
 בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים

 מ"מרכז הפעמון בע' מדינת ישראל נ 41307-13-04ק "חע
  
  

 2484/2017: תיק חיצוני
  

   

 כבוד השופט דניאל מרדכי דמביץ בפני 

  

  
 נאשמת-מבקשת

  
 מ"מרכז הפעמון בע

 צבי שטרסברגד "כ עוה"י ב"ע

  
  
  
  

  
 נגד

  

 מדינת ישראל מאשימה-משיבה

 באמצעות האגף המשפטי של עיריית ירושלים

  
  
  
  

  
 החלטה

  

 .0944-ז"התשל, חוק העונשיןל 81 החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות לפי סעיף

  

 קורות ההליך

 3' ורג'המלך ג' לנאשמת ניתנה הודעת תשלום קנס בגין הצבת שלט ברח             .0

חוק עזר ל (א)1 עבירה על סעיף -ללא רשיון כדין  01.0.1104בירושלים ביום 

 .0981-ם"התש, (שילוט)לירושלים 

 .הנאשמת התייצבה לדין. מדובר בעבירת ברירת קנס

תוך שבשל תקלת מחשוב הוקלד  03.9.1104דיון הקראה ראשון התקיים ביום              .1

 :הסניגור פירט טענותיו. 'נט המשפט'מחוץ למערכת 

מ שכנגד "מרכז הפעמון בע, הראשונה: לאישום כפולהתשובתנו 

הוגשה כתב אישום לא תלתה את הדבר הזה שמוצג בצירוף לכתב 

" שלט", בהגדרות החוק. לא מדובר בשלט, שנית. האישום

לפחות שנחזה . שלט שמוצג דרך קבע או לזמן ממושך: הגשתו



, מדובר כנראה בחתיכת קרטון או בד, להיות בתמונה שצורפה

 .זה לא -ל שלט כהגדרתו בחוק אב

המצוי " להשכה"הצילום שצורף לכתב האישום מדבר על שלט 

 .על הדופן החיצונית של המבנה תחת הפעמונים

 .הסניגור טען גם לאכיפה בררנית ופירט טענתו גם בעניין זה

כ המאשימה טען נגד טענת האכיפה הבררנית וביקש ארכה של חודשיים "ב

הבקשה . ההגנה בדבר העדר זיקה בין הנאשמת לשלט לשם התייחסות לטענות

 .אושרה

בחלוף הזמן הודיעה המאשימה כי היא עומדת על האישום ונוכח אי בהירות              .3

 .בתיק נקבע דיון הקראה נוסף

 :בהעדר הסניגור ועל דעתו, בדיון ההקראה השני הודיעה התובעת             .7

הגיע לבית המשפט מוקדם יותר  ,כ הנאשמת"ב, ד שטרסברג"עו

המאשימה מבקשת . היום ויחד עמדנו על התנהלות התיק דנן

נוכח חשש  7102חודשיים לשם בדיקת הטענות שעלו בספטמבר 

שבשל בלבול הטענות לא נבדקו כי היו החלטות מאוחרות 

 .בקשתי זו היא על דעת חברי. שהתקבלו בתיק זה

 .בית המשפט נעתר לבקשת המאשימה

 :עם סיום בדיקותיה הודיעה המאשימה             .5

עולה כי , נון-מר אריק בן, ח"מבירור מול הפקח שנתן את הדו

לפנים משורת הדין ניתנו מספר אזהרות לנושא משרה בחברה 

לפיהן יש להסיר את השלט שהוצב בחזית המבנה ללא היתר 

 .באוזני הפקח נטען כי השלט אינו שייך לנאשמת. כנדרש

חוק עזר  לפי" שלט"ן כי המאשימה סבורה כי מדובר ביצוי

, לחוק( א)7בהתאם לסעיף . 0911-ם"התש, (שילוט)לירושלים 

לפיכך . האחריות מוטלת לפתחה של הנאשמת במקרה שלעיל

מבוקש לקבוע את התיק . המאשימה עומדת על כתב האישום

ככל שבא כוח הנאשמת מעוניין להגיע להסדר בתיק הוא . לדיון

 .ל לפנות אליייכו

 :טען הסניגור, בדיון ההקראה השלישי שהתקיים בעקבות הודעת המאשימה             .6

. לגופו של עניין אני טוען שזה לא אני מי שביצע את העבירה

. הבניין מורכב מלא מעט בעלי זכויות. לנאשמת יש חלקים במבנה

רה מ שהיא חלק מהזכויות במבנה ומכ"יש את מרכז הפעמון בע

ניהול למבנה ויש בעלי זכויות ' יש חב. חלק מהזכויות לאחרים



ש "לשאלת ביהמ. הנאשמת לא תלתה את השלט הזה. פרטניים

-150אני מפרט כי מספרי הטלפון המצויים על השלט הם 

0176501 ;151-0711201. 

 :כ המאשימה"בסיומו של אותו דיון הודיעה ב

אני , בנאשמת הזוש איך אנחנו יודעים שמדובר "לשאלת ביהמ

המאשימה . משיב שיש למאשימה כדי ראיות כדי להוכיח זאת

 .כ הנאשמת עיון מלא בחומר החקירה"תאפשר לב

לא נותר אלא לקבוע את התיק , נוכח המחלוקת החזיתית בין הצדדים             .4

עת נקבע הדיון  3.0.1109וכך הוריתי בסיומו של הדיון ביום  -לשמיעת הוכחות 

 .19:11לשעה  4.5.1109ם ליו

הוגשה בקשה דחופה מטעם המאשימה בזו  05:11בשעה  6.5.1109ביום              .8

 :הלשון

 .1251557109התיק שבנדון קבוע לדיון הוכחות ליום 

 .מעיון חוזר החליטה המאשימה לחזור בה מכתב האישום

 :קבעתי 04:03בו ביום בשעה 

 .אני מורה על ביטול האישום וסגירת התיק

 .כ הנאשמת"באחריות המאשימה ליידע את ב

 .דיון ההוכחות לא התקיים, בהתאם להחלטה             .9

 זיכוימשמעות הדבר היא , יוזכר כי נוכח ביטול האישום לאחר כפירה

, [נוסח משולב]הפלילי חוק סדר הדין לסיפה  (א)97 הנאשמת בהתאם לסעיף

 .0981-ב"התשמ

  

 בקשת הנאשמת

הגישה הנאשמת בקשה לחיוב ( שלא התקיים)למחרת דיון ההוכחות          .01

 :אלה עיקרי הדברים. ד"ט עו"המאשימה בהחזר הוצאות הנאשמת ובשכ

ושא מתחילת ההליך טענה הנאשמת כי היא לא תלתה את השלט מ               .א               

 .ההליך וכי היא מואשמת בתיק זה על לא עוול בכפה

הנאשמת בקשה מספר פעמים שטענותיה ייבדקו ובכל פעם הודיעה                 .ב                

המאשימה כי טענות הנאשמת שגויות וכי המאשימה עומדת על ניהול 

 .ההליך

ע פעם אחר פעם לבית המשפט ולשאת בשכר הנאשמת נאלצה להגי                .ג                 

 .טרחת עורך דינה



ההודעה בדבר ביטול דיון ההוכחות התקבלה במשרד הסניגור דקות                 .ד                

כאשר הסניגור ועדי הנאשמת נמצאים עם , ספורות לפני הדיון

 .מכוניותיהם סמוך לאולם בית המשפט

עדי הנאשמת : התנהלות המאשימה גרמה לנאשמת נזקים כבדים               .ה               

 .הפסידו ימי עבודה והנאשמת נאלצה לשאת בשכרו המלא של הסניגור

  

 תשובת המאשימה

 :עיקרי תשובת המאשימה         .00

לנאשמת ניתנו מספר אזהרות בטרם , על פי בדיקה עם עד התביעה               .א               

 .הוגש כתב האישום

נתן בית המשפט המלצה לבדוק את הטלפונים  3.0.1109בדיון ביום                 .ב                

בבדיקת המספרים נמצא כי הם . המצוינים בשלט מושא כתב האישום

בכדי לאתר את זהות בעלי הטלפונים יהיה צורך בצו . אינם מחוברים

 .הליךשיפוטי ובהשקעת משאבים נוספים ב

 .למאשימה נגרם נזק ראייתי בשל עמעום זכרונו של עד המאשימה                .ג                 

משעלה כי ראיותיה של המשיבה נפגעו ועל מנת לחסוך את זמנו של                 .ד                

 .בית המשפט בחרה המשיבה לחזור בה מכתב האישום

 14:11נעשו מספר נסיונות החל מהשעה ( שבוטל)בבוקר דיון ההוכחות                .ה               

 .אולם לא היה מענה, להודיע על חזרתה של המשיבה מהאישום

יש , 0944-ז"התשל, חוק העונשיןל 81 כדי לזכות בתשלום על פי סעיף                .ו                 

( ב); לא היה יסוד להאשמה (א: )להוכיח אחת משתי עילות הקבועות בו

 .נתקיימו נסיבות אחרות המצדיקות זאת

, לא מתקיימות כל נסיבות המצדיקות פסיקת הוצאות או פיצוי                .ז                

, שכן הבירור העובדתי התייתר, ולנאשמת לא נגרם כל עוול או נזק

 .ובעקבותיו הנאשם זוכה

  

 דיון והכרעה

תוך שקילת , בכל הליך פלילי מחוייבת המאשימה לשקול את סיכויי ההרשעה         .01

גם בעבירות קנס נדרש ביצוע פעולת . ראיות מרשיעות ולצדן ראיות מזכות

תוך שהביצוע הראשוני של פעולה זו מסור לפקח בשטח אשר מוסר , השקילה

היא  תכליתם של עבירות קנס וסדרי הדין שנקבעו בעניינן. את הודעת הקנס

לסיים באופן פשוט ומהיר הליך עונשי לא קיצוני בשל עבירות שהן במדרג 

כדי לאפשר את ההתנהלות היעילה של הטלת . הנמוך של עבירות חטא



מלכתחילה מצופה מנותן הודעת הקנס לבצע וידוא מלא ותיעוד , עבירות קנס

ח רק במקרה של עבירות מובהקות "מלא של העבירה באופן שיינתן דו

 .ביהן יש סיכוי סביר להרשעהשלג

בעניינים שונים הנוגעים לעבירות קנס עמדתי לא אחת על חובת נותן הודעת 

ח במקרה שאין סיכוי סביר להרשעה על פי אמת "הקנס להימנע ממתן דו

 .המידה הקבועה בדין הפלילי

התייצבות בבית )לבין עלויות ההדיינות ( הקנס)היחס בין סכום העונש 

הפסד זמן , התייצבות בבית משפט לדיון הוכחות, קראהמשפט לדיון ה

מחייב את המאשימה לוודא מראש ובזהירות רבה שלא ניתן לאזרח ( עבודה

תוך שהנזק שייגרם לנאשם טרם , ח שאין בעניינו סיכוי סביר להרשעה"דו

סיום ההליך המשפטי יעלה על עלויות ההדיינות ולמעשה יתמרץ את 

 .נו אשם בההנאשם להודות בעבירה שאי

 .₪ 745במקרה דנן מדובר בעבירה שהקנס בגינה הוא          .03

 .כ הנאשמת התייצב לשלושה דיונים טרם דיון ההוכחות"ב

ניתנה כפירה מפורטת אשר אפשרה למאשימה לשקול בכל שלב את סיכויי 

 .ההרשעה

גם כאשר . על פי כן עמדה המאשימה על האישום עד ערב דיון ההוכחותאף          .07

היא עשתה כן מבלי ליידע את הסניגור , הודיעה המאשימה על חזרתה מאישום

ובאופן שלא אפשר לסניגור ולעדי ההגנה להימנע מלפנות את בוקר יום 

 .ההוכחות לטובת הדיון

כ הנאשמת "ל למשרד בבעניין זה מוטב היה שלא לטעון לגבי נסיונות לצלצ

 .שעה שאינה רלבנטית -בבוקר  14:11בשעה 

אני דוחה את טענת הנזק הראייתי שנגרם כביכול למאשימה נוכח חלוף הזמן          .05

על המאשימה להיערך מראש לחלוף . הנזק הראייתי לא פורט. ממועד האירוע

ר לפרט ישנם כמובן אמצעים לתיעוד עבירה על כל מרכיביה ומיות. הזמן

 .בעניין

נושא שאינו אבן הראשה )את בירור זהות בעלי הטלפונים שהופיעו במודעה          .06

ניתן היה בכל זמן להעריך . ח"בעת מתן הדו( ולתעד)ניתן היה לבצע ( של התיק

 .אם נעשה הבירור ואם לאו -את סיכויי ההרשעה 

ים על אישום שאין סיכוי מורם מכל האמור כי המאשימה התעקשה משך שנ         .04

חרף זאת וחרף הכפירה המפורטת התקיימו עוד ועוד . סביר להרשעה לגביו

 .תוך שטענות הנאשמת נפלו על אזניים ערלות( שלושה במספר)דיוני הקראה 



סבורני כי מכלול הנסיבות דלעיל מצדיקות חיוב המאשימה בהוצאות          .08

 .הנאשמת

רת תכלית על אישום אשר סופו זיכוי ללא דיון מדובר בהתעקשות חריגה וחס

 .הוכחות

עסקינן אפוא בשלושה דיוני הקראה שהתקיימו לשווא וכן היערכות של          .09

לדיון הוכחות ( תפקידיהם ועלויות זמנם לא פורטו, זהותם)הסניגור ועדי הגנה 

 .אשר למעשה לא הודעה לנאשמת ביטולו אלא דקות טרם מועדו

  

 .₪ 0,511האמור אני מחייב את המאשימה לשלם לנאשמת לאור 

  

 .בהעדר הצדדים, 1109מאי  17, ט"ט אייר תשע"י, ניתנה היום

  

                                                                          

  

  


