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 :בעניין  וולף-פזית בת צבי פרלמוטר  
  ד"כ עו"י ב"ע תמר אולמןד "עו המערערת

   - נ ג ד - 

  מדינת ישראל 
  ד"כ עו"י ב"ע פרקליטות מחוז חיפה המשיבה

 

 1  דיןפסק

 2 

 3  :דר' השופט י

 4 

 5  משפט השלום-האישום וההליך בבית .1

 6בו הרשיע ביום , )סוקול'  רהשופט(משפט השלום בחיפה -ערעור על פסק דינו של בית 1.1

 7 . את המערערת בעבירות שתפורטנה בהמשך10.4.03

 8 חודשים לריצוי בעבודות 4גזר עליה עונש של מאסר בן , לאחר שמיעת טעונים לעונש

 9 חודשים לתקופה של שנתיים בגין עבירה מן העבירות בהן 6מאסר מותנה בן , שירות

 10 . שעורים10-סר לתשלום ב חודשי מא2ח או " ש12,000הורשעה וקנס בסך 

 11 

 12שעבדה כעורכת דין במחלקת התביעות במשטרת , תמצית כתב האישום היא שהמערערת 1.2

 13ניצלה את עבודתה שם כדי להוציא ממחשבי המשטרה מידע ופרטים , ישראל תחנת חדרה

 14בעיקר בכך שמסרה אותם לידיד שהיה בעל קשרים , ועשתה בהם שימוש, ביחס לאנשים

 15 .  ותעם משרד לחקיר

 16לחוק ) 1)(א(499עבירה לפי סעיף , העבירות בהן הואשמה הן קשירת קשר לביצוע פשע 

 17 . 1977-ז"תשל, העונשין

 18 

 19המשפט שמע את הראיות מתחילתן ועד -המערערת כפרה בעובדות כתב האישום ובית 1.3

 20המשפט תיקה של המערערת ובו -במהלך שמיעת הראיות נעלם ממזכירות בית. סופן

 21 .קוריםהמוצגים המ

 22 

 23, מורכב מראיות נסיבתיות, חומר הראיות שהוצג בפני השופט סוקול בערכאה הראשונה 1.4

 24הביאו , שבצרופן עם הסתמכות על חוות דעת של מומחית וכן על ממצאים של מהימנות

 25 .את השופט למסקנה שאשמתה של המערערת הוכחה
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 1 

 2 הכרעת הדין .2

 3, יצד נתגלו המעשים המיוחסים למערערתאינני רואה צורך לפרוס כאן את היריעה כ 2.1

 4 . המשפט על יסוד הראיות שהיו בפניו-ואביא את תמצית הממצאים של בית

 5 

 6לוי שעמו היו למערערת יחסי ) מתי(בעקבות התלונה נערך חיפוש בביתו של אחד מתתיהו  2.2

 7ובהם שמות , )16/ת(בתא הכפפות במכוניתו נמצאו מסמכים כתובים בכתב יד . ידידות

 8, ולגבי חלקם גם הוספו נתונים בדבר רישום פלילי, מספרי תעודות זהות של אנשיםו

 9 זוהה על ידי העד לוי ככתב ידה של 16/כתב היד בת. בעלות בכלי רכב וכיוצא באלה

 10 . המערערת

 11 

 12צריך לציין כבר כאן שבכתב האישום המקורי הואשם גם לוי כשותפה של המערערת וכמי  2.3

 13 .שבי המשטרה ועשה בו שימוש במהלך עיסוקושקיבל ממנה חומר ממח

 14 .הוא הודה והורשע, תוקן כתב האישום לגביו, בהסדר שנעשה עם לוי 

 15 

 16 נבדקו המחשבים במשטרת חדרה והוברר שהחומר הוצא משם לבקשת 16/על יסוד ת 2.4

 17שכאשר , המשפט קיבל את עדותו כמהימנה-ובית, נה העיד'מחאג. נה'מוחמד מחאג, תובע

 18לא היתה מצוידת עדין בקוד גישה למחשב שיאפשר , ערערת במחלקת התביעותהוצבה המ

 19והיא , נה את הקוד שלו'מסר לה מחאג, לפיכך. לה הוצאת פלטים הדרושים לה לעבודתה

 20 .ומסתבר שלא רק לצרכי עבודתה, עשתה בו שימוש להוצאת פלטים לצרכי עבודתה

 21 

 22בבדיקה שנערכה על . ו פלטי מחשבבחיפוש שנערך במשרדה של המערערת ובביתה נמצא 2.5

 23לא נמצא , ידי החוקרים בתיקיהם של אנשים שפלטים בענינם נמצאו אצל המערערת

 24גם לגביו . רק אחד מאלה היה מיוצג על ידי המערערת. רישום כי פלטים כאלה נמסרו לה

 25 .צילמו את חומר החקירה, או הנאשם עצמו, לא נרשם שהמערערת

 26 

 27בדיקה זו העלתה .  עם נתונים במשרד שבו שותף לוי16/ות בתהחוקרים השוו את השמ 2.6

 28 .מופיעים במחשבי החברה כמי שבגינם נעשתה חקירה, 16/שיותר ממחצית השמות בת

 29את מי יש לחקור וגם את , מנהל המשרד העיד שלוי נהג להביא למשרד את פרטי החקירה 

 30 . תוצאותיה

 31שהוצאו למשרד החקירות , פועליםהמשפט היו גם הזמנות עבודה של בנק ה-בפני בית 

 32 .  16/לבין השמות בת, ונמצאה התאמה בין שמות שבגינם ביקש הבנק מידע
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 1 

 2כי לא קיבל מן המערערת , העיד בניגוד להודעותיו במשטרה, שבינתיים הודה והורשע, לוי 2.7

 3בהודעתו במשטרה אמר , כאמור. חומר ממחשבי המשטרה אלא לענינים אישיים שלו

 4 . מידע נוסףשקיבל גם 

 5בתא הכפפות במכוניתו על ידי חוקרי " הושתל "16/שת, לוי טען באחת מגרסותיו 

 6 . המשפט דחה את הטענה-בית. המשטרה

 7 

 8הוא בחר לקבל חלק מדבריו . השופט סוקול מתיחס בהרחבה לשאלות מהימנותו של לוי 2.8

 9סמך שנכתב  שנתפס במכונית כמ16/לענין זיהוי המסמך ת. של לוי ולדחות חלק אחר

 10לפיהם הוא , המשפט בין השאר על דבריו של לוי-הסתמך בית, בכתב ידה של המערערת

 11לוי גם מסר פרטים למשטרה על שיחה . מזהה את כתב ידה של המערערת על המסמכים

 12לדברי ). עוד לפני החקירה( נשאר אצלו 16/בה אמר לה שהמסמך ת, שקיים עם המערערת

 13 . בקשת שיחזיר לה את המסמךאמרה לו המערערת שהיא מ, לוי

 14ונשכחו , בכתב ידה, גרסה זו של זיהוי המסמכים כמסמכים שנכתבו על ידי המערערת 

 15 .עלתה גם בעימות שנעשה בינו לבין המערערת, במכוניתו

 16 

 17 . המערערת הכחישה את כל המיוחס לה 2.9

 18 

 19 16/ת .3

 20יא קבעה ברמת ה. פ לכתבי יד"המשפט היתה חוות דעת של מומחית מז-בפני בית 3.1

 21, כאמור.  נכתבו בכתב ידה של המערערת16/שהמסמכים ת, הוודאות הגבוהה ביותר

 22, בשלב מאוחר נעלם תיק המוצגים והמערערת הגישה חוות דעת של מומחית לכתבי יד

 23וקבעה שלא ניתן לבצע בדיקה של , שהעידה על עצמה שאין לה ניסיון בתחום הפלילי

 24 .  זיהוי כתב יד על יסוד צילומים

 25 

 26והגיע למסקנה , פ ועל ראיות נוספות"המשפט התבסס על חוות הדעת של מומחית מז-בית 3.2

 27השופט ניתח את . במכוניתו של לוי" הושתל"שהמסמך נכתב על ידי המערערת וכי לא 

 28, והגיע למסקנה כי המערערת הוציאה את הפלטים מתיקי המשטרה, הראיות שהיו בפניו

 29וכי מסרה מסמכים אלה ללוי שעשה בהם , נה'ובע מחאגתוך שימוש בקוד שמסר לה הת

 30 .שימוש לעסקיו

 31 
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 1כי לא נעזרה במעמדה במשטרה כדי , המשפט לא האמין לגרסתה של המערערת-בית 3.3

 2לפיהם פלטים מקורים נמסרים גם לסנגוריה , ולא קיבל את הסבריה, להוציא פלטים

 3 אינו 16/ת טענתה שהמסמך תהוא גם לא קיבל א. ומגיעים לגופים שונים מחוץ למשטרה

 4 .כתוב בכתב ידה

 5 

 6, השופט סוקול התיחס לטענת המערערת לפיה נפגמה הגנתה כאשר נעלם תיק המוצגים 3.4

 7וכל ,  אצל מומחית לכתבי יד מטעמה16/משום שהיא לא יכלה לבדוק את המסמכים ת

 8ענין זה השופט הזכיר ל. מה שהיה בידה היו צילומים שלא ניתן היה לעשות בהם שימוש

 9. וניתן היה לעשות את הבדיקה קודם לכן, את העובדה שהמוצגים נעלמו בשלב מאוחר

 10המשפט הוסיף -בית. ולא כעילה יחידה לדחות את הטענות, הדברים נאמרו כהערת אגב

 11ומקורו בתקלה שסיבותיה לא , וקבע שלא ניתן ליחס את העלמות התיק למאשימה

 12 . המשפט-ברורות במזכירות בית

 13 

 14ולא קיבל את גרסת , שופט התיחס לחוות הדעת שנתנו המומחיות ולעדויותיהןה 3.5

 15הוא מפנה לדברים . המומחית מטעם ההגנה לפיה לא ניתן לחוות דעה בהעדר המקור

 16והוסיפה שנקודות אחרות , לפיהם מצאה נקודות זהות, שכתבה המומחית בחוות דעתה

 17כי , המשפט המחוזי בחיפה-בביתעוד כתב שמצא בפסק דין שניתן . לא ניתנות לבדיקה

 18לפיה מעולם לא קבעה זהות של כותב על , בניגוד לטענת המומחית מטעם ההגנה בפניו

 19 . הרי נהגה אחרת בחוות דעת שהגישה בתיק אזרחי, סמך צילום

 20 המשפט התרשם כי המומחית של ההגנה-בית 

 21 

 22, כלשהיבדרגת סבירות , לא עשתה מאמץ כן לנסות ולהגיע למסקנה כלשהי"... 

 23 . ביחס למסמכים שבמחלוקת

 24לכאורה גם לגישתה ניתן היה לנסות ולהשוות ולציין בדרגת סבירות נמוכה 

 25אך המומחית לא עשתה , האם מדובר בכתב ידה של הנאשמת אם לאו, מוודאות

 26 ).  להכרעת הדין35סעיף " (כן

 27 

 28ל ספק שזהו שוכנעתי מעבר לכ"... , השופט סוקול כתב כי ממכלול החומר שהיה בפניו 

 29 ).36סעיף " (אכן כתב ידה של הנאשמת

 30 

 31 

 32 
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 1 הטענות בערעור והדיון בהן .4

 2המשפט לא נתן משקל מספיק לסתירות -כ המערערת כי בית"בערעור טוענת ב 4.1

 3שלא עשתה , עוד היא טוענת למחדלים בעבודת המשטרה. בגרסותיהם של עדי התביעה

 4 . את כל הבדיקות הנדרשות

 5שיש , ומבקשת להסתמך על דברים שאמר, סתירות בדברי העד לויהיא חוזרת ומפנה ל

 6  . בהם כדי לתמוך במערערת ולא הפריכו את גרסתה

 7 

 8מעבר לטענה כי הגנתה של המערערת קופחה עקב העלם תיק המוצגים ובו המסמכים  4.2

 9 היא טוענת כי עלה בידי המערערת , המקורים

 10 

 11קובעת כי כתב היד המופיע על ד אשר תומכת בגרסתה ואשר "להמציא חוו"... 

 12 ). לנימוקי הערעור18סעיף " ( אינו כתב ידה של המערערת21/ת- ו16/גבי ת

 13 

 14המשפט ולא כך יכול היה לראות זאת כל מי שקורא את חוות הדעת -לא כך ראה זאת בית 4.3

 15בחוות דעת זו מוצאת הכותבת דמיון מסוים בין ). 3/נ(של המומחית מטעם המערערת 

 16היא ממשיכה וכותבת שחסרים .  לבין דוגמאות כתב ידה של המערערת16/תכתב היד ב

 17אם הכתב הוא של , על יסוד הצילומים שלפניה, ולכן היא לא יכולה לקבוע, לה נתונים

 18בוודאי שאין בחוות דעת זו כדי לתמוך בגרסת המערערת , מכל מקום. המערערת אם לאו

 19 .שכתב היד אינו שלה

 20 

 21, בהכרעת הדין המפורטת והמנומקת לכל שצריך היה להתיחסהשופט סוקול התיחס  4.4

 22לפיה המערערת , המבוססת גם על קביעות של מהימנות, משמעית-והגיע למסקנה חד

 23 . ביצעה את העבירות המיוחסות לה

 24 

 25 . לא שמעתי בנימוקי הערעור כל טענה המצדיקה התיחסות נרחבת 4.5

 26כדי לחפש חוות דעת , "חקירה"לבצע כ המערערת טוענת כלפי השופט שלא היה צריך "ב 

 27להודיע להם על , ראוי היה לזמן את הצדדים, ואם עשה זאת, סותרת של המומחית

 28 .הממצא ולאפשר לנותנת חוות הדעת להתיחס לטענות

 29 

 30 

 31 
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 1 

 2לעומת קביעה , המשפט לקביעת המומחית בפניו-אינני רואה פסול בהתיחסותו של בית 4.6

 3 . סותרת בתיק אחר

 4וקובע שאין קשר של סיבה ומסובב בין , המשפט רופא כעד מומחה-בביתכאשר מופיע 

 5פסק דין לפיו קבע , המשפט מוצא במהלך כתיבת פסק הדין-ובית, מחלה לבין תופעה

 6 . אין מניעה שיסתמך על כך, אותו מומחה דברים הפוכים בתיק אחר

 7אפשרות ראוי לזמן את הצדדים ולתת להם , ברור שאם יש בכך כדי להכריע את הכף

 8, המשפט את קביעותיו על ענין זה-לא ביסס בית, בעניננו, עם זאת. להתיחס לטענה זו

 9כלפי , המשפט-של בית, לכאורה  מוצדקת, וניתן רק לראות אותם כהערת ביקורת נוספת

 10 .מי שטוען למומחיות בתחום של זיהוי כתבי יד

 11 

 12ל עדותו של לוי בדבר זיהוי כ המערערת טוענת עוד כי השופט לא יכול היה להסתמך ע"ב 4.7

 13 . כתב ידה של המערערת

 14 נכתבו 16/המשפט בקביעתו כי המסמכים ת-דבריו של לוי אינם הבסיס היחיד של בית

 15פ "מדובר בעדות התומכת בממצאיה של המומחית מטעם מז. בכתב ידה של המערערת

 16 . ובראיות נסיבתיות אחרות

 17לזהות , חסי ידידות קרובים עם המערערתשקיים י, המשפט נימק מדוע יכול היה לוי-בית 

 18 . לוי גם הבהיר כיצד הגיע המסמך למכוניתו, זאת ועוד. את כתב היד

 19היועץ ' מעוז נ 3846/91צ "בג, לאפשרות להעזר בראיות שאינן של מומחים לזיהוי כתב יד 

 20 . 438, 423) 5(ד מו"פ, המשפטי לממשלה

 21 

 22וכי ראוי שהעונש , זר על המערערת חמורכ המערערת כי העונש שנג"לחלופין טענה ב 4.8

 23השופט התיחס לטעון זה . שנגזר על לוי ישמש כקנה מידה ראוי לענישה של המערערת

 24כי במסגרת ההסכמה שהושגה בין לוי לבין )  בגזר הדין9סעיף (הוא הבהיר . בגזר הדין

 25 מעמדו עוד הוא מצביע על שוני בין. תוקן כתב האישום וחלק מסעיפיו נמחקו, המאשימה

 26 .של לוי לבין מעמדה של המערערת ועל נסיבותיו האישיות של כל אחד מהם

 27 

 28שכן בעוד שהוא עשה , החומרה שבמעשיה של המערערת גדולה בהרבה מאשר אצל לוי 4.9

 29הרי המערערת מעלה ביחסי האמון שנתנו בה המדינה , שימוש במידע שקיבל שלא כחוק

 30ישה למאגרי מידע האמורים לשמש המאפשר לה ג, והמשטרה וניצלה את מעמדה

 31 . למטרות אחרות, למטרות לחימה בפשע בלבד

 32 
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 1 

 2. ברור שאין מקום לזהות בין העונשים, כאשר מצרפים גם נתונים אלה למסכת הכוללת 

 3את כל , כפי שעולה מנימוקי גזר הדין, העונש שנגזר על המערערת מתון ולוקח בחשבון

 4 .השיקולים הצריכים לענין

 5 . אני מציע לחברי לדחות את הערעור על ההרשעה ועל גזר הדיןאשר על כן  

 6 

 7 

 8 

 שופט,  דר'  י

 9 

 10 : ברלינר' השופט ש

 11 . אני מסכים

 12 

  13 

 שופט,  ברלינר' ש

 14 

 15 

 16 ]:  ד"אב[לינדנשטראוס ' הנשיא מ

 17. בגין העבירות שיוחסו לה בכתב האישום, )סוקול. השופט ר (10.4.03המערערת הורשעה ביום . 1

 18ייחס למערערת ביצוע עבירות בכך שניצלה את מקום עבודתה כעורכת דין כתב האישום מ

 19, בכדי להוציא ממחשבי המשטרה מידע ופרטים ביחס לאנשים, במחלקת התביעות במשטרה

 20הכל , בעיקר בכך שמסרה אותם לידיד שהיה בעל קשרים עם משרד חקירות, ועשתה בהם שימוש

 21 . דר.ט יהשופ, כפי שפורט בהרחבה בפסק דינו של חברי

 22 

 23 חודשים אשר ירוצה 4הוטל עליה עונש מאסר בפועל למשך , בגין הרשעתה בדין של המערערת

 24 . 12,000₪ חודשים וקנס כספי של 6מאסר על תנאי למשך ,  בעבודות שירות

 25 

 26ואני מסכים לדעתו באשר לדחיית הערעור , דר. קראתי בעיון את פסק דינו של חברי השופט י. 2

 27 . על הכרעת הדין

 28 

 29 
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 2מצאתי כי קיימת הצדקה להתערב בגזר הדין שהוטל על המערערת , באשר לערעור על גזר הדין

 3 והינה 12היא אם חד הורית לילדה בת , למערערת נסיבות אישיות קשות. בבית משפט קמא

 4במסגרת הטיעונים לעונש בבית , כפי שנאמר על ידי באת כוחה של המערערת. מפרנסת יחידה

 5רק לאחרונה החל בעלה להשתתף בתשלום המזונות של ). גם בבית משפט זהשנטענו (משפט קמא 

 6 .עד כה התקיימה המערערת מחסכונות בלבד. ילדתם

 7שאינה רווחית עדיין ולכן לא , המערערת עובדת בחברת מחשבים, כ של המערערת"לדברי ב

 8 .משלמת לה את משכורתה

 9 

 10אני סבור כי יש להתערב , מערערתבשל הנסיבות האישיות הקשות של ה, לאור האמור לעיל. 3

 11 ₪ 3,000בגזר הדין בדרך של הפחתת סכום הקנס שהושת על המערערת ולהעמידו על סך של  

 12 .בלבד

 13 

 14 

 נשיא, לינדנשטראוס' מ
 ]ד"אב[

 15 

 16 

 17 

 18 .  לדחות את הערעור על ההרשעה ועל גזר הדין, לפיכך הוחלט על פי רוב דעות

 19 

 20  .  קיבלו עותקי פסק הדיןכ הצדדים והם"התוצאה הודעה למערערת ולב

 21 

 22 . )2004 בפברואר 5(ד "תשס,  בשבטג"היום י

 23 

  24 

נשיא , לינדנשטראוס. מ שופט, ברלינר. ש שופט, דר. י

 )ד"אב(

 25 

 26 

 27 ס.א051עפ 003549/03


