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 10251798756 דו"ח תעבורה                        

 
  שופטת כרמית פאר גינתה לפני כבוד

  מדינת ישראל  מאשימהה
 
 נגד

 
  יגאל וולקוב  נאשםה

 1 
<#1#> 2 

 3 נוכחים:
 4 ערן לוףעו"ד  -המאשימה ב"כ 

 5 עו"ד שמעון הרשקוביץ –ב"כ הנאשם 
 6 אין התייצבות –הנאשם 

 7 

 8 פרוטוקול

 9 
 10 :ב"כ הנאשם

 11 מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום.
<#2#> 12 

 13 הכרעת דין

 14 
 15 ת לו בכתב האישום.והמיוחס בעבירות הנני מרשיעה את הנאשם

<#3#> 16 
 17 

 18 במעמד הנוכחים. 11/11/2021, ז' כסלו תשפ"בניתנה והודעה היום 

 
 

 שופטת, פאר גינת כרמית

 19 :ב"כ המאשימה

 20 הרשעת קודמות. 26עם  1977נבקש פסילה שלא תפחת מהמינימום, נוהג משנת 

 21 

 22 :ב"כ הנאשם

 23ות כשיש טיחמדובר בנסיבות מיוחדות, הנאשם עובד בחברה והוצמד לו רכב הסעות על ידי קצין הב

 24הצהרה מקצין הבטיחות, כשבהצהרתו הוא טוען שהייתה טעות אנוש כשהרכב הוצמד לנהג לאחר 

 25שהחברה רכשה מספר רכבי הסעות דומים כאשר אחד מהם היה מוגדר כאוטובוס ציבורי להסעות 

 26מיוחדות כשהשאר היו אוטובוס זעיר להסעות מיוחדות ומכאן הטעות. הרכבים עברו את כל 

 27ל קצין הבטיחות. לאור כך, ולאור כך שמדובר בטעות של קצין הבטיחות מתוך הבנה האישורים ש
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 1פט לסטות מפסילת המינימום ולא להטיל שאנחנו חיים בעולם של אחריות קפידה אבקש מבית המש

 2על הנהג פסילה בפועל. מדובר בנהג הסעות שמתפרנס מנהיגתו, וככל שתוטל עליו פסילה כמובן שלא 

 3אני מכיר את המשפחה באופן אישי, אשתו סייעת בגן ילדים. הם מתמודדים עם קושי יוכל להתפרנס. 

 4 כלכלי משמעותי. עברו אינו מכביד. 

 5 
<#4#> 6 

 7 גזר דין

 8 

 9 שם הורשע על פי הודאתו בעבירה עיקרית של נהיגה ללא רישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב.הנא

 10 

 11שלא יפחת משלושה חודשים בצירוף בא כוח המאשימה עותר להטיל על הנאשם עונש של פסילה 

 12 עונשים נלווים נוספים.

 13בא כוח הנאשם מבקש לחרוג מפסילת המינימום נוכח נסיבות ביצוע העבירה. לטענתו, מדובר ברכב 

 14 חברה אשר עקב טעות אנוש הוצמד לנאשם, ועקב כך בוצעה העבירה נשוא כתב האישום.

 15 

 16בין פסילה בפועל לתקופה של שלושה חודשים מתחם העונש ההולם בעבירות בהן הורשע הנאשם נע 

 17ומרף  עד פסילה בפועל לתקופה של שנה. יחד עם זאת, רשאי בית המשפט לסטות מפסילת המינימום

 18 הענישה התחתון, מקום שקיימות נסיבות המצדיקות זאת. 

 19 

 20שאינו  בבואי לגזור את דינו של הנאשם, נתתי דעתי להודאתו, וותק נהיגתו הממושך, עברו התעבורתי

 21כולל רישומים דומים, וכן התייחסתי לנסיבות ביצוע העבירה אשר פורטו על ידי בא כוח הנאשם וגובו 

 22 גם במסמכים מתאימים. 

 23 

 24נוכח כל האמור, אני סבורה כי במקרה זה ניתן להסתפק בענישה מרתיעה הצופה פני עתיד, ולסטות 

 25 מפסילת המינימום הקבועה בחוק. 

 26 

 27 ה על הנאשם את העונשים כדלקמן:אשר על כן, הנני מטיל

 28 

 29 3חודשים על תנאי למשך  6אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  -

 30שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות 

 31 ויורשע בגינה. 1961 -ש[, תשכ"א בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה ]נוסח חד

 32 

 33 .₪ 2000אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך  -

 34 
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 1 בחודש שאחריו.  10ובכל  10.01.2022תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך  5 -הקנס ישולם ב

 2 

 3 המזכירות תשלח לנאשם שובר תשלום.

 4 

 5 ימים מהיום. 45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 

 6 
<#5#> 7 

 8 
 9 במעמד הנוכחים. 11/11/2021, ז' כסלו תשפ"בניתן והודע היום 

 10 

 
 

 שופטת, פאר גינת כרמית
 11 
 12 

 13 

  14 

 15 

 16 קורן רעות ידי על הוקלד


