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 20250995956 דו"ח תעבורה  
 

 

  שופט אהרן האוזרמןפני כב' הל

 מדינת ישראל המאשימה
אשר פרי   ע"י ב"כ עוה"ד  

 
 נגד
 

 לא נוכח  – רחמים ינון בן דוד הנאשם
 יפית מלמה ע"י ב"כ עוה"ד

<#1#> 1 

 2 פרוטוקול

 3 :   ב"כ הנאשם

 4 מודים בעובדות כתב האישום במסגרת הסדר טיעון עם המאשימה.

 5 

 6   :ב"כ המאשימה

 7 אבקש להרשיע.

 8 

 9 בית המשפט מודיע כי הוא אינו כבול בהסדרי טיעון.

 10 
<#2#> 11 

 12 הכרעת דין

 13 מרשיע את הנאשם על פי הודאתו בעובדות כתב האישום.
<#3#> 14 

 15 במעמד הנוכחים. 09/12/2021, ה' טבת תשפ"בניתנה והודעה היום 

 
 שופט, האוזרמן אהרן

 16 טיעונים לעונש:

 17 : ב"כ המאשימה

 18 הרשעה קודמת אחת. לחובתו  2018הנאשם נוהג משנת 

 19, נסיבות אישיות ועברו של הגענו להסדר כאמור לאחר בחינת חומר הראיות ונוכח ליקויים שנמצאו בו

 20 הנאשם. 

 21ימי פסילה מנהלית, פסילה על תנאי וקנס  30ימי פסילה בניכוי  80במסגרת ההסדר נעתור לעונש של  

 22 לשיקול דעת.

 23 
 24 :ב"כ הנאשם

 25 יום עיכוב ביצוע.  90הנאשם חייל. מבקשת  את ההסדר. אבקש לכבד. תמאשר
 26 
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<#4#> 1 
 2 גזר דין

 3 סדר טיעון עם המאשימה.הנאשם הורשע על פי הודאתו בפני בעובדות כתב האישום וזאת במסגרת ה

 4 

 5לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים לעונש לקולא ולחומרא,  בחנתי את נסיבות ביצוע העבירה, נתתי 

 6דעתי לוותק נהיגתו של הנאשם, לעברו התעבורתי ולנסיבותיו האישיות, מצאתי כי הסדר הטיעון 

 7 סביר ומאוזן ולפיכך אאמצו.

 8 הסדר הטיעון שבין הצדדים.אני קובע כי מתחם הענישה הינו בגבולות 

 9 
 10 :אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים

 11 .9/3/22הקנס ישולם לא יאוחר מיום  ₪.  1,000 קנס בסך .1

 12 

 13ימי פסילה  30יום, הפסילה בניכוי   80 פסילה בפועל מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה למשך  .2

 14 מנהלית שריצה הנאשם. 

 15 .9/3/22הפסילה תחל לא יאוחר מיום  

 16עד ליום   )בנצרת( מוסבר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט 

 17 על מנת שמניין ימי הפסילה יחל. 9/3/22

 18 

 19 שנים.   3ם וזאת על תנאי למשך יפסילה מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה למשך   חודשי .3

 20 

 21 יום לבית המשפט המחוזי בתל אביב.  45זכות ערעור בתוך 

 22 
<#5#> 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 09/12/2021, ה' טבת תשפ"בניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

 שופט, האוזרמן אהרן
 27 

 28 אברגיל רינת ידי על הוקלד


