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 2017/116842 מספר פל"א 

 1 

 אלון אופיר, השופט הסגן הנשיאבפני כב' 

 מדינת ישראל מאשימהה
 ע"י ב"כ עוה"ד שמעון שימן

 
 נגד
 

 נוכח - דוד אברהים אלון נאשםה
 ע"י ב"כ עוה"ד אליה חיים

 2 
<#1#> 3 

 4 
 5 

 6 פרוטוקול

 7 

 8 ב"כ הנאשם:

 9 הנאשם מבקש לחזור בו מכפירתו. 

 10 

 11 :הצדדים

 12 אנו מודיעים לבית המשפט כי הגענו להסדר טיעון בתיק זה.

 13 הנאשם יודה ויורשע.

 14 הצדדים יעתרו לעונשים הבאים:

 15 

 16 חודשים.  3 פסילה בפועל לתקופה של

 17 

 18 שנים.  3חודשים למשך  3של  פסילה על תנאי
 19 
 20 

 21 ₪.  1,000 קנס בסך
 22 
 23 

 24 כבדי משקל.  ההסדר משיקולי ראיות
 25 ההסדר אושר על ידי ראש הלשכה וכן עבר עיון של ראש היחידה בעצמו. 

 26 
 27 –הנאשם 

 28 מאשר את ההסדר ויודע כי בית המשפט אינו כבול בו. אניאני מודיע כי 

 29 

 30 
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 1 

 2 .כתב האישום הוקרא בפני בא כח הנאשם ונשאל מה תשובתו לאישום

 3 מודה בעובדות שיוחסו לנאשם בכתב האישום. הנאשם:תשובת בא כח  

 4 
<#2#> 5 

 6 הכרעת דין

 7 

 8 ב"כ הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום.

 9  לפיכך אני מרשיע את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.

 10 

<#3#> 11 
 12 

 13 במעמד הנוכחים. 23/04/2018, ח' אייר תשע"חניתנה והודעה היום 

 14 

 
 

 סגן נשיאה, אופיר אלון

 15 
 16 

 17 התובע טוען לעונש:

 18 הרשעות קודמות.  4ולחובתו  2003מגיש הרשעות קודמות. לנאשם רישיון משנת 

 19ההסדר בוצע משיקולי ראיות כבדי משקל וביניהן בעיות ראייתיות הקשורות לדוח הבוחן ועל כן אין 

 20 מנוס מהגעה להסדר זה. הנאשם חסך זמן שיפוטי יקר ונבקש לאשר את ההסדר. 

 21בשיחה שקיימה התביעה עם בתו של הנפגע הגב' יוליה, צויין כי במועד השיחה היה מטופל הנפגע 

 22 א היה בשיקום כתוצאה מהתאונה. בפיזותרפיה אך ל

 23 

 24 ב"כ הנאשם טוען לעונש:

 25מצטרף לדברי חברי. אומר שחלק מהראיות לא נבדקה נקודת האימפקט. הבוחן הגיע בחלוף מספר 

 26חודשים לאחר האירוע ולא מייד. לא ברור באיזה מרחק ומאיזה כוון הגיע הולך הרגל, מהו קצב 

 27 ההליכה ומהי המהירות של הנהג ועוד. 

 28 ו כן עדי ראיה אובייקטיבים אשר נכחו בזירה והיו ידועים למאשימה לא נחקרו. כמ

 29 ישנה.  2007מדובר בנאשם נורמטיבי בהחלט ללא עבר פלילי, עבר תעבורתי הרשעה אחת משנת 

 30 מדובר בנאשם שלקח אחריות בהזדמנות הראשונה וחסך זמן שיפוטי. 

 31 
<#4#> 32 
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 1 גזר דין

 2 

 3( בתקנות התעבורה יחד 2)ב()21(, 1)45פי הודאתו בביצוע עבירות בניגוד לתקנות נאשם הורשע על 

 4עת פגע אגב  15.3.17( בפקודת התעבורה בכך שגרם לתאונת דרכים ביום 2)62עם עבירה על סעיף 

 5 של כתב האישום.  4נסיעה לאחור בהולך רגל לו נגרמו חבלות כמתואר בעובדה 

 6 

 7ל הוכחות אך ב"כ הנאשם בא בדברים עם התביעה תוך שחשף תיק זה היה קבוע במקור להליך ש

 8 בפני המדינה ליקויים קשים אותם מצא לשיטתו באופן בו נחקרה התאונה על ידי משטרת ישראל. 

 9 

 10תיק זה עבר לבחינה של ראש לשכת התביעות וכן לבחינה של ראש היחידה, ובסופו של יום הצליחו 

 11ר בו מכפירתו ויקח אחריות מלאה ומנגד תסכים המדינה יע להסכמה לפיה הנאשם יחזוהצדדים להג

 12 להסתפק בענישת המינימום הקבועה בחוק ביחס לעבירות שבוצעו. 

 13 

 14אדגיש כי על פי רוב ענישת אדם אשר גרם לתאונה בה נגרמו חבלות של ממש כוללת בתוכה תקופות 

 15 פסילה ארוכות ובמקרים מתאימים אף עונשי מאסר. 

 16 

 17באופן חריג בלבד, יאשר בית המשפט הסדר אשר אינו כולל תיקון של כתב האישום ובסופו של יום 

 18 בנסיבות של חבלות ממש, מסתיימת הפרשה בענישה שהיא שווה לפסילת המינימום הקבועה בחוק. 

 19 

 20הצדדים הסבירו לבית המשפט כי שיקולי ראיות כבדי משקל עמדו בבסיס ההסדר ולאחר שנוכחתי 

 21דר זה עבר בקרה של ראש הלשכה בעצמה וכן עבר עיון ואישור של ראש היחידה, נחה דעתי כי כי הס

 22 עוצמת הראיות שבידי המדינה בפרשה זו אכן מצדיקה את הסדר הטיעון המוצע. 

 23 

 24אדגיש עוד כי לצורך קבלת ההחלטה שקלתי גם את העובדה כי הנפגע בתאונה זו אף שנפצע כמתואר 

 25, וכן שקלתי את העובדה כי ה, לא עבר תהליך של שיקום למעט פיזיותרפיבכתב האישום 4בעובדה 

 26, שזולת הרשעה 2003הנאשם בפרשה זו הוא אדם נורמטיבי לחלוטין בעל וותק נהיגה משנת 

 27)לפני יותר מעשור( אין לחובתו כמעט כל עבר תעבורתי ובסך הכל עברו  2007משמעותית משנת 

 28 הרשעות קודמות.  4-מסתכם ב

 29 

 30בור כי הצדדים שקלו בצורה נכונה את השיקולים הראויים עת הוצע ההסדר המוצע. אני אני ס

 31 מחליט לאשר את הסדר הטיעון כפי שהוצג על ידי הצדדים. 

 32 

 33 לפיכך, הנני דן  את הנאשם לעונשים הבאים:
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 1 

 2 ימי מאסר תמורתו.   5או ₪  1,000קנס בסך  א. 

 3 יום מהיום.  120הקנס ישולם תוך 

 4 

 5 חודשים.   3 פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק את רשיון הנהיגה לתקופה שלהנני  ב. 

 6 יום מהיום במזכירות בית המשפט ואם לא יעשה כן יחשב  180רשיון הנהיגה יופקד תוך  

 7 הנאשם פסול מלנהוג אך פסילתו לא תימנה.

 8 

 9ם וזאת על חודשי 3מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  הנני פוסל את הנאשם מלקבל או  ג. 

 10 שנים.     3תנאי למשך   

 11 

 12 יום מהיום. 45זכות ערעור תוך 

 13 

 14 
<#5#> 15 

 16 
 17 במעמד הנוכחים. 23/04/2018, ח' אייר תשע"חניתנה והודעה היום 

 18 

 
 

 סגן נשיאה, אופיר אלון

 19 
 20 

 21 מיכאלי עמית ידי על הוקלד


