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  שופטת תרצה שח� קינ!לפני כבוד ה

  
  מאשימהה

  
  מדינת ישראל 

  
  נגד

 

   513983643  חברות גוטובסקי שינוע והובלות בע"מ 1.  נאשמי�ה

   511764839  חברות חומרי בני! בע"מ �כה! לוי  2.

   032206203  ת.ז. עזרא גוטובסקי 3.

   058819236  ת.ז. זאב ארביב 4.

   038257234  ת.ז. מיכאל כה! 5.
  1 

#>2<#  2 
 3  נוכחי�:

 4  עו"ד אס� תומר –ב"כ המאשימה 

 5  עו"ד נחמי פיינבלט – 4ב"כ הנאש� 

 6  בעצמו 4הנאש� 

 7 פרוטוקול

  8 

  9 
#>5<#  10 

 11  4גזר די! לנאש� 

  12 

  13 

 14 14(ו 4 סעיפי� לפי, רישיו' ללא בעסק עיסוק של בעבירות הודאתו פי על הורשע 4 הנאש� .1

 15 טעוני עסקי�( עסקי� רישוי לצו 1 סעי� ע� ביחד 1968 – ח"התשכ, עסקי� רישוי לחוק

 16; לחוק) 2(15 סעי� ע� וביחד לצו בתוספת ד5.1(ו א5.1 ופריטי� 1995 – ה"התשנ), רישוי

 17, עסקי� רישוי לחוק 14 סעי� על עבירות, די' פי על הנדרשות תשתיות ללא מעבר תחנת הפעלת

 18), לפסולת מעבר תחנת( עסקי� רישוי לתקנות) 8(2), 7(2), 2(2 סעי� ע� ביחד 1968 – ח"התשכ

 19, וריח אוויר זיהו� למניעת אמצעי� נקיטת אי; לחוק) 2(15 סעי� ע� וביחד 2013 – ג"התשע

 20(ו) 3(9 סעיפי� ע� יחד 1961 – א"התשכ, מפגעי� למניעת לחוק) 3)(א(11 סעי� לפי עבירות
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 1 לסילוק מאתרי� סבירי� בלתי וריח אוויר זיהו� מניעת( מפגעי� למניעת לתקנות) 4(9

 2 לפי מורשה שאינו לאתר פסולת פינוי של בעבירות); עבירות ריבוי( 1990 – '"התש), פסולת

 3 משרה נושא אחריות בהפרת; 1984 – ד"התשמ, הניקיו' שמירת לחוק) א4)(ב(13(ו 7 סעיפי�

 4 ריבוי( משרה נושא אחריות בהפרת וכ'; 1961 – א"התשכ, מפגעי� למניעת לחוק ג11 סעי� לפי

 5 .1984 – ד"התשמ, הניקיו' שמירת לחוק) א(15 סעי� לפי) עבירות

 6 

 7 .ספטמבר ( מאי החודשי� בי', 2014 בשנת נעברו הנאש� הורשע בה' העבירות .2

 8 

 9 היה 4 הנאש�. 2(ו 1 הנאשמות, חברות שתי מתוכ� נאשמי� 5 כנגד הוגש האישו� כתב .3

 10 3 כשהנאש�, 1 הנאשמת אצל אחראי ופקיד בכיר עובד האישו� לכתב הרלוונטיי� במועדי�

 11 .יורשע לא 3 הנאש� כי הסכימו הצדדי�. ומנהלה 1 הנאשמת של בעליה עת אותה היה

 12 

 13 היתר בי', 11(01(52420 פ"בת, עליו שהוטל מותנה מאסר עונש ועומד תלוי 4 הנאש� כנגד .4

 14 מעבר תחנת הפעלת של עבירה יעבור ולבל, רישיו' ללא עסק ניהול של עבירה יעבור לבל

 15 אלה עבירות בביצוע שהורשע לאחר וזאת, בדי' הקבועות והדרישות התשתיות ללא לפסולת

 16 ").המותנה המאסר עונש: "להל'(

 17 

 18 חוות פי על, שירות בעבודות, המותנה המאסר עונש יופעל לפיו טיעו' להסדר הגיעו הצדדי� .5

 19 הנאש� על כי, ההסדר במסגרת הצדדי� הסכימו עוד. השירות עבודות על הממונה של דעתו

 20 המאשימה ואילו, 1 5,000 על יעלה שלא קנס הנאש� על להטיל עתרה ההגנה. קנס יוטל 4

 21 כי הצדדי� הסכימו מתחילה. 1 20,000  של מס2 יפחת שלא קנס הנאש� על להטיל עתרה

 22 משפט בית של דינו לגזר בהתא� 4 הנאש� חת� עליה 1 200,00 ס2 על התחייבות תופעל

 23 נרשמו לא הנאש� חת� עליו ההתחייבות שבטופס שהסתבר אלא, לציו' בראשו' השלו�

 24 על לעמוד שלא המאשימה כ"ב הסכי� אלה בנסיבות. להימנע התחייב מביצוע' העבירות

 25 יוכל ולא אמצעי� דל 4 והנאש� היות כי הצדדי� הסכימו מלכתחילה. ההתחייבות הפעלת

 26 לחוק 76 סעי� מכוח קנס כדי' ההתחייבות סכו� של דינו יהא ההתחייבות בתשלו� לעמוד

 27 . עליו שיוטל המאסר לעונש חופ� באופ', הקנס חל�, מאסר ירצה וכי 1977(ז"התשל, העונשי'

 28 

 29עניינ� בהגנה  4הערכי� החברתיי� המוגני� המונחי� בבסיס העבירות בה' הורשע הנאש�  .6

 30על שלטו' החוק, הגנה על בריאותו של הציבור, על איכות חייו של הציבור ועל איכות הסביבה. 

 31חשוב קבע כב' השופט פוגלמ' כי " מדינת ישראל נ'  דוד שבתאי 3515/12בפסק דינו ברע"פ 

 32לחזור ולהבהיר מושכלות יסוד. איכות הסביבה וההגנה עליה ה! אינטרס חברתי ראשו! 

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/12035150-m04.doc
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 1במעלה. בריאות הציבור ורווחתו תלויי� בשמירה על הסביבה וביכולתה של החברה להג! 

 2 . עליה"

 3 

 4 . חודשי� 5(כ במש2 נעברו העבירות שכ' גבוהה אינה המוג' בער2 הפגיעה .7

  5 

 6 בה' העבירות בגי' להטיל נוהגי� המשפט שבתי כ2 על מלמדת הנוהגת הענישה של בחינה .8

 7, וזאת. מזאת למעלה וא� שקלי� אלפי עשרות של בסכומי� גבוהי� קנסות, הנאש� הורשע

 8 הנאש� כי הצדדי� הסכימו, בענייננו. מאסר עונש הנאש� על מוטל אי' בה� במקרי� בעיקר,

 9 . שירות עבודות של בדר2 מאסר ירצה

 10 

 11 הוסכ� כאשרואולי א� תקופה קצרה מכ2,  חודשי� 5 במהל2 העבירות נעברו בה' בנסיבות .9

 12 ח40 סעי� הוראת ראו( 4 הנאש� של הכלכלי מצבו ונוכח, יורשע לא 3 שהנאש� הצדדי� על

 13  בס2 קנס לבי' 1 5,000 בס2 קנס בי' נע ההול� הקנס מתח� כי סבורה אני) העונשי' לחוק

15,000 1. 14 

 15 

 16בגזירת העונש המתאי� לקחתי בשיקוליי את ההסדר אליו הגיעו הצדדי�, וכ' את העובדה  .10

 17כי בסופו של דבר לא הופעלה ההתחייבות הכספית שהוטלה על הנאש� בבית המשפט בראשו' 

 18 .11(01(52420לציו' בתיק 

 19 

 20 :הבאי� העונשי� את הנאש� על גוזרת אני, האמור כל לאור .11

  21 

 22 לחוות בהתא� שירות עבודות של בדר2 ירוצה המאסר. וחצי חודשיי� למש2 מאסר  .א

 23 במרכז השירות עבודות את יבצע הנאש�. 7.3.2018 מיו� החל וזאת הממונה דעת

 24 עבודה שעות 7, בשבוע ימי� 5 במש2 וזאת, ג' רמת 16 איינשטיי'' ברח', בי5 (מיאמי

 25, יו� באותו עבד לא א� וג�, העבודה במקו� כנהוג יועסק מ"וחוה חג בערבי ביו�

 26 . מלא עבודה ביו� יחויב, סגור שהמקו� משו� א� ובי' מסיבותיו א� בי'

 27 

 28 יעקב מיראל כלאי רב  בפיקוח תהיינה וה' 7.3.2018 ביו� העבודות ביצוע של תחילת'  .ב

 29 לצור2 השירות עבודות על מפקח לפני להתייצב הנאש� על .0506278591 טלפו'

 30 יחידת, מרכז מחוז במפקדת, 08:00 בשעה, העבודה תחילת בתארי2 והצבה קליטה

 31 .72100 רמלה, 81 ד"ת, שירות עבודות

  32 
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 1, מגוריו בכתובת, יחול א�, שינוי כל על לממונה להודיע עליו כי לנאש� מודיעה אני  .ג

 2, המפקח הנחיות פי על השירות עבודות מילוי אי שכ', הפיקוח בתנאי לעמוד עליו וכ'

 3  . כליאה במתק' ולכליאה להפסקת' להביא עלול

 4 

 5 בבית שנפסק כפי, חודשי� 4  למש2 מותנה מאסר של עונש הפעלת על מורה אני  .ד

 6 לריצוי וזאת, 11(01(52420 פ"בת, 13.9.12 בתארי2, לציו' בראשו' השלו� משפט

 7 וחצי 4 הנאש� ירצה הכל שס2 כ2ר, שהטלתי עליו, למאס ומצטבר חופ� באופ'

 8 . שירות בעבודות מאסר חודשי

 9 

 10 אחת כל על יעבור שלא שני� 3 למש2, תנאי על מאסר חודשי 4 הנאש� על מטילה אני  .ה

 11 . הורשע בה' העבירות מ'

 12 

 13 שווי� תשלומי� 10(ב ישול� הקנס. תמורתו מאסר חודשי 3 או 1 6,000 בס2 קנס  .ו

 14 1.10.18 מיו� יאוחר לא ישול� הראשו' התשלו�. אחד כל 1 600 ס2 על ורצופי�

 15הקנס ישול� לקר' לשמירה על הניקיו' באמצעות שוברי�  .שלאחריו לחודש 1 ובכל

 16 שיישלחו לב"כ הנאש� על ידי המאשימה.

 17 

 18 העבירות מ' אחת כל מביצוע להימנע 1 100,000 ס2 על התחייבות על יחתו� הנאש�  .ז

 19 שבוע למש2 יאסר ההתחייבות על הנאש� יחתו� לא. שני� 3 למש2 וזאת הורשע בה'

 20 . ימי�

  21 

 22  .יו� 45 בתו( המחוזי המשפט לבית ערעור זכות

 23 . השירות עבודות על לממונה הדי! גזר העתק תשלח המזכירות

  24 
#>9<# 25 
  26 

 27  במעמד הנוכחי�. 30/01/2018, י"ד שבט תשע"חנית! והודע היו� 

  28 

 

  

  שופטת, שח� קינ! תרצה

  29 
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 1 תובל נדב ידי על הוקלד


