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  מדינת ישראל 
    המאשימה

  - ד  ג  נ - 
  לוינסון יורם 

  ד "כ עוה"י ב"ע נדשי הנאשם
 

 מתמחה מר אוהד לוי-התובע
 הופיע–הנאשם 
 הופיע-הסניגור

 :נוכחים

 

 פרוטוקול
 

 :הסניגור טוען לעונש
. ה שלוהאיש עומד לפני בעיה רצינית של הפנסי. הנאשם לא יחזור לעבוד בשירות הציבורי בחייו

ח של "מגיש דו. הגיע כמעט לפת לחם בזמן שהיה מושהה. כל פרנסתו על המשכורת שהיתה לו

עשה , הוא נוצל בתיק זה. 2/סומן נ,  בטיפול נפשי98-מגיש מסמך שהאיש נמצא מ. 1/סומן נ, ס"עו

זה אמנם ,  בכתב האישום שנמחק היה מדובר שם על בושם לאשה7סעיף . דברים ללא כל תמורה

אין לו כסף לשלם את . הודה מיד גם במשטרה וגם בחקירתו הראשונה. כתוב בכתב האישוםלא 

מבקש לבצע את עבודות השירות , מרשי מסכים להצעות הממונה. כל קנס יהיה כמאסר, הקנס

 .בבית הקשיש נהריה

 

 

 גזר דין
 

 והיפר הנאשם שעבד במס הכנסה והיתה לו גישה למידע שנאגר במחשבי מס הכנסה מעל באמון

את חובת הסודיות המוטלת עליו בכך שמשך שנים ארוכות העביר לחוקר פרטי מידע חסוי 

 . ממחשבי מס הכנסה לגבי עשרות אנשים

 
המחוקק בא לקראת מס הכנסה במידה . דומה שמיותר להבהיר את חומרת העבירה ואת קלונה

 . רשויות אחרותרבה וחייב אזרחים למסור לו מידע גם במקרים שבהם הוא חסוי כלפי 

 
מעשים כאלה יכולים רק לחתור עוד יותר תחת אמון הציבור ברשויות והנכונות למסור דיווח 

ניתן היה לצפות , כנגד ריבוי העבירות והעובדה שנמשכו לאורך שנים ארוכות. אמת למס הכנסה

 . לענישה שתתרום ביעילות להרתעת היחיד והרבים
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שלום מס שפתיים כדי לבער את הנגע ולמען יראו ויראו ולא די בת, כרגיל וכמקובל במקומותינו

, נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי נאשם בעבירות מרמה ומעילה באמון שאינו חולני. יזידון עוד

או שהוא לפחות צעיר בראשית דרכו ששגה ', וכו' שכל עולמו חרב עליו וכו, במצב כלכלי קשה

 . את הדיןבנסיבות מיוחדות ולא ראוי למצות עמו 

 
אוכל . קלונה ופגיעתה הרעה בציבור, תש כוחי ולא ארבה מלל על חומרת העבירה. זקנתי ועייפתי

התייחסות עניינית ראיתי צורך להתייחס רק . להפנות את התביעה להררי הפסיקה הקודמת בנדון

אתה לנכון מי שהתביעה לא ר. מקובלים עלי דברי הסניגור לגבי מצבו הכלכלי דהיום. לעניין הקנס

י הטלת קנס שאין "לא אטיל עליו מאסר בפועל בעקיפין ע, להטיל עליו מאסר במישרין בגין מעשיו

 .קנס סמלי רק ישים ללעג את מטרות הענישה ומוטב להמנע ממנו.  באפשרותו לשלם

 
, אחרי שנניח כי מיציתי עמו את הדין מבחינה מילולית והוקעתי את חטאיו בכל פה, אי לכך

ראוי , בנסיבות המיוחדות של מקרה זה שלא יהוו תקדים לכלום, כמקובל כי עם זאתאוסיף 

נכון שאיש . לחרוג מרמת הענישה ההולמת ולאור הנסיבות להסתפק בעונש שהוסכם על הצדדים

אך כבר התרגלתי לשמש חותמת גומי ולכבוד , מהצדדים לא הבהיר לי על מה ולמה הגיעו להסדר

 . נם המשותף ואיני מחטט במופלא ממנילי שזכיתי לאמץ את רצו

 

 
 :מוטלים על הנאשם העונשים הבאים, אי לכך ועל פי כל האמור לעיל

 
 חודשים שירוצו בעבודת שירות בבית הקשיש נהריה החל 6 :מאסר בפועל לתקופה של -

 .המזכירות תעביר את העתק ההחלטה לממונה. 08.00 שעה 01/01/04מיום 

 
 . חודשים3 :מאסר על תנאי למשך -
ואולם הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם כן יעבור תוך תקופה של שנתיים מהיום על  -

  .  ויורשע עליהאחת העבירות בהן הורשע: עבירה מהעבירות הבאות
שהרי יתכן שישוב לסורו רק אם הרשויות , נראה לי כי די במאסר מותנהל תקופה צנועה 

יעשה זאת רק פעמים ,  יתכן שאם ישוב ויחטא,יתרה מזו. הציבוריות ישובו להעסיקו

בודדות ולא עשרות פעמים כמו במקרה שלפני ומכאן שראוי לא להרתיעו מעבר 

 .למידתיות הראויה
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כל גזר , כאמור. הפרוטוקול משקף את הצהרת הנאשם כי לא יעבוד עוד בעבודה ציבורית -

מוצא צורך לרשום הצהרות אוסיף איפה כנופך משלי כי אבוי לציבור ש. הדין הוכתב לי

במדינה מתוקנת אדם כזה מוקא מכל שירות ציבורי גם שלא על . כאלה מפי הנאשם

 . דעתו

 
 . יום45זכות ערעור תוך  *

 
 . במעמד הצדדים)2003 בדצמבר 11(ד "תשס, ז בכסלו"טניתנה היום 

                                                                                                                            
 שופט, מגן איתן

 סגן נשיא
 


