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 המבקש דן עמיאל ין:יבענ
 נ  ג  ד 

 
 

 יפו - עיריית תל אביב 
              

 ההמשיב

 1 

 2 החלטה

 3)להלן:  1711 –לחוק העונשין, תשל"ז  08לפניי בקשה לפסיקת הוצאות בהתאם לסעיף  .1

 4 (. "חוק העונשין"

 5 

 6בניגוד לחוק העזר גן, רכב בשארת נרשמה הודעת קנס בגין עבירה של ה כנגד המבקש .2

 7 5.7.13 ההודעה נרשמה בתאריך שמירת הסדר והניקיון.וני של תל אביב בדבר העיר

 8  יפו. –, בתל אביב 80  , בשד' ח"ן מול15:53ה בשע

 9 

 10. עלי דין, והתיק נקבע להקראה על פי יומן המזכירות והמבקש ביקש להישפט, כזכות .5

 11ותק נכה המרכנדרש לישיבת ההקראה. אין מחלוקת כי המבקש הינו  המבקש התייצב

 12 .לכיסא גלגלים ורכבו משמש כרגליו

 13 

 14: "חוק חניית נכים"( חל )להלן 1775 –המבקש טען כי חוק חנייה לנכים, תשנ"ד  .8

 15וחניה בגן ציבורי אינה נגרעת מהוראות החוק. לדוח לא צורפה תמונה  במקרה זה

 16צוין כי המדובר ברכב  לאאף מסוג דא ובדוח  ענייניםבניגוד להחלטת ועדת הכנסת ב

 17 .נכה

 18 

 19בית המשפט העלה מיוזמתו, במהלך הדיון, את סוגיית ההתיישנות שכן הודעת הקנס  .3

 20כתב האישום שהוצא ע"י המזכירות הלה נפתח בתאריך בהתאם ל) 5.7.13נרשמה ביום 

 21מועד ההדפסה(. בתגובתה של התובעת לדברים ציינה כי אין מדובר בחוק  – 6.11.16

 22כי אסור לרכב נכה להחנות כפי שהמבקש חנייה אלא בחוק שמירת הסדר והניקיון ו

 23ובר ברכב נכה, עם זאת הרכב אישרה כי הפקח לא ציין בדוח כי המדחנה. התובעת 

 24. במקביל הורתי לתביעה לבדוק 1.3.11משכך נקבע התיק לשמיעת הוכחות ליום  צולם.

 25 את סוגית ההתיישנות וכן את טענות המבקש הנוספות.
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 1 

 2י לאחר בדיקתה לא חלה התיישנות בתיק. לטעמה, גם הודיעה התובעת כ 13.1.11ביום  .6

 3( לחוק. התביעה ביקשה לשקול 5)א()2אם חוק חניית נכים חל במקרה זה, חל סעיף 

 4 .מבקשטענה נוספת שהעלה ה

 5 

 6 "פגם טכני בהודעת הקנס".הודיעה התביעה על חזרתה מהאישום לאור  28.1.11ביום  .1

 7תי את מועד הדיון הקבוע והורתי משכך ביטלתי במועד זה את כתב האישום, ביטל

 8 להודיע לצדדים.

 9 

 10 , 1.3.11וזה הגיע לבית המשפט ביום  מבקשהועברה ל לאאין מחלוקת כי החלטתי  .0

 11אז הוברר לו כי כתב האישום בוטל. המבקש טוען כי בקשתה של המשיבה לא -או

 12 נשלחה אליו.

 13 

 14 . הוצאות על המשיבהפיצוי והמבקש עותר בבקשתו להשתת  .7

 15של הכנסת ת ועדת הכלכלה ולאור התנהלות הרשות בניגוד להנחי ען כיהמבקש טו

 16בעניין נכים, אי ציון כי המדובר ברכב נכה, הגם שלרכב הוצמד תו נכה ומעלון הנכים 

 17, לרבות היה פתוח, לא צורפה תמונת הרכב, משלוח מכתבי התראה, טרדה ואבדן זמן

 18טי לו נזקק המבקש בעטיו של שבהגעה לבית המשפט וכן ייעוץ משפהפסד ימי עבודה 

 19 .₪ 81,388בסך זכאי הוא לפיצוי  - )צורפה אסמכתא( ₪ 1118בסכום של  ההליך

 20 

 21 ב"כ המשיבה מתנגדת לפסיקת הוצאות בתיק זה. .18

 22כי קיים סיכון רב הטמון בחנייה כדוגמת החנייה שחנה המבקש, וענת ב"כ המשיבה ט

 23פי חוק שמירת הסדר והניקיון העבירה הינה על  .תוך הפניית לתמונות שצילם הפקח

 24לאור זאת סברה המשיבה כי חוק חניית נכים אינו חל ואין המדובר בחוק חניה, 

 25 במקרה זה.

 26( לחוק חניית נכים, שכן ישנו סיכון לעוברי הדרך. 5)א()2ה בניגוד לסעיף תהחניה נעש

 27המשיבה חוזרת על עמדתה כי כתב האישום בוטל עקב "פגם טכני" בהודעת הקנס 

 28 מפרטת מהו אותו פגם. איננהם אול

 29כי הלכה כברת דרך לטובת המבקש, למרות שסבורה היא כי הוסיפה וטענה המשיבה 

 30חוק חניית נכים אינו חל במקרה דנן. החלטת הביטול היתה אמורה להיות מועברת 
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 1מבירור שערכה התובעת מול המזכירות אכן  .למבקש ע"י מזכירות בית המשפט

 2כי אין ומציינת ו נספח ה לתגובה(. התובעת מפנה לפסיקה )רא .לא הועברהההחלטה 

 3"במקרה דנן עסקינן בעבירה קלה מסוג של ברירת בנמצא נסיבות לפסיקת הוצאות 

 4 ,משפט שאינה נושאת סטיגמה פלילית ואין בה כל פגיעה בשמו הטוב של אדם"

 5 מכל וכל את טענות המבקש באשר לחוסר תום לב מצדה. וחההמשיבה ד

 6 

 7ציין ללא שהתבקש לכך, הגיש תגובה לתגובת המשיבה ובה חזר על טיעוניו והמבקש,  .11

 8כי המשיבה אינה רואה עצמה כשוות ערך לשאר הרשויות במדינה ישראל  בין היתר, 

 9"כאשר נוקטת בפרשנות עצמאית שחוק העזר לתל אביב יפו אינו כפוף לחוק חניה 

 10ובתה ומציין כי מעידות המבקש מתייחס לתמונות שצרפה המשיבה בתג לנכים...".

 11אשר  מטרים משביל הולכי הרגל 1.6המה על חנייה זהירה תוך שמירת מרחק של 

 12לרשות,  ופניותיאת כל  צירף המבקש  .מהווה הרבה מעל הנדרש עלי חוק חניית נכים

 13 עובר להליך המשפטי.

 14 

 15הפנתה לתגובתה שמסרה המשיבה תגובתה לתשובת המבקש, תוך  13.6.11ביום  .12

 16הוגשה. המשיבה עמדה על כך כי אין לה כל אחריות למחדלה של כבר ש המפורטת

 17 המזכירות, באי העברת החלטת בית המשפט, בדבר ביטול המועד, למבקש.

 18 

 19 דיון והכרעה

 20 

 21מצאתי משכך בדין יסודה ו זו נחה דעתי כי בקשה – ה ובתגובותלאחר שעיינתי בבקש .15

 22  להיעתר לה ולו באופן חלקי.

 23 

 24, קובע כהאי המדינה מאוצר ההגנה הוצאותין, שעניינו לחוק העונש 08סעיף 

 25 לישנא: 

 26 

 27 יסוד היה שלא המשפט בית וראה קובלנה דרך שלא שנפתח משפט(  א.  )08

 28 אוצר כי לצוות הוא רשאי, זאת המצדיקות אחרות נסיבות שראה או, להאשמה

 29 האשמה בשל מאסרו או מעצרו על ופיצוי הגנתו הוצאות לנאשם ישלם המדינה
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 1 הפלילי הדין סדר לחוק( ב)05 סעיף לפי שבוטל אישום בשל או, זוכה מנהשמ

 2 שמנהל במשפט; המשפט לבית שייראה בסכום 3091–ב"תשמ[, משולב נוסח]

 3 .כאמור תשלום הקובל על להטיל המשפט בית רשאי קובל

 4 

 5אין מחלוקת כי מהבחינה המשפטית הנאשם זוכה. הנאשם בחר להישפט כזכותו עלי  .18

 6ב כנדרש לישיבת ההקראה, טען כי חניית הרכב חוסה תחת חוק חניית דין, התייצ

 7נכים, ומשכך נקבע התיק לשמיעת הוכחות. התביעה חזרה בה מכתב האישום לאחר 

 8 לחסד"פ.)א( סיפא 78י סעיף ינו של הביטול כדין זיכוי עפ"דמשמע  –שלב ההקראה 

 9 

 10 –ות והצרופות תגובטיעוני הצדדים, עיינתי בבקשה עלי נספחיה, ב בחנתילאחר ש .13

 11 התרשמתי כי הודעת הקנס האמורה בחטא נולדה. 

 12בכך  ,"תג חנייה לנכה"לא ציין כי המדובר ברכב נכה הנושא  ,בניגוד להנחיות ,הפקח

 13מעבר לפגם זה, לימד על עצמו כחזקה עובדתית כי לא הפעיל שיקול דעת עובר לרישום 

 14 הדוח. 

 15 :(.31.1.3ת ישראל נ' רינה איגרא )מדינ 0103600001110 : עמ"ק )תל אביב(ראו

 16"דוח שניתן לבעל רכב נכה עם תג חניה לנכה, חייב בציון המילים "בעל תג 

 17. דוח שאינו מציין את הדברים יוצר פגם מובנה בכתב האישום "חניה לנכה

 18ומלמד, כחזקה עובדתית, כי הפקח הרלבנטי לא שקל את השיקולים 

 19 ". 3001-ט בחוק חניית נכים, תשנ"דהצריכים לעניין באשר לרכב נכה כמפור

 20 

 21השופט רובינשטיין מבית המשפט המשנה לנשיאה, כב' פסק דינו של ראו  ,בנוסף

 22עקרון לעניין , (0.0.31זאב גיא נ' מדינת ישראל ) 01.1031רע"פ במסגרת  ,העליון

 23לחיות את חייהם  תנגישות לציבור הנכים וזכותם של אנשים עם מוגבלויו בדברהיסוד 

 24 אות מירבית.בעצמ

 25 

 26 

 27 
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 1לחוק העזק העירוני  52העבירה המיוחסת למבקש, עלי הדוח, הינה עבירה על סעיף  .16

 2"לא יכניס אדם, לא . למקרא סעיף העבירה עולה כי: ןבדבר שמירת הסדר והניקיו

 3 ינהג ולא ישאיר רכב בגן ללא היתר מראש העירייה".

 4ולה כי בתיאור למקרא הדוח שמולא ע"י הפקח ונשלח לכתובתו של המבקש, ע

 5 העובדות המהוות את העבירה, רשם הפקח כהאי לישנא:

 6 בשטח ירוק ללא היתר לכך". 95-910-13"הנ"ל השאיר רכב מס' 

 7עבירה, שכן אין כל אזכור בדברים מספק ביחס ל תיתיאור זה אינו מהווה תיאור עובד

 8 שכתב הפקח בנסיבות כי עסקינן בשטח של "גן", כהגדרתו עלי חוק העזר.

 9עלי חוק העזר העירוני, הדיבר: "שטח ירוק" אינו מופיע בו,  1, בסעיף "גן"או הגדרת ר

 10אלא: "...וכל מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו...". כזכור מצויים אנו בהליך 

 11פלילי וכל ספק פועל לטובת הנאשם. היה על הפקח לציין כי המדובר בשטח גן, שכן 

 12 ירוק או שחור. ,במונחים כגון: שטח אדוםשימוש לעשות צמחיה צומחת בו, ולא 

 13 

 14ראו כרקע לתיקון סעיף  –לחוק חניית נכים  א1הפקח, עורך הדוח, פעל בניגוד לסעיף  .11

 15 .11.3.1031, מיום 11.פרוטוקול ועדת הכלכלה של הכנסת, מס'  ה את ז

 16 

 17 א)א( לחוק קובע כהאי לישנא: 1סעיף 

 18"על אף האמור בכל דין, לא תימסר הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג 

 19, אלא אם כן הרכב צולם באופן 5-ו 2נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 

 20המעיד על התקיימות אחת הנסיבות האמורות...ועל גבי הודעת תשלום הקנס 

 21שלום צוין כי הרכב צולם וכי הצילום יומצא לבעל הרכב; הומצאה הודעת ת

 22 הקנס לבעל הרכב, יצורף אליה צילום כאמור".

 23 

 24אין מחלוקת כי הרכב צולם. אין מחלוקת כי בדוח לא רשם הפקח כי המדובר ברכב 

 25ג שכזה הוצמד לרכב במועד האירוע. אין מחלוקת תנכה נושא תג חנייה לנכה, הגם ש

 26נשלחה  כי הפקח לא רשם בדוח כי הרכב תועד בצילום ואין מחלוקת כי הודעת הקנס

 27 הצילום האמור ובניגוד לחוק. ללאבדואר רשום לכתובתו של המבקש, 

 28 את הוראות חוק חניית נכים. , באמצעות הפקח מטעמה,בכך הפרה המשיבה

 29 
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 1חוק חנייה לנכים הינו חוק של הכנסת. עסקינן בחקיקה ראשית, הגוברת על כל  .10

 2 חקיקת משנה לרבות חוקי עזר עירוניים.

 3של ב"כ המשיבה כי חוק חנייה לנכים חל  תפרשנותה המוטעיאני דוחה מכל וכל את 

 4 רק על חוקי חנייה ולא על חוק העזר העירוני בדבר שמירת הסדר והניקיון. 

 5  –חוק חנייה לנכים חל על כל מצב בו רכב הנושא תג חנייה של נכה חונה במקום אסור 

 6 אסור עלי כל חוק.

 7 

 8כפוף לחוק  ןוהניקיומירת הסדר פשיטא שחוק העזר העירוני של תל אביב בדבר ש

 9 חנייה לנכים כמו שכפוף חוק העזר העירוני בדבר העמדת רכב וחנייתו.

 10עת מפנה הוא לעניין גרירה  ,)ב( לחוק שמירת הניקיון52סעיף בהדברים מתחדדים 

 11לחוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו. היעלה על הדעת שרכב נושא תג נכה, שחנה בגן,  

 12 לחוק חניית נכים?  8סעיף  ייגרר חרף הוראת

 13 

 14לחוק חניית נכים,  2, שבסעיף "במקום שאין החניה מותרת בו" :הדיבראת יש לקרוא 

 15הן חקיקה ראשית כדוגמת פקודת  –כל מקום שאסור בחנייה, על פי כל דין  לגבי

 16 וכל חוקי העזר העירוניים עלי אדמות.תקנות התעבורה  –התעבורה והן חקיקת משנה 

 17 

 18סורה צריכה להיבחן באספקלריה של חוק חניית נכים, כחקיקה ראשית של כל חנייה א

 19הכנסת, שבאה להסדיר את זכותם של ציבור הנכים לנגישות, זכותם לשוויון ומנגד 

 20השמירה על שלומם ובטחונם של שאר משתמשי הדרך ועל יכולתם של אלה לעשות 

 21 שימוש במרחב הציבורי בהפרעה המינימלית ההכרחית.

 22השמה לנגד עיניה את הדאגה  ,זה מחויבים אנו לשמור כחברה מתוקנת על איזון

 23 וההכרה בזכות הנגישות כזכות יסוד בשיטת משפטינו.

 24 

 25ב לחוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 17זכות הנגישות כזכות יסוד הוכרה בסעיף 

 26 ".עיקרון יסוד –הזכות לנגישות : "1770 –תשנ"ח 

 27 לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי. אדם עם מוגבלות זכאי ב.17 

 28 
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 1לחוק קובע כעקרון יסוד את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של  1סעיף 

 2הכרה בערך האדם על ה" ,החברה בישראל לזכויות אלה, תוך הכרה בעקרון השוויון

 3 שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות".

 4 

 5 

 6 : קובעת כהאי לישנא 2מטרת החוק בסעיף 

 7"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את 

 8זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת 

 9מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות 

 10 מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

 11 

 12ל, מתקבלת הפרשנות הברורה שחוק חנייה לנכים, שבא להגשים מכלל הטעמים לעי

 13בכפוף לתנאים המופיעים בסעיפים את נגישותם של ציבור הנכים, כזכות יסוד, גובר, 

 14 בהקשר לחניה אסורה, לרבות על חוקי העזר העירוניים. -, על כל דין לחוק 1-1

 15 

 16האישום, לאחר  כאמור זוכה, מבחינה משפטית, עת חזרה בה המשיבה מכתב מבקשה .17

 17 הקראה.

 18 

 19לזכותו הוצאות או פיצוי. הפיצוי אינו  אכן, לא כל אימת שיזוכה נאשם יפסקו

 20 –אוטומטי. זיכוי הינו אך נדבך אחד מבין שיקוליו של בית המשפט בבקשה מעין זו 

 21מחד גיסא על בית המשפט  .(1.1.33) רותם שגיא נ' מדינת ישראל 5313000רע"פ 

 22שנגרם למבקש בעקבות ההליך הפלילי ומאידך גיסא יש  להביא בחשבון את הנזק

 23ה פגורמי האכיכי לקחת בחשבון את האינטרס הציבורי שבאכיפת החוק ובכלל זה 

 24 ללא רפיון ידיים.יבצעו עבודתם נאמנה ללא חשש ו

 25עניין לנו בתיק עם נסיבות ציינתי לעיל, נראה כי פי שכ ,באיזון בין האינטרסים

 26 .להורות על פסיקת פיצוי ולו חלקי נוטה הכףמיוחדות, בהן 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 זיכויו של המבקש הינו "זיכוי מוחלט" מהבחינה המשפטית.  .28

 2אכן, לא נוהלו בענייננו הוכחות, והמשיבה חזרה בה מכתב האישום עובר למועד 

 3הדוח,  במתןעם זאת סבורני כי ההתנהלות בכל הקשור  -שנקבע להבאת הראיות 

 4 היתה מיותרת. –המבקש לבית המשפט משלוחו ואילך, דבר שהוביל את 

 5גם אם אניח שהיה יסוד לאשמה בתיק זה, הגם שלדידי הדוח פגום,  רוצה לומר, 

 6של המשיבה והפקח מטעמה מטים את התנהלות הכוללת הכמבואר מעלה, מצאתי כי 

 7הכף לפסיקת פיצוי והחזר הוצאות, בהתאם לשיקול דעתי הרחב, עלי החלופה השנייה 

 8 נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי. –ק העונשין לחו 08שבסעיף 

 9 

 10עצם רישום הדוח, כאשר נסיבותיו אינן עולות בקנה אחד עם העובדות המהוות את 

 11אי העבירה עלי חוק העזר העירוני, אי ציון כי המדובר ברכב נכה נושא תג חנייה לנכה, 

 12לביתו של משלוח הדוח ללא הצילום בניגוד לחוק חניית נכים ציון כי הרכב צולם, 

 13דבר שהצריכו  -ך חרף פניותיו המפורטות של המבקש המבקש, תוך עמידה על ההלי

 14להגיע לישיבת ההקראה ואף מעבר לכך, להפסיד זמן ולפנות לייעוץ לבקש להישפט ו

 15 כל אלה מלמדים על נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי בענייננו. –משפטי 

 16 

 17שעיניו בראשו יכול להבחין שעסקינן  מעיון בתמונות שצורפו לתגובה, כל בר בי רב,

 18 ., שהיה פתוחברכב של נכה, לאור המעלון הקיים על גג הרכב, לטובת כיסא הגלגלים

 19 כל שכן שאין מחלוקת שלרכב צורף תג חנייה לנכה.

 20לא על השביל להולכי רגל, , לא על שביל האופניים שבמקום -עומד בין עצים הרכב 

 21 כמצוות חוק חנייה לנכים. ,"הפרעה ממשית"מתרשם שיש בנמצא  משכך, אינניו

 22 

 23 לחוק 08עלי החלופה השנייה שבסעיף  ,, בהתאם לסמכותי שבשיקול הדעתמצאתי .21

 24הוצאותיו של החזר לצד  לכל ישיבה, ₪ 388 להורות על פיצוי בסך של, העונשין

 25  .₪ 2118 ובסה"כ (כולל מע"מ) ₪ 1118המבקש בגין ייעוץ משפטי בסך 

 26המשיבה, עת בחרה לחזור בה מהאישום, עובר למועד ההוכחות,  אציין כי טוב עשתה

 27 פסיקת הפיצוי. גובהנתון שלקחתי בחשבון בין שיקולי, כנתון בעל משקל לעניין 

 28 
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 1 מושא מהנסיבות שהתרשמה, הדיונית הערכאהודוק, ההלכה הפסוקה קבעה כי  .22

 2 לא רעורהע וערכאת ופיצויים הוצאות פסיקה לעניין המכריע הינו שיקולה, התיק

 3 ישראל מדינת' נ יששכר נתן 01000 פ"ע: היתר בין ראו – בהחלטתה להתערב תמהר

 4( אביב תל) ת"עפ(; 10.6.35) ישראל מדינת' נ קקון עובדיה 3051031 פ"ע(; 10.0.01)

 5 (.1.30.35) ישראל מדינת' נ חגאג שלמה 5.393-00-35

 6 

 7שיבה בפיצוי המבקש אני מחייב את המ - פן חלקי, באותאשר על כן הבקשה מתקבל .25

 8 .ימים מהיום 58בתוך   ול אשר ישולמו  ₪ 13.0של  כולל  בסכום

 9 

 10על מנת  -למפקד הסיירת הירוקה בעיריית תל אביב ע"י המזכירות  החלטתי תועבר

 11 פקחיו את הוראות חוק חנייה לנכים.בפני שירענן 

 12 

 13 זכות ערעור כדין. 

 14 המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

 15 

 16 

 17 

 19   18 .הצדדים בהיעדר ,ז"תשע ' סיון כז ,2811יוני  21, היום ניתנה

                                                                                                                20 

 רועי פרי, שופט

 21 


