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 גזר דין
 
 
ה -נה הכרעת דין משלימה בה החלטנו להרשיע את הנאשם בפרקים אנית 30.3.2015ביום  .1

 לחוק העונשין 284של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף  ה, בעביר")פרשת טלנסקי("לאישום השני, 

: ואלה המעשים(סיפא) לחוק.  415ובעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 

דולר  150,000מטלנסקי כספים במזומן בסכום של מעל  בתקופת כהונתו כשר התמ"ת קיבל הנאשם

בקופה שהוחזקו דולר  300,000-ואלה הצטרפו לסכומי כסף אחרים במזומן שהגיעו לעיתים ליותר מ

, סודית ונסתרת בידיו של אורי מסר. שלושה אנשים ידעו על דבר קיומה של קופה זו, עליה לא דווח

ן בא ולאן הלך. הנאשם לבדו הוא שהחליט מה יעשה בו. לא ידע על קיום הכסף, מנייאיש מלבדם 

מתן כספים ללא דיווח, ללא רישום ובהסתר הוכח כי השימוש בכספים היה גם אישי ופרטי, לרבות 

 מנהלת לשכת השר, שולה זקן.  –לעובד ציבור בכיר 

השימושים ואת דית הנאשם העלים ממבקר המדינה את עצם קיום כספי המזומן בקופה הסו

 הןהתרומות שהתקבלו לקופה נתרמו כתרומה פוליטית, נעשה בגם אם . בכספיםפרטיים שנעשו ה

הפכה לנכס  ,פוליטיתהנטענת להיות ידי הנאשם שימוש פרטי ואסור בסכומים ניכרים. התרומה -על

לכללי וועדת  10פי סעיף -אישי ופרטי של שר התמ"ת אך הוא נמנע מלדווח על כך למבקר המדינה על

  אשר.

 

, נשוי ואב לחמישה, בוגר האוניברסיטה העברית 1945, אהוד אולמרט, יליד הנאשם .2

ועד לפרישתו  28גיל בפילוסופיה ומשפטים, שימש מספר שנים עורך דין, שימש חבר כנסת מאז 
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. במהלך הקריירה הציבורית שלו שימש חבר כנסת, שר במספר משרדים, 63כראש ממשלה בגיל 

ם, ממלא מקום ראש הממשלה ולבסוף ראש ממשלה. בכל תפקידיו עשה ראש עיריית ירושלי

ימים למען כלל הציבור והפרט, תרם תרומה רבה למדינה, לחברה ואף לחלשים לילות כאולמרט 

 שבה. להלן תמצית הראיות שהובאו לפנינו בעניין זה: 

ו של אולמרט ששימש בתפקיד בכיר ורגיש במוסד, בעיקר בתפקידי שטח, ציין את מעורבות ח'

כראש ממשלה, יכולתו להיכנס לפרטים ולבחון לפניי ולפנים כל מבצע והכל תוך מתן גיבוי מלא 

 לאנשי הביצוע. ו למתכננים

אולמרט קיבל החלטות מאוד אמיצות במהלך אשר שימש בתפקיד ראש המוסד כתב כי " מאיר דגן

האמיצות שאולמרט קיבל  כהונתו כראש ממשלת ישראל ולקח עליהן אחריות מלאה. ההחלטות

עוד ציין את ". כראש ממשלה תרמו (ותורמות גם היום) תרומה אדירה לביטחונה של מדינת ישראל

גישתו העניינית והאובייקטיבית של אולמרט בקבלת החלטות, יכולתו ליצור קשר עם אנשי שטח 

אדיר מ –בעיקרו עובדתי  –מכתב נוסף שהעביר מאיר דגן מצד אחד ועם ראשי מדינות מצד שני. 

 של אולמרט לביטחונה וחוסנה של המדינה. מאוד ומהדיר את תרומתו החשובה 

, לשעבר ראש ממשלת בריטניה, בו הוא מציין תרומתו הייחודית טוני בלייר מרהוגש לנו מכתבו של 

מנת לשפר את מצבה -של אולמרט, המאמצים להשכנת שלום במזרח התיכון, תוך נטילת סיכונים על

איתו עוד ציין מר בלייר את יחסי העבודה ההוגנים והטובים שפיתח אולמרט דינת ישראל. של מ

 דע שתמיד יוכל לסמוך באופן מלא על מילתו. , וכי ימנהיגים אחריםועם  עצמו

, מנהל מכון ירושלים לחקר ישראל, כתב על תרומתו הייחודית של אולמרט למערכת מאיר קראוס

מתן  התמסר לקידום כל מערכות החינוך המגוונות בעיר, עירייהראש  החינוך בירושלים ובעת שהיה

 מורה. או כל איש חינוך, מנהל לתשומת לב ואוזן כרויה 

, שלח לנו מכתב בו ציין את סגולותיו ויכולותיו "שיבא" ע"ש , ממרכז רפואיאריה אורנשטיין פרופ'

וכיצד ידע להתייחס וליתן  המיוחדות של אהוד אולמרט, אותו הכיר כאשר שימש שר הבריאות

עולה חדשה מרוסיה שהייתה מגיעה השכם בבוקר לנקות את לאנשים מן השורה ובהם תשומת לב 

 חדרי המשרד. 

האיר פן מעשי בגישה החינוכית של אולמרט ובני משפחתו, שלא התנגדו להקמת  יהודה בן יוסף

 מוסדות חינוך מיוחדים סמוך לביתם. 
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התנהגותו  אתל תחת אולמרט במספר תפקידים, תיאר באופן נוגע ללב ", ששימש מנכרענן דינור

, בעירוהתנהלותו של אולמרט כראש עיריית ירושלים בעת הפיגועים הקשים מאוד שהתרחשו 

 תשומת הלב שנתן לכל אחד ואחת מהמשפחות שיקיריהן נהרגו או נפצעו. 

ל מהלך חייה וכיצד אולמרט ובני , בתו המאומצת של אולמרט, סיפרה בהתרגשות רבה עשולי ניידס

 . משפחתו העלו אותה משפל, הפכו אותה לבת משפחתם עד עצם היום הזה

הם בנים למשפחות שעברו טראומה קשה וזכו וזוכים משך שנים רבות  פרידלנדר ורפאל מאירארז 

 מאהוד אולמרט. ותמיכה לתשומת לב מלאה ורבה, חיבוק חם 

 

 ב"כ המאשימהטענות 

של טוהר המידות הציבורי, אמון  בערכים המוגניםשימה טען כי הנאשם פגע ב"כ המא .3

פגיעה שזעזעה את אמות הסיפים של מדינה שלמה והדגיש כי כאשר אדם כה , הציבור במנהיגיו

בכיר מבצע עבירות שכאלה, מעגלים רחבים יותר רואים, שומעים ולומדים. מכאן שהפגיעה בציבור 

ירידה עצומה של אמון הציבור  ,הגדירה אף כפגיעה אסטרטגית. תוצאתה, ניתן למהותיתהיא פגיעה 

 במערכת השלטון. 

 

יר הדגיש את רום תפקידו של הנאשם בעת ביצוען, שר בכ נסיבות ביצוע העבירותבאשר ל .4

; סכומי הכסף הגבוהים בממשלה, ניצול לרעה של התפקיד, כספים שניתנו בזיקה לתפקידו

שי מהם נוצל לצרכים פרטיים תוך הפעלת והחטאת עובדת מדינה שהוחזקו בסתר, שחלק ממ

הכפופה לו. לטעמו, הנסיבה החמורה ביותר הינה קבלת כסף מזומן באופן נסתר, החזקתו באופן 

נסתר, כאשר ידוע כבר לכל שדגל שחור מתנוסס על סכומי כסף גדולים המתקבלים ומוחזקים באופן 

צגת מצגי שווא וה ,החזקת הקופה והשימוש בה, מספר שנים נסיבה נוספת הינה משך הזמן שלכזה. 

עוד הדגיש, כי הנסיבות כלפי מבקר המדינה כשבנסיבה זו יש רכיב ברור של מרמה. כוזבים 

ט' לחוק העונשין: מדובר 40הקשורות בביצוע העבירה משפיעות על חומרת המעשה כמפורט בסעיף 

 .אמון הציבור במערכות השלטוניותהוא אובדן  והנזקידי הנאשם עצמו, -במהלכים מתוכננים על

 עשיו הם בצע כסף ושחיתות, הכל תוך מודעות ושליטה מלאה. הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע מ
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ם י, הגישה המאשימה שורה של פסקי דין ולהלן תמצית העיקריפסיקה הנוהגתבאשר ל .5

רשע בחמש עבירות של הפרת מנהל רשות המסים שהו – מצא נ' מ"י – 2144/11ע"פ שביניהם: 

תנאי. ערעורו בבית -חודשי מאסר על 12-חודשי מאסר בפועל ו 12-אמונים וסיוע לשוחד, נדון ל

 – סער נ' מ"י – 1044/12עפ"א  המשפט העליון נדחה ואף צוין כי העונש אינו חמור אלא מתון.

(שימש כמנהל בבית הורשע המערער בשלוש עבירות של הפרת אמונים במסגרת פרשת רשות המסים 

סילברמן נ'  – 71363/05ע"פ (ת"א) המכס והמע"מ בירושלים) ונדון לחמישה חודשי מאסר בפועל. 

המערער שירת כשוטר ביחידה לחקירת פשעים בין לאומיים והורשע בעבירה של מרמה  – מ"י

 – 677/14פ ע"תנאי וקנס. -חודשי מאסר, מאסר על 18-כי חקירה ונדון לוהפרת אמונים ושיבוש מהל

 12-פי הודעתו בעבירות של הפרת אמונים בתאגיד ונדון ל-הורשע המערער על – דני דנקנר נ' מ"י

חודשים בלבד  8בערעור הועמד עונש המאסר על תנאי וקנס כספי. -חודשי מאסר בפועל, מאסר על

ששימש שר  הורשע המערער, – בניזרי נ' מ"י – 5083/08ע"פ וזאת נוכח נסיבות אישיות מיוחדות. 

 מ"י נ' לחיאני – 34767-11-14(ת"א) עפ"ג שנות מאסר.  4-בממשלה, בעבירות חמורות יותר ונדון ל

פי הודאתו, בשלוש עבירות של הפרת אמונים ללא -ים, על-הורשע המשיב, ששימש ראש עיריית בת –

שימש  – נ' מ"יביטון  – 9168/02ע"פ חודשי מאסר בפועל.  8רכיב מרמה ועונשו הועמד בערעור על 

שתי המערער כמנהל חטיבת הרישוי והפיקוח במנהל לתכנון והנדסה בעיריית ירושלים, הורשע ב

 תנאי. -חודשי מאסר בפועל ומאסר עללשמונה של מרמה והפרת אמונים ונדון עבירות 

 

 18-ל 8בהסתמך על שלושת הרכיבים הנ"ל טען ב"כ המאשימה למתחם ענישה של בין  .6

 תנאי. -בפועל ומאסר עלחודשי מאסר 

 

כן ליתן משקל לניהול אך ב"כ המאשימה ביקש שלא ליתן משקל של ממש לחלוף הזמן,  .7

כי הרטוריקה בה עושים שימוש  ביקש. כמו כן אי הבעת חרטה מפי הנאשםומתמשך של ההליך 

חם, צד המעשי ועתר לגזור עונש מאסר באמצעו של המתבבתיאור העבירות וחומרתן תקבל ביטוי 

 ידי מוריס טלנסקי. -תנאי וקנס גבוה פי ארבעה מהסכום שהוכנס לקופה על-להטיל מאסר על
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 טענות ב"כ הנאשם

צריך להיות דומה  "פרשת טלנסקי"כי מתחם העונש באירוע של טען פתח וב"כ הנאשם  .8

 113ון רציונל של תיקנעוץ ב. הטעם לכך "מרכז ההשקעות"למתחם העונש שנקבע בגזר הדין בפרשת 

עוד הדגיש, כי אין חומרה הינה האחדת הענישה. העיקרית לחוק העונשין (הבניית ענישה) שמטרתו 

והסתמך בכך על טענות שטענה  "פרשת מרכז ההשקעות"לעומת  "פרשת טלנסקי"יתרה ב

בעניין מרכז ההשקעות, שם התייחסה למתחם ענישה שבסיסו מאסר בזמנו לעונש המאשימה 

אף והיקפה אינו גדול יותר, המתחם  אינה חמורה יותר "פרשת טלנסקי"וכיוון שבעבודות שירות, 

 היה צריך להיות דומה, ולא כפי שטענה. אליבא דמאשימה, 

 

 – פרומררון מ"י נ'  – 1904/06ת"פ (שלום חיפה) סנגור הפנה לפסיקה ולהלן תמציתה: ה .9

שחיתות ואי פרסום הסכמים בכל  ןנהנאשמים הורשעו בעבירות על חוק הרשויות המקומיות שעניי

-בנהריה. העונש שנגזר היה מאסר על ותהנוגע להתנהלותם בתקופה של לפני הבחירות המוניציפלי

הן שעברו הנאשמים חודשים וקנס כספי. הסנגור הדגיש כי בפסק הדין צוין שהעבירות  20תנאי של 

עבירות של הורשע בשלוש ת חדרה, ראש עיריי – מ"י נ' סדן ואח' – 4201/05"פ תברמה של שוחד. 

חודשי מאסר  5-חודשי מאסר. נאשם נוסף שנדון לשתי עבירות של מתן שוחד ונדון ל 8-שוחד ונדון ל

פי הודאתו בעבירות של סיוע -הורשע על – מ"י נ' קראשי – 8430/11ע"פ תנאי וקנס. -וכן מאסר על

ועונשו הועמד בבית המשפט  ),ועוד(נים למתן שוחד, מתן שוחד וביצוע של עבירות מרמה והפרת אמו

פי -הורשע עלהנאשם  – מ"י נ' ברזני – 51394-12-10ת"פ חודשי מאסר בפועל.  12העליון על 

הודאתו בעבירות של קבלת דבר במרמה והפרת אמונים ובעבירות נוספות (הטעה משקיעים בחברות 

חודשי  6-דשי מאסר והוא נדון לחו 8-ל 3מסחריות בבורסה). בהסדר הטיעון נקבע מתחם של בין 

וטען ששם  – בעניין של דני דנקנר 677/14ע"פ הסנגור אף הוא הפנה למאסר בעבודות שירות. 

כמו מדובר בפרשייה חמורה בהרבה, שכן הסכומים בהם דובר שם היו של עשרות מיליוני דולרים. 

ורשע הנאשם בעבירה אחת של בו ה – מ"י נ' אריה דרעי – 1872/99) שלום ירושליםת"פ (כן הפנה ל

תנאי וכן -ש"ח) ונגזרו עליו שלושה חודשי מאסר על 400,000(הסכום בו מדובר היה  הפרת אמונים

ראש עירייה שהורשע בלקיחת שוחד, – מ"י נ' חיים ברביבאי – 1792/06בת"פ (שלום נצרת) קנס. 

 – מ"י גבסו – 37380-06-13בת"פ . תנאי וקנס-מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב ונדון למאסר על



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 פני: ל

 

 כבוד השופט יעקב צבן, סגן נשיא

 כבוד השופט משה סובל

 פלדמן-כבוד השופטת רבקה פרידמן
 

 426-09 ת"פ

  

 10 מתוך 6 עמוד

בע"פ תנאי וקנס. -לשישה חודשי מאסר בעבודות שירות וכן מאסר עלהורשע הנאשם בשוחד ונדון 

הורשעה המערערת, עובדת ציבור, בעבירות של קבלת דבר במרמה, הפרת  – חדיר נ' מ"י – 1066/12

 – מ"יאילנה שמשון נ'  – 3517/11ע"פ אמונים ותיווך לשוחד ונדונה לשמונה חודשי מאסר בפועל. 

הורשעה עובדת במס הכנסה בעבירות של מרמה והפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד ונדונה 

הורשעה המבקשת  – יפה אלון נ' מ"י – 4732/09ברע"פ לשישה חודשי מאסר בעבודות שירות. 

מ"י נ'  – 8047/96"פ בתבעבירות של מרמה והפרת אמונים ונדונה לארבעה חודשי מאסר בפועל. 

 12-שימש בזמנו כשר והורשע בדיווח כוזב למבקר המדינה, נדון בעסקת טיעון ל – רפאל פנחסי

כן הפנה כמו  .משפט ציין במפורש כי מדובר בעבירה חמורההתנאי, אף שבית -חודשי מאסר על

ת שוחד ונדון רופא שהורשע בעבירה של לקיח – ד"ר סרוב נ' מ"י – 7354/09לע"פ (ת"א) הסנגור 

 בסופו של דבר לשישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות. 

 

מחמת עיקרון אחדות הענישה מתחם גם בהסתמכו על פסיקה זו טען ב"כ הנאשם, כי  .10

 תנאי וקנס ועד שנת מאסר בפועל. -נע בין מאסר עלבענייננו הענישה 

 

השיקול הראשון הוא הזמן שחלף  הסנגור פירט נסיבות אישיות ושיקולים להקלה בעונש. .11

, , הדברים נחקרו מספר שנים2005-2003בין האירועים. הנאשם שימש בתפקיד שר התמ"ת בשנים 

כרוך הליך כולו התחשבות והקלה. ה יםמצדיקחלוף הזמן ועינוי הדין  .חר מכן, התנהלו משפטיםלאו

ערעור לבית השמפט המחוזי,  בבית שתחילתן בעדות מוקדמת והמשכו בניהול תיקבנסיבות חריגות 

יש ליתן משקל רב לעובדה . משפט עליון, החזרת התיק לבית המשפט המחוזי באופן חריג ביותר

, דבר שגרר נפילה חקירה בפרשת טלנסקיהשהנאשם נאלץ להתפטר מתפקיד ראש הממשלה בגלל 

לציבוריות המיוחדת לכל אלה נוספו מעשיו המיוחדים, תרומתו . מאיגרא רמה לבירא עמיקתא

שהיו  ,הישראלית, כשר, כראש עיריית ירושלים, כראש ממשלה. כמו כן, הדגיש את מעשיו הטובים

והפנה לעדויות שבאו לפנינו על התנהגותו  ,למשפחות פגועות ,או תמורהתמיד ללא פרסום 

אל לבו והוא צן למשפחות שכולות, אימאולמרט , תשומת הלב שנתן והתנהלותו לאורך השנים

ו איש משפחה למופת. הסנגור הפנה לפסיקה בה ניתן משקל רב בגזירת הדין לתרומה לחברה בעצמ

הסנגור סיכם את טיעונו בכך צור צבי נ' מ"י).  2754/97תוך הדגשה של האישיות המיוחדת (ע"פ 
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תקשורת בארץ ובחו"ל, תקשורת שהרשיעה לשאולמרט נענש מספיק, הן בשל היותו חשוף לחלוטין 

מהווים הגם בעניינים שכלל לא הגיעו לבסוף לכתב אישום, ההליכים המשפטיים הרבים , מידאותו 

 תנאי וקנס. -כן עתר להימנע מעונש מאחורי סורג ובריח ולהסתפק במאסר על-עונש מספיק ועל

 

 קביעת המתחם והעונש

יינם ה ענ-נכללו באישום השני שני נושאים. פרקים א 30.8.2009בכתב האישום שהוגש ביום  .12

 ב"פרשת טלנסקי". הפרקים האחרים עניינם "פרשת מרכז ההשקעות". 

המורה על החזרת  6.8.2014במסגרת הערעור שהתנהל בבית המשפט העליון ניתנה החלטה ביום 

בסעיף . בלבד "פרשת טלנסקיבעניין "והגשת ראיות נוספות עדויות שמיעת להתיק לבית משפט זה 

, על בית המשפט המחוזי לשוב ולשקול את הכרעתו באשר לאחר אלו(ה) להחלטה נאמר: "20

גזר דין זה מתייחס אך ". אם כן, ל'פרשת טלנסקי' (ופרשה זו בלבד) וליתן פסק דין משלים בעניין

 ורק ל"פרשת טלנסקי" ואין לנו מנדט ליתן עונש כולל על האישום השני, כפי שטענה המאשימה. 

כי כלל אחידות הענישה מחייב להשוות בין "פרשת  כמו כן, לא נוכל לקבל את טענת הסנגור

, מדובר האחד, ולגזור עונש דומה. לכך שני טעמים: "טלנסקי" לבין "פרשת מרכז ההשקעות

 , מדובר בנסיבות שונות. השנישונים;  םאירועיב

 

הנאשם הורשע בביצוע שתי עבירות הקשורות להחזקת הקופה הסודית ואי דיווח עליה.  .13

עת המתחם אנו רואים בעבירות אירוע אחד, שכן לא ניתן להפריד את עצם יצירת הקופה, לצורך קבי

מהפרת החובה לדווח על כספים אלה למבקר  ,והשימוש שנעשה בהם לקופההכנסת הכספים 

 המדינה. 

 

חברתי וציבורי ראשון במעלה. זוהי עבירה מיוחדת  ערךמגינה על  הפרת אמוניםשל העבירה  .14

לשמור על השירות הציבורי וחוסנו כלפי פנים וכלפי חוץ. כפי שנקבע בפסיקה, שנועדה  ורלעובדי ציב

שלושת הערכים המוגנים בעבירה זו הם: הבטחת אמון הציבור בעובדי הציבור, שמירה על טוהר 

ללא טוהר מידות של המידות של עובדי הציבור והבטחת פעילות תקינה של המינהל הציבורי. 

ון ציבורי ואובדת היכולת להבטיח תקינות פעילות של הרשויות הציבוריות. הערך העובדים אין אמ



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 פני: ל

 

 כבוד השופט יעקב צבן, סגן נשיא

 כבוד השופט משה סובל

 פלדמן-כבוד השופטת רבקה פרידמן
 

 426-09 ת"פ

  

 10 מתוך 8 עמוד

. הצורך להציג דברי של אמת והגינות בסיסיהמוגן בעבירה של קבלת דבר במרמה הינו ערך חברתי 

 בכזב. תועלת , לא להסתיר ולא לנצל הסתרה או העלמה כדי לקבל אמת, לא להעלים עובדות

 

מטלנסקי הנאשם קיבל כשר התמ"ת  ו: בתקופת כהונתצוע העבירותלנסיבות ביבאשר  .15

כספים במזומן בסדרי גודל משמעותיים, אלפים ועשרות אלפים של דולרים בכל פעם, שהצטברו 

כל אחת ואחת מקבלות : "המשלימה בהכרעת הדיןשנאמר וכפי  150,000בתקופה זו מעל סכום של 

ר: הפרה ראשונה בעצם הנאשם של כללי וועדת אש כספים אלו הייתה כרוכה בהפרה כפולה מצד

קבלת כספים בניגוד לאיסור על קבלת טובת הנאה או הכנסה שמחוץ לשכר הרשמי, הקבועה 

בהסתרת קבלת הכספים בהצהרות השנתיות שהגיש הנאשם  ,) לכללים; הפרה שנייה3(6בסעיף 

לאלה יש . של השופט סובל) לחוות דעתו 4(ראה סעיף  "לכללים 10למבקר המדינה בהתאם לסעיף 

העברות הכספים החוזרות ונשנות;  ;כדלקמן: סכומי הכסף המשמעותייםלהוסיף נסיבות מחמירות 

; אי המהווה סוד בין שלושה אנשי אמון שמירת הכסף עם כספים נוספים במזומן בקופה הנסתרת

ות ללא כללים וגם שימוש בכסף שלכאורה הוא כספי תרומ; אי רישום גלוי ומסודר ;דיווח לאיש

צובעת את הכסף בצבע בעייתי  –הסתרה, אי דיווח, אי רישום  –לשימושים פרטיים. התנהלות כזו 

מי ששימש כממלא שלה, ידי שר בממ-חומרה מתעצמת עוד יותר כיוון שהכסף מנוהל על. הומחמיר

 מקום ראש הממשלה. 

זמת הנאשם, על דעתו והוא שלט הכספים הללו שכך הוחזקו וכך הוצאו ולא דווחו, התקבלו ביו

איש ציבור, בוודאי שר בממשלה, המנהל כך קופת מזומנים סודית גורם נזק מהותי לטוהר בהם. 

 המידות ולאמון הציבור במינהל הציבורי. 

 

ב"כ הצדדים ציידו אותנו בפסיקה רבה ומגוונת ומטבע הדברים : לענישה הנוהגתבאשר  .16

קה מחמירה, הסנגורים מבקשים להסתמך על פסיקה מקלה המאשימה מבקשת להסתמך על פסי

עקב רוחב היריעה של הפסיקה, הנסיבות המיוחדות של כל מקרה, עניינו המיוחד של כל ומתונה. 

מהפסיקה  לקבוע קווים אחידים. עם זאת, עוליםנאשם ונאשם, קשה למתוח קווים מקבילים ו

עילות העבריינית; משך הזמן בו התנהלו רום תפקידו של נאשם; היקף הפ מספר קווים מנחים:

העבירות. ככל שהתפקיד רם יותר, היקף הפעילות רב יותר והעבירות מתפרשות על פני תקופה 
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ארוכה יותר, כך יוחמר העונש. אכן, היו בפסיקה מקרים, וגם לאחרונה, בהם נדונו אנשים בעלי 

 תנאי. -עלתפקיד רם בשירות הציבורי לעונשי מאסר קצרים או אף למאסר 

ידי הנאשם, הנסיבות לחומרה של ביצוע -בהסתמך על הערכים המוגנים שהופרו פעם ועוד פעם על

 14חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ועד  6פסיקה הנוהגת, מתחם הענישה הינו בין ההעבירות ו

 תנאי וקנס.-חודשי מאסר בפועל, מאסר על

 

ליתן משקל לנסיבות שאינן קשורות בביצוע  בבואנו לגזור את הדין בתוך המתחם, יש .17

שלה ועקב י"א לחוק העונשין. הנאשם היה שר בממשלה, כיהן כראש ממ40העבירה כהוראת סעיף 

התפטר מתפקידו, שילם מחיר אישי כבד ואכן נפל מאיגרא רמה  החקירות וההליכים המשפטיים

שנה, במהלכם עשה  30-ל כלזכות הנאשם עומד עבר מפואר בשירות המדינה שלבירא עמיקתא. 

ימים, תרם תרומה מיוחדת במינה, חשובה מעין כמותה לחוסנה וביטחונה של המדינה. לילות כ

במהלך הדיונים בתיק כולו וגם כחלק מהליך הטיעונים לעונש נחשפו לפנינו פנים נוספות של 

. הפגיעה של הנאשם, כאדם טוב ומיטיב, איש דואג, אכפתי, מחבק, במקרים מסוימים אף מושיע

. מטבע הדברים גם משפחתו היא משמעותיתעונש בנאשם המתקרב לסוף העשור השביעי בחייו 

נפגעת, ילדיו ונכדיו ודבריו האחרונים באולם בית המשפט עוד מהדהדים באוזננו ביודענו שכמעט כל 

ות בני שנאשם זה עושה זוכה לדיווח רחב ומידי בתקשורת וללא ספק משפיע על סביבתו, לרב צעד

בכל הקשור  .משפחתו מקטון ועד גדול. התנהגותו החיובית של הנאשם ותרומתו לחברה הינה רבה

כי ניהול ההליך המשפטי היה תמיד  אם ,להליכים המשפטיים שלפנינו, שיתוף הפעולה היה חלקי

לכך  אנו מודעיםלחובתו של הנאשם יש לציין כי עד עתה לא קיבל אחריות למעשיו. ענייני וממוקד. 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אך פסק דין זה אינו חלוט והערעור נוסף כי הנאשם הורשע בהליך 

 בעניינו תלוי ועומד. 

 

 סיכום

במזומן בדולרים, מחזיקם בקופה סודית, עושה כספים איש ציבור, שר בממשלה, המקבל  .18

השירות הציבורי וגורם לאיבוד חוטא בעצמו ומחטיא את  ,בהם שימושים פרטיים ואינו מדווח לאיש

אמון בו. חומרה מיוחדת יש ברום תפקידו, בהיקף הניכר של הכספים שהוחזקו במשך שנים בהסתר 
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דגל שחור מתנוסס על התנהלות כזו והיא מחייבת ענישה  ,וללא דיווח. כפי שנאמר בפסיקה

 משמעותית ומאסר בפועל.  

ות, רגישות אנושית, חברתית ומשפחתית, הוא בעל הנאשם צבר לזכותו זכויות רבות ולו מעלות רב

יכולות אישיות גבוהות ונדירות, במהלך כל חייו עזר והיטיב לרבים, קיבל תפקידים חשובים ביותר, 

תרם תרומה גדולה לחברה ולמדינה. בכל אלה יש כדי למתן העונש אך לא למנוע מאסר בפועל שהינו 

 . מחויב בעיננו נוכח הנתונים שפורטו לעיל

 לפיכך אנו גוזרים על הנאשם העונשים הבאים:

 

חודשים. מאסר זה יצטבר למאסר שנגזר ב"פרשת  8מאסר בפועל לתקופה של  א.

 הולילנד". 

 

רורו יעבור על הוראות שנים מיום שח 3חודשים אותו ירצה אם במשך  8מאסר של  ב.

 לחוק העונשין.  415, 284סעיפים 

 

 . 31.7.2015לם לא יאוחר מיום ש"ח שישו 100,000קנס בסך  ג.

 

 יום.  45זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 

 
 הצדדים.במעמד , 2015מאי ב 25תשע"ה, ז' בסיון הניתן היום, 

 

 

 

 

 
 

 יעקב צבן, שופט
 אב"ד] -[סג"נ 

פלדמן, -רבקה פרידמן  משה סובל, שופט 
 שופטת

 


