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  סגן נשיא, השופט זכריה כספי' כב : לפני

 

  מדינת ישראל    

ד יוסי "עו, ד מיכל רוזן עוזר"עוכ "באמצעות ב

     ד עומרי קופלר"עוד יוחאי בן שמואל ו"עו, אלון

 

 המאשימה

                                                                                                     נגד

 

  יוסף בן גדליה שטיינמץ

ד משה "ד בועז בן צור ועו"כ עו"באמצעות ב

 מזור

 הנאשם

  1 

  2 

  3 
>#3#<  4 

 5  גזר דין

  6 

  7 

  8 

 9  ההסדר

 10במסגרת ההסדר . במיוחס לו בכתב האישום המתוקן, מכוח הסדר טיעון, הנאשם הודה והורשע

 11,  חודשי מאסר בפועל5הגיעו הצדדים להסכמה עונשית לפיה יעתרו לגזור על הנאשם עונש של 

 12  .שירוצו בעבודות שירות וכן עונש מאסר על תנאי

 13,  הכתוב ובתמונה המובאת על ידי להלןכי בפירוט זה של, כפי שעשיתי בגזרי הדין האחרים, אדגיש

 14אודות , בהמשך, כך גם באשר למה שכתבתי.  בלבד6יש משום התייחסות לעניינו של הנאשם 

 15  . המשמעויות של מה שמצטייר מתוך כתב האישום המתוקן והמסקנות המשתמעות מאלה

  16 

  17 

  18 
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 1  מעשי הנאשם והרשעתו

 2הנאשם .  ומעורבים נוספים בפרשהבתחילת כתב האישום מביאה המאשימה פרטים אודות הנאשם

 3כיהן כמנהל , כאשר במועדים הרלוונטיים לכתב האישום, 1982הינו עובד רשות המיסים מאז שנת 

 4 כיהן קי מצא'ג. מתוקף תפקידו זה שימש הנאשם כעובד ציבור. תחום יבוא אישי ורכב במטה המכס

 5  . 2006כמנהל רשות המיסים החל מינואר 

 6בעל קשרים עם עובדים רבים ברשות , איש עסקים ורואה חשבון,  גורקובי בןהנאשם הכיר את 

 7. בין השניים שררו קשרי חברות קרובים והם נפגשו באותן שנים. 2004-2005בין השנים , המיסים

 8, וכן חבר במועצת עיריית ירושלים, יבואן ואיש עסקים, וליורם קארשיכי לבן גור , הנאשם ידע

 9ביקש , 2006החל ממארס , לכל המאוחר, במועדים שונים. ינויווהם סייעו למ, השפעה על מצא

 10בן גור פנה למצא וביקשו . הנאשם מבן גור לסייע לו בקידומו ובמינויו לתפקיד גובה מכס אשדוד

 11, על  אף שמצא  לא היה מעוניין בקידום זה. כדי להתרשם ממנו באופן אישי,  להיפגש עם הנאשם

 12העלה מצא בפני הנאשם במסגרת פגישה , מנת לרצות את האחרוןעל . הוא נעתר לבקשתו של בן גור

 13  . כי הנאשם ימונה לעוזרו האישי לענייני מכס, את האפשרות, שנערכה ביניהם

 14כי התפקיד אליו מבקש הנאשם להתמנות חשוב , את המינוי וביודעו, בכל זאת, על מנת לקדם

 15  .לקידום המינויפעל בן גור כדי לרתום גם את קארשי , לאינטרסים של קארשי

 16בן גור . שהיה בדרכו לפגישה עם מצא בביתו, לקארשי, בידיעת הנאשם,  פנה בן גור11/5/06ביום 

 17הוא הבהיר . כדי שימנה את הנאשם לתפקיד, ביקש מקארשי לשתף עימו פעולה וללחוץ על מצא

 18  .כי קידום זה של הנאשם יסייע לאינטרסים של קארשי עצמו, לקארשי

 19שיפעל , על מנת ליצור מחויבות של הנאשם כלפיו ובציפייה,  לבקשה לסייע למינוינעתר, זה האחרון

 20  .עבורו במסגרת מילוי תפקידו

 21כי המליץ בפני מצא על מינויו לתפקיד גובה מכס , ודיווח לו, שוחח קארשי עם הנאשם, בהמשך

 22כי אינו , יר לוהנאשם הבה. וכי מצא הציע שהנאשם ישקול כחלופה את מינויו לתפקיד עוזרו, אשדוד

 23, כי חשוב שיסייע לו להתמנות לתפקיד גובה מכס אשדוד, מעוניין בתפקיד העוזר והדגיש בפניו

 24שב והדגיש הנאשם , בהמשך. בו יוכל לסייע לאינטרסים של קארשי מול הרשות, תפקיד בעל עוצמה

 25 לעסקיו של כדי לסייע, ועמד על העוצמה הרבה שבתפקידיו במכס, שיגמול לו על סיועו, לקארשי

 26  .להבדיל מתפקיד העוזר המוצע, קארשי

 27שוחח קארשי עם , במקביל לפעולותיהם של קארשי ובן גור לקידום הנאשם, 2006בתחילת יוני 

 28. השייכת לו ומעוכבת בתחנת המכס באשדוד, שיסייע לו לשחרר מכולה, הנאשם וביקש ממנו

 29כיצד לפעול על מנת לפתור את טיפל בה באופן אישי והנחה את קארשי , הנאשם נעתר לבקשה

 30  .כי שחרור המכולה היה בניגוד לנהלי המכס, אין כל טענה. הבעיה לשביעות רצונו



  
 

  
  בית המשפט המחוזי מרכז

, פרקליטות המדינה 6366-07-09 פ"ת
  'מצא ואח' לית נכמחלקה כל

  

  2011 יולי 21  
  

  

 4235

 1כי מקרה זה ממחיש את החשיבות , הבהיר הנאשם לקארשי, מיד לאחר פתרון בעיית המכולה

 2 השיב, בתגובה לדבריו. בקידומו לתפקיד גובה מכס אשדוד, עבור קארשי, והכדאיות העסקית

 3  . כי אכן עליו להיות בתפקיד הבכיר ביותר במכס אשדוד, קארשי לנאשם

 4  .בן גור וקארשי המשיכו בניסיונותיהם לסייע לנאשם להתמנות לתפקיד, גם במהלך חודש יולי

 5בירר שוב , וברצותו לרצות את קארשי ובן גור, שלא היה מעוניין למנות את שטיינמץ לתפקיד, מצא

 6כי , קארשי השיב למצא. בתפקיד עוזרו לענייני מכס, בכל זאת, אם הנאשם מעוניין, עם קארשי

 7  .הנאשם אינו מעוניין בתפקיד זה

 8ו להתמנות לתפקיד קצין מטה הפעם הזאת בבקשה לסייע ל, פנה הנאשם לבן גור, 2006בספטמבר 

 9בן גור החל לפעול למען קידום זה "). פ"הקמר: "להלן(לענייני הרשות הפלשתינית ברשות המיסים 

 10  .של הנאשם לתפקיד ועדכן אותו במהלכיו ובפעולותיו

 11בפגישה הבהיר מצא . כדי לדון עמו ברצונו להתמנות לתפקיד,  נפגש הנאשם עם מצא19/9/06ביום 

 12יחד עם . לב זה אין לו מועמד מועדף מטעמו לתפקיד והורה לנאשם להגיש מועמדותוכי בש, לנאשם

 13  .יורה לנאשם להסיר מועמדותו, ככל ויעדיף מועמד אחר בעתיד, זאת

 14קארשי הבטיח . פ"עדכן הנאשם את קארשי ברצונו להתמנות לתפקיד הקמר, 2006במהלך אוקטובר 

 15בשלהי אותו . מול המכס, הקשורה בעסקיו, בפתרון בעיה, כי יסייע למינויו ובמקביל ביקש סיועו, לו

 16גם בעניין שחרור . לשביעות רצונו של קארשי, סייע הנאשם לקארשי לשחרר מכולה מהמכס, החודש

 17  .לפיה הדבר נעשה בניגוד לנהלי המכס, אין טענה,  מכולה זו

  18 

 19מה והפרת מרבביצוע של עבירת , הורשע הנאשם בהתאם לכתב האישום המתוקן, על פי אלה

 20  . לחוק העונשין284לפי סעיף , במילוי תפקידו, הפוגעת בציבור, אמונים

  21 

 22  עדי האופי

 23  . מסירותו ונכונותו לסייע לכל דורש, שסיפרו על אופיו הטוב, בעבור הנאשם העידו עדי אופי אחדים

  24 

 25היתה המפקדת של , 2006 -  2002ששירתה כקצינת העיר ירושלים בשנים , ל דורית יצחק"סא

 26היא סיפרה . כמודיע נפגעים ומנהל אירועי נפגעים, סרן-ששירת כאיש מילואים בדרגת רב, הנאשם

 27הוא ביצע .  שנה30כמעט , במסירות ובהתמדה, על התפקיד הקשה הזה וכיצד מילא אותו הנאשם

 28  . אמרה, פתיות אין קץאת כל הכרוך בו ברגישות ובאכ

  29 

 30 20 -מכיר את הנאשם במשך כ, שאז פרש, שהיה ראש מינהל המכס עד לפני כשלוש שנים, עמי סגל

 31יוזם ומאוד , הוא תיאר את הנאשם כחרוץ. היה הנאשם פקודו,  השנים עד פרישתו10ובמהלך , שנה

 32ו תרומה רבה בתחום תיפקד היטב והיתה ל, למרות האימפולסיביות שלו והאמירה הישירה. מקצועי
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 1גם הוא סיפר על נכונותו לסייע לאחרים . כולל בשינויי חקיקה וקידום תהליכים בתחום, ענף הרכב

 2  . והזכיר גם את רצונו של הנאשם להתקדם בתפקידיו

  3 

 4א ועל "סיפר על זק, מכיר את הנאשם בתחילת דרכו בארגון, א"ר ארגון זק"יו, זהב-יהודה משי

 5שימש הנאשם ציר מרכזי שדרכו , במסגרת הקשר הזה. עם הצבא, יוהקשר של הארגון ומתנדב

 6. אל הצבא, שהגיעו לזירות של תאונות ופיגועים, א בשטח"ממתנדבי זק, הועבר מידע הנוגע לחיילים

 7עד היום עומד הארגון בקשר עם . א והעביר להם קורסים מסודרים"הנאשם הדריך את מתנדבי זק

 8  . בנאשם עצמו, הוא תולה הרבה מן הידע והניסיון של המתנדבים. כאיש מילואים של הצבא, הנאשם

  9 

 10היא סיפרה . בשל דברים שבצנעת הפרט, העידה בדלתיים סגורות, אשת הנאשם, סימונה שטיינמץ

 11היא סיפרה גם על הפגיעה שנפגעה . על המשפחה ועל תפקודו המסור של הנאשם כאבי המשפחה

 12בשל , ולטעמה שילמה המשפחה עונש כפול ומכופל, םכתוצאה מן הפרסומים אודות הנאש, המשפחה

 13  . כך

  14 

 15  טיעוני הצדדים

 16כ המאשימה הבהיר את שיקולי המדינה בהגעה להסדר עם הנאשם ובהצעה המשותפת של "ב

 17שעיקרם , הוא עמד בקצרה על הערכים המוגנים שבעבירת הפרת האמונים. הצדדים באשר לענישתו

 18שימור , הרחקת השחיתות ממוסדות הציבור, עובדיההקפדה על טוהר המידות של המערכת ושל 

 19  . אמונו של הציבור במערכות ועוד

 20המשפט העליון בכל הנוגע לעבירה זו ולמגמת -ידי בית-הוא הפנה לפסיקה ולדברים שנאמרו על

 21  . ההחמרה בה

 22התמונה המצטיירת מעובדות כתב האישום מצביעה על פגיעה חמורה בערכים המוגנים על ידי 

 23עדיין היה , עובדי הרשות, למרות שהנאשם הוא הזוטר בתפקידו מבין כל יתר הנאשמים. העבירה

 24אותה , בידיעה שהשפעתם, בפנייתו לגורמים אינטרסנטים. מה שמחמיר בנסיבות, בעל מעמד בכיר

 25. יש לה יסוד מחמיר מרכזי, מקורה בסיוע שנתנו למינוי ראש הרשות, ביקש לצורך קידומו שלו

 26מפעיל הנאשם את קארשי ובן גור ליצור מנוף של לחץ על ראש ,  בכתב האישוםבשיחותיו שצוטטו

 27הוא גם מבהיר לקארשי מדוע חשוב למנותו . הרשות והוא פועל ומפעיל כדי להשיג את מטרתו

 28  . משום שמינוי כזה יועיל לקארשי, לתפקיד גובה מכס אשדוד

 29א אדיש לסכנה הטמונה בסוג זה של כשהו, גם שהפניות הקודמות לא צלחו, שוב ושוב, הנאשם פונה

 30  . לבין שני אנשי עסקים אינטרסנטיים, עובד ציבור, קשר בין עובד הרשות
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 1ונטילת , ובהם הודיית הנאשם, הוא עמד בפירוט על כל השיקולים שהנחו את התביעה בהסדר זה

 2תיקונם שיש בהם מסר ציבורי חשוב של מי שמכיר בפסול התנהגותו ומקל על , האחריות על מעשיו

 3, היעדר עבר פלילי ומעמדו של הנאשם בקרב כל יתר הנאשמים, גם חיסכון בזמן שיפוטי. של דברים

 4  . שימשו למתווה ההסדר ולענישה המוצעת, עובדי הרשות

 5  . כהצעת הצדדים, כן ביקש לכבד את ההסדר ולהשית עליו את העונשים-על

  6 

 7ירה כניסיונות בלתי ראויים להסתייע והגד, כ הנאשם מיצה את יסוד העבירה בה הודה הנאשם"ב

 8באופן שגם סוגיית מינוי יכולה לבוא בגדרי , כאן נחצה קו פרשת המים. באחרים לשם קידום

 9  . הקודקס הפלילי

 10הוא הדגיש . עליו סיפר גם בחקירתו, הוא תיאר את תפקידיו של הנאשם ואת רצונו הטבעי להתקדם

 11. למרות ההסתייעות הבלתי לגיטימית שלו, פקיד אחרהוא לא קודם בכל ת, כי בסופם של דברים, גם

 12הנאשם מדבר , לטעמו. כ הנאשם עמד גם על הדברים שצוטטו מדברי הנאשם בהקלטות שיחותיו"ב

 13הוא לא , באשר פעל בעבור קארשי, מנגד. אך ישיר ופתוח, בצורה בוטה וברור כי הטון לא היה ראוי

 14שיש בו , כזה הוא הנאשם, שכן, ה במסגרת הכלליםגם  סיועו למאות פונים נעש. סטה מנהלי המכס

 15  . יסודות טובים של רצון לעזור ולסייע לאחרים

 16  . אלא שהרקורד שלו ראוי מאוד, לא רק שאין לו עבר פלילי

 17לא נגזרו עונשי מאסר , המצביעה על כך שגם בעבירות חמורות יותר, גם הוא הפנה לפסיקה מתאימה

 18  . קלים מן העונש המוצע בענייננו, ולעיתים הוטלו כאלה, בפועל

 19עברו המקצועי הוא ללא דופי . מושהה מעבודתו,  שנות עבודה25 -לאחר למעלה מ, הנאשם היום

 20. אך זהו חלק מההליך המשפטי, שמו הוכתם, מחיר אישי כבדהוא משלם . והוא זכה להערכה רבה

 21והכל למרות , את המחויבות החברתית שלו, הוא ביקש לציין לחיוב את התכונות החיוביות של מרשו

 22  . ל"כנכה צה, נכותו

 23גם הוא . נראה כי הסכמת הצדדים היא הסכמה ראויה, כאשר משקללים את כל המרכיבים הללו

 24  . יעוןביקש לקבל את הסדר הט

  25 

 26כך חונך בבית וכך הוא מחנך . כי היה עובד ציבור מקצועי ואכפתי, הנאשם סיפר על עצמו והדגיש

 27כמו גם , הפגיעה בו קשה. ובפועל הוא גם לא קודם, לא היתה לו כוונה לסטות מן השורה. את בנותיו

 28יחד ,  שתמכה בו,כולל רעייתו, על פי מה שהשמיעו עדי האופי. זו פגיעה כלכלית וחברתית. במשפחה

 29  . כי בית המשפט יגיע להחלטה הנכונה, ביקש, לאורך כל הדרך, עם בנותיו

  30 

  31 
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 1  שיקולי הענישה

 2, המבוסס על פניותיו לשני גורמים חיצוניים, הנאשם הורשע במעשה של הפרת אמונים

 3על מנת שיסייעו לו בקידומו , )בתחילה פנה לבן גור אשר הפנה אותו גם לקארשי(אינטרסנטיים 

 4, שהיה נתון להשפעתם, כי הם יפעילו לחץ על ראש הרשות, הוא ביקש. אישי ברשות המיסיםה

 5שאז יוכל לסייע לעסקיו , את זאת עשה תוך הדגשת החשיבות שבקידומו לתפקיד מסויים. לצורך כך

 6  . של קארשי ובכך יגמול לו על סיועו

  7 

 8יבורי ועל חובותיו של עובד על בסיס פעולתו של המינהל הצ, הרבה, בגזרי דין קודמים עמדתי

 9מבוסס על הצורך להבטיח התנהגות ראויה של עובדי , בכל הנוגע להפרת אמונים, האיסור. הציבור

 10ראה האמור על . לשמור על טוהר מידותיהם ולשמר את אמון הציבור במערכת השלטונית, הציבור

 11, 749, )2(י מח"פד, שלההיועץ המשפטי לממ' סויסא נ 7074/93צ "בג-ב, הנשיא דאז ברק' ידי כב

 12  .777' בעמ

 13הנשיא ' עמד כב, 402 - 401בעמודים , 345, )4(י נט"פד, שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ "דנ-גם ב

 14הזכירה ערכים אלה בסדר , ביניש, כתוארה דאז, השופטת' כב. על הערכים המוגנים האלה, דאז ברק

 15הבטחת טוהר המידות של עובדי , ריהבטחת פעילותו התקינה של המינהל הציבו: החשיבות שלהם

 16  . הציבור והבטחת אמון הציבור בעובדי הציבור

  17 

 18  . כי בהתנהגותו פגע הנאשם בכל אחד מערכים אלה, סבורני

 19ולהפעיל , כדי לקבל סיוע משני גורמים חיצוניים, ביוזמתו, פעל, בדרך פסולה ובלתי ראויה

 20כי האחד מקורב לרשות , הוא ידע. פץכדי לקדמו לתפקיד בו ח, באמצעותם לחץ על ראש הרשות

 21  . סייע גם לקידומו לתפקיד זה, שכן, המיסים ולעובדיה והוא בעל השפעה של ממש על ראש הרשות

 22וזה גם נעתר לבקשה , אם ימונה לאותו תפקיד, כאיש עסקים, עם האחר דיבר על היתרון שיקום לו

 23יפייה שיפעל עבורו במסגרת מילוי על מנת ליצור מחויבות של הנאשם כלפיו ובצ, לסייע למינוי

 24  . ושוב הפעם, והדברים חזרו ונשנו פעם ופעם נוספת. תפקידו

 25לא נהג בדרך הוגנת , על פי הכללים ואמות המידה הראויות, הנאשם לא פעל בדרך תקינה, אין ספק

 26ני והוא חיו, ככלל, שהוא תנאי הכרחי לתפקוד עובדי הציבור, ובכך פגע גם באמון הציבור, וישרה

 27  . לשמירה על המסגרות החברתיות

  28 

 29התגובה העונשית הראויה על מעשים כאלה צריכה להתבסס על מדיניות הענישה של העת האחרונה 

 30המגמה של השחתת השירות , אם לא יוצב כנגד מעשים מסוג זה רף ענישה גבוה. בעבירות אלה

 31ראה . י עבריינים בתחום זההמשפט כלפ-הציבורי תוסיף ותגדל ורבים יראו בכך גישה מקלה של בתי



  
 

  
  בית המשפט המחוזי מרכז

, פרקליטות המדינה 6366-07-09 פ"ת
  'מצא ואח' לית נכמחלקה כל

  

  2011 יולי 21  
  

  

 4239

 1כי רף הענישה , מובן. פורסם באתר נבו, 20.6.11מיום , מדינת ישראל' מצא נ 2144/11פ "ע-האמור ב

 2  . צריך להיות מותאם למעשיו של הנאשם, במקרה זה

  3 

 4הוא מילא , כפי שתיארו אותו עדי האופי. עומדות לנאשם הודייתו ונטילת האחריות על מעשיו, מנגד

 5ולא משך ידו גם מסיוע לאזרחים , במסירות ובנאמנות, במהלך שנים הרבה, יו ברשותאת תפקיד

 6הרבה מעבר , פעל ברגישות ובמקצועיות, ואף מחוצה לו, בשירות המילואים הארוך שלו. שפנו אליו

 7גם משפחתו ספגה . היום הוא מושעה מעבודתו ונפגע כלכלית וחברתית. לדרישות הפורמאליות

 8  . מהלומה

  9 

 10, נראה, אל מול הנסיבות האישיות, כנזכר, עמיד אני את העבירה שביצע ואת משמעויותיהכאשר מ

 11בכך יישמר גם האינטרס הציבורי . כי הצדדים הגיעו להסדר המשקף את האיזון הראוי בין כל אלה

 12  . אני מקבל את הצעתם לענישה, לפיכך. באמצעות הענישה המאוזנת והמותאמת לנסיבות כולן

  13 

 14  הענישה

 15  :וזר על הנאשם את העונשים הבאיםאני ג

  16 

 17פי - על, בחוות הנוער הציוני בירושלים,  חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות5  .1

 18  . המלצת הממונה על עבודות שירות

 19במפקדת מחוז , 08:30בשעה , 2.8.11הנאשם יתייצב לתחילת ביצוע עבודות השירות ביום   

 20  . לצורך קליטה והצבה, שבע-יחידת עבודות שירות בבאר, דרום

  21 

 22עבירה מסוג עוון או פשע , שלא יעבור במהלך תקופה זו,  שנים3 - חודשי מאסר על תנאי ל6  .2

 23  . 1977-ז"התשל, עונשיןשל חוק ה' לפרק ט' וה' המנויות בסימנים ד

  24 

 25  .  ימים מהיום45זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 
>#4#<  26 

  27 

 28   . במעמד הצדדים21/07/2011, א"ט תמוז תשע"יניתן והודע היום 

   29 

  

  שופט, כספי זכריה
  סגן נשיא

  30 




