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      סגן נשיא, השופט משה אלטר' בפני כב 

  1 

  פלילי-פרקליטות מחוז חיפה. י.מ                          מאשימהה
  

  נגד

 

  נזיה מחמוד                          :םנאשה
  2 

>#2#<  3 
 4  :נוכחים

 5  ד גאנם ענאן"עו –כ המאשימה "ב

 6  נוכח –הנאשם 

 7  עמאד' ד אל חאג"עו –הסניגור 

  8 
>#5#<  9 

 10  הכרעת דין

  11 

 12שבתקופה הרלבנטית לכתב האישום , מ"הינה חברה בע, ")החברה: "להלן(מ "שמר בע-אר  .1

 13לרבות , העניקה שירותי גבייה למספר מועצות מקומיות בגליל, ) כולל5/03 – 12/02חודשים (

 14  . כפר מנדא ועראבה, שעב, כבולות המקומיות המועצ

  15 

 16הפקת נתונים ממחשבי ל עבד הנאשם בחברה כמנהלתן והיה אחראי על "תקופה הנב  .2

 17  . המועצות המקומיות בהן עבד מטעם החברה

  18 

 19, בחמש הזדמנויות שונות, כעולה מכתב האישום בתיק שבפניי, לטענת המאשימה  .3

 20שזו (מ "חדר הנאשם למחשב של החברה לאוטומציה בע,  לכתב האישום5המפורטות בסעיף 

 21, מועצות המקומיות שעבממסופים ב, )חברה המספקת שירותי מחשוב לרשויות מקומיות

 22כפר מנדא ועראבה וזייף את הרישומים במחשב של החברה לאוטומציה בכך שערך שינויים 

 23מר סאלח , ושל אחיו") יאסין: "להלן(מר יאסין מחמוד , בנתוני חובות הארנונה של אביו

 24שהיו חייבים באותה תקופה כספים למועצה , תושבי כפר כבול, ")סאלח: "להלן(מחמוד 

 25ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה , זאת בכוונה לרמות, ית כפר כבולהמקומ

 26השינויים בנתוני החובות של יאסין וסאלח התבטאו בהפחתת חובות . השינוי בסמכות כדין

 27כמפורט בסעיף ,  15,391.50₪בסכום כולל של , י רישום חיובים שליליים"הארנונה שלהם ע

 28 .  לכתב האישום5

 29קבלת דבר  (415עבירות לפי סעיפים , לטענת המאשימה, יצע הנאשםל ב"במעשיו הנ

 30, לחוק העונשין) זיוף מסמך בנסיבות מחמירות( סיפא 418 - ו) בנסיבות מחמירות, במרמה
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 1חדירה לחומר מחשב כדי  (5 + 4ועבירה לפי סעיפים ") חוק העונשין: "להלן (1977-ז"התשל

 2ולכן ") חוק המחשבים: "להלן (1995-ה"נשהת, לחוק המחשבים) לעבור עבירה אחרת

 3  . הגישה המאשימה נגד הנאשם את כתב האישום בתיק שבפניי

  4 

 5כי בתקופה הרלבנטית לכתב האישום , באמצעות סנגורו, בישיבת ההקראה הודה הנאשם  .4

 6על הפקת נתונים ממחשבי , במסגרת תפקידו, הוא עבד כמנהלתן בחברה וכי היה אחראי

 7העובדות ולכן נקבע אולם כפר בכל שאר , בד מטעם החברההמועצות המקומיות בהן ע

 8  . התיק להוכחות והצדדים הביאו את עדיהם ואת שאר ראיותיהם

  9 

 10שבתקופה הרלבנטית לכתב , ")יאיר:"להלן(מטעם המאשימה העידו מר יאיר לייפר   

 11: להלן(מר ריאן קאסם , האישום שימש כמנהל חטיבת שירות לקוחות בחברה לאוטומציה

 12שבתקופה הרלבנטית לכתב האישום שימש כגזבר המועצה המקומית כפר כבול , ")ריאן"

 13שבתקופה הרלבנטית לכתב האישום היה מנהלה של , ")אריה: "להלן(ומר אריה וייס 

 14מ "י רס"שנכתב ע, 5/9/04מזכר מיום : כמפורט להלן, כן הוגשה שורה של מסמכים. החברה

 15הודעת הנאשם מיום , )2/מוצג ת (1/מוצג תבות חמש הקבלות הנזכר, )1/מוצג ת(יונס חלדי 

 16כניסה למערכת המחשוב של המועצה המקומית " ותארשימת הרש"פלט , )3/מוצג ת (5/9/04

 17המתייחסים , "מצב חשבון לנכס"שישה דפים של , )4/מוצג ת (23/7/03 -שהופק ב, כפר כבול

 18חברה לאוטומציה אל נה  המופ,20/5/03 מיום ,מכתב של ריאן, )5/מוצג ת(ליאסין ולסאלח 

 19המופנה , 21/5/03מיום , מכתב של ריאן, )7/מוצג ת(ש יאסין "ח תשלומים ע"דו, )6/מוצג ת(

 20מסמכים ובהם רישומים על הישובים בהם עבד , )8/מוצג ת(אל החברה לאוטומציה 

 21דף הדפסת מחשב של , )9/מוצג ת (5/03 - ו2/03, 12/02בחודשים , מטעם החברה, הנאשם

 22טופס דיווח על מועדי ושעות התקשרות , )10/מוצג ת (5/03בודה של הנאשם בחודש שעות הע

 23דף הדפסת מחשב של , )11/מוצג ת (5/03של הנאשם למשרד הראשי של החברה בחודש 

 24טופס שעות עבודה של הנאשם בחודש , )12/מוצג ת (2/03שעות העבודה של הנאשם בחודש 

 25ושעות התקשרות של הנאשם למשרד הראשי של טופס דיווח על מועדי , )13מוצג ת (2/03

 26כפי שהוזן , 12/02טופס שעות נוכחות של הנאשם בחודש , )14/מוצג ת (2/03החברה בחודש 

 27טופס דיווח על מועדי ושעות התקשרות של הנאשם , )15/מוצג ת(י הנאשם "למחשב ע

 28  ). 16/מוצג ת (12/02למשרד הראשי של החברה בחודש 

  29 

 30 161שבחר להעיד אחרי שהוסברו לו זכויותיו לפי סעיף , מטעם ההגנה העידו הנאשם

 31שבתקופה הרלבנטית לכתב האישום , ")פאדה: "להלן(שלבי פאדה ' הגב, פ ואחותו"לחסד

 32כניסה למערכת " רשימת הרשאות"כן הוגש כראיה פלט . עבדה בחברה כמנהלת אכיפה
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 1ראוי לציין ). 1/מוצג נ (20/5/03 -הופק בש, המיחשוב של המועצה המקומית כפר כבול

 2  . והשוני היחיד הוא בתאריך ההפקה, 4/שמסמך זה זהה למוצג ת

  3 

 4, החשובות לענייננו, מהעדויות ושאר הראיות שהובאו בפניי עולות העובדות כדלקמן  .5

 5  :שלגביהן אין בעצם מחלוקת בין הצדדים

  6 

 7פים למועצה המקומית כבול בגין  היו יאסין  וסאלח חייבים כס2002בחודש אפריל   .א

 8ס "ע, קים דחויים' צ26, 28/4/02ביום , ארנונה ולסילוק חובותיהם נתן הנאשם

 9החל ,  לחודש30שמועדי הפירעון שלהם בכל , ) 26,000₪כ "סה(כל אחד  ₪ 1,000

 10  . 30/7/04 - וכלה ב30/6/02 -מ

 11כום כולל של בס, קים' צ15כ חזרו "סה. קים חוזרים' החלו הצ4/03החל מחודש   

15,000₪  .  12 

  13 

 14, בין היתר, במסגרת עבודתו פעל. 2002הנאשם החל לעבוד כמנהלתן בחברה בשנת   .ב

 15  . כפר מנדא ועראבה, גם במועצות המקומיות שעב

  16 

 17ניתנו לעובדי החברה , במתן שירותי גבייה לרשויות מקומיות, לצורכי העבודה  .ג

 18הכניסה למסכי המחשב . ותהרשאות להיכנס למסכי המחשב של הרשויות המקומי

 19  . התבצעה באמצעות סיסמא

 20לעובדים שעבדו כמנהלתנים ניתנה הרשאה להיכנס אך . היו שלושה סוגי הרשאות  

 21. על מנת לראות נתוני חייבים של הרשות המקומית הרלבנטית, ורק למסכי צפייה

 22 חיוב ולא יכול היה לבצע –לא הייתה למנהלתן הרשאה להיכנס למסך של זיכוי 

 23  . חיוב בחשבונותיהם של התושבים-פעולות של זיכוי מחשב ב

  24 

 25ה מהחברה א שהייתה להם הרש– לא כולל המנהלתנים –היו בחברה מספר עובדים   .ד

 26י הצדדים לידיעת "הובאה עזהותם לא . חיוב-לאוטומציה להיכנס למסך של זיכוי

 27  . ש"ביהמ

 28ש מסמך "יא לביהמהתבקש אריה להמצ, 12/7/10כאן המקום לציין שבישיבת יום   

 29בו יפרט איזה הרשאות קיבלה החברה בכל אחת מארבע המועצות המקומיות 

 30ומי מעובדי החברה היה מורשה ) כפר מנדא ועראבה, שעב, כבול(הרלבנטיות 

 31, להשתמש במסכים באותן הרשאות והוא אמר שינסה לאתר את זה ואם ימצא

 32  . האולם הוא לא שלח כל הודע, ש"ישלח הודעה בכתב לביהמ
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  1 

 2הכוונה לרשויות (כל תנועה בחשבון הממוחשב של נישום ברשות מקומית כלשהי   .ה

 3חיוב והן פעולת הן , )מקומיות שהחברה לאוטומציה סיפקה להם שירותי מיחשוב

 4מתועדת באופן כזה שיש מעקב אחרי מי שהשתמש וביצע את הפעולה , זיכויפעולת 

 5  . ומאיזו תחנת עבודה בוצעה הפעולה

  6 

 7 בעלי הרשאה להיכנס למערכת הממוחשבת של הגבייה במועצה המקומית 8רק היו   .ו

 8 מהם היו עובדי המועצה 7. לכל אחד מהם היה מספר משתמש שונה. כבול

 9 99שמספר המשתמש שלו היה , והשמיני היה אריה) כולל הגזבר ריאן(המקומית 

 10  ). ועדותו של יאיר, 4/כך עולה מת(

  11 

 12שרק באמצעותה יכול היה להיכנס למערכת , לכל משתמש הייתה סיסמא  .ז

 13  . הממוחשבת

  14 

 15 בוצעה חדירה למערכת הממוחשבת של 12/5/03 - ו20/2/03, 12/12/02בתאריכים   .ח

 16 של הפחתת חוב הארנונה של יאסין ות פעולוהגבייה במועצה המקומית כבול ובוצע

 17 לכתב 5שבסעיף  הפירוט לפי(ח " ש15,391.50בסכום כולל של , ושל סאלח

 18  ). האישום

  19 

 20 12/12/02ביום :  כמפורט להלן, פעולות הפחתת החוב בוצעו ממסופים שונים  

 21 ממסוף במועצה המקומית כפר 20/2/03ביום , ממסוף במועצה המקומית שעב

 22כל פעולות הפחתת החוב .  ממסוף במועצה המקומית עראבה12/5/03 וביום מנדא 

 23  . 99' סי משתמש מ"ל בוצעו ע"הנ

  24 

 25  . עבד הנאשם במועצה המקומית שעב12/12/02בתאריך   .ט

 26  .  עבד הנאשם במועצה המקומית כפר מנדא20/2/03בתאריך   

 27  .  עבד הנאשם במועצה המקומית עראבה12/5/03תאריך ב  

  28 

 29 הוא זה שביצע את הפעולות של 99אי אפשר לדעת בוודאות שהמשתמש שמספרו   .י

 30להיכנס , 99שיודע את הסיסמא של משתמש , שכן יכול אדם אחר, הפחתת החוב

 31  . 99למחשב תוך שימוש בסיסמא של משתמש 

  32 
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 1בין הצדדים השנויה במחלוקת , הרלבנטית לענייננו, למעשה המחלוקת העובדתית היחידה  .6

 2אלה האם הנאשם הוא שביצע את פעולות הפחתת החוב המפורטות בכתב הינה בש

 3  . האישום

  4 

 5כל שיש . אין חולקין שלא הובאה כל ראיה ישירה הקושרת את הנאשם לביצוע פעולות אלה  

 6העובדה שבמועדים בהם בוצעו ,  העובדה שהנאשם עבד בחברה–הוא ראיות נסיבתיות 

 7ברשויות המקומיות שמהמסופים שלהן , רהמטעם החב, פעולות הפחתת החוב עבד הנאשם

 8 לנישומים שהם אביו ואחיו של ות החוב בוצעוהעובדה שהפחת, ת החובו הפחתובוצע

 9קים דחויים לתשלום החוב של אחיו ואביו ולכן הוא 'הנאשם והעובדה שהנאשם נתן צ

 10  ). אם הדבר לא היה מתגלה(אישית היה נהנה מהפחתת החוב 

 11די בראיות נסיבתיות כדי להביא לקביעה  יש מקרים בהם ,כפי שנקבע בפסיקה, אמנם

 12אולם סבורני שלא כך במקרה , את המעשים המיוחסים לו בכתב האישוםשהנאשם ביצע 

 13  :כפי שיובהר להלן, שבפניי

 14-לא הייתה הרשאה להיכנס למסך של זיכוי, מתוקף תפקידו, אין חולקין שלנאשם, כאמור

 15בהקשר זה ראוי לציין שאריה . ות של אחיו ושל אביוחיוב ולבצע פעולות של זיכוי בחשבונ

 16אין שום "כי , )12/7/10 לפרוטוקול ישיבת יום 30' עמ(בחקירתו הנגדית , אמר באופן מפורש

 17  ". סיכוי שהמנהלתן קיבל הרשאה לבצע פעולות זיכוי וחיוב

 18 של כדי שהנאשם יוכל לבצע פעולות. 99י המשתמש "פעולות הפחתת החוב בוצעו ע, כאמור  

 19לא רק שלא הובאה כל . 99הוא היה צריך להשתמש בסיסמא של משתמש , הפחתת חוב

 20אלא , או שיכול היה לדעת אותה/ ו99ראיה לכך שהנאשם ידע את הסיסמא של משתמש 

 21נשאל אף אחד מהעדים לא  . כ המאשימה"שהדבר אף לא נטען בכתב האישום ובסיכומי ב

 22. ש ולא עת נחקר במשטרה"לא בעדותו בביהמ, על כך וגם הנאשם עצמו לא נחקר על כך

 23את הסיסמא , או לפחות שהייתה לו אפשרות לדעת, אין כל ראיה לכך שהנאשם ידע, היינו

 24שמתעורר ספק סביר האם הנאשם הוא שביצע , אני סבור, במצב דברים זה. 99של משתמש 

 25  . את פעולות הפחתת החוב

  26 

 27 ושל המאשימה לא מוצתה החקירה מצערת העובדה שבשל מחדלים של היחידה החוקרת  

 28 - וכתב האישום הוגש ב2003 -החקירה החלה ב(למרות שהיה די זמן לעשות כן , בתיק זה

 29לדעתי היה מקום לחקור הן את הנאשם והן את אריה בשאלה אם הסיסמא של ). 2008

 30גם היה מקום .  היתה ידועה לנאשם או אם הייתה לו אפשרות לדעת אותה99משתמש 

 31אם הוא זה שביצע את הפעולות , 99הוא משתמש שלפי עדותו של יאיר ,  אריהחקור אתל

 32, מביא למצב שאין מנוס מלזכות את הנאשם מחמת הספק, אי מיצוי החקירה כאמור. ל"הנ
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 1ולות של הפחתת חיוביהם של יאסין ושל הפעאת  זה שביצע הגם שאני נוטה להאמין שהוא

 2  . סאלח

  3 

 4מביצוע ,  מחמת הספק, אני מזכה את הנאשם, ור לעיללאור כל האמ, סיכומו של דבר  .7

 5  . העבירות המיוחסות לו בכתב האישום
>#6#<  6 

  7 

 8   . במעמד הנוכחים16/06/2011, א"ד סיון תשע"יניתנה והודעה היום 

  

  סגן נשיא, אלטר משה
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 10 ענת ויצמן: הוקלד על ידי




