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 2 
#<2># 3 

 4 נוכחים:
 5 ב"כ המאשימה עו"ד ראומה גומא 
 6 הנאשם ובא כוחו עו"ד אייל עופר 

 7 
 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11ב"כ המאשימה: הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בעובדות כתב האישום ויורשע. בית המשפט 

 12שלא יעבור עבירה מעבירות  ₪  18,000וכן יחתום על התחייבות בסך ₪  9000יגזור עליו קנס בסך 

 13בית המשפט מתבקש להטיל על הנאשם מאסר מותנה לשיקול החוקים המצוינים בכתב האישום. 

 14דעתו כשהתנאי למאסר אותן עבירות בהן יורשע וכן צו שיפוטי קבוע האוסר על הנאשם לעסוק 

 15 בהדברה. 

 16 

 17ב"כ הנאשם: קראתי והסברתי לנאשם את כתב האישום והוא הבין תוכנו. הוא הבין שאם יודה בית 

 18ית המשפט אינו חייב לקבל כל הסדר טיעון לעונש והוא מודה המשפט יטיל עליו עונש וכן הבין שב

 19 בעבודות כתב האישום. 

 20בכתב האישום, דהיינו עיסוק בעסק טעון  3אדגיש שהמאסר המותנה לא יחול על הוראת חיקוק 

 21 רישוי ללא רישיון עסק כדין. 

 22 

 23ירשיע אותי מבין במה אני מואשם בכתב האישום. אני מבין שאם אודה בית המשפט  הנאשם: אני

 24ויטיל עליי עונש ואני מבין שבית המשפט אינו חייב לקבל כל סדר טיעון לעונש. אני מודה בעובדות 

 25  כתב האישום.

  26 
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 1 
#<3># 2 

 3 הכרעת דין

 4הנאשם הודה בעובדות כתב האישום לפיכך הנני מרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב 

 5 #<4>#האישום. 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 05/03/2017, תשע"זז' אדר ניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

  שופט,  פולוק דב

 9 
 10 

 11. לפי כתב האישום בו הודה הנאשם החומר שבו ב"כ המאשימה: אבקש לקבל את הסדר הטיעון

 12השתמש הנאשם הוא מהחומרים המסוכנים ביותר שעלולים להביא למוות, פשוטו כמשמעו, וזאת 

 13ביחד עם מגמה מוצרת ועקבית של המשרד להגנת הסביבה להחמיר את הענישה בתיקי הדברה לאור 

 14לגרום. עוד עולה מהתיק שלא התוצאות החמורות שהדברה שלא על פי החוק והתקנות עלולות 

 15מדובר באירוע חד פעמי. מנגד, עמדה לעניינו שהנאשם הודה בעובדות כתב האישום וחסך מזמנו של 

 16 בית המשפט וגם לאור מצבו הכלכלי הגענו להסדר זה ונבקש מבית המשפט לאשר אותו. 

 17 

 18יע חרטה כנה הנאשם מתבייש במעשיו ומב –אני אומר במילותיו של הנאשם עצמו ב"כ הנאשם: 

 19  עליהם ואינו מתכוון לחזור עליהם לעולם ולכן הוא מקבל את ההסדר ופותח בדרך חדשה.

 20 
#<5># 21 

 22 גזר דין

 23 הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. 

 24 

 ₪25,  9000הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו מתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם קנס בסך 

 26מאסר מותנה לשיקול דעת בית המשפט וכן צו איסור עיסוק בהדברה ₪,  18,000התחייבות בסך 

 27 לצמיתות. 

 28 

 29חזקה על המאשימה שידעה לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים בהגיעה להסדר. לאורה עסקינן 

 30 ראוי ומאוזן במתחם הענישה. בהסדר 

 31 
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 1 אשר על כן החלטתי לאמץ את הסדר הטיעון ואני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 

 2 

 3ימה תמציא יום. המאש 90מי מאסר תמורתו. הקנס ישולם בתוך י 90או ₪  9000קנס בסך  .1

 4 את שובר התשלום לנאשם, הקנס ישולם לפקודת הקרן לשמירת הניקיון. 

 5 

 6שתוך שנתיים מהיום ₪  18,000הנני מחייב את הנאשם לחתום על התחייבות כספית על סך  .2

 7או עבירה על חוק  2-ו 1לא יעבור על עבירה מן העבירות בהן הורשע בהוראות החיקוק 

 8הנאשם יחתום לאלתר על התחייבות, אי . 2016-הסדרת העיסוק בהדברה תברואית תשע"ו

 9 ימי מאסר.  14חתימה תגרור 

 10 

 11חודשי מאסר, וזאת על תנאי למשך שנתיים. התנאי למאסר אם יעבור עבירה מן העבירות  3 .3

 12או עבירה על חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית  2-ו 1בהן הורשע בהוראות החיקוק 

 13 2016-תשע"ו

 14 

 15 תות. בהסכמת הצדדים ניתן בזה צו שיפוטי האוסר על הנאשם עיסוק בהדברה לצמי .4

 16 

 17 יום.  45המשפט המחוזי בירושלים בתוך  זכות ערעור לבית

 18 
#<6># 19 

 20 
 21 במעמד הנוכחים. 05/03/2017, ז' אדר תשע"זניתן והודע היום 

 22 

 
 

  שופט,  פולוק דב

  23 
 24 הרוש אתי ידי על הוקלד


