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  טמז פפיסמלוב.2

 

 נאשמיםה  ד באיער"כ עו"י ב"ע  

 1 

  גזר דיןגזר דיןגזר דיןגזר דין

 2 הכולל ארבעה ,הרשעתי את הנאשמים בעבירות נשוא כתב האישום, לאחר שמיעת ראיות  .1

 3  - כדלקמן,  והרביעי לשני הנאשמים1שלושת הראשונים מופנים כלפי הנאשם כש, אישומים

 4 סיפא לחוק 418לפי סעיף ,  בריבוי מופעים– עבירות של זיוף בנסיבות מחמירות - 1לנאשם 

 5 488לפי סעיף , החזקת מכשיר לעשיית חותמים; )"החוק": להלן (1977-ז"התשל, העונשין

 6: להלן (1995 –ה "לחוק המחשבים התשנ) 1) (א (3לפי סעיף , אחסנת מידע כוזב; לחוק) 1(

 7 8בצירוף לסעיף ) 1) (א( א 31לפי סעיף , שום מאגר מידע ושימוש בורי; )"חוק המחשבים"

 8החזקה ושימוש ; )"חוק הגנת הפרטיות": להלן (1981 –א "לחוק הגנת הפרטיות התשמ) א(

 9] נוסח חדש[לפקודת הסמים המסוכנים ) ג(- ו) א (7לפי סעיף , בסם מסוכן לצריכה עצמית

 10 418לפי סעיפים , ון לזיוף בנסיבות מחמירותנסי; )"פקודת הסמים":  להלן (1973-ג"התשל

 11 בחמישה -  לחוק 412לפי סעיף , קבלת נכסים שהושגו בעוון;  בשני מופעים– לחוק 25- ו

 12הורשע גם עבירה אחרונה זו ב. לחוק) א(29-  ו244לפי סעיפים , מופעים ושיבוש מהלכי משפט

 13  .2נאשם ה

 14ת דין מתוקנת נוכח ארבעה תיקי בפתח הטיעונים לעונש וכפי הסכמת הצדדים ניתנה הכרע

 15 -  לחוק413לפי סעיף ,  בעבירות של החזקת נכס חשוד כגנוב, לצרף1א שביקש הנאשם "פ

 16  ). 30491/09א " פ-  ו30476/09א "פ; 39534/09א "פ; 30477/09א "פ(בארבעה מופעים 

  17 
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 1, יםבמועדים שוני  כ,ביחס לאישום הראשון, בדות כתב האישום והכרעת הדין יוצאמעו  .2

 2 מעבדה  וניהל בביתו1החזיק הנאשם , 6/8/2009באופן רציף במהלך מספר שנים עובר ליום 

 3  .דרכונים ורשיונות נהיגה,  כתעודות זהותמתוחכמת לזיוף מסמכים רשמיים

 4מכונת צילום ומכשיר ,  בו הותקנו תכנות יעודיות וכן סורק בביתו מחשבהחזיק 1הנאשם 

 5, 8גרסה " פוטושופ" בוצעו באמצעות תכנה מסוג 1נאשם מעשי הזיוף מטעם ה". לימינציה"

 6תבניות נחזות של גופים ממשלתיים וסמל מדינת , חותמים מזויפים של גופים ממשלתיים

 7  .ישראל

 8 ומחשב על גבי 1שמר הנאשם , ים הרשמייםעל מנת להשלים את מהלכי זיוף המסמכ

 9ת להתאמה  זהות הניתנו תבניות של תעודות;םקבצים של תמונות שונות של אנשים שוני

 10  ושל רשיונות נהיגהתבניות של דרכונים ;נעדרות פרטי אזרחיםהכוללות וה, לתבניות ריקות

 11  .ים וחותמים רשמיים של מדינת ישראלח פרטי אזרהחסרות

 12בתוספת , וש החזיק בתקליטור המכיל תוכנת חיפ1הנאשם  כי יוצא – אישום השניביחס ל

 13 )."מאגר המידע": להלן  (2005 פרטי אזרחי מדינת ישראל נכון לשנת ם שלסיס נתוניבל

 14, שמות משפחה,  כמספרי תעודות זהותדע נכללו פרטים אישיים של אזרחיםבמאגר המי

 15, שמות אב ואם, כתובות,  ארצהתאריכי עליה, ארצות לידה, תאריכי לידה, שמות פרטיים

 16  . מצב משפחתי ומין

 17 לצריכה עצמית  החזיק בביתו סמים מסוכנים1 כי הנאשם יוצא – אישום השלישיביחס ל

 18  . נטו גרם3.5 במשקל של -  נטו ומסוג חשיש גרם0.3307 במשקל של - מסוג הרואין

 19 תעודת זהות שנגנבה 1 זייף הנאשם 4/11/2008עובר ליום  כי יוצא - אישום הרביעיביחס ל

 20  .  תמונה של אחרתוהוספתעל ידי הכללת פרטי בעלת התעודה , 2002ך לשנת בסמו

 21הדרכונים  ":להלן( ברשותו ארבעה דרכונים שנגנבו מבעליהם 1עוד החזיק הנאשם 

 22להדביק תמונות של אחרים ואת , 1בשניים מהדרכונים הגנובים ניסה הנאשם ). "הגנובים

 23שני הדרכונים הגנובים הנותרים זייף בכך שהדביק בהם תמונות ללא תאימות לפרטי 

 24  .המצולם

 25השליך , ועל מנת לשבש את החקירה, במהלכו. םמיבית הנאשחיפוש ב בוצע 4/11/2008ביום 

 26 . פתייתעודת זהות מזוו רכונים הגנוביםהד ,בין היתר,  מחלון חדרו מעטפה בתוכה1הנאשם 
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 1 מנע מעורכי החיפוש גישה לחדר 2הנאשם  וגם  מנע מעורכי החיפוש כניסה לחדרו1הנאשם 

 2  . 1הנאשם 

 3 יוצא כי הוא החזיק בשני מכשירי טלפון נייד ושני 1ף הנאשם א כפי שציר"מתיקי הפ

 4  . כרטיסי  סים החשודים כגנובים

 5,  ובעברו הרשעה אחת בעבירות של קבלת נכסים שהושגו בעוון1982 יליד שנת 1הנאשם   . 3

 6.   חב הפעלה בן ששה חודשים תלוי ועומד מאסר מותנה1כנגד הנאשם . גניבה ונסיון לזיוף

 7  .  ובעברו הרשעה אחת בעבירה של היזק לרכוש במזיד1963ד  ילי2הנאשם 

 8  תמצית טיעוני המאשימה לעונש

 9  - 1ביחס לנאשם   .4

 10, לענישת הנאשם על דרך עונש מאסר ארוך בפועלהמאשימה עתרה , בתימוכין באסמכתאות

 11  . ענישה מותנית וקנס משמעותיים , ה חב ההפעלה בעניינו במצטברנהפעלת המאסר המות

 12על פגיעתן , המאשימה הדגישה את היקף העבירות אותן ביצע הנאשם ואת חומרתן

 13  . שימוש שלא כדיןהנאשם עשה שבפרטיהם בריבונות המדינה ובצנעת הפרט של האזרחים 

 14 ביצוע עבירות הזיוף את,  מטעם הנאשםקבלת אחריותאת העדר עוד הדגישה המאשימה 

 15האמצעים הרבים , היקפם, מעשי הזיוףבנסיבות מחמירות בבחינת תוצרי בהן הורשע 

 16  . שנתפסו בבית הנאשם והיות מעשיו פרי מאמץ שיטתי וממושך

 17התלוי ועומד כנגדו על המאסר המותנה חב ההפעלה , הובהר עברו הרלוונטי של הנאשם

 18מבלי שעברו ישמש , ותו העבריינית על פני ציר הזמן הגביר ושכלל את פעילנטען כי הואו

 19  . מתבקשהמורא בעבורו את ה

 20   – 2ביחס לנאשם   .5

 21המאשימה עתרה ,  בשים לב לעברוגםבחירתו של הנאשם לנהל הוכחות בעניינו והודגשה 

 22  .לענישתו על דרך מאסר מותנה וקנס

  23 

  24 
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 1  תמצית טיעוני הסנגור לעונש

 2  - 1ביחס לנאשם   .6

 3  וכן להפעלתתקופת מאסרו בכל הנוגע לשל הנאשםבעניינו  מדודה הסנגור עתר לענישה

 4הודגש גילו הצעיר של .  חציו במצטבר וחציו בחופףהמאסר המותנה התלוי ועומד כנגדו

 5הובהר חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות ועל העובדה כי טרם הושת עליו עונש מאסר , הנאשם

 6  . את ההכבדה כגישת המאשימהנטען כי אין בעבר זה  .)2001ספטמבר (שבעברו 

 7 הן משום בחירת ,אשם את בחירתו לנהל את משפטוהסנגור סובר כי אין לזקוף לחובת הנ

 8ההגנה לוותר על עדי תביעה רבים והן משום העדר פסיקה רלוונטית בשאלה העובדתית 

 9 כוללת רכיבים תקדימייםעניינו של הנאשם בעת הדין כפי שניתנה נטען כי הכר. שבמחלוקת

 10כלשון , "החוצה" מחשב ולא יצאו בבחינת סוגיית זיוף מסמכים שנותרו על גבי קובץ

 11  . הסניגור

 12עדר בהתחשב בה ,קיימת חשיבות לעניין זה בבחינת ענישתו של הנאשם, לגישת הסניגור

 13עוד נטען כי המדובר במסכת . תצורתם הסופיתבשימוש שנעשה באותם מסמכים מזויפים ו

 14יוף כך שמאגר המידע הוחזק לצרכי ז,  בהתייחס לאישומים השוניםאחת של מעשים

 15 גםכי נטען . ומאגר זה מצוי ברשת האינטרנט, "וכנספח לו"המסמכים במסגרת המחשב 

 16הנאשם מבלי שגנב אותם אמות ' דנותרו בהמזויפת הדרכונים המזויפים ותעודת הזהות 

 17  . ומבלי שניתן לדעת כיצד הגיעו לידיו

 18צאים כל הממכך ש,  נטען כי הנאשם לא שבר את המחשב,לעניין שיבוש מהלכי המשפט

 19  . בהקשר לעבירות שיוחסו לו נותרו גלויים לעין

 20בעיקר בבחינת השימוש , אבחן את האסמכתאות אליהן הפנתה המאשימהביקש להסנגור 

 21וגם  בניגוד לעניינו של הנאשם, בפועל שנעשה במסמכים המזויפים נשוא אותן אסמכתאות

 22 הקשר לעניינים בהם הוסיף והגיש אסמכתאות מטעמו בוהעושים ולעניין נסיבות המעשים 

 23  . נגזרו עונשים מקלים כנטען

 24חרטה זו ולפסוק לו וכי יש להאמין ל הבהיר כי הנאשם התחרט והודה בכל מעשיו הסניגור

 25  ".קל יחסית"עונש 

  26 
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 1       ועתר למתן , הביע צערו על העבירות בהן הורשע, הנאשם ניצל את זכות המילה האחרונה  .7

 2ראיתי מה ": וכדבריו, גם משום שלראשונה הוא חווה את חווית המעצר, הזדמנות בעניינו

 3  ".לא יקרו דברים כאלה שוב": וכן "זה כלא

 4   – 2ביחס לנאשם   .8

 5 בהתחשב במצבו ,הסנגור עתר להסתפק בענישת הנאשם על דרך התחייבות וקנס נמוך

 6 עובד וכי אין לו הכנסות או נטען כי הנאשם אינו .הכספי הקשה ואף במצבו הבריאותי

 7  .רכוש

 8נתמך הנאשם ניצל את זכות המילה האחרונה והבהיר כי הוא מצטער על מעשיו וכי הוא   .9

 9עקב אינו עובד תקופה ארוכה חמת שמ, לחודש ₪ 1,300ת הבטחת הכנסה בסכום של קצב

 10  . צבו הרפואימ

 11  דיון וגזירת דין 

 12   1נאשם ל  . 10

 13 20 בכך שנמצאו בחזקתו ,ן הורשע בנסיבות מחמירותהביצע את עבירות הזיוף בהנאשם 

 14.  הנחזים להיות כאלו שמוסדות המדינה מוסמכים להנפיקם,מסמכים מזויפים רשמיים

 15  . יגה הכוללים פרטים של מי שאינו זכאי להחזיק ברשיון נהיגה כדיןשיונות נהי ר,בכלל אלו

 16 שכללה ,שתפעל הנאשם בביתו לשם זיוף מסמכים במסגרת המעבדה המתוחכמת ,זאתכל 

 17עוד החזיק הנאשם בביתו  .שונים ומגווניםתוכנות מחשב ייעודיות וכלי עזר , רכיבי מחשב

 18על אלו הוסיף הנאשם והחזיק . חותמות וחותמים של סמלי המדינה וביקורת הגבולות

 19ם באבידה או  בעליה מחזקת נעלמושרא, פתיפים ובתעודת הזהות המזויבדרכונים המזו

 20  .בגניבה

 21 בהן מסמכים הקשורים לעבירות הזיוףתבניות ומחשב הנאשם הכיל מאות קבצים ובהם 

 22  .הורשע

 23 מבלי שיהא זכאי לכך והתייחסתי בהכרעת הדין ,את מאגר המידעאף הנאשם החזיק 

 24  .להעדר המשקל לעובדה כי פרטי מאגר זה מצויים ברשת האינטרנט
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 1את הליך , בשני מופעים, ושיבשוברכוש החשוד כגנוב ם סמים מסוכניבהחזיק הנאשם עוד 

 2  .כפי שבוצע על ידי אנשי המשטרה מכח צו חיפוש כדיןבביתו החיפוש 

 3בזיוף מסמכים הנחזים להיות מסמכים שכן , חומרת יתר יש לייחס למעשיו של הנאשם  .11

 4ו למנוע שרק לה הסמכות לאשר א, המדינהבריבוניות לפגוע רשמיים של מדינת ישראל יש 

 5  .להיות תושב קבע בתחומה ואהיתר למבקש לבוא בשעריה 

 6שלא הוצאו על ידי הרשויות , תעודת זהות או רישיון נהיגה, היתרים בדמות דרכון

 7 שיקול .טחון המדינה ובתושביהילעזר למבקשים לפגוע בבאף  עלולים להיות ,המוסמכות

 8, נאשם ה.לאומי וכלכלי,  של רשויות המדינה מושפע משיקולים של בטחון מדינידעתן

 9כן את יכולת המדינה להתגונן מפני י פגע באלו וס,ות המזויפותלח ידו בתעשיית ההרשאשש

 10  . עויניםםגורמי

 11בפרטיהם עשה שימוש שלא כדין פגע בצנעת פרטיותם של אזרחים שנאשם  ה-זאת אף זאת 

 12. לבד ממאגר המידע, מצאו בביתושונים כפי שננוספים רטים באמצעות תמונות ופ

 13 עלה כי אין להם כל קשר , כפי שהוגשו במהלך הדיון,מהודעותיהם של חלק מאותם אזרחים

 14אין להם כל מושג כיצד הגיעו פרטיהם לידיו ולא נעלם מהפרטים שמסרו נופך , עם הנאשם

 15  . מוש שנעשה בפרטיהםישל חרדה באשר לש

 16 היתר ובכך רמס את זכותם רטי האזרחים כעולה על רוחו ללא כלעשה בפ, הלמעש, אשםהנ

 17אין המדובר במידע  . תוך שהותיר סיכון ממשי לחשיפתם למעשי מרמה,הבסיסית לפרטיות

 18  .חים אלא בחלק מצפונותיהם של אותם אזרהמתגלגל בראש חוצות

 19 , של הנאשםהבהרתי באריכות בהכרעת הדין את הנסיבות המחמירות העולות ממעשיו

 20המדובר יות ה, היותם פרי מאמץ מתוכנן ושיטתי, באשר להיקף מעשי הזיוף מטעמו

 21העובדה כי שלושה מרשיונות הנהיגה שזייף הנאשם , במסמכים רשמיים של מדינת ישראל

 22כפי שנגלה  של הנאשם וי ועובדת עברו הרלוונטינשאו פרטי אזרחים שלא עברו מבחני ריש

 23  . על ידו במהלך הדיון

 24ולמנוע המעטפה שהכילה את הדרכונים המזויפים ותעודת זהות להעלים את ניסה הנאשם 

 25גם  .מתוך מודעות לממצאים המפלילים שבמקום,  הכל. עריכתו בחדרואת עורכי החיפוש מ

 26 חומרת מעשיו של הנאשם בהקשר .בפעולות אלו יש ללמד כי לנאשם אין מורא מפני החוק

 27 של האמונים על אכיפת החוק קשה לכשעצמה ומעשיו זה מוצאת ביטוייה בכך שעבודתם

 28מטעם העדר מורא זה .  כדבעישם פגעו ביכולתם של השוטרים לבצע את החיפוששל הנא
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 1מאסר מותנה כפי שחל בעניינו לא הועיל שכן גם , מתקשר אף לעברו הרלוונטיהנאשם 

 2  .בעבורו לשם המניעה המתבקשת מהסתבכותו הנוספת בפלילים

 3עבר סיון זיוף שבעברו הוא ינמכך ש ,הפלילייםאת מעשיו והרחיב  שכלל הנאשם, למעשה

 4   . בתוספת לעבירות נלוות,יםניכרובתחכום לביצוע עבירות זיוף בהיקף 

 5 כפי חמשת המופעים של ,עברו של הנאשם כולל אף עבירה של קבלת נכסים שהושגו בעוון

 6  .אותה עבירה בהם הורשע הנאשם דכאן

 7 לא הועילה לו לשם ,כברת דרך משמעותית לקראת הנאשם בענישתו בעבריוצא כי הליכת 

 8  .  העברייני והוא שב למסלול זה ביתר שאתהסטתו מן המסלול

 9כלל בלפגיעה קשה מטעמו מסוכנות פוטנציאל קיומו של  על המורמכלול מעשיו של הנאשם 

 10תנאי  .ית ככל שלא יורחק מן החברה הנפגעת ממעשיו לתקופה משמעות,אזרחי המדינה

 11קשיי זכרונו של הנאשם נדיקציות שעלו במהלך פרשת ההגנה למצאתי באילגישתי מסייע 

 12  .  להעדר הפנמתו את הפסול שבמעשיובאשר רכיבי המעשים המיוחסים לו ואשר לב

 13חרטתו באין . מנע מקבלת אחריות על מעשיוילהלבחירתו  ייחסהת יש להנאשםחובת לעוד 

 14מנע י להכדי לכחד  מבחירתו הראשונית הטיעונים לעונש של הנאשם כפי שנשמעה במסגרת

 15 אין בה די כדי ,גורי כסברת הסנ,העובדה כי המדובר בהחלטה תקדימית. מקבלת אחריות

 16 שעה שפרשת ההגנה הסתמכה רובה ,לגרוע מיכולתו של הנאשם לבחון קבלת אחריות

 17 להמצאות להבדיל מהקשר כלשהו, ככולה על טענת סיכון כפול שלא נמצא בה דבר

 18 בעובדה גם.  טענה שעלתה אך ורק בסיכומים–כים המזוייפים בקבצי המחשב דווקא המסמ

 19  והנרחבתת הניכרידרשותההן כדי לגרוע מאין  , ויתר הנאשם על חלק מעדי התביעההלפי

 20  .על הזמן והמשאבים שנדרשו לצורך כך, ניהול ההליךל בהקשרשל כל הנוגעים בדבר 

 21 המבקש לחזות בשמירה על ,לאינטרס הציבוריבענישת הנאשם העדפתי מתן משקל מכריע 

 22  .הנאשםשל  שפרטיהם שימשו בידיו ,פרטיותם של האזרחיםעל שמירה  הציבור וןבטחו

 23של גמול משולבים אלו משמשים לחובתו של הנאשם ומצדיקים הדגשת אינטרסים כל 

 24גם את הסלידה ובגדר הפנמתו המתבקשת  כדי להעלות על סדר יומו, בענישתומניעה ו

 25  .  מעשיו ואת הוקעתם הנדרשתנוכחשחשה החברה 

 26התייחסות עובדה כי הכרעת הדין טומנת בחובה ל יש להתייחסאכן  ,לזכותו של הנאשם  .12

 27  .י קובץ מחשב להוות מסמך מזוייףבחינת יכולתו של מסמך רשמי המופיע על גבל
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 1כי בתצורתם של המסמכים המזוייפים כפי שנמצאו קבעתי במסגרת הכרעת הדין , כמו כן

 2גם בחרטתו של . כדי לשמש לזכותו במסגרת ענישתויש , בקבצי המחשב של הנאשם

 3קבלת אחריות  יש משום ,טיעונים לעונששלב מאוחר של מסגרת השהובאה באף , הנאשם

 4ולי שיקמשקלם של לא מצאתי כיצד , יחד עם זאת. מטעמו והדבר משמש לזכותומסויימת 

 5 ענישתו  היתה , אך ודאי כי בהעדרם,זכות אלו משיג את שיקולי החובה בעניינו של הנאשם

 6  .  רף גבוה יותרכדיעולה 

 7  בנסיבות העניין בכללותן טעם מספיק כדי לקבוע ריצוי חלקו של המאסר המותנה חבאין

 8הנראה בעתיד י פתח תקווה לשיקום הנאשם יאין מלפנ. ההפעלה בעניינו של הנאשם בחופף

 9 הנדרשים הרתעהבהקשורים בגמול והאינטרסים כדי לגבור על טענות הנאשם ואין בלעין 

 10בחינת סוגי העבירות בהן ובתימוכין בגישה זו מצאתי בעברו הרלוונטי של הנאשם . בעניינו

 11  .הורשע על נסיבותיהן וחומרתן

 12   2לנאשם   .13

 13נוכח עברו של . י משפטהנאשם זוכה במסגרת הכרעת הדין ממופע אחד של שיבוש מהלכ

 14 סברתי כי ,ואף נוכח מצבו הבריאותי והכלכלילעבירה בה הורשע שאינו דומה , זהנאשם 

 15הניבטת הברורה על אף החומרה , במסגרת ענישתואת מלוא שורת הדין למולו אין למתוח 

 16בוש ית עבירת השחומר ל1 התייחסתי בעניינו של הנאשם . בו הורשעהבודדבוש יממעשה הש

 17  .2והדברים יפים גם בהקשר לעניינו של נאשם 

 18אין באסמכתאות אותן הציגו הצדדים משום מקרה דומה בבחינת נסיבות העושים   .14

 19 ענישתם של הנאשמים מורכבת מן השקלול .ייוהמעשים לענייניהם של הנאשמים שמלפנ

 20  .שבענישהנסיבות המעשים והאינטרסים הרלוונטיים ,  האישיותהמתבקש בין נסיבותיהם

 21   –כדלקמן , החלטתי להשית על הנאשמים את העונשיםהמקובץ מכל   .15

 22  -  1לנאשם 

 23  .3/8/2009 - לחישוב מיום מעצרו .  חודשים40לתקופה של  -  מאסר בפועל

 24 מופעל בזאת מאסר על תנאי בן ששה חודשים כפי שהושת על –הפעלת מאסר על תנאי 

 25 במצטבר לעונש המאסר כפי – 18/6/2008 של בית משפט זה מיום 1060/07' הנאשם בפ

 26  .שהושת על הנאשם לעיל



  
  בית משפט השלום בראשון לציון

  ' פפיסמלוב ואח'  נ433להב  3807-09 פ"ת
  

  2010 יוני 28

   
  

 1 – חודשים החל מיום מעצרו 46 עונש מאסר בפועל לתקופה של סך הכל ירצה הנאשם

3/8/2009.  2 

 3יום שחרורו ם משלוש שני אם בתקופה של יםחודש 10 הנאשם יאסר למשך – מאסר מותנה

 4  . זה נסיון לזיוףיעבור על עבירות הזיוף בהן הורשע מכח החוק ובכלל

 5 

 6לוש שנים מיום  אם בתקופה של שיםחודשששה  הנאשם יאסר למשך – מאסר מותנה

 7  .חוק המחשבים ולפי חוק הגנת הפרטיותלפי ות בהן הורשע עבירהיעבור על שחרורו 

 8 

 9 יום שחרורו  אם בתקופה של שנתיים מיםחודששלושה  הנאשם יאסר למשך – מאסר מותנה

 10,  מכוח החוקקבלת נכסים שהושגו בעוון, הסמים ות בהן הורשע לפי פקודתעבירהיעבור על 

 11  . גם כן מכוח החוק והחזקת נכס חשוד כגנוב מכוח החוקשיבוש מהלכי משפט

  12 

 13   .ם תחתיו ימי140או מאסר הנאשם למשך  ₪ 20,000 קנס בסכום של - קנס 

 14   – 2לנאשם 

 15מהיום יעבור על וש שנים ל הנאשם יאסר למשך חודש אם בתקופה של ש– מאסר מותנה

 16 .נוספת כפי זו בה הורשעעבירה 

  17 

 18 10 -לתשלום ב.  ימים תחתיו7או מאסר הנאשם למשך  ₪ 1,000 קנס בסכום של -קנס 

 19  . יום30תשלומים חדשיים שווים ורצופים  החל מעוד 

 20פיגור יעמיד לפרעון מיידי את היתרה שטרם סולקה ויחייב את הנאשם בתוספת פיגורים 

 21  . כדין

 22  .ד המאשימה"יחולטו לשק יושמדו או – )2/ת( כפי הרשימה שהוגשה –מוצגים 

 23  . יום מהיום45זכות ערעור על פסק הדין תוך 

 24  .נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח

 25 

 26  .בהעדר הצדדים, 2010 יוני 28, ע" תמוז תשז"ט,  ניתן היום

 27 

 28  חתימה




