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 :בעניין מדינת ישראל 

  כ מתמחה"י ב"ע גל יורמן המאשימה

  ד  ג  נ 

   בעצמו- דניאל לוריא 
  ד"כ עוה"י ב"ע רועי קרן הנאשם

 1 
 2 פרוטוקול

 3 : הנאשםכ"ב

 4 .הנאשם מבקש להוסיף דברים לענין העונש, בטרם יגזר דינו של הנאשם

 5 

 6 :הנאשם

 7 .י קצת קשה להגיב באותו רגעהיה ל, אני מצטער שלא הסברתי את עצמי פעם שעברה

 8אתחיל מאיך שהתובע אמר וניסה להשתמש . אני רוצה להגיד איך אני רואה בעיני את המקרה

 9אני לא ניסיתי , זה בדיוק ההיפך, לדעתי. שזה היה היום האחרון שלי בחברה, בכך לחיזוק דבריו

 10כוונתי לקחת וכך זה שניסיתי לאסוף כמה חומרים שהת, מה שקרה, לגנוב את הכרטיסי אשראי

 11אך יש איזה שהיא נורמה במקצוע שלנו . עברתי את עבירת הזכויות יוצרים ואיני מתווכח על כך

 12זה לא תמיד , שכשאנחנו עוזבים את מקום העבודה אנחנו לוקחים איתנו חלק מהדברים שעשינו

 13 תובע  אוד"עוכמו . אלא כדי לשמש כדוגמא למשהו שעשית בעבר, כדי להשתמש בזה במקום אחר

 14אני לקחתי דברים שלא הייתי אמור . שהוא עוזב את עבודתו הוא לוקח איתו את הנאום שנאם

 15חוץ מהכרטיסים היו , הכרטיסי אשראי לא נלקחו בשוגג. לקחת איך הסיבות היו כפי שהסברתי

 16 .אבל לא התכוונתי לקחת ולהשתמש בהם בצורה כזו או אחרת, עוד הרבה דברים

 17ולא ידעתי שהוא יגלה שזה אני ולא ידעתי , י כמעט מיד מחקתי את זהאחרי שבעל החברה אמר ל

 18כי לא גרמתי שום , אני מחקתי עוד לפני והייתי עם ראש שקט שניקיתי אחריי, שזה יגיע למשטרה

 19 .אלא להשתמש לדוגמא לאחר מכן, ומלכתחילה לא ניסיתי לגרום שום נזק. נזק

 20אבל , זה ברור שנכנסתי למחשב ועשיתי בו עבירה. לא ניתן לקרוא לזה חדירה או פריצה,  כמו כן

 21בפעולת , בנוסף.  מחקתי את כל מה שהיה אפשר למחוק-לגבי הנזק. זה נשמע כאילו פרצתי

 22אמנם הועבר , המקור נשמר, זה כמו ששולחים פקס, ההעתקה עצמה לא ניתן לגרום נזק למקום

 23.  שום הפרעה לתפקוד החברהולכן לא גרמתי. לצד השני אך המקור נשאר באותו מקום שהיה

 24אני רוצה להוסיף על מצבי . ייתכן ואם הייתי אומר לו באותו רגע לא היינו מגיעים למעמד הזה

 25אני מבין את המשמעות המוסרית והמשפטית של ,  מגיע לי עונש ואני צריך להיענש–המשפחתי 
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 1הייתי צעיר , דמותהיו לי עבירות קו. פגעתי בחברה ואני רוצה שהתהליך יסתיים כבר, הענין

 2יש לה עסק של גן , אשתי לא מרוויחה כעת שום דבר,  ילדים2-ומופרע אך עבר זמן ואני כעת אב ל

 3אם חודש . ההורים משני הצדדים אינם יכולים לעזור,  לחודש₪ 9,000המשכורת שלי זה . ילדים

 4אני . דתי ברוסיהאני שולח גם תמיכה כספית לדו. אחד אני לא מקבל משכורת אין לנו איפה לישון

 5. השתתפתי במלחמות שונות ואני אדם נורמטיבי מזמן, ר" שנים שירות צבאי מלא בחי3שירתי 

 6 בעת מתן ש"בימאבקש התחשבות , אך לפעמים יש לי בעיות וזה בעיות שאני רוצה לטפל בהם

 7 .העונש

 8 

 9 דין גזר

 10 

 11הפרה של , בכתב האישום המתוקן מייחס לנאשם עבירות שעניינן חדירה לחומר מחש .א

 12 .פגיעה בפרטיות והפרעה לפעילות המחשב, זכויות יוצרים

 13 

 14 עבד הנאשם כמפתח 16.05.06 לבין 15.08.04על פי עובדות כתב האישום בתקופה שבין 

 15במתן שירותי סליקה של אתרים ברשת , בין היתר, ומתחזק מערכות בחברה העוסקת

 16תבצעה באמצעות תוכנת פעילות החברה ה. האינטרנט מול חברות האשראי בישראל

 17והנאשם הוא מי שעסק בפיתוח תוכנה זו , היא הטרנזילה, מחשב אשר פותחה בחברה

 18 . ותחזוקתה

 19כיווץ , ביום עבודתו האחרון של הנאשם בחברה חדר הנאשם למחשבים ושרתי החברה

 20העתיק קבצים של כרטיסי אשראי ושלח אותם לשרתים , קבצים רבים מתוכנת הטרנזילה

 21וזאת על מנת לשלול את , ב"אינם קשורים לחברה ואשר ממוקמים בארהחיצוניים ש

 22מחק הנאשם את , בהמשך. התוכנה אשר היתה מוגנת בזכויות יוצרים שלילת קבע

 23 .ל"הפקודות המעידות על פעולותיו בהעתקת הקבצים ושליחתם לשרת בחו

  24 

 25, ישום המתוקן הצדדים הגיעו להסדר טיעון על פיו הנאשם יודה בעובדות כתב האכ"ב .ב

 26ישלח לשירות המבחן על מנת שיתקבל בעניינו , יורשע ובטרם ישמעו הטיעונים לעונש

 27 .תסקיר

  28 
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 1החל בלימודי , שירת שירות צבאי מלא, אב לשני ילדים, 34על פי התסקיר הנאשם כבן  .ג

 2-ולאחרונה החל לעבוד כמפתח תוכנות בהי, תואר ראשון בסטטיסטיקה אך לא סיימם

 3 . טק

 4בסופו של תסקיר . נוטל אחריות על מעשיו ונכון להשתלב בטיפול, מביע חרטההנאשם 

 5 בהיקף של צ"שלממליץ שירות המבחן להעמידו במבחן למשך שנה ולהטיל עליו עבודות 

 6 . שעות200

 7 

 8מפנה לעובדות כתב האישום ומגיש גיליון הרשעות , בטיעונים לעונש,  התביעהכ"ב .ד

 9 הרשעות קודמות שעניינן שונה מהעבירות נשוא 4ם על פיו לנאש, קודמות של הנאשם

 10 .כתב האישום

 11הוא פעל בתחכום , לדבריו הנאשם ניצל את מומחיותו במחשבים כדי לבצע את העבירות

 12פגע בקניינה של , במעשיו הפר הנאשם זכויות יוצרים. רב ובעזרת טכנולוגיה מורכבת

 13 . החברה והסב לה נזק כספי רב

 14 ענישה מחמירה על מנת לשמור על אמון הציבור בשימוש עבירות מסוג זה מחייבות

 15שימוש המאפשר פעילות מסחרית , שעושה הציבור בכרטיסי אשראי באמצעות האינטרנט

 16 . פגיעה באמון הציבור יש בה כדי לפגוע בחיי המסחר התקינים עד כדי שיבושם. ענפה

 17,  בידע רבלצורך תפיסתם של העבריינים יש צורך, עבירות המחשב קשות לחשיפה

 18אלמלא הידע המקצועי של המתלונן לא היה הנאשם , ובמקרה דנן, משאבים ותחכום

 19 . נתפס

 20הוא מבקש , ולאחר שהוא לוקח בחשבון את הודייתו וחרטתו של הנאשם, בנסיבות בענין

 21 .קנס ופיצוי לחברה, להטיל עליו מאסר בפועל

 22 

 23 . הנאשם מבקש לא להחמיר בדינו של הנאשםכ"ב .ה

 24מיד לאחר גילוי המעשה הוא מחק ,  הפיק כל רווח ממשי מביצוען של העבירותהנאשם לא

 25ומשנתפס , עוד בטרם החלה המשטרה בחקירה, ל"את הנתונים והקבצים מהשרת בחו

 26טק ומפרנס את משפחתו לאחר שנקלט לאחרונה -הנאשם עובד בתחום ההי. הודה מיד

 27 . בעבודה חדשה בתחום זה

 28 

 29מודעות ומוטיבציה להתחיל בטיפול , מביע חרטה, והנאשם לוקח אחריות על מעשי

 30כגון אלה , טיפול אשר יאפשר לו להתמודד עם מצבים מכשילים, במסגרת שירות המבחן

 31 . בהם נתקל בעת ביצוע העבירות
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 1העבירות . שליחת הנאשם למאסר תגרום נזק רב לו ותגדע את מטה לחמם של בני ביתו

 2רים דהיום ניתן להסתפק בעונשים מרתיעים על פי ובמצב הדב, יחסית, נעברו לפני זמן רב

 3 . המלצת שירות המבחן

 4 

 5אל הדברים מצטרף הנאשם אשר מבקש להסביר כי ביקש להעתיק את הקבצים על מנת  .ו

 6הוא שיתף פעולה כבר בחקירתו במשטרה . לקחת עמו את התוכנות למקום עבודתו החדש

 7 להמשיך לעבוד יפגעו הוא ובני מצבו הכלכלי קשה ואם לא יוכל. ומצטער על המעשים

 8לאחר ששמעתי את כל , בפועל. היום ביקש הנאשם להוסיף דברים להגנתו. משפחתו

 9 .ניתן לומר כי לא התווספו דברים חדשים וכל העובדות היו בפני כבר עד שלב זה, דבריו

 10 

 11 .אני רואה בחומרה את העבירות אותן ביצע הנאשם .ז

 12פוגע ,  מאגר הנתונים של החברה בה הוא מועסקבפועל שולח הנאשם את ידו אל תוך

 13בפרטיותם של הלקוחות ותוך הפרה של זכויות יוצרים גונב נתונים אשר אמורים לעזור 

 14 . בדרך זו או אחרת, לו בעתיד

 15הוא מבקש לטשטש עקבותיו ולפיכך מוחק , הנאשם מבין כי מעשיו אינם תקינים, בהמשך

 16קודות המעידות על העתקת הקבצים את הפ, מקובץ המתעד את פעולות המקלדת

 17 .ל"ושליחתם לחו

 18 

 19הפסיקה הדנה בעבירות המחשב מורה להחמיר בעניינם של עבריינים המבצעים עבירות 

 20 .אלה

 21על פי הפסיקה ההחמרה דרושה על מנת להרתיע את הנאשם וגם את האחרים מפני פגיעה 

 22 וגורמת נזק שהיקפו קשה לגילוי, פגיעה המתבצעת בקלות, במאגרי מידע בעלי ערך כספי

 23 .רב ביותר

 24 הקלדת נתונים או לחיצה על י"עגניבה המתבצעת , מדובר בגניבה של ממש, בפועל

 25 . תוך פגיעה בפרטיות ובקניין של הזולת, מקשים

 26 

 27למרות האמור לא אמצה את הדין עם הנאשם בשל העובדה שבפועל לא הספיק לגרום נזק 

 28הוא מביע חרטה מלאה הנשמעת כנה ומיד עם תפיסתו בכף הודה ומאז , של ממש

 29 .ואמיתית

 30 

 31 : על הנאשם את העונשים הבאיםה אני מטילןכ-עֿל אשֿר
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 1 

 2 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות על פי 2מתוכם ,  חודשים12עונש מאסר למשך  .1

 3, לחוק העונשין) ב( ב51פי הוראות סעיף ֿעֿל, חוות דעתו של הממונה על  עבודות השירות

 4 .01.04.09ם  מיו,1977-ז"תשלה

 5,                      גבעתיים, בית אבות משעןבבצע את עבודות השירות י םהנאש

 6 , 5722525-03: טלפון

 7מ יועסק כנהוג "וחוה ערבי חגב ). ביןערבי חגב (07:00-15:00 בשעות ,ה–וזאת בימים א

 8שום שהמקום בין אם מסיבותיו ובין אם מ, וגם אם לא עבד באותו יום, במקום העבודה

 9 . יחויב ביום עבודה מלא, סגור

 10מפקח  בפיקוח  תהיינהוהן , 08:00שעה  07.05.09תחילתן של ביצוע העבודות ביום 

 11 .6278541-050: טלפון, פרץ אני' אחראי הגב

 12 . תחזוקה וסיוע שירותים או מנהלה: סוג העבודה

 13בה בתאריך על הנאשם להתייצב לפני מפקח על עבודות השירות לצורך קליטה והצ

 14, 81ד "ת, יחידת עבודות שירות, במפקדת מחוז מרכז, 08:00בשעה , תחילת העבודה

 15 ). 9787060ֿ08:   'טל(רמלה 

 16 
 17וכן , בכתובת מגוריו, אם יחול, אני מודיעה לנאשם כי עליו להודיע לממונה על כל שינוי

 18עלול , מפקחשכן אי מילוי עבודות השירות על פי הנחיות ה, עליו לעמוד בתנאי הפיקוח

 19 . להביא להפסקתן ולכליאה במתקן כליאה

 20 

 21והתנאי הוא ,  שנים מהיוםשלושלתקופה של  חודשי מאסר תהיה על תנאי 10 – היתרה  .2

 22 .מן העבירות בהן הורשע בתיק זהכי לא יעבור כל עבירה 

 23 

 24 . בשל מצבו של הנאשם איני מטילה עליו קנס .3

 25 מהעבירות שבהן להימנע מכל עבירה ₪ 20,000  הנאשם יחתום על התחייבות על סך 

 26  .הורשע

 27ההתחייבות    ואם לא יחתום הנאשם על,ההתחייבות תהיה לתקופה של שנתיים מהיום

 28  .ימי מאסר תמורתה 90 ירצה תקופה של

 29 

 30 . אני מטילה על הנאשם צו מבחן למשך שנה מהיום .4
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 1הצו אחרת יוצא צו  יום על מנת לחתום על 14הנאשם יתייצב בפני שירות המבחן תוך 

 2 .הבאה כנגדו

 3 

 4 . ם מהיוםמי י45תוך   לערערו על זכותםוהודע לנאש

 5 

 6  . ולשירות המבחןלממונה על עבודת השירותהודעה על גזר הדין המזכירות תעביר 

 7 

 8 . במעמד הצדדים)ט"תשס בניסן א"י (2009, באפריל 05ניתנה היום 

 9 

 שופטת,  הרמן-הדסי. ז
 סגן נשיא
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