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 :ענייב דינת ישראלמ 

  ד"כ עו"י ב"ע ירית אהרונ מאשימהה

  נ  ג  ד 

  בעצמו   י ישראל'צס 

    נאשה

 1 

 :וכחינ 

 2 רוטוקולפ

 3 . ברור לי שבית המשפט אינו כפו להסדרי טיעו:  נאשה

 4 

 5 :התובעת

,  7,500עליו קנס כספי בס יושת . יורשע, הגענו להסדר טיעו לפיו הנאש יודה 6 

אנו נבקש מבית המשפט להודות על חילוט , בנוס.  20,000כ התחיבות בס ו 7 

 8 .התפוסי

 9 

 10 .כ הוסכ: הנאש

 11 

 12 . זה נכו  :האישו הוקרא לנאש ואמר שהבינו ותשובתו תבכ

 13 דיכרעתה
 14 

 15 .ודאתוה פי וזאת על, האישו לו בכתבותהמיוחס תומורשע בזאת בעביר נאשה

 16 .במעמד הצדדי )2004 ביולי 13(ד "תשס, ד בתמוז"כית היו נ



 

     
 שפטתי המב

 
 001978/04  פ

 

 ית משפט השלו רמלהב

לפניב סג נשיא, השופט שמואל ברו' בכ :ארית 13/07/2004

 :פני
 
 

 

2

 1 

 שופט, ברו. ש
 סג נשיא

 2 

 3 

 4 :תובעתה

 5 .אבקש לכבד את ההסדר

 6 

 7 :הנאש

 8קוד כל אני רוצה להודות באשמה ולהוסי שאני  מצטער על המעשה זה וזה דבר 

ת  בגלל שאני מודה קוד כל לקחתי את עסקת הטיעו הזא. שלא יחזור על עצמו 9 

קיבלתי על עצמי כבר עונש די כבד בעצ ,  של בית המשפטוואי טע לסחוב את זמנ 10 

פוטרתי . הבאתי את הכל במסגרת טיסת אל על, אל על, הפיטורי ממקו העבודה 11 

ורק בימי , הייתי מובטל כשמונה חודשי לאחר מכ, ממקו עבודתי  באותו יו 12 

 13 . את החובות הכספיי האחרוניאלה בעצ אני סוגר

 14 .  לתשלומיסבקש לפרוש  את הקנא

 15 דיזרג

 16 

לחוק ) א(14 –ו ) 1)(א(8נאש הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות לפי סעיפי ה 17 

לחוק גני ) א(57 –ו ) ד(33 ובניגוד להוראות סעיפי 1955ו"תשט, להגנת חיית הבר 18 

 19 וכ בביצוע 1998ח"תשנ, מיי ואתרי הנצחהאתרי לאו, לאומיי שמורות טבע

 20 .לחוק להגנת חיית הבר) א(14 –ו ) 3)(א(8 עבירה לפי סעיפי
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 1 לנמל התעופה 19.9.02הגיע ביו , שעל פי דבריו היה אותה עת דייל אוויר, הנאש

 2ב גוריו ובכליו ג חיות של שכלל כמתואר בכתב האישו שלושה נחשי מסוג 

 3 גתני וחתול בר מסו, שני קופי, נחש בואה, נחשי פיתו מרושתשני , שוט ירוקי

 4 .לאופרד אסיאתי

 5דובר בכמות נכבדה ביותר של חיות בר שאותה ביקש הנאש להכניס שלא כדי מ

 6 .לישראל

וכ   7,500לפיו יושת על הנאש קנס בס  , הצדדי הגיעו לכלל הסדר טיעו 7 

 8 .יחתו על  התחיבות

אלא שהנאש הוסי ותיאר את תלאותיו , ר בהסדר מקלעל פני הדברי מדוב 9 

ורק לאחרונה מצא את מקומו בעבודה , בכ שפוטר מעבודתו, יסתופכתוצאה מת 10 

 11 .חדשה

אי לחרוג מ , וא שכאמור מדובר בהסדר שהינו על הצד המקל, נסיבות שכאלהב 12 

 13 .המוסכ בי הצדדי

 14 .ח"  ש7,500גוזר על הנאש קנס בס     ניא

 15 מי  י21ו  א, כל אחדח " ש500בס  , שווי ורצופי שלומי ת15  שול בי קנסה

הראשו יבוצע עד ולא יאוחר מיו  תשלוה.  מאסר כנגד כל תשלו ותשלו 16 

 17 .חודש קלנדרי לאחר מכ כל  ל15   ויתר התשלומי יבוצעו ב, 15.8.04

 18 .רעו מיידיעמוד מלוא יתרת הקנס לפת ,מועדובשול איזה מ התשלומי י אל

להמנע מלעבור ,  מהיודצמוח "  ש20,000יחתו על התחייבות בס   נאשה 19 

או כל עבירה על הוראות החוק  הורשע על ידי בתיק זה  שבביצוע אלה  פי כתועביר 20 

 21 .מהיו וש שנילזאת לתקופה של שו, להגנת חיית הבר

 22 .מי מאסרי 90 נאשהחת ההתחייבות ירצה ת אל

 23 .חיות יחולטוה
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 1 . ימי מהיו45הודעה זכות הערעור בתו  

 2 .במעמד הצדדי )2004 ביולי 13(ד "תשס, זוד בתמ"כית היו נ

 שופט, ברו. ש
 סג נשיא

 3  איהמ


