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  המשפט בתי

 001035/04  פ רמלה השלום משפט בית

 

 23/06/2008 :תאריך חיאט – נחליאלי אסתר השופטת' כב :בפני

 

  ישראל מדינת :בעניין

 המאשימה עמידור חן ד"עו כ"ב י"ע 

  ד  ג  נ 

 2 נאשם י"ע  מ"בע יניב יסודות.  1 

 בעצמו יניב ניסים.  2

 

 הנאשמים 'ג'חג ד"עו כ"ב י"ע 

 

 דין גזר

 מהיתר בסטייה במקרקעין שימוש – האישום בכתב להם שיוחסה בעבירה הנאשמים הורשעו 21.2.07 ביום

 .1965-ה"תשכ והבניה התכנון חוקל) ב( 204 סעיף לפי עבירה, ומתכנית

 . היתר הטעון לשימוש האחראים בהיותם הורשעו, מנהלה 2 והנאשם בנייה חברת 1 הנאשמת

 לחזור צורך כל רואה ואינני, הנאשמים את הרשעתי בסיסן שעל העובדות את בפירוט תארתי הדין בהכרעת

 שעל העובדתית התשתית. העבירה ביצוע של הנסיבות את להבין כדי הדין הכרעת בקריאת די. הנימוקים על

 מבהירים, והמחוזית המקומית הועדות להתנהלות התיחסות תוך הדין בהכרעת המימצאים את קבעתי בסיסה

 .הנאשמים להרשעת הטעמים את

 אין( הנאשמים שבנו מגדל, הקונדוטאור במגדל דירות ואיכלוס בשיווק נסבה ההרשעה כי אומר אגוז בקליפת

 לדיור בנין שענינו מההיתר בסטייה למגורים בבנין שימוש עשו ובכך) הבניה להיתר בניגוד לבניה טענה כל

 .  מוגן

  

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 מתן לעכב ראיתי כי אזכיר. הדין בהכרעת ציינתי זאת וגם, לראוי מעבר ממושך זמן נמשכו שההליכים לי צר

 בנושאים 1 הנאשמת י"ע 2004 בשנת שהוגשה) 1544/04 מ"עת( מנהלית שעתירה מאחר הדין הכרעת

 ההחלטה כי וסברתי בו הנעשה ולשימוש, האישום כתב נשוא לבנין ונוגעים עסקינן בו לענין הרלבנטיים

 המשפט בית להחלטת סותרים מימצאים שיכילו החלטות ליתן לא וכדי, הדין הכרעת על להשליך יכולה

 בעתירה שההחלטה לי צר; המנהלית תירהבע ההחלטה לאחר עד הדין הכרעת מתן לדחות ראיתי, המחוזי

 נאלצו והנאשמים, העתירה את הדוחה דין פסק ניתן 5.9.06 ביום רק וכי הגשתה מיום ארוך זמן פרק ניתנה

 . בעתירה הדין פסק מתן לאחר עד להמתין

 ילטעמ רלבנטיים שהיו דברים, דינו בפסק מודריק השופט כבוד מדברי לצטט ראיתי הדין בהכרעת כי יאמר

 .  מאידך הרשויות והתנהלות מחד הנאשמים התנהגות לאופן

 הדין הכרעת טיוטת את כתבתי וכבר הסתיימה המחוזי המשפט בבית הנאשמים שעתירת לאחר כי אזכיר עוד

 חומר, לפני שהונח הראיות ומחומר מהמוצגים שעלו הנסיבות לאור חריג באורח, לצדדים לפנות ראיתי

 להדבר להם ולאפשר, האינטרסנטים הגורמים כל בין במחלוקת השנויים שאיםהנו להסדרת נסיונות שכלל

 . 21/בנ כאמור ביניהם שנעשו הנסיונות ברוח להסדר ולהגיע

 

 . דין הכרעת למתן דיון קבעתי, המחלוקות את לסיים השכילו לא שהצדדים מאחר

 

 הדיון את לדחות הצדדים אלי נופ המועד הגיע שבטרם אלא, לעונש לטיעון מועד קבעתי הדין הכרעת במועד

 להגיש המאשימה כ"ב בקש מספר חודשים ולאחר, 2 לנאשם מבחן שירות תסקיר קבלת לצורך בהסכמה

 . מבחן שירות תסקיר להגשת חודשים למספר הדיון לדחות בקש המבחן שירות וגם שמאי דעת חוות

, השירות תסקיר לפני הונח כשכבר, הדיון למועד בסמוך ימים מספר ורק, נוספים חודשים להם חלפו וכך

 .שמאי דעת חוות להציג כדי חודשים למספר נוספת לדחיה בקשה המאשימה הגישה

 שרביטו תחת, המאשימה העלתה ולראשונה, הצדדים התיצבו 26.11.07 וביום, הדיון את לדחות ראיתי לא

 הארכת בקשה ובהתאם, העונשין חוקל 63 סעיף את להחיל תבקש המאשימה כי הטענה את חלופי כ"ב של

 . ההנאה טובת שווי להוכחת מטעמה מקרקעין שמאי של דעת חוות להגשת מועד

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A2%D7%AA%D7%9E%201544/04
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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 הצדדים התיחסות את שקראתי ולאחר, העונשין חוקל 63 סעיף תחולת בשאלת טענותיהם העלו הצדדים

 חוקל 219 סעיף החלת ומאידך המאשימה שעתרה כפי העונשין לחוק 63 סעיף החלת, מחד, זו לשאלה

 . הדין גזר במסגרת זו לשאלה סויתיח הצדדים כי קבעתי, האישום בכתב כמופיע והבניה התכנון

 ביקשה מאז רבים חודשים שחלפו רק לא; מהמקובל חרגה, הייצוג החלפת עם, זה בשלב המאשימה התנהלות

 רק זאת ולמרות, שמאי דעת חוות להכנת ארוך זמן פרק בידה שהיה אלא שמאי דעת חוות להגיש לראשונה

 .הנאשמים כ"לב השמאי דעת תחוו את המאשימה מסרה 6.3.08 -ב עצמו הדיון במועד

 לאפשר וכדי הדעת חוות את ללמוד הנאשמים כ"לב לאפשר כדי הדיון את נוספת פעם לדחות נאלצתי משכך

 עוד כל כן לעשות ראו שלא הנאשמים מטעם דעת חוות הגשת לרבות, נאותה בצורה הגנתו לנהל לנאשמים

 . המאשימה מטעם הדעת חוות הוגשה לא

 של בסכום הנאה טובת שווי בגין לפיצוי עותרת היא ובהם המאשימה סיכומי את תישקרא לאחר כי יאמר

 לאפשר כדי הדיון את לדחות צורך אין כי בטיעוניה התממות של רבה מידה ראיתי, שקלים מיליוני מאות

 . המקצועית הדעת חוות את ללמוד הנאשמים כ"לב

 אני ההליך לתוצאות קשר וללא משכך וןלדי שהתיצבו העדים הוצאות לשלם המאשימה הסכימה ממילא

 .בדיון להחלטתי בהתאם העדים הוצאות בתשלום המאשימה את מחייבת

 

 לאור, בכתב טיעוניה את לסכם המאשימה בקשה), בהמשך הראיות ועל( העונש לענין הראיות הבאת לאחר

 .הצדדים מטעם שמאים שנחקרו ולאחר, ההנאה טובת בשווי החיוב לענין, לטעמה העקרוניות הטענות

 

 המשפט לבית" כי ציין השאר בין, טיעוניו את המאשימה כ"ב גולל בגדרם, לעונש המאשימה סיכומי במסגרת

, וחומרתה העבירה נסיבות" כי" הבניה עבירות בתחום החמורים התיקים באחד הדין את לגזור נזדמן הנכבד

 העבירה היקף" וכי" והבניה התכנון בירותע ספקטרום על קיצוני ימני סמן בבחינת דנא המקרה את מציבות

 אלה כל, והשלכותיה העבירה ומשמעות, כולה הפרשייה לאורך הנאשמים התנהלות, העבירה חומרת

 ].המאשימה לטיעוני לפתיח 3 – 1 סעיפים" [הנאשמים של דינם בגזירת להחמיר יש כי למסקנה מובילים

 הגישה את ולאמץ בענישה להחמיר יש כי וציין, והמשפטית העובדתית התשתית את פרט המאשימה כ"ב

 התכנון חוק הוראות שרמיסת השעה צו מכח" כי סבר אלה כל ובהנתן, העליון המשפט בית של המחמירה

 , הבאים העונשים את נאשמיםה על להשית ועתר הנאשמים עם להכביד יש" נפרץ לחזיון הפכה והבניה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 ".זו עבירה בגין בחוק הקבוע המאקסימאלי לעונש קרוב, ממש בפועל מאסר עונש" 2 הנאשם על .1

 .התכנית מן בסטייה בקרקע השימוש להפסקת צו ליתן .2

 ידי על שהוערכה כפי ההנאה טובת משווי 4 פי של קנס" בתשלום מהנאשמים אחד כל את לחייב .3

 )".  שקלים 190,881,000( דוד ברוך מר השמאי

 .נמשכת עבירה בגין קנס הנאשמים על להשית . 4

 

 שבמהלך אלא, אגרה כפל בתשלום הנאשמים את לחייב תבקש כי המאשימה ציינה האישום בכתב כי יאמר

; זו לבקשה התיחסה לא כלל שבסיכומיה אלא האגרות גובה על פרטים כל הובאו שלא רק לא לעונש הטיעון

 של התיחסות כל היתה ומשלא, אחרת דרך בכל או צ"תע של בדרך אם, האגרות סכומי נילפ הוצגו משלא

 לבקשה להתיחס ראיתי ולא הטענה את שזנחה כמי המאשימה נחשבת – בסיכומים לאגרות המאשימה

 . האישום בכתב שנזכרה

 

 התכנון חוק ילפ בעבירות הענישה ממטרת חלק כי אציין המאשימה של הפרטניות לעתירותיה אתיחס בטרם

 . אלה עבריינים על ממשית הכבדה תוך והבניה התכנון בתחום בכח עבריינים להרתיע היא והבניה

 הראוי העונש מהו דין פסקי של בשורה השנים לאורך דנו המחוזיים המשפט בתי וכן העליון המשפט בית

 , והבניה התכנון חוקי על עבירה יןבג

) 4(מא ד"פ' ואח נימר מוסא. נ מזרחי גליל ובניה לתכנון המקומית הועדה - 920/85 פ"עב למשל גם כך

  כי נאמר 29

 בעיניו הישר איש טובים גם ורבים, נפרץ לחזון והבניה התכנון חוקי נגד עבירות הפכו, לצערנו" 

 לאזהרות לב שם איש ואין, השמש לעין המזולזל, החוק בשלטון וקשה חמורה פגיעה זוהי. יבנה

 .המשפט בית של הדין ולפסקי המוסמכים הגורמים

 לאפשר כדי, אלה בנימוקים, בהם אין אך... המשיבים של לנימוקיהם ומבינים אנו ערים 

 מצווה, על אשר. החוק בשלטון ומכוונת חמורה כה פגיעה ולפגוע לעצמם דין עשותל למשיבים

 לעמוד כדי, בפועל מאסר השתת כגון, ומשמעותיים חמורים ענישה באמצעי לנקוט המשפט בית

  ".בפרץ

 נכי נאמר )בתקדין פורסם( .י.מ. נ אלבאש קאסם מחמוד חאלד 955/98') חי( פ"עב גם כך

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A2%D7%A4%20920/85&Pvol=%D7%9E%D7%90
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A2%D7%A4%20955/98
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 איכות על והשמירה הבניה של הנאות התכנון תחת החותרת תופעה רק אינה כדין שלא בניה" 

 לעצמו דין שעושה מי" ב:החוק בהשלטת בפגיעתן הבולטות התופעות על נמנית זו תופעה. החיים

 ".החוק בהשלטת והברור הגלוי באופן

 , 529) 2( מז ד"פ, ישראל מדינת. נ לבנין חברה אדירים 4603/90 פ"עב הנאמר את אזכיר ועוד

 החוק השלטת ומדיניות פרוץ עדיין 6השט. הושגה לא עדין ההרתעה שמטרת מלמדת המציאות"  

 לא נפסק כבר. הזו הפסולה התופעה את למגר כדי בהן שיהיה מחמירות ענישה נורמות דורשת

. מרתיעים עונשים הטלת מחייבת התכנון חוק על העבירות בנושא השוררות ההפקרות כי אחת

 ".התכנון חוק על עבריינות של בדרך הון לגריפת מפיתוי להרתיע בו יש מאסר עונש רק

 נגד עבירות מריבוי הנובעות הקשות התוצאות על תאח לא עמדו בפרט העליון המשפט ובית בכללה הפסיקה

 באופן לחסום כדי העבריינים כלפי הננקטים העונשיים באמצעים שאין כך על וכן והבניה התכנון חוקי

 .האמורות העבירות התפשטות בפני הדרך את אפקטיבי

 

 שעומד שכל ניםהעבריי של בכיסם ממשי באופן לפגוע הענישה של מהאפקטיביות כחלק היה ראוי כן על

 והבניה התכנון חוקל 219 וסעיף, כלכליים בעונשים לנקוט יש כלכלי ברווח. כלכלי רווח הוא עיניהם לנגד

 .הזו המטרה על במקצת ולו לענות באים העונשין חוקל 63 סעיף או

 לתת עליו כדין שלא הנאה לטובת שזוכה מי, כלכלית תכלית היא אלה עונשיים בסעיפים המגולמת התכלית

 . בכיסו פגיעה– כלכלי בפן הדין את

 נכי) לעיל( 955/98') חי( פ"עב האמור את לצטט מצאתי אלה דברים רקע על

  

 בכך פסול אין כך שום על. שימוש וחסרת מתה אות להישאר כדי בחוק נכלל לא 219 סעיף"

 בניה היתר ללא כך כל נרחב שטח שבונה מי... המתאים במקרה שימוש בו לעשות תבקש שהמדינה

 מוצא איני, לפיכך. אכיפתו ועל מירתוש על המופקדות וברשויות בחוק מוחלט זלזול מביע כדין

 ".לחוק 219 סעיף לפי בסמכות השימוש בעצם פסול

 

 האחריות בנטילת והן הכלכלי בפן הן, הנאשמים עם להכביד המאשימה עתירת עם אני מסכימה בעניננו

 .הדין בהכרעת שתוארה העבירה ביצוע על הפלילית

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A2%D7%A4%204603/90&Pvol=%D7%9E%D7%96
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A2%D7%A4%20955/98
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 דירות' ַיֵצר'ול מהיתר לסטות זאת ותחת, מוגן לדיור יןבנ לבנית שניתן מההיתר הסטייה היקף כי ספק אין

 של התכנוניות להוראות לציות בוטה והפרה והבניה התכנון בחוקי בוטה זלזול מהווה החופשי בשוק שנמכרו

 . המקום

 לדיור כדירות – בתכנית האמור היעוד תחת החופשי בשוק דירות 286 מכירת כי מילים להכביר צורך אין

) 1544/04 מ"עתב גם כמו( הדין בהכרעת וכבר. הנאשמים של התנהגות בנורמת קיצונית סטייה מהווה מוגן

 ובשיווק בבנייה המעורבים ולכל לנאשמים ברורה היתה המקרקעין של המיוחד הייעוד עובדת כי נקבע

 כדירות החופשי בשוק הדירות ושיווק למגורים כשימוש מלכתחילה בבנין שנעשה וששהשימ מכאן. הדירות

 .    החוק הוראות של בוטה הפרה הוא למגורים

 שימושי את תואמת שאינה לתכלית הקונדוטאור בנין את הקימו הנאשמים כי קבעתי הדין בהכרעת

 .היקף רבת חמורה העביר ביצעו מההיתר בסטייה ובשימוש, התקפה התכנית לפי המקרקעין

 

 שימוש, והבנייה התכנון חוקי על העבירות בחומרת ולדון להמשיך צורך ואין לעיל ציינתי שכבר כפי

. לשמור אנו מצווים אותו החוק על עבירה היא מההיתר ובסטייה תקפה לתכנית בהתאם שלא במקרקעין

 לכת מרחיקות השלכותיה אלא, ניההב של הנאות התכנון תחת החותרת תופעה רק לא היא כדין שלא בניה"ו

 והברור גלוי באופן פוגע לעצמו דין שעושה מי. החוק בהשלטת הפוגעות הבולטות התופעות בין היא: יותר

 בודד ציטוט רק כמובן זהו), 502) 1( לח י"פד, ירושלים עירית ראש. נ דוויק 1/84 ע"ר" (החוק בהשלטת

 והבניה התכנון חוקי על עבירות של התופעה על ומתרים החוזרים דין פסקי של מאוד ארוכה שורה מתוך

 מודעים היו שהנאשמים בעניננו נקבע כאשר שבעתיים, לשרש יש אותה ואשר, במדינה שהשתרשה

 .התקפה התכנית לפי ההיתר את תואם שאינו לשימוש מלכתחילה

 

 -שלפני לנאשמים הציבורי ומהאינטרס

 . 1 הנאשמת ל"מנכ שהוא 2 לנאשם יתייחס הדברים עיקר

 בתחום כיזם רבות שנים עובד, ילדים לחמישה ואב נשוי, הנאשם כי עולה לי שהוגש המבחן שירות מתסקיר

 . הבנייה

 שענינה עבירה ביצוע בגין שירותנו לחקירת מופנה ניסים, ("העבירות לביצוע אחריות קבל הוא כי נלמד כן

 את תאר זאת עם יחד), לתסקיר 1' עמ" מודה בביצועה, ומהתכניות מהיתר בסטייה במקרקעין שימוש

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A2%D7%AA%D7%9E%201544/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A8%D7%A2%201/84&Pvol=%D7%9C%D7%97
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 בולט הדבר זה במקרה כי והדגיש, תכניותיו את לפועל להוציא שמבקש בעת יזם בפני הניצבים הקשיים

 המתנגדים המקום תושבי בין, סדןל הפטיש שבין במעמד והיותו הרשויות של סותרת התנהלות לנוכח

 אני שגם כפי, המחוזית הועדה ובין המקומית הועדה בין, נכסיהם ערך את לשמר אינטרס להם, לתכנית

 . המקומית הועדה של התמוהה ההתנהלות לענין הדין הכרעת במסגרת לציין ראיתי

 .להרשעה אשר כלשהי צהבהמל בא לא אך צ"של עבודות הנאשם על להטיל המליץ המבחן שירות כי יאמר

 ).  6/ת( ובניה תכנון של בעבירה פלילי עבר לנאשם כי לציין יש עוד

 

 האופי מעדי אחד כל של עדותם; למדי מרשימים, אופי עדי הנאשם על לסנגר באו לענישה הראיות במסגרת

 . כשלעצמה מרשימה, דברם לומר להם שנתאפשר עד המשפט בבית רבות שעות שישבו

 באקראי הנאשם את שהכירה האחרונה המלחמה בימי והמופצץ המוכה הצפון תושבת ברזילי' גב התיצבה כך

 הציל האיש, "המלחמה תקופת את שורדת היתה לא עזרתו שלולא מופלא איש הכירה כדבריה, המלחמה בעת

 ייםהח את לה להנעים היה שניתן כל עשה כי). 6' ש 25' עמ" (במלחמה נהרסו מסביבנו הבתים חיינו את

 העזרה ועל האנושי הפן על, העוזר הפן על סיפרה היא. הצפון איזור לעבר ששוגרו הטילים לטווח מחוץ

 .תמורה כל ללא ולמשפחתה לה הנאשם שהעניק

 לדמותו מאפיינים" חתכים" מספר תאר הצבאית שבדרכו במילואים אלוף – מלכה עמוס מר התיצב גם כך

 אם ומסייע תורם הוא –" המסייע לחלק באשר, "תומך הוא – פחהמש כאיש, צנוע הוא - כאדם, הנאשם של

, קשבת ואוזן ותמיכה עזרה מקבלת אליו שפונה צבאית יחידה וכל הצורך בעת בהתארגנות אם חומרי באופן

 רץ מיד ניסים... מתיחות שמתפתחת רואים שבו מקום בכל, המגשר, המפשר ניסים הוא האחרון החלק"ו

 ). ואילך 5 'ש 28' עמ..." (ומפשר

 הזדמנות על ויתר וכי, עדות לתת כדי עסקית מנסיעה במיוחד לארץ שב כי להדגיש מלכה מר ביקש עוד

 מה על בשבילו לותר מוכן שהייתי אחד עד ניסים מלבד אולי יש מכיר שאני האנשים שמכל" עסקית

 ואני... מדהים אדם הוא יסיםנ" כי אמר דבריו ולסיכום), 10-13' ש 28' עמ..." (היום שהגעתי בכך שויתרתי

 ".ככזה אליו יתייחס מ"שביה ממליץ

 האופי עדי את ששמע לאחר להעיד ספונטאני באורח ביקש אך בנאשם לתמוך כדי שבא פטמן מיכה ד"עו גם

. בתמורה דבר לקבל ולא, לסייע לאחרים לעזור הנאשם של נכונותו על וסיפר האחרים בדברי תמך, האחרים

 .זאת לומר לו חשוב והיה הנאשם את מאפיינים..." לעזור, חבר להיות הנכונות"
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 הנאשם של תרומתו על ללמוד ניתן מהם תרומות על ומכתבים) 2/נגז; 1/נגז( מכתבים הובאו גם לעיוני

 .לקהילה

 מעידים ואלה ברזילי' ומהגב מחבריו התרשמתי וכן לקהילה 2 הנאשם של מתרומתו התרשמתי ספק ללא

 . הנאשם של באישיותו החיובי הפן על ספק ללא

 פ"בע שנאמרו הדברים להביא ראיתי; הציבורי האינטרס פני על אלה את להעדיף האם היא כמובן השאלה

 טובים גם ורבים, נפוץ לחזון והבניה התכנון חוקי נגד עבירות הפכו לצערנו" כי) לעיל שאיזכורו( 920/85

 לב שם איש ואין, שמש לעין המזלזל, החוק בשלטון וקשה חמורה פגיעה זוהי. יבנה בעיניו הישר איש

 לנקוט המשפט בית מצווה כן על אשר.... המשפט בית של הדין ולפסקי המוסמכים הגורמים לאזהרות

 ". בפרץ לעמוד כדי בפועל מאסר השתת כגון ומשמעותיים חמורים ענישה באמצעי

 ואינני, מעוותת תפיסה היא – הרגיל עןבמשמ עבירות אינן והבניה התכנון חוקי על עבירות כי התפיסה

 .יד לה לתת יכולה

 !עבירות מבצעים אינם נורמטיביים אנשים

 להעדיף יש החיובית ולהתנהגותו לקהילה לתרומתו, הנאשם של לתכונותיו והאמפטיה האהדה כל עם כן ועל

 עבירות הן והבניה התכנון חוק על עבירות כי התפיסה את לשרש השאר בין שעקרו הציבורי האינטרס את

 . עוברים נורמטיביים אנשים שגם

 כך – העונשין קחו על עבירה כל לבצע או לשדוד או לגנוב הנאשם של דעתו על עולה היה לא כי בטוחה אני

 חברה של האינטרס זה – ובוהו תוהו ישרור בטרם הבניה התכנון חוקי לגבי התפיסה להיות צריכה גם

 . מתוקנת

 

 ההנאה טובת לענין

 שצמחה ההנאה טובת משווי 4 פי של בתשלום מהנאשמים אחד כל את לחייב המאשימה ידי על נתבקשתי

 .1963– ז"התשל, העונשין חוקל 63 סעיף לפי, מההיתר הסטייה עקב לנאשמים

 . מהנאשמים אחד לכל₪!!!  מליון םותשעי מאה הוא המאשימה עתרה אליו הסכום

 וןהתכנ חוק הוא הספציפי החוק וכי בעניננו חל אינו העונשין חוקל 63 סעיף כי היא זה לענין הנאשם עמדת

 עם יחד, המאשימה לבקשת הרלוונטי הסעיף להיות יכול והבניה התכנון לחוק 219 סעיף רק ולפיכך והבניה

 לא כלל האישום בכתב גם כי וציין זה לסעיף בהתאם ההנאה טובת שווי לפי עונש להטיל שלא בקש זאת

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 זו טענה באה המאשימה כ"ב חילופי ועם לעונש לטיעון הדיון במהלך רק וכי העונשין לחוק 63 סעיף מוזכר

 . לדיון

 העונשין חוקל 63 סעיף תחולת לגבי עמדה לקבוע שלא ראיתי 8.1.08 מיום בהחלטתי כי ואזכיר אחזור

 סעיף של קיומו שמא או העונשין חוק לפי ההנאה טובת משווי ארבעה בפי הנאשמים את לחייב ניתן והאם

 לחוק 63 סעיף לפי קנס להטיל האפשרות את מבטל, הספציפי החוק שהוא והבניה התכנון חוקל 219

 . לעונש הטיעון במסגרת הצדדים את תגביל הדין גזר בטרם שתנתן שעמדה סברתי כי, העונשין

 

 של הדעת בחוות שעיינתי לאחר; הצדדים שני מטעם השמאים דעת חוות הוגשו לעונש הראיות במסגרת

 מטעם השמאי את הן, עדותם את ששמעתי ולאחר, לעונש הראיות במסגרת שהוגשו הצדדים מטעם השמאים

 כי היתה שמסקנתו הנאשמים מטעם השמאי את והן, ההנאה טובת של שוויה את להוכיח שבקש המאשימה

 לא, לטענתו עדיפה היתה מוגן דיור עיסקת וכי החופשי בשוק הדירות מכירת מעיסקת הפסידו הנאשמים

 .ההנאה טובת שווי לפי קנס להטיל יש חוק איזה ומכח הראוי הדין תחולת לשאלת להדרש מצאתי

 שישימו את תואמת שאינה לתכלית הקונדוטאור בנין הקמתמ הנאה טובת הפיקו שהנאשמים ספק אין

 אני ובכך, מוגן דיור של לשימוש במקום הרחב לקהל הדירות שיווק ומעצם, התקפה התכנית לפי המקרקעין

 די מצאתי לא ההנאה טובת לשווי הנוגע בכל אולם, המאשימה מטעם השמאי של דעתו חוות את מקבלת

 לא שכלל שווי לפי סהקנ את ולגזור ההנאה טובת שווי את להעריך מאפשרות אינן והן לפני שהובאו בראיות

  . לי הוכח

 לשם אחרת, הנאה טובת היתה אכן כי נותנת שהדעת רק ולא, הנאה טובת היתה כי קבעתי הדין בהכרעת גם

 מצוין מודריק השופט של דינו בפסק גם; חופשי לדיור מוגן מדיור התכנית לשינוי המאמצים כל נעשו מה

 .הוכח לא ששוויה אלא, ההנאה טובת דבר

, בה הנזכרים הכסף בסכומי שמדובר ככל המאשימה מטעם השמאי של הדעת חוות מסקנות את הדוח אני

 .דעתו בחוות שעיינתי ולאחר עדותו את ששמעתי לאחר וזאת

 מודה שהשמאי אלא, רב בֶחֶסר לקו שהם רק ולא, מהסבריו התרשמתי שלא רק לא כי אומר המעטה בלשון

 ומשכך הדירות ממכירת בפועל הנאשמים שקבלו לתמורה באשר יםרלבנטי נתונים לפניו היו לא כי במפורש

 . ההנאה טובת שווי חישוב עריכת לצורך ההפרש את להציג היה יכול לא גם

 אצל שנתקבלה בפועל תמורה על להתבסס חייב ההנאה טובת שווי לקביעת הבסיס כי בעיני שהגיוני רק לא

) אמנם מחייב שאינו( המקרקעין שמאי מועצת של בתקן שגם הרי, וירטואלית תמורה על ולא הנאשמים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 קביעת לצורך אוזני את שמסברת זו גם והיא מקובלת גישה היא ההשוואה גישת כי זו לדעתי תמיכה מצאתי

 התמורה לבין מותר משימוש מתקבלת שהיתה התמורה בין ההשוואה ללא שהרי. ההנאה טובת שווי

 . ההנאה טובת שווי את לקבוע יכולתי לא, רמההית בסטייה שנעשה משימוש בפועל שהתקבלה

  כי המאשימה מטעם השמאי מודה אכן

 ? דומים נכסים לפי נכס של השווי את תבדוק אומרת ההשוואה גישת.  ש"

 כן.  ת  

 ?..... מחירים והשווית דומים נכסים לקחת לא הזה במקרה למה אז.  ש  

 בשומה לערוך שנתבקשתי מה זה לא אבל נכון הוא אותי שואל שאתה מה.  ת  

 ? הנכונה הגישה לא שזה להם אמרת לא.  ש  

 להכתיב יכול לא אני שומה לצורך, שומה ממני שמבקש לאדם להכתיב יכול לא אני .ח

 ).12.3.08 יום לפרוטוקול 11-20' ש 11' עמ..." (הנכונות השאלות מה לו

 דיור בין השוואה שענינה דעת חוות רךע לא מעולם כי בהגינותו העיד המאשימה מטעם השמאי כי עוד יאמר

 השיב הדירות מכירת של התמורה בדבר נתונים קבל האם שלשאלה אלא זאת רק ולא, למגורים לדיור מוגן

 כל את משכיר אתה אם שימוש דמי לבדוק היתה שלי הדעת חוות מטרת" וכי בכך התעניין לא כלל כי

 ). 3-4' ש 8' עמ" (אותם מוכר ולא הדירות

 . בפועל מהנתונים חלק למצער לקבל השמאי על היה כי ברור, הדירות נמכרו בעניננוש מאחר

 שנלקחה התקופה ברורה לא, להיוון הסכומים נלקחו מהיכן ברור לא השמאי של מעדותו כי לציין עוד

, זאת רק לא. שהעיד כפי, שנה 30-ל או שנה 50-ל האם, לצמיתות האם, החישוב עריכת לצורך בחשבון

 הללו המספרים מקום ומכל, הקונדוטאור בבנין המשתלמים השכירות דמי גובה את ברר לא השמאיש אלא

' עמ..." (רושם הייתי דעתך את מניח היה זה אם, "שלו החישוב בדפי לא וגם השמאי ברישומי מופיעים אינם

 , ובאוה מהיכן ברור שלא נעלמים מספרים של למחוזות בעדותו והפליג המשיך השמאי), 15' ש 12

 .פה בעל לי נאמר זה השכירות לגבי. מכירות על הסתמכתי לא"

 ?מתבסס אתה מה על הנתונים את כתבת לא למה. ש

 . זה את לרשום צריך שהייתי נכון. ת

 הדעת בחוות גם כתבת לא, חישבת לא, העבודה בניירות כתבת לא, המשפט בית לשאלת

 ?לך אמר מי. זה את ומספר מ"לביה בא אתה עכשיו
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 דיירים שני עם דברנו, הפנים משרד של הפיקוח על המפקח עם יחד בבנין סיור עשיתי. ת

 ) 19-25' ש 12' עמ." (טובה אינפורמציה וקבלנו שם

 מהי? הדיירים הם מי[ ההנאה טובת שווי בדבר נתונים לקביעת מספקת אינה זו אינפורמציה כי ספק אין

 ועוד] הדירות בעלי או שוכרים הם האם? קומה איזו? דוברמ דירות גודל איזה על. שסיפקו האינפורמציה

 השמאית המאטריה אם גם, עסקינן פלילי בהליך כי לזכור יש. (ההנאה טובת שווי לקביעת רלבנטיות שאלות

 ). האזרחי מהמשפט לקוחה

 היו שלא רק לא כי היתה שלה שהמסקנה, הנאשמים מטעם השמאי של דעתו חוות את קבלתי לא מנגד

 כטענת כספי הפסד על המצביעים מהמספרים התרשמתי לא; בפועל הפסיד שהנאשם אלא הנאה תטובו

 .שולחיו מטעם בשמאות עסקה הדעת חוות כי ונראה הנאשמים מטעם השמאי

 יכולתי ולא, השווי לענין קונקרטיים נתונים לפני להניח היה המאשימה על, ההנאה טובת שווי את לקבוע כדי

, הנגלה על הנסתר רב אך כפרטניים הוצגו הנתונים כאשר בעיקר שהוצגו מהסוג לייםכל בנתונים להסתפק

 .מספקים אינם, נובעים הם מהיכן הובהר שלא אלה כלליים ונתונים

 חוקל 219 סעיף לפי מוטל שהוא ביןו העונשין חוקל 63 סעיף אם בין, החוק סעיפי פי על המוטל קנס

 וסכומו בחוק הנקוב קנס הוא כלל בדרך המוטל שקנס בעוד'; והמוכר רגיל'ה מהקנס שונה והבניה התכנון

 הקשורים בגורמים תלוי והוא ההנאה טובת לשווי בהתאם משתנה הללו הסעיפים לפי הקנס הרי, מראש ידוע

 . הנאשם שהשיג ההנאה טובת  של האינדיבידואליים נתוניה לפי ונקבע הספציפי לשימוש או לבניה

 

 לבטא בו שיהיה גבוה כספי קנס הנאשמים על להטיל נכון יהיה כי סברתי – הדין לגזר ברישא שציינתי כפי

 להביא המאשימה בידי עלה שלא אלא, הורשעו הב העבירה סוג לאור וזאת בנאשמים ממשית כלכלית פגיעה

  ,ההנאה טובת שווי שיעור בדבר השתכנעתי משלא כן ועל מספקות ראיות לפני

 שלגביו' והבטוח הנמוך' הצד על האומדנא בכלי בשימוש להסתפק ראיתי אותה לבחון ראויים כלים בהעדר 

 . הושגה זה בשיעור הנאה טובת כי חולק להיות יכול לא

 סעיף מכח או העונשין חוקל 63 סעיף תחולת מכח הוא הקנס האם לשאלה נדרשת אינני אלה דברים לאור

 . והבניה התכנון חוקל 219

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 הינו לחוק 219 סעיף ואילו, כללית עונשית הוראה הנו העונשין חוקל 63 סעיף לטעמי כי אומר לצורך שלא

, מטרתם גם וכך דומות הסעיפים שני הוראות. הבניהו התכנון חוק לפי לעבירות המיוחדת עונשית הוראה

 להילחם היא והבניה התכנון חוקב הסעיף מטרת), ברק השופט דברי" (מפיו הנאשם של בלעו את להוציא"

 עברייני כי המחוקק סבר כן ועל, חוקית לתיב מבנייה בכוח עבריינים ולהרתיע חוקית הבלתי הבניה בנגע

 ללא שיבנו למבנה התוספת או המבנה שווי כפל כדי עד להגיע עלול שגובהו קנס מתשלום ירתעו הבניה

 לטעמי הרלבנטית ההוראה היא והבניה התכנון חוקי של במאטריה כלולה הספציפית ההוראה ובהיות, היתר

 ההנאה טובת שווי את) בהמשך( לאמוד אראה ולפיכך הוכח לא ההנאה טובת ששווי קבעתי ממילא אולם –

 ומתכנית מהיתר בסטייה נעשה בהן שהשימוש במספר דירות 286 לגבי' ובטוח נמוך' סכום קביעת של בדרך

 טובת  שווי כפל על לדבר אין ממילא, ההנאה טובת של האמיתי מהשווי פחות שהוא ספק שאין סכום, תקפה

 . 4 פי או ההנאה

 שהמחוקק ומאחר והבטוח הנמוך הצד על אותה לאמוד ראיתי ורק ההנאה טובת שווי את קבעתי שלא מאחר

 חוק לפי 4 פי( ההנאה טובת שווי כפל לפחות, לקנס בנוסף, הנאשמים על להטיל המשפט בתי את הסמיך

 כן ועל במלואה זו בסמכות להשתמש חייבת אינני לעולם הענישה סמכות את להפעיל איבבו אך), העונשין

 את מבטא גם והסכום, ההנאה מטובת חלק ולו שיבטא קנס ולהטיל ההנאה טובת שווי את לאמוד רואה אני

 . ההנאה טובת שווי פי על הקנס גובה לקביעת בחוק לי הנתונה הסמכות במלוא משתמשת שאינני העובדה

 

 התכנית מן בסטייה בקרקע השימוש להפסקת  לצו אשר

 דיירים ידי על הבנין אוכלס הראיות חומר שלפי מאחר, בסטייה השימוש להפסקת הצו את לתת ראיתי לא

 .הדירות את רכשו שאף

' ג צד של זכויותיהם באשר אפשרי אינו מהנאשמים שרכשו בדירות להשתמש' ג צד על האוסר גורף צו

 בזכותם שתתמוך ראיה כל להביא או להתנגד, עמדתם להציג האפשרות להם שניתנה מבלי להפגע עלולות

 .   בדירותיהם להתגורר

 . שנים מספר לפני אוכלס אף והוא הקונדוטאור בבנין הדירות כל נמכרו הראיות חומר לפי

 כי גם אזכיר זה לענין; המשפט בבית יומו את לו לתת מבלי זה להליך צד שאינו' ג צד נגד צווים לתת אין

 את המשפט בית דחה האישום כתב נשוא הבנין איכלוס פעולות למניעת שיפוטי צו למתן בבקשה בהחלטה

 לא לאיכלוס ואשר. הסתיים שכבר שיווק לעצור ניתן" שלא סבר כי הבנין איכלוס ואיפשר המאשימה עמדת

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm


 יניב ניסים' נ ישראל מדינת   1035/04') רמ( תפ

13 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
C:\Users\SlobodyanikT\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\BEHKIU0M\.יסודות_יניבdoc 

 שינתן מבלי מדירותיהם אנשים נויפי על גם דהיינו, אכלוס הפסקת על לצוות ניתן שלא ספק להיות יכול

 ). 5/בנ צבר השופטת כבוד דברי" (המשפט בבית יומם להם

 . להיתר בהתאם שלא משתמשים נגד לפעול מהמאשימה למנוע כדי זו בקביעה אין כי יאמר

 נמשכת עבירה של קנס להשתת אשר

 כי עלה הראיות ומחומר ,הקונדוטאור שבבנין בדירות עוד מחזיקים אינם הנאשמים, לעיל שציינתי כפי

 המועדים מהם, קרי, בדירות הנאשמים החזיקו בהם הספציפיים המועדים מהם הוכח לא. נמכרו כבר הדירות

 לא לפיכך') ג צד ידי על ולא( הנאשמים ידי על מהיתר בסטייה במקרקעין שימוש של העבירה נעברה בהם

  . נמשכת עבירה בגין קנס הנאשמים על לגזור ניתן

 

 מאבק המחייב הציבורי לאינטרס דעתי נתתי, הדין גזר לאורך שתארתי הנסיבות כל את ששקלתי לאחר

 בכדאיות יפגעו אשר, מכבידים עונשים הטלת של בדרך והבנייה התכנון חוקי על בעבירות אפקטיבי

 היקף את שיקולי במסגרת הבאתי לחומרה; והבניה תכנון חוק לתכלית, העבירות שבביצוע הכלכלית

 כי שידעו למרות החופשי בשוק למכירה הדירות את הנאשמים שווקו מלכתחילה כי העובדה את, בירההע

 .בדיעבד השימוש הכשרת על סמכו וכי, מוגן לדיור הוא המקרקעין יעוד

 המאשימה כי העובדה את, זה בתיק ההליכים נפתחו בו המועד למן הזמן חלוף את בחשבון הבאתי לקולא

 שירות בתסקיר לאמור, הנאשם של האישיות לנסיבותיו דעתי נתתי, ההליכים כותלהתמש במעט לא תרמה

 שצרף במכתב הנאשם של דבריו ואת לפני שהופיעו האופי עדי דברי את לבי לתשומת הבאתי, המבחן

 לשינוי חדשה תכנית הבנין דיירי הגישו מה זמן לפני, בפועל" כי לידיעתי הובאה כן כמו; הנאשמים לסיכומי

..." המחוזית הועדה לפני כיום ומצויה המקומית הועדה ידי על להפקדה הומלצה אשר תכנית, למגורים יעוד

 ). הנאשמים לסיכומי 151 סעיף(

 

 :הבאים העונשים את הנאשם על גוזרת אני שתוארו לנסיבות ובכפוף, אלה מכל

 סעיף עם ביחד העונשין חוקל) 2( א61 לסעיף בהתאם(₪  52,200 בסך בקנס תישא 1 הנאשמת .1

 ). והבניה התכנון חוקל 253

 .תמורתם מאסר ימי 261 או₪  26,100 בסך בקנס ישא 2 הנאשם .2

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 לעיל לאמור ובכפוף ההנאה טובת שווי לפי קנס גם, לקנס ףבנוס, הנאשמים על להטיל סמכותי מכח .3

 הנמוך הצד על הסכום את שאמדתי לאחר₪,  286,000 בסך קנס 1 הנאשמת על מטילה אני

 ח"ש 95,334 בסך, ורצופים שווים תשלומים 3 -ב ישולם הקנס. ההנאה טובת שווי לפי והבטוח

 15 -ב יבוצעו התשלומים ויתר  15.7.08 מיום יאוחר ולא עד יבוצע הראשון התשלום. אחד כל

 .מכן לאחר קלנדרי חודש לכל

 .מיידי לפרעון הקנס יתרת מלוא תעמוד, במועדו התשלומים מן איזה ישולם לא

 

 לאחר, ההנאה טובת שווי לפי₪  286,000 בסך קנס גם, לקנס בנוסף, 2 הנאשם על מטילה אני .4

. תמורתם מאסר ימי 286 או, ההנאה טובת ישוו לפי והבטוח הנמוך הצד על הסכום את שאמדתי

 יבוצע הראשון התשלום. אחד כל ח"ש 95,334 בסך, ורצופים שווים תשלומים 3 -ב ישולם הקנס

 .מכן לאחר קלנדרי חודש לכל 15 -ב יבוצעו התשלומים ויתר  15.7.08 מיום יאוחר ולא עד

 .מיידי פרעוןל הקנס יתרת מלוא תעמוד, במועדו התשלומים מן איזה ישולם לא

 עבירה מלעבור להמנע, מהיום צמוד ח"ש 250,000 בסך התחייבות על יחתום מהנאשמים אחד כל .5

 על יחתום 2 הנאשם. מהיום שנתיים של לתקופה וזאת זה בתיק הורשעו שבביצועה זאת כפי

 .מאסר ימי 60 למשך  2 הנאשם יאסר ההתחייבות תחתם לא. 1 הנאשמת בשם ההתחייבות

 שנים שלוש שבמשך הוא והתנאי חודשים 12 של לתקופה תנאי על מאסר 2 הנאשם על מטילה אני .6

 .והבניה התכנון חוק לפי עבירה הנאשם יבצע לא, מהיום

 שיציג תכנית לפי  המבחן שירות להמלצת בהתאם, צ"של עבודות לבצע 2 הנאשם על מטילה אני .7

 כי אציין מוסגר במאמר. שעות 200 למשך הן צ"השל עבודות כי קובעת אני. המבחן שירות לי

 עבודות יבצע שהנאשם המבחן שירות ידי על שהומלץ הגם, משכך בעיצומים מצוי המבחן שירות

 ישיבת קובעת ואני 1.10.08 ליום עד לאישורי תובא התכנית. צ"השל תכנית הוגשה טרם צ"של

 .הצדדים בנוכחות 08.30 שעה  6.10.08 ליום זכורתת

 דירות לגבי הקונדוטאור שבבנין הדירות לכל ביחס להיתר התאמה וצו שימוש להפסקת צו בזה ניתן .8

 כלשהם שלישיים לצדדים), חכירה זכות לרבות( בהם והבעלות החזקה את העבירו טרם שהנאשמים

 לא זה צו. צ"השל תכנית לאישור שקבעתי במועד לפני יובאו הדירות פרטי. הדין גזר מתן במועד

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 לאותו עד כדין היתר הנאשמים בידי יהיה כן אם אלא מהיום חודשים 24 חלוף לפני לתוקף יכנס

 . מועד

 לפעול מהמאשימה למנוע כדי הנאשמים ובחזקת שבבעלות לדירות המתיחס, זה בצו אין כי יודגש

 . בהיתר שלא שימוש העושים נגד ליליפ בהליך ואם אזרחי בהליך אם, הראויה בדרך

  .יום 45 תוך ערעור זכות

 .הצדדים במעמד) 2008 ביוני 22( ח"תשס, בסיון ט"י היום ניתן

, חיאט-נחליאלי אסתר

 שופטת

 

 החלטה
 

 שבקשתי מאחר. הדיון בשעת היום הצדדים כ"ולב לנאשמים ניתנו הענישה ורכיבי, הדין גזר עקרי כי יאמר

 המלא הדין גזר את לקבל יוכלו כי ציינתי, המשפט בית באולם העבודה שעות לאחר הכתוב על הגהה לערוך

-ה, מחר לקבלו יוכלו והם המשפט בית במזכירות הדין גזר יהיה כוחם ובאי הצדדים בהסכמת. ההגהה לאחר

 תהגש לצורך הימים למניין הרלבנטי המועד הוא 23.6.08-ה מועד כי הסכימו כ"וב הצדדים. 23.6.08

 . ערעור
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                                                                                 . הצדדים במעמד שלא) 2008 ביוני 22( ח"תשס, בסיון ט"י היום ניתנה54678313

, חיאט-נחליאלי אסתר

 שופטת
 ועריכה ניסוח לשינויי כפוף זה מסמך נוסח
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