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 4.6.2015      לפני כבוד השופט הבכיר צבי גורפינקל

 
 מדינת ישראל מאשימה  ה

 ע"י ב"כ עוה"ד טל פרג'ון, נטלי קוקוי ומיכל רגב
 

 נגד
 

  –צבי בר . 1 הנאשמים 
 ליפשסצור וירון -ע"י ב"כ עוה"ד נבות תל

 
  –. שאול לגזיאל 2

 משה-ע"י ב"כ עוה"ד פרופ' דוד ליבאי, ז'ק חן ועינת בן
 
 –חיים גייר . 3

 נהרי-ע"י ב"כ עוה"ד גיורא אדרת ויפעת מנור
 
  –יוסף דוד לוי . 4

 ע"י ב"כ עוה"ד נתי שמחוני, רונן רוזנבלום ואסף קליין
 

 גזר דין
 

והורשע לאחר שמיעת ראיות בארבע עבירות של  ,רבותכיהן כראש עיריית רמת גן שנים  1הנאשם 

, בגין קבלת ")חוק העונשין(להלן: " 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  290לפי סעיף  –קבלת שוחד 

(פרט אישום  בקשר לפרויקט "בית ליר אור"₪ ומעמנואל ארביב בסכום של כמיליון  2נאשם שוחד מ

בל כטובת הנאה , שוחד שהתק"מגדלי התמרים" בקשר לפרויקט 2בקבלת שוחד מנאשם ראשון), 

. כמו כן, הורשע בקבלת שוחד (פרט אישום שני) פטרוליום"-ממניות חברת הנפט "מד 20%בדמות 

ועוד הורשע בקבלת  (פרט אישום שלישי) בקשר לפרויקט "הר נפוליאון" 3מנאשם ₪  440,000בסך 

 .(פרט אישום רביעי) "קרסט-בקשר לפרויקט "היל 4מנאשם ₪  465,000שוחד בסך 

(א) לחוק איסור הלבנת הון בגין 3לפי סעיף –בשתי עבירות של הלבנת הון  1עוד הורשע הנאשם 

 האישומים הראשון והשלישי.

, בגין קבלת מניות לחוק העונשין 284לפי סעיף  –בעבירה של הפרת אמונים גם הורשע  1הנאשם 

וזוכה מעבירות אחרות של הפרת אמונים בין משום זוטי דברים או  2בחברת "אקו פאואר" מנאשם 

 שניגוד העניינים שבו היה מצוי לא עלה כדי הפרת אמונים. 

לחוק איסור הלבנת  4סעיף לפי  –בעבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור  1כמו כן, הורשע הנאשם 

 לחוק העונשין. 244לפי סעיף  –פרט האישום השלישי, וכן בעבירה של שיבוש הליכי משפט בגין  הון

בנוסף לזאת, הורשע בארבע עבירות של השמטת הכנסה מתוך דו"ח שהוגש לפי פקודת מס הכנסה 

) לפקודת מס 5(220לפי סעיף  –) לפקודת מס הכנסה, ובארבע עבירות של מרמה 1(220פי סעיף -על

  הכנסה.
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וק העונשין בגין פרויקט "בית ליר לח 291הורשע בשתי עבירות של מתן שוחד לפי סעיף  2הנאשם 

(א) לחוק איסור הלבנת 3לפי סעיף  –אור" ופרויקט "מגדלי התמרים", וכן בעבירה של הלבנת הון 

 הון. 

 

לפי  –לחוק העונשין, בעבירה של הלבנת הון  291לפי סעיף  –הורשע בעבירה של מתן שוחד  3הנאשם 

לחוק העונשין,  244לפי סעיף  –יבוש הליכי משפט (א) לחוק איסור הלבנת הון ובעבירה של ש3סעיף 

 .פרויקט "הר נפוליאון" נשוא הפרט השלישיבגין 

 

לחוק העונשין, בגין פרויקט "היל קרסט"  291לפי סעיף  –עבירה של מתן שוחד הורשע ב 4הנאשם 

 (פרט אישום רביעי). 

 

בפרויקטים נשוא כתב האישום נעו בין החלטות  1בהכרעת הדין נקבע, כי החלטותיו של הנאשם 

סבירות להחלטות המיטיבות עם העיר, ולא מצאתי כי בעקבות מעשיו קמו פרויקטים שהם "בכיה 

היה מקדם את הפרויקטים גם ללא קשר לטובות ההנאה  1לדורות". עוד קבעתי, כי ייתכן שהנאשם 

, 4-ו 3, 2קיבל, אולם אין בכך כדי לבטל את עוצמת העבירות של קבלת טובות הנאה מהנאשמים ש

 בעיר רמת גן תוך ניצול מעמדו. כמי שמקדם את האינטרסים שלהם 

 

סמכויות רבות, ובעיקר סמכות להתוות מדיניות, לקבוע סדרי  1כראש עיר דומיננטי היו לנאשם 

 עובדי העירייה.  –חות בהתאם את אנשי המקצוע עדיפויות לקידום הפרויקטים ולהנ

כגודל מעמדו של אדם והיקף קבעתי, כי סמכויותיו של ראש עיר הן זכות, אולם הן גם חובה. 

 סמכויותיו במסגרת תפקידו, כך גודלה של האחריות אותה הוא נושא על כתפיו.

סכומים הגבוהים אותם נובעת לא רק ממעשיו ומעמדו של הנאשם, אלא גם מהחומרת הכרעת הדין 

, זאת בנוסף לטובות הנאה בדמות מניות שקיבל, אף ש"ח 1,900,000-כסכום של כ –שלשל לכיסו 

 מכך.  כספישבסופו של דבר לא הופק מכך רווח, אולם הייתה ציפיה שהמניות יניבו רווח 

 

גמא מובהקת התגלתה כאן התנהלות בלתי תקינה ובלתי מוסרית המהווה דוצוין בהכרעת הדין, כי 

לשחיתות שלטונית. את היושר, השקיפות והגילוי הנאות החליף ניצול המעמד לטובת לקיחת טובות 

 הנאה. 

 

יש לראות בחומרה גם את התנהלותם של היזמים, , 1חומרת מעשיו של הנאשם ללא קשר ל

לתכנון שלושתם החליטו לשחד את ראש העיר, שהוא גם ראש הועדה המקומית .  4-ו 3, 2הנאשמים 

בחומרת המעשים המיוחסים  ובניה בעיר כדי לקדם את האינטרסים שלהם, וכאן יש לקבוע מדרג

 לנאשמים.
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₪  440,000-הוא הקטן ביותר, שכן, כפי שקבעתי, בעת שנתן את ההלוואה בסך כ 3חלקו של נאשם 

תכוון ה 3נאשם ההלוואה, הרי אין ודאות כי  , אף שהאחרון התכוון שלא להחזיר את1לנאשם 

לתת את ההלוואה כשוחד, והכוונה הפלילית למתן שוחד נוצרה רק לאחר השנה מלכתחילה 

 1, כי אין בכוונת נאשם 3הראשונה כאשר ההלוואה לא נפרעה, ואז היה ברור כבר, גם לנאשם 

 להחזיר את ההלוואה, ומאותו מועד הפכה ההלוואה לשוחד.

, ולכן, חלקו, כאמור, יזם אותה 3ולא הנאשם  1הגיעה מידיו של נאשם היוזמה לקבלת ההלוואה 

כטובה לחבר, בלא שהיו  3כאשר ניתנה ההלוואה, היא ניתנה על ידי נאשם  הוא הקל בפרשה.

בשכ"ט גבוה, אם  3אינטרסים בעיר. רק מאוחר יותר נחתם החוזה שמזכה את נאשם  3לנאשם 

 יאון. יצליח בקידום הפרויקט בהר נפול

 

לא ₪, 485,000, שלמרות שנתן שוחד בסכום גדול בסך 4ומרה הוא הנאשם הבא אחריו בסדר הח

 "היל קרסט" טרם יצא אל הפועל. פרויקט , שכן קיבל, בסופו של דבר, תמורה

 

עירב את קרוב  2הנאשם . כאן מדובר כבר בשחיתות לשמה. 2החמור שבנותני השוחד הוא הנאשם 

ניתן בדרך שניסתה להיות מתוחכמת כדי להעלים משפחתו, עמנואל ארביב, במתן השוחד. השוחד 

באופן שיהיה קשה לעקוב תשלומים ששולמו ידי הלוואה שנלקחה בלונדון ו-ד עלאת מתן השוח

אחרי זהות המשלם, והוא הדין במתן המניות מתוך ציפיה שהמניות יפיקו רווח כספי ניכר. כמו כן, 

אותה עוצמה של חומרה  1ויש לייחס לו ולנאשם מעורב במתן שוחד לגבי שני פרויקטים,  2הנאשם 

 בכוונה הפלילית בקשר לעבירת השוחד. 

 

הוא הגדול ביותר, הן משום מעורבותו בכל האירועים, הן משום שהוא מקבל  1חלקו של הנאשם 

ראש העיר וראש הוועדה  –השוחד שעונשו כפול מזה של נותני השוחד, והן משום דרגת בכירותו 

 ן ובניה. המקומית לתכנו

 

 הנאשמים: יש לפרט את הנסיבות האישיות של בטרם אעבור לשיקולי הענישה, 

מעדויות אופי שנשמעו בבית שנים.  24גן קדנציות רצופות שנמשכו -כיהן כראש העיר רמת 1הנאשם 

שר היה לוחם בצה"ל, מחנך, ומעדותו של  1הנאשם המשפט וממסמכים רבים שנתקבלו עולה, כי 

שימש אות ומופת והיווה דוגמא לבאים  1הנאשם מטכ"ל לשעבר, שאול מופז, עולה, כי הביטחון והר

, ניהל קרב בעזה שנלמד עד היום בבתי בתקופת מלחמת ששת הימים 202אחריו. הוא שירת כמג"ד 

והתמנה למפקד בית הספר  ,הספר הצבאיים, היה מח"ט ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים

היווה דוגמא אישית וגילה רגישות הוא נך דורות של לוחמים וקצינים. לקצינים ובתור שכזה חי

 לחייליו, והשאיר את חותמו לחיוב. 
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שינה את הארגון בדרגת ניצב, ולמשטרת ישראל, תחילה כמפקד מג"ב  1לאחר מכן התגייס הנאשם 

 , וכן הקים את הימ"מ.כראש אג"מ במשטרהמקצה לקצה והפך אותו לגוף לוחם, ולאחר מכן 

רבות למען העיר, הן בבינוי ובעיקר בחינוך, כאשר דאג  1במסגרת תפקידו כראש עיר עשה הנאשם 

והפריש חלק נכבד מתקציב העירייה לצורך החינוך. גם בתקופת ליום לימודים ארוך ברמת גן 

 שנשלחו מעיראק נפלו בתוך העיר.מלחמת המפרץ גילה מנהיגות והנהיג את העיר בעת שטילים 

 

ַחיל, שהפך ב 1ניצב בדימוס חוסיין פארס, שהיה מפקד מג"ב, על השינוי שחולל הנאשם  דעוד העי

 , טיפח את העדה הדרוזית ודאג למשפחות שכולות. לַחיל לוחם, נתן דוגמא אישית לערכים

למען ביטחון  1עדויות של אלופים בצבא וניצבים במשטרה על מסירותו הרבה של הנאשם נשמעו 

, 1עניק הנאשם העידו גם אזרחים על הטיפול המסור שהשהשקיע בחינוך.  ועל ההשקעה ישראל

 . , וסייע להם רבותבעת שהיו במצוקה ,לתושבים כראש עיר

 כראש עיר.  1כמו כן, הוגשו עשרות רבות של מכתבי הערכה ותודה על פעלו של הנאשם 

  ועל רגישותו הרבה. יםהיותו איש משפחה למופת, אב מסור לילדבתו של הנאשם העידה אף היא על 

 

כיום, והוגשו מסמכים רפואיים שלא אפרטם עקב צנעת הפרט בדבר מצבו  80הוא כבן  1הנאשם 

  .מסמכים מנוירוכירורג ומרפאת כאב –המתייחס לבעיות אורטופדיות  הרפואי

מחלה שלא , הסובלת מ1עוד הוגש מסמך רפואי המתייחס למצבה הרפואי של בתו של הנאשם 

 . כאןתפורט 

 

, הוגשו מסמכים רפואיים רבים המתייחסים לבעיות רפואיות 80, שגם הוא כבן 2הנאשם מטעם 

, אורטופדיה, רבות, ובהם מסמכים של רופא משפחה, מומחה למחלות לב, מחלות ריאות, אורולוגיה

הנאשם סובל ממחלת ריאות חסימתית קשה כרונית, עם ירידה  א.א.ג.ו , כלי דםפסיכיאטריה

בתיפקוד במאמץ, מאירועים מוחיים חוזרים עם כאבי ראש, טשטוש בראיה וקשיי דיבור, ממחלת 

אי ספיקת לב ועבר ניתוחים בלבו, מגידולים בדרכי השתן, כריתת כליה, פוליפים במערכת  –לב 

ירידה בשמיעה ומחלת כלי דם. כמו כן סובל מתסמונת  העיכול ובמעי הגס, יתר לחץ דם, כאבי גב,

 חרדתית דכאונית. 

 

רופא מטעם שב"ס עיין בכל המסמכים הרפואיים שהוצגו בקשר למחלותיו הרבות של יצוין, כי 

ומצבו הרפואי  עם מחלות רקע מרובות ,80כבן  למרות שמדובר באדם חולה, ומצא, כי 2 נאשם

מורכב וכל התדרדרות במחלותיו הרבות והקשות יכולה לסכן את חייו, במיוחד בהתחשב בגילו, הרי 

ניק לחולה טיפול רפואי כפי שנדרש, יחד עם גורמי רפואה במצבו הרפואי הקיים יכול שב"ס להע

 בקהילה. 
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למוסדות חינוך, עזרה  3העידה אשתו של רב מחב"ד על תרומתו הרבה של הנאשם  3מטעם הנאשם 

העיד עד אופי בקשר לאופיו הטוב של הנאשם, שהוא צנוע, עניו וישר ומסור  וסיוע לנזקקים,

הנאשם תיאר את השנים הקשות והנפשי. בדבר מצבה הרפואי למשפחתו, וכן העידה אשת הנאשם 

מטפל ה ניתוחים קשים, הנאשם שעברו עליו ועל משפחתו, כאשר אשתו חלתה במחלה קשה ועבר

אמו, וכתוצאה מהפרשה נעצרו עסקיו, הוא הודח מתפקידו כדירקטור בחברות ובבחמישה ילדים 

 ציבוריות והפסיק את פעילותו העסקית בחו"ל. 

 

על הנאשם קשישים. לטיפול בחולים ו 4של הנאשם  תרומתוהעיד בן משפחה על  4מטעם הנאשם 

 הדבר השפיע קשות על המשפחה. עברה טרגדיה בזמן החקירה, כאשר בתו נפטרה ממחלה ו

 

ונסיבותיו ומידת העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה 

  .ומידת העונש המוטלו של הנאשם ובין סוג תאשמ

על בית המשפט לקבוע מתחם עונש הולם למעשה העבירה, ולשם כך עליו להתחשב בערך החברתי 

מידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות לביצוע שנפגע מביצוע העבירה, ב

 העבירה. 

בית המשפט רשאי להתחשב בצורך בהרתעת הרבים מפני ביצוע עבירה מסוג העבירה שביצע 

 כאשר יש סיכוי שהחמרה בעונש תביא להרתעת הרבים., םהנאש

 כאשר מדובר בהטלת קנס, יש להתחשב גם במצבו הכלכלי של הנאשם. 

בקביעת מתחם העונש ההולם יש לקחת בחשבון את התכנון שקדם לביצוע העבירה, את חלקו של 

  נזק שנגרם בפועל.שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה וההנאשם בביצוע, את הנזק 

 

פגיעה של כמו שאינן קשורות לביצוע העבירה, בגזירת העונש רשאי בית המשפט להתחשב בנסיבות 

פגיעה של העונש במשפחתו של הנאשם, בהתנהגותו החיובית של העונש בנאשם, לרבות בשל גילו, 

 הנאשם ותרומתו לחברה, ובחלוף הזמן מעת ביצוע העבירה. 

 

  .3-ו 2, 1רכוש שנתפס מהנאשמים ביקשה התביעה לחלט  לכל עונש אחרבנוסף 

 

ישה את הפגיעה בערכים המוגנים שבעבירות השוחד והשחיתות השלטונית, ודרשה התביעה הדג

שנות  9עונש של  1, וביקשה לגזור על הנאשם שנות מאסר בפועל 9-ל 7לקבוע מתחם ענישה של בין 

  ₪. 1,924,000ולחלט את סכום השוחד בסך ₪  5,000,000כמו כן, ביקשה להטיל קנס בגובה מאסר. 
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בגין הפרט הראשון,  שנות מאסר 6-ל 3מתחם ענישה של בין ביקשה התביעה לקבוע  2לגבי נאשם 

 את העונש שבמתחם הנמוך עקב גילו ומצבו הרפואי ולגזור עליושנים בגין הפרט השני,  3-ובין שנה ל

 ₪.  437,000ולחלט מתוך הרכוש סך של ₪  2,500,000כמו כן, ביקשה להטיל עליו קנס בסך . הקשה

 

לגזור קנס בסך שנות מאסר,  5-ל 3גזור עונש במתחם שבין ביקשה התביעה ל 3לגבי נאשם 

 ₪.  440,000ולחלט סכום של ₪  2,500,000

 

 ₪.  202,000הטיל קנס בסך שנות מאסר, ול 3.5-ל 2.5בין לגזור ביקשה התביעה  4לגבי נאשם 

 

 ביקש כי שלב הכרעת הדין יופרד מזה של גזר הדין.  1בא כוחו של הנאשם 

בקשתו היא כי בית המשפט שלבש את גלימת הדין בעת מתן הכרעת הדין, יחליף את הגלימה ויעטה 

 עליו את גלימת הרחמים. 

התחשב בכך שלא נגרם לעיר כל הסניגור ביקש לתת משקל מכריע לנסיבותיו האישיות של הנאשם, ל

 נזק  מפעולותיו, והגם שקיבל שוחד הדבר לא היה לרעת העיר ולא פגע בטובתה. 

 

הסניגור הדגיש את הזמן הרב שחלף מאז מועד ביצוע העבירות ועד למועד גזירת הדין, וטען שחלוף 

העידו ואת מכתבי הזמן מחייב הקלה בעונש. הסניגור הדגיש עוד את עדותם של עדי האופי הרבים ש

 לטובת המדינה ולטובת העיר.  1ההערכה והמסמכים המעידים על פעלו הרב של הנאשם 

עוד הדגיש את גילו של הנאשם, מצבו המשפחתי ומצבו הרפואי. הפגיעה בעונש, לפי הטענה, תכביד 

וסובל מבעיות בריאות, כאשר עצם הרשעתו מהווה כבר ענישה  80מאוד על הנאשם, שהוא כבן 

 הולמת. 

 

לפיכך, ביקש הסניגור כי העונש יהיה בדרך של מאסר בעבודות שירות, וכן ביקש כי הקנס יהיה 

 בסכום נמוך וכי החילוט לא יבוצע.

 

שנה, שצירוף  80 –ביקש להתחשב במצבו הרפואי הקשה של הנאשם ובגילו  2סנגורו של הנאשם 

. הוא הדגיש כי הנאשם אינו הגורם שניהם עלול להביא לסיכון חייו אם יישלח למאסר בפועל

למתן וקבלת שוחד. עוד טען שחלקו  1המשחית שיזם את מתן השוחד, אלא היה שותף של הנאשם 

של הנאשם בקבוצת היזמים קטן, ואיש מלבדו לא הועמד לדין מתוך קבוצת היזמים אלא רק הוא. 

פק בהטלת עבודות שירות כן טען כי העבירה של הלבנת הון נבלעת בעבירת השוחד, וביקש להסת

 וקנס שיאזן את המאסר שאין להטיל, לטענתו, בשל גילו ומחלותיו של הנאשם. 
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הדגיש את העיקרון של הענישה האינדיבידואלית, את העובדה שהנאשם עומד ברף  3ב"כ הנאשם 

התחתון של עבירות השוחד, שהוא נגרר למעשה והסתבך, ושלא הורשע במתן שוחד בעת מתן 

ה, אלא ההלוואה ניתנה כטובה לחבר והפכה לשוחד רק כעבור שנה, כשההלוואה לא נפרעה ההלווא

 והנאשם לא דרש את פרעונה. 

עוד הדגיש הסנגור את חלוף הזמן, את העובדה שלמעשה ניתן היה לסיים את חלקו של הנאשם 

פרשות ב 1בפרשה עוד לפני שנים, אלא שהוא נגרר למשפט בשל הגשת כתב אישום נגד הנאשם 

 נוספות. 

כיזם עסקי היא בגדר עונש חמור בשל הפגיעה האנושה בעסקיו. כן יש  3עצם ההרשעה לנאשם 

להתחשב במחלת אשתו ובעובדה שהוא נחוץ להיות לעזר בביתו ולמשפחתו. עוד צוינה תרומתו 

 הרבה של הנאשם לחברה ומתן תרומות בסתר לנזקקים.

הנאשם לשמש כדירקטור בחברות ציבוריות, עפ"י חוק  הסנגור ביקש לקצר את התקופה שנאסר על

 החברות. 

חודשי מאסר וביקש להסתפק בהטלת עבודות שירות. כן הדגיש  2-7רף הענישה שביקש הסנגור הוא 

לעניין הקנס, שהנאשם לא הפיק כל טובת הנאה, ואף שהורשע בהלבנת הון, אין כאן עבירה עצמאית 

 ₪.  202,000ל כן הקנס המירבי שראוי להטיל הוא אלא היא נבלעת בעבירת השוחד, וע

 

גם מהצ'קים שניתנו על ₪, הדגיש כי תחילה הנאשם הואשם במתן שוחד של כמליון  4ב"כ הנאשם 

סאן", ורק במשפט הוברר כי השוחד מתבטא למעשה רק בצ'קים הפרטיים שנתן -ידי חברת "תל

הודגש כי לא הופקה כל טובת הנאה מאחר שהפרויקט לא תם וכן יש ₪.  485,000הנאשם בסכום של 

 שנה מעת ביצוע העבירות ועד למתן גזר הדין.  15לוף הזמן של לשים לב לח

חודשי מאסר בעבודות  6לאור זאת ביקש הסנגור כי מתחם הענישה יהיה בין מאסר על תנאי עד 

 ₪.  50,000-150,000שירות והקנס ינוע בין 

 

 הוא החלק המרכזי בפרשה.  1אין חולק שחלקו של הנאשם 

בתקופה הרלוונטית לקח שוחד שנית, כמי שת נשוא כתב האישום. ראשית, הוא מעורב בכל הפרשו

שלישית, מדובר בראש עיר ובראש הוועדה דינו כפל העונש מזה של נותן השוחד. לכתב האישום 

 המחוזית לתכנון ובניה, שהוא הסמכות השלטונית הבכירה ביותר בעירייה. 

שלמה בניזרי ואח' נ' , ואחרים 5083/08ומאז פסק הדין בע"פ  רבות נכתב ונאמר על עבירת השוחד

בפסק דין זה נקבע כי עובדי ציבור בעבירות שוחד.  חלה החמרה ניכרת בענישה, מדינת ישראל

מצווים לפעול בניקיון כפיים, בשוויון וללא אפליה, כאשר לנגד עיניהם ניצב עניינו של הציבור בלבד, 

ציבים נכבדים מתוך הקופה הכללית. התופעה של עובדי ציבור ת ותקשהפקיד בידיהם סמכויות רבו

קנת אינה יכולה ור בו למען רווחתם האישית היא קשה, ומדינה מתופשרואים בתפקידם קרדום לח

 להשלים עם קיומה. 



   - 1155 - 

 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 2015יוני  04 מדינת ישראל נ' בר ואח' 61784-01-13 ת"פ

   
ככל שהם  ניתן בעובדי הציבור, כן גדולה האכזבה כאשר הם מועדים ומתדרדרים.גודל האמון הכ

ולהערכה על פעולות חיוביות שעשו למען הכלל, כך הם ראויים לגינוי וסלידה כאשר ראויים לתודה 

 , את האמון ואת הסמכות.הם מנצלים לרעה את המעמד

 

ידו כדי לשרת -התופעות של לקיחת שוחד מכרסמות באמון אותו רוחש האזרח לאלה שהופקדו על

 . את הכלל

ית מחמירה כנגד עובדי ציבור שחטאו בשחיתות סוכם, כי הפסיקה אימצה גישה עונש בניזריבפס"ד 

 במטרה לגמול להם על כשלונם, ובעיקר כדי להרתיע את הרבים. 

 ההלכה היא, כי עובד ציבור הלוקח שוחד אחת דינו להיענש במאסר ממשי. 

 

 לאור כל אלה, נקבע בפסק הדין: 

 

שחיתות מול כל אלה (נסיבות אישיות וסבל המשפחה) ניצבת התופעה של "...

גוברת בחברה הישראלית, תופעה שלא פסחה גם על מוסדות השלטון, והשלמה 

בות ואובדן מוחלט של האמון במינהל הציבורי. אִעמה כמוה כהשלמה עם הסת

כדי להתמודד עם נגע זה ולהרתיע את הרבים, לא די עוד במלל ודברי כיבושין, 

זה שהיה נהוג בעבר ידי הצבת תג מחיר גבוה מ-והגיעה העת לעשות מעשה על

 . "בִצדן של העבירות בתחום זה

 

 ר בפועל. שנות מאס 4עונש של חודשי מאסר בפועל ל 18-מלאור זאת הוחמר עונשו של הנאשם 

 

, נגזר על בכיר בחברת החשמל שקיבל שוחד נ' מדינת ישראלואח'  רוני ריטבלט, 7666/08בע"פ 

בזמן גזירת העונש, מאסר לתקופה של שש שנים, קנס  69, כאשר היה בן במשך תקופה של שש שנים

נותן השוחד נדון לארבע שנות מאסר בפועל ולקנס בסך ₪.  830,000וחילוט של ₪  1,750,000בסך 

2,000,000  .₪ 

 :צור נ' מדינת ישראל, 395/75דבריו של כב' השופט ח. כהן בע"פ  טטּובאותו ערעור צּו

 

עבירתו של בעל הצווארון הלבן המקפיד על ניקיון בגדיו ומזניח ניקיון כפיו "

חמורה פי כמה, ועונשו של זה חייב להיות חמור שבעתיים. ואם בכל מועלי 

עובדי ציבור וראשי מוסדות ונאמני המדינה, לא כל שכן. לא זו בלבד בהמעל כן, 

כדי לשמש למליץ  רשאין לכל אותן זכויות שרכשו להם בתקופת עברם המזהי

, אלא אותן זכויות עצמן הופכות להן לקטגורים המוחים, לתןקיושר בשעת קל

 ".כביכול, על עלבונם
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דּובר במי ששימש כגזבר ומזכיר המועצה , מדינת ישראל נ' אשכול לוי, 267/13ולאחרונה, בע"פ 

 וקיבל שוחד, נקבע:

 

נו הוא הצורך להתמודד בעיקרו של דבר, השיקול המרכזי העומד בבסיס הכרעת"

שוחד וגניבה בידי  –באופן נחרץ עם תופעת השחיתות הציבורית שהעבירות דנן 

 הן מן החמורות והמובהקות שבהן. –עובדי ציבור 

לא ניתן להפריז בחומרתה של תופעת השחיתות השלטונית שאוכלת בכל פה 

 בתפקודן התקין של הרשויות ומכרסמת בלגיטימיות שלהן.

 

  ובהמשך:

 

כפי שחזרנו והדגשנו, שעה שמדובר בעבירות של שחיתות ציבורית, לא כל ..."

שכן כאלה שעומדות על רף החומרה הגבוה ביותר, ברגיל, יש לתת קדימות 

 ".לאינטרס הציבורי על פני נסיבותיו האישיות של מי שהורשע בעבירות אלו

 

בשיקולי הענישה יש להביא בחשבון את העובדה כי בעת שנעברו העבירות ע"י הנאשמים, דינו של 

שנים. רק  3.5מקבל השוחד היה מאסר עד שבע שנים ועונשו של נותן השוחד מחצית העונש, דהיינו 

מאוחר יותר, לאחר ביצוע העבירות, החמיר המחוקק את רמת הענישה והעונש הקבוע היום למקבל 

 שנים.  7שנות מאסר ודינו של נותן השוחד הוא  10ד הוא שוח

שנות מאסר בגין קבלת שוחד, לכל  7הדין החל בענייננו אינו מאפשר איפוא להטיל עונש העולה על 

 שנות מאסר לנותן השוחד, בגין כל עבירה.  3.5עבירה, והטלת עונש העולה על 

וקי בעת ביצוע העבירה, ואינו מאפשר להטיל לפיכך, החוק מחייב כי העונשים ייגזרו לפי המצב הח

 את העונשים הקבועים לעבירת השוחד היום. 

 

מלאכת הענישה בתיק זה. מצד אחד, האינטרס הציבורי מחייב לגזור עונשים מכבידים קשה 

ר את נגע השחיתות מהשירות הציבורי ולהמחיש לעבריין כי המעשה אינו עומחמירים על מנת לב

ומצבו  1גילו של הנאשם  –אין אפשרות להתעלם מנסיבות אישיות כבדות משקל . מצד שני, משתלם

י רב ערך ושירות הרפואי, ובעיקר עשרות רבות של שנות שירות למען המדינה, בהן שירות ביטחונ

  ציבורי כראש עיר, נסיבות שאי אפשר שלא תילקחנה לקולא עת גזירת הדין.

, מרכז הכובד של הענישה נע ושלטונית יתות ציבורית, כאשר מדובר בעבירות של שחיחד עם זאת

לא ניתן לקבל את בקשת הסניגור ולהחליף את גלימת הדין בגלימת ההרתעה ועל כן שיקול לעבר 

 לכל היותר, ניתן לשזור את שתי הגלימות זו בזו.  הרחמים.
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ה הציבורית הנסיבות האישיות תילקחנה בחשבון, אולם לא תאפלנה על חומרת העבירות ועל החוב

בית המשפט הוא גוף מרכזי  ור נגע השחיתות הציבורית.עשל בית המשפט לתרום את חלקו לבי

ברשויות המדינה שתפקידו להעביר מסר חד משמעי ולקבוע נורמות ערכיות. כאזרח פרטי יכול 

השופט להתרשם מעבר מפואר וממסירותו של הנאשם למדינה. כשופט עליו להעביר מסר חד ותקיף 

ושאי משרות בכירות שסרחו, להתריע ולהרתיע על מנת שגזר הדין יהדהד אל מעבר לחלונות לנ

האטומים של ראשי ערים ונושאי משרה בכירים אחרים, לבל יהינו לנצל את מעמדם ותפקידם 

 וינהגו בשחיתות, תוך תקווה להפקת רווחים כספיים. 

 

 המסר בגזר הדין צריך להיות חד וברור: די לשחיתות. 

 

שנות מאסר, בגין העבירה של  6-ל 3ניתן לקבוע כי מתחם הענישה בעבירות של לקיחת שוחד נע בין 

 8עד  3 –שיבוש מהלכי משפט חודשי מאסר, בגין העבירה של  9-ל 4הפרת אמונים נע המתחם בין 

 ועבירות הלבנת ההון ועבירות המס נבלעות בתוך העבירה העיקרית של השוחד, ולכןחודשי מאסר, 

 או לקבוע עונשים נפרדים.נפרד אין מקום לקבוע בגינן מתחם ענישה 

תיק זה קיימים מספר אירועים נפרדים, ועל כן, כמצוות החוק, יש לגזור עונש בגין כל אירוע, ב

 ולאחר מכן לקבוע כי יש לצבור או לחפוף את העונשים.

 

. לא ניתן לקבוע באופן ודאי כי בעת שנתן את ההלוואה הוא הקל ביותר 3כאמור, עניינו של הנאשם 

כוונה לתת  3התכוון לתת שוחד, ולכן נקבע כי רק בחלוף שנה ממתן ההלוואה התגבשה אצל הנאשם 

כמו כן, הנאשם לא . 3ולא של הנאשם  1ללקיחת השוחד הייתה של הנאשם שוחד, כאשר היוזמה 

 תן. הפיק בסופו של דבר כל טובת הנאה מהשוחד שנ

מאסר בשים לב לגובה  חודשי 30-חודשי מאסר ל 10 נע בין 3מתחם הענישה המתייחס לנאשם 

הסכום שניתן, כאשר במקרה זה יש לצרף גם את העבירות של הלבנת הון ושל שיבוש מהלכי משפט, 

 שאף בהן הורשע הנאשם. 

 

סתר לנזקקים, וכן אין להתעלם מאופיו הטוב של הנאשם, מעזרתו הרבה לזולת וממתן תרומות ב

כמו כן, צודק הסנגור כי עצם ההרשעה מהווה עונש כבד  להתחשב במצבן הרפואי של אשתו ובתו.

 ת. לנאשם שעסקיו נפגעו בצורה קשה והוא הודח מתפקידו כדירקטור בחברות ציבוריו

יש לזכור כי הנאשם הורשע גם למרות זאת, לא ניתן להימנע מהטלת מאסר בפועל במקרה זה. 

חודשי  11בירות של הלבנת הון ושיבוש הליכי חקירה ולאור זאת אני מחליט לגזור עליו עונש של בע

שנים עבירה של מתן שוחד וכן מטיל  3מאסר בפועל, מטיל עליו שנה מאסר על תנאי שלא יעבור תוך 

 . 10.10.15חודשי מאסר אם הקנס לא ישולם עד  8או ₪  300,000עליו קנס בסך 
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מצד שני הוא  הפיק כל טובת הנאה ממתן השוחד, מצד אחד הנאשם לאבאשר לבקשת החילוט, 

סך של  אני מורה לחלט בעבירת הלבנת ההון והורשע בעצמו בעבירה זו, ועל כן 1סייע לנאשם 

בבנק  505119/05חשבון שנתפסו בחשבונו של הנאשם ב₪  450,000 מתוך הסכום של₪  225,000

מרכזי, ומורה להחזיר לו את המחצית השניה של הסכום שנתפס, בסך  800סניף  "לאומי" תל אביב,

225,000 .₪ 

, אני קובע כי למרות 1969-לחוק החברות, תשנ"ט 226בהתחשב בנסיבות שפורטו, לאור סעיף 

הרשעותיו של הנאשם, התקופה שבה יהיה מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה 

שנים  3שנים הקבועה בחוק לתקופה של  5גרות חוב, תקוצר מתקופה של פרטית שהיא חברת אי

 . 26.2.15 –מיום ההרשעה 

 

. מצד אחד, נתן הנאשם שוחד בסכום ניכר, ומצד שני לא 4הבא אחריו בסדר החומרה הוא הנאשם 

ת הוא שיזם א 1לא הוכח כי הנאשם ר. קיבל, בסופו של דבר, כל טובת הנאה, שכן הפרויקט לא אּושָ 

  כשווים במידת האחריות הפלילית שלהם. 4שם ואת הנא 1ולכן אראה את הנאשם  ,לקיחת השוחד

 שנות מאסר.  3-חודשי מאסר ל 18נע בין  4מתחם הענישה בעניינו של נאשם 

וכן  בהתחשב בחומרת העבירה מצד אחד וכנגד זאת בעובדה שהנאשם לא הפיק טובת הנאה

משפחתי כפי שפורט לפני בית המשפט, אני מחליט להטיל על בהתחשב בנסיבות האישיות ובמצב ה

חודשים וכן מטיל עליו שנה מאסר על תנאי, שלא  22עונש של מאסר בפועל לתקופה של  4הנאשם 

 שנים עבירה של מתן שוחד.  3יעבור תוך 

או ₪  200,000את הקנס המירבי שניתן לגזור, נכון למועד ביצוע העבירה, בסך  4אני גוזר על הנאשם 

 . 10.10.15חודשי מאסר אם הקנס לא ישולם עד  6

 

מדובר בשני פרויקטים שהיה לו עניין הוא מהגדולים ביותר.  במתן השוחד 2חלקו של הנאשם 

סכום כסף ב 1נאשם שיחד את ה, לא רק ש2אירוע מתן השוחד. הנאשם לקדמם ויש לו חלק נכבד ב

עקלקלה, תוך תחכום במגמה למנוע את גילוי זאת בדרך פתלתלה ו₪,  1,000,000גדול של מעל 

גם את עמנואל ארביב, קרוב משפחתו, אלא גם ביצע עבירה של המעשה ותוך כדי כך שהוא מסבך 

 הלבנת הון. 

כחלק ממתן טובות ההנאה, ורק מצבו  ולבנו, 1דאג להעביר מניות לנאשם  2נוסף לזה, הנאשם 

  הרפואי הקשה יכול לשמש נימוק להקלת העונש.

שנות מאסר בגין הפרט הראשון,  3.5חודשי מאסר עד  30הינו  2מתחם הענישה בעניינו של הנאשם 

 ושנה מאסר עד שנתיים מאסר בגין הפרט השני. 

שנות מאסר  4-אלמלא גילו המבוגר ומחלותיו המרובות והקשות של הנאשם, היה עונשו נגזר ל

שעלולות לסכן את חייו, אני גוזר על הנאשם  בפועל. רק משום הצירוף של גיל מבוגר ומחלות קשות,
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חודשים, כאשר ניתן יהיה לטפל במחלותיו של הנאשם גם במתקן  33עונש מאסר בפועל למשך 

 רפואי של שב"ס. 

שנים עבירה של מתן שוחד,  3חודשי מאסר על תנאי, שלא יעבור תוך  18עוד אני מטיל על הנאשם 

 .10.10.15נה מאסר תמורתו, אם הקנס לא ישולם עד או ש₪  1,000,000וגוזר עליו קנס בסך 

 

, אני מורה לחלט 1הפיק טובות הנאה ממתן השוחד של הנאשם  2לאחר שהנאשם  –באשר לחילוט 

  גן.-יהלום, ברמת – 537בבנק "הפועלים" סניף  2של הנאשם  209514מחשבון ₪  440,000סכום של 

 

 

 מרכזי: הוא ה 1, חלקו של הנאשם 2-4לעומת הנאשמים 

ראשית, הוא לוקח השוחד ודינו כפל העונש מזה של נותן השוחד. שנית, הוא מעורב בכל האירועים 

כראש  1עיקר החומרה היא בניצול מחפיר של מעמדו של הנאשם של קבלת השוחד וטובות ההנאה. 

בת עיר וכראש ועדה מקומית לתכנון ובניה לצורך הפקת רווחים כספיים, הגם שבכך לא פגע בטו

לא התעלמתי הנאשם התנהל בעיר כאדון באחוזתו וניצל את מעמדו הרם לצורך קבלת שוחד.  העיר.

מהעובדה שחרף קבלת השוחד לא הזיק הנאשם לעיר ופעולותיו לא גרמו להרעה במצב הבניה בה, 

ואלמלא השלמונים שקיבל היה מקום לראות בו ראש עיר שפועל רבות למען עירו ומקדם אותה 

יר נבחרת ובכירה. למרות זאת, החומרה היתרה בפרשה היא עצם קבלת סכומי כסף למעמד ע

 גבוהים ביותר עבור פעולות שהנאשם היה אמור לבצע במסגרת תפקידו. 

 

, אולם 1אין להתעלם מעדויות האופי שנשמעו והמסמכים שהוגשו בדבר עברו המפואר של הנאשם 

, ולכן עבר גן-וא נבחר לשמש כראש העיר של רמתשבזכות עבר מפואר זה ה , בין היתר,יש לזכור

בעבירות שוחד שנעברו תוך ניצול מעמד ותפקיד,  מפואר זה אינו יכול לשמש נסיבה מקלה ומיוחדת.

יש לזכור כי אלמלא התפקיד לא יכול היה הנאשם לדרוש שוחד ולכן אין רבותא שהוא בתפקיד רם 

 שהנפילה ממנו כואבת. 

להקלה בעונש, למרות שלא ניתן לתלות את הימשכות ההליכים רק חלוף הזמן משמש שיקול 

גם המצב הרפואי והגיל המבוגר ישמשו נימוק להקלת העונש, . וגורמי החקירה בהתנהלות התביעה

לעומת אינו יכול לסגת לאחור  אולם, כאמור, האינטרס הציבורי המחייב לגזור עונשים מכבידים

 והמצב הרפואי.  הגילעבר מפואר, הנסיבות האישיות, 

 

מרכז הכובד בענישה הוא שליחת מסר תקיף, בהיר וחד משמעי למקבלי שוחד, לבל ינצלו את 

מעמדם הבכיר ותפקידם לקבלת טובות הנאה. עבירת השוחד מושחתת ומשחיתה, היא פוגעת קשות 

יוכלו באמון הציבור ובעקרון השוויון. לא ניתן להסכים למצב שרק יזמים עשירים ועתירי ממון 

לקדם את עסקיהם באמצעות מתן טובות הנאה, בעוד האזרח הפשוט והתמים אינו בר גישה לראש 
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העיר לקידום ענייניו, אם אין הוא נותן שלמונים תמורת זאת. תפקיד בית המשפט הוא להילחם 

בנגע השחיתות ולנקות את הרשויות המקומיות מסיאוב והעדפת מקורבים. זאת ייעשה רק 

 ולא באמצעות הטפת מוסר שמתבטאת במלל בלבד.  ישה מכאיבה וכואבתבאמצעות ענ

 

 7-ל 4אור" בפרט הראשון נע בין  ריבית לניתן לקבוע כי מתחם הענישה בגין האירוע שבפרויקט "

 ₪. 1,000,000-ל₪  500,000שנות מאסר וקנס שבין 

 שלושבין  –השלישי  שנות מאסר, בגין הפרט שלושל המתחם הענישה בגין הפרט השני נע בין שנ

 בין ארבע לשבע שנות מאסר. –שנות מאסר, ובגין הפרט הרביעי  חמשל

 

לאחר שיקול כל הנסיבות שפורטו, אלמלא גילו המבוגר של הנאשם ובעיקר משום עברו המפואר 

שנות מאסר  7ותרומתו הגדולה למדינה ולבטחון ישראל, היה עונש המאסר שנגזר עליו עומד על 

שום שאי אפשר שלא לקחת בחשבון את הנסיבות העומדות לזכותו של הנאשם, אני בפועל. רק מ

מצטברים וחלקם חופפים גוזר עליו בגין כל פירטי האישום שבהם הורשע, עונשים שחלקם יהיו 

שנות מאסר בפועל. עוד אני מטיל עליו שנתיים  5.5באופן שהעונש הכולל שמוטל על הנאשם הוא 

ור תוך שלוש שנים, עבירה של קבלת שוחד וכן מטיל עליו קנס בסך מאסר על תנאי, שלא יעב

 .10.10.15חודשי מאסר תמורתו, אם הקנס לא ישולם עד  18או ₪  1,500,000

ויש מקום לחלט כספים בגובה ₪ מיליון  1.9הנאשם הפיק טובת הנאה בסכום של באשר לחילוט, 

גם קנס, הכוונה איננה להרוס את משפחתו  טובת ההנאה. יחד עם זאת, מאחר שמוטל על הנאשם

כזה שיהווה עונש, מצד אחד, אולם לא ימיט שואה לחלט סכום של הנאשם מבחינה כלכלית, אלא 

   כלכלית על הנאשם ומשפחתו, מצד שני.

הכספים שנתפסו בחשבונות הבנק ובקופות מתוך ₪  1,000,000לפיכך, אני מורה לחלט סכום של 

ונות, כפי שמפורט בבקשת החילוט. יתרת הכספים תוחזר לנאשם. כמו כן, התגמולים והקרנות הש

 אני מורה לבטל את העיקול שהוטל על בית המגורים של הנאשם ברמת גן ואין לחלט רכוש זה. 

 

כדי לאפשר לנאשמים לשקול הגשת ערעור מצד אחד, או להתארגן לכניסה למאסר, אם לא יוגש 

. 15.7.15את ביצוע עונשי המאסר שנגזרו על כל הנאשמים עד יום  ערעור, מצד שני, אני מורה לעכב

במועד זה, אם לא יוגש ערעור או אם לא תתקבל החלטה אחרת מבית המשפט העליון, יהיה על 

 , בבית מעצר ניצן. 09:00בשעה  15.7.15הנאשמים להתייצב לריצוי מאסרם ביום 

עד להתייצבות הנאשמים למאסר או עד התנאים שנקבעו לאחר מתן הכרעת הדין יעמדו בתוקף 

 למתן פסק הדין בערעור. 
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צווי עיכוב היציאה מהארץ שהוצאו כנגד הנאשמים יעמדו בתוקף עד גמר ההליכים בערעור, אם 

 יוגש, או עד להתייצבות הנאשמים במאסר. 

 ימים. 45זכות ערעור תוך 

 

 

 

  הצדדים.מעמד , ב2015יוני  04, י"ז סיוון תשע"הניתן היום,  
 

 
 
 

  ____________________ 
 צבי גורפינקל, שופט בכיר  


