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 :ענייב יי שמואלח 
 

  ד"כ עו"י ב"ע צבי נח ערערהמ
 
 

 
 נ  ג  ד

 

 

 דינת ישראלמ 
 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלי

 ד מינטקבי"כ עוה"י ב"ע

 

    משיבהה
 

 1 סק דיפ

כבוד השופט אברה (זהו ערעור על גזר דינו של בית משפט השלו בירושלי  . 1 2 
 3  לאחר שבגדרו הושתו על המערער , 1351/04פ "בת, 8.7.04מיו , )טננבוי

 4 :   העונשי דלהל אישומי שוני של ניהול משחקי מזל 10הרשעתו ב
 5 חודשי 6תו הפעלת מאסר על תנאי של , מאסר בפועל של ארבע וחצי שני. א

 6 ; שירוצה בחופ למאסר שהוטל
 7 ; שני מיו שחרורו ממאסרו3 חודשי ל18נאי של מאסר על ת. ב
 8 . 200,000נס בס ק. ג

 
בשל כפירת סרק ,  30,000הוטלו על המערער הוצאות משפט בס , נוסב

 .באישומי וניהול משפט הוכחות ממוש

 
וכל חפ אחר שנתפסו , הכס המזומ,  הורה בית המשפט קמא כי כל המחשביכ

כאשר (של המערער יחולטו לטובת אוצר המדינה בידי המשטרה בחצריו 

 ).השיקי והמסמכי יושמדו, הרישומי

 
 9 :כ הצדדי כי הגיעו לידי הסכמה כלהל"הודיעו ב, בפתח הדיו בערעור היו . 2

 חודשי המאסר 6כאשר , ופחת עונשו של המערער לשנתיי מאסר בפועלי

והקנס יופחת לס של , ליחפפו את המאסר בפוע, בגי מאסר מותנה, שהופעלו
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המערער . ש קמא"כל שינוי אחר  בגזר דינו של בימ לא יחול, פרט לכ.  100,000

 .אישר כי הוא הבי את הסדר הטיעו וכי הוא מסכי לו

 
על רקע כל החומר , לאחר ששקלנו את הסדר הטיעו שהצדדי הגיעו אליו .3 1 

נו מאשרי אותו ונותני לו תוק ולפיכ א, מצאנו כי הוא סביר  ומאוז, שבפנינו 2 
 3 . של פסק די

 
כי אי להקל ראש בחומרת העבירות , האחת. ראינו להוסי שתי הערות, תא זע 4 

 5 . כ המדינה"ב, ד מינטקבי"כפי שמציי עו, שהמערער הורשע בה

 6 

:  לגזר הדי2הבנת חומרת העבירות נציי את מהות כפי שתומצתו בסעי ל 7 
דר (בה התקיימו משחקי מזל , בבעלותו"  אינטרנט קפה"ני  מועדו3לנאש היו  8 
המשטרה פשטה על מועדוני אלה פע אחר פע . בניגוד לחוק) האינטרנט 9 

חידש המערער את הפעילות , מייד לאחר הפשיטה, בכל פע. והחרימה את הציוד 10 
ביקשה המשטרה את , בשלב כלשהו. האסורה במועדוני ומשחקי המזל נמשכו 11 

, ד לתו ההליכי ובית משפט השלו הורה כי יישלח למעצר ביתמעצרו ע 12 
יש להדגיש כי רק . והמשפט התנהל תו כדי שהות של המערער במעצר בית כאמור 13 

שגרמו , נתוני אלה מצביעי על חומרת של העבירות. אז משחקי המזל הופסקו 14 
ועל זלזול , )בי היתר לאנשי קשי יו שהתפתו להמר(נזקי לחלקי מ הציבור  15 
באשר הוא חזר והפעיל את המועדוני תו רכישת , מצד המערער בשלטו החוק 16 

אלא לאחר שהוגבל , )באינטרנט(ולא חדל מארגו משחקי המזל , ציוד חדש כל פע 17 
 18 . חופש תנועתו ונשלח למעצר בית

 19 

כ "שב, ד צבי נח"עו, כ המערער"לאור טיעונו של ב, רואי אנו להעיר, ניתש 20 
רמת הענישה מכי הענישה במקרה זה אכ חרגה באופ ניכר ,  שות לוהמדינה ג 21 
כאשר הסדר הטיעו בי הצדדי לעיל משק לדעתנו את האיזו הנכו , המקובלת 22 

כי , נראה לנו. ואת העונש שראוי היה להטילו על המערער בנסיבות מקרה זה 23 
הווה מ, שהטיל השופט קמא על המערער, העונש של ארבע וחצי שנות מאסר 24 
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יכוז ר"ראו טבלת . קפיצת מדרגה כפולה ומכופלת ברמת הענישה הנוהגת 1 
הוא הדי בקנס הגבוה . כ המערער הגיש לנו"שב" אסמכתאות לעניי העונש 2 

בגזר דינו עמד השופט טננבוי על המניע הכלכלי שביסוד . שהטיל על המערער 3 
הכספי בהדגישו את הרווח , ביצוע העבירה של קיו משחקי מזל אסורי 4 

הקמת בתי הימורי היא לסיבה ה: "שמשחקי אלה מניבי למי שמארג אות 5 
ג א יש מקו להחמיר , בר).  לגזר הדי1' עמ ("כלכלית וכלכלית גרידא 6 

א (כדי לצמצ ככל הנית את התופעה השכיחה של משחקי מזל אסורי , בענישה 7 
אי לעשות זאת , יואת הנזק שה גורמ) א ה מתבצעי באמצעות האינטרנט 8 

תו בחינתו של כל מקרה , מקרה למקרהמאלא בעליה הדרגתית , בקפיצות דר 9 
לפי נסיבותיו הספציפיות של המעשה ונסיבותיו האינדיבידואליות של , לגופו 10 

הכל כמקובל על פי מיטב , תו התחשבות כמוב ברמת הענישה הנוהגת, העושה 11 
): 43בסעי (שופט קמא בגזר הדי ציי ה, בענייננו. מסורת הענישה בישראל 12 

לחודש   120,000כ] המערער[חישוב פשוט מראה שאפילו לפי דבריו הרוויח " 13 
כ המערער קבל בפנינו על אמירה עובדתית זו של השופט "ב...)". פטור ממס( 14 

, של המערער מארגו משחקי המזל האסורי" טור ממספ"טננבוי בדבר הרווח ה 15 
 16 ,בעניינו של המערער פני בית משפט קמאבה כלל לדיו א עללבאשר כל נושא המס 

כ המדינה ברוב "כפי שאישר ג ב, ממילא לא התברר מהבחינה הראייתיתו 17 
 18 .לא היה מקו לאמירה עובדתית זו בגזר דינו של המערער, לפיכ. הגינותו

 19 

וכדי למנוע כל ספק בעניי , אור אישור הסדר הטיעו בפנינו כאמור לעילל .4 20 
ער כבר רבשי לב לכ שהמע, ת האופרטיבית של פסק הדי בערעור זההמשמעו 21 

שקוזז מהפקדונות (שיל את כל ההוצאות שהושתו עליו וג חלק מהקנס  22 
אנו מבהירי בזה כי הקנס שנותר לתשלו נכו להיו , )שהפקיד  קוד לגזר הדי 23 

ועל ומורי כי הוא ישול בתו חודשיי מיו שחרורו בפ,  22,000הוא  24 
א לא ישל את הקנס . לפי המוקד יותר, 8.9.06או ביו , מהמאסר בתיק זה 25 

. ייאסר  המערער לשלושה חודשי, בתו המועד האמור, ) 22,000את ה(האמור  26 
 27 .כי המאסר בפועל יעמוד על שנתיי בלבד, כ אנו מבהירי

  28 
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 1 .ש קמא יעמדו בעינ"יתר חלקי גזר הדי של בימ .5

 

 
 . הצדדיכ"במעמד המערער וב )2004 בספטמבר 26(ה "תשס, א בתשרי"ייתנה היו נ
 .מזכירות תשלח את פסק הדי לצדדי בדוארה

 

 

 

 
_________________        __________________          _________________ 

 2 שופט, וס שפירא   י  שופט,         עוני חבש  סג נשיא, דוד חשי    

 

 3 


