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   1 

 אברהם יעקב ,העמיתלפני כב' השופט 

  

 שאולי אמירה 1. מערעריםה

 שאולי אמירה השקעות ויזמות בע"מ 2.
 

 נגד
 

 משטרת רמלה  המשיבה
 2 

<#2#> 3 
 4 :נוכחים

 5 
 6  קידר שיעו"ד ב"כ המערערים 

 7 ב"כ המשיבה עו"ד מיכאל סטופ 
 8 

 9 

 10 פרוטוקול

 11 

 12 :עו"ד קידר

 13כרגע לא התקדם יותר מתי, באנו לדיון בערעור. אין לי יותר מדי לעשות כי לא משרד הבריאות בא 

 14 ונבקש לקיים את הדיון. 

 15, שם הרשיע בימ"ש 71367-07-18בכתב אישום הערעור הוגש כנגד החלטת בימ"ש הן הכ"ד והן גז"ד 

 16 קמא את המערערים בעבירות של אי קיום צו שיפוטי ובעבירה של ניהול עסק ללא רישיון. 

 17המערערים סבורים שבימ"ש קמא טעה בהחלטה שלו. היה צריך להרשיע את המערערים אך ורק 

 18 ם צו שיפוטי. בניהול עסק ללא רישיון והיה צריך לזכות אותם מהעבירה של אי קיו

 19לגביו  26026-02-16כנגד המערערים ניתנו שני צווים קודם לכתב האישום נשוא הערעור. אחד ניתן 

 20 אין מחלוקת שהוא נכנס לתוקף. 

 21, הבקשה הזו זה התחיל כצו מנהלי שהוצא על ידי 39595-03-17צו שני שניתן הוא במסגרת צ"מ 

 22צו להיות צו שיפוטי כי בימ"ש אישר אותו וגם המשטרה במסגרת הבקשה שהפניתי את בימ"ש, הפך ה

 23הצו הזה קבוע שצו  –שינה אותו. הצו הזה מנוסחו שבימ"ש קמא התעלם מכך קבע תנאי מפסיק 

 24הסגירה יעמוד בעינו והמקום יהיה סגור עד לקבלת רישיון עסק קבוע או זמני. מה עשה בימ"ש קמא? 

 25הלי ומנהלי לא גובר על שיפוטי ולכן הצו השיפוטי עשה אבחנה והצו הראשון הוא שיפוטי והשני הוא מנ

 26נותר על כנו. אני לא מסכים עם הגישה הזו אבל היה צריך לכל הפחות מההפרה של הצו המנהלי 

 27 רישיונות זמניים ועל כך אין מחלוקת.  4היה לשיטתו כי הצו המנהלי פקע. 

 28דשים. עוד בצו המאוחר היא הוציאו צו שני, אותה שופטת הוציאה את הצווים בהפרש של מספר חו

 29 מתייחסת לצו הראשון. 

 30 הצו הראשון בשעה שהוגש כתב אישום היה בתוקף. 
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 1אני טוען שברגע שניתן היתר זמני, בהכרח הצו השני מבטל את הראשון כי אחרת נוצר שעל פי צו אחד 

 2 מותר לי לעבוד ועל פי צו שני אסור לי לעבוד. 

 3 

 4 :ב"כ המשיבה

 5 הערעור יוחסו וכוונו לעניין הסיכון הכפול.חלק גדול מטענות 

 6לשאלת בימ"ש אני משיב שהכ"ד של כב' השופטת סבחאת מתייחסת לסוגיה הזו והשופטת אומרת 

 7שהרישיון הזמני תוקפו תקף לאותם הימים שלהם הוא נתן, אבל כב' השופטת מחליטה וגם מפנה 

 8הגיוני מבחינת השכל הישר שהצו הקודם להקבלה מסיטואציות אחרות כמו רישיון נהיגה וכו' שזה לא 

 9מבוטל לחלוטין. בימים שבהם יש רישיון זמני אז הרישיון הזמני חל והצו השני גובר, אבל לא יכול 

 10 להיות שהצו השני פוסק לחלוטין כמו שחברי טוען שיש התניה.

 11במשפט  השופטת ממש התייחסה לסוגיה והנימוקים שלה משכנעים. נכון שזה נתון לפרשנות ומדובר

 12)מצטט(. יש פה הנמקה שהיא מתחום ההגיון  19בין היתר לסעיף פלילי, אני אפנה את ביהמ"ש להכ"ד, 

 13הבריא והשכל הישר. לא יכול להיות שהרישיון הזמני יבטל לחלוטין ויגדע את חייו של הצו שניתן. 

 14להכ"ד  20עיף אנו חושבים שההנמקה של בימ"ש תוך הסתמכות והפניה לדינים שונים, בין היתר, ס

 15 זו הנמקה נכונה ומשכנעת. 

 16 

 17 :עו"ד קידר

 18בנסיבות הספציפיות של המקרה הזה וכפי שמנוסח הצו השני, כב' השופטת למעשה ואני קראתי את 

 19היא לא התייחסה ולו במילה אחת לנוסח הצו השני. היא  – 20וכן את סעיף  17וכן את סעיף  19סעיף 

 20ת האם ככלל היתר זמני כוחו לבטל צו שיפוטי אבל היא לא מתייחסת לשאלה הכללית, משפטית כללי

 21התייחסה איך מנוסח הצו השני. הצו השני נוסח עם תנאי מפסיק שאומר מתי הוא פוקע והיא פטרה 

 22כב' השופטת חיימוביץ מציינת מה מטרת ההיתר הזמני שמטרתו למנוע . 17את עצמה בסעיף 

 23החוק ודברי ההסבר שבתיקון הזה נכנס כל העניין מנאשמים להיות בהפרת הסכם. הבראתי את הצעת 

 24הוקמה ועדה בין משרדית אשר בחנה לייעול וקיצור הליכי רישוי לפי חוק  1997של היתר זמני. בשנת 

 25המטרה, בניגוד למה שכתבה השופטת חיימוביץ של היתר זמני, זה מגיש לבימ"ש. כל  –רישוי עסקים 

 26קרטיה לא להפוך אנשים לעבריינים.  בא המחוקק ואמר לייעל ולקצר בגלל שהמחוקק הבין שהבירו

 27שבגלל שזו דרך קשה וארוכה ובהתקיים אישורים ראשוניים לתת אפשרות ולכן, אין שום קשר בין 

 28היתר זמני לצו שיפוטי כזה או אחר וזה נועד להקל. כב' השופטת חיימוביץ בהכ"ד לא מתייחסת לאופן 

 29 . שנוסח הצו השני שנוסח עם תנאי מפסיק

 30בהינתן היתר קבוע או זמני פוקע ולכן אין שאלה שהצו פקע ומבטל את הצו  –פה הלשון מאוד ברורה 

 31 האחר. 

 32 
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 1במסגרת הכ"ד דחתה כב' השופטת חיימוביץ את הטענה של הסיכון הכפול וגם  –לגבי הסיכון הכפול 

 2הורשעו  2016-כבר הורשע. במקרה הזה, במקביל לכתב האישום נשוא הערעור, בצו הקודם מ

 3. כתב האישום נשוא הערעור מייחס 2016ליוני  2015הנאשמים על הפרת צו שיפוטי בין דצמבר 

 4נשוא הצו הראשון  2015. בכתב האישום של 2018ועד יולי  2015לנאשמים את הפרת הצו מדצמבר 

 5כבר הורשעו הנאשמים באי קיום צו ביחס לחצי שנה מהתקופה הזו ולכן אני טענתי כבר הורשעתי 

 6 ונשפטתי. 

 7לכתב האישום מייחס לנאשמים הפרת צו שיפוטי  3אני מדבר על כתב האישום נשוא הערעור. בסעיף 

 8כבר ממילא  2016. בכתב האישום נשוא הצו הראשון של 2018עד יולי  2015 על פני שלוש שנים מדצמבר

 9 . 2016עד יוני  2015הורשעו הנאשמים באי קיום צו מדצמבר 

 10כשאני טענתי את הטענה המאשימה בתגובתה טענה שהיא לא תבקש להרשיע את הנאשמים על 

 11מפנה לנספח יח' לערעור, , אני 05/05/19-ההחלטה והטענות המקדמיות ניתנה בתקופת החפיפה. 

 12קבעה השופטת שהואיל והמאשימה הסכימה אין בכך סיכון כפול. היה צריך לתקן את כתב האישום 

 13 והוא לא תוקן וזה לגבי הטענה שכבר הורשעתי.

 14במקביל לכתב האישום נשוא הערעור של המשטרה, היה כתב אישום על ניהול עסק ללא רישיון של 

 15ה. הפניתי את ביהמ"ש לכתב האישום הנוסף, התיק של עקרון הוגש קרית עקרון על תקופה מקביל

 16לפני כתב האישום הזה, אמרה לא, כב' השופטת אמרה שמעיון בתיק הנוסף זה לא אותה תקופה 

 17ודחתה את הבקשה. באוגוסט האחרון המאשימה עקרון שלחה חזרה מכתב אישום על כבר הורשעתי 

 18ת כתב האישום כי כבר הורשעתי אז היה צריך לעשות ולכן, אם אפילו המאשימה מאשרת שמחקה א

 19 בתיק השני, לא בתיק הזה. 

 20 לגבי גז"ד 

 21. יום לפני כן היו הנאשמים בבימ"ש זה בפני כב' השופטת נגה 31/06/18-בסה"כ כתב האישום הוגש ב

 22אהד בערעור על צו הפסקה מנהלי נוסף שהוציאה המשטרה כנגדם. בדיון והפרוטוקול מצורף כנספח 

 23' לערעור, הובהר על ידי בימ"ש שהצו המנהלי שהוצא למערערים הוא לא חוקי והם חזרו בהם מהצו ח

 24צריך גם הצדק להיראות, אבל יש הליך מסודר אבל לא יום אחד רק שיום למחרת הגישו כתב אישום. 

 25 מבטלים צו ולמחרת מגישים כתב אישום. 

 26י, גם באי קיום הצו המנהלי לשיטתו מאחר ובהכ"ד בימ"ש קמא הרשיע גם באי קיום צו שיפוט

 27פעמים  4-שלדעתי אין ספק שהוא בוטל, הוא מאוד החמיר עם הנאשמים. התעלם בימ"ש מהעובדה ש

 28ניתנו להם היתרים זמניים. היא אומרת שצריך לפסוק בחלק העליון של המתחם ופסקה קנס במתחם 

 29 . 80074/97בע"פ ₪  10,000ל העליון. הבאתי פסיקה מקבילה על אותה עבירה של אי קיום צו ש

 30 ש"ח.  7,500הבאתי פסיקה נוספת של אי קיום צו שיפוטי והטיל קנס של 

 31 

 32 
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 1חודשים,  9שלא עובר כבר יום לנאשם זה גזר דין מוות. מדובר בנאשם  60הפעלת מאסר על תנאי של 

 2יום עבודות שירות זה  60פותח עסק בעוד שבוע בצומת ביל"ו של ממכר פיתות ולהשית עליו עכשיו 

 3 קריסה של העסק החדש. כל ההחמרה של השופטת היא על הצו הראשון. 

 4 אין מה לפרש משהו שהוא ברור. על רישיון קבוע אי אפשר להגיש נגדי כתב אישום, על רישיון זמני

 5פקע תוקפו אפשר לפתוח נגדי בהליך. יש הבדל בין רישיון זמני לרישיון קבוע. בהינתן היתר זמני, 

 6העסק אינו מסוכן לציבור. כלומר, הערך של חוק רישוי עסקים שמירה על שלום הציבור נשמר. אני 

 7תב מסכים שבתקופת הצו זה בסדר, אבל לאחר מכן, חושבת המאשימה שהעסק עדיין מסוכן שתגיש כ

 8  אישום חדש. 

 9אם הצו היה מנוסח בצורה כללית אני הייתי מסכים, אבל הצו השני נוסח בצורה מפורשת וזה על 

 10בסיס הסכמות הצדדים, אני ניסחתי אותו כי ידענו שיש היתר זמני בהישג ידנו ולכן יש משמעות לאופן 

 11כללי אז ניחא אבל  ניסוח הצו שהוא נוסח עם תנאי מפסיק ואי אפשר להתעלם מזה. אם הצו היה

 12שנים, זה לא  5-כשיש תנאי מפסיק אז הפרשנות לא נכונה. היתר קבוע זה אומר לצמיתות או ל

 13 המשמעות של היתר זמני שהוא אישורים עם פרק זמן קצר שבהם עובדים ומעבר לזה צריך להשלים. 

 14ם שזה הליך בעקרון. בגלל ניואנסי כל הבעיה של ההיתר הזמני לעומת הקבוע היה שינוי תב"ע

 15בירוקרטי גרידא, משתמשות הרשויות בהיתרים זמניים. במקרים האלה, אני חושב ועוד בטח כשנוסח 

 16הצו כך, אי אפשר להגיד שפקע הצו אני בהפרת צו. אפשר להגיש נגדי כתב אישום אבל לא בהפרת צו 

 17 כי אחרת אין משמעות להיתר הזמני. 

 18 

 19 :ב"כ המשיבה

 20צד כשנכנסים לבימ"ש וכב' השופטת סבחאת אמרה את זה. היא אנחנו לא משאירים את השכל ב

 21אומרת שהיא מפרשת את ההסכמה שהוצגה בפני השופטת הירש לפי השכל הישר ולא יצא חוטא 

 22נשכר כי זה פשוט לא הגיוני שההיתר הזמני יפקיע את הצו השיפוטי. אני חושב שזה אחד הדברים 

 23 המרכזיים פה. 

 24בימ"ש האם ניתן לוותר על רכיב עבודות השירות לטעמנו זה בלתי לשאלת האם  –לגבי גזר הדין 

 25אל בדיון הקודם הפנה לכך שההרשעה הנוכחית היא בכמה וכמה הפרות, העבירה אפשרי. עו"ד הר

 26לוותר על עבודות השירות. גם אם  היא מתמשכת ואני חושב שאם רואים הפרה נמשכת אז אי אפשר

 27היה ניתן להאריך את התנאי, אני מפנה לגזר הדין ואציג לבימ"ש את גליון הרישום הפלילי של 

 28הנאשם. לנאשם יש עבר פלילי רלוונטי בתחום העבירות שאנו עוסקים בהן, הורשע רק כשנתיים לפני 

 29זרת על עצמן. בימ"ש צריך לבדוק אם כן בעבירה מהסוג הזה כלומר רואים איזה רצף של עבירות שחו

 30 בימ"ש קמא טעה. 
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 1המשמעות של שני הצווים האופרטיבית שלהם היא אותה משמעות ולכן בתפיסה שלנו זה לא שמדובר 

 2במישהו שבימ"ש קמא והרשיע אותו גם בשוד וגם באונס והשוד יורד. מדובר בגזר דין שאינו חורג 

 3 בר בענישה לגיטימית. ובימ"ש קמא לא טעה וגם לגבי הקנסות מדו

 4 

 5 :עו"ד קידר

 6הצו הראשון בוטל ויש לי את הצו השני , על פי הצו השני הייתי אומר לו שהוא יכול לעבוד וזה גם 

 7 הייעוץ שנתתי לו. 

 8 
<#6#> 9 

 10 פסק דין

 11 

 12 זהו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום ברחובות )כב' השופטת חיימוביץ(. 

 13עבירות של עיסוק בעסק ללא רישיון ועיסוק בעסק המערערים הורשעו לאחר שמיעת ראיות בביצוע 

 14 בניגוד לצו בית משפט.

 15 על המערערים הוטלו העונשים כדלקמן: 

 16 3ימים לריצוי בעבודות שירות וכן הוטלו עליו בנוסף  60הופעל מאסר מותנה בן  1למערער באשר 

 17בעבודות שירות וזאת בחופף לעונש המאסר שהופעל כך שסה"כ חודשי מאסר בפועל שאף הם ירוצו 

 18מאסר מותנה, ₪,  40,000חודשי עבודות שירות. בנוסף הוטל עליו קנס בסך של  3ירצה המערער 

 19 הפעלת התחייבות וחתימה על התחייבות חדשה. 

 20 הפעלת התחייבות וחתימה על התחייבות חדשה. ₪,  50,000הוטל קנס בסך  תעל המערער

 21 

 22וצו  23/11/16ור, בכתב האישום, כנגד המערערים היה תלוי ועומד צו סגירה שנכנס לתוקפו ביום כאמ

 23 . 21/03/17נוסף שנכנס לתוקפו ביום 

 24 בית משפט קמא הרשיע את המערערים בביצוע שתי עבירות של הפרת צווי סגירה. 

 25 

 26 לטעמי, בעניין זה שגה בית משפט קמא. 

 27 

 28מדובר בצווי סגירה שבאו זה אחרי זה וברור ששני הצווים שתוכנם אינו זהה, אינם יכולים לחיות זה 

 29לצד זה, שכן הצו השני קובע במפורש, כפי שקבעה כב' השופטת הירש, שהוא יעמוד בתוקפו עד מתן 

 30 רישיון עסק זמני או קבוע... ואילו הצו הראשון אינו מסויג בדרך זו. 

 31 

 32 סבור שהצו השני, המאוחר יותר, הפקיע את הצו הראשון ובא במקומו.  מכיוון שכך אני

 33 
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 1 רישיונות זמניים.  4אין מחלוקת שבמהלך הזמן לאחר שניתן הצו השני, ניתנו למערערים 

 2 

 3לטענת המערערים, מרגע שניתן הרישיון הזמני, פקע תוקפו של צו הסגירה לאור הנוסח הקובע כי 

 4 וקפו של הצו. במתן רישיון עסק זמני יפקע ת

 5 אין בידי לקבל פרשנות זו. 

 6אילו פרשנות המערערים הייתה נכונה, הרי שלא היה צורך לציין בסייג גם רישיון זמני וגם רישיון 

 7 קבוע. די היה לציין רישיון שכן לעניין תוקפו של צו הסגירה, כוחם הוא אחד. 

 8ליום אחד, לא יתכן שכוונתם של  לא יכול להיות ספק שאילו היו המערערים מקבלים רישיון זמני

 9הצדדים בשעה שניסחו את ההסכמה הזו הייתה שאותו רישיון זמני ליום אחד יפקיע את תוקפו של 

 10 ירה. צו הסג

 11לכן אני סבור שמאחר והצו השני הפקיע את הצו הראשון והרישיון הזמני הפקיע זמנית את הצו השני, 

 12 ה חזר לתוקפו. הרי משתם תוקפו של הרישיון הזמני, צו הסגיר

 13 

 14 לכן, הייתי מבטל את ההרשעה בעניין הצו הראשון ומותיר על כנה את ההרשעה בעניין הצו השני.

 15 

 16ברור לחלוטין שעקב העובדה שהערעור על הכרעת הדין התקבל בחלקו, צריך עניין זה לקבל את ביטויו 

 17 גם בענישה. 

 18חודשים בשל מגפת  9שמעתי מפי המערער שבית העסק שלו הנדון כאן, אולם שמחות, לא עובד מזה 

 19הקורונה ומצבו הכלכלי אנוש. עוד ציין המערער כי בימים אלה הוא עומד לפתוח בית עסק חדש, קטן 

 20 יותר למכירת אוכל רחוב. 

 21 כלכלית לחלוטין.  אין ספק שביצוע עבודות שירות בשלב זה של המגפה ימוטט את המערער

 22 

 23הימים  60לכן, לאחר ששקלתי את הדברים, אני מורה על הארכת תוקפו של המאסר המותנה בן 

 24 בבית משפט השלום ברחובות בשנה נוספת.  24/05/16ביום  26026-02-16ברע"ס  1שהוטל על המערער 

 25 חודשים שהטיל בית משפט קמא בתיק זה. 3אני מבטל את עונש המאסר בפועל של 

 26 

 27 ימי מאסר תמורתם.  45או ₪  20,000אני מורה שהקנס יעמוד על  –באשר לקנס 

 28הקנס ישולם בתנאים שקבע בית משפט קמא בשינויים המחויבים כאשר התשלום הראשון יהיה ביום 

01/01/21. 29 

 30 

 31 שאר רכיבי גזר הדין יעמדו בעינם.

 32 
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 1ישולמו בתנאים האמורים  אשר₪  25,000אני מפחית את הקנס ומעמיד אותו על  2באשר למערערת 

 2 .01/01/21בגזר דינו של בית משפט קמא כאשר התשלום הראשון יהיה גם הוא ביום 

 3 

 4 שאר רכיבי גזר הדין יעמדו בעינם. 
<#5#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 02/12/2020, ט"ז כסלו תשפ"אהיום ניתן והודע 

 8 

 
 

 שופט עמית, יעקב אברהם

 9 
 10 

 11 

  12 

 13 מימוני רינת ידי על הוקלד


