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 1 

  ב''כ התביעה גב' הילה זוהר, מתמחה  :נוכחי

 הנאש
 וב''כ עו''ד אלי פוקסברומר

 2 
 3 

� 4  גזר די

  5 

 6  כללי  .1

  7 

 8שנדו� בפני ובו הורשע הנאש�  40102�06�10"פ ת –בפני בית המשפט שני כתבי אישו� 

 9השופטת לומפ. באשר עמדו על  ודשנדו� בפני כב –31579�11�11"פ ותכמפורט בהמש� בעבירות 

 10הפרק שתי הרשעות המהוות, למעשה, נגזרות של פרשה כוללת אחת, סברו הצדדי� במסגרת 

 11רשעת , לבקש מהמותב הנכבד מאד בפניו נדו� תיק זה לבטל טכנית את ה31579�11�11"פ ת

 12הנאש� כדי לאפשר את צירופו לתיק שנדו� בפני וכדי לאפשר ענישה שתתבסס על התמונה 

 13אכבד את רצו� בנסיבות אלה  .והמהוות חלק מאותה פרשההכללית ביחס לעבירות שביצע, 

 14  הצדדי� ויינת� גזר הדי� על בסיס הרשעתו בשני כתבי האישו�. 

  15 

 16השופטת  בעבירות לגביה� נקבע על  ידי כבודנוכח זאת, מורשע בזה הנאש
 במסגרת תיק זה   

 17  . לומפ שבוצעו על ידו
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  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1במקב(  ,ללא צור� בשמיעת ראיות, א� כי לאחר דיו� משפטי נרחבהרשעות הנאש� ניתנו 

 2  כדלקמ�:נרחב של עבירות 

  3 

 4  : בפני בעבירות הבאות הורשע הנאש� 10�06�40102בת"פ     א.  

  5 

 6(א) לחוק הגנת 8, עבירה לפי סעי+ בורישו
 מאגר מידע ושימוש  – 1אישו� מספר 

 7  הפרטיות. 

  8 

 9החזיק הנאש� ברשותו מאגר מידע  2008�2007בי� השני�  – תמצית העבירה

 10המכיל נתוני� אודות בני אד� ממספר מדינות בעול�. במעשיו אלו החזיק הנאש� 

 11  וניהל מאגר מידע בניגוד לחוק. 

  12 

 13רישא בצירו+  415י סעי+ , עבירה לפניסו� לקבלת דבר במרמה – 2אישו� מספר 

 14   ]"החוק"[להל�: לחוק העונשי�  25סעי+ 

  15 

 16 30ביקש הנאש� להעביר לחשבונו ס� של  5.1.2008בתארי�  – תמצית העבירה

 17דולרי� מחשבו� בנק שאת פרטיו איתר בקוב( שאינו ידוע למאשימה. במהל� ביצוע 

 18לזיהוי קולי, נק בו מתנהל אותו חשבו� העברת הכס+, נתקל הנאש� בדרישת הב

 19נסיו� לקבלת דבר לאישו� זה  ,אפוא ,ולכ� לא ביצע את העברת הכס+. מצטמצ�

 20  במרמה. 

  21 

 22  רישא לחוק.  415, עבירה לפי סעי+ קבלת דבר במרמה – 3אישו� מספר 



3 

  
  בתי המשפט


  בית משפט השלו

  בירושלי

   10�06�40102 ת"פ
  11�11�31579ת"פ 

  
  
 אלכסנדר רו� שופטכב' ה :פניב
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  1 

 2פר( הנאש� באמצעות השימוש במאגר  19.1.2008בתארי�  – תמצית העבירה

 3שחדר הנאש� לחשבו� זה, שיל�  הנתוני� של הקוב( לחשבו� בנק של אחר. לאחר

 4שנלקחו מחשבו� הבנק 1  750"הודעת תשלו� קנס" שהיה עליו לשל� בסכו� של 

 5  של האחר. 

  6 

 7לחוק  4חמש עבירות לפי סעי+  – חדירה לחומר מחשב שלא כדי� – 4אישו� מספר 

 8לחוק  4, עבירה לפי סעי+ נסיו� לחדירה לחומר מחשב שלא כדי�המחשבי�; 

 9  לחוק.  25המחשבי� + סעי+ 

  10 

 11הנאש� לשלוש חשבונות בנק של  חדר 19.1.2008בתארי�  – תמצית העבירה

 12אחרי�, והכל באמצעות שימוש במאגר נתוני� של הקוב(; במועד זה א+ ניסה 

 13הנאש� לחדור לחשבו� בנק של אד� נוס+, וזאת באמצעות שימוש במאגר הנתוני� 

 14חדר הנאש� בשנית לשני חשבונות הבנק של  21.1.2008; בתארי� של הקוב(

 15  . 19.1.2008המתלונני� מיו� 

  16 

 17  שנדו� בפני כבוד השופטת לומפ בעבירות הבאות:  11�11�31579 .פ.בת    ב.  

  18 

 19(א) לחוק הגנת 8, עבירה לפי סעי+ רישו
 מאגר מידע ושימוש בו – 1אישו� מספר 

 20  הפרטיות. 

  21 
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  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1בתאריכי� שאינ� ידועי� למאשימה, פרס� הנאש� הודעות  – תמצית העבירה

 2בה� הוא מבקש לקבל לידיו פרטי  ,בפורומי� שוני� של פצחני� ("האקרי�" בלע"ז)

 3חשבונות בנק ופרטי כרטיסי חיוב. בעקבות פרסו� הודעות אלה, קיבל הנאש� 

 4מחו"ל,  מספר רב של פרטי כרטיסי חיוב ,1.3.2010ועד ליו�  29.4.2009לידיו, מיו� 

 � 5באמצעות האינטרנט, מאנשי� שזהות� אינה ידועה למאשימה. כתוצאה מכ

 6החזיק הנאש� ברשותו מאגר מידע המכיל נתוני� אודות בני אד� ממספר מדינות 

 7  בעול� (להל�: "מאגר המידע"). 

  8 

 9 415, עבירה לפי סעי+ קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – 2אישו� מספר 

 10  סיפא לחוק. 

  11 

 12, בתארי� שאינו ידוע במדויק 2009במהל� חודש אוגוסט  – העבירהתמצית 

 13הנאש� מאתר הימורי� בש� "סטא� ג'ימס", ז'יטוני�  שלמאשימה, רכ

 14את התשלו� 1.  29,610 –וירטואליי� להימורי� באינטרנט, בסכו� כולל של כ 

 � 15עבור הז'יטוני� שיל� הנאש� באמצעות פרטי כרטיסי החיוב שבמאגר המידע, תו

 16  צגת מצג שווא, לפיו מדובר בפרטי כרטיסי חיוב אות� הוא מחזיק כדי�. ה

  17 

 18עבירות), עבירה  2( נסיו� לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – 3אישו� מספר 

 19  לחוק.  25+ סעי+ לחוקסיפא  415לפי סעי+ 

  20 

 21, בתארי� שאינו ידוע במדויק 2009במהל� חודש אוגוסט  – תמצית העבירה

 22למאשימה, ניסה הנאש� לרכוש טפסי הימורי� מסוג טוטו או ווינר, מאתר 
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  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   

 1בשתי הזדמנויות שונות, באמצעות פרטי שני  il.co.liga.wwwאינטרנט בש� 

 2כרטיסי חיוב ממאגר המידע שהגיע לידיו שלא כדי�, תו� הצגת מצג שווא, לפיו 

 3  פרטי כרטיס חיוב אות� הוא מחזיק כדי�. מדובר ב

  4 

 5לחוק  5, עבירה לפי סעי+ אחרתחדירה לחומר מחשב כדי לעבור  – 4אישו� מספר 

 6  רישא לחוק.  415, עבירה לפי סעי+ קבלת דבר במרמה המחשבי�;

  7 

 8בתארי� שאינו ידוע למאשימה, פרס� הנאש� הודעה בפורו�  – תמצית העבירה

 9של פצחני�, בה הוא מבקש לקבל לידיו פרטי חשבונות בנק של אנשי� מישראל. 

 10בעקבות פרסו� מודעה זו, פנה אליו אד� שזהותו אינה ידועה למאשימה, באמצעות 

 11בונות חשבונות בנק, ובה� פרטי חש 5או  4, והעביר לנאש� פרטי� של ICQתוכנת 

 12השתמש הנאש� בפרטי חשבו� של  15.7.2010בבנק דיסקונט ובבנק הפועלי�. ביו� 

 13הגברת רחמ� בבנק דיסקונט אשר הגיע לידיו שלא כדי�. הנאש� העביר מחשבונה, 

 14נמצוב, בתמורה להמרת כספי� לחשבונו של 1  3,000במרמה סכו� של 

 15כספו שלו. בו ביו�, וירטואליי� באינטרנט, תו� הצגת מצג שווא לפיו מדובר ב

 16של  סכו�  webmoneyבעקבות מצג השווא, קיבל הנאש� מנמצוב באמצעות אתר

 17  $ בתמורה לכס+ שהעביר לו הנאש�. 758

  18 

 19  מתחמי ענישה  .2

  20 

 21לחוק  113נחתמה על ידי קוד� שנכנס לתוקפו תיקו�  40102�06�10"פ הכרעת הדי� בת

 22כבר כפופה לתיקו� האמור. ביחס לאישומי�  31579�11�11"פ העונשי�; הכרעת הדי� בת
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  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1המתאימי� יינת�, אפוא, ביטוי למתח� הענישה הראוי, ואול� יראה עצמו בית המשפט פטור 

 2ישה ביחס לעבירות להל� מתחמי הענמכ� ביחס לאישומי� נשוא הכרעת הדי� המוקדמת. 

 3  .31579�11�11"פ נשוא ת

  4 

 5חדשי  8 –, ל בודות שירותחודש ענע בי� נישה מתח� הע – 1ביחס לאישו� מספר   א.

 6   מאסר;

  7 

 8 10 –חודשי עבודות שירות ל  3נע בי� מתח� הענישה  – 2ביחס לאישו� מספר   ב.

 9  חודשי מאסר בפועל. 

  10 

 11חודשי  8 – בודות שירותדשי עוח 2נע בי� מתח� הענישה  – 3ביחס לאישו� מספר   ג.

 12   מאסר בפועל;

  13 

 14 12 –חודשי עבודות שירות ל  4נע בי� מתח� הענישה  – 4ביחס לאישו� מספר   ד.

 15  . חודשי מאסר בפועל

  16 

  17 

 18  מתח
 הענישה הכולל   .3

    19 

 20לחוק מוסמ� עתה בית המשפט, לקביעת מתח� הענישה הכולל ההול� יג (ב) 40 על יסוד סעי+  

 21את העבירות בה� הורשע הנאש�. בהמש� לאמור קובע אני את מתח� הענישה הכולל בטווח 

 22  חודשי מאסר לריצוי בפועל.  16חודשי עבודות שירות לבי�  4שבי� 
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  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
  1 

 2  בקשת ההגנה לביטול ההרשעה  .4

  3 

 4שו של הנאש�, נמצא לנכו� להתייחס לבקשת ההגנה לשקול בר�, קוד� שאשוב לשאלת עונ

 5גלו�  בה�את ביטול הרשעת הנאש�, ולחילופי� לבטל, לפחות, את הרשעתו באות� עבירות ש

 6לפגיעה בנאש� בהמש�. ניתנה הדעת בכובד ראש לטענות ההגנה בכיוו� בהרשעה פוטנציאל רב 

 7במועד ביצוע העבירות, לפני  19�20זה, שהחשובה שבה� יסודה בגילו הצעיר של הנאש�, כב� 

 8למעלה משלש שני�, שלא היה לחובתו עבר פלילי קוד�, ולבד מההרשעות דנ�, אי� לחובתו 

 9בהמש� וא+ עתיד אני לייחס לה� משקל לא מבוטל  דבר ג� עתה. עתיד אני לשוב לטענות אלה

 10בשאלת עונשו של הנאש�. ואול�, ע� כל הנכונות שיש לבית המשפט לייחס משקל הול� 

 � 11למכלול נסיבותיו האישיות של הנאש�, כשעל הפרק מקב( סדרתי של עבירות כאמור ותו

 �12 ועבירות על חוק שאשוב ואזכיר שנכללות בה� ג� עבירות תרמית, עבירות על חוק המחשבי

 13הגנת הפרטיות, מ� הנמנע לקבל את בקשת בא כוחו הנכבד של הנאש�. כלל נקוט בידינו, שאי 

 14הרשעה או ביטולה של הרשעה מהווי� את החריג לכלל לפיו מי שביצע עבירה, בוודאי עבירות 

 15היק+ העבירות מוביל, בהכרח, למסקנה שבמישור זה, די� בקשת בהיק+ זה, טעו� הרשעה. 

 16  ההגנה לדחייה. 

  17 

5.  � 18  היק+ העבירות וחומרת

  19 

 20חומרה מיוחדת בפרשה זו נובעת מכ� שאי� על הפרק מעידה חד פעמית. לאותה עת היתה 

 21עבירות.  מספר רב שלהתנהלותו העבריינית של הנאש� סדרתית, ודי א� אציי� שעל הפרק 

 22אבח� ה� מרמה בה� נית� לנתונה ג� לעובדה שנתקבצו לפרשה זו עבירות ממשית חשיבות 
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  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1הפרטיות, נושא גנת חוזרת ונשנית, ה� עבירות על חוק המחשבי� וה� עבירות על חוק ה

 2  הראוי, לטעמי, להדגשה מיוחדת: 

  3 

 � 4בעידננו זה, כאשר כחלק משגרת החיי
 היומיומית ולצור! תפקוד תקי

 5של החברה, נאספות במאגרי
 רבי
 כמויות אדירות ומפורטות של 

 6החברה, רשויות שונות, חברות וגופי
 שוני
, אשר מידע אודות הפרט, 

 7מקיפות את כל תחומי החיי
, יש להיזהר שמידע זה לא יעבור אל 

 
 8הגורמי
 או הידיי
 הלא נכונות. במיוחד דברי
 אמורי
, כאשר גורמי

 9אלו, אשר אינ
 מוסמכי
 להחזיק במידע זה, עשויי
 להשתמש בו 

 10ות. לפיכ!, מחובת� של חוקית ולתכליות זר�לצור! פעילות בלתי

 11הרשויות לשמור על אינטרס הציבור ולמנוע שימוש ונגישות למידע זה, 

 12יונה שלמה  7270/05" [רע"פ פי חוק לכ!� לאלו אשר אינ
 מורשי
 על

 13  (פורס�)].  כה� נ' מדינת ישראל

  14 

 15 זכותלהתייחסות לער� המוג�, נתונה חשיבות יתירה ללחוק ו 113בהיבטי דרישת תיקו� 

 16  לפרטיות: 

  17 

" � 18זכות הפרטיות מותחת את הקו בי� הפרט לבי� הכלל. בי� ה'אני' לבי

 19החברה. היא משרטטת מתח
 אשר בו מניחי
 את האד
 לנפשו, 

 20דיי� נ'  2481/93" [בג"צ לפיתוח 'האני' שלו, בלא מעורבות של הזולת

 ,
 21  ]. 456) 2פ"ד מח(מפקד מחוז ירושלי

  22 

 23  � של זכותו של כל אד� לכבוד:נגזרת מד חוקתי, כא+ מזכות לפרטיות ויותר מכ�, ל

  24 

 25הזכות לפרטיות היא, בי� היתר, אחת הנגזרות של הזכות לכבוד. הכרה "

 26י לייחוד אל מול בפרטיות היא ההכרה באד
 כפרט אוטונומי הזכא
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 אלכסנדר רו� שופטכב' ה :פניב

 

  
  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1האחרי
. ייחוד זה הוא המאפשר לאד
 להתבצר באישיותו כבעלת 

 2(לא  לע
 נ' מדינת ישראלג 5026/97" [ע"פ משמעות הראויה לכיבוד

 3  פורס�)]. 

  4 

 5היה במעשי הנאש�, בנוס+ למעשי הרמיה שביצע, משו� פגיעה בפרטיות� של המתלונני� 

 6  (וייתכ� שג� אחרי�, שאמנ� לא רומו ולפיכ� לא התלוננו), שפרטיה� האישיי� הגיעו לידיו.

  7 

 8  שיקולי קולא  .6

  9 

 10לגזור את עונשו של  במסגרת מתח� הענישה ע� כל זאת, קיימי� טעמי� שבעטיי� ראויו

 11הנאש� תו� הטיה ברורה לצד התחתו� של מתח� זה, וזאת על יסוד משקל� המצטבר של 

 12  טעמי� מסוגי� שוני�. 

  13 

 14תחילה, ולטעמי אי� זה העיקר, על הפרק נאש� שהודה בביצוע כל שיוחס לו בכל   א.

 15חריות, הבנת משמעות אחד משני כתבי האישו�, ויש בכ� כדי להצביע על קבלת א

 16המעשי� וחרטתו. הג� שנסתיי� הדיו� בשני כתבי האישו� בהכרעות די� מפורטות, 

 17נבע הדבר, א� ורק, משאלות משפטיות שסברו באי כוח� הנכבדי� של הצדדי� 

 18להעמיד להכרעת בית המשפט, בפרט בשאלת תחולת חוק המחשבי�. מכל מקו�, 

 19כדי  �ולגיטימיות בי� הצדדי�, אי� בהפשיטא לי שמחלוקות משפטיות ענייניות 

 20ר לעיל, לכרס� במסקנה שעל הפרק נאש� שקיבל את האחריות למעשיו: כאמו

 21  במישור העובדתי, לא ביקש הנאש� לכפור בדבר וחצי דבר. 

  22 
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 אלכסנדר רו� שופטכב' ה :פניב

 

  
  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1עיקר המשקל נתו� בהקשרו של הנאש� להלי� שיקו� ממשי שעבר, ולכ� ביטוי   ב. 

 2ו את מהל� שיקומו. במצוות החוק אמנע בסדרת תסקירי� שניתנו בעניינו ושליו

 3מפירוט האמור בתסקירי�, וע� זאת, את� ביטוי תמציתי לכ�, שמ� הצד האחד, 

 � 4מפרטי� התסקירי�, סדרת בעיות שהיו מנת חלקו של הנאש� בעבר, במהל

 5השירות הצבאי, בכלל זה נטייה להימורי� ועוד, א� מ� הצד האחר, בחלו+ מספר 

 6אפקטיבי במרכז לנפגעי  סי�, זאת לאחר טיפולשני� עלה הנאש� על הפ

 7בעבודה סדירה, ומכל מקו� נית� הנאש� תו� כ� השתלב התמכרויות. עוד צוי�, שב

 8לסכ� את מסקנות שירות המבח� בקביעה שעל הפרק נאש� שעבר תהלי� שיקומי 

 9עבודות לתועלת הציבור ל  � המלצתו המסכמת של שירות המבח� אפקטיבי וממשי. 

 10   וצו מבח�.

  11 

 12ולכ� מצטבר גילו של הנאש�, "בגיר צעיר", העדר עבר פלילי קוד� ופרק הזמ�   ג.

 13  שעבר מאז ביצוע העבירות ללא אינדיקציה לכל מעידה נוספת. 

  14 

 15   סו+ דבר  .7

  16 

 17מהטעמי� שפורטו בהרחבה ראוי לגזור את דינו של הנאש� סמו� לר+ התחתו� במתח� 

 18שירות המבח� לשל"צ, מתחת למתח� הענישה הענישה כאמור לעיל. בד בבד יוטע� שהמלצת 

 19ולא יהא נכו� לאשרה. לצד השיקולי� שלקולא שפורטו בהרחבה, מחויב בית המשפט לית� 

 20משקל ג� לעקרו� ההלימה, ולצור� להרתעת הכלל שהול� ומתעצ� ביחס לעבירות המתבצעות 

 21נת שישתמע במרחב הקיברנטי ותו� שימוש מגוו� ומשתנה במערכות תקשוב. אי� הדעת נות

 22 ,מגזר די� זה שנכו� בית המשפט, בכל נסיבות שה�, להקל ראש בעבירות מ� הסוג הנדו�
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  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1ולהרתעת הכלל, אפוא, חשיבות יתרה. מחויב הנאש� בעונש במרכזו מאסר, ג� א� מהטעמי� 

 2מחויב הנאש� ג� בענישה בממד המותנה,  .שפורטו נית� יהא לאשר את ריצויו בעבודות שירות

 3, נושא, שהנאש� ני�ופיצוי למתלונ י� מקו� ג� לאלמנטי� כספיי�: קנסית הענויש בנסיבו

 4  עצמו התנדב להציע מיוזמתו כחלק מהחרטה שנשמעה מפיו והובאה בפני בית המשפט. 

  5 

 6   בהמש� לאמור, גוזר אני כדלקמ�:  .8

  7 

 8במנהל הקהילתי תלפיות  חודשי�. המאסר ירוצה בעבודות שירות 4מאסר בפועל לתקופה של   

 9  .18.3.201מיו� 

    10 
 11חודשי�. הנאש� ישא בעונש זה א� בתקופה  6 מאסר על תנאי לתקופה של � מאסר על תנאי

 12; חוק המחשבי�; סימ� ו' חוק הגנת הפרטיותשל שנתיי� מהיו� יעבור עבירה נוספת לפי 

 13  . לפרק י"א של חוק העונשי�

  14 

 15 62/3מרחוב האלמוגי�  321415374ת.ז. ולרי וסילב והנאש� ישל� למתלונ�  � פיצוי למתלונ�

 �16. התשלו� תשלומי� חודשיי� שווי� ורצופי 18 �הסכו� ישול� ב1;  750פיצוי בס� אילת, 

 17  יו� לאחר מכ�. 30ויתר התשלומי� מידי  1.5.14הראשו� ישול� עד יו� 

  18 

 19הנאש�  יובהר, שבפריסת התשלומי�, לקח בית המשפט בחשבו�, את הסכו� הכולל שישל�

 20  שיות.יבעקבות גזר די� זה, ובשי� לב לנסיבותיו הא

  21 
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 אלכסנדר רו� שופטכב' ה :פניב

 

  
  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   
 1לבנק דיסקונט לישראל בע"מ, ששיפה את המתלוננת הנאש� ישל�  � פיצוי למתלונ�

 2תשלומי� חודשיי�  18 �; הסכו� ישול� ב3,0001פיצוי בס� נוני,  –לידיה רחמ�הראשונית, 

 3יו� לאחר  30ויתר התשלומי� מידי  �1.5.14. התשלו� הראשו� ישול� עד יו� שווי� ורצופי

 4  מכ�.

  5 

 6, חולו�, פיצוי 34/5רחבע� זאבי וב הנאש� ישל� למתלונ�, איגור נמצוב מרח � פיצוי למתלונ�

 � 7תשלומי� חודשיי� שווי� ורצופי�. התשלו�  18 �; הסכו� ישול� בדולר) 758(1 3,000בס

 8  חר מכ�.יו� לא 30ויתר התשלומי� מידי  1.5.14ל� עד יו� הראשו� ישו

  9 

 10(שנועד, בי� היתר, להבטיח את תשלו� הפיצוי למתלונני� תו� שייקבע שכל תשלו�  קנס

 11ייחשב בראשונה על חשבו� הפיצוי למתלונני� ותו� קביעת ימי מאסר חל+ הקנס); הנאש� 

 12תשלומי�  18 �תחתיו; הקנס ישול� בימי�  90ש"ח או מאסר למש�  2,250קנס בס� ישל� 

 13 30ויתר התשלומי� מידי  1.5.14יו� עד חודשיי� שווי� ורצופי�. התשלו� הראשו� ישול� 

 14יו� לאחר מכ�. פיגור בתשלו� אחד מ� השיעורי� שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעו� מיידי את 

 15א� הופקדו על יתרת הקנס שטר� שולמה ויחייב את הנאש� בתשלו� תוספת פיגורי� כחוק. 

 16פי� בעקבות צווי הבאה שהוציא בית המשפט, ייחשבו כספי� אלה על חשבו� ידי הנאש� כס

 17  הקנס; היתרה תוחזר לנאש�.

  18 

 � 19  יו� מהיו�.  45זכות ערעור על פסק הדי� תו

  20 

 21  הצדדי
. במעמד, 2014פברואר  02, ב' אדר תשע"דית� היו
, נ

  22 
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 אלכסנדר רו� שופטכב' ה :פניב

 

  
  2014בפברואר  2תשע"ד,  ' אדר א'בתארי!: 

   

 1 

  2 

  3 

 4  : מבקשת עיכוב ביצוע. ב"כ המאשימה

  5 


 6  : מצטרפי�. ב"כ הנאש

  7 

 8        החלטה

        9 

 10  כמבוקש. 

  11 

 12  הצדדי
. במעמד, 2014פברואר  02, ב' אדר תשע"דית� היו
, נ

  13 

 14  חתימה

  15 




