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 מדינת ישראל המאשימה 
 ד רוני מודריק"כ עו"י ב"ע

 :בעניין

  ד  ג  נ 
 הנאשם

 

  נוכח- שועלי טוביה. 2
 ד רוב"כ עו"י ב"ע

 

  דיןהכרעת
 

בעבירות של פגיעה , הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן .1

 כדין לחוק הגנת הפרטיות ושימוש שלא) 7 – 11 (2 + 5עבירה לפי סעיף , בפרטיות

 .לחוק האמור) 1)(א(א31) + ב(8עבירה לפי סעיפים , במאגר מידע

 

חוקר פרטי , הנאשם, 1998 – 2000כעולה מעובדות כתב האישום המתוקן בין השנים  .2

, אתו עמד בקשרי עבודה, קיבל מחוקר פרטי אחר, במקצועו ובעל משרד חקירות

מספרי , בין השאר, להמידע שהועבר הכי. י בקשתו"מידע חסוי ממאגרים וזאת עפ

 .                             רישוי ובעלויות של כלי רכב וכן מידע אודות מקומות עבודה של אזרחים

 

 . לצורך בחינת שאלת הרשעתו, הופנה הנאשם לשירות המבחן, במסגרת הסדר הטיעון .3
9גרוש ואב לילד בן , 39כי עסקינן בנאשם בן , עיון בתסקיר שירות המבחן מלמד

 .  שנים18העוסק בתחום החקירות מזה 
המתקשה להבין את הבעייתיות , כי בפניו ניצב נאשם, שירות המבחן התרשם

,  זאת ועוד. שבהתנהגותו והנוטה לתפוס עצמו כקורבן חסר אונים של הנסיבות

הנאשם שיתף את שירות המבחן בכוונתו לערוך שינוי בחייו ולעזוב את תחום 

עת יפנה לעסוק ,  מפני הרשעה העשויה לפגוע בו בעתידהחקירות ואף הביע חשש

 .       כלשהו, בעיסוק חדש
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כי הנאשם לא פרט מהן אפשרויות התעסוקה , נוכח האמור ובהתחשב בעובדה

 .התקשתה קצינת המבחן לבוא בהמלצה לעניין אי הרשעתו, העתידיות אליהן יפנה

 

היתה כי , שם לקבלת תסקיראשר עליה הוצהר עוד בטרם הופנה הנא, עמדת התביעה .4

 .                    ת וקנס"יש להרשיעו ולהטיל עליו עונש של מע
כי הנאשם אינו , המשפט להלכות כתב ורומנו וציינה-כ המאשימה הפנתה את בית"ב

, לנאשם יוחסו עבירות חמורות, לשיטתה. עומד בקריטריונים שנקבעו בהלכות אלה

. למדי באופן שאינו מצדיק הימנעות מהרשעהאשר שכיחותן בימים אלה גבוהה 

כי לחובת הנאשם רישום פלילי , כ המאשימה עמדה על העובדה"ב, יתירה מזאת

כי , כ המאשימה"ציינה ב, אומנם. בעבירה של הצעת שוחד, ללא הרשעה, קודם

אך הדגישה כי ספק , העבירות נשוא תיק זה נעברו טרם נעברה עבירת הצעת השוחד

 . היה מסתיים כפי שהסתיים לו ניתנה החלטה בתיק זה קודם לכןאם תיק השוחד

 

כ הנאשם עמד על חלקו הקטן יחסית של הנאשם בפרשה והפנה לעניינם של שאר "ב .5

 . אשר חלקם בפרשה כחלקו של הנאשם ועניינם הסתיים ללא הרשעה, הנאשמים
לו כ הנאשם התייחס לסוג המידע שקיבל הנאשם בהשוואה לסוג המידע שקיב"ב

קבלת מידע על כלי רכב ומקומות עבודה הנו חמור , לשיטתו. נאשמים אחרים בפרשה

 . פחות מקבלת מידע על חשבונות בנק שכן עסקינן במידע גלוי ונגיש
כי מדובר בעבירה חמורה יותר ומאוחרת , באשר לרישומו הקודם של הנאשם טען

ר הנכון את העבירות נתונים אשר יש בהם כדי להאיר באו, לעבירות נשוא תיק זה

 .נשוא תיק זה ואת נסיבות ביצוען

 

כי יש להרשיע נאשם משהוכח ביצוע , נאמר בפסיקה פעמים רבות כי הכלל הוא .6

אמצעי שמשתמשים , ואי הרשעה הוא חריג לכלל, עבירה או משנתנה הודאה בביצועה

שעה כאשר אין יחס סביר בין הנזק הצפוי לנאשם מן ההר, בו במקרים יוצאי דופן

 ). 737, )3(85על -תק, י"מ'  רומנו נ432/85ע "ר(לבין חומרת העבירה 
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'  כתב נ2083/96פ "ע פסק הדין המנחה בשאלת הרשעה או אי הרשעה של נאשם הוא

כך ,  שם קבע בית המשפט כי ככל שהעבירה חמורה יותר:337) 3(ד נב"פ, י"מד

מהווה שיקול מהותי שיקומו של נאשם . ש יהיה פחות סלחני כלפי מבצעה"ביהמ

. ש"אך אין הוא השיקול האחד והיחיד העומד מול עיני ביהמ, שלציבור עניין בו

בצירוף , הוקעת מעשי העבירה... הצורך בהרתעת הרבים, מהותה של העבירה"

כל אלה משמשים כגורמים העלולים לגבור אף על שיקומו ... מדיניות ענישה אחידה

 ".של נאשם

 

רק במקרים חריגים קונקרטיים בהם הנזק שייגרם , פסיקהעל פי אותו קו של ה .7

חמור וממשי יותר מחומרת , סיכויי שיקומו, פרנסתו, מקצועו, לעתידו של הנאשם

 .ש מהרשעה"העבירה ושיקולי הענישה האחרים ימנע ביהמ
העבירות המיוחסות לנאשם הנן חמורות למדי ואין בידי לקבל את טענת , בענייננו

ה סוג המידע אותו קיבל הנאשם יש בו כדי להשליך על חומרת לפי, כ הנאשם"ב

, כי מדובר במידע הנוגע לענייניו הפרטיים של אדם, אין להתעלם מן העובדה. מעשיו

י רשויות מוסמכות ואשר מצא את דרכו לגורמים שונים שלא "מידע אשר נאגר ע

עוסקים בתחום כי האינטרס הציבורי מחייב דווקא להחמיר עם אלה ה, דומה.  כדין

הסיכוי שייתפסו קטן יותר ומכאן , אשר דרכם אל המידע נוחה יותר, החקירות

 .שהפגיעה בפרטיות עשויה להיות גדולה יותר

 
, רישום ללא הרשעה בעבירה של הצעת שוחד, לנאשם רישום פלילי קודם, כאמור

העובדה בהקשר זה עליי לציין כי רואה אני בחומרה את . 2002עבירה שנעברה בשנת 

לאחר שעבר את העבירות נשוא תיק זה לא בחל באמצעים ובחר לעבור את , שהנאשם

כי אילו עניינה של פרשה זו היה מסתיים , סביר להניח. כאמור, העבירה הנוספת

. המשפט לא היה נמנע מהרשעת הנאשם-בית, הדין בעבירת השוחד-בטרם ניתן גזר

 גזר את דינו של הנאשם והדגיש כי אשר, השופט ברק' לראיה אצטט מדבריו של כב

ונראה לי כי העמדתו לדין בגין העבירה שיוחסה לו בכתב "לנאשם אין עבר פלילי 
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פ .ת("  קטנה ביותר–האישום לימדה אותו לקח והסבירות להישנות העבירות 

 ).134' בעמ) רחובות (1647/03

 
אשר מהם לא ניתן , םנוכח השיקולים לחומרה ניצבים גם השיקולים לזכותו של הנאש .8

הודאתו , היסוד הנפשי המיוחס לו בכתב האישום, להתעלם ובהם חלקו המזערי בפרשה

 .והחיסכון בזמן שיפוטי וחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות

 
כי הנאשם אינו מתכוון , מכלול השיקולים אשר נסקרו לעיל בצירוף העובדה, עם זאת

 לערוצים חדשים וכי לא הונחה בפניי כל אלא לפנות, להמשיך ולעסוק בתחום החקירות

לפיה , מתחזקת המסקנה, ראיה קונקרטית באשר לפגיעה אפשרית בעתידו של הנאשם

עניינו שלו אינו עולה בקנה אחד עם הקריטריונים אותם הציבה הפסיקה באשר 

 .כאמור, להימנעות מהרשעה

 
, ים אחרים בפרשהכ הנאשם ביקש להשוות את עניינו של הנאשם לעניינם של נאשמ"ב

אין בידי לקבל טענה ממין . אשר חלקם זהה לחלקו שלו ואשר נמנעתי מהרשעתם בדין

עניינו של הנאשם שונה מעניינם של האחרים בשני . שכן עניינו של כל נאשם נדון לגופו, זה

רישום פלילי , האחד העדר המלצת שירות המבחן להימנע מהרשעה והאחר, מישורים

 .לה דומה כי דינו של הנאשם צריך  להיות שונהבנסיבות א. קודם

 
 .כן אני דוחה את הבקשה ומרשיעה את הנאשם במיוחס לו-אשר על

 
 . במעמד הצדדים)2006 בנובמבר 9(ז "תשס, ח בחשון"יניתנה היום 

 
  שופטת-כוחן . נ ח"סג
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 : טיעונים לעונש
 
אנו עותרים ). 3.10.06מיום ' וטמפנה לפר(אני חוזרת על הטיעונים שכבר טענו : כ המאשימה"ב

 . למאסר על תנאי ארוך ומרתיע וקנס משמעותי

 
 . אני שב על האמור בטיעונים שלי לאי הרשעה: כ הנאשם"ב

גם חברתי שטענה בדיון הקודם הדגישה את הנקודות לקולא , אחת. אבקש לחדש שתי נקודות

וגם .  מוחלשות של עצימת עינייםשעומדות לזכות הנאשם גם בנסיבות ביצוע העבירה שהן נסיבות

 השנים האחרונות כחוקר 16-ח ומשמש ב"לעצם אישיותו של הנאשם ששימש בעבר חוקר מצ

ש לקחת בחשבון "אבקש מביהמ. אב לילד, הוא אדם נורמטיבי, אין לו הרשעות קודמות. פרטי

רים פרטיים בניגוד לחוק, שהנאשם צפוי לעונש נוסף בפני ועדת המשמעת של החוקרים הפרטיים

ש "התיק התחיל לפני שנים ארוכות בביהמ. אחרים שעשו את אותה עבירה אך יצאו ללא הרשעה

ש בירושלים "ביהמ. אבקש להתחשב בחלוף הזמן שאינו בעטיו של הנאשם. המחוזי בירושלים

ש הזה לא הרשיע  "אני גם מפנה לרף הענישה במקרים דומים שביהמ. החליט שהיתה כאן טענת

שהוא מקביל בחומרתו , אבקש במקרה ספציפי זה להסתפק בקנס בלבד. צ" שעות של120וגזר 

 . צ"לשל

 
 השנים האחרונות אני בהחלט רואה את 10במהלך .  אצבעות10-את העסק שלי הקמתי ב: הנאשם

עצמי כאדם מהשורה ואני חושב שהתרומה החברתית שלי בניגוד לאנשים אחרים שהיו מעורבים 

 אנשים שעובדים במשרד 6הגורל התעסוקתי של .  יותר גדולה ויותר רציניתבפרשייה הזאת היא

 השנים 6במהלך . כי אני צפוי לכך שישללו ממני את הרשיון, שלי תלוי בתוצאות המשפט הזה

שחודש רק , האחרונות נאלצתי בכל תחילת שנה לגשת לועדה עם עורך דין ולחדש את הרשיון

אני סבור שסבלתי מעינוי דין ממושך . לשלות הענייניםבעקבות כל השת, אפריל-לקראת מרץ

בנוסף היו נסיעות לירושלים שלא . ומאוד לא נעים מצד הפרקליטות כלפיי וכלפי נאשמים אחרים

שזה , 2005עד שזכינו לנהל דיון ראשון על הנושא היה בשנת , כי לא נוהל שם דיון, היה מוצדק

כל המקרים האלה שיניתי את דרכי העבודה שלי בעקבות .  שנים אחרי ביצוע העבירה6כמעט 

והפיקוח על העובדים תחתי ואני נוהג לפקח עליהן בצורה הדוקה ובכל פעם שהם עושים חקירה 
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כדי שאני אבדוק אם זה נעשה בהתאם , הם צריכים להביא לי הוכחות על דרך ביצוע החקירה

בנוסף יש לי גם . ת שליש ירצה אני אוכל להביא מכתבי המלצה מלקוחו"אם ביהמ. לחוק

 . מכה כלכלית קשה, מחויבויות כספיות גם כלפי העובדים שלי וגם כלפי המשפחה שלי
ואני אמרתי לה , זוהר ציינה בפניי בדיון הקודם שהם החליטו למחוק אותי מכתב התביעה' גב

 . מיוזמתי שהיה לי ענין קודם ולכן הם חזרו מעמדתם

 

 דין-גזר
 

בעבירות של פגיעה בפרטיות ושימוש , ודאתו במסגרת הסדר טיעוןהנאשם הורשע על פי ה

 . שלא כדין במאגרי מידע

 
כאשר נמנע מלבדוק באיזה אופן , אין חולק כי במקרה זה הנאשם כשל בעצימת עיניים

 . הגיע אליו המידע המוגן

 
יתכן , אלמלא רישום זה. לנאשם רישום קודם ללא הרשעה בעבירה של הצעת שוחד

לרישום זה היתה משמעות , כפי שציינתי בהכרעת הדין. ל הנאשם היה שונהשמצבו ש

 . בהרשעת הנאשם

 
הוא שינה את נוהלי העבודה , כי בעקבות ההליכים בתיק זה, שמחתי לשמוע מהנאשם

 . במשרדו והוא מקפיד על פיקוח יתר על עובדיו

 
, הבעת החרטה, בבואי לגזור את דינו של הנאשם עלי לקחת בחשבון את הודאת הנאשם

כן . חלוף הזמן הרב מאז ביצוע העבירה והנסיבות המינוריות של ביצוע העבירה, עינוי הדין

את העובדה כי , ביוזמתו, אשר הביא לידיעת הפרקליטות, עלי לציין את יושרו של הנאשם



 

     
  בתי המשפט

 
 001171/05פ  

 

 יפו-בית משפט השלום תל אביב

 :בפני חיותהכוחן : שופט :תאריך 09/11/2006

 
 

 

10

חרף העובדה שרישום זה לא היה רשום בגליון ,קיים נגדו רישום קודם ללא הרשעה

 . דמות של הנאשםההרשעות הקו

 
אותם לא ירצה אלא ,  חודשים מאסר על תנאי6אני גוזרת על הנאשם , בהתחשב באמור

 . אם יעבור תוך שנתיים מהיום עבירה בה הורשע

 
הקנס .  חודש מאסר תמורתו1או  ₪ 4,000אני מחייבת את הנאשם בתשלום קנס בסך 

 .  לחודש שאחריו15ובכל  15.12.06החל מיום ,  תשלומים שווים ורצופים4-ישולם ב

 
 .   יום מהיום45זכות ערעור תוך 

 
 . במעמד הצדדים)2006 בנובמבר 9(ז "תשס, ח בחשון"יניתן היום 

 
  שופטת-כוחן . נ ח"סג

 


