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 עמית מיכלס שופטה כבוד בפני 

  

        

 בעניי�:בעניי�:בעניי�:בעניי�:

  

  מדינת ישראל

  מחוז מרכזפרקליטות  –באמצעות עו"ד מירי ביטו הראל 

 

 

  מאשימהה          

          

  נגד

  חגי שפרינג

 שרו נהרי ועו"ד נסי� לביאעו"ד  ב"כ באמצעות

           

 נאש�ה          

  

  הכרעת די�

  

את משאיר ועלי תוכ פדופילי, תמונות וסרטוני� בבאמצעות תכנת שיתו� קבצי�  המורידאד� הא� 

של אות� סרטוני�  מפרסםכ ייחשב תכנת השיתו�,תו� תמונות שהוריד בתיקיה בהסרטי� וה

  ותמונות?

 כוללי� תכני�חשודי� כשנמצאו במחשבו של אד� ה אלפי קבצי�ש הא� וכיצד נית לקבוע

  � נצפו על ידי חוקרי המשטרה?קבציהשעה שלא כל , פדופיליי�, אכ כוללי� תכני� אלו

  

  כרעת הדי.ה הדורשות הכרעה במסגרתאלו ה שתי השאלות המרכזיות 

  

 כתב האישום

  

החזקת פרסו� תועבה,  –שומי�. האחד ינגד הנאש� הוגש כתב אישו� המייחס לו שני א  .1

פרסו� תועבה אסור  –), והשני החוק(להל:  1977 –) לחוק העונשי התשל"ז 3(ב214עבירה לפי סעי� 

  (ב) לחוק.214ובו דמות של קטי, עבירה לפי סעי� 
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 סרטוני� ותמונות ובה� תוכ פדופילי התקני�במספר החזיק הנאש� , הראשו�האישו� פרט על פי 

  לפי העניי):  הסרטונים והתמונות :(להל יכונו

בייט, בשתי ג'יגה  93תמונות, בגודל  3237 –סרטוני� וכ  951 –כ החזיק נטע ש במחשב הנייח שבביתו

  תיקיות.

ג'יגה בייט,  134תמונות בגודל  27,389 –סרטוני� וכ  1030 –החזיק כ נטע שעל גבי דיסק קשיח נשל� 

  בשתי תיקיות.

  תמונות. 16 –החזיק כ נטע ש LG g3על גבי הטלפו הנייד שלו מסוג 

  

העביר הנאש� לאחרי� שזהות� במועדי� שוני� שאינ� ידועי� במדויק,  ,על פי פרט האישו� השני

 באמצעות תוכנת, זאת סרטוני� ותמונות של קטיני� וקטינות בעלות תוכ פדופיליאינה ידועה, 

emule  (אימיול)מחשב בביתובה החזיק ב.  

  

היא "תכנת שיתו� קבצי מחשב ברשת האינטרנט,  emule בחלק הכללי של כתב האישו� נטע שתכנת

המאפשרת להתחבר, באמצעות רשת האינטרנט, לש� העברת נתוני� בי שני מחשבי� או יותר עליה� 

  "מותקנת התוכנה, לרבות תמונות וקבצי וידאו.

  

 יומעטי� העד היו� המשפטי נבו מלמד על כ� ש חיפוש במאגרבפתח הדברי� אציי ש  .2

בנסיבות כתב האישו�  פרסום חומר תועבהבעבירה של נאשמי� לדי המקרי� בה� הועמדו 

(ב) לחוק)  214(ס' חומר תועבה ובו דמות קטי  פרסוםבעבירה של  אד�האשמת שלפנינו, קרי 

 החזקת, להבדיל מהוכחת עצ� emule מסוג   בתכנת שיתו� קבצי� השתמש אותו אד� בנסיבות בה

ג� א� אי מדובר בפע� הראשונה בה הועמד לדי בישראל אד� בגי . ) לחוק)3(ב 214החומרי� (ס' 

/עבירה זו בנסיבות כתב האישו�, הרי שהטענות השונות בהקשר של פרסו� באמצעות תכנת ה 

emule  ,14845/06/14ו� פ"ת) טר� זכו להתייחסות בפסיקה (ראו ת"פ (של, ככל שידיעתי מגעת 

 מדינת ישראל נ' שני 4779/10/13ות"פ  ,)30.03.2016( מדינת ישראל נ' קרילקר

למקרה  הדומותבנסיבות  הפרסו�בעבירת  , בי השאר,�מיהנאש והורשעאמנ�  ה�ב ),02.03.2014(

  .במסגרת הסדר טיעו) � בעובדות כתבי האישו�הודאת הייתה פרי �, אול� הרשעתשלפנינו

  

לצור�  emule–מקרי� בה� נאשמי� הועמדו לדי בגי שימוש בתכנת ה דוגמאות למנגד, נית למצוא 

, אול� העבירה היחידה שיוחסה לה� היא עבירת ההחזקה, מבלי שהתלוותה הורדת תכני� פדופיליי�

 מדינת ישראל נ' צנעני 1058/09אליה עבירת הפרסו� (ראו למשל ת"פ (שלו� רחובות) 

ת"פ  );06.12.2010( מדינת ישראל נ' אלימלך 10672/12/08; ת"פ (שלו� חיפה) )11.07.2010(
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מדינת ישראל  490/08/11) וע"פ 07.07.2011( מדינת ישראל נ' גורביץ 6961/09/08

). באופ דומה לא יוחסה )עניין גורביץ) שנית בעקבותיו (להל: 10.01.2012( נ' גורביץ

 (שלו� ראשל"צ) בתוכנות שיתו� אחרות (ת"פנאשמי� שהשתמשו ג� במקרי� של  פרסו�עבירת ה

   .)עניין לוריא) (להל: 15.01.2017( מדינת ישראל נ' לוריא 42667/02/15

  

  תשובה לאישו�ה

  

הודה הנאש� בהחזקת חומרי� בעלי תוכ פדופילי,  ,מסר בכתבלאישו�, אותה בתשובה   .3

  .המיוחסי� לו בכתב האישו� אול� חלק על מספר� של הקבצי� בעלי תוכ זה

בה לצור� הורדת תכני� רבי�  והשתמש, emule , שהחזיק בתוכנתהשתמש במרשתתהנאש� הודה ש

  למחשבו, ביניה� ג� תכני� בעלי אופי פדופילי.

, אול� חלק בו תכני� בעלי אופי מיני בה� נחזי�, בי היתר קטיני�שהנאש� הודה שהחזיק על גבי מח

 מכילי� תוכ פדופילי וכ שהיה מודע לכ� pedoעל העובדה לפיה כל הקבצי� המסומני� בסיומת 

   ומני� באותה סיומת מצוי תוכ פדופילי.שבכל הקבצי� המס

את הכמויות הנאש� הודה שהחזיק ברשותו חומר העולה כדי פרסו� תועבה, הכחיש על א� שלפיכ�, 

  ג� את העובדה שבכל אחד מהקבצי� מופיעי� קטיני� (הוכחת הגיל). כמואישו� כתב ההמפורטות ב

  

אשר לעבירת הפרסו� המתוארת באישו� השני, הכחיש הנאש� שהעביר או שהיה מודע להעברת 

  הקבצי� ממנו לאחרי�, "ה במעשה וה במחדל".

  

  על /ראיות התביעה וההגנה במבט 

  

על הודעת הנאש� רי המשטרה שטיפלו בתיק, על עדויות חוק בעיקר ראיות התביעה הסתמכו  .4

, על חומרי המחשב המגווני� שנתפסו אצל הנאש�ו), 10, ת.9ת/על דוחות התפיסה ( ,)1ת/( במשטרה

של הנאש� הטלפו הנייד החומר שהופק מתו� מכשיר ו )13ת/( שהוגש כמוצג ובכלל זה הדיסק הקשיח

  ודיסק). 8, ת/7ת/(

, )4ת/, סיפר על נסיבות גבייתה ()1ת/( הודעת הנאש� במשטרה רס"ב אלי לוריא שגבה את 1ע"ת 

  ).3ת/ ,2ת/שוני� הקשורי� לתוצרי המחשב שנתפסו אצל הנאש� (מזכרי� ובאמצעותו הוגשו 

שני� ומשרת במשטרת ישראל משנת  13רס"ב דרור בוזגלו העיד על כ� שהוא חוקר סייבר מזה  2ע"ת 

 לבדוק את כיווני החקירה במטרהאת הפעולות שער� בשלב הראשוני של החקירה  פירט. העד 1993

את הדר� בה העתיק את הקבצי� שנמצאו ה בכונ הקשיח וה בדיסק החיצוני של  תיארו) 5ת/(

  ). 15ת/, ז5ת/ – א5ת/( emule ית הורדת הקבצי� של תכנתי, ובכלל זה בתיקהנאש�
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מזה  חוקר מחשב מיומכ שני� ומשמש 25במשטרת ישראל מזה המשרת רס"ב משה זילברמ,  3ע"ת/

הציג הבדיקות שביצע ו פירט את, emule –שיטת העבודה של תכנת ה אודות , הסביר על שני� 14

  ).12, ת/11ת/טבלאות מסכמות שער� בעקבות ממצאיו (

  מסמכי� נוספי� שנערכו על ידי חוקרי� אחרי� הוגשו בהסכמת ההגנה.

  

, אליה� אתייחס בהמש�, כאשר שני מסמכי� שהוגשו הסתמכו על דברי הנאש� בלבדראיות ההגנה 

 מטע� התביעה ועליה� הדגשותמוקד� יותר כראיות בשלב מסמכי� שהוגשו למעשה ) הינ� 2נ/, 1נ/(

  ב"כ הנאש�.של  שונות

  

  החזקת חומר תועבה ובו דמות קטי�: 1אישו� 

  

  והסרטוני� בה� מופיעה דמות קטיכמות התמונות  /השאלות שבמחלוקת 

  

הקבצי� כפי שהחזיק חומר בעל תוכ פדופילי, אול� חלק על כמות , כאמור, הנאש� הודה  .5

הנאש� לא ידע להצביע על כמות אחרת של קבצי� מזו המוזכרת בכתב בכתב האישו�.  הנטע

מאלפי מהקבצי�  האישו�, וטע שעל המאשימה להוכיח נסיבה זו בדר� של פתיחת כל אחד ואחד

  וצפייה בתוכנ�.

טענת הגנה נוספת, הקשורה לטענה הראשונה, נגעה לדר� הוכחת גיל הילדי� המופיעי� בתמונות 

ובסרטוני�, שכ ג� א� נית לראות שמדובר באנשי� צעירי�, לא הוכח הגיל המדויק של כל אחד 

   ואחד מה�.

די בבדיקות שנערכו על ידי חוקרי דרוש, על מנת לעמוד בנטל ההוכחה ההמאשימה, מנגד, סבורה ש

  .מטעמה ובחומרי� הגולמיי� שהוגשו ,המשטרה

ומהי הדר� שעל  פדופיליהתוכ האת כמות הקבצי� בעלי  לקבוענשאלת השאלה כיצד נית מהאמור 

כיצד נית  /? שאלה זו מורכבת משתי שאלות משנה. האחת המאשימה לנקוט על מנת להוכיח זאת

הא� יש צור� לפתוח כל קוב2 וקוב2  –להוכיח את גיל הקטיני� הנצפי� בסרטוני� ובתמונות? השנייה 

 בו מופיעה דמות קטי, או שמא נית להתבסס על נתוני� תועבה על מנת להוכיח שהוא מכיל סרטו

  במספר התקני�.על ידי הנאש� ואלפי הקבצי� שתויקו  אחרי� שלא יחייבו את פתיחת מאות

  

  

  

  גיל הקטיני�
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ל ראיות סוגי� שוני� שנית ללמוד מדמויות הנראות בתמונות ובסרטוני� על גילאי ה  .6

. האפשרות להסתמ� על ראיות נסיבתיות לצור� הוכחת היסוד משפטהוצגו במהל� השנסיבתיות 

לצור� היסוד העובדתי  חדש, ובמקרי� מסוימי� נקבע העובדתי של עבירת החזקת הפרסו� אינו

 לבית המשפט התמונות עצמן שהוצגואף מבלי  של עבירת ההחזקהבעבירה  הרשעה

/46330לוד) /מרכז ', שאושר בהמש� על ידי בית המשפט המחוזי בע"פ (מחעניין לוריא(ראו: 

מוש בראיות נסיבתיות לביקורת על אפשרות השי .)22.10.17( לוריא נ' מדינת ישראל 06/17

על מונח התועבה  –ראו אס� הרדו� "קבצי� מוצפני�, חוק מוצפ לצור� הרשעה בעבירת ההחזקה 

מדינת ישראל נ'  42667/02/15בעקבות ת"פ  –ועל הרשעה בהחזקת חומר תועבה ללא עיו בחומר 

) 18), בעמ' 2017( 5, כתב עת מקוו� &המשפט ברשת: זכויות אד� , 70מבזקי הארות פסיקה  לוריא",

 :  )."קבצים מוצפנים" הרדוף(להל

זה המקו� לציי שבשונה מעניי לוריא, במקרה שלפני ההגנה אינה חולקת על כ� שיש להרשיע את 

  הנאש� בעבירת ההחזקה, והמחלוקת מתמקדת א� בשאלת מספר הקבצי� אות� החזיק הנאש�.

  

  דברי הנאש�

  

שציי בחקירתו שהוא מחפש בי היתר  ,להסתמ� על דברי הנאש� עצמו ישבראש ובראשונה   .7

אמר הנאש� בחקירתו לדוגמא כ� . גילאי� המפורשי� בה� הוא מתענייה, תו� ציו תכני� פדופיליי�

  :65/66) ש' 1ת/(

  

  ש. מה אתה רוש� בחיפוש של התוכנה שמשמשת אות� להורדת הקבצי�?

אני מציין את , 10,11,12יו, ילדות בנות ת. כל מה שמעניי אותי, נשי� בהר

  הגילאים.

  

  ): 138/141ובהמש� (ש' 

  

  במחשב?בני ארבע ש. אז למה יש ל� סרטי� של 

  ת. מצאתי והורדתי.

  ש. אז למה לא מחקת?

  ת. יכולתי למחוק אבל השארתי אות� על ההארד דיסק לצור� סיפוק מיני אישי בלבד.

  

ביקש להוריד תכני� מסוג מסוי�, אלא שהוא ידע לנקוב  מדברי הנאש� שלא רק שהואצא ולמד 

בגילאי� מדויקי� של הילדי�, וביקש סרטוני� ספציפיי� שיענו על דרישותיו ועל העדפותיו. הנאש� 



  
  בית משפט השלום בראשון לציון

    
  מדינת ישראל נ' שפרינג 33493�08�17 ת"פ

  
  

 34 מתו� 6

ידע "לדקדק" ולנקוב בגילאי� מסוימי� הוא אלא ש ,לא רק שהוריד תכני� פדופיליי� באופ כללי

   אחרי�.גילאי� אשר שמענייני� אותו יותר מ

  

  15, ת/ח5ת/ –א 5ת/ציו מפורש של גיל ומילות קוד  /הסתמכות על שמות הקבצי� 

  

הגיעו למסקנה שמדובר בקבצי� בה�  הסבירו כיצדחוקרי המשטרה שבדקו את הקבצי�,   .8

חוקרי משטרה מיומני�, המשרתי� שני� ארוכות הינ�  החוקרי� שהעידו לפנינראי� קטיני�. 

סיגלו מסגרת שירות� עברו הכשרות שונות, הסייבר בפרט, כאשר ב תחו�ובבמשטרת ישראל בכלל 

 , למרבה המזל, לאור� השני� איננוהחוקרי� ות וניסיו חיי� בתחו� הפדופיליה. הידע שצברו מיומנוי

  ., ומשכ� יש לית משקל נכבד למסקנותיה�נחלת הכלל

התמונות, הסביר שנית להגיע למסקנה כי , שער� כאמור את הבדיקה הראשונית של בוזגלוהחוקר 

  ):15/17ש'  13מדובר בחומר תועבה ובו דמות קטי בהתבסס על מספר פרמטרי� (עמ' 

  

שיכול לראות את "האחד החזות, אתה פורס את התיקייה בפורמט 

שם בט אחד. וההיבט השני זה י, גוללי� מסתכלי�, זה ההתמונות

המספר מסמל את  12, 11ספרי� ומ yoמניסיו רוב� מכילי�  – הקובץ

   ".pthc הגיל, או מספרי� אחרי� או שמות של קבצי� "

  

  ):15/20ש' 16ובהמש� בחקירה נגדית (עמ' 

  ש. כשאת� מבצעי� בדיקות את� לא צופי� בכל הקבצי�?

ת. נכו. זה לא ריאלי כפי שהסברתי קוד�, יש מאפייני� לתכני� מסוג 

  פדופיליה מראות...

  לפעמי� המראה מטעה, לא תמיד זה הכלל, כמו בכותרות?ש. אבל 

ת. לכ מנסי� לכסות את הכל. ג� הצד החזותי וג� בצד של שמות 

  הקבצי�.

  ש. אז אי� אפשר לדעת?

  ת. תצי2 בקבצי� ותראה.
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, א� מבלי לפתוח את הקוב2 עצמו, בוזגלואות ציל�  "previewואכ, עיו בחלוניות ה"  .9

צי� כוללי� את אחד או יותר מהסימני� הבאי�: גיל הקטי או הקטינה, הקוד הקבשמות מראה שכל 

pthc  שמשמעו)Pre-teen hardcore( בה נראי� אחת , תמונה לרוב  ,הילדאו  ילדמתו� הסרטו

", והכל באופ שאינו מותיר girlאו " " boyבעירו� או בתנוחה מינית ברורה, או שימוש במילי� "

   שני�. 4ואפילו  6, אול� ג� לא מעט בגילאי 8/14, לרוב בגילאי� ילדיםבמקו� לספק שמדובר 

המצביע באופ חד  ,, לא אחת במלי� קשות ובוטותנותיאור תוכלעתי� כולל ש� הסרטו א� את 

אופיו של האקט המיני, אר2 מוצא� של הילדי�, וציוני� על , ובכלל זה ו המיניהקשרמשמעי על 

  .ביצועיה� בסרטו

הכותרות נלקחו ( להמחשת האמור, תו� שאבקש מראש את סליחת הקורא דוגמאותיא מספר להל אב

 . לתיקייה זו אתייחס בהמש�emule–שבתו� תיקיית ה  Incoming תיקייתשהיא – א5ת/מתו� 

  ): באופ נפרד בהיותה תיקיית השיתו�

  

2PTHC – B- thai Boy 9yo fucks Woman mom – VERY GOOD.  

(PTHC Center) (Opva) (2014) Fucking 11Yo Daughter In Sky  

(pthc frifam lolifuck) 9yo wuth glasses strips and has orgasm (So4  

(pthc) NEW 2016 Pedo Childlover 8yo Daddy`s Little Girl JM 03 avi 

(Pthc) Cambodian 11yo Thai Prostitute Gets Little Puss 

8YO Cute, willing Girl Fucked By 10yo Boy – Excellent penet4  

Pthc Aki – 9Yo Thai Girl Legs Spread Vibrator On Clit.mpg  

Pthc – Lucy 6yr New 4yo Girl Mod 35 (Uk Sockets) 1504 

Preview Of Opva Pthc 2016 11Yo Mekussa Amazing Show In Bath O4 

  

ודומה שכל מילה  ,סרטוני� ותמונות אלפיס לעוד ג� ביתר התיקיות ביח כותרות דומות נית למצוא

  נוספת מיותרת.

  

" ושהוגש א� 14.08.17 1(העמוד שסומ במקור בתיק החקירה "מ.ז.  11ת/עיו בכ� למשל,   .10

קבצי� כוללי� את צירו� האותיות  24קבצי�, שמותיה� של  31, מעלה שמתו� )2נ/כ מטע� ההגנה

pthc  אוpedo בשילוב  23, ובשמותיה� של) קבצי� מצוי גילו של הקטי או הקטינה הנצפי� בסרטו

). לא אחת שמו של קוב2 כולל ה 9yoאו  12yr. לדוגמא: years oldשמשמעות�  yoאו  yrהאותיות 

הקבצי�, שבמקרה זה שמספר עיו במסמ� זה מלמד  צירופי האותיות וה את גיל הקטי.את אחד מ
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בלבד (הקוב2  2סימני� הללו (אותיות או גיל) עומד על מהא� לא אחד בה� לא מופיעי�  ,ה� סרטוני�

   ).13 –הראשו והקוב2 ה 

, כתב החוקר זילברשטיי שהוא ער� סינו של כל התמונות 11ת/דוח החיפוש הפותח את ב 10סעי� ב

נכללו שני הסרטי�  דכיצוהסרטי� אל מול התמונות והסרטי� בעלי האופי הפדופילי. נשאלת השאלה 

. מאחר שעניי זה לא עלה כותרת הסרטו לא כוללת את אחד הסימני� המזהי�הללו ברשימה ג� א� 

י� תכני� מכילשניה� שני הסרטוני� ומצאתי שבקטעי� מתו� י צפיתבמהל� החקירה הנגדית, 

חד כולל תוכ פדופילי מובהק, כלומר, נית לראות באופ  1שסרטו מס' בעוד ע� זאת,  .פורנוגרפי�

קיי� ספק , הרי שלגבי הסרטו השני, בילדה מבוצע מיניהמעשה הש ,לפי מבנה הגו� והפני� ,משמעי

 .צעירה מאודמדובר באשה נית לראות בברור שקטינה, ג� א� של הא� הדמות המופיעה בו הינה 

  .מצולמותה תאחלגילה של  � ספק רק בנוגעקבצי�, קיי 31כלומר, מתו� רשימה של 

  

החזיק הנאש� על א� שההגנה בהקשר זה הייתה שאחרת שהועלתה מטע� טענת משנה   .11

שבכל הקבצי�  כ�לא היה מודע לוא במחשבו תכני� בעלי אופי מיני בה� נחזי� בי היתר קטיני�, ה

  מצוי חומר פדופילי.  pedo אוpthc  תאותיוהמסומני� ב

  

  , זאת ממספר טעמי�.זו של הנאש� אינה סבירה בעיני ואינה מתיישבת ע� השכל הישרטענה 

  

� ייפדופילי� בכלל ויפורנוגרפ תכני�כמי שצור� על עצמו הנאש� כבר במהל� חקירתו במשטרה העיד 

בה� הוא צור� תכני� המדויק  . העובדה שהנאש� לא זכר את מספר השני�מספר שני�מזה  בפרט

הסתייע  במהל� שני� אלו .בודדות מדובר בשני� שאי מצביעה על כ� )55, ש' 37, ש' 3ש'  1ת/(אלו 

בחקירתו מסר הנאש� במספר תוכנות ובמספר אתרי�.  איתור הקבצי� הפדופיליי�לצור� הנאש� 

 1ת/( , אול� במקביל לה הוא גולש ג� באתר רוסיemule–במשטרה שהוא משתמש בעיקר בתכנת ה 

הנאש�, י התק emule–את תכנת ה ). 109, ש' 97ש'  1ת/רי� נוספי� שאת שמ� לא זכר (), ובאת57ש' 

) ומכא נית לקבוע שגלש ג� 41ש'  1ת/מועד החקירה (על המחשב מספר חודשי� לפני  ,לדבריו

  באתרי� נוספי� טר� התקנתה. 

את מושגי הבסיס שורת ההיגיו מחייבת שאד� המצוי ברזי עול� הפורנוגרפיה והפדופיליה יכיר 

  או מילות הקוד, לא יגיע אל מבוקשו. , דרכי החיפושהמרכיבי� אותו, שכ ללא הכרת המושגי� הללו

  

 ד"ר ויסמונסקיהיטיב לתאר בי גולש המרשתת ה"רגיל" לבי הגולש הפדופיל  הקיי� את השוני

 –), התשע"ה 118 בעקבות חוק העונשי (תיקו מס' /"קידו� המאבק בפדופיליה המקוונת  במאמרו

", 2014 /), התשע"ד 2והצעת חוק הגבלת שימוש במקו� לש� מניעת ביצוע עבירות (תיקו מס'  2014
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ויסמונסקי "קידום המאבק בפדופיליה (להל:  181י' (תשע"ה)  מאזני משפט

   :195בעמ'  )המקוונת

  

צרכ� הפדופיליה באינטרנט, באופ�  מובהק יותר ממשתמש האינטרנט "

מגלה אקטיביות רבה עוד יותר. הפדופיליה באינטרנט אינה  הרגיל,

"קופצת" למשתמש באמצעות פרסומת ("באנרי�"), אלא יש לתור 

אחריה באתרי� ייעודיי� לכ,, ברשתות סגורות ובמקומות מוכמני� 

ברשת. על כ� החשש מפני טעויות או צריכה אקראית של תוכ� פדופילי 

   ".אינו תוא� את המציאות

  

, אות� אגר הנאש� וסידר אלפי קבציםוס� על כ�, עיו ברשימות, הכוללות כאמור נ  .12

וזרות ומופיעות ח pedoאו  pthc) מראה שהמילי� 60/61ש'  1ת/שוני� (התקני� הבתיקיות שונות ב

 אי מדובר במילי� אקראיות. משכ�, היכולת של הנאש� או של כל אד� , ושפעם אחר פעםבה

  סבירה בעיני. לי� אלו אינה יממבמהל� הקריאה "לחמוק"  את רשימת הקבצי� אחר הקורא

לכ� יש להוסי� את העובדה שאות� קבצי� ממוקמי� בסמיכות לקבצי� אחרי� שעל א� שהמילי� 

pthc  אוpedo  ,מילי� מפורשות אחרות הנוגעות לגיל הקטיני� אינ מופיעה בה�, הרי שמופיעות בה

  .קבצים מכילים את אותו סוג של תכניםכל קבוצת השבאופ המצביע על כ� 

  

הודאת הנאש� שהוא כמות הקבצי� הגדולה שנתפסה במחשבי הנאש�,  /לסיכו� נקודה זו   .13

, העובדה שלדבריו אלוההתעסקות ארוכת השני� ע� חומרי� צור� תכני� פדופיליי� לאור� שני� ו

), 107ש'  1ת/לצור� כ� סיוע מאחרי� (הוא עצמו הוריד את הקבצי� למחשב שלו מבלי שקיבל 

לאלפי קבצי� בעלי תכני� פדופיליי�, שבכול� מופיעי� אות� "שמות לאור� השני� שנחש�  העובדהו

להעדר מודעות  וקוד" המאפשרי� את החיפוש ואת ההגעה אליה�, מקשה עד מאוד לקבל את טענת

  .לדחותה משכ� מצאתיו של אות� קבצי�הפדופילי אשר לתוכנ� 

  

  מספר הקבצי�

  

14.   .  בדיקת הקבצי� נערכה על ידי שני החוקרי� לוריא וזילברשטיי

של התיקיות על מנת לבדוק את כיווני  מהירההחוקר לוריא הסביר שתפקידו היה לבצע בדיקה 

. בי יתר הבדיקות, נית להעלות על )18, 13החקירה האפשריי� בשלב הראשוני של החקירה (עמ' 

אותו, התרשמות  , ניסה לסחוטשחשוד יצר קשר כזה או אחר ע� קטי לכ� האפשרות דקה הדעת שנב
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החשוד שאלות שיישאל העל סוג  ש בכוח� להשפיעמכמות התיקיות והקבצי� וכיו"ב ממצאי� שי

הא� יש מקו� הממונה קצי הג� על החלטת בהמש�  להשפיע ת�כולש בישיו ,בחקירתו הראשונית

  לעוצרו.

יותר או שה� עוברי�  בצורה מעמיקההממצאי� נבדקי� הבדיקה הראשונית  לאחרעוד הוסבר ש

). ואכ, לאחר ביצוע הבדיקות הראשוניות, עבר תיק החקירה 10/13ש'  13לחוקר פורנזי אחר (עמ' 

לצור� ביצוע  ,עבירות מחשב מיומ ומוסמ� מטע� המשטרהזילברשטיי, שהינו חוקר לחוקר 

  העבודות הפורנזיות.

  

בחומרי המחשב שנתפסו  ביצעבו תיאר את הבדיקות ש 11ת/וקר זילברשטיי ער� את הח  .15

 )14.08.17( 2ושסומנה על ידו מ.ז. 11ת/בטבלה שצורפה ל, אות� סיכ� וואת ממצאי אצל הנאש�

  :)הטבלה(להל תכונה: 

  

 

PC  USB HD  

Arch pict.  Arch mov.  Pictures movies  Arch pict. Arch mov. pictures movies 
2777  91  600  946  27279  112  6950  1014  

Non  pedo non pedo non pedo non pedo non pedo non pedo non pedo non pedo 
0 2777 0  91  140 460 80 866  0  27279  0  112  6841  110  94  918  

  
  

  .של זילברשטייאלו  �מספר הקבצי� המפורטי� בכתב האישו� נסמ� על ממצאילמעשה, 

  

שביצע את את האופ בו פעל לצור� גיבוש הנתוני�, והסביר הסביר זילברשטיי  עדותובמסגרת 

   :במספר שלבי�הבדיקות 

(כמו למשל  עליה עמדנו לעיל במילות החיפוש נער� סינו באמצעות שימוש בשלב הראשו

pedo, pthc ,yo( .  

לתיקיות החשודות בעיניו כמכילות חומר פדופילי, בשלב השני לאחר הסינו הראשוני, נכנס החוקר 

  שמאו ספק בלנותר בסנ החוצה את הקבצי� לגביה� מו בצורה ויזואליתדק ובהוא אות

בדגש על איברי המי, מראה הפני�, של המצול�,  תו� הסתמכות על מראה גופו , זאתמדובר בבגיר

  ).25עמ'  27.3.18בגרות, שיער וכיו"ב (פרוטוקול מיו� 

ולאור העובדה שכמות הקבצי� העצומה לא אפשרה לו לפתוח כל קוב2 בנפרד מזער בשלב השלישי, 

  (ש�, ש�). סרטוןכל תמונה מתוך לראות לו החוקר את הקבצי� באופ שאפשר 
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את החומרי�  , כפי שנית לראות, לא רקבה צייבטבלה, כאמור כ� החוקר יאת מכלול הנתוני� ס

, זאת לצור� את הקבצי� שאינ� חשודי� כפדופיליי� , אלא ג�שנמצאו כבעלי תכני� פדופיליי�

  בתו� לב", שלא נטענה במקרה זה. ת קבצי�"אקראיות" או "הורד מניעת טענת הגנה אפשרית של

  

צילומי המס� שצורפו, בלאחר ששמעתי את הסברי החוקרי�, עיינתי בטבלה שהוכנה ו  .16

הנאש� שהוא  , כאמור,תיק זה, בו הודהבנסיבות  הינה סבירה הדר� בה נבדקו הקבצי�תי שמצא

בדיקות אלו משלבות  .יש צור� לבדוק אלפי� רבי� של קבצי� כאשר מנגד ,צור� תכני� פדופיליי�

 סינו חומר שנמחק ולא שוחזר (עדות מילות הקוד השונות, בסיס ל שנער� עסינו ממוחשב בי

הסרטו עצמו  ה ויזואלית שלבדיקה חזותית של תמונה מתו� הסרטו, ובדיק), 20/26זילברשטיי עמ' 

  במקרי� הבודדי� בה� אי וודאות לתוכנו. 

לאור המסקנה אליה הגעתי נית היה לעצור את הדיו כבר בשלב זה ולהסתפק במכלול הראיות 

אול�, בשונה מעניי לוריא, וומספר�.  , לרבות גיל הקטיני�,תכני הקבצי�� הוכחת הנסיבתיות לצור

) 13ת/(הנאש� שהוצא ממחשב  הדיסק הקשיח המקוריבמקרה זה הוגש לבית המשפט 

באופ שמאפשר צפייה ), 7ת/וכ דיסק גיבוי של הקבצי� שהופקו מתו� מכשיר הטלפו של הנאש� (

  אמצעית מהתכני� המופיעי� בה�. בקבצי� השוני� והתרשמות בלתי

לבחו את  , להבדיל מחוקרי המשטרה,בית המשפטבאיזו דר� אמור ואול� כא מתעוררת שאלה 

הא� מצופה מבית המשפט לעיי בכל אחד . כ� למשל לא ברור , א� בכללהסרטוני� והתמונותאלפי 

אחד ואחת מהדמויות  גילו של כלואחד מהקבצי�, לספור אות�, למיי אות�, לחוות דעתו על 

  המופיעות בה� תו� ניתוח מדוקדק של המעשי� הנראי� בה�?

ריבוי הקבצי�, ל , ונית להסתפק, בשי� לבו בשלילהז היש להשיב על שאלדומני שבנסיבותיו תיק זה, 

פדופילי�,  תכני�המכילי� רבי� אינו חולק על כ� שהחזיק ברשותו קבצי� לפיה הוא נאש� לגרסת הו

מחליפה את הבדיקות מדובר בבדיקה שאין בפרט כאשר מדגמית, דיקה בבביצוע 

  .החוקרים בצעוש

  

  בדר� מדגמית ראיותבדיקת 

  

בכ� הכיר  והמחוקק שיטת המשפט הישראלית,בדיקת מוצגי� בדר� מדגמית אינה זרה ל  .17

לצור�  די יהיה בבדיקת חלק ממנו בלבד, במיוחד מצבי� בה� כמות החומר הנבדק היא גדולהבש

  בחוק ובפסיקה. שנקבעו, בתנאי� הוכחת סוג החומר וכמותו

אפשרות לקבוע שקבצי� שעינו של בית המשפט לא שזפה יכללו בגדר "תועבה" בהסתמ� ביקורת על ה

שהשווה מצב דברי� זה להרשעה בעבירת שימוש בס� מסוכ ללא הובעה על ידי ד"ר הרדו�, על שמ�, 

חשוד שהשתמש בס� מסוג מסוי�, או כאשר חשוד מכחיש מציאת הס�, בהתבסס על הודאת 
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שהשתמש, א� קיימות ראיות לכ� שהחומר החשוד כס� דומה לחומרי� מסוכני� אחרי�, בלי יכולת 

  ).20, עמ' "קבצים מוצפנים"הרדוף לבדוק את החומר במעבדה ולוודא את מהותו (

  

לגביה נקבעו בחוק  הסמי�,רות עבימתחו� דווקא  מעניי שהדוגמא המוזכרת במאמר הגיעה  .18

בכ� שבדיקת הכירו בתי המשפט ובשעה ש מנגנוני בדיקה שאינ� מחייבי� בחינתו של כל פריט ופריט,

  מעבדה אינה תנאי להוכחת סוג הס�.

לא כלל  במצב דברי� בו החומר החשוד כס�שנית לבסס הרשעה בעבירת סמי� ג�  כ�, למשל, נקבע

סתמ� על כל אחת , אלא בהבדר� של בדיקת מעבדה לאו דווקאלהוכיח את סוג הס� א� ו ,נתפס

 דוד אפללו ואח' נ' מדינת ישראל 639/79(ע"פ  מדרכי ההוכחה המקובלות

, של החומר החשוד עדויות בדבר צורתועל  , בי היתר,בתו� כ� נית להסתמ�. )3, פסקה )06.05.1980(

עוד כהנה וכהנה ו ,הודאה בהחזקתו או אמירה מפלילה אחרתו, צבעו ודר� אחסונו, אופ השימוש ב

 –(שלו� ת"א  (ת"פ לפיה מדובר בס� מסוכיחידה סימני� שבהצטברות� יחדיו מובילי� למסקנה 

  .))20.11.2012( מדינת ישראל נ' יצחק דבאש 51429/02/12 יפו)

  

19.  , ללא בחינתו במעבדה ג� בחוק הוכרה האפשרות להוכיח שחומר מסוי� ייחשב כס� מסוכ

פקודת הסמי� המסוכני� [נוסח חדש], ל) 4(31סעי� דגימות הסמי� המוסדרות בזאת בדר� של 

 (להל:  1991 –ובתקנות הסמי� המסוכני� (בדיקה מדגמית של סמי�), תשנ"א  ,1973 –תשל"ג 

  ).הסמים תקנות

: "עדות עד מומחה בהתא� לתקנות שהתקי שר חזקה לפיה פקודת הסמי� קובע) ל4(31סעי� 

ן סוג הסם, משקלו, ילעניהמשפטי� על בדיקה מדגמית שנעשתה בס�, תהיה ראיה 

 הנאש�החשוד או לסתירה על ידי  חזקה זו ניתנת , כל עוד לא הוכח היפוכה".כמותו וצורתו

ופעת השימוש בחומרי� (ב) לחוק המאבק בת9ראו סעי� /(חזקה זו אומצה א� לגבי חומרי� מסכני�  

  .)2013 –מסכני�, תשע"ג 

, שהוצא MDMAבצורת כדור בליעה, כדוגמת  , למשלנקודת המוצא היא שס� מסוכ הנמכר לציבור

 מתו� חבילה גדולה יותר של כדורי� שכול� נראי� זהי�, ארוזי� באריזות זהות, הוא ס� מסוכ

הכדורי�, שנראי� כאמור אותו דבר, השתרבב  מאותו סוג, ג� א� קיי� חשש לכ� שבי מאות או אלפי

  תרופה שאיננה ס� מסוכ.  , לצור� הדוגמא,לו כדור שהוא

הוא הדי כאשר נבדקי� שקי� המכילי� ס� מסוכ מסוג קנביס, שנתפסו באותו מקו�, שנראי� 

 אי כל אפשרות מעשיתבמצב שכזה, א� מוב הוא ששמריחי� אותו דבר. וזהי�, שאוחסנו יחדיו, 

נאש� לבדוק כל צמח בנפרד. שיטת הדיגו� מאפשרת לבחור צמחי� מסוימי�, לבדוק אות� ולהרשיע 

על סמ� הבדיקות המדגמיות בהחזקת כל הכמות, ג� א� קיי� סיכוי מסוי� שמבי מאות או אלפי 

  ס� מסוכ.  נחשב שאינותמי� הצמחי� השתרבב לו ג� צמח 
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שאחד הבולי� הינו בול של דואר ישראל או לכ� סיכוי  , ג� א� קיי�LSDבדר� דומה נבדקי� בולי 

  .שאחד הבולי� לא נמרח בחומר הפעיל שהופ� את הבול התמי� לס� המסוכ

  

) כ"בדיקה של יחידה אחת או מספר 1"בדיקה מדגמית" מוגדרת בחלק ההגדרות (תקנה   .20

המכוונות לשמש ראיה יחידות אשר נבחרו באופ אקראי, מתו� מספר רב יותר של יחידות דומות, 

  ."לכלל היחידות

  בהמש� מוגדר המונח "יחידה" כ"טבליה, כמוסה, אמפולה, בקבוק או אריזה יחידתית כלשהי".

מבי התנאי� שמציבות התקנות לדיגו� נית למצוא את הדרישה שהדיגו� יעשה רק לגבי יחידות 

א� יש לכל אחת מה, לפי העניי,  (א)), כאשר יחידות ייחשבו כדומות 2שקיי� ביניה� דמיו (תקנה 

(ב)). בהמש� מובאי� הכללי� המסדירי� את  2"צבע, צורה, ממדי� וסימו דומי� זה לזה" (תקנה 

), כאשר ככל שהכמות הולכת וגדלה היחס 4מספר היחידות אות יש לדגו� מתו� כלל הכמות (תקנה 

בכמות מסחרית של יחידות, נקבע שדי בי הכמות למספר היחידות שיידגמו הול� וקט. ככל שמדובר 

  ).3בבדיקה של יחידה אחת בלבד מתו� כלל היחידות שלגביה נעשית הבדיקה המדגמית (תקנה 

התקנות א� אינ מוציאות מכלל אפשרות שתוצאות הבדיקה יצביעו על קיומ� של סוגי� שוני� של 

  ).6ת ס� מסוכ (תקנה סמי�, או שמתו� כלל היחידות שנדגמו יתגלו יחידות שאינ מכילו

) והצור� להותיר "מרווח ביטחו" 7כ הוסדר בתקנות כיצד ייקבע המשקל או הנפח של הס� (תקנה 

  (ד)).7ברישו� המשקל או הנפח הכולל של הס� (תקנה 

  

בדיקת קבצי� פדופיליי�, כפי המקרה שלפנינו.  צור�הוראות דומות לא נקבעו ל, לכל כידוע  .21

לצור� בדיקת ג�  בתקנות הסמי�ע� זאת, אי זה אומר שלא נית להסתייע בעקרונות שנקבעו 

בתו� של הקבצי� בי הקבצי� ומיקומ� הגיאוגרפי הקיי� , זאת לאור היק� החומר, הדמיו קבצי�

שעה שמדובר בסמי� שנחזי� הנערכת ב יתמדגמ ת סמי�ער אני לעובדה שלהבדיל מבדיק .התיקיות

  . לחלוטי הקבצי� שלפני אינ� זהי� ,להיות זהי�

חשוב לזכור שהבדיקה המדגמית במקרה זה אינה באה לקבוע את תוכ הקבצי� ואת מספר�, ואול�, 

, כפי שהוסבר לעיל, באופ שיאפשר ו על ידי חוקרי המשטרהרכאלא באה להוסי� על הבדיקות שנע

  פט לבחו את סבירות הבדיקות והסינו שנעשו במהל� החקירה.לבית המש
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, צפיתי במספר עיוניומאחר שהראיה הטובה ביותר, קרי הדיסק עצמו הוגש ל לאור האמור,  .22

  , ולהל אביא את ממצאי ומסקנותי:מכל אחת מהתיקיותותמונות של סרטי� מצומצ� 

  

ה לבי הדמות ילדאו ה ילדהתאמה בי גיל הברוב� המכריע של הקבצי� שנדגמו ישנה   א.

בטבלה)  PCהנצפית וכ בי כותרת הסרטו לבי המתרחש בו. רק באחד הקבצי� במחשב הנאש� (

תוכ פדופילי, וכל שנראה  מצאתי) לא girl, והמילה pedo ,pthcשבכותרתו הופיעו שלוש מילות קוד (

המסקנה המתבקשת היא  .ר מיניללא כל הקשבו הוא ילדה קטנה רוקדת כשהיא לבושה 

ש� הכולל את אחת ממילות הקוד באמצעות ער� נית לו שמסוי�  קוב2ש קיימת אפשרות לכ�ש

  החוקר את הסינו הראשוני, לא יכלול תוכ פדופילי או חומר תועבה.

", נראו boysשני סרטוני� שעל א� שהכותרת שניתנה לה� כללה את המילה "במקרה אחר מצאתי 

את נית לזהות בנקל . ע� זמבצעי� אקט מיני אחד מה� שני גברי� צעירי� שאינ� קטיני�בכל 

   שניתנו לאלפי הקבצי� האחרי�. במבנה ובצורה מכותרות לחלוטי שונה  שכותרת שני הסרטוני�

על פי רוב תמונות וסרטוני� רבי� נוספי�,  ותכולל )archive(תיקיות הקבצי� הדחוסי�   ב.

נוספות של קבצי� דחוסי�, שבתו� כל אחת מה תמונות וסרטוני� משנה ולעתי� א� מספר תיקיות 

על ל קוב2 דחוס נספר כשהעיד זילברשטיי א� על פי כ, . , שמספר� יכול להגיע א� לעשרותנוספי�

  .לטובת הנאש�ממילא עלת , עובדה הפובלבד תמונה או סרטו אחד כוללכידו 

. בתמונות הראשונות קטנהתמונות של ילדה  84) היו USBבאחד הקבצי� בהתק הנייד (  ג.

כתמונות בעלות  בהכרחבה  הלא ירא, הב צופה מ הצד המביטש , באופנראית הילדה כשהיא לבושה

ככל שמתקדמי� בצפייה ברצ� התמונות, מקבלות התמונות משמעות מינית  ע� זאת,תוכ פדופילי. 

. מאחר מובהקת תמינינוגעת בעצמה בצורה ו הבגדישכ אותה ילדה נראית כשהיא מסירה את , ברורה

שהתמונות מופיעות ברצ� אחד והצופה בה מתקד� כמי שצופה בסרט בהילו� אטי, נצבעות כל 

  בגוו פדופילי.א� גיל הילדה, בשי� לב לזה, התמונות בגוו מיני, ובמקרה 

כחלק שלעתי� תמונה הנראית תמימה במבט ראשו, יכול ותיחשב בהמש� מצביעה על כ� דוגמא זו 

ע� . תועבההתמונות אותה במניי , ומכא שיש להכליל ג� מרצ� תמונות הכוללות תכני� פדופיליי�

סוגיית מספר הקבצי�, נוכח העובדה שממילא  לע אי לדוגמא זו כל השפעהזאת, כפי שהוסבר לעיל, 

  מדובר בתיקיה של "קוב2 דחוס" שנספרה על ידי זילברשטיי כתמונה אחת.

בחלק קט מהסרטי� לא רואי� אמנ� את פני המצולמי�, אול� נית להבחי בנקל, על פי   .ד

גו� תוא� את הגיל שמראה ה ה. נוס� על כ� מצאתיילדבאו  בילדמראה הגו� המצול�, שאכ מדובר 

שני קבצי�, שעל פי כותרת� האחד הוא של ילדה במהל� הבדיקה ב צפיתיהמציי בכותרת הקוב2 (

  ).4והשני של ילדה בת  9בת 
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קבצי�, השל  מדויקה �מספרבכתב האישו� את המאשימה לא ציינה  ,כפי שנית לראות  .23

שימוש בתבנית זו עמדתי היא שסרטוני�").  951/כהערכה בלבד (למשל "ציינה את המספר כאלא 

לו היו חוקרי כפי שהוסבר, שנמצאו.  הבודדותההתאמות  /מענה הול� לאי  נותבניסוח כתב האישו� 

המשטרה פותחי� וצופי� בכל אחד ואחד מהקבצי� הדחוסי�, צפוי היה מספר התמונות והסרטוני� 

שנספרו ככוללי�  קיומ� של הקבצי� הדחוסי�לאור  , זאתבמידה רבה כלפי מעלהלנסוק דווקא 

  .סרטו או תמונה אחת בלבד

  

  סיכו� ביניי�

  

24.   מאות הסרטוני� והתמונות בה נראות דמויות הנחזות להיות דמויות של השילוב הקיי� בי

שניתנו לרוב� המוחלט של הקבצי�, הכולל בי היתר את הייחודיי� שמות ה, בשילוב ילדות וילדי�

תואמת ה את המעשה המיני המתואר כאשר בחלק מהקבצי� מופיעה תמונה מתו� הסרטו הגיל�, 

בעלי התוכ הפדופילי , ושעה שכל הקבצי� ילדהאו הילד בכותרת שניתנה לקוב2 וה את גיל ה

שהקבצי� החשודי� ככאלו שאינ� כוללי� תכני� מסודרי� ברצ� אחד באותה תיקיה, ולאחר 

ושעה שהנאש� אישר שהוא מזמי מראש תכני� בה� הוא  ,חוקרי המשטרהעל ידי פדופיליי� נצפו 

די בהצטברות� של כל אלו כדי להגיע למסקנה  –לדי� בה� הוא מעוניי לצפות מציי את גילאי הי

, ג� א� לא נית להצביע ילדי� וילדותהחד משמעית לפיה הדמויות שנראות בתמונות ה דמויות של 

  על גיל� המדויק.

    

אשר למספר הקבצי� שהכילו התיקיות, מאחר שהנאש� הסביר שהוא צור� בי היתר ג�   .25

והעובדה בהינת שלא נערכה בדיקה פרטנית של כל קוב2 וקוב2,  תכני� פורנוגרפי� שאינ� פדופילי�,

 ,אני שנמצא על ידי מספר מזערי של סרטוני� ותמונות שאינ� נחשבי� כחומר תועבה ובו דמות קטי

" על ידי המאשימה למספר הקבצי� הנטעני� בכתב האישו� נותנת מענה /וספת התבנית "כשהסבור 

מסקנה זו מתיישבת א� . הקבצי� לצור� קביעת כמות הנדרשת בנסיבות העניי ירותראוי למידת הזה

בה הוכר הצור� בקביעת "מרווח ביטחו" שעה שנערכות בדיקות  ,(ד) לתקנות הסמי�7ע� רוח תקנה 

   ., וציו מרווח זה בכתב האישו�של הסמי�מדגמיות 

על ידי  לא הוכחאות� החזיק הנאש�  המדויקבמלי� אחרות, אי חולק על כ� שמספר הקבצי� 

המאשימה. ואול�, המאשימה ממילא לא עמדה על כ� שייקבע שהנאש� החזיק מספר חד ערכי של 

אלא שהחזיק קבצי� (שאז הייתה צריכה לעמוד בנטל של הוכחת תוכנו של כל קוב2 וקוב2 בנפרד), 

  מספר הקבצי� המצוי בכתב האישו�.ל שמספרם קרובקבצים במספר 

הנאש� בצריכה מאסיבית של תכני� פדופיליי� ובהסתמ� על הבדיקות , בו הודה הבנסיבות מקרה ז

  שנערכו, מצאתי שהמאשימה עמדה בנטל זה.
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  ובהתק הנשל� הנאש� הקבצי� שנמצאו במחשב – תוצאה

  

. על מנת להעמיד דברי� על 11ת/ בטבלה כמפורטכתב האישו� משק� את כמות הקבצי�   .26

החזיק הנאש� על  �בחישוב כמות הסרטוני� אות זניחהטעות בכתב האישו� דיוק�, דומה שחלה 

חישוב הכמויות ש סרטוני�, בעוד 951ח. בכתב האישו� נטע שהכמות עומדת על גבי המחשב הניי

  סרטוני�. 957, מוביל לתוצאה מעט שונה של )866+91המפורטות בטבלה (

של תיקיית  13ת/מ העדרה ינו, הואיאינו בעל משמעות רבה, אול� מ הראוי לצא� הוא פרט נוס� ש

כאמור  .USB HDלהופיע בתיקיית  האמורהייתה תמונות ש 110 )11ת/ (על פי הכוללת התמונות

 /לא פחות מ  USB HDעובדה זו אינה משנה את התמונה הכוללת שכ ממילא נמצאו בתיקיית 

  תמונות בתיקיות הדחוסות. 27,279

  

בו ובהתק הנייד סרטי� ותמונות ובה� במחשהאמור אני קובע שהנאש� החזיק כל לאור   .27

  חומר פדופילי בכמויות הבאות:

ג'יגה בייט, אות� החזיק  93תמונות בגודל  3237 –סרטוני� וכ  951 –על גבי המחשב הנייח שבביתו כ 

  בשתי תיקיות.

החזיק  ג'יגה בייט, אות� 134תמונות, בגודל  27,389 –סרטוני� וכ  1030 –על גבי דיסק קשיח נשל� כ 

  בשתי תיקיות.

  

   של הנאש� LGהתמונות שנמצאו בטלפו

  

תמונות בעלות תכני�  16/כ במכשיר הטלפו שלו בכתב האישו� נטע שהנאש� החזיק  .28

מזכר של לוריא ממנו עולה שבאחת  – 3ת/ה  להוכחת פרט אישו� זה שהוגשו פדופיליי�. הראיות

תמונות של ילדות חלק תמונות שנראות כאילו הורדו מאתרי צ'אטי� וחלק  100 –התיקיות ישנ "כ 

הודפסו שצילומי המס� הרלוונטי�  / א3ת/למו במצלמה בקרבת ובתו� בתי ספר"; על פניו נראו שצו

  על ידי החוקר. 

 מעיו בתמונות נית להבחי בעשרות תמונות של נערות וילדות קטנות, כול לבושות, כאשר חלק

הודה עיו בחקירתו של הנאש� מעלה שהוא מצולמות בבגדי י�. לא ברור מי מצול� בתמונות, אול� 

נהג לצלם במשך מספר חודשים ילדות קטנות במהלך עבודתו כקב"ט שבכ� 

  ). 194/200ש'  1ת/(ית ראשון לציון ימוסדות חינוך בעיר

נראות דמות או דמויות של גברי�  עוד ארבע תמונות בה א3ת/ מופיעות ב ,נוס� על תמונות הקטינות

בכל ארבע התמונות לא נית לומר באופ וודאי  ,אול�ו בעירו�, חלק� אגב ביצוע אקט מיני.ונשי� 



  
  בית משפט השלום בראשון לציון

    
  מדינת ישראל נ' שפרינג 33493�08�17 ת"פ

  
  

 34 מתו� 17

א� הספק נותר שמדובר דווקא בקטיני� (בשתי תמונות לא נית לראות פני� ובשתי תמונות אחרות 

  מדובר בקטיני�).

  

סקנה שבהורדת כמויות גדולות של חומר פדופילי אי צור� לבדוק את כל א� הגעתי למ  .29

ע גהקבצי� ונית להסתמ� על שילוב� של סימני� אינדיקיטיביי� שוני�, הרי שככל שהדבר נו

לתמונות המצויות בטלפו הנייד של חשוד, בי א� אלה צולמו על ידו ובי א� הועברו אליו, המסקנה 

שעל פי רוב התמונות המצויות בטלפו האישי של  המרכזיות לכ� ה  ותיבצריכה להיות הפוכה. הס

התמונות אינ . נוס� על כ�, תרות" או תיאור מילולי של כל תמונה ותמונה"כואד� אינ כוללות 

  מושגות בדר� של חיפוש באמצעות מילות חיפוש, אלא מצולמות ישירות על ידי המשתמש.

התמונות נית ש� כלשהו או כותרת שתוכל להעיד על תוכ מ אחת לאא� מראה שלא 3ת/ואכ, עיו ב

  התמונה או על גיל המצולמי� בה. 

הבדל נוס� בי התכני� שנשמרו בטלפו הנייד לבי הקבצי� שנשמרו במחשבי הנאש� הינו תוכנ� של 

 כחלקבאופ ישיר התכני� כ"חומר תועבה" או חומר שאינו כזה לא עלתה  סיווגהסרטי�. שאלת 

בקשר לתמונות עתה השאלה מתעוררת שנתפסו. ואול�, דומה ש המחשבבצי ומהדיו בקשר לק

נעבור, א� כ, . , ג� א� הדבר לא נטע על ידו בפה מלאשל הנאש� במכשיר הטלפוןשנתפסו 

  .א3ת/לבחו מונח זה ולאחר מכ ניישמו על התמונות ב

  

  מהו חומר תועבה

  

, ועל א� שכותרת בספר החוקי� כוללות את המונח "תועבה"על א� קיומ של מספר עבירות ה  .30

" (סימ י' בחוק העונשי), אי בחוק הגדרה זנות ותועבההמשנה שניתנה לצבר עבירות אלו הוא "

  של המונח, ומשכ� הוא נותר עמו� ונתו לפרשנות. 

זכתה לביקורת ג� בקרב  , כאשר עסקינ במשפט פלילי, אינה בריאה, ולא בכדי היאעמימות זו

אינטואיטיבי, ואפילו הגדרה /מלומדי�. ד"ר אס� הרדו� התייחס לחומר התועבה כמונח "נוזלי ולא

ו קעל תי –מילונית אינה מאירה אותו באמת" (אס� הרדו� "בש� הילד: שינויי� בהרגלי ההפללה 

 (להל: 238), עמ' 2015( 209י' מאזני משפט לחוק העונשי והאיסור לצפות בחומר תועבה"  118

  ).הרדוף "בשם הילד"

ד"ר ויסמונסקי על הקושי עמו מתמודד הפרש המשפטי בבואו לבחו הא� תוכ מסוי� במאמרו עומד 

 ומציע מספר אבני בוח לאיתור פרסו� פדופילי אסור: ,"תועבה" העולה כדי עבירה פליליתכ יסווג

דרגת המיניות בפרסו� אשר "נראה כי יש שולי עמימות ביחס לשאלה מהי 

נשאלת השאלה מהו טיב הפרסו�  תהפו� אותו לפרסו� פדופילי אסור...

המיני אשר הימצאות "דמותו של קטי" בתוכו תהפו� אותו לפרסו� 
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ברור כי לא כל פרסו� הכולל דמות של קטי, אשר אד� הסובל  אסור...

להיחשב פרסו� אסור מסטייה מינית פדופילית עשוי להתגרות ממנה, יוכל 

ויסמונסקי "קידום המאבק ( העולה כדי "תועבת קטיני�".

  ).187, עמ' בפדופיליה המקוונת

  :188ובהמש�, בעמ' 

"נראה כי לנוכח שולי העמימות של הגדרת "פרסו� תועבה ובו דמותו של 

קטי", ראוי לנקוט מדיניות מצמצמת של העמדה לדי ביחס לאות� 

משמעית, ואשר נית /ינית שלה� אינה חדפרסומי� שהמובהקות המ

מנת שתוכ מסויי� /כ, ככלל, על/לייחס לה� ג� הקשר לגיטימי. על

) תיעוד יחסי 1ייחשב תוכ פדופילי אסור, נדרש שהוא יכלול אחד מאלה: (

מי מלאי� או חלקיי� (מגע מיני עצמי או מגע מיני ע� אחר) שמעורב בה� 

) ;לות או סדיז� כלפי קטי, א� א� לא ) תיעוד של מעשי התעל2קטי

חיי�; /) תיעוד של התנהגות מינית כלשהי של קטי ע� בעל3בהקשר מיני; (

)4) ;תיעוד קטין בעירום חלקי  )5) תיעוד איברי מי של קטי

תוך שימוש בהעמדה המכוונת ליצור תוכן או מלא, 

. זאת, להבדיל מתיעוד קטינים בהקשר מיני/אירוטי

בעת רחצה  –כגון פרסומת בטלוויזיה  –לגיטימי 

כאמור, תיעוד זה עלול להתפרש כמגרה  בבריכה או בחוף הים.

מינית בעיני המתבונ הפדופיל, א� כל עוד התמונה או הסרט אינ� 

 וכל עוד ה�  –למשל, באיברי המי שלו  –מתמקדי� במיניותו של הקטי

לא היסוד של לא בויימו כדי להציג את הקטי באופ מיני, לא מתמ

  ע.מ.) –(ההדגשות אינ במקור " ."פרסו� תועבה ובו דמותו של קטי

  

מונח "פורנוגרפית ילדי�", שא� בגישה שונה מציע ד"ר הרדו� הקורא להחלי� את המונח "תועבה" 

, ילדיםהוא יוגדר באופ מפורש כמתייחס מבחינה מהותית ל"פרסומי� של ניצול מיני שיטתי של 

   )).239, עמ' הרדוף "בשם הילד"ע.מ.) ( –" (ההדגשות במקור םקטינילהבדיל מ

הערה זו מקובלת עלי לחלוטי, שכ היא קוראת למיקוד האיסור הפלילי בגרעי הפסול של פורנוגרפית 

  ילדי� גרידא. 

  

  )LG(טלפו  מ הכלל אל הפרט
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, ילדות, ועל א� העובדה שמדובר בתמונות של א3ת/לאחר שבחנתי את תוכנ של התמונות ב  .31

זאת לאור  ,אלו "חומר תועבה"בתמונות לראות  איחלק צולמו ללא ידיעת, מצאתי שדומה שש

תכני� העוני� על אבני  ובכלל זה, תכני� מיניי� כלשה� ,ברוב הגדול ,כוללותאינ ה ש העובדה

  וח שהוצעו על ידי המלומדי�.בה

קטינות,  וכ נערות, כאשר חלק  שהינברוב התמונות נראות ילדות צעירות במיוחד, שאי ספק כ�, 

 צול� ברחוב וחלק בתו� בית מגורי� או מקו� סגור אחר. חלק מהנערות והילדות נראות כשה

 לבושות בבגד י� בלבד, שלא בעת רחצה בבריכה או בחו� הי�. ע� זאת, אי מדובר בהעמדה של אות

רות וילדות לצור� יצירת תוכ מיני או אירוטי, בפרט כאשר סביר שחלק מה א� לא ידעו שה נע

  ולכת ברחוב כשהיא לבושה בבגד י�). ההאו אישה צעירה תמונות של נערה מספר מצולמות (למשל 

  של האובייקט. מתמקדות דווקא באיבר מינונוס� על כ� אי מדובר בתמונות "תקריב" או בתמונות ה

 –ג� א� בחלק מהתמונות נראות ילדות קטנות באופ הנחזה כאילו ה מזיזות את גופ (למשל 

, הרי שכאשר לעשות כ ה בויימו שאולימנופפות בשער או מניעות אג), זאת באופ המעורר חשד 

בוחני� את אות תמונות חשודות על רקע יתר חלקי "סדרת התמונות" הקשורות לתמונות בודדות 

  ספונטני שתועד במקרה.  במעשהמתעורר ספק שמא מדובר, למשל, בחלק מריקוד כלשהו או  אלה,

  

  הנות הנאש�. ימספק זה רשאי ל

  

, לא מצא א3ת/חוקר לוריא, שצפה בתמונות והדפיס את העוד יש לציי את העובדה שג�   .32

הסתפק בתיאור העובדה ) שמדובר בתמונות בעלי תכני� פדופיליי�, אלא 3ת/לציי במזכר הנלווה (

תמונות של ילדות...חלק על פניו נראו שצולמו במצלמה בקרבת ובתו� בתי  100/שבתיקיה "ישנ כ

  ספר."

תמונות מעי אלו במכשיר הטלפו של מי שמעיד על עצמו שהוא נמש� דבר הימצאות של  ג� א�

עבירה של סוד העובדתי המבסס הינו מטריד, עדי אי די בראיות שהוצגו כדי להוכיח את הי לקטינות

ש� זוכה נאש� מפרט אישו� של לוריא  (ראו והשוו עניי תועבה ובו דמות קטיהחזקת חומר 

החזקת חומר תועבה ובו דמות קטי ג� כאשר מדובר היה בתמונות עירו�, זאת לאחר שנמצא 

בית המשפט,  אומצו על ידישהותוו בספרות המקצועית ושהתמונות אינ עומדות באמות המידה 

  ולאחר שהתעורר ספק שמא מדובר בתמונות תמימות כפי גרסת הנאש�).

תמונות נוספות  5עולה שבמכשיר הטלפו של הנאש� נמצאו  א3ת/למע שלמות התמונה אציי שמ

על דרישות  העונ אחת מה, ואול� בחינת התמונות מעלה שא� לא ברורי� תכני� מיניי� הכוללי�

, אול� לא נית לראות את פניה נשי�סעי� העבירה: בשתי תמונות נראי� איברי� אינטימיי� של 

נראה אקט מיני אוראלי, אול�  ות נוספותתמונשתי ומכא שלא נית להסיק שאכ מדובר בקטינות; ב

נראה  חמישיתה ; בתמונחשופות, לא נית לקבוע באופ חד משמעי את גיל נשי�של ה למרות שפניה
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נראה  נוספתבתמונה   לקבוע בוודאות את גיל המצולמי�.לא נית תמונה זואקט מיני נוס�, אול� ג� ב

  של גבר צעיר.חשו� עליו � פלג גו

  

  אשר על כ הגעתי לכלל מסקנה שיש לזכות את הנאש� מפרט אישו� זה.

  

  פרסו� חומר תועבה: 2אישו� מספר 

  

של יסוד העובדתי בנוגע ל, ה הכחשה מוחלטת הינהאישו� זה טענת ההגנה בקשר לפרט   .33

נטע שהנאש� לא  תר פירוטי. בקבצי�העבירה וה בנוגע למודעותו של הנאש� לכ� שהוא מפי2 את ה

לא היה מודע לכ� שהחומר אכ מועבר היא תכנת שיתו� קבצי�;  emule /שה היה מודע לכ� 

 א הוכיחהלהמאשימה הרי ש ,מסוי� א� הועבר חומרג� ממחשבו למחשבי� של משתמשי� אחרי�; 

מיהו הציבור אליו הגיעו החומרי�, א�  , אווהגיע ליעד הפדופילי אכ החומראיזה קוב2 עבר, הא� 

  נפנה עתה לבחו טענות אלו אחת לאחת.בכלל. 

  

  קווי� לדמותה – emule / תכנת ה

  

34.   אציג תחילה  אות על יסוד חומר הראיות,על מנת שנית יהיה לנתח את טענות ההגנה ולבחו

זילברשטיי (פרוטוקול מיו�  חוקרעל ידי השהוצגה , כפי emule / בתמצית את מאפייני תכנת ה

27.3.18  האמור בחוות הדעת אשוב ואציי ש. החשובי� לענייננו בהסברי�, תו� שאתמקד )12ת/וכ

  .ובעדות העד לא נסתר על ידי ההגנה

emule תוכנת היא �בו , הקבצי� שיתו , emule / ה מרשת חלק להיות הופ� המשתמשפועלת באופ

 בשיטה מתבצעת, שאינ� מכירי� זה את זה, הרשת חברי בי התקשורת. שרתיםב שימוש ללא

, כאשר )P2Pאו בקיצור  peer to peer –ובאנגלית " (לעמית עמית" המכונה "חבר לחבר" או

 והן כלקוח הן מתפקד מהקצוות אחד כל זה מסוג תקשורת רשתמשמעות הדבר היא שב

 רשתות התקשרות וכ לספק או לחדש שירותי�. לסיי� או ליזו� מסוגל מהקצוות אחד וכל, כשרת

 לשאר מאפשר משתמש כל בהן, קבצי� שיתו� רשתותכ בעיקר משמשות לעמית עמית

 לקבצים גישה בתמורה ומקבל שלו מהמחשב קבצים להוריד המשתמשים

  .האחרים המשתמשים ממחשבי

 ברשתהרי ש ,ברשת השוני� הצדדי� בי ברורנית להבחי באופ  בה לקוח/שרת לרשת בהשוואה

 תלות או בתיווך צורך ללא מתפקדת הרשתזאת לאור העובדה ש, כזו הבחנה אי לעמית עמית

   מרכזי כלשהו. בגור�
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35.   , שכ בעוד שבהורדה מ"שרת"ג� אופ הורדת הסרטו המבוקש שונה מהורדת סרטו

 מועבר למזמיבנויה בצורה כזו שהסרטו  emule / "רגילה" יורד הקוב2 במלואו, הרי שתכנת ה

. דר� המרשתת emule / המקטעי� מכל משתמש אחר שמחובר באותו רגע נתו לתכנת בבחלקי� או 

, Temporaryבתיקיה שנקראת  "חניית ביניי�"ב י�הוחלקי הסרטו שמגיעי� למחשב של המזמי ש

של המזמי,  emule / כל חלקי הסרטו לתכנת ה מגיעי�לאחר ש. אשר כשמה כ היא, תיקיה זמנית

ע� השלמת הסרטו,  יחדיו ולהציג את הסרטו המלא. ה"פאזל" יודעת התוכנה "לחבר" את כל חלקי

 , אז Incomingה הקרויה לתיקיי Temporaryמתיקיית תעביר התוכנה באופ אוטומטי את הסרטו

  .ג� נית יהיה לצפות בו

  

כברירת מחדל,  emule / על ידי תוכנת ה נוצרות ,Incoming  /ו  Temporary שתי התיקיות,   .36

 שמחובר emuleבעל תוכנת  משתמש כל. משמעות הדבר היא שושתיהן תיקיות משותפות

, זאת מבלי שבעל התכני� (בשיתו�) קבצי�מתוכ אל מחשבו ולהעביר  אליה "לגשת" יכוללמרשתת 

ג�  ,קיימת, כאמור לשת� קבצי�אפשרות ה .עושה פעולה כלשהי בקשר לבקשה הספציפית שהגיעה

, למרות שחלקי הקבצי� שמתויקי� בתיקיה זו אינ� ניתני� לצפייה באותו Temporary / תיקיית הב

.  שלב על ידי המזמי

  

שמשמעותה מת אפשרות , (או "קרדיט") "תגמולפיתחה א� שיטת " emule / תכנת ה  .37

אפשר להוריד ממנו יותר יש משתמש אותוסרטי� רבי� במקביל וזירוז קצב הורדת הסרטי� ל להוריד

 הרשאה, ובי א� בדר� של מת Incoming –קבצי�, בי א� בדר� של השארת קבצי� בתיקיית ה 

שאינ מוגדרות כתיקיית ברירת מחדל. , שברשותו וספותנלתוכנה להוריד קבצי� ג� מתיקיות 

" Vדר� של סימו "משתמש שמעוניי לאפשר גישה לתיקיות הנוספות שברשותו יוכל לעשות זאת ב

ניתנה על ידי המשתמש הרשאה לתוכנה לגשת . מכל מקו�, בי א� הנוספת התיקייה לצד

 -ו Temporary לעולם יהיו תיקיות  לתיקיות נוספות ובי א� לא ניתנה הרשאה כזו, 

Incoming בכל רגע נתון הפתוחות לכלל המשתמשים תיקיות משותפות.  

  

  היסוד העובדתי –פרסו� 

  

  :באופ הבא מונחי� "פרסו�" ו"פרס�"מגדיר את ה כד לחוק 34סעי�   .38
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   –פרסו� 

שמיעתי העשויי� כתב, דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצג חזותי אחר וכ כל אמצעי "

  "עיונות, בי לבד� ובי בעזרת אמצעי כלשהו.להעלות מלי� או ר

  

   –פרס� 

")1(  

להפיצו בקרב אנשי� או להציגו באופ שאנשי� במקו�  –) בפרסו� שאינו דברי� שבעל פה 2(

ציבורי יכולי� לראותו, או למכרו או להציעו למכירה בכל מקו� שהוא, או להפיצו בשידורי 

הניתני� לציבור, או להפיצו לציבור באמצעות מחשב בדר� הזמינה לציבור, או  ויזיהוטל

  ".להציעו לציבור באמצעות מחשב

  

  להצעת החוק נכתב בהקשר זה: בדברי ההסבר 

"בשל ההתפתחויות בתחו� התקשורת מוצע לתק את ההגדרות האמורות 

 ולכלול בה ג� פרסו� שנעשה באמצעות מחשב, ובלבד שהעברת החומר

בתקשורת אינה נעשית בתקשורת סגורה בי מחשבי� מסוימי�, אלא 

פתוחה המיועדת לציבור בכלל או לציבור מסוים 

. התיקו המוצע יאפשר לאסור פרסו� דר� שיש לו עניין לתקשר

הפרסו� הוא  גהאינטרנט או דר� טכנולוגיות אחרות הדומות לו, כאשר סו

 / )21.7.1997, 2639(הצעות חוק " .אסור על פי די (...חומר תועבה)

  .ע.מ) –(ההדגשה הוספה 

  

לרבות כל חלק ממנו העלול להיפגע מהתנהגות " /מוגדרת כ  נתייחס בהמש�, ה, אליהמילה "ציבור"

  שעליה מדובר בהקשרו של מונח זה".

  

פעל באחת או א�  ,שבעל פה דברי� דברי� שאינ� מלשו החוק עולה א� כ שאד� ייחשב כמפרס�

  בסעי�, בי א� השתמש באמצעי� טכנולוגיי� לש� כ� ובי לאו. תר מהדרכי� המנויותיו

הצעה לציבור  / המאשימה לקיומה של החלופה האחרונה, קרי וענתבמקרה שלפנינו ט

  .באמצעות מחשב
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–שבתו� ה  Incoming /בתיקיית ה שהוריד  שמר חלק מהחומר שהנאש� על כ� אי חולק  .39

emule )/הקבצי�  , כאמור,היא התיקייה המאפשרת תיקיה זו , כאשר )ב5ת/, א5ת �בקרבאת שיתו 

  .emule–משתמשי ה 

–כנת ה בתוהרי ששבניגוד לתוכנות שיתו� אחרות,  אחת מטענות ההגנה שנטענו בהקשר זה הייתה

emule , ומשכ� לא הוכחה אותו מבקשי� להעבירהקוב2  לצד "v" אי אפשרות לסמ את הסימ

  . הנאש� להעביר לאחרי� את החומר הפדופילי שהחזיק כוונת

  

  . , זאת ממספר טעמי�אי בידי לקבל טענה זו

  

הוכחת היסוד העובדתי או הנפשי של העבירה, הג� שככל  איננו תנאי לצור�" V"סימו הסימ , האחד

  . ת יסודות אלובכ� כדי להקל על הוכחכול והיה ", יv" /סימ ה נית היה לסמ את ש

ועדיי ל, בתיקיות ברירת המחד "v" /במקרה שלפנינו, אי כל אפשרות טכנית לסמ את סימ ה  ,השני

  . אי חולק על כ� שמדובר בתכנת שיתו�

, הרי שאי כל צור� בסימו של קוב2 מסוי� לצור� emule–ככל שהדבר נוגע לתכנת ה השלישי, 

המשתמשי� המחוברי� למרשתת ברגע נתו העברתו, שכ העברת כל הקבצי�, בכל זמ נתו מכל 

 במהירות ובאנונימיות, במטרהמאפשרת לה לפעול ביעילות, א מהות קיומה של התוכנה והיא זו שהי

  מסוגי� שוני�, ולהעביר� לכל דורש שהתקי את התוכנה.  ומגווני� תכני� רבי�ולצבור קהל לקוחות, 

גדול  "v"כמוה כסימון  Incoming –בתיקיית ה  השארת הקבציםבמלי� אחרות, עצ� 

שכן בהחלטתו להשאיר את הקבצים בתיקיה זו, מתיר  ,על כל התיקייה

המשתמש למשתמשים אחרים לחלוק עמו את הקבצים המצויים בה ולהורידם 

, emule / . השארת הקבצי� בתיקיות השיתו� היא נשמת אפה של תכנת הלמחשביהם האישיים

   .לפעול בדר� זו, אי לה זכות קיו�ובלעדי ההחלטה של כל משתמש 

להפיצו לציבור באמצעות מחשב הרביעי, אחת החלופות המנויות בסעי� ההגדרות: "

סימו ה מכוונת טענת ההגנה: ", מתייחסת מפורשות לסוג ההפצה אליבדרך הזמינה לציבור

"v"" לחיצה על ,send מקש "לחיצה על " אוenterלא  בפועלביצוען לולא " וכיו"ב פעולות ש

, emule / שלא כמו הלתוכנות שיתו� מסוג אחר,  ,חלופה זו רלוונטית, בי היתר, ואכהתוכ. יישלח 

 – שיתו�תוכנת ה (ראו והשוו:לצור� השיתו� אקטיבית המבוססות על הצור� לבצע את אותה פעולה 

Giga Tribe  ,27.11.2011( מדינת ישראל נ' ברקאי 46429/10/10בת"פ (שלו� חי')  שנדונה( 

להציעו " החלופה הכללתה של כלומר, .))עניין ברקאי(להל:  7פסקה  (לא פורס�),
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ההפצה באמצעות , הרלוונטית למקרה שלפנינו, לצד חלופת "לציבור באמצעות מחשב

כלול במסגרת הסעי� לא רק את המפיצי� , מצביעה בצורה הטובה ביותר על כוונת המחוקק למחשב

תוכנות שיתו� מסוג משתמשי� באת אלו הג� המבקשי� להפי2 את מרכולת� באופ אקטיבי, אלא 

  ומאפשרי� בכ� גישה חופשית לקבצי� שברשות� לכל מא דבעי., emule / ה

  

להורדת ללא אותה "הצעה", לא רק שהנאש� היה נתקל בקשיי� , נית לומר שג� ברמה הפרקטית

 emule/הקבצי� שמענייני� אותו (קשיי מהירות כפי שהעיד זילברשטיי), אלא שלמעשה תכנת ה  

ממנו נשאבי� הקבצי�  �קבצי או מאגרשרת מרכזי  בהיותה תוכנה נטולת, הייתה חדלה מלהתקיי�

 בי כלל המשתמשי� לצור� שימושו של קבצי�על "פיזור" כלל התוכנה המבוססת המבוקשי�, אלא 

כוונת� של המשתמשי� להשאיר בתיקיה הצלחתה של התוכנה תלויה במכא, שכל אחד מה�. 

  המשתמשי�. יתרקבצי� זמיני� להמשותפת 

  

כמי , כמוהו Incoming –מהאמור עולה שאד� שמאחס, שומר, או אינו מסיר קבצי� מתיקיית ה 

כמובנו " ומשכ� ייחשב כ"מפרס�מחשב, שמציע את מרכולתו לציבור באמצעות 

  .בחוק

  

   "ציבור"מיהו 

  

טענות הגנה נטענו בקשר למונח "ציבור". האחת שלא הוכחה זהות� של מקבלי שתי   .40

כלי� לעשות כ, והשנייה שלא הוכח א� "סוג" הציבור ישנ� הקבצי�, חר� העובדה שבידי המשטרה 

  ו הועברו הקבצי�.ילא

  

/ ה ימתוכנות שיתו� אחרות, משתמש בשונהכפי שהוסבר לעיל, אשר לטענה הראשונה,   .41

emule המשתמשלפיכ�כתנאי להחלפת המידע ביניה�. מכל סוג שהוא  קשר מקיימי� ביניה� �אינ , 

 ממנוהשואבי� את האנשי�  כמו ג� ,הנחו2 לוהמידע  מוריד אתהוא מכיר את האנשי� מה�  אינו

בניגוד לטענת לעובדה זו כל חשיבות, שכ, על פי הוראות החוק ,דומה שאי ואול�,  .הנחו2 לה� מידע

ודי  כתנאי להתגבשות היסוד העובדתי,זהותו של ה"צד השני" את הוכחת החוק אינו דורש הנאש�, 

למשתמשי� פוטנציאלי�. דומה הדבר לפרסו� חוצות או לפרסו� בטלוויזיה, שה�  הוצעא ובכ� שה

רש החוק הוכחה שהתוכ או המסר אכ הגיעו סוגי פרסו� המוכרי� יותר לרוב הציבור, לגביה� לא דו

   ו קלט בחושיו את התוכ האסור.מהציבור ראה א מסוי� מתו� אד�או ש ,ליעד�
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 ."סוג" הציבור אליו הועברו הקבצי� להוכיח מהוהיה על פי הטענה השנייה, על המאשימה   .42

 להיפגע העלול ממנו חלק כל לרבות"כ בחוק מוגדר" ציבור" המונחשמאחר ש ,נטעתמצית ב

, החומר עבר אליו ציבורה מיהו ידוע לאהרי שבשעה ש ,"זה מונח של בהקשר מדובר שעליה מהתנהגות

באות� מקרי� בה�  עבירה תתגבשאכ נפגע. לגישתו של ב"כ הנאש�  אותו ציבורלא נית לקבוע ש

  ".להיפגע שעלול לציבור רק" הועבר החומרהוכח ש

  

  .ולתכליתו החוק ללשו מנוגדת בהיותה, לקבל בידי אי זו פרשנות

  

 ג� אלא, הציבור כלל את רק לא כולל בהיותו ביותר רחב מושג הינו" ציבור" המונח, החוק לשו פי על

 לדור יכולה אינה" לרבות" שהתוספת, פשיטא. התועבה מפרסו� כתוצאה להיפגע העלול ממנו חלק

 היא המחוקק של המוצא שהנחת כ� על מצביע הסעי� נוסח, כ� על נוס�". רק" המילה ע� יחדיו

 הפשוטה, הרגילה הפרשנות את לה לתת ויש מיוחדת לפרשנות זקוקה אינה "ציבור" שהמילה

 מלמדת", לרבות" המילה בתוספת ביטוי לידי שבאה, זו מרחיבה מגמה. יו� היו� בחיי והמקובלת

 מהאמור. ממנו מסוי� לחלק יופנה שהוא בכ� ודי הרחב הציבור לכלל יופנה שהפרסו� צור� שאי

 ממנו להיפגע שעלול מי בגדר אינ� עצמ� ה� א� א�, ציבור בגדר באי� עצמ� המשתמשי� שג� עולה

 לא( ברקאי' נ ישראל מדינת 37958/04/12') חי מחוזי( פ"וע ,ברקאי עניין ג� ראו(

  ).במאוחד נדונו אשר ,)�פורס

  

 נקבע העליו המשפט בית בפסיקת .החוק לתכלית א� מנוגד" ציבור" המונח צמצו�  .43

 ובראשונה בראש" הינה קטיני� דמות ובו תועבה חומר החזקת עבירת בבסיס המונחת התכליתש

 בה� במקרי� בדיוק לטפל" נועדה היא וכי" בקטיני� מינית התעללות של החמורה התופעה מיגור

 חומר ברשות� המחזיקי� אלו ידי על הנגרמת כזו אלא, ישירה איננה לקטיני� הנגרמת הפגיעה

 ישראל מדינת' נ מור ענבר 3890/09 פ"רע" (והפצתו יצירתו את מעודדי� ובכ�, פדופילי

, הפרסו� בעבירת מדובר כאשר וחומר קל של הכלל מכוח נכונה זו קביעה). 3 פסקה) 17.05.2009(

 הפדופיליה בתופעת העולמי במאבק ישראל מדינת של הפעולה  שיתו� ע� א� מתיישבת והיא

 Council of Europe( מחשב פשעי בדבר אירופה מועצת לאמנת 9 סעי� את, למשל, ראו( הממוחשבת

Convention on Cybercrime, Budapest 2001 ;(�הגנת בדבר אירופה מועצת לאמנת 20 סעי 

 Council of Europe Convention on the Protection of Children( מיני ניצול מפני ילדי�

against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Lanzarote 2007 (34/ו 19 וסעיפי� 

 ביו� נערכה) [Convention on the Rights of the Child( הילד זכויות בדבר �"האו לאמנת

  . )]1038 אמנה כתבי / 4.8.91 ביו� ואושררה 3.7.90 ביו� ישראל מדינת י"ע נחתמה, 20.11.89
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 משתמע שאינו ברור באופ, המשפט במהל� שהוגשו והתמונות הסרטוני� מריבוי לראות שנית כפי

 שנית ביותר הקשה בצורה ילדי� ניצול של עול� וחובקת היק� רחבת בתעשייה מדובר ,פני� לשתי

, עולה הצופי� ומספר גובר אלו לסרטי� שהביקוש שככל הוא מאליו מוב א�. הדעת על להעלות

  .עולה המיניי� למעשי� הנחשפי� הקטיני� ומספר מופקי� חדשי� סרטי�, עולה הכלכלית הכדאיות

  

 תכליות ע� משתלבת אינה, מצמצמת פרשנות "ציבור" למונח לתת ההגנה בקשת, האמור כל לאור

  .לדחותה ויש אלו

  

  היסוד הנפשי /פרסו� 

  

לכ� שהוא מפי2 את  מודעהיה  שהואטענתו המרכזית של הנאש� הייתה שלא הוכח   .44

מנגד טענה המאשימה שדי בראיות שהוצגו כדי לבסס . Incoming –בתיקיית ה  שנשמרוהקבצי� 

  . שהוא לא רק שומר את הקבצי�, אלא ג� מפי2 אות� כ�המסקנה לפי הנאש� היה מודע לאת 

את שיש לדחות דברי הנאש�, הגעתי לכלל מסקנה טענות הצדדי�, ובכלל זה את לאחר שבחנתי את 

מסקנה זו נאש� ידע ג� ידע את משמעות מעשיו. ה, שכ הוכח שלהעדר יסוד נפשי ות הנאש�טענ

  מספר נימוקי�.נסמכת על 

  

במהל� הנאש� הודה . Incoming –ה ית יכמות הקבצי� אות� החזיק הנאש� בתיק, האחד  .45

ולמדיה חיצונית  שלו במחשבהוריד את התמונות והסרטוני� לדיסק הקשיח הוא שחקירתו במשטרה 

במהל� עדותו בבית המשפט הדגיש הנאש� שהוא נהג להוריד את . )79 ', וכ ש60/61ש'  1ת/( אחרת

 29, עמ' 27.3.18החומר שהיה צופה בו לכונ חיצוני "מכיוו שהמחשב היה מתמלא" (פרוטוקול מיו� 

היה  מצופהשלאחר העברת החומר לתיקיות הפרטיות שלו, בשלב זה מהאמור עולה ש). 16ש' 

השאיר מספר . ואול�, הנאש� בחר לפעול אחרת ומחק את הקבצי� מתיקיית ההורדהיהנאש� ש

 .בכ� לו כל צור�לא היה  שעל פניו , למרותIncoming –של תמונות וסרטוני� בתיקיית ה  יותרגדול ב

, קרי תוכנת השיתו� היא השארת קבצי� זמיני� "על המד�"כפי שהסביר זילברשטיי, כל מהותה של 

, ונראה שזו הייתה א� מטרתו הגיע אליה�לאחרי� לג� באופ שיאפשר  ,Incoming –בתיקיית ה 

ישנו למשתמש א� אינטרס נוס� להשאיר  שהוסברה, ולבהתא� לשיטת התגמנוס� על כ�, . של הנאש�

 אפשר הורדתל מנת לזרז את קצב הורדת הקבצי� ול, זאת ע Incoming –את הקבצי� בתיקיית ה 

  מספר קבצי� במקביל. 
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בנקודה זו אציי שהנאש� לא נשאל בחקירתו במשטרה על אודות שיטת התגמול, וטוב הייתה עושה 

ג� בעניי זה. ואול�, כפי וחוקרת את הנאש� היחידה החוקרת א� הייתה מעמיקה את החקירה 

  והדר� בה היא פועלת. להיבטי� אחרי� של התוכנהג�  שנראה בהמש�, הנאש� היה מודע

  

הנאש� אינו צרכ חדש . emule / שתמש הנאש� בתוכנת הרק הזמ הארו� בו הפ, השני  .46

 1ת/בעלי תכני� פדופיליי� מש� מספר שני� (הוריד קבצי� נהג לש הודה , והואאו שחק חדש בתחו�

הנאש�  גרסתבמאמר מוסגר אציי ש. )29/30ש'  30(עמ' פוגות מעת לעת ה� ע, מיד יו� ביומו )55ש' 

כאשר במשטרה אמר שהתקי עקבית,  לא הייתה emule / שתמש בתכנת הבקשר לפרק הזמ בו ה

וריד קבצי� ובה� ההוא , ואילו במקו� אחר אמר ש)41(ש� ש'  מספר חודשי� לפני הכנותהאת 

. בבית המשפט הבהיר שהוא משתמש בתוכנהתו� ) 55מספר שני� (ש� ש'  במש�דמויות של קטיני� 

ומאז הוא  )6/9ש' 30במחשב לפני כעשר שני� (עמ'  emule / שלהערכתו התקי את תוכנת ההנאש� 

  .)1ש'  31משתמש בה (עמ' 

ה בה, והניסיו שבי כ� ובי כ�, פרק הזמ הארו� בו השתמש הנאש� בתוכנה, השימוש הנרחב שע

  שצבר לאור� השני�, מתיישבי� יותר ע� העובדה שהנאש� היה מודע לאופ בו עובדת התוכנה. 

  

היה מודע לכ� שהקבצי� שברשותו מועברי� לאחרי�  אלכלל לפיה הנאש�  טענת ,השלישי  .47

, במשטרה בחקירתו ע� חלקי� אחרי�� מתיישבי� , אינemule–תכנת ה  תושאי לו מושג כיצד עובד

  .פעלההיא היה מודע לאופ בו דווקא מה� עולה שהוא 

 וכי סבר) 31/32(עמ'  emule / בחקירתו הנגדית שהוא אינו יודע כיצד פועלת תוכנת הטע הנאש� 

גרסה זו של הנאש� עומדת בסתירה לדברי�  .)17ש'  32(עמ' שהוא מוריד את הקבצי� משרת מסוי� 

 השיב לשאלת החוקר ששאל אותו כיצד פועלת התוכנהשמסר במהל� חקירתו במשטרה, במסגרתה 

: "אני רוש� איזה משהו שאני רוצה להוריד והמנוע חיפוש מחפש ואני מסמ לו מה במלי� הבאות

   ).63 ש' 1ת/" (emule/ להוריד. הוא מוריד לתיקיה של ה

הוא , בשונה מטענתו המאוחרת בחקירה הנגדית לפיה שאלהלכלומר, לא רק שהנאש� השיב עניינית 

כיצד עליו להזמי את החומר שמעניי להסביר אינו יודע כיצד פועלת התוכנה, אלא שהוא ג� ידע 

מכא מתבקשת , להבדיל משרת חיצוני. emule / אותו ושהחומר המבוקש נשמר בתו� תיקיית ה

ומתו�  emule–ה תכנת באמצעות שהנאש� היה מודע לכ� שכל פעילות ההעברה מתבצעת  המסקנה

  שלה. תיקיות השיתו�

  

  ):72/78' ש 1ת/חקירתו במשטרה בהנאש� ב וא� לא די בכ�, ראו דבריו המפורשי� של
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  היא תכנה לשיתו� קבצי�? emuleש. הא� ה  

  

  .כןת.   

  

  ש. כלומר, ג� אתה משתת�?  

  

   ,  .רואה הורדות שמורידים גם ממניאני ת. כ

  

  ש. זאת אומרת שג� אתה משמש כמקור להעברת חומר פדופילי.  

  

  .אני חושב שכןת.   

  

וטע שכלל לא ידע שמדובר  ,במאה ושמוני� מעלות גרסתואת  ,כאמור ,הנאש�במהל� המשפט שינה 

גרסאותיו הסביר הנאש� את הפער בי . )13 ש' 32וכ עמ'  31ש'  31בתוכנה לשיתו� קבצי� (עמ' 

וכ ש'  3/4ש'  32בלח2 שלטענתו הופעל עליו (עמ' כ ומועד החקירה, בסערת הרגשות בה היה נתו ב

9/10 .(  

משאימתה אותו ב"כ המאשימה ע� העובדה שא� אכ היה מבולבל מצופה היה ממנו להגיד "אני לא 

הנאש� מדבריו במשטרה וטע "זה יודע" או "אני חושב", להבדיל מה"כ" ההחלטי שענה, הסתייג 

 סברגרסה חדשה לגמרי לפיה הנאש� בהמש� מסר . "חד משמעי. אמרתי אולי "אני חושב לא היה

הנאש� המשי� והסתב� ע� תשובותיו בעניי זה שעה  ).17ש'  32שיש שרת במקו� כלשהו בעול� (עמ' 

). משנשאל כיצד 28ש'  33שטע בחקירה נגדית: "אמרתי שאני ג� חושב שמורידי� ממני" (עמ' 

: "אני תשובתו מסתדרת ע� תשובתו הקודמת לפיה סבר שישנו שרת ממנו מורדי� הקבצי�, השיב

רואה למטה דברי� שמופיעי� למטה, בקצה של המחשב. כל מיני שמות של אנשי�...חשבתי שאנשי� 

ינה גרסה כבושה השל הנאש� סה זו ר). למותר לציי שג30 ש' 33משתמשי� בתוכנה כמוני" (עמ' 

  במשטרה. והסותרת את דברי

  

דוגמאות נוספות לחוסר העקביות בגרסאות הנאש� וניסיונו לצמצמ� את מעשיו הפליליי�,   .48

  נית למצוא ג� בקשר לנושאי� אחרי� על אודות� נחקר.

כ�, למשל, בחקירתו במשטרה משנשאל מדוע הוא מחזיק סרטוני� של ילדי� בני ארבע במחשב שעה 

), השיב הנאש�: "מצאתי והורדתי". משנשאל 137וש'  66שלגרסתו הוא נמש� יותר לנערות (ש' 

לצורך בהמש� מדוע לא מחק זאת, השיב: "יכולתי למחוק אבל השארתי אות� על ההארד דיסק 

  ".ישי בלבדסיפוק מיני א
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ואול�, בעדותו בבית המשפט שינה הנאש� את גרסתו, ומשנתבקש לאשר את העובדה שחומר המחשב 

שנתפס כולל בי היתר חומרי� בה� נראי� ילדי� בני ארבע, השיב במלי�: "אי לי מושג", ובהמש�: 

ומעלה",  11או  10"לא יודע למה זה נמצא ש�. אני אמרתי במשטרה שאני מתעניי בילדות בנות 

/18ש'  31". (עמ' לא עניין אותי ובמענה לשאלה נוספת השיב: "אני לא מייחס לזה חשיבות.

20.(  

  

מעבר לכ� שתשובותיו של הנאש� בחקירה הנגדית היו כבושות, הרי שה אינ מתיישבות א� ע� שורת 

חקירה הנגדית, ה בשלבההיגיו. על כל אלו יש להוסי� את התרשמותי מהנאש� במהל� הדיו, ובפרט 

עת א אחת הנמי� את קולו והשפיל מבטו, בפרט באות� רגעי� בה� במהלכה ניכר שהיה מבולבל, ל

  התבקש לספק הסברי� לפערי� בגרסאותיו.

  

גרסה מיתממת, בבית המשפט כגרסת הנאש� נית לסכ� ולומר שמצאתי את מהאמור   .49

היה הוא עולה שלא רק ש במשטרה ש�מדברי הנא .לית בה אמועד מאוד קשה שבחלקה כבושה, 

הפעולה את  ראה א� מודע לעובדה שמידע עובר ג� מהתיקיות שלו לאחרי�, אלא שהוא

דומה א� כ שלא בכדי התקשה הנאש� להשיב על שאלות שנשאל  .גד עיניולנ תמתבצע

) וה בתשובות שמסר בבית המשפט במהל� חקירתו 90/94ש'  1ת/י זה ה בחקירתו במשטרה (יבענ

  , כפי שפורט לעיל.הנגדית

  

מודע לעובדה שהורדה  יההשבחקירתו במשטרה הודה הנאש� ובבחינת למעלה מ הצור�, כ�, עבר למ

  .)86/87ש'  1ת/ושיתו� של תכני� פדופיליי� מהווי� עבירה פלילית (

  ).7לעיל עמ'  עניין גורביץהמחוזי ב (ראו והשוו: פסק דינו של בית המשפט

  

מספר סימני�  ,שמות הקבצי�לצד  ,במס� המחשב בו פועלת התוכנה מופיעי�, ירביעה  .50

  :לכ� שהתיקייה  היא תיקייה משותפת

 emule / מתו� תכנת ה, שהינו צילו� מס� 14.08.17 1מז.עמוד המסומ ב 11ת/כפי שנית לראות ב

. (בשפה העברית) "משותף" תשנקרא )iconצלמית (בסרגל הכלי� העליו  המופיעשל הנאש�, 

, כאשר משמעות הדבר היא שכל הקבצי� שנראי� בצילו� תמודגש וז צלמיתמצילו� המס� עולה ש

). 10/13ש'  22עמ'  27.3.18המס�, הינ� קבצי� משותפי� (ראו ג� עדות זילברשטיי, פרוטוקול מיו� 

, כפי שהסביר שצילו� המס� משק� א� חלק קט מכלל הקבצי� המשותפי� גר יצויבמאמר מוס

זילברשטיי, ואת זאת נית ללמוד ממצב הגלגלת שנמצאת בצד ימי של המס� המשקפת את החלק 

  � ברשימה.יהקט שתופסי� הקבצי� המופיעי� על גבי המס� ביחס לכלל הקבצ
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קבצים בשפה העברית המילי� "מצד שמאל של אותו מס� כתובות במפורש, וזאת ועוד, 

כלל מספר הקבצי� שקיימי� בשלב זה ב ג� בציולצד מילי� אלו  בנוס� נית להבחי". משותפים

א 1מ.ז. עמוד המסומ  11ת/(ראו  Incoming  /ו  Temporaryי�, קרי, בתיקיות המשותפ קבצי�ה

14.08.17( .  

מספר  נתו זה של קבצי�. 1035מספר זה על מועד בו נערכה הבדיקה עמד בבעניי זה מצאתי להעיר ש

ומכא שאי צור� להתייחס  ,2לא צוי בכתב האישו� כחלק מאישו� מספר ששותפו בפועל קבצי� ה

  .אליו במסגרת הכרעה זו

"יורד" ולצד מספרי�. זילברשטיי הסביר /נית להבחי במלי� "עולה" ובתחתית המס� נוס� על כ�, 

שמספרי� אלו משקפי� את "תנועת" או "קצב" העלאת והורדת הקבצי� (להבדיל ממספר הקבצי�). 

עוד הסביר שמאחר שבשעת עריכת הבדיקה לא היה המחשב מחובר למרשתת, לא עלו או ירדו קבצי� 

המילה "עולה" וה לצד המילה "יורד" . , המופיעי� ה לצד 0.0רי� כלל, כפי שנית לראות מהמספ

שמתבצעת הורדה של  ניתן לראות בזמן אמתואול�, בשעה שהמחשב מחובר למרשתת 

משתמש למחשב בצי�, שמשמע העברת קבצי� ממחשב השל קהעלאה קבצי�, והחשוב לענייננו 

ותר, מלמד הדבר על תנועה או תעבורת כ�, ככל שהמספר גבוה יאחר בהתא� לדרישתו.  משתמששל 

  )) חזקה יותר. 19/29ש'  22חומר ("טרפינג" כלשונו של זילברשטיי, עמ' 

אישר הנאש� שראה בזמ אמת את תעבורת הקבצי� ה"יורדי�" במשטרה חקירתו מהל� ב

 חוסר ואול�, במהל� עדותו בבית המשפט חזר בו מדבריו אלו ונת לה� הסבר שונה. וה"עולי�".

לחובת הנאש� ויש בה נזקפת, ככלל, העקביות, שלא לומר סתירה של ממש, בסוגיה מרכזית במשפט 

  , אלא א� נמצא לה הסבר סביר. נגדו כדי לחזק את ראיות התביעה

  הנאש� לסתירות נעבור לבחו עתה. סיפקסבר שהאת ה

  

  מצבו הנפשי של הנאש� בזמ� החקירה

  

 , לטענתו,נתובו היה הקשה מצב הנפשי ב גרסאות שמסרסתירה בלתלה את הסיבה הנאש�   .51

מצבו הנפשי היה ש עולה מדבריוהרי שבמפורש, על ידו ג� א� הדברי� לא נאמרו . החקירה מהל�ב

הסביר  בתו� כ�התכוו למסור. ש הפוכות מאלולחוקריו תשובות  למסורעד שהדבר גר� לו  ,קשהכה 

סודו שלאחר שהבי בהל� טע שהיה נתו וחקר במשטרה, הייתה זו הפע� הראשונה בה נשהנאש� 

ממנו  ,שחקר אותורס"ב אלי לוריא שנער� על ידי  4ת/למזכר הנאש�  טענתו זו הפנהלכתמיכה  נחש�.

  פר2 בבכי ואמר לה שחייו נגמרו.הוא לאחר חקירתו,  לפגוש בבתו נאש�עולה שכאשר התאפשר ל

טענת הנאש� אינה שמצאתי לאחר שעיינתי בחקירתו של הנאש� ובמסמכי� שנכתבו בסמו� לה, 

  מבוססת.
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המסלול החקיקתי הקבוע המסלול הראשו הוא בשני מסלולי�: נבחנת קבילותה של הודאה כידוע, 

, לפיו הודיית חו2 של נאש� תהא קבילה כראיה 1971 /[נוסח חדש], תשל"א פקודת הראיותל 12בסעי� 

נגדו, רק א� שוכנע בית המשפט כי ניתנה באופ חופשי ומרצו. המסלול השני לפסלות הודאה מבוסס 

טור' רפאל יששכרוב נ'  5121/98ע"פ בשהותוותה  , כפיעל דוקטרינת הפסילה הפסיקתית

מדובר בעילת פסילה שבשיקול דעת בית המשפט, אשר ). ה4.5.2006(התובע הצבאי הראשי 

תופעל כאשר מגיע בית המשפט למסקנה שההודאה נגבתה שלא כדי וקבלתה במשפט תיצור פגיעה 

 9808/06ע"פ ת מגדריה של פיסקת ההגבלה (החורג ,מהותית בזכותו של הנאש� להלי� פלילי הוג

   ).)29.7.2010( ירון סנקר נ' מדינת ישראל

  

ובמצב  כאשר הוא נחקר לראשונה בחייו, יימצא בלח2 וודאיא� טבעי הוא שחשוד המצוי בחקירה, 

בחשד לביצוע עבירות  תו הראשונה, לא כל שכ בחקירהשל חוסר נעימות, בפרט כאשר מדובר בחקיר

ואול�, לפיכ�, יש להניח לטובת הנאש� שהיה נסער במהל� החקירה. . על אודות נחקרהעבירות מסוג 

את הדברי� שמסר במהל�  הביו המני די כדי לפסולבו אי  , כשלעצמו,מצב נפשי קשה בו נתו נחקר

ובהירה לכל  , ענייניתורה ברורהבצ , ככלל,שהנאש� השיב כדי להיווכח 1ת/עיו בדי ב .החקירה

  ע2 בעור� די מטעמו. נונשאל, זאת לאחר שהשאלות ש

מזכר מתאר את מצבו סייע לנאש�, שכ על א� שהמ יקשה ההגנה להתבסס אינוב, עליו 4ת/מזכר ג� 

, עת התאפשר לאחר החקירהמדובר בתיאור של התרחשות שאירעה רי שההנפשי של הנאש�, 

התפר2 הנאש� בבכי בו פגש בבתו,  בשלב זהואכ, כפי שעולה מהמזכר, בתו. לנאש� לפגוש את 

: "זהו נגמרו לי החיי�. אי יותר עבודה, אי יותר חברי�, אולי ג� אי יותר אישה. בא לי הואמר ל

היה נסער, ובכל מקרה לא שאי בחומר שהוצג סימ לכ� שהנאש� בכה במהל� חקירתו או  למות."

גר� לו או  ,גר� לו להודות במשהו שלא עשהפשר את חקירתו, ילא א נטע שמצבו הנפשי של הנאש�

   למסור תשובות שקריות במהל� החקירה.

 פסול ונפסד, מצד חוקר משלא התנהל משפט זוטא ושעה שלא נטע ליחס לא הוג, לא כל שכ

  . , אי די בראיות שהוצגו כדי להביא לתוצאה לפיה יש לפסול את דברי הנאש� במשטרההמשטרה

  

להסביר את הפער בי הגרסאות השונות נאש� התבקש הבמהל� החקירה הנגדית עוד אציי ש  .52

ללא תשובה מניחה את  נותראו ש אלו,מתחמק מלהתמודד ע� פערי�  ואה שהיניכר השמסר, אול� 

. כ� למשל טע הנאש� שהוא אינו יודע מני יורד הקוב2 והכחיש הדעת לשאלות שנשאל בהקשר זה

שידע שהקוב2 המבוקש מגיע ממשתמשי� אחרי�. משנשאל כיצד גרסה זו מסתדרת ע� גרסתו 

שי�, במשטרה לפיה ידע שמורידי� קבצי� ג� ממנו, השיב שאכ ראה בתחתית המס� שמות של אנ

אול� סבר שמדובר בשמות של אנשי� שמשתמשי� בתוכנה ומורידי� קבצי� כמוהו. משנשאל הא� 

  ). 33/34סס להשיב בחיוב (עמ' תשובתו נשמעת הגיונית, לא הי

http://www.nevo.co.il/law/98569/12
http://www.nevo.co.il/law/98569
http://www.nevo.co.il/case/5883040
http://www.nevo.co.il/case/5883040
http://www.nevo.co.il/case/5825427
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מצאתי להעדי� ללא כחל וסרק את גרסת הנאש� במשטרה ואת התשובות אור האמור, ל  .53

שהנאש� לא רק שהיה מודע לכ�  קשת המסקנהמתבמתשובות אלו  .חוקרי�ל נטיות שמסרתהאו

הותרת החומרי� שקיבל  –הינה תכנת שיתו�, אלא שא� ידע שהשיתו�, קרי  emule–שתכנת ה 

  מתבצע מתו� המחשב שלו. / � באופ שיאפשר ג� לאחרי� לקבל� ממנובתיקיית השיתו

  

  סיכו� 

  

ולא אחת ה מקלות על המשתמשי� בה  ,יתרונות רבי� השונותשיתו� הקבצי� לתוכנות   .54

בהשגת חומר בו ה� מעונייני�. לצד יתרונות אלו, נוצלה הקדמה הטכנולוגית ג� להפצת סרטי� 

 פוגעניי�, ובכלל זה סרטי� ותמונות בעלי תכני� פדופיליי�. תוכנות השיתו� ה מגוונות. חלק

. תוכנות Giga Tribe /, כדוגמת ה דורשות בקשת "חברות", וקבלת אישור להורדת תוכנות השיתו�

השיתוף , אינ דורשות את אישור המשתמש, כאשר משמעות הדבר היא שemule / אחרות, ובה ה

של כלל החומרים המצויים אצל כלל המשתמשים בתוכנה בכל רגע נתון 

  .הוא מוחלט ומתבצע באופן אוטומטי

שהמבצע את אחת מה ייחשב כמפרס�. א� לחוק כולל מספר חלופות כד  34המונח "פרס�" בסעי� 

על ידי אד� מסוי� או על ידי  בפועלנסיבה של קבלת דבר הפרסו� חלופות כוללת הלא אחת מ

 –פי העניי ל –ה"ציבור", ודי בכ� א� דבר הפרסו� יופ2, יוצג, יימכר, יוצע למכירה או יוצע לציבור 

ייחשב אד� כמפרס� א� יציג  הראשונה,, לפי החלופה באחת הדרכי� המפורטות בסעי�. כ� למשל

לראותו", ומשכ� העבירה תתגבש ברגע  יכוליםאת דבר הפרסו� "באופ שאנשי� במקו� ציבורי 

  בר הפרסו� בפועל. את ד ראההתוכ ללא כל קשר לשאלה הא� מישהו אכ  הצגת

ציעו לציבור לההחלופה האחרונה המופיעה בהגדרת "מפרס�" והיא: " , כאמור,לענייננו רלוונטית

על  את מרכולתו". די, א� כ, בעובדה שהמשתמש בתוכנת שיתו� הקבצי� משאיר באמצעות מחשב

 כדי ,emule  הוירטואלית ספריה, בTemporaryאו  Incomingחד משני ה"מדפי�" הוירטואלי�  א

, ללא צור� בקבלת לראווה על ידו סחורה המוצגתתהיה גישה ל רשת זושלכלל ציבור המשתמשי� ב

אישור נוס� של בעל המחשב, וה� יוכלו לחלוק עמו את הקוב2 המבוקש בדר� של שיתו� בכל עת 

  .שיחפצו

את הקבצי� קבלת ההחלטה להשאיר מודעותו של המפרס� מתגבשת ברגע ההצעה לציבור, קרי ברגע 

זמי אחר, ובכ� בו הקבצי� עוברי� בפועל לבקשת מ ב, להבדיל מהשלהשיתו� משתי תיקיות באחת

  מתמלאת א� דרישת הסימולטניות. 

  



  
  בית משפט השלום בראשון לציון

    
  מדינת ישראל נ' שפרינג 33493�08�17 ת"פ

  
  

 34 מתו� 33

 במחשב בתיקייה פדופילי תוכ מחזיקה אד�לאור האמור הגעתי לכלל מסקנה שיש לראות ב  .55

, , כמפי2 של אותו חומרemule –כדוגמת ה  קבצי� שיתו� תוכנת דר�אליה  גישה באופ המאפשר

 של והורדה גישה מאפשר הואובהחלטתו להשאיר את הקבצי� בתו� תכנת השיתו�, שכ במעשיו 

  ו.של מהמחשב פדופילי�ה תכני�ה

 כל "מחזיק" בחומר הופך כבר ברגע קבלתהפועל היוצא של מצב דברי� זה הוא ש

, של מזמי החומר למחשבוהחומר  הגעת, שכ ברגע של החומר "מפיץ"לידיו ל החומר

כל במישור העובדתי,  במלי� אחרות,. דרישה ממשתמש אחר לקבלת אותו חומרה להגיע עשוי

הצורך תוכן פדופילי,  ,emule - כדוגמת ה משתמש בתכנת שיתוף קבצים

כבר הופך את התוכן האסור באחת מתיקיות השיתוף,  בוחר להשאירו

   .אסורהתוכן הלמפיץ של למחשבו החומר  הגעתברגע 

י של העבירה עובדתהיסוד ההוכחת ככל שלצד  הפרסוםאותו משתמש א� יורשע בדי בגי עבירת 

  אופ פעולתה.לשהוא משתמש בתוכנת שיתו� קבצי� או  לכ�מודעותו תוכח 

  

  .שני רכיבי� אלובמקרה שלפני עלה בידי התביעה להוכיח 

  

בו הורשע אד� , שהוגש מטע� המאשימה, )Usa v. Timothy Ryanבפסק הדי האמריקאי (  .56

 לנהגי� מאפשרה דלק תחנת לבעל את מעשי הנאש�ת המשפט ביהשווה בנסיבות דומות לשלנו, 

 בעלבפסק הדי נקבע ש. בנעשה מעורב התחנה שבעל מבלי, בעצמ�את רכב�  ולתדלק לעצור, להגיע

מפי2  קבצי�ה שיתו� בתוכנת משתמשהאד� בו  אופ באותו, הדלק של המפי2 למעשה הוא התחנה

דוגמא קולעת דומה ש. ובמחשב המאוחסני� קבצי� ממנו להוריד לאחרי�בכ� שהוא מאפשר  ,אות�

  זו ממחישה בצורה מוחשית וברורה את מעשי הנאש� בתיק זה.
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  התוצאה 

  

) 3(ב214לפי סעי� רשיע את הנאש� בעבירות של החזקת פרסו� תועבה, מצאתי להשר על כ א  .57

להוציא מספר התמונות שנטע שהחזיק במכשיר הטלפו האישו�,  במופיעות בכתבכמויות הלחוק, 

   (ב) לחוק.214עבירה של פרסו� חומר תועבה אסור, לפי סעי� בו ,הנייד

  

  

  

  

                                , במעמד הצדדי�2018מאי  15, א' סיוו תשע"חהיו�, ניתנה 

  

 

                                                                 

  




