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  האישומי�

הנאש�  �בנוס  בביצוע סדרה של עבירות מרמה.  ,הודאת�הנאשמי� הורשעו, בהסתמ� על  .1

והכל כפי שיפורט , נוספותמרמה עבירות ציר  תיק נוס  שהיה תלוי ועומד נגדו, ושעניינו  1

 להל�.

 

 כתב האישו� המתוק�, שבעובדותיו הודו הנאשמי�, מפרט שמונה אישומי�, וזו תמצית�: .2

  

(שתי  –ת שעניינ� קשר לפשע, מידע כוזב מייחס לנאשמי� ביצוע עבירו – אישו� ראשו�

 –, זיו  בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, זיו  בכוונה לקבל דבר )בלבד 1לנאש� עבירות 

) �, והחזקת ציוד לזיו  כרטיס חיוב. עובדות האישו� מתייחסות לחודשי� )בלבד 2לנאש

אי של אחרי�, , בה� קשרו הנאשמי� קשר להשיג פרטי כרטיסי אשר2015מר' �ארפברו

�להעתיק� על גבי כרטיסי� מזויפי�, להשתמש בה� ולקבל באמצעות  �במרמה מוצרי

 �רכש שמות מתחמי� באינטרנט והקי� בה� אתרי� שחזות� החיצונית  1שוני�. הנאש

שלח לאלפי אזרחי� . נאש� זה נחזית להיות כאתר של מפעל הפיס, תו� שהסווה את זהותו

במסגרת  + 6,000 �ארי שברשות�, ובישר לה� במרמה כי זכו בהודעת טקסט למכשיר הסלול



  
  

  
  בית משפט השלו� בחיפה

       
מותנא מדינת ישראל נ'  40853�04�15 ת"פ

   ואח'             זידא�
  

  בפני כבוד השופט ד"ר זאיד פלאח           
  

  
  23/2/2016תארי�: 

   

 18 מתו� 2 עמוד

פעילות מפעל הפיס, וכי עליה� להיכנס לאתר המתחזה ולמסור את פרטיה� האישיי�, כולל 

 �עשרות פרטי� של עשרות כרטיסי  1פרטי כרטיס האשראי שלה�. בדר� זו השיג הנאש

לק בעראבה, וש� העתיק עבד באותה העת בתחנת ד 2והעתיק�. הנאש�  פ�זייאשראי, 

במספר רב של הזדמנויות פרטי כרטיסי אשראי של לקוחות, באמצעות הזנת� לקוראי 

 �אותה זיי  באמצעות הצמדת תמונתו  ,א  החזיק בביתו בתעודת זהות 2כרטיסי�. הנאש

 � דבפרטי שני כרטיסי אשראי, ויח 13.4.15החזיק ביו�  3לתעודה השייכת לאד� אחר. הנאש

  רטיסי אשראי.כהשיג וזיי  עשרות  2� ע� הנאש

  

עניינו הפרת הוראה חוקית, בכ� שבמסגרת תנאי  – בלבד 1מיוחס לנאש�  – אישו� שני

פו� ובמחשב, ובכל זאת הוא ביצע את שימוש בטלעליו כל  האוסר, נית� נגדו צו ושחרור

  המפורט באישו� הראשו�, תו� הפרת הצו. 

  

בנוגע  –עניינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות כאש� אחר  – אישו� שלישי

 �. הנאשמי� השיגו (ריבוי עבירות) בלבד, והונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות 2לנאש

 �נכנס לחנות  2פרטי כרטיס אשראי של לינא זועבי, שעה שזו השתמשה בו בתחנת הדלק. נאש

ת הזהות המזויפת שברשותו לאחר, ורכש מכשיר תקשורת בסכני�, התחזה באמצעות תעוד

  באמצעות כרטיס האשראי המזוי .  + 2,400סלולרי בעלות של 

  

, התחזות כאד� (ריבוי עבירות) עניינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – אישו� רביעי

. (ריבוי עבירות) בלבד, והונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות 2בנוגע לנאש�  –אחר 

ביצעו בו מספר  2�3� השיגו את פרטי כרטיס האשראי של מת� בתיה, והנאשמי� מישהנא

 13,151, ובסה"כ רכשו מוצרי� בס� 31.3.15הזדמנויות, כול� ביו�  6 �סקות ורכשו מוצרי� בע

בפני המוכר בכזב באמצעות  2בחנות באג בלב המפר', התייצג הנאש�  – העסקאות. באחת +

 500נוס , ניסו הנאשמי� באותו היו� לבצע רכישה בקריו� בשווי תעודת הזהות המזויפת. ב

  כרטיס המזוי , א� העסקה לא קיבלה אישור חברת האשראי. ב +

  

, והונאה (ריבוי עבירות) עניינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – אישו� חמישי

הנאשמי� השיגו במרמה את פרטי כרטיס  (ריבוי עבירות). בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות
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 �ארבע עסקאות לרכישת מוצרי� בשווי  21.3.15ביצע ביו�  3האשראי של דרור אורפז, ונאש

  .+ 6,862של 

  

עניינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות  – אישו� שישי

בהתא� לעובדות האישו�,  .בלבד 2�3בנוגע לנאשמי�  –מחמירות, והתחזות כאד� אחר 

התקשר  19.3.15� במרמה את פרטי כרטיס האשראי של חס� תייסיר, וביו� מיהשיגו הנאש

 �לחנות כלי נגינה בת"א, וביקש לרכוש אורג�, תו� שהזדהה בש� "חדר", א� העובדי�  1נאש

 �והתקשר  1שב נאש�  20.3.15מסרו לו שאת העסקה נית� לבצע רק ביו� שלמחרת. ביו

אותה חנות, בכדי לרכוש את האורג�, וכאשר ביקש העובד לקבל מראש את פרטי כרטיס ל

האשראי, סירב הנאש�, ואז סוכ� שהנאש� יגיע בעצמו לחנות. בשעות הצהרי� הגיע לחנות 

 �, א� לא + 14,390ייצג בש� "חדר", ביקש לרכוש את האורג� בסכו� של ת, ה3הנ"ל הנאש

, וקיבל ממנו את 1יצר קשר ע� נאש�  3ראי המזוי . נאש� נית� אישור לפרטי כרטיס האש

לא מוצלחי�,  תניסיונופרטי הכרטיס של חס� ואת מספר תעודת הזהות שלו, ולאחר מספר 

 �רכש תיק לאורג� בסכו�  –רכש את האורג� בסכו� הנ"ל, ובנוס   3אושר התשלו� והנאש

כר בחנות, לשלוח לו צילו� , לבקשת המו1ביקש מהנאש�  3הנאש�  –בנוס  . + 120של 

 �עשה כ� באמצעות הודעת  1תעודת הזהות של "חדר" וצילו� כרטיס האשראי של חס�, ונאש

  "ווטסאפ" למוכר.

  

, ניסיו� לקבלת (ריבוי מקרי�) עניינו קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – אישו� שביעי

. (ריבוי מקרי�) מירותדבר במרמה בנסיבות מחמירות, והונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מח

בהתא� לעובדות האישו�, השיגו הנאשמי� את פרטי כרטיס האשראי של מוחמד דראושה, 

 �ע� עובדי חנות "חלילית" שבטירה, הגיע  16.3.15ולאחר שיחת טלפו� מקדימה שבוצעה ביו

 �, אות� שיל� בכרטיס המזוי . + 10,000ורכש אורג� יד שנייה, בסכו� של  3לש� נאש

לחנות "טיסני� בשלט רחוק" בפתח תקווה, ורכש במרמה,  3היו� הגיע נאש�  באותו

לחנות כלי  3. בהמש� אותו היו� הגיע נאש� + 15,030ובכרטיס המזוי , רחפ� בסכו� של 

, בכרטיס האשראי המזוי , ואול� + 8,980נגינה בת"א, וביקש לרכוש אורג� בסכו� של 

ודת הזהות שלו או של בעל כרטיס האשראי, משנתבקש ע"י המוכרת למסור את מספר תע

   הוא סירב והמוכרת ביטלה את העסקה.
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, קבלת דבר (ריבוי עבירות) עניינו הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות � אישו� שמיני

. (ריבוי עבירות) במרמה בנסיבות מחמירות, וניסיו� לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

בהתא� לעובדות האישו�, ובהמש� למפורט באישו� הראשו�, שלחו הנאשמי� הודעת 

 � + 200ניסו לבצע רכישה בס� של  12.3.15טקסט למכשיר הסלולארי של רי� דבאח, וביו

 21.2.15שלחו הודעת טקסט למכשיר הסלולארי של עאדל ריא�, וביו�  –בתחנת דלק. בנוס  

 �מזומני� בסכומי� שוני� בכספומט בסכני� ובחיפה, א�  יכותלבצע מספר מש 1ניסה נאש

קיבלה אמונה בדרא�  13.2.15האישו�, שביו� בכתב לא נית� אישור לעסקאות. עוד נכתב 

 �מש�  20.2.15הודעת טקסט בדבר זכייתה בפיס, הזינה את פרטי כרטיס האשראי, וביו

 � + 3,000ו� נוס  של בכרטיס המזוי , וניסה למשו� סכ + 500מזומ� בס� של  1נאש

בכספומט  + 500לבצע משיכת מזומני� בס� של  1ניסה נאש�  –בכספומט בעראבה. בנוס  

 �, 19.2.15בכרמיאל. האישו� מתייחס עוד להודעת טקסט שקיבל אחמד חמוד ביו

 �מכספומט בעראבה, א� לא נית� אישור  + 2,000למשו� מזומני� ע"ס  1ולניסיונות הנאש

ד נסאר הודעת טקסט כאמור, וביו� מוחמקיבל  26.2.15תב באישו�, שביו� למשיכה. עוד נכ

, א� חברת + 1,100� לבצע מספר משיכות מזומני�, בסכו� כולל של מיניסו הנאש 27.2.15

הנאשמי� שלחו הודעת טקסט לנביל אבו עדיל, קיבלו  –האשראי לא נתנה אישור לכ�. בנוס  

 �דולר  10 �ביצע עסקה באתר האינטרנט בס� של כ 1את פרטי כרטיס האשראי שלו, והנאש

ניסה לבצע שתי משיכות מזומני� בכספומט בחיפה, א� לא  1.3.15ביו�  –אמריקאי, ובנוס  

נית� לכ� אישור. האישו� השמיני מתייחס ג� לכ� שהנאשמי� השיגו במרמה את פרטי 

ביצעו  4.4.15, וביו� כרטיס האשראי של מיסו� כנאענה, לאחר שזו השתמשה בו בתחנת הדלק

בגרעיני עפולה  + 123בשווארמה האחי� בחיפה, וכ� עסקה בס�  + 100הנאשמי� עסקה בס� 

.�  בקרית חיי

   

3.  �רשעתו נסמכת על הודאתו בכל המיוחס לו בכתב ציר , כאמור, כתב אישו� נוס , וה 1הנאש

, ריבוי עבירות)( עבירות של קבלת דבר במרמה 1בתיק זה יוחסו לנאש� האישו� המתוק�. 

(ריבוי עבירות). בהתא�  וניסיו� הונאה בכרטיס חיוב (ריבוי עבירות) הונאה בכרטיס חיוב

חזה להיות אתר מפעל הפיס, נרכש מתח� באינטרנט, ה 1נאש� לעובדות כתב האישו�, ה

, שלה� הסלולריולאחר מכ� שלח לאזרחי� רבי� במגזר הערבי הודעת טקסט למכשירי 

, וביקש מה� להיכנס לאתר ולהזי� את פרטיה� + 5,000כיית� בס� של ובישר לה� על ז

שקיבל ופרטי כרטיס האשראי שלה�. בהמש� השתמש הנאש� בפרטי כרטיסי האשראי 
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רכישות וניסיונות לרכישות. ביו�  54לצור� ביצוע רכישות מקוונות רבות, וביצע במרמה 

ת הנאש� לאחר שביצע הזמנה ברשת הגיעו שוטרי� ונציגי חברות האשראי לעצור א 6.1.15

מגה וביקש לקבלה לכתובת מסוימת. לאחר איתור הנאש� נתפסו אצלו סרטו� וידיאו המתעד 

 �דפדו  בפרטי האשראי, גלישה לאתר, קבצי טקסט ע� פרטי משתמשי� וקבצי� שוני

  שתכלית� שליטה מרחוק וגניבת מידע.

  

  

  טיעוני ב"כ המאשימה

  

לנסיבות ביצוע העבירות ע"י  פה,�לעבכתב וב �, בטיעוניהוהמאשימה התייחס כוח�איב .4

הוא בעל המומחיות  1שמדובר בחלוקת התפקידי� ביניה�, בכ� שנאש�  והנאשמי�, וטענ

 �היה שות  ופעיל יותר  3ניצל את עבודתו בתחנת הדלק, והנאש�  2בתחו� המחשב, הנאש

, + 60,000 �סכו� כולל של כבשלב המרמה. עוד נטע�, ששלושת הנאשמי� ביצעו עסקאות ב

 ,�ובנוס  ביצעו ניסיונות מרמה בסכו� גבוה יותר. נטע� עוד שהעבירות בוצעו בתחכו

לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות,  ובשיטתיות ובתכנו� מוקד�. ב"כ המאשימה התייחס

�פגעו, ולכ� שמדובר באירוע אחד. לטעמלפסיקה הנוהגת, לערכי� המוגני� שנ �, מתח

ש ההול� את מעשי הנאשמי� בגי� כתב האישו� המתייחס לשלושת�, הוא מאסר הנע העונ

שאותו מתח� יש לקבוע ג� לגבי התיק המצור   וחודשי�, והוסיפ 48חודשי� ועד  24בי� 

 �לנסיבותיה� האישיות של הנאשמי�, הוסיפו והתייחסו . ב"כ המאשימה 1בעניינו של נאש

ינ� , לתקופות מעצר� בגי� תיק זה, ולנסיבות שאלתסקירי שירות המבח�, לעבר� הנקי

להטיל על כל אחד מהנאשמי� עונש של  �בסו  טיעוניה קשורות בביצוע העבירות, ועתרו

�בטיעוניו בעל, ולהוסי  מאסר מותנה, קנס ופיצוי. מתח� שצוי� על יד�בתו� המאסר בפועל 

 �ל יותר מעונשו של נאש� אמור להיות ק 2�3שעונש� של הנאשמי� ב"כ המאשימה פה הסכי

 והתנגדבכל זאת מדובר בעונש של מאסר בפועל של ממש. ב"כ המאשימה הדגיש ש, א� 1

ופי שהעידו בפניי. בנוגע לעדי הא והתייחסלהמלצות שירות המבח� בנוגע לכל הנאשמי�, וכ� 

 �להצטברות העונשי� שיוטלו בגי� כל אחד משני כתבי האישו� שבעובדותיה�  ועתר 1לנאש

 הודה והורשע.
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5.  �, ובעקבות חקירת המומחה, 1בנוגע לחוות הדעת הפסיכיאטרית שהוגשה בעניינו של נאש

ביקש ב"כ המאשימה, שחקר את המומחה, להתעל�  ד"ר תאופיק קראקרה, בבית המשפט, 

לית� לה משקל אפסי. לדבריו, המומחה העיד על עניי� שמחו'  –ולחילופי�  ,מחוות הדעת

שהכי� למעשה תסקיר שירות מבח�, כפי שאמור  בפסיכיאטר, בכ� שמדובר לתחו� מומחיותו

לעשות עובד סוציאלי או קרימינולוג. לדברי ב"כ המאשימה, חוות דעת המומחה היא 

בכתב האישו� השני, מבלי לית� הסבר מדוע ביצע  לאירועי�מגמתית, והיא התייחסה רק 

 �פני העבירות שבכתב האישו� השני. את המפורט בכתב האישו� שצור , שבוצע ל 1הנאש

 �יו מאסר בפועל לא החל תהלי� טיפולי, וכי יש לגזור על 1ב"כ המאשימה טע� עוד, שהנאש

 �      מאסר בפועל לתקופה קצרה יותר.  2�3ארו� וממוש�, ואילו על הנאשמי

  

  טיעוני ב"כ הנאשמי�

  

6.  �לתיקו� כתב האישו� בעניינ� של שלושת הנאשמי�, ולהודאת� התייחס ב"כ הנאשמי

 �ציר  תיק נוס  שהיה תלוי ועומד נגדו, וג� בתיק  1המיידית במיוחס לה�. עוד נטע� שהנאש

. הסנגור הדגיש את החרטה הכנה והאמיתית של הנאשמי�, שנטלו אחריות מידזה הודה 

בנוגע לרגשי הבושה והצער על  מלאה על מעשיה�, תו� הפנמת הפסול שבה�. עוד נטע�

הפגיעה שגרמו לעצמ�, למשפחותיה� ולחברה בכלל, והדגיש את רצו� הנאשמי� לתק� את 

דרכיה� ולשק� את חייה�. הסנגור טע�, שהודאת הנאשמי� המיידית חסכה עדות� של 

 �עשרות עדי תביעה, וחסכה בזמ� שיפוטי יקר, והפנה לפסיקה שניתנה בבית משפט השלו

, המחליטי� להודות בהזדמנות , ש� הוצע להפחית שליש מהעונש המגיע לנאשמי�ברמלה

 �, וה� כתב 1הראשונה. הסנגור ביקש לקבוע, שה� כתב האישו� הראשו� בעניינו של נאש

שניה� מהווי� אירוע אחד, וביקש לקבוע מתח� ענישה אחד בגי� שניה�.  –האישו� המצור  

הייתה מכוונת כלפי החברות המנפיקות כרטיסי אשראי,  הסנגור טע� עוד, שהפגיעה בתיק זה

האזרחי� התמימי�, כדבריו, והוסי  שרק באישו� השמיני נפגע אזרח בסכו� של כלפי ולא 

. הסנגור טע� עוד, שחברות האשראי פוצו ע"י חברות 1ע"י נאש� מחשבונו , שנמשכו + 500

רי� שנרכשו ע"י הנאשמי� נתפסו הביטוח, הג� שאי� לו מסמכי� שיאשרו זאת, וכי כל המוצ

ע"י המשטרה, והסכי� לחילוט� או להשבת� לבתי העסק מה� נרכשו, וזאת כפיצוי על מעשי 

הסנגור הסכי� לקבוע פיצוי בסכו�  –, כדבריו + 62,000העבירות. בנוגע לסכו� המרמה ע"ס 

.� זה, ולחלקו בי� הנאשמי� בחלקי� שווי
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, שסיפור חייו קשה וא  טראגי, עבר ילדות קשה, היה 1אש� הסנגור הוסי  וטע� בעניינו של נ .7

במצב חרדה ודיכאו� שחייבו את אשפוזו וא  לקבלת טיפול פסיכיאטרי ופסיכולוגי. לדבריו 

 �שני�, וזה השפיע על אישיותו ועל תפקודו.  12נחבל בראשו בתאונה עת היה בגיל  1הנאש

, ועל א  הקשיי� הוא שמר על החוק, עד עוד נטע�, שכאשר נפרד מחברתו הוא ניסה להתאבד

להסתבכותו בשני תיקי� אלה. הסנגור התייחס למות אביו בתאונת דרכי� שעה שהמתי� 

לשחרור בנו מהתיק הראשו� מחו' להיכל המשפט בחיפה, ולרגשי האשמה שפיתח נאש� זה 

א הצליח, לשי� ק' לחייו א� לשוב בכל הנוגע למות אביו. הסנגור טע� עוד, שהנאש� ניסה 

ואז חזר וביצע את המעשי� המפורטי� בכתב האישו� המאוחר יותר. הסנגור ביקש לסמו� 

 �, וביקש לדחות את ניסיו� ב"כ 1על חוות הדעת הפסיכיאטרית שהוגשה בעניינו של הנאש

המאשימה לשוות לחוות דעת זו משקל אפסי. הסנגור התייחס ג� לעדי האופי שהעידו 

 ורט בתסקירי שירות המבח� שהוגשו בעניינ� של שלושת הנאשמי�.הפנה לכל המפמטעמו, ו

 

8.  �הוסי , שתחנת הדלק  – 2הסנגור התייחס למצב� הרפואי של כל הנאשמי�, ובנוגע לנאש

בה עבד שייכת לאביו, ובשל האירועי� המפורטי� בכתב האישו�, חלה ירידה משמעותית 

 בהכנסות התחנה, ובכ� נגר� נזק משמעותי לאביו בפרט, ולמשפחתו בכלל.

 

9.  �התנגד למתח� העונש שצוי� ע"י ב"כ המאשימה. הסנגור  –בנוגע למתח� העונש ההול

חודשי מאסר אות� נית� לרצות  6 �מתחיל ב 2�3מתח� העונש בנוגע לנאשמי� ו, לדברי

 ,�. כפי שהמלי' שירות המבח�בעבודות שירות, והוא ביקש לאמ' את הר  התחתו� של המתח

 �חודשי  6 �טע� שמתח� העונש ההול� בגי� שני התיקי� יחד, מתחיל בהסנגור  – 1לגבי הנאש

ת, ומסתיי� בשלוש שנות מאסר בפועל, ומאחר ומרשו מאסר שנית� לרצות בעבודות שירו

מדובר בעונש הול� מעצר, כשלדבריו הביקש להסתפק בימי עצור מזה כעשרה חודשי�, הוא 

, מערכאות משפטיות שונות, בכדי לתמו� הסנגור הגיש לעיוני פסיקה ענפה וראוי עבורו.

    במתחמי הענישה שצוינו על ידו. 
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  י�עדי האופי מטע� הנאשמ

  

דיבר בזכות כל הנאשמי�, ובעיקר בעניינו של נאש�   �אי� גנראש עיריית סכני�, מר מאז�  .10

1 �עמד בראשה, והוסי  מר גנאי� שיחק בקבוצת הכדורגל בסכני�, כאשר  1. לדבריו, הנאש

 ,שמדובר בילד מחונ�, מוכשר, מצטיי�, והוא הופתע מהסתבכותו בתיק זה. ראש העיר הוסי 

 �מוכשר שמעד, א� ביקש לשקמו ולהקל ככל שנית� בעונשו. העד א  הכיר את שמדובר באד

 �שני�, והודיע שיסייע  30 �, שהיה מנהל בית ספר בעראבה מש� כ1אביו המנוח של הנאש

 �העד אמר שהוא מכיר את הוריה� ואת  – 2�3לנאש� זה בעבודה. בנוגע לנאשמי

גבוה, ומשפחות מכובדות מבחינה  משפחותיה�, והוסי  שמדובר במשפחות במעמד חברתי

 חברתית וכלכלית, וג� בעניינ� הופתע מהסתבכות� בתיק זה.

 

הוא שימש  עירלדבריו, בטר� כניסתו לראשות ה –עראבה, מר עלי עאסלי עיריית ראש  .11

א  אמר שהוא מכיר את משפחות  כמורה בבית ספר בכפר, ולימד את שלושת הנאשמי�. העד

 �אמר שהוא מכירו טוב יותר,  – 1הנאשמי�, והוא הופתע מהסתבכות� בתיק. בנוגע לנאש

ג� בשל הקרבה המשפחתית ביניה�, והוסי  שאביו המנוח של נאש� זה לימד אותו בבית 

. 100 וציוניו בכל המקצועות היו ,הספר, והוא עצמו לימד את הנאש�, שהיה, כדבריו, מחונ�

שהוא עומד בראשה, ושבתחומה  עירייהביקש לית� לנאשמי� הזדמנות, והודיע שההעיר ראש 

  מתגוררי� הנאשמי�, תסייע בשיקומ� ובהחזרת� למוטב, ג� באמצעות מחלקת הרווחה. 

 

דיברה בזכות בנה, ואמרה שהוא מכבד את החוק ואת המדינה, וכי אי�  – 1של הנאש�  אמו .12

מדובר בעבריי� אלא באד� שנקלע למצוקה. הא� תיארה את האירועי� הקשי� שפקדו את 

בנה מאז ילדותו, לפציעתו בראשו, לפטירת אביו, וביקשה לרח� על בנה, תו� שהודיעה שכל 

 עזרתו.ל תגויסהמשפחה 

 

עיריית ות הנאשמי�, ושוכנעתי, שה� ראש עיריית סכני� וה� ראש עדי האופי דיברו בזכ .13

שני ראשי עראבה, מוכני� לסייע בשיקו� כל הנאשמי�, ובהחזרת� למוטב. שוכנעתי ש

 �ראשי הרווחה למענ�.  י, ולהפעיל את שירותהנאשמי� להירת� למע� שיקו� ני�מוכהערי

עיקר הג� שת של הנאשמי�, ותיארו את משפחותיה� הנורמטיביוהערי� דיברו מהלב, 
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 �. שוכנעתי מדבריה�, שמדובר בנאשמי� ממשפחות טובות 1דיבור� היה בזכות הנאש

 �עבר משברי� בחייו, החל מתאונת הדרכי� שעבר, וכלה  1ונורמטיביות, ושוכנעתי שהנאש

 �צטיי� בבית היה תלמיד מ 1במות אביו, ואלה השפיעו על אורח חייו. עוד שוכנעתי שהנאש

פר, וכי היה צפוי לו עתיד מזהיר, אלמלא הסתבכותו בתיקי� שבפניי. שוכנעתי, שקיי� הס

סיכויי השיקו�  – לשיקו� הנאשמי�, תו� הירתמות הרשויות המקומיות לש� כ�סביר סיכוי 

של הנאשמי� ה�, כאמור, סבירי�, ולא סיכויי� של ממש, על כ� לא מצאתי לנכו� לסטות 

לקולא ממתחמי הענישה שייקבעו על ידי, א� יש בסיכויי השיקו�, לצד כל המפרט בגזר די� 

  זה, כדי להוביל להטלת הר  התחתו� של מתחמי הענישה. 

  

  

  דבריה� האחרוני� של הנאשמי�

  

אחד מהנאשמי� דיבר בסו  משפטו, וביקש להתחשב במצבו. הנאשמי� הביעו חרטה על כל  .14

מעשיה�, וקיבלו אחריות עליה�, ואני רואה בחרטה שהביעו בפניי ככנה ואמיתית, ושוכנעתי, 

שאי� מדובר בביצוע פשעי� כדר� חיי�, אלא במעידה חד פעמית, שאיננה מאפיינת את 

  יו התרגלו בבתיה�. הנאשמי� ולא את אורח החיי� אל

  

  

  תסקירי שירות המבח�

  

שירות המבח� הגיש תסקירי� בעניינ� של שלושת הנאשמי�. בתסקירי� ישנה התייחסות  .15

 �ע� בני שקיימו קצינות המבח� למצב� האישי והמשפחתי של כל אחד מהנאשמי�, למפגשי

ישנה . עוד לאישומי� בתיק זה וליחס�שלה� העבריינית  הלהיסטורי�, יהתומשפח

 הערכת הסיכו� לעבריינות ולסיכויי השיקו�.התייחסות ל

 

16.  �התייחסה קצינת המבח� לפנייתו לטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי עוד  � 1בנוגע לנאש

לחייו, להיותו ב� למשפחה נורמטיבית, לביצוע מעשי ההונאה על רקע  20 �בתחילת שנות ה

הצור� להרשי� אחרי� ולהוות מוקד מרכזי ופעיל, להרתעתו מעצ� ניהול ההלי� המשפטי 
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נו לשוב למעגל הלימודי� והעבודה. קצינת נגדו, לרצונו לחזור לחיי� נורמטיביי�, ורצו

כמי שסובל מהפרעת הסתגלות ע� קווי�  2012המבח� התייחסה לאבחנת הנאש� בשנת 

קי  של בריאות הנפש, על כ� ראתה חיוניות בשילובו , ולצור� בשילובו בטיפול מ�דיכאוניי

קיר המליצה בעתיד. בסו  התסדומות בהלי� טיפולי לש� הפחתת הסיכו� להישנות עבירות 

 קצינת המבח� להסתפק בתקופת מעצרו, ולהעמידו בצו מבח� למש� שנה וחצי.

 

17.  �קצינת המבח� התייחס להיותו נשוי ואב לילד ב� שנתיי�, למעצר הבית בו  – 2בנוגע לנאש

הוא שוהה, לפטירת סבו והמשבר ביחסו ע� אביו, לפיקוח המעצר בו הוא נמצא ושילובו 

לוקח  2בוצה טיפולית של עצורי בית. קצינת המבח� ציינה, שהנאש� בהלי� טיפולי במסגרת ק

אחריות מלאה על מעשיו, וכי אי� אצלו דפוסי� עברייניי� מושרשי�. עוד נכתב, שהסתבכותו 

בתיק זה קשורה לקושי בהצבת גבולות, ולהיגררותו לסיטואציות שליליות וחיפוש שייכות 

� להסתפק במאסר בעבודות שירות, לצד חברתית. בסו  התסקיר המליצה קצינת המבח

 מאסר מותנה וקנס, וכ� להעמידו בצו מבח� למש� שנה וחצי. 

 

18.  �הרפואי, ולהיותו  קצינת המבח� התייחס למעצר הבית בו הוא שוהה, למצבו – 3בנוגע לנאש

במעקב כירורג עקב דפורמציה של בית החזה מילדות, וכ� במעקב רופא ראות עקב אסטמה 

משפחה חמה ותומכת, נטולת עבר פלילי, וכי הוא לוקח אחריות  3כתב שלנאש� קשה. עוד נ

על מעשיו. קצינת המבח� הוסיפה, שאי� אצל נאש� זה דפוסי� עברייניי� מושרשי�, וכי 

גורמי הסיכוי לשיקו� גוברי� על גורמי הסיכו� להישנות התנהגות דומה בעתיד, וזאת במידה 

  התסקיר המליצה קצינת המבח� להסתפק במאסר וימצא בהלי� טיפולי מתאי�. בסו

  שירוצה בעבודות שירות, לצד מאסר מותנה וקנס, וכ� להעמידו בצו מבח� למש� שנה וחצי. 

  

  

  1חוות הדעת הפסיכיאטרית בנוגע לנאש� 

  

19.  �) שנכתבה ע"י ד"ר תאופיק 1הוגשה, כאמור, חוות דעת פסיכיאטרית (נ/ 1בעניינו של נאש

 ר מומחה, והוא א  העיד בבית המשפט ונחקר על חוות דעתו. פסיכיאט –קראקרה 
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בחוות הדעת ישנה התייחסות, בי� היתר, למסמכי� שעמדו לרשות המומחה, ובעיקר  .20

, 1של הנאש�  לעברו הגופני. כ� ישנה התייחסות לוגי�מסמכי� רפואיי� וחוות דעת נוירו

, ובפרק הדיו� 1נאש� בדק את הבעקבות תאונות הדרכי� שעבר, וכ� לעברו הנפשי. המומחה 

או  פסיכופתיתכתב, בי� היתר, שהתפתחותו והתנהגותו אינ� מעידות על הפרעה באישיות 

ציאלית, וכי אי� עדות לפסיכוזה הפוגעת ביכולות השיפוט ושיקול הדעת שלו. יחד ע� ואס

שהנאש� סובל מחרדות וממחשבות אובדניות. לדברי המומחה, הנאש� מצטער  ,זאת נכתב

על מעשיו, והוא משתת  בזמ� מעצרו בתוכניות ופעילות בבית המעצר. המומחה התייחס 

לצור� בשיקו� הנאש�, וכתב שהשיקו� מוביל לאיזו� בי� מדיניות הענישה למדיניות 

של הנאש� אינה מעידה על  השההיסטוריהשיקו�. בפרק הסיכו� כתב המומחה, בי� היתר, 

דפוס התנהגות עברייני, א� כי חייו רוויי� בטראומות. המומחה הוסי  שהנאש� נמצא 

במצוקה קשה, המחייבת טיפול מקצועי, וכי נית� לשקמו. בסו  חוות הדעת כתב המומחה, 

חת ש"יהיה נכו� לתת לו הזדמנות לקבלת טיפול רפואי כחלק מהלי� שיקומו תחת השג

 הגורמי� המקצועיי� כמו שירות המבח�". 

 

שיקומית, המתארת את מצבו �סוציאליתחוות הדעת הפסיכיאטרית היא למעשה חוות דעת  .21

של הנאש� ואת הצור� בשיקומו, א� אי� בה כדי לקבוע שהנאש� קרוב לסייג לאחריות 

ונש ההול�, יעת העונש בתו� מתח� העכחלק מהשיקולי� לקב אתחשב בחוות דעת זופלילית. 

.� א� לא כשיקול לקביעת גבולות המתח

 

  

  

  יו� והכרעהד

  

22. �, כאשר הנאשמי� ביצעו עבירות מרמה מתוכננות ומתוחכמות: פגיעה בערכי� המוגני

 �ניצל את הידע שלו במחשבי�, ופתח אתרי אינטרנט הנחזי� להיות אתרי� של  1הנאש

 �� לה� להאמי� שה� זכו בפרסי�, תו� שגרבפח שטמ� לה�, מפעל הפיס, ובכ� הפיל אנשי

 �ניצל את  2והוציא מה� במרמה פרטי� אישיי�, כולל פרטי כרטיסי האשראי שלה�. הנאש

היותו עובד בתחנת דלק, והוציא במרמה מאנשי�, שכל רצונ� היה לתדלק את רכביה�, את 
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 .� שלושת הנאשמי� השתמשו בפרטי כרטיסי האשראי שהוציאופרטי כרטיסי האשראי שלה

מאחרי� במרמה, רכשו וניסו לרכוש מוצרי� בכס  לא שלה�, וכ� הוציאו וניסו להוציא 

 .�א  הגדיל לעשות שעה שזיי  תעודת זהות והשתמש בה  2הנאש� כספי� מחשבונות אחרי

בכ� פגעו הנאשמי� ביחסי מסחר בכדי להוציא אל הפועל חלק מפעולות המרמה שביצע. 

� ובבתי העסק, ופגעו ימו� הציבור במסחר התקיחר, באתקיני�, בחופשיות ובאמינות המס

 בצור� בהגנה ובשמירה על רכוש הציבור. מידת הפגיעה בערכי� המוגני� היא חמורה. 

 

23. �: מסכת האירועי� המתוארת בכתב האישו� בו מואשמי� שלושת הנאשמי�, אירוע/אירועי

 �מהווה מעשי� רבי�, המסתכמי� לכדי אירוע אחד, בגינו אקבע מתח� ענישה אחד. כ� ג

כוחו �בא – 1כוח הצדדי�. בנוגע לכתב האישו� הנוס  שבו הודה והורשע הנאש� �טענו באי

בכתב האישו� השני,  מרשווע המיוחס לביקש לראות במסכת המעשי� שבו, כחלק מהאיר

כתב האישו�  –וביקש לראות בשני כתבי האישו� כאירוע אחד. אי� בידי לקבל טיעו� זה 

 �לבדו, ללא קשר ע� שני הנאשמי� הנוספי�.  1הראשו� מתאר מסכת אירועי� שביצע הנאש

נחזי� אמנ� פעילות הנאש� בשני כתבי האישו� דומה, בכ� שפתח מתחמי� באינטרנט, ה

להיות שייכי� למפעל הפיס, ופנה לאנשי� בהודעה לפיה ה� כביכול זכו במפעל הפיס, ובדר� 

זו קיבל לידיו את פרטיה� האישיי� ופרטי כרטיסי האשראי שלה�, א� מדובר במסכת 

 ,�כשבי� כתב האישו� ובפרק זמ� נפרד ושונה, אירועי� נפרדת, בגי� כל אחד מהאישומי

ש� עצור כשלושה שבועות, ומעשיו באישו� הראשו� נותקו ממעשיו הראשו� לשני היה הנא

 לא נית� לראות בשני כתבי האישו� כאירוע אחד.  �באישו� השני. במצב דברי� זה 

 

אילו הייתי משתכנע, שיש לקבוע מתח� ענישה אחד בגי� שני כתבי האישו�, אזי התוצאה 

שהחל באירוע העברייני המפורט אירוע גדול אחד,  הייתה למעשה זהה: מתח� ענישה בגי�

שבגינו נעצר הנאש� ולאחר כשלושה שבועות של מעצר שוחרר בכתב האישו� הראשו�, 

מות אביו שהמתי� לשחרורו מהתיק הראשו�, ועל א   בשלעל א  הטרגדיה שעבר בתנאי�, ו

פע� מבצע את התנאי� המגבילי� שהוטלו עליו, הוא המשי� באירוע העברייני, תו� שה

מעלליו יחד ע� שני נאשמי� נוספי�, וממשי� באותה שיטה של קבלת פרטי אנשי� במרמה, 

 �אירוע עברייני גדול ונמש�  –והוצאת כספי� מה� באמצעות פרטי כרטיסי האשראי שלה
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מצדיק קביעת מתח� ענישה מחמיר, וייתכ� והיה מחמיר יותר משני מתחמי הענישה שייקבעו 

  ל אחד משני כתבי האישו�. בנפרד בגי� כ

 

24. �: בקביעת מתח� העונש ההול� לקחתי בחשבו� את הערכי� קביעת מתח� העונש ההול

החברתיי� שנפגעו ואת מידת הפגיעה בה�, את מדיניות הענישה הנהוגה, כפי שזו באה לידי 

י ביטוי בפסיקה שהוגשה לי ע"י שני הצדדי�, וכ� בפסיקה שניתנה על ידי, כגו� בתיק פליל

לקחתי עוד בחשבו� את התכנו� שקד� לביצוע  .40309�06�14, וכ� בתיק 37494�06�13

 �רכש מתחמי אינטרנט שנחזו להיות מתחמי מפעל הפיס, ונקט  1העבירות, בכ� שנאש

 .�בפעולות בכדי לשכנע אחרי� בדרכי מרמה למסור לו את פרטי כרטיסי האשראי שלה

 �והעתיק את פרטי כרטיסי והשייכת לאביו, ה עבד, ניצל את לקוחות תחנת הדלק ב 2הנאש

 .�לא קל יותר מהשניי� האחרי�, מאחר ו 3נאש� מבחינה תכנונית מצבו של האשראי שלה

 �שלה�, ושכתוצאה מכ� קיבלו לידיה� פרטי כרטיסי אשראי של היה שות  לתכנו� ולתחכו

 .� ק מפעילותו העבריינית. א  זיי  תעודת זהות, והשתמש בה לצור� ביצוע חל 2הנאש� אחרי

 �, 2בביצוע העבירות, ואת חלקו של נאש�  1עוד לקחתי בחשבו� את חלקו העיקרי של הנאש

 �. , שלא היה שות  בחלק הראשו� של האירועי�, כאמור3שהוא גדול יותר מחלקו של נאש

לקחתי בחשבו� את הנזק שנגר� לאנשי� ולבתי העסק כתוצאה מביצוע העבירות, וכ� את 

זק שהיה צפוי להיגר� א� הנאשמי� היו ממשיכי� במעלליה�. לקחתי בחשבו� את הנ

הסיבות שהביאו את הנאשמי� לבצע את העבירות, שה� סיבות כלכליות בעיקר�, בכדי 

להעשיר את כיסיה� על חשבו� אחרי�, וג� את הסיבות שפורטו ע"י שירות המבח� 

� המלאה למעשיה�, וכ� את שליטת� בתסקירי� שהוגשו. לקחתי בחשבו� את הבנת הנאשמי

כפי שציינתי לעיל, בפרק  –במעשי� שבוצעו על יד�. בנוגע לקרבה לסייג לאחריות פלילית 

 �היה קרוב לסייג לאחריות פלילית,  1שד� בחוות הדעת הפסיכיאטרית, לא שוכנעתי שהנאש

ולי� א� אני לוקח בחשבו� את כל המפורט בחוות הדעת הפסיכיאטרית, כחלק מהשיק

ניצול הנאשמי� לקביעת עונשו של נאש� זה בתו� מתח� העונש שאקבע. לקחתי בחשבו� את 

השתמש ברשת האינטרנט בכדי לשכנע אנשי� בדרכי  1בכ� שנאש�  – את נפגעי העבירות 1�2

ניצל את  2פרטי כרטיסי האשראי שלה� ופרטיה� האישיי�, והנאש�  מרמה למסור לו את

דה שאנשי� מוסרי� לו את כרטיס האשראי שלה� בכדי לשל� עבור מקו� עבודתו, ואת העוב

, דלק שרכשו, והוא העתיק את פרטי הכרטיסי� בכדי לבצע את זממו. מסקנתי מכל הנ"ל היא
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 �יש  – 1, ובנוגע לנאש� 3לעומת הנאש�  1�2שיש לקבוע מתחמי ענישה שוני�, לנאשמי

  בי האישו� בה� הורשע:לקבוע, כאמור, מתח� ענישה נפרד בגי� כל אחד מכת

  

 �, בו בגי� מעשיו המפורטי� בכתב האישו� המצור  1מתח� העונש ההול� את מעשי הנאש

       חודשי�.  36חודשי� ועד  12הוא מאסר בפועל הנע בי�  הוא נאש� לבדו,

  

ע� בכתב האישו� המשות  המפורטי�  וגי� מעשיב 1� מתח� העונש ההול� את מעשי הנאש

 ,�  חודשי�. 36חודשי� ועד  12 �הוא מאסר בפועל החל משני הנאשמי� הנוספי

  

 �בגי� מעשיו בכתב האישו� המשות  הוא מאסר  2מתח� העונש ההול� את מעשי הנאש

  חודשי�. 36חודשי� ועד  12 �בפועל החל מ

  

 �בגי� מעשיו בכתב האישו� המשות  הוא מאסר  3מתח� העונש ההול� את מעשי הנאש

  חודשי�. 36חודשי� ועד  6 �פועל החל מב

  

  

25. �לצור� קביעת עונשיה� של הנאשמי�, לקחתי בחשבו� : קביעת העונש בתו� המתחמי

 ,�נסיבות שאינ� קשורות בביצוע העבירות, ובי� היתר התחשבתי בפגיעה של העונש בנאשמי

�:לרבות בשל גיל  �יליד שנת  3והנאש�  1987יליד שנת  2, הנאש� 1989יליד שנת  1הנאש

. עוד לקחתי בחשבו� את הפגיעה של העונש במשפחות הנאשמי�, כאשר התחשבתי 1990

לאור המעשי� שבוצעו ע"י  ובמשפחותיה� הנורמטיביות, בפגיעה התדמיתית במשפחות אל

רות פליליות. עוד לקחתי בחשבו� הנאשמי�, והתחשבתי בהרשעת הנאשמי� לראשונה בעבי

את נטילת האחריות של הנאשמי� על מעשיה�, בכ� שה� הודו בהזדמנות הראשונה, וחסכו 

זמ� שיפוטי יקר, וחסכו עדות� של עשרות עדי�. לקחתי בחשבו� את התנהגות� החיובית של 

של  כל הנאשמי�, ואת היות� אנשי� חיוביי� בחברת�. לקחתי בחשבו� את מצב� הרפואי

, כעולה מתסקירי שירות המבח�, וכ� 1הנאשמי�, ואת מצבו הפיזי והנפשי של הנאש� כל 

כעולה מחוות הדעת הפסיכיאטרית שהוגשה בעניינו. לקחתי בחשבו� את נסיבות חייו הקשות 

 �, שאיבד את אביו עת המתי� לו לצור� שחרורו בתנאי� מחו' להיכל המשפט 1של הנאש

שחש נאש� זה כלפי נסיבות מות האב. לקחתי בחשבו� את הזמ�  �בחיפה, ואת רגשי האש
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שחל  מאז ביצוע העבירות ועד היו�, וכ� את עבר� הנקי של כל הנאשמי�. לקחתי בחשבו� 

עוד לקחתי . 1ופי בעניינ� של כל הנאשמי�, וכ� את דברי אמו של הנאש� את דברי עדי הא

 �ועד  2014הראשו� מחודש אוגוסט  ביצע את המיוחס לו בכתב האישו� 1בחשבו� שהנאש

. האישומי� המיוחסי� לנאשמי� בכתב האישו� המשות  2015למעצרו בתחילת חודש ינואר 

הפר את תנאי שחרורו בשל ביצוע  1, והנאש� 2015וצעו בחודשי� פברואר עד אפריל ב

 העבירות בתיק השני.

 

ירות המבח� בנוגע לצור� את המצוי� בתסקירי ש , לצור� קביעת העונש,לקחתי בחשבו�עוד  .26

 .�עיריית לקחתי בחשבו� את דברי ראש עיריית סכני� וראש  �בנוס  בשיקו� הנאשמי

 �לקחתי בחשבו� את . 1עראבה, בדבר הירתמות� לשיקו� הנאשמי� ובעיקר הנאש

 �עצורי�, ולאחר מכ� את התקופה בה ה� משוחררי�  2�3התקופות בה� היו הנאשמי

בגי� התיק הראשו�,  1י בחשבו� את התקופה בה היה עצור הנאש� בתנאי� מגבילי�. לקחת

ולאחר מכ� את התקופה בה היה נתו� בשחרור בתנאי� מגבילי�, עד להסתבכותו בתיק השני. 

 �, דהיינו ועד היו� 13.4.15עצור בגי� התיק השני מאז יו�  1בנוס  לקחתי בחשבו� שהנאש

 ונטול זכויות של אסיר. חודשי�, בתנאי� של עצור,  �10מש� למעלה מ

 

הסיכוי לשיקו� הנאשמי�, כמפורט בתסקירי שירות המבח�, וכעולה מחוות הדעת  .27

כוח�, אינו מוביל לחריגה לקולא מהר  התחתו� �הפסיכיאטרית, וכ� כמפורט בסיכומי בא

כפי שהתייחסתי לכ� לעיל. יחד ע� זאת, מדובר בסיכוי של מתחמי הענישה שנקבעו על ידי, 

שיקו�, ובהצטרפו לכל המפורט בגזר די� זה, הגעתי למסקנה שבנוגע לכל הנאשמי� סביר ל

 .הענישה שנקבעו על ידי ר  התחתו� של מתחמינית� להסתפק ב

  

28.  �קיי� סיכוי סביר לשיקומו, ולאור מצבו כפי שציינתי לעיל, שוכנעתי ש – 1בנוגע לנאש

האישו� הראשו�, ולאור עברו הנפשי, ומאחר ואיבד את אביו לאחר ביצוע המפורט בכתב 

להסתפק בר  הענישה התחתו� של האירוע החלטתי הנקי, ובהתחשב ביתר המפורט לעיל, 

עימו את מחצית ר  הענישה התחתו� של האירוע לחפו  חודשי מאסר, ו 12האחד, דהיינו 

חודשי מאסר בפועל,  18ובסה"כ אטיל עליו חודשי מאסר נוספי�,  6האחר, דהיינו להוסי  

 זאת לצד ענישה מותנית, קנס ופיצוי. ו
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, הסבירי� ועברו הנקי לאור כל המפורט לעיל, וכ� לאור סיכויי השיקו� – 2לנאש� בנוגע  .29

הגעתי למסקנה, שנית� להסתפק בר  הענישה התחתו� שצוי� על ידי, בצירו  ענישה מותנית, 

 שי�. קנס ופיצוי, כעונש המאז� נכונה בי� מרכיבי הענישה השוני� והנדר

 

30.  �היה  3 נאש�ה – חודשי מאסר בפועל 6שקבעתי בעניינו הוא הר  התחתו�  � 3בנוגע לנאש

 �היה נאש� זה ). 28.5.15ועד ליו�  13.4.15, מש� כחודש וחצי (מיו� 2עצור, יחד ע� הנאש

פעיל בשלב המרמה, א� לא היה שות  בשלב התחכו� של הוצאת פרטי כרטיסי האשראי 

 3, א� הנאש� 3יכלו לבצע את העבירות בלעדי הנאש�  1�2הנאשמי�  �מהמתלונני�, על כ� 

 �הוא מאסר בפועל  3. העונש הראוי לנאש� 1�2לא יכול היה לבצע את העבירות ללא הנאשמי

לר  התחתו� שקבעתי בעניינו, א� מאחר והגעתי למסקנה שנית� כחודש עד חודשיי� מעל 

 ,�להסתפק בר  התחתו� בנוגע לכל הנאשמי�, ובכדי לאז� נכונה בי� מרכיבי הענישה השוני

 6בכ� להסתפק במאסר למש� , ומהעונש שאטיל עליו החלטתי להימנע מניכוי ימי מעצרו

 ה מותנית, קנס ופיצוי.לצד ענישוזאת �, אות� ירצה בעבודות שירות, חודשי

  

 

 סו* דבר, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולי�, אני ד� את הנאשמי� לעונשי� אלה: .31

  

   1נאש� 

, וכ� מיו� 19.1.15ועד ליו�  6.1.15מיו� חודשי�, בניכוי ימי מעצרו  18מאסר בפועל למש� 

13.4.15 .�  ועד היו

  

6  �שני� מיו� שחרורו, אחת או  3תו� חודשי מאסר על תנאי, אשר יופעלו א� יעבור הנאש

  יותר מהעבירות בה� הורשע.

  

תשלומי� שווי�  10 �חודשי מאסר תמורת�. הקנס ישול� ב 5או  + 20,000קנס ע"ס 

ביצוע אחד �לכל חודש אחריו. אי 1 , ובכל1.4.16כל אחד, החל מיו�  + 2,000ורצופי�, ע"ס 

  נס באופ� מיידי.או יותר מהתשלומי� במועד, יגרור פירעו� מלוא הק
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 מחשבונה מש� הנאש� כס  מזומ�. –) 51לגב' אמונה בדרא� (עדת תביעה  + 1,000פיצוי ע"ס 

 �  . 1.4.16סכו� זה ישול� עד לא יאוחר מיו

    

, בהתא� יק זההקשורות בתשיחולק שווה בשווה בי� חברות האשראי  + 10,000פיצוי ע"ס 

 5 �סכו�  זה  ישול� ב  .ימי� מהיו� 10 לרשימה שתוגש לבית המשפט ע"י המאשימה תו�

  לכל חודש אחריו.  1ובכל  1.4.16כל אחד, החל מיו�  + 2,000תשלומי� שווי� ורצופי�, ע"ס 

  

  

  

   2נאש� 

   . 28.5.15ועד ליו�  13.4.15מיו�  חודשי�, בניכוי ימי מעצרו 12מאסר בפועל למש�  

  

במזכירות בית משפט השלו�  09:00שעה  27.3.16הנאש� יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביו� 

  בחיפה.

  

שני� מיו� שחרורו, אחת או  3חודשי מאסר על תנאי, אשר יופעלו א� יעבור הנאש� תו�  6

  יותר מהעבירות בה� הורשע.

  

תשלומי� שווי� ורצופי�,  5 �חודשי מאסר תמורת�. הקנס ישול� ב 3או  + 10,000קנס ע"ס 

ביצוע אחד או יותר �לכל חודש אחריו. אי 1, ובכל 1.4.16כל אחד, החל מיו�  + 2,000ע"ס 

  מהתשלומי� במועד, יגרור פירעו� מלוא הקנס באופ� מיידי.

  

שיחולק שווה בשווה בי� חברות האשראי הקשורות בתיק זה, בהתא�  + 10,000פיצוי ע"ס 

 5 �ימי� מהיו�.  סכו�  זה  ישול� ב 10לרשימה שתוגש לבית המשפט ע"י המאשימה תו� 

  לכל חודש אחריו.  1ובכל  1.4.16כל אחד, החל מיו�  + 2,000תשלומי� שווי� ורצופי�, ע"ס 
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   3נאש� 

. אהיה מוכ� לשקול ביצוע עונש המאסר בעבודות שירות, בא� חודשי� 6מאסר בפועל למש� 

   יימצא מתאי� לכ�, ובכפו  לחוות דעת הממונה על עבודות שירות. 

  

שני� מיו� שחרורו, אחת או  3חודשי מאסר על תנאי, אשר יופעלו א� יעבור הנאש� תו�  6

  יותר מהעבירות בה� הורשע.

  

הנאש� בצו מבח� של שירות המבח�, וזאת למש� שנה וחצי מהיו�, ובמעמד  אני מעמיד את

  מת� גזר הדי� הוסברה לנאש� משמעות קיו� הצו ומשמעות הפרתו. 

  

תשלומי� שווי� ורצופי�,  5 �מאסר תמורת�. הקנס ישול� ב י�או חודשי + 10,000קנס ע"ס 

ביצוע אחד או יותר �אחריו. אי לכל חודש 1, ובכל 1.4.16כל אחד, החל מיו�  + 2,000ע"ס 

  מהתשלומי� במועד, יגרור פירעו� מלוא הקנס באופ� מיידי.

  

שיחולק שווה בשווה בי� חברות האשראי הקשורות בתיק זה, בהתא�  + 10,000פיצוי ע"ס 

 5 �ימי� מהיו�.  סכו�  זה  ישול� ב 10לרשימה שתוגש לבית המשפט ע"י המאשימה תו� 

  לכל חודש אחריו.  1ובכל  1.4.16כל אחד, החל מיו�  + 2,000י�, ע"ס תשלומי� שווי� ורצופ

  
  אני מורה על חילוט כל התפוס בתיק זה ו/או על השבת� לבעליה�.

  
  

  ימי� מהיו�, לבית המשפט המחוזי בחיפה. 45זכות ערעור תו� : 1�2בנוגע לנאשמי� 
  
  

  עונש המאסר. ריצויבדבר אופ�  ימי� מיו� מת� ההחלטה 45זכות ערעור תו�  – 3בנוגע לנאש� 
  
  

  ,�  הצדדי�. במעמד כל, 2016פברואר  23, י"ד אדר א' תשע"ונית� היו

              

  




