידאו. במ בשידור ישיר

 6הקשר ולשם קידומו, הנאשם העביר לדחדוח את התוכנה והציגה בפניו, ודחדוח שיבח אותו על 

 7 כך. 

 8הנאשם מסר את התוכנה שפיתח לדחדוח, כשהוא סבור שארגון הגא"פ יוכל להפיק תועלת 

 9ממנה באיסוף מידע ומעקב אחר תנועת הרכבים בכבישי ישראל, כך שבעת ירי טילים לעבר 

 10פעילי הגא"פ לדעת אודות מיקום הפגיעה המדויק של הטיל, וכן לדעת מיקום ישראל, יוכלו 

 11מדויק של כוחות הביטחון הישראליים. נתונים אלה, יאפשרו לאסוף מידע על פעילותם של 

 12כוחות הביטחון הישראליים, כדי לבצע פעילות נגד מדינת ישראל. הנאשם היה מודע, כי דחדוח 

 13 רכי הגא"פ כנגד מדינת ישראל. והגא"פ עושים שימוש בתוכנה לצ

 14 

 15בשל מעשים אלה, במסגרתם הצטרף הנאשם להתאחדות בלתי מותרת; פעל במסגרתה; חדר 

 16שלא כדין לחומר הנמצא במחשב כדי לעבור עבירה; השיג, אסף ומסר ידיעות בכוונה לפגוע 

 17מצא בביטחון המדינה; ערך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולות חדירה לחומר מחשב הנ

 18עבירות של חברות ופעילות הורשע הנאשם ב -במחשב, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה 

 19-א ו 000לפי סעיף  -ריגול ; ()א( לתקנות ההגנה0) 54בהתאחדות בלתי מותרת לפי סעיף 

 20 4חדירה לחומר מחשב שלא כדין כדי לעבור עבירה אחרת, לפי סעיף ; ב לחוק העונשין

 21פעולות אסורות בתוכנה, לפי -; ו)להלן: "חוק המחשבים"( 0444-לחוק המחשבים, התשנ"ה

 22 .  ( לחוק המחשבים5) 1סעיף 

 23 

 24שבכתב האישום המתוקן בהן הודה הנאשם, עולה, כי ביום  האישום השלישימעובדות 

 25פנה אליו דחדוח וביקש ממנו לייצר אמצעי באמצעותו ניתן יהיה לחדור למערך  72/03/17

 26י עזה באמצעות המזל"ט הישראלי לכוחות הביטחון שידור התמונות המועברות משמ

 27הישראליים ולעקוב אחר השידורים. הנאשם הסכים, ובכך ָקַשר ֶקֶשר עם דחדוח למסירת 
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 1ידיעות לאויב העלולות להיות לו לתועלת בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ולאיסוף והשגת ידיעות 

 2 בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. 

 3ל הנאשם מדחדוח מחשב נייד. לאחר חיפושים ובדיקות באתרי להגשמת תכנית זו קיב

 4)המסוגל כי לבניית המוצר המוגמר דרושים לו קורא תדרים  ,אינטרנט הגיע הנאשם למסקנה

 5, צלחת לוין עם עינית של לווין עמוס ומחשב נייד. לתרגם את התדר ולהסיר חסימות וסיסמאות(

 6"ל, כדי שיוכל לקדם את פיתוח המוצר הנאשם ביקש מדחדוח שיספק לו את האמצעים הנ

 7ואכן, כעבור מספר שבועות, רכש דחדוח את האמצעים המבוקשים, והעבירם דרך  ,הסופי

 8 מנהרות רפיח לרצועת עזה ומשם לידיו של הנאשם. 

 9עם קבלת המוצרים החל הנאשם שוקד על בנייתה של תוכנה אשר איפשרה, בסופו של יום, 

 10חדירה למערכות המזל"ט של כוחות הביטחון הישראליים ע"י קריאת תדרים ותרגומם על צג 

 11המחשב הנייד שברשותו. אמנם, שני ניסיונות של הנאשם לחדור למערכות המזל"ט כשלו, אך 

 12בידו והוא חדר לתשדורת המזל"ט. המוצר המוגמר איפשר לנאשם  בניסיון השלישי צלח הדבר

 13לראות, בזמן אמת, את התשדורות אותן רואה המזל"ט הישראלי מעל שמי עזה, באיכות 

FULL HD  . 14 

 15במהלך הצפייה בתשדורות, הבחין הנאשם כי המזל"ט אוסף מידע מודיעיני אודות פעילי טרור 

 16 בעזה. אשר פועלים בתחום ירי ואחסון טילים 

 17באמצעות המוצר, הנאשם גם יכול היה להקליט את התשדורת בווידאו ולציין את מיקומו 

 18 . )כולל תאריך ושעה(שהיה מותקן על המזל"ט  G.P.S-המדויק של המזל"ט, לפי מכשיר ה

 19סמוך לאחר סיום פיתוח המוצר, העביר הנאשם לדחדוח את המוצר הסופי; הציגו בפניו והדריך 

 20לעבוד אתו. דחדוח קיבל לידיו את המוצר, שיבח את הנאשם על הפיתוח  אותו כיצד ניתן

 21 המוצלח, ותגמל אותו בסכום כספי. 

 22, אז קורא התדרים לא 7012ארגון הגא"פ  עשה שימוש בתוכנה זו עד למועד בלתי ידוע בשנת 

 23 הצליח לחדור עוד למערכת המזל"טים.

 24 

 25י מותרת; השיג, אסף ומסר ידיעות היות והנאשם, במעשיו אלה, פעל כחבר בהתאחדות בלת

 26בכוונה לפגוע בביטחון המדינה; ערך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולות חדירה לחומר 

 27מחשב הנמצא במחשב, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, הוא הורשע באישום שלישי זה בביצוע 
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 1ריגול ; ה()א( לתקנות ההגנ0)54עבירה של פעילות בהתאחדות בלתי מותרת לפי סעיף 

 2חדירה לחומר מחשב שלא כדין כדי לעבור עבירה ; ב לחוק העונשין-א ו 000לפי סעיף 

 3( לחוק 5) 1פעולות אסורות בתוכנה לפי סעיף ; ובלחוק המחשבים 4אחרת לפי סעיף 

 4 . המחשבים

 5 

 6הודה  )אישום שמיני בכתב האישום המקורי(של כתב האישום המתוקן  האישום הרביעיבמסגרת 

 7, פנה אליו דחדוח וביקש ממנו 7013הנאשם, כי במועד שאינו ידוע למאשימה, במהלך שנת 

 8לפרוץ למחשבי משרד הפנים של ממשלת חמאס ולגנוב קובץ המכיל את מרשם האוכלוסין של 

 9קודס" -כלל האזרחים הפלסטיניים ברצועת עזה ובגדה המערבית, בכדי להעבירו ל"סראיא אל

 10. דחדוח הסביר לנאשם, כי באמצעות הרשימה תוכל הווה זרוע צבאית של הארגון()פלג של הגא"פ המ

 11הזרוע הצבאית לבדוק פרטים אודות אנשים הפונים להצטרף לארגון, וזאת על מנת לבחון 

 12אמינותם על ידי בחינת הפרטים שהם מוסרים לארגון, וכן בכדי לבחון האם הם משתפי פעולה 

 13 עם השב"כ הישראלי. 

 14ים גם לבקשה זו של דחדוח, ובכך ָקַשר ֶקֶשר למסירת ידיעות לאויב העלולות הנאשם הסכ

 15להיות לו לתועלת בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, ולהשגת ידיעות אלה בכוונה לפגוע בביטחון 

 16 המדינה.

 17, פרץ הנאשם למחשבי משרד הפנים של 7013במסגרת הקשר ולשם קידומו, במהלך שנת 

 18בתצורת תמונה. כאשר אחד מעובדי המשרד פתח את התמונה, החמאס ע"י שליחת וירוס 

 19הוירוס אותו שלח הנאשם, הדביק את המחשב של עובד משרד הפנים בוירוס, והנאשם קיבל 

 20גישה מלאה למחשבי המשרד. הנאשם העתיק את קובץ מרשם האוכלוסין הפלסטיני והעבירו 

 21 קודס" בהוראתו של דחדוח. -ל"סראיא אל

 22 

 23ה, פעל הנאשם כחבר בהתאחדות בלתי מותרת; חדר שלא כדין לחומר היות ובמעשיו אל

 24הנמצא במחשב כדי לעבור עבירה; השיג, אסף ומסר ידיעות בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, 

 25פעילות בהתאחדות בלתי מותרת, לפי הוא הורשע באישום רביעי זה בביצוע עבירה של 

 26 –יב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה מסירת ידיעה לאו; ()א( לתקנות ההגנה0) 54סעיף 
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 1חדירה לחומר מחשב שלא כדין כדי ; ובהעונשין )חלופה שנייה( לחוק 000עבירה לפי סעיף 

 2 . לחוק המחשבים 4לעבור עבירה אחרת, לפי סעיף 

 3 

 4 9כאמור הוסכם בין הצדדים במסגרת הסדר הטיעון, להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל של 

 5שיקול דעת ביהמ"ש, ובטיעוניהם עתרו באי כוח הצדדים לאמץ  שנים ומאסר מותנה לפי

 6הסכמתם. ב"כ המאשימה, עמדה על החומרה שבמעשי הנאשם, שהיה מעורב בעבירות כנגד 

 7, אך לעמדתה העונש להם עתרו ראוי שכן הפסיק פעילותו כשנה הביטחון בעבור ארגון טרור

 8; עברו (1995)יליד ל הנאשם; גילו הצעיר ב"כ הנאשם, עמד על נסיבותיו האישיות ש לפני שנעצר.

 9וחרטתו, כפי שבאה לידי ביטוי בהודייתו בעובדות כתב  החיסכון בזמן השיפוטי; הפלילי הנקי;

 10הסנגור הוסיף, כי הנאשם החל לעבוד בתוכנית שמטרתה לסייע לילדי עזה  האישום המתוקן.

 11  טלוויזיה של "ערב איידול". הכישרוניים להביא כישרונם לידי ביטוי, וזאת עת הפיק תכנית

 12שמאז שינה דרכיו, שינה לטובה את חייהם של הנאשם עצמו הביע חרטה על מעשיו וטען 

 13 ."טעיתי, אבל אני לומד מהטעות שלי"מילדי עזה. לדבריו,  1,300

 14 

 15אין ספק, כי מעשי הנאשם קשים וחמורים, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהטרור הפוקד את 

 16שף את אזרחיה לסיכונים של ממש. מעשיו כוונו לפגוע בביטחון המדינה, מדינת ישראל וחו

 17בזיקה לארגון טרור, ובמטרה לערער ולפגוע בביטחון תושבי המדינה ובמרקם היציבות 

 18והשלווה של שגרת חייהם. עבירות מעין אלה מחייבות, מעצם טיבן, ונוכח המציאות הביטחונית 

 19ח פוטנציאל הסכנה הגלום בהן לתושבי המדינה, הקשה בה מצויה מדינת ישראל, ואף נוכ

 20ענישה מוחשית וממשית, כפי שגם נפסק בשורה ארוכה של פסקי דין. בצד שיקולי גמול אלה, 

 21תכליתה של הענישה גם להרתיע חורשי רע מפני פגיעה בתשתיות הביטחון והצורך בשמירה 

 22רי הסנגור שלא נגרמו יחד עם זאת, אין להתעלם מדב על הערך העליון של קדושת החיים.

 23ממעשי הנאשם נזקים פיזיים ידועים, כמו גם אין להתעלם מגילו הצעיר ביום ובעת ביצוע 

 24 העבירות.

 25 

 26לאור האמור לעיל, הענישה המוצעת על ידי הצדדים הינה סבירה, והולמת את רף הענישה, 

 27 .הואנו סבורים כי יש לאמצ



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע

 כ"ץ, אב"ד-בפני כב' הנשיאה ר. יפה
 כב' ס. הנשיאה, השופט י. צלקובניק

 ג. שלו כב' השופטת
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 2 הבאים:אשר על כן אנו גוזרים על הנאשם את  העונשים 

 3 .75/07/16 –מאסר בפועל למשך תשע שנים החל מיום המעצר  .1

 4חודשים והתנאי שהנאשם לא יעבור כל עבירה מסוג  17מאסר על תנאי למשך  .2

 5 פשע תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר.

 6 

 7 יום  לבית המשפט העליון. 54זכות ערעור תוך 

  8 
#<5># 9 

 10 במעמד הנוכחים.  02/02/2017, ו' שבט תשע"זניתן והודע היום 

 11 

 

 

 

 

 

 כ"ץ, נשיאה-ר. יפה
 אב"ד
  

 יורם צלקובניק, שופט
 ס. נשיאה

 גילת שלו, שופטת 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
#<10># 17 

 18 החלטה

 19 

 20מחשב נייד וטלפון נייד מסוג "סוני  –בהסכמת המאשימה, שניים מהתפוסים שנתפסו בתיק זה 

 21 כוחו של הנאשם.-אספיריה", יועברו לידי בא

  22 

#<5># 23 

 24 במעמד הנוכחים.  02/02/2017, ו' שבט תשע"זניתן והודע היום 
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 כ"ץ, נשיאה-ר. יפה
 אב"ד
  

 יורם צלקובניק, שופט
 ס. נשיאה

 גילת שלו, שופטת 

 2 

 3 

  4 

 5 אברהם שולמית ידי על הוקלד


