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  גזר די�
 

לפי   –הנאש� הורשע, לאחר ניהול הוכחות, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות  .1

) (ריבוי עבירות); ניסיו� "חוק העונשי�" –(להל�  1977	סיפא לחוק העונשי�, התשל"ז 415סעי' 

לחוק (ריבוי עבירות);  25סיפא לחוק העונשי�, בצירו' סעי'  415לפי סעי'  –לקבלת דבר במרמה 

לפי  –לחוק העונשי� (ריבוי עבירות); מרמה והפרת אמוני�  281לפי סעי'   –מת� תעודה כוזבת 

 לחוק העונשי�.  284סעי' 

בעטיי� הורשע הנאש�, ומשכ� אי� צור� לשוב ולפרט�  בגדר הכרעת הדי� פורטו בהרחבה הנסיבות .2

 פע� נוספת. 

בקצירת האומר יצוי�, כי תיק זה הוא ספיח של פרשת מרמה חמורה, שכונתה "פרשת הרבני�",  .3

, 1999	2001הנוגעת למסגרות לימודי� תורניי� שונות שהוקמו לאנשי כוחות הביטחו� בשני� 

תעודת השת"ג). כמפורט  –תורנית גבוהה (להל� ואשר מטרת� הייתה קבלת תעודת השכלה 

 מדינת ישראל נ' רוזנטל �260/08) 	בהרחבה בכתב האישו� דנ� ובפרשת הרבני� (ת"פ (י

), מכללות שונות, כמו ג� הרבנות הראשית, הנפיקו במרמה מסמכי� ותעודות הכוללי� )29.9.14(

די� בקריטריוני� של הרבנות נתוני� כוזבי�, במטרה ליצור מצג לפיו תלמידי המסלול עומ
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הראשית לקבלת תעודת השת"ג, ובקריטריוני� של גופי הביטחו� לקבלת הטבות שכר בגי� 

לימודי� תורניי�. על סמ� מצג כוזב זה, אישרו גופי הביטחו� את זכאות� של אנשי הקבע 

ת והשוטרי� להטבות שכר ושולמו ליותר מאל' איש הטבות שכר בסכומי עתק, שהגיעו למאו

היה מעורב במת�  	הרב הראשי לישראל נכו� למועדי� הרלוונטיי�  	מיליוני שקלי�. הנאש� 

 תעודות הסמכה כוזבות לרבנות, ובכ� סטה מ� השורה ומעל באמו� שנית� לו על ידי הציבור.  

עתרו הצדדי� במשות' (בכתב) להשתת עונש מאסר על תנאי וקנס במסגרת הסדר  2.8.17ביו�  .4

הגיעו לאחר משא ומת� ממוש� ביניה� שהחל מיד לאחר שימוע הכרעת הדי�. על פי טיעו� אליו 

האמור בהסדר, מש� המאסר המותנה וגובה הקנס ייקבעו על פי שיקול דעת בית המשפט. עוד 

, 23, 22, על ההטבות המנויות בסעיפי� 1.10.17ציינו ב"כ הצדדי�, כי הנאש� מוותר, החל מיו� 

ת לנושאי משרה ברשויות השלטו� (נושאי משרה שיפוטית ושאריה�), להחלטת גמלאו 26	ו 25

), וכי נוכח ויתור זה אי� המאשימה עותרת להטלת "החלטת הגמלאות" –(להל�  1981	תשמ"א

 קלו� על הנאש�. 

 "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה",שכותרתו:  1כיו�, אנו מונחי� לפעול לפי סימ� א'  .5

 . )"113תיקו� , להל�: "10.1.12, מיו� ט"ו באב התשע"ב, 2330י� (ס"ח כפי שנחקק בחוק העונש

לחוק העונשי� מתווה את עיקרו� ההלימה, לפיו צרי� להתקיי� יחס הול� בי�  113תיקו� מס' 

חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאש�; לבי� סוג ומידת העונש המוטל עליו. 

" אותו נדרש בית המשפט לייש� בבואו לגזור דינו של נאש�. שלבי	המחוקק קבע מנגנו� "תלת

א� הנאש� הורשע במספר עבירות, על בית המשפט לקבוע הא� מדובר באירוע  –בשלב הראשו� 

על בית המשפט לקבוע מתח� ענישה הול�, במסגרתו  –אחד או במספר אירועי�. בשלב השני 

המשפט יגזור את עונשו של הנאש� בתו�  בית –נשקלות נסיבות ביצוע העבירה. בשלב השלישי 

מתח� הענישה שנקבע. במסגרת זו, רשאי בית המשפט להתחשב בנסיבות שאינ� קשורות בביצוע 

העבירה. לאחר מכ�, בית המשפט יבח� הא� במקרה הספציפי קיימות נסיבות המצדיקות חריגה 

 13(פס'  ראל נ' נעאמנהמדינת יש 4741/13ממתח� הענישה לקולא או לחומרא (ראו למשל: ע"פ 

לפסק  22, פס' סעד נ' מדינת ישראל 8641/12); ע"פ 10.6.14לפסק דינו של כב' השופט ח' מלצר (
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לפסק  108, פס' היילו ימר נ' מדינת ישראל 746/14); ע"פ 5.8.13דינו של כב' השופט נ' סולברג (

 )).31.5.16דינו של כב' השופט ח' מלצר (

אינ� מתייחסות לאופ� בו על בית המשפט לגזור את הדי� במקרי� בה�  113אלא, שהוראות תיקו�  .6

. לפיכ�, נית� היה להניח כי התיקו� אינו חל מקו� בו הגיעו הסדר טיעו� לעניי� העונש מוצג בפניו

 1958/98" שנקבע בע"פ מבח� האיזו�הצדדי� להסדר טיעו�, וכי יש לבחו� את הסדר הטיעו� על פי "

. ע� זאת, שאלת היחס )"הלכת פלוני המוקדמת" –(להל�  577) 1, פ"ד נז(ראלמדינת יש נ'פלוני 

לבי� מוסד הסדרי הטיעו� הוכרעה בפסיקה, עת נקבע כי קיומו של הסדר טיעו�  113בי� תיקו� 

המתייחס לעונשו של הנאש� אינו מבטל את תחולת ההוראות שנקבעו במסגרת התיקו� (ע"פ 

"). בהקשר זה אביא מדבריו של הלכת פלוני המאוחרת" –(להל� מדינת ישראל  נ'פלוני  512/13

 :' מדינת ישראלנגוני  3856/13בית המשפט העליו� בע"פ 

עניינו של התיקו� הוא בקביעת אמות מידה לגזירת עונשו של נאש�. "
התיקו� אינו מוציא במפורש, לעניי� תחולת אמות מידה אלו, מצב בו ערכו 

� העונש. אני סבורה כי אי� בו לשנות מהמדיניות הצדדי� הסדר טיעו� לעניי
המשפטית שהייתה נהוגה ערב כניסתו לתוק$, לפיה בית המשפט אינו כבול 
לעונש עליו הסכימו הצדדי� במסגרת הסדר טיעו�, ועליו לבוחנו בהתא� 
לאמות המידה המקובלות, כאשר אליה� יתווספו, וא$ יקבלו מקו� מרכזי, 

קיומו של הסדר טיעו�... אות� 'אמות מידה השיקולי� המתחייבי� מ
מקובלות', שבטר� התיקו� היו שיקולי הענישה המוכרי� בראי נסיבות 
המקרה ונסיבותיו האישיות של הנאש�, מעוגנות כיו� (בשינויי� כאלו 

טו לחוק העונשי�. על פי אמות מידה אלו יש לבחו� �40א40ואחרי�) בסעיפי� 
לעניי� העונש, זאת לצד הכלל המצמצ� את הסדר הטיעו� בי� הצדדי� 

 ". התערבות של בית המשפט בהסדר כאמור

  .לפסק דינה של כב' השופטת ע' ארבל) 12(פס'            

לגזור את דינו של עתרו הצדדי� " 2.8.17בטר� אחל במלאכת גזירת הדי� אציי�, כי בהודעה מיו�  .7

	ו 2(פס'  בבית המשפט עוני� לעונשטיהשמעת ללא  	היינו ", הנאש� בלא דיו�, ובהעדר הצדדי�

 	במלואו  113שלבי העומד בבסיס תיקו� 	). אשר על כ�, אינני נדרש לייש� את המבח� התלת6

 כמקובל.   

במסגרת בחינת ההסדר בי� הצדדי� נדרש אני לקבוע את מתח� העונש ההול�. לאחר  הנה כי כ�, .8

ח� העונש ההול� באופ� בלתי סביר, קביעה זו אדרש להכריע הא� הענישה המוסכמת חורגת ממת
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בהתא� למבח� האיזו� והלכת פלוני המוקדמת. לאחר מכ�, אגזור את הדי� בהתחשב בטענות 

 הכל כמפורט להל�.   הספציפיות של הצדדי� שנטענו במהל� ההלי� כולו;

מאסר  –מדיניות הענישה הנהוגה בעבירות בה� הורשע הנאש�, כוללת מאסר בפועל, ובדר� כלל  .9

ערעור " –) (להל� 1.3.17(גוטסדינר נ' מדינת ישראל  7621/14שירוצה מאחורי סורג ובריח. בע"פ 

 ") הושתו העונשי� הבאי�: הרבני�

שימש כמנהל ו, אשר היה העד העיקרי בתיק דנ�, , מקורבו של הנאש�יצחק אוחנההמערער 

מחלקת הבחינות וההסמכה ברבנות הראשית, הורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות 

מחמירות, מת� תעודה כוזבת, מרמה והפרת אמוני� ושבועת שקר. בית המשפט העליו� החמיר 

חודשי�, ופסילה מלכה�  12חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי של  20בעונשו והעמידו על 

  ורי. בתפקיד ציב

, אשר שימש כאחראי במכללת דרכי הוראה על הנפקת האישורי� השוני�, מאיר רוזנטלהמערער 

ובהמש�, פעל מול הרבנות הראשית להשגת תעודות ההשת"ג עבור מרבית המכללות וא' פתח 

מסגרות לימודי� משל עצמו, הורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סיוע 

בידי מורשה, זיו' מסמ� בכוונה לקבל באמצעותו  לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה

דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמ� מזוי' בנסיבות מחמירות, מרמה, והלבנת הו�. בית 

חודשי�,  24שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי של  5.5המשפט העליו� הקל בעונשו והעמידו על 

  . 2 500,000וקנס בס� 

� בתקופה הרלוונטית כרב מחוז צפו� במשטרת ישראל, , אשר כיהאהרו� גוטסדינרהמערער 

הביטחו� לצור� קבלת תעודת השת"ג ובמקביל פעל להקמת מסלול לימודי� לאנשי כוחות 

מסגרת מכללות בחיפה ובצפת, הורשע בעבירות של קבלת דבר בנסיבות מחמירות, סיוע לקבלת ב

עותו דבר בנסיבות מחמירות, דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיו' מסמ� בכוונה לקבל באמצ

שימוש במסמ� מזוי' בנסיבות מחמירות, שוחד, מרמה והפרת אמוני�, מרמה. בשל זיכויו מאחת 

 35מעבירות השוחד ונוכח טענת הגנה מ� הצדק, בית המשפט העליו� הקל בעונשו והעמידו על 

  . 2 100,000חודשי�, וקנס בס�  24חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי של 
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, אשר הקי� וניהל את מכללת בית שא�, הורשע בעבירות של קבלת דבר מאיר רואימימערער ה

במרמה בנסיבות מחמירות, סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיו' מסמ� בכוונה 

לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, מרמה. נוכח טענת הגנה מ� הצדק, הופחת עונש המאסר 

חודשי�, וקנס אשר הוחמר והועמד על ס�  12חודשי�, מאסר על תנאי של  24בפועל והועמד על 

  .2 300,000של 

חודשי  20נוכח האמור, מצאתי לקבוע כי מתח� העונש ההול� לעבירות שביצע הנאש� נע בי�  .10

 שנות מאסר, לצד קנס משמעותי ומאסר מותנה.  5	מאסר בפועל ל

הענישה, יש לקבוע את העונש ההול� בתו� על פי הלכת פלוני המאוחרת, לאחר קביעת מתח�  .11

המתח� בהתבסס על מכלול הנסיבות שאינ� קשורות בביצוע העבירה, כפי שהיה נקבע אלמלא 

ההסדר. בשלב הבא יש להשוות את העונש המוסכ� לזה שהיה צפוי להיות מושת על הנאש� ללא 

הא� הקלה זו עומדת  הסדר הטיעו� על מנת לבחו� מה מידת ההקלה שהנאש� זכה לה, ולהכריע

אייל "העונש ההול� 	לפסק דינו של כב' השופט ח' מלצר; ראו ג�: אור� גזל 19במבח� האיזו� (פס' 

העונש ההול� לא תמיד " –) (להל� 2013(אוקטובר  72	73, 70  עור' הדי�לא תמיד הול�" 

ללא קיו�  	שת� לבק")). כאמור, הצדדי� עתרו למת� גזר די� ללא השמעת טיעוני� לעונש (והול�

דיו� כלל) ולכ� איני נדרש לקבוע עונש הול� המנותק מהענישה המוסכמת, אלא א� ורק לקבוע 

 ).       72מתח� ולבחו� את היחס בי� העונש המוסכ� בהסדר לבי� המתח� (ש�, בעמ' 

עינינו הרואות: הענישה המוסכמת על ידי הצדדי� חורגת לקולא ממתח� העונש ההול� בשל  .12

הטיעו�. דר� המל� היא אפוא, בחינת עמידת ההסדר במבח� האיזו�, בהתבסס על מכלול הסדר 

  השיקולי� שפורטו בעניי� הלכת פלוני המוקדמת:

 בנסיבות התביעה של הפרטניי� שיקוליה את, כמוב�, יבח� המשפט�בית"
, המשפט בניהול הצפויי� הקשיי� על דעתו יית� למשל כ'. הנדו� העניי�
 התחשבות, באר) שאינ� מעדי� עדויות בגביית הצור', עדי� ריבוי לרבות
 המשפט�בית יית� כ�. וחקירות עדות ממנו לחסו' והצור' העבירה בנפגע
 אחריותו ובקבלת הנאש� הודיית שבהשגת הציבורי האינטרס על דעתו

 החיסכו� – הרחב במובנו הציבורי האינטרס את בחשבו� יביא עוד. למעשיו
 של יעיל בניצול הקיי� והאינטרס התביעה ובמשאבי השיפוטי בזמ�

 שיקול כי להוסי$ יש אלה כל על...האכיפה גורמי כלל שבידי המשאבי�
 הסדר לקבל א� יכריע בטר� בחשבו� להביא המשפט�בית שעל משמעותי

 הסדר סמ' על הודה אשר נאש�. הנאש� של ציפיותיו ה�, לדחותו או טיעו�
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, התביעה עדי את לחקור הזכות על ויתר, הלי' לניהול זכותו על ויתר טיעו�
' נ מצגר 2021/17 פ"ע: ג� ראו; 609' בעמ, ש�" (לזיכוי הסיכוי על ויתר וא$

 עניי�" – להל�( פוגלמ�' ע השופט' כב של דינו לפסק 12' פס, ישראל מדינת
  )). "מצגר

  

בענייננו, לא מתקיימי� מרבית השיקולי� הנעוצי� בבסיס גישת האיזו� ובהלכת פלוני 

א� ורק לעניי�  נחת�המוקדמת. זאת, מאחר שהנאש� ניהל הלי� הוכחות מלא, והסדר הטיעו� 

בשל גילו המתקד� ומצבו הבריאותי שפורט במהל� ההלי� הקוד�. לפיכ�, אבח� את והעונש 

לאינטרסי� שכ� מתקיימי� בענייננו, ובעיקר בהתא� לאמור בע"פ ההסדר בהתא� לשיקולי� ו

העוסק, בי� היתר,  ")עניי� קלנר" –) (להל� 29.12.15(אביגדור קלנר נ' מדינת ישראל  4456/14

המופיע בתיקו�  בשאלת החריגה ממתח� העונש ההול� במצבי� שאינ� נופלי� לחריג השיקו�

113   . 

ההלכה הקובעת, כי לא בנקל ידחה בית המשפט הסדר טיעו� המובא כבר סותתו אבני דר� בדבר  .13

משקל התומכי� בכ�, ובראש� החשש מפני 	לאישורו. זאת, נוכח קיומ� של שיקולי� כבדי

בוודאות שה� נוסכי� בנאש� החות� על ההסדר ובתכליות  כרסו� במעמד� של הסדרי טיעו�,

לפסק דינו של כב'  11; עניי� מצגר, פס' 608 הרצויות שה� מגשימי� (הלכת פלוני המוקדמת, בעמ'

לפסק דינו של כב' השופט י'  41	43, פס' פלונית נ' מדינת ישראל 3068/10השופט ע' פוגלמ�; ע"פ 

)). נקודת המוצא היא, כי שיקולי התביעה עומדי� בחזקת התקינות והכשרות, 1.11.10דנציגר (

אינטרס הציבור, פועלת בתו� לב שמירת הובית המשפט יניח ככלל כי התביעה, המופקדת על 

י� עת היא מגבשת הסדר טיעו� ע� נאש�. בית המשפט ידחה הסדר טיעו� א� יומשיקולי� עניינ

 ).   610ימצא כי נפל פג� או פסול משמעותי בשיקולי התביעה (הלכת פלוני המוקדמת, בעמ' 

דר הטיעו�. אכ�, ברגיל, אלמלא סבורני, כי לא נפל כל פג� או פסול בשיקולי התביעה לעניי� הס .14

נסיבותיו האישיות הקשות והחריגות של הנאש�, היה נכו� להשית עליו עונש מאסר בפועל ממשי. 

זאת, לאור חומרת העבירות בה� הורשע במסגרת תפקידו הבכיר כרב הראשי לישראל בעת 

ת שהוגשו לבית הרלוונטית. ע� זאת, לא נית� להתעל� מהנסיבות הרפואיות שפורטו בחוות הדע

לחוק סדר הדי�  170המשפט במסגרת הבקשה שהגיש הנאש� להפסקת ההליכי� נגדו לפי סעי' 

. בנסיבות אלו, )18.4.17(בקשה שנדחתה בהחלטה מיו�  1982	הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב
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להשית על הנאש�  –שאינו שנוי במחלוקת  –הא� ראוי, על רקע מצבו הרפואי  מתעוררת השאלה

 . בנסיבות העניי� ש מאסר בפועל. דעתי הינה, כי תוצאה עונשית זו אינה ראויה ומוצדקתעונ

 113כאמור, מצאתי כי "רצפת" מתח� העונש ההול� בענייננו כוללת מאסר בפועל. לפי תיקו�  .15

לחוק העונשי�, בית המשפט רשאי לחרוג ממתח� זה לחומרה או לקולא רק מטעמי� של הגנה על 

מטעמי� של שיקו�. שיקולי ענישה אחרי� אמורי� להשפיע רק על קביעת  שלו� הציבור או

לפסק דינו של כב' השופט ע' פוגלמ�). ע� זאת,  196	200העונש בתוככי המתח� (עניי� קלנר, פס' 

בית המשפט העליו� הכיר בכ� שיש מצבי� שבה� ראוי יהיה לחרוג ממתח� הענישה נוכח 

 ).  218, 216, 214חוק יסוד: כבוד האד� וחירותו (ש�, בפס' ", כנגזרת של הוראות שיקולי צדק"

בית המשפט העליו� עמד על הדר� בה נית� לחרוג, במקרי� נדירי�, ממתח� העונש ההול�  .16

 משיקולי צדק: 

 ,ההול� העונש ממתח� צדק מטעמי חריגה לשקול המשפט בית בבוא"
 חומרת לבי� המתח� מ� חריגה המצדיקי� הצדק טעמי בי� לאז� עליו שומה

 עלול בפועל מאסר של עונש א� לבחו� יש... הנאש� הורשע שבה� המעשי�
, חייו תוחלת את ניכרת בצורה לקצר או בדי� שהורשע מי של חייו את לסכ�

 זה איזו� תוצאת. הורשע שבה� המעשי� חומרת את, כאמור, מנגד ולהביא
" רצפת" שבו מקו� ג�, בפועל מאסר מהשתת הימנעות...להיות עשויה
  ". המקרה נסיבות לפי הכל, בפועל מאסר עונש כוללת ההול� העונש מתח�

  ).221' בפס, ש�(        

  

  הפרט אל הכלל מ�

נוכח הסדר הטיעו� אליו הגיעו הצדדי�; מצבו הרפואי של הנאש�; גילו המתקד�; וההנחה כי  .17

מצאתי כי יש מקו� להשית לא נשקפת ממנו סכנה לשלו� הציבור ולהישנות עבירות נוספות; לא 

לא מאחורי סורג ובריח ולא בדר� של  על הנאש� עונש הכולל בחובו מרכיב של מאסר בפועל,

עבודת שירות, והחלטתי אפוא לכבד את הסדר הטיעו� א' שהעונש המוסכ� חורג במידה ניכרת 

 ממתח� הענישה הראוי למעשה. 
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 סו דבר

כי במידת האיזו� הנדרשת בי� האינטרסי� המנוגדי�, קנה סלאור המכלול האמור באתי לכלל מ .18

 לכא� ולכא�, יש לגזור על הנאש� את העונשי� כדלקמ�:

זהה לזו בה הורשע בתיק  יו� עבירההשני� מ 3, שלא יעבור תו� תנאי על מאסר חודשי 12  .א

 . זה

 המעשי� חומרת לבי� לקולא המתח� מ� חריגה המצדיקי� הטעמי� בי�במסגרת האיזו�   .ב

 בסעיפי� לו המוקנות ההטבות על הנאש� של בוויתורו בהתחשב, הנאש� הורשע שבה�

 על קלו� להטלת המאשימה של לוויתורה ובתמורה ,גמלאותה להחלטת 26	ו 25, 23, 22

. תמורתו מאסר שנה או 2 250,000 בס� כספי קנס הנאש� על להשית מצאתי, הנאש�

  . יו� 90 תו� ישול� הקנס

  

  .יו� מהיו� 45לערער לבית המשפט העליו� תו' הודעה לנאש� זכותו 

  העתק גזר הדי� יישלח לב"כ הצדדי�. 

  

  .בקשת�פי כ, , בהעדר הצדדי�2017אוגוסט  17, כ"ה אב תשע"זנית� היו�, 

  

              

  

  
  




