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    מדינת ישראל  :בעניין
  המאשימה  חן שרה-ספיר  ד "כ עו"י   ב"ע  
    נ  ג  ד  
  מ"גרעיני עפולה בע . 1  

   בעצמו- פישל צבי  . 2
   בעצמה–פלורנס פישל  . 3

  

  הנאשמים  מושקוביץ ארז  ד"כ עו"י ב"ע  
  

  פרוטוקול
  :הסנגור

  .מגיש יפוי כח
  

   :התובעת
לכשיקבלו , הנאשמים יבקשו רשות לחזור מהכפירהלפיו , כ הנאשם"הגעתי להסדר טיעון עם ב

מחיקתה של , 1אותה אנחנו נבקש רשות לתקן את כתב האישום כולל שמה המדוייק של הנאשמת 
ההסדר כולל .  יודו בעובדות כתב האישום המתוקן2החברה והנאשם .  מכתב האישום3הנאשמת 

 ₪ 10,000ים קנס כספי בסך אנו נמליץ בפני בית המשפט להשית על הנאשמ, הסכמות לעונש
  . ש"והתחייבות כספית לשיקול דעת ביהמ

  
  : הסנגור

הוסבר , הסברתי אותו לנאשמים כמו כן. כ התביעה הציגה בפני מוסכם עליי "ההסדר כפי שב
במסגרת . לנאשמים שבית המשפט איננו כבול בהסדר ככל שהוא מתייחס לתוצאה העונשית

  . ים לחזור מהכפירהההסדר אבקש להרשות לשלושת הנאשמ
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  חלטהה
  

  .אני מרשה לנאשמים לחזור מהכפירה .1

כתב האישום המתוקן הוגש ונחתם על . אני מרשה לתביעה לתקן את כתב האישום .2
  .ידי

   
  .במעמד הצדדים) 2006 בפברואר 21(ו "תשס, ג בשבט"ניתנה היום כ

                                                                                  
  שופטת, דורית רייך שפירא

  
   :הסנגור

בשם הנאשמים , והסברתי להם את תוכנו, לאחר שהקראתי לנאשמים את כתב האישום המתוקן
  .אני מודה בעובדות כתב האישום

  
  :התובעת

  .אבקש להרשיע

  
    ד י ן-ה כ ר ע ת  

  
. פ.ח,)"עפולה(מ " מגדל בעגרעיני"בשמו ובשם חברת , על יסוד הודאת הנאשם צבי פישל

, אני מרשיעה את הנאשמים  בייצור מזון נפגם, בעובדות המפורטות בכתב האישום , 510982291
ביחד עם ( 1958-ח"תשי( איכות מזון(לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ) 4 (2עבירה על סעיף 

  .ל"לחוק הנ) 4 (39 וסעיף 1957- ח"לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי) 4) (ג (39סעיף 
                                                                                .במעמד הצדדים) 2006 בפברואר 21(ו "תשס, ג בשבט"ניתנה היום כ

  שופטת, דורית רייך שפירא

    ל ע ו נ ש- ט י ע ו נ י ם  
  :כ התביעה"ב

אנחנו . ש לכבד"נשי שאותו אנחנו מבקשים מביהמהסדר הטיעון שלנו כלל גם את החלק העו
ובהתחייבות להימנע  ₪ 10000ש במשותף להסתפק בהטלת קנס בסך "ממליצים בפני ביהמ

או שנה  ₪ 26,100הקנס המקסימלי הוא . ש"בהתאם לשיקול דעת ביהמ, מביצוע עבירות דומות
שהמדובר בסדרי , בריש הנכבד והבאתי אותה לידיעת ח"הפסיקה שיצאה מלפני ביהמ.  מאסר

  .אני מבקשת להזכיר שזהו הסדר שני אליו הגענו עם הנאשם.  18000-15000₪גודל של 
  

  :הסנגור
רייכרט ממשרד ' ש ישמע במסגרת הטיעונים שלנו לעונש את דברי הגב"ני אבקש שביהמא

  .הבריאות

  

  .מוזהרת לומר את האמת, יפה רייכרט' בג

העברתי , אני קבלתי את התלונה מהמתלוננת. ם המזוןבדתי במשרד הבריאות כמפקחת בתחוע

הגעתי . שמדובר בשריד של עכבר, את זה למעבדה והיא בדקה ומצאה את הממצאים המפלילים

שהם , המתלוננת באה ודיווחה כעבור זמן קצר מאוד. למקום עצמו והמצב התברואי היה גרוע

הכל , דבר כה באמת לא קרה. מהמצאתי לנכון לצאת לשם מיד והייתי המו. שיפצו את המקום

גם . שופץ מלמטה מהריצוף ועד למעלה וגם כשעוברים באוטובוס רואים את המקום מרחוק
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כל , גם התברואה בתוך המקום. ממש מדובר במקום אחר לגמרי. התאורה בחוץ הכל שופץ

  .לא הייתה טענה אחת שלא בסדר, כל הדברים היו ממש לפי החוק, המשטחים בגובה המתאים

  

  :קידר דליה' גב, מתלוננתה

נכון שלאחר . ני מבקשת להגיד שהגשתי את התלונה וראיתי אותה בחומרה רבה והזדעזעתיא

  .המקרה המקום עבר שיפוץ יסודי ואני אפילו מצאתי לנכון לדווח על השיפוץ למשרד הבריאות

  

  :סנגור טוען לעונשה

ל כראוי ובנוסף מחזיק ומעסיק משגיח בית העסק פוע.  שנה20-דובר בבית עסק שקיים למעלה ממ

, עד עובר לאירוע לא הייתה שום תקלה עם בית העסק הזה וגם לאחר האירוע, לראיה. כשרות

עובר , בית העסק. לא נפתח נגדם שום תיק נוסף,  שנים3למרות שמדובר במקרה שארע לפני 

פה ומבצע הדברה שמגיע מדי תקו, לאירוע ועד היום מעסיק מדביר חרקים מזיקים ותיקנים

זו הפעם . 2/במ- ו1/התקבלו וסומנו במ. מגיש חשבוניות רלבנטיות לאותה תקופה. במקום

הנאשם שיתף פעולה עם משרד . ש"הראשונה ובתקווה שהאחרונה שהחברה מגיעה לביהמ

כ מדובר בעבירה על פי תקנות העבירות המנהליות ומדובר בעבירה שיש בצדה "בדר. הבריאות

ש האופציה להגיש כתב אישום "כ היועמ"קצוב ורק בנסיבות אחרות שמור לבקנס מינהלי 

מדובר בהודאה של .  1000₪כ קנס מינהלי שגובהו "בפליליים כנגד חברה כאשר הכלל הוא בדר

גם עצם העובדה . חיסכון בזמן שיפוטי לאחר שקיבל ייעוץ משפטי, לקיחת אחריות, הנאשמים

י לחלוטין והוא הורשע היא כבר ענישה בפני עצמה כאשר שהוגש כנגד נאשם מחוסר עבר פליל

 7-נשוי ואב ל. ישוב חרדי, הנאשם מתגורר בכפר חסידים. מדובר באדם נורמטיבי ללא רבב בעברו

היום הילדים בעצם ממשיכים את בית העסק ועושים כמיטב יכולתם לספק מוצרים ברמה . ילדים

 הסדרי טיעון ואני סבור שלאור מצבם האישי הכלל שבתי המשפט מאמצים, כפי שידוע. גבוהה

בנסיבות האלה אני סבור . תוך השקעת עשרות אלפי שקלים, והשיפוץ היסודי שנעשה לאחר מכן

לגבי הקנס אבקש לפרוס . שההסדר סביר גם לפי הלכת פלוני ופסקי הדין שבאו בעקבות ההלכה

  . אותו למספר תשלומים

  
    ד י ן-ג ז ר  

  
העוסקת בקליית בוטנים וגרעינים , 510982291. פ.ח, )עפולה(עיני המגדל הנאשמים חברת גר

 בני ברק ומנהלה מר פישל צבי הורשעו על פי הודאתם ובמסגרת 12בוטינסקי 'ברחוב ז, למכירה
דליה קידר '  מכרו הנאשמים לגב17.9.03 -על פי כתב האישום ב.  הסדר טיעון בשיווק מזון פגום

  .  הכילה עכבר שעבר תהליך קלייהשקית גרעינים שחורים ש
  

ד מושקוביץ להשית "א והסנגור עו"חן מפמת-ד ספיר"עו, במסגרת ההסדר המליצו בפני התובעת
  . ולחייבם לחתום על התחייבות בסכום שגובהו לא הוסכם ₪ 10,000על הנאשמים קנס כולל בסך 
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והצליחו  להגיע , לא מיוצגיםכשהם .  3.11.05ש כבר ביום "יאמר כי הנאשמים הופיעו בפני ביהמ
הודו והורשעו באותו מעמד והתביעה המליצה במסגרת , בהתאם לו. להסדר טיעון עם התובעת

ש לא כבול בהסדר ככל "לאחר שהובהר לנאשם שביהמ.  6,000₪ההסדר להסתפק בקנס בסך 
רה עתר הנאשם להרשות לו לחזור מהודאתו בשמו ובשם החב, שהוא מתייחס לתוצאה העונשית

  .  לפרוטוקול5' כעולה מהחלטה בעמ, והדבר ניתן לו
   

כאמור לעיל ההוכחות לא נשמעו היום . שמיעת ההוכחות נקבעה לתאריך היום, הנאשמים כפרו
  .כ הצדדים"לנוכח ההסדר המחודש שהושג בין ב

  
חן לא התעלמה מחומרת העבירה ולמרות זאת לאור ההשתלשלות ביקשה - ד ספיר"עו, התובעת
  . את ההסדרלכבד 

  
רייכרט ואת ' גב, במסגרת הטיעונים לעונש השמיע הסנגור את המפקחת מטעם משרד הבריאות
והתנאים בו , המתלוננת עצמה ומדברי שתיהן עולה שלאחר האירוע עבר העסק שיפוץ יסודי

כמו כן ביקש הסנגור ליתן משקל לקולא לעברם הנקי של הנאשמים . שופרו עד לבלי הכר
.  שנה ולעובדה שזו הסתבכותם היחידה לפני ואחרי תאריך העבירה20-ום למעלה מהעוסקים בתח

הוא ביקש לקבל שהנאשמים עשו ועושים לשמירת הניקיון בעסק שלהם כעולה מחשבוניות 
  .המוכיחות תשלום למדביר שהציג בפני ומנהלים את העסק כדין וברישיון במשך כל שנות קיומו

  
צדדים ושקלתי מכלול הנסיבות הגעתי למסקנות כ ה"לאחר ששמעתי את טענות ב

  :כדלקמן
  ש " עמדת הצדדים וביהמ–הסדרי טיעון   .א
חזקה על התביעה שהיא מפעילה שיקול דעת מקצועי לפני שהיא מתקשרת בהסדר , ככלל  . 1

נסיבותיו , ביניהן עברו של הנאשם, טיעון ומתחשבת במכלול הנסיבות הרלבנטיות
על התביעה להביא בפני . נשוא ההרשעה ורמת הענישה הראויהמהות העבירה , האישיות

  .ש את מכלול שיקוליה כדי שאפשר יהיה לבדוק אותן"ביהמ
, נוהגים בתי משפט לכבד הסדרי טיעון סבירים, לאחר בדיקת שיקול דעתה של התביעה  .2

של כלל הציבור מחד גיסא והנאשם , לכאורה, המאזנים בין האינטרסים הנוגדים
 וראשית 60-ראו לעניין זה פסקי דין עקביים החל מסוף שנות ה. י מאידך גיסאהספציפ
מדנית '   שילוח נ6675/95דרך עפ  , מדינת ישראל'  בחמוצקי נ532/71בעפ , 70- שנות ה
 מיום 1958/98פ "ע, ד המסכם"מדינת ישראל ופסה'  פלדר נ1312/93דיון נוסף , ישראל

  . העליון בהרכב מורחב של תשעה שופטיםשיצא מלפני בית המשפט, 25.12.2002
ועל בית המשפט האחריות " סוף פסוק"יחד עם זאת הלכה היא שהסדר טיעון איננו   . 3

בוחן , בית המשפט לא קשור בהסדר אליו הגיעו הצדדים. עונש המוטל על נאשםלהסופית 
ר חורג ביניהם בדיקה אם אין ההסד, תוך התייחסות לעקרונות כלליים, כל מקרה לגופו

ממדיניות ענישה ראויה ואם יש בו תגובה מתאימה לעבירות נשוא ההרשעה במקרה 
סרגיי ' י נ"מ) א"מחוזי ת (1097/01ח "בתפד "ראו לעניין זה פסה. הספציפי שבפניו
 שבו נקבע מפי ,י"מ' יוסף סעדה נ) א"ת (70145/02ועפ , )לא פורסם(ואירינה שכטמן 
ש איננו " עולה שביהמ1958/98ר כי גם מההלכה שבעפ השופטת ברלינ' הרכב בראשות כב

.  יכול להסתתר מאחורי גבה של התביעה ודבריה של התביעה אינם בבחינת סוף פסוק
. בין שיקולי ענישה כלליים והסדר הטיעון המוצע ועל בית המשפט לערוך איזון ראוי

רו של הנאשם על ל שהאיזון לא נשמר ודחה ערעו" הנ70145/02ש המחוזי מצא בעפ "ביהמ
'  גלישקו נ4886/02 בעפ ש העליון"כך גם ביהמ. גזר דין שהחמיר עמו מעבר להסדר טיעון

   .י"מ
  . מדיניות הענישה ביחס לעבירה נשוא ההרשעה בתיק זה  .ב

  מדיניות ענישה ראויה משמעה תגובה שיפוטית בגין המעשה נשוא ההרשעה שיש בה   . 1
על מנת שהעונש יהיה בעל משמעות מחנכת . בירותלהגשים את מטרת המחוקק ולשרש ע

תוך התחשבות במכלול נסיבות , ומרתיעה הוא חייב להיות פרופורציונאלי לעונש הקבוע בחוק
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 1399/91פ "ד בע"ראו לעניין זה פסה. נטילת אחריות ונסיבות אישיות, ביניהן הודאת הנאשם
   .י"מ' ימה נ'אבו נאג 5106/99פ " וע.י"מ' ליבוביץ נ

ש שאין לו נסיבות אישיות ונימוקים אישיים "ויודגש שכמעט אין נאשם המובא לביהמ  . 2
התחשבות יתר בנסיבות אישיות עשויה להפוך ענישה לפנים . להצדקת התנהגות עבריינית

הרשויות , משורת הדין לענישה שהיא בגדר שורת הדין ותהיה בעלת מסר הרתעתי שלילי
  . לאכיפה ושלום הציבור ובריאותו יופקרותישארנה נטולות כלים יעילים 

לצו הפיקוח על ) 4 (2לא בכדי החמיר המחוקק בענישה  בגין מכירת מזון פגום בניגוד לסעיף.  3
לחוק הפיקוח על ) 4) (ג (39 ביחד עם סעיף 1958-ח"תשי) איכות מזון(מצרכים ושירותים 

'  א39נהלי תאגיד בסעיף  תוך הטלת אחריות אישית על מ1957-ח"מצרכים ושירותים תשי
  .  26,100₪וקבע לצידה שנת מאסר וקנס מקסימלי בסך , לחוק

כשקהל הצרכנים סומך על היצרן , השימוש במזון מוכן הוא תופעה נפוצה ההולכת ומתרחבת.  4
ומאמין שהוא מקבל בתמורה לכספו מזון נקי מגופים זרים שעשויים לפגוע , והמשווק
יא שהצרכנים הנפגעים מעבירות כאלה ממעטים להתלונן כך תופעה ידועה ה. בבריאותו

  .  שרק במקרה חמור מובא המוצר לבדיקה והעבירה מתגלית
המציאות שפורטה לעיל מחייבת תגובה שיפוטית שיהיה בה להוציא מן הכוח אל   . 5

יהיה גזר הדין היוצא מלפני בעל מסר הרתעתי , שאם לא כן, הפועל כוונת המחוקק

  .שלילי

חובתי ליתן משקל בכורה לאינטרס הציבורי ולהעדיפו על האינטרס , לאור האמור לעיל  . 6
מכאן התלבטותי הקשה מאוד אם ראוי ההסדר המשופץ שהובא בפני . האישי של הנאשמים

, במיוחד שעד היום המתלוננת לא פוצתה וכשמדובר בגוף זר. ש יכבד אותו"היום שביהמ
 ואף על פי כן הוא חדר בשלמותו למוצר ועבר תהליך דוחה ומחליא שמימדיו אינם קטנים
ש "לא נראה לביהמ. חסרו בו רק הזנב וחלק מגפיו, קלייה ולכשאותר בבית המתלוננת

זוהי אחת העבירות החמורות , שתיתכנה נסיבות חמורות מאלה ובתחום עבריינות המזון
  . אם לא החמורה שבהן, ש זה נתקל בה"ביותר שבימ

איננו מתעלם מהנאשם הספציפי , בית המשט הגוזר את הדין,  וכאמור לעיל,יחד עם זאת  . 7
כמו כן נותן . תהא העבירה נשוא הרשעתו חמורה ככל שתהא, שבפניו ומנסיבותיו האישיות

בית המשפט משקל לעמדת התביעה ולהסדר הטיעון אליו הגיעה עם הסנגור ואיננו ממצה 
עפ , ש העליון בהילכת פלוני"ילכת ביהמבהתאם לה.  עם הנאשם את מלוא חומרת הדין

ובמקרה כזה העונש המוטל בפועל הוא מעין פשרה בין העונש הראוי לעונש , 1958/98
ובעובדה שמי שמעולם  ₪ 26,100תוך התחשבות בעובדה שהקנס המקסימלי הוא , המוצע

  .כ איננו נשלח למאסר בפועל עם הרשעתו הראשונה"בדר, לא הורשע בעבר
הגם שהוא מקל מאוד עם הנאשמים וזאת , ההתלבטות החלטתי לכבד את ההסדרלמרות   . 8

במיוחד לנוכח השיפור המשמעותי שעשו בעסק מיד לאחר גילוי העבירה ושיפצו אותו מן 
ועל מנת לעודדם להמשך תיפקוד , כפי שהמתלוננת עצמה העידה בפני, המסד ועד הטפחות

  :בלבד וגוזרת על הנאשמים כדלקמןנורמטיבי אני מקבלת את ההסדר בחריגה קלה 

 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל 8 -שישולם ב ₪ 10,000קנס כולל בסך  .1
הנאשם ישלם ,  3000₪החברה תשלם .  לחודש שאחריו1 ובכל 1.4.2006 –מ 

7,000₪ .  
  

שנראה לי שראוי שתזכה בו מיד ואם בהליך ,  3000₪פיצוי למתלוננת בסך  .2
  .כמובן שהפיצוי הזה ילקח בחשבון, אותהאזרחי יוחלט לפצות 

  

  .1.3.2006הפיצוי יופקד לזכות המתלוננת בקופת בית המשפט עד ליום  .3
  

תעמוד היתרה , הקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, היה והפיצוי .4
  .לתשלום מיידי



  

      
   בתי המשפט

  יפו-בית משפט השלום תל אביב  003994/05פ  
  

  21/02/2006  :תאריך   שפירא-השופטת דורית רייך ' בכ  :בפני
  
  
  

6

  

 לחתום בשמו ובשם החברה על שתי התחייבות בסך 1אני מחייבת את הנאשם  .5
שבמשך שנתיים מהיום לא יעבור מי מהם את העבירה שבה , אחתכל  ₪ 20,000

  .  הורשעו בתיק זה
  

או לא יחתום על ההתחייבויות / את הקנס שהוטל עליו ו2לא ישלם הנאשם  .6
  . יום60 -יאסר ל

  

  .המוצג להשמדה .7
   

  . יום מהיום45הודעה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 
  

  .במעמד הצדדים) 2006פברואר  ב21(ו "תשס, ג בשבט"ניתנה היום כ
  

                                                                                  
  שופטת, דורית רייך שפירא

  
  
  

  י'אורלי אמברצ: קלדנית

  
  
  
  
 


