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  :ענייב דינת ישראלמ 
י "עד"כ עו"י ב"ע גדי טל מאשימהה

 ד"כ עו"ב
 

  נ  ג  ד 

  מ"יבו גבעת ברנר אגודה שיתופית בעק 
י "עד"כ עו"י ב"ע יוס לוי תמאשהנ

 ד "כ עו"ב
 

 1 

 2 זר דיג

 3 

 4 עבירותה
ל עסק של מתקני מחזיק ומפעי –מ "אגודה שיתופית בע, קיבו גבעת ברנר –הנאש  .1 5 

 6 ). "בית חלומותיי": להל" (בית חלומותיי" לילדי הידוע בכינויו ישעשוע

 7 
לחוק  210לפי סעי , י קיו צו בית משפטאבעבירה של , על יסוד הודאתו, הנאש הורשע .2 8 

 9 30/6/2001בכ שעד יו , ")חוק התכנו והבניה": להל (1965ה"התכנו והבנייה התשכ
.   פ. בת11/11/1997ביו , שהוטלו עליו, חורג ריסה וצו איסור שימושלא ביצע צו ה 10 

, קיוסק( מבני 3של , בלא היתר, לאחר שהורשע בעבירות בנייה ושימוש חורג, 735/97 11 
 12 ). שירותי וקופה

 13 
, ימוש במקרקעי בלא היתרשבעבירות של , לאחר שמיעת הראיות, עוד הורשע הנאש  14 
ביצוע עבודות הטעונות ו, כנו והבניהתלחוק ה 208ד ע סעי ביח 204 ו 145פי סעיפי ל 15 

, חוק התכנו והבנייהל 208 ו 204ביחד ע סעיפי  )א (145פי סעי ל, היתר ללא היתר 16 
 17 –ביצע בלא היתר עבודות בנייה נוספות  – 2002בכ שבמהל המחצית הראשונה של שנת 

) ועוד, למתק כדורס, ל משחקיאוה, מגלשות מי, מתק מי( מתקני שעשועי 9של  18 
ר " מ500בשטח של , הקמת סככות צל, ובי היתר, כמפורט בהרחבה בהכרעת הדי 19 

 20 . מסחריתלמטרה עסקית, שייעודו תעשייתי

 21 
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 1 

 2 

 3 עבר פלילי

 4 
בעבירות דומות של ) 12/ת – 9/ת( פעמי 4, הורשע הנאש, 2003 עד 1997בי השני  .3 5 

בגי הקמת ושיפו מבני , יתרהש חורג במקרקעי בלא ושימו, ביצוע עבודות בלא היתר 6 
מבנה למכירת , ג אירועי, ובי היתר, ושימוש חורג בה לצרכי עסקיי מסחריי 7 

 8 . ומועדו מסחרי להאזנה למוסיקה, חנויות לממכר מיצי ובגדי, ותצוגת רהיטי

 9 

 10 תירות הצדדיע

 11 
לכל יו ,  970קנס בשיעור , ובנוס, קנס כספי גבוה, התובע ביקש להטיל על הנאש .4 12 

בכל , וצו הריסה מיידי, וכ צו הפסקת שימוש, לחוק העונשי) ג(61לפי סעי , הפרה 13 
נוכח חומרת , וזאת, כמפורט בכתב האישו השלישי, המתקני שנבנו בלא היתר 14 

, השימוש החורג שעשה הנאש; ובמיוחד העבירה של אי קיו צו בית משפט, העבירות 15 
הסיכו הבטיחותי הגלו ; לצור הפקת רווח כלכלי,  התעלמות מופגנת מהחוקתו 16 

; לאור נוכחות ילדי רבי במקו, במיוחד, בהמש הפעלת המבני הבלתי חוקיי 17 
 18 . ולאור עברו הפלילי של הנאש

 19 
, ככל הנית, שישול בתשלומי רבי, ביקש להסתפק בקנס מתו, הסניגור המלומד .5 20 

 21 :מהטעמי הבאי, וזאת, מת הליכי ההיתרללצור הש, ע צו ההריסהובארכה לביצו

 22 
, א בשל דרישות.  נקט הנאש בהליכי לקבלת היתרי כדי1997משנת  .א 23 

לא הושלמו , שאינ קשורי בנאש, האמורות להתמלא על ידי צדדי שלישיי 24 
 25 . עד עצ היו הזה, הליכי קבלת ההיתרי

 26 )).6/נ(ואסופת מסמכי ראו עדות הגברת יעל בונה ( 
אי , ולפיכ, נקט הנאש בכל הצעדי הדרושי לקבלת ההיתרי, על פי הטענה  27 

הרובצי לפתח של , א בשל עיכובי בקבלת ההיתרי, להחמיר בעונשו 28 
 29 . הרשויות

 30 
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 1 

 2 

 3 
 4 אינו מכביד בשי לב לשנת היווסדו  –ההרשעות  4 –עברו הפלילי של הנאש  .ב

1928. 5 

 6 
 7 1,500 שצרי לפרנס כ, לכלי הקשה של הנאשכת נעברו על רקע מצבו ההעבירו .ג

 8 .  מיליו 100 בחובות כבדי של למעלה מ, כיו, ושרוי, חברי
הוא המפעל היחיד , א לדבריו, רווחי, "בית חלומותיי"שמתק , הסניגור אישר  9 

 10 ".המכניס כס"

 11 
 12 . אי כל סכנה בטיחותית במבני .ד

מחודש פברואר , ת בדיקת בטיחות"הוגשו לבית המשפט דוחולתמיכה בטענה   13 
וכ חוות דעת בטיחותית של , שנערכו על ידי המהנדס מיכה מסטרמ, 2003 14 

 15 . שהוגשה למאשימה, 2003מחודש ינואר , מהנדס תחבורה

 16 

 17 יוד
. מעדי אני את עמדת התביעה, לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות ואת טיעוני הצדדי .6 18 

 19 :יאלה טעמי
 20 אשנומרת התנהגות הח .א

ביחד ע שורת העבירות בה  –מבחינת העבירות בה הורשע הנאש בפניי   21 
לשיטת , עולה כי הנאש הפ את רמיסת החוק –הורשע בשני האחרונות  22 

 23 .פעולה ולשגרת יו
למרות ארכות , לא זו בלבד שהנאש התעל מצווי בית המשפט ולא קיי אות  24 

ובאותה תקופה ,  חטא על פשעיהנאש הוס. שוב ושוב, לבקשתו, שניתנו לו 25 
, עניפה, חדשה, המשי בבנייה –שעה שבית המשפט נעתר לבקשותיו  –ממש  26 

 27 . ומסיבית

 28 

 29 

 30 
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 1 
 2 הפקת רווח כלכלי –טרת העבירות מ .ב

, שהעדי להמשי בהפקת רווחי כספיי, יש לראות בחומרא התנהגות הנאש  3 
ת בלתי חוקיות לצור ותו שהוא ממשי בפעול, על פני כיבוד צווי בית המשפט 4 

 5 . הגדלת והאדרת תועלתו הכלכלית

 6 
לא שקולי , ומורא החוק, עד כה, אי זאת אלא שהקנסות שהוטלו על הנאש  7 

, מהתעלמות מצויי בית המשפט, כנגד התועלת הכלכלית שצמחה לנאש 8 
 9 . ומהמש בנייה בלתי חוקית ושימוש חורג

 10 
 11 תמשכות ההליכיה .ג

בדבר הקשיי , שקל של ממש לקולא לטענת הנאשמאיני סבור שיש לית   12 
 13 . הבירוקרטיי בגינ לא קיבל היתרי כדי

 14 
, נטל את הסיכו הכרו בכ, משבחר הנאש להציב עובדות מוגמרות בשטח  15 

 16 . ואי לו אלא להלי על עצמו

 17 
, הכתיב לרשויותל, זכות מוקנית, את החוק, ברגל גסה, שבחר להפר, אי לנאש  18 

 19 . רק בגלל שכבר קבע עובדות מוגמרות בשטח, ה מואדקצב עבו

 20 
, יש כדי להעיד על הקושי הרב בהכשרת המבני, דווקא בהתמשכות ההליכי  21 

 22 . על ידי הנאש, ללא היתר, בעצ הקמת, ובמידת הסטייה מהמותר

 23 
 24 ברו הפלילי של הנאשע .ד

, רשעותה 4א יש בהצטברות של , קיי שני רבות, הנאשהקיבו, אמנ  25 
כדי ללמד על דפוס ,  שני6 בתו תקופה של כ, במעשי דומי להפליא 26 

ככל שמדובר בעבירות על חוק התכנו , התנהגות עברייני שאימ לעצמו הנאש 27 
 28 . והבנייה

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 
 4 סוכנות המבנימ .ה

לשלול מסוכנות , אי בחוות הדעת הבטיחותיות שהוגשו לבית המשפט  5 
 6 . חוקיי אפשרית של המבני הבלתיה

 7 
: כי, מעדות עדת ההגנה דווקא, ביחס לסככות הצל, עולה בבירור, סוכנות זומ 8 
 9 ). 2829שורות , 10עמוד , פרוטוקול ("נית לזה דחיפה זה נופל"

 10 
א אכ יפול מתק , כדי לשער גודל האסו הצפוי, אי צור בדמיו מפותח 11 

 12 .  במקויהמבקר, ו בני משפחותיהא, על מי מהילדי, מסיבי זה

 13 
שאינה נתונה לבית , היא עני מובהק שבמומחיות, בטיחות מבני, מכל מקו 14 
 15 . משפט זה

במקו הרשויות המקצועיות והמוסמכות על פי , ל לו לבית המשפט לשי עצמו 16 
 17 . די

לעני עיתוי ביצוע הצווי , בית המשפט יית משקל בכורה לשיקול זה 18 
 19 .המתאימי

 20 
 21 אשנצבו הכלכלי של המ .ו

 22 . לא הובאו ראיות לעני מצבו הכלכלי הנטע של הנאש 
מזלזול , בית המשפט אינו יכול להתעל, ולמרות המצב הכלכלי הנטע,  זאתע 23 

. מש תקופה ממושכת, ומהפרת החוק ברגל כה גסה, הנאש בצווי בית המשפט 24 
אמצעות הפרות חוק היא ב, א הדר היחידה להתפרנס, ספק רב בעיני 25 

 26 . תומתמשכ

 27 

 28 

 29 
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 1 ידת העונשמ
רק לאחר , ופנייה לרשויות לקבלת היתר, התופעה של בנייה ללא היתר, למרבית הצער .7 2 

 3 . הפכה כבר מזמ למציאות, שנקבעו עובדות מוגמרות בשטח

 4 
משו . ובאיכות החיי, בסדר הציבורי, יש פגיעה חמורה בשלטו החוק, במעשי אלה  5 
 6 . פט להחמיר בעונשיה של עברייני בנייהששעל בתי המ, באופ עקבי, נפסק, כ

 7 
 8 . יש לראות בעבירה של אי קיו צו בית משפט, משנה חומרה 

 9 
 10 . נקבע כי העונש ההול עבירה זו הוא מאסר ממשי 

 11 
בהטלת עונש מאסר בפועל מביעה החברה המאורגנת את סלידתה מהתנהגות   12 

 13 . הבנייהוריש גלי את חוק התכנו העבריינית של אנשי המפירי ב

 14 
 15 :נפסק, )לא פורס (305/78פ "עב

האמצעי שננקטו עד כה כדי לרס את ההתעלמות מהוראותיו של "  16 
, מההגבלות אות הוא קובע ומדרכי הרישוי אות הוא מחייב, החוק 17 

האמצעי המשפטיי שהיו מקובלי עד כה בתחו ... לא נשאו פרי 18 
שקולי  קנסות שהוטלו לא היוה: זה לא השיגו את מטרת 19 

בהשפעת העונשית כנגד התועלת הצומחת מ הבניה תו התעלמות  20 
לאור המצב אליו ... ממגבלותיו של החוק וצווי הריסה אינ מקויימי 21 

הגענו יש לראות בהטלת עונשי מאסר בפועל על עבירות תכנו ובניה  22 
ל הפרת כדי לבלו את התפשטותה הנוספת ש, אמצעי הול ויעיל 23 
חדיר יסוד מרתיע מוחשי לתו מערכת הענישה ההחוק המתוארת ול 24 

 25 ". הנוהגת בתחו אליו מדובר
 26 .).ל.י –ההדגשה אינה במקור (  

  27 
 28 . העונש הראוי הוא מאסר בפועל, למכלול נסיבות החומרה המתוארות, בשי לב 

 29 
 30 .שלא נית לגזור עליו עונש מאסר, מדובר בתאגיד, במקרה דנ, ע זאת 
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 1 

 2 
 3 .  לגזור על הנאש קנסטעל בית המשפ, לפיכ
, ל הקנס לבטא את סלידת החברה  המאורגנת מהתנהגותו העבריינית של הנאשע 4 

מהוספת החטא , מהזלזול המתמש בצווי בית המשפט, בריש גלי, מהפרת החוק, ובעיקר 5 
בית ("מהפעלת המתח , )לאחר צווי בית המשפט, בהיק נרחב, בנייה חדשה(על פשע  6 
המבקרי , לת סיכו לשלומ ובטחונ של ילדי ומשפחותיהיתו נט, ")חלומותיי 7 

 8 .לצרכי האדרת רווחיו הכספיי, הכל –במקו 

 9 
, להלו את עזות המצח שהפגי, שעל הקנס שיושת על הנאש, סבורני, בנסיבות אלה 10 
, הרתעהלצרכי , למע שלטו החוק, כמתואר לעיל, מש תקופה ארוכה, בראש חוצות 11 
 12 . ִייָראולמע ִיְרא ְו

 13 
נגזרת מחובת בית , הפסקת השימוש ופינוי סככות הצל, מיידיות ביצוע צווי ההריסה  14 

שהוא מטבע  –ובמיוחד לציבור הילדי , המשפט לדאוג לשלו הציבור ולבטחונו 15 
 16 . המבקר במקו –פגיע ביותר , הדברי

 17 

 18 סו דבר
 19 :ש את העונשי הבאיאני גוזר על הנא, לאור כל האמור .8

 20 
 21 .  400,000קנס בס  .א

. כל אחד  100,000בס ,  תשלומי חודשיי שווי ורצופי4 הקנס ישול ב  22 
 23 ויתר התשלומי יבוצעו 1/10/2003התשלו הראשו יבוצע עד ולא יאוחר מיו 

 24 .  לכל חודש קלנדרי לאחר מכ1 ב
 25 . לפרעו מלא לאלתר, תרתואו י, יועמד הקנס, לא ישול תשלו במועדו 

 26 
) ג(ק "למעט ס,  להכרעת הדי3צו הריסה מיידי לבנייה המפורטת בסעי  .ב 27 

 28 "). מגלשות הפח("

 29 

 30 
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 1 
 2 . ופינוי סככות הצל, כמתואר באישו השני, צו הפסקת שימוש בשטח הנוס .ג

 3 . הצו יבוצע מיידית 

 4 
 5 .  יו45כות ערעור לבית המשפט המחוזי בתו ז

 6 
 7 .במעמד הצדדי )2003פטמבר סב 17(ג "תשס, באלול ' כית היונ

   ____________ 8 
 9 שופט, רו לויי

 10 :סניגורה
וכ אבקש לפרוס , אי בקופה סכומי כאלה, ני מבקש את בית המשפט להתחשב בקנסא 11 

 12 .לתשלומי
 13 .אבקש עיכוב ביצוע מאחר ואני מבקש לערער לבית המשפט המחוזי, כמו כ

 14 :תובעה
 15 . לפי שיקול דעת בית המשפט ליותר תשלומיה אי לי התנגדות לפריסגבי התשלומיל
 16 . משאיר לשיקול דעת בית המשפט, עני עיכוב ביצועל

 17 חלטהה

 18 . כל אחד   40,000בס  ,  תשלומי שווי ורצופי10 קנס ישול בה
 19  לכל חודש 1 עו ב ויתר התשלומי יבוצ1/10/2003התשלו הראשו יבוצע עד ולא יאוחר מיו 

 20 . כקלנדרי לאחר מ
 21 . לפרעו מלא לאלתר, או יתרתו, יועמד הקנס, א ישול תשלו במועדול

 22 .בית המשפט אמר דברו בעני חשיבות עיתוי ביצוע הצווי
עד , ג לגזר הדי ב ו8נית בזאת עיכוב ביצוע הצווי המפורטי בסעי , א בשל עמדת התביעה 23 

 24 . 24/9/2003יו 

 25 
 26 .במעמד הצדדי )2003פטמבר ס ב17(ג "תשס, באלול' כיתנה היו נ

                                                                   ___________ 27 
 28 שופט, ירו לוי         

 29 רה רובנסש 133פ  002231/02


