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 13אומנם נכון  ממשי.ולא מצאתי לתת להן משקל  פאטמה  'ע ושל הגבבנתהא. שקלתי את עדותם של 

 14שיחות ביצוע   איבדבר ת אך מאחר שמדובר בעדות נקודתית ינסתרו בחקירה הנגד אלהוא שהעדויות 
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 18המחשב שמתעדים  יל פלטשומשקלם ההכרעה תיפול על  קבילותם לעיל,  בסעיף א'ב. לאור האמור 

 19אם . םמחשב אלה קבילים כראיה לאמיתות תוכנ יפלט םעלי לקבוע אשבמחלוקת. את השיחות 
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 23 מוסדית.שומה ר םלתצהיר ה יםרפוהמצ מסמכיםהתצהיר של שי כי ה בעת טענה לאורך כלוג. הת
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 25כיח מספר תנאים. מתוך אלה רלוונטי ועל מגישו לה ,מוסדיתשומה  רכד. על מנת שפלט מחשב ייחשב 

 26 הקובע כי :()ב( לפקודת הראיות 3)א()36 לענייננו סעיף
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 28מחשב ומפני שיבוש בעבודת "המוסד נוקט באורח סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחומר 

 29 המחשב".
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 2 :כי  "דה בדבר רשומה מוסדיתועת" לתצהיר שכותרתו  4
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 4ני חדירה לחומר מחשב ומפני שיבוש עבודת פמ"פלאפון נוקטת באורח סידר אמצעי הגנה סבירים 

 5מאות אבטחת מידע ברמת מערכות הפעלה ובסיס סי משתמשים ניהול סיוהמחשב ובכלל זה זיה

 6 ים ועוד".נתונ
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 8הצהרה זו הוא של  התעל אמתוולהיחקר ריך להעיד צעה ומי שוזו היא עדת שמ תעדו ברם, ברי כי 

 9 בקיא בדבר.או מומחה אחר איש מחשבים איש טכני או 

 10 

 11 :בהגינותו כיהנגדית ציין שי  בחקירתוהנה כי כן, 
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 13איש טכני , אני לא מומחה לרשתות סלולריות. המערכת זיהתה שהנתבע השתמש אני לא ".........

 14 בכרטיס סים שהיה מקושר לאותו מכשיר".

 15 

 16לפקודת  36תוכנו על פי סעיף של פלט מחשב כראיה לאמתות  וקבילותבלהכיר  בבוא בית המשפט .ו

 17פלטי המחשב של חברת  הנ"ל. 36ולהקפיד היטב על התנאים שנקבעו בסעיף היר היות זעליו להראיות, 

 18" שמבססת דרישה לחיוב כספי על פי מה שנוקב אמת מחשבית"מך מהותי שמשקף סמהם סלולר 

 19תובעת להפוך לאמת עובדתית  ת יבשאמת המחהמשמעה ש תההכרה בפלט כרשומה מוסדיהמחשב. 

 20בגובה השורה  פסק דיןבדמות  משפטית אמתלהפוך את האמת העובדתית ל רךומכאן קצרה הד

 21נדרשת בבוא בית המשפט ליישם וההפקדה התירה הית זהירומחשב. מכאן הפלט האותה תונה התח

 22 לפקודת הראיות.  36את סעיף 

 23 

 24ת תוכנה ולבית ואינו קובע כי רשומה מוסדית מהווה ראיה חלוטה לאמת 36שסעיף לכך אני .  ער ז

 25של לותה קביעצם המרחק בין כגון דא, ות עאך בתביהמשפט כמובן הסמכות לקבוע את משקלה. 

 26 לתה של התביעה קצר. בקלבין הראיה 

 27 

 28 םאינשל התובעת  יםכי המחשב ותהטענלפקודת הראיות,  36למעלה מן האמור, וללא קשר לסעיף  .ח

 29ת ול שיחעלטעות ולדווח  יםיכול םשאיניעלה על הקו ויגנוב שיחות , או צד ג' ות באופן שעיכול לט

 30שעלולים לגרום  יםהמחשב תבעבוד םכלשהאו תקלות ים שיבוש נואו שלא ייתכ כלל ושלא בוצע

 31 לפשבמומחיות שרק מי שמטמובהקות  ותטענכל אלו הן  , שלא ביצע תלקוח בגין שיחומחוב דרישת ל

 32למר שי , עם כל . ןהעיד עליהיכול לבמחשבי התובעת או למצער בדק את כל הנתונים הרלוונטיים  

 33לתצהיר  4סעיף בבעניין זה הן בחקירתו הנגדית והן  ודבריו  זה בענייןהעיד ל תיכולהאין , הכבוד
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 8מתוך  7

 1עדות שמיעה  בעניין שבמומחיות על ידי עד שאינו מה מוסדית" הם ו"תועדה בדבר רששכותרתו 

 2 .עילה לאי קבילותם כפולההמומחה כך ש

 3 

 4בעת חייבת להביא מומחה ת, הנקבילה ראיהכת ואת פלטי השיחבית המשפט יקבל על מנת שי. 

 5. ההיגיון ה הופקו המסמכיםנמכיר את מערכת המחשוב ממאשר מומחה אחר בתחום  ומחשבים א

 6נו כורשים. וכן שייתממאחורי דרישה זו הוא שמאגר מידע ממוחשב ניתן לשינוי על ידי גורמים לא  

 7מחה ך על מוכה אשר יגרמו לספק בדבר נכונות המידע שבמאגר. לפיבחומרה או בתוכנ תקלות

 8מפני וירוסים, שנעשה לה גיבו שיגרתי, שלא , שמערכת המחשוב מוגנת מפני פריצותד  ילהע םיהמחשב

 9במשך השנים אזי  היו תקלות בחומרה ובתוכנה מיום איסוף הנתונים, שאם הוחלפה חומרה או תוכנה

 10שאין גישה למאגרי המידע פרט לקבוצה קטנה וידועה של עובדים  ולכל  ,יהעברת הנתונים בוצעה כראו

 11 ,מיד תעתים מזומנות, שסיסמאות של עובדים שעזבו מבוטלולאשר מתחלפת סמה שונה יאחד יש ס

 12 ועוד כהנה וכהנה הגנות מפני פעולות ואירועים אחרים אשר יכולים להטיל ספק בעיני בית המשפט

 13 במאגר המידע.בנכונות המידע שנמצא 

 14 

 15 חוקה מלענות על הנדרש.רשל מר שי הנ"ל ברי כי הצהרתו הכללית 

 16 

 17התובעת להוכיח כי פלטי המחשב  הכי בתיק זה לא הצליח , על בסיס כל האמור לעיל, אני קובע ,אפוא

 18מהווים רשומה מוסדית לתצהיר התובעת ט"ו נספחים פירוט השיחות שבמחלוקת מתעדים את ש

 19 כוח ראייתי. חסרי וכראיה  ועל כן  הם בלתי קבילים לפקודת הראיות,  36כהגדרתה בסעיף 

 20 

 21 2155319079שיחות לחו"ל התחיל כבר בחשבונית  ןכה יהבה על כך שהחיוב בגיישלמבעת ותהי"א. 

 22. לא בכדי 14סעיף  -ראו תצהירו של שי  .21.1.2013עד  22.12.2012שמתייחסת לתקופת החיוב שמיום 

 23בחנתי את החשבונית  הנ"ל סכום החיוב בגין חיוג לחו"ל באותה חשבונית.  תאלא מציינת התובעת 

 24ל כן אין בסיס לטענת עו ₪ 85וממנה עולה כי החיוב בגין שיחות לחו"ל הוא חיוב מזערי בסך של 

 25. החיוב החריג ביותר בגין אצל הנתבע צריכה להדליק נורה אדומה הנית הזו הייתובעת כי החשבוהת

 26. הנה כי 2013 ופברואר מרץ  2013 ברוארפשל ינואר ת העוקבות וא בשתי החשבונילחו"ל הו תשיחו

 27ינואר ) של  הנושהראהחריגה ונית בבל את החשיקלאחר ששתבע ב הדבר עם טענת הנשכן מתיי

 28אך הקו לא נחסם וכשקיבל וביקש לחסום את הקו לשיחות לחו"ל ריע תר והשהתק  (2013 פברואר

 29ם לציין כי  אם במאגרי וכבר היה מאוחר. זה המק (2013 פברואר מרץ ) שלאת החשבונית השנייה 

 30בע  תנסותר את טענת ה דבראין ה 19.3.2013 -ת הקו הוא בימה לחסין של פניובעת התיעוד הראשותה

 31מלל ל. כאן מדובר בהזנת ת לחו"וחית שמקשר מספר רב של פעמים לפני כן וביקש חסיתולפיה הוא ה

 32 נציגים בשר ודם  ולא על ידי המחשב והאפשרות כי היה מחדל אנושי ממשית.ל ידי של תוכן שיחות ע

 33כך ומן הסתם התקבלה אצל הנתבע אחרי תאריך זה   21.3.2013   מה גם שהחשבונית של מרץ היא עד
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 8מתוך  8

 1עוד לשיחות לחו"ל כי הנתבע ביקש חסימת הקו  ראהמ 19.3.2013יום בקשת ניתוק משהתיעוד של 

 2 ית החריגה השנייה.לפני שקיבל את החשבונ

  3 

 4 סוף דבר:

 5 

 6 ל נדחית."התביעה בגין חיוב שיחות לחו

 7 

 8 .₪  4,133בסך של  ושיחות בארץ על החוב בגין ציוד  קע לא חלבהנת 

 9 

 10 .₪  4,133 בעת את הסך של וע ישלם לתבהנת

 11 

 12 .₪ 1,500 ות משפט בסך של אבעת הוצוע לתבהנת םישל ,כן כמו

 13 

 14 , בהעדר הצדדים.2016מאי  13, ה' אייר תשע"וניתן היום,  

        15 

 16 

 17 

 18 

 19 


