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  :בעניין מדינת ישראל 
    המאשימה

  ד  ג  נ 

  מזרחי ציון 
    נאשםה

 
 ד רינת קדם"כ המאשימה עו"ב

 הנאשם בעצמו
 ד אורון שוורץ"כ הנאשם עו"ב

 :נוכחים

 1 

 2 פרוטוקול

 3 :התובעת

 4דיניות אבקש לציין שמ. הנאשם הודה והורשע בעבירה של ביצוע עבירה של חדירה למחשב

 5לאור דברים מיוחדים שקשה לאתר אנשים , בין היתר, הענישה בעבירות מסוג זה הינה הרשעה

 6 . והנורמטיביות אינה עילה ללא הרשעה, והעובדה שמדובר באנשים נורמטיבים שומרי חוק, כאלה

 7וגם ניהול ההליך , הנאשם עשה רושם בכל ההליך וניהול המשפט שהוא מכה על חטא, במקרה זה

 8כי בסופו של דבר לאחר שמיעת חלק מפרשת התביעה הוחלט כן להגיע להסדר , יה ניהול סרקלא ה

 9והעובדה כי , כמו כן חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה. טיעון וגם לתקן כתב האישום באופן מקל

 10 .לא נתנגד לעמדת שירות המבחן, מדובר באפיזודה רגעית

 11 :הסניגור

 12, וזה היה חד פעמי, והחדירה למחשב היתה סקרנות, ם נזקאך אוסיף כי לא נגר, אני מודה לחברתי

 13שממנו עולה שהנאשם נוטל , אבקש גם להסתמך על התסקיר, מדובר בכניסה ויציאה מיידית

 14ובעיקר תופס עצמו כאזרח שומר , ומודע ומבין הפסול בהתנהגותו, אחריות ומביע צער וחרטה

 15ונעדר חשיבה או דפוסי התנהגות , מטיביובעיקר האבחן שמראה שהוא מנהל אורח חיים נור, חוק

 16ופסק הדין שהגשתי , אני מציג פסיקה של אי הרשעה במקרים אפילו יותר חמורים. עבריינים

 17ועדיין לא רק אופי העבירה , עוסק בחשבונות בנקים במשך תקופות ארוכות משך כמה חודשים

 18ואז סבור שתיק , ע בעבירהאלא  גם אופי הנותן לחרוג מהמדיניות ולהכיר בכך שניתן לא להרשי

 19 .זה נמצא ברף התחתון של החומרה של העבירה הזו

 20ודרישות המופיעות , דרישות של איגוד האינטרנט הישראלי לפיהם נדרש העדר עבר פלילי, בנוסף

 21 .בחוזים סטנדרטיים בתחום עיסוקו של הנאשם
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 1הצדדים שקלו כל אני מפנה גם להלכת פלוני שמדבר על הסדרי טיעון שנותנת חזקה על כך ש

 2 .אבקש לכבד המלצת התסקיר, השיקולים אליהן הגיעו

 3 :הנאשם

 4 .אין לי מה להוסיף

 5 החלטה

 6, במסגרת הסדר טיעון, לאחר שחזר בו מכפירתו, הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן .1

 7בכך שחדר , 1995-ה"תשנ,  לחוק המחשבים4בניגוד , בעבירה של חדירה לחומר מחשב

 8 .רה מתחרה ויצא ממנו כעבור זמן קצרשלא כדין לאתר של חב

 9בעל חברה מתמחה בבניית , נטול עבר פלילי,  ילדים3-אב ל, נשוי, 31הנאשם כבן  .2

 10 .אתרים באינטרנט ובמסחר אלקטרוני

 11סקרנות לצפות באתר אינטרנט של לקוח בחברתו שבנה , הרקע לעבירה, לטענת הנאשם 

 12 .אתר אינטרנט נוסף במסגרת החברה המתחרה שזכתה

 13לדברי הנאשם פעל באופן אימפולסיבי ושלל כוונה לגרום נזק לנתוני המחשב הקיימים  

 14 .או שימוש בהם

 15השירות התרשם כי מדובר , הביע צער וחרטה, הנאשם נטל אחריות על ביצוע העבירה 

 16 . שאינו מאפיין אורחותיו של הנאשם, באירוע חריג

 17 עלולה לפגום בעיסוקו של בפני בית המשפט הוצגו נתונים מהם עולה כי הרשעה

 18 .הנאשם ובפרנסתו

 19וממצאי , נסיבותיה העובדה שלא נגרם נזק בסופו של דבר, בשים לב למהות העבירה .3

 20עברו , הודאת הנאשם בשלב מוקדם יחסית של פרשת התביעה, השירות כמפורט לעיל

 21במיוחד נוכח הקושי , ומבלי להתעלם ממדיניות הראויה בעבירות מסוג זה, הנקי

 22ונוכח עתירתם המשותפת של , בחיי היום יום המודרניים, חשיפת במרכזיות המחשבב

 23 .אני מורה על סיום ההליך בלא הרשעה, הצדדים

 24ברחובות כמפורט בתסקיר " קדימה"צ בבית הנוער " שעות של140הנאשם ירצה  .4

 25 .5/1/2009השירות מיום 

 26י וידווח על כך לבית יבצע השירות את השינו, אם יהיה צורך בשינוי מקום ההשמה

 27 .המשפט

 28 . עם סיום העבודות ידווח השירות לבית המשפט

 29 

 30 

 31 
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 1 .  יום45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 

 2 . המזכירות תשלח עותק ההחלטה לשירות המבחן

 3 

 4 ). 12:23 השעה . ( במעמד הצדדים)2009 בינואר 11(ט "תשס, ו בטבת"טניתנה היום 

 5 

                                                                   ___________ 6 

 7 שופט, ירון לוי         

 8 

 9  שרה רובנס133פ  001935/06


