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 663454/2021 מספר פל"א                         

  

  שופטת רונה פרסוןה לפני כבוד
 
 מאשימהה

 

  מדינת ישראל מדינת ישראל 

 נגד
 
  314949678  ת"ז אביחי אולי  נאשםה

 
<#1#> 1 

 2 נוכחים:
 3 איהאב חלביב"כ המאשימה: עו"ד 

 4 59381שמעון הרשקוביץ מ.ר. ב"כ הנאשם: עו"ד 
 5 הנאשם: אין הופעה

 6 פרוטוקול

 7 

 8 ב"כ הנאשם:

 9 מגיש ייפוי כוח לתיק.

 10 

 11לפיו הנאשם יודה, יורשע ולעונש יוטלו עליו הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון 

 12 שנים, קנס לשק"ד ביהמ"ש.  3-חודשים ל 4חודשי פסילה, פסילה על תנאי  3העונשים הבאים: 

 13 

 14בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על 

 15 הנאשם את העונש המוסכם.

 16 

 17 עות בא כוחו  והוא נשאל מה תשובתו לאישום.כתב האישום הוקרא לנאשם באמצ

 18 

 19 ב"כ הנאשם:

 20 מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום. 

 21 
<#4#> 22 

 23 הכרעת דין

 24 שלפי כתב האישום.  ותאני מרשיעה את הנאשם בעביר
<#5#> 25 

 26 
 27 במעמד הנוכחים. 14/04/2022, י"ג ניסן תשפ"בניתנה והודעה היום 

 28 
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 1 המאשימה:ב"כ 

 2 ₪.  1,500-משאיר את הקנס לשק"ד ביהמ"ש. אבקש קנס שלא יפחת מ

 3 

 4 ב"כ הנאשם:

 5אבקש להתחשב, מדובר בחייל סדיר. לכן הוא לא התייצב. הוא מודע לכך שאני מודה בשמו ויש הסדר 

 6סגור והוא ביקש שלא להתייצב. הוא התגייס לפני כשנתיים, צפוי להשתחרר עוד שנה, משתכר מאות 

 7שקלים בחודש. אבקש להקל בקנס ולחלק לתשלומים. הוא לקח אחריות, הודה בהזדמנות הראשונה 

 8 וחסך זמן שיפוטי.

 9 יום.  30לעניין הפסילה, נבקש שהייה בהפקדה של 

 10 
<#6#> 11 

 12 גזר דין

 13 

 14בגרימת תאונת דרכים עקב נהיגה בקלות ראש, אי מתן הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום 

 15 רגל להשלים חצייה בבטחה וגרימת חבלה של ממש בגוף. אפשרות להולך 

 16 

 17שכתוצאה ממנה נחבלה הולכת רגל והחבלות שנגרמו לה הן שפשוף  18/09/2021עסקינן בתאונה מיום 

 18 קל בקרסול ימין והגבלה בתנועת מרפק ימין כפי שמפורט בעובדות כתב האישום. 

 19 

 20 לחובתו    הרשעות קודמות. אין ו 2017הנאשם נוהג משנת   

 21 

 22 הנאשם בחר להודות בהזדמנות הראשונה ובכך חסך זמן שיפוטי ויש לזקוף עובדה זו לזכותו. 

 23 
 24נסיבותיו האישיות של , הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, ות, תוצאות התאונהנוכח מהות העביר

 25נסיבות, אני גוזרת את ה ויתרהנאשם, הודאתו המידית ולקיחת האחריות מצדו, ותק הנהיגה שלו 

 26 דינו של הנאשם כדלקמן:

 27 

 28 ₪.  1,000אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 

 29 

 30 ואילך.  15/05/22תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך  4 -הקנס ישולם ב

 31 

 32 חודשים בפועל.  3אני פוסלת את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 

 33 

 34 אך תחושב כנגד הפקדה.  09:00בשעה  15/05/22הפסילה תחל לא יאוחר מיום 

 35 
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 1במזכירות בית המשפט,  -גם אם פקע תוקפו  -בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו 

 2 .ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין

  3 

 4שנים  3ל תנאי למשך   חודשים ע 4אני פוסלת את הנאשם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 

 5ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת ן עבירות שעליהוהתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אות

 6ויורשע בגינה, תוך  1961 -הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[, תשכ"א 

 7 התקופה האמורה או לאחריה.

  8 

 9אמצעות הצגת תעודת זהות בכל סניף דואר או בכרטיס ניתן לשלם את הקנס, ללא צורך בשובר תשלום, ב

 10 .2703333-077* או 3852או בטלפון    WWW.COURT.GOV.IL   אשראי באתר בית המשפט

 11 

 יום.  45מודעת זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 

 
<#7#> 

 12 
 13 במעמד הנוכחים. 14/04/2022, י"ג ניסן תשפ"בניתנה והודעה היום 

 14 
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 16 מרגלית שחף ידי על הוקלד
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