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ובשנת   8442הנאשמים נותנים את הדין לפי הודאתם בעבירה של מתן שוחד ולקיחת שוחד.  בשנת 

"( את חוף בצת שבגליל המערבי על בסיס הסכם זכיינות *****)להלן: " *******הפעיל הנאשם  8443

"( שהחוף מצוי בשטח השיפוט המועצה האזוריתורית מטה אשר )להלן: "שנחתם עם המועצה האז

שלה. מימון הפעלת החוף נעשה בחלקו ממקורות של הזכיין ובחלקו על ידי העברת כספים ממשרד 

 הפנים  באמצעות המועצה האזורית. 

 

א , את מלו8442חשש שהמועצה האזורית לא העבירה לזכיין , בשנת  *******לפי שהתעורר אצל 

הסכום שיועד לכך ממקורות משרד הפנים, ביקש לברר מידע מסוים אודות תקצוב החוף בידי משרד 

"( שהיה בעת ההיא  מפקח ארצי על חופי ******)להלן: " ********פנה אל הנאשם  *******הפנים. 

הרחצה מטעם משרד הפנים וביקשו לספק לו מסמך המסכם את התקציבים השונים שהועברו 

 *******ם למועצה האזורית עבור חוף בצת. הוסכם כי כנגד העברת המידע ימסור ממשרד הפני

 כנגד הסכום המוסכם.  *******השיג את המסמך ומסרו ל *******$. 1444סך  *******ל
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 . *******ולקיחת שוחד בידי  *******התנהלות זו מגבשת עבירה של מתן שוחד בידי 

 

קוים משפט הוכחות.  נערך הסדר טיעון בינם הנאשמים הודו בעברה המיוחסת לכל אחד מהם בלי ש

, להגביל את עתירתה לעונש של *******לבין המאשימה שבמסגרתו הסכימה האחרונה, לעניין 

יבקש להסתפק במאסר מותנה. כן  *******חודשיים מאסר שניתן לשאתם בעבודת שירות בעוד 

הצדדים לעתירה משותפת  הסכימו *******הוסכם שייגזר לנאשם גם קנס ומאסר על תנאי. לעניין 

לעונש של מאסר שיינשא בעבודת שירות )התביעה מבקשת שמשכו של המאסר יהיה ששה חודשים 

והנאשם מבקש להסתפק בתקופת מאסר קצרה יותר(. כן הוסכם שייגזר לנאשם מאסר מותנה 

 וקנס. 

 

דנן מתבקש באת כוח  המאשימה ציינה את החומרה היחסית של עבירת השוחד והדגישה שבעניין 

נחשב כנגיש לציבור )על דרך פנייה לפי  *******ל *******עונש קל יחסית כיון שהמידע שהועבר בידי 

, *******(. כמובן הודאת הנאשמים באמה משמשת אף היא כגורם מקל.  עניינו של חוק חופש המידע

אולם העובדה שהוא לא יזם את עסקת העברה, אובדן  *******בור, חמור יותר מעניינו של כעובד צי

 מקום עבודתו וקשיים משפחתיים שהוא סובל מהם משמשים אף הם כגורם לקולא. 

 

טען שהפליליות של מעשה עברה "מינורי", שכן מדובר במידע נגיש לציבור. היתה   *******סנגורו של 

יקש לקבל את המידע על דרך של מתן שוחד. הנאשם לא הפיק שום תועלת זו טעות של הנאשם שב

מהמידע שקיבל. לאישום ולפרשה היו השלכות קשות ביחס לנאשם. הוא היה איש עסקים שנקלע 

 לקשיים כספיים, התגרש מאשתו, איבד את רכושו והיום עובד בחנות ומשתכר אלי צרור נקוב. 

שור כנראה בהסתבכות בעבירות סמים אך כיום הוא בתהליך טיפולי כדי יש לנאשם עבר פלילי שק

 לצאת ממעגל הסמים הנורא.  הסנגור ביקש להסתפק במאסר מותנה ובקנס סימלי.

 

הדגישה את העובדה שלנאשם, להוציא ענין אחד אין עבר פלילי, הוא היה עובד  *******סנגוריתו של 

ין מילוי התפקיד לבין מעשה העבירה. הנאשם פוטר מדינה שביצע את תפקידו כהלכה. אין קשר ב

שנות עבודה וחייו התהפכו. הוא אינו עובד יותר. חמשת ילדיו נושאים כולם נגיף  12ממשרתו לאחר 

שהוא תוצאה מכך שאשתו נשאית של הנגיף. אחד מילדיו, נולד עם תסמונת דאון   Bשל אפטיטיס 

דולה. הטיפול מצריך הוצאות כספיות כבדות, והוא והנאשם מצוי עקב צרכי הטיפול בבן במצוקה ג

מצוי כעת בשבר כלכלי קשה. לפיכך מבקשת הסנגורית כי ייגזר על הנאשם העונש המינימאלי 

 האפשרי. 

שקלתי את הטענות מכאן ומכאן. איני חושב שיש מקום להקל ראש העבירת השוחד גם בנסיבות 

על אופן התפקוד של עובדי ציבור, ובמיוחד על  דנן. נוכח ההשלכות ההרסניות שיש לעבירת שוחד

אמון הציבור בעובדי הציבור, אני סבור שלא ניתן להמנע בענין דנן מעונש מאסר. ההגבלות שהטילה 

 התביעה על עצמה בעתירתה לעונש, משקפות די הצורך את שיקולי הקולא שיש בענין דנן.

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
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דשי מאסר שמהם חודשיים מאסר בפועל אותו חו 2 -ל ******* *******לפיכך, אני גוזר את עונשו של 

יישא בעבודות שירות. יתר המאסר יהיה על תנאי לשלוש שנים והתנאי הוא שלא יעבור עבירה ממין 

 העבירה בה הורשע. 

שיעורים  14 -חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב 9או ₪  0,444נוסף לכך, ישלם הנאשם קנס בסך 

 . 1.7.18חודשיים שווים, החל מיום 

 

חודשים מאסר בפועל אותם יישא  0חודשי מאסר שמהם  18 -ל ******* *******אני דן את הנאשם 

בעבודות שירות. יתר המאסר יהיה על תנאי לשלוש שנים והתנאי הוא שלא יעבור עבירה ממין 

 העבירה בה הורשע. 

שיעורים  14 -חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב 9או ₪  0,444נוסף לכך, ישלם הנאשם קנס בסך 

 . 1.7.18חודשיים שווים, החל מיום 
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