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 17695/2019 מספר פל"א                        

 
  שופטת מיכל דוידיה לפני כבוד

 
 מאשימהה

 
 מדינת ישראל 

 
 נגד

 
  322185679  ת"ז לב אוריבסקי )עציר(  נאשםה

 
<#1#> 1 

 2 
<#2#> 3 

 4 גזר דין

 5 

 6 הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בעבירות שלהלן: 24.3.19בתאריך 

 7 –א' לפקודת התעבורה )נ"ח(, תשכ"א  39בניגוד לסעיף  -אוכלוסייה מיוחדת -נהיגה בשכרות  .1

 8 "(.פקודת התעבורה)להלן: " 1961

 9 )א( לפקודת התעבורה.10בניגוד לסעיף   -איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה  .2

 10 ( לפקודת התעבורה.2)62בניגוד לסעיף  -ראש נהיגה בקלות .3

 11 .1961 –( לתקנות התעבורה תשכ"א 2)ב()21בניגוד לתקנה  -התנהגות הגורמת נזק  .4

 12 .1970 –א' לפקודת ביטוח רכב מנועי )נ"ח(, תש"ל 2בניגוד לסעיף  -נהיגה ברכב ללא ביטוח .5

 13 

 14לבקשת ב"כ המשיב, ותוך שהמאשימה ציינה כי איננה מתנגדת לעצם ההפניה לתסקיר, אולם 

 15ההמלצות לא יחייבו אותה היות שעמדתה למאסר בפועל, נשלח הנאשם לשירות המבחן לקבלת 

 16 תסקיר לעונש בעניינו. 

 17 

 18 עובדות כתב האישום בהן הורשע הנאשם

 19או בסמוך  16:40, בשעה 12.01.19ות שבו כי ביום כתב האישום בו הורשע הנאשם, מציין בפרק העובד

 20"(, ברח' שדה הרכב)להלן: " 3257732לכך, נהג הנאשם ברכב משא סגור מסוג איסוזו, מספר רישוי 

 21 בוקר בקריית אתא, מכיוון צפון לכיוון דרום.

 22הנאשם נהג בקלות ראש, לא נתן תשומת לב מספקת לדרך, סטה מנתיב נסיעתו ימינה, ופגע ברכב 

 23, וכתוצאה מן ההתנגשות נגרם נזק לכלי הרכב 11-861-32חונה פרטי מסוג יונדאי, מספר רישוי 

 24 המעורבים. 
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 1לפיכך, הנאשם נהג ברכב בהיותו שיכור, כך שעל פי בדיקה נמצא כי  ריכוז רמת האלכוהול בליטר 

 2 מק"ג. 1135אחד של אוויר נשוף הייתה 

 3 שאינו מורשה לנהיגה כלל וכן ללא פוליסת ביטוח.  בנוסף, הנאשם נהג ללא רישיון נהיגה, היות 

 4 

 5 תסקירי שירות המבחן

 6הונח על שולחני תסקיר לעונש בעניינו של הנאשם, על פיו הנאשם זומן פעמיים לפגישה  10.06.19ביום 

 7 בשירות המבחן, אולם הוא לא התייצב ולא הודיע על אי הגעתו.

 8כונות לקבל הפנייה בשנית לשירות המבחן, תוך שהוא ,  הביע הנאשם נ16.06.19בדיון שהתקיים ביום 

 9 מצהיר כי הוא מבין את משמעות שיתוף הפעולה. לפיכך, הוריתי על קבלת תסקיר נוסף בעניינו. 

 10הוגש תסקיר משלים, במסגרתו צוין כי הנאשם איננו משתף פעולה עם שירות המבחן,  06.11.19ביום 

 11 ניתן במסגרת תיק המעצר הקשור לתיק העיקרי.   ובמקביל נתבקשה הפקעה של צו הפיקוח אשר

 12עוד צוין בתסקיר, כי במסגרת הליך המעצר הופנה הנאשם לקבלת טיפול במסגרת היחידה לטיפול 

 13בהתמכרויות בקריית אתא, אך לאחר תקופה של כחודש וחצי, במהלכה הגיע לטיפול באופן רציף, 

 14 הפסיק הנאשם להגיע לפגישות שנקבעו לו. 

 15בחן פנה לבית המשפט בהליך המעצר על מנת להפקיע את צו הפיקוח, אולם במעמד הדיון שירות המ

 16הוחלט לתת לנאשם ניסיון טיפולי נוסף. לאחר שנעשו מספר ניסיונות טלפוניים, הצליח שירות המבחן 

 17ליצור קשר עם הנאשם, אשר תיאר את הקושי להתמודד עם התקופה המורכבת בחייו והביע רצון 

 18ול במסגרת היחידה להתמכרויות. בהתאם לכך, ניתנה לנאשם הזדמנות לחזור לטיפול, לחזור לטיפ

 19 אך גם הפעם הנאשם בושש מלהגיע ליחידה, וניתק קשר עם גורמי הטיפול.

 20לאור חוסר שיתוף הפעולה של הנאשם, לא הצליח שירות המבחן לפגוש את הנאשם ולערוך תסקיר  

 21ת המבחן ספק, לעניין מידת היעילות אשר תהיה למעורבות משלים בעניינו. על כן, הובע ע"י שירו

 22 הטיפולית שלו בעניינו של הנאשם.   

 23, לאור התחייבות מצד הנאשם ליטול אחריות על מעשיו ולשתף פעולה עם 10.11.19בדיון שנערך ביום 

 24שירות המבחן, ניתנה לנאשם הזדמנות נוספת ליצור קשר עם שירות המבחן לצורך מיצוי ההליך 

 25טיפולי. בשלב זה יש לציין, כי ניכר היה שהתנאים המגבילים אשר היו מנת חלקו של הנאשם אותה ה

 26עת, הקשו עליו לנהל הליך טיפולי רציף, על כן, עצם השליחה המחודשת שלו לשירות המבחן נעשתה 

 27 י.בד בבד עם הקלת תנאי השחרור בהם היה נתון, על מנת לאפשר פניות מצדו להליך טיפולי משמעות

 28נתקבל  תסקיר בעניינו של הנאשם, ממנו עולה כי הנאשם מנהל אורח חיים לא יציב,  09.02.20ביום  

 29וכי הנאשם אמנם הודה במעשיו, אולם ניכר כי אינו ער לחומרת מעשיו ולהשלכות כתוצאה מהם. 
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 1שנת בנוסף, צוין כי הנאשם נעדר עבר פלילי, אולם קיימת לחובתו הרשעה אחת בתחום התעבורה, מ

 2 , בגין עבירה של עצירה המפריעה לתנועה, בגינה הושת עליו קנס.2016

 3שירות המבחן התרשם כי קיימים בעניינו של הנאשם גורמי סיכון להישנות עבירות דומות בעתיד, על 

 4 כן, שירות המבחן לא המליץ על חלופות ענישה או שיקום.

 5ת את הנאשם לקבלת חוות דעת מטעם , ביקש ב"כ הנאשם, להפנו16.02.20בדיון שהתקיים ביום 

 6 הממונה על עבודות השירות.

 7 

 8 חוות דעת הממונה על עבודות השירות

 9, נמצא הנאשם מתאים לרצות 05.03.20מחוות דעתו של  הממונה על עבודות השירות, שנערכה ביום 

 10 עונש מאסר בדרך של עבודות שירות. 

 11לנוכח דחיית הדיונים בשל משבר הקורונה, הוגשה חוות דעת עדכנית בעניינו של הנאשם מטעם 

 12, אשר אף היא חיובית, ונוקבת במקום ריצוי עבודות שירות 03.05.20הממונה על עבודות השירות ביום 

 13 וכן בתאריך לתחילת ביצוען. 

 14 

 15 ראיות לעונש

 16 ש.טענו הצדדים לעונ 07.07.20בדיון שהתקיים ביום 

 17מטעם המאשימה הוגש גיליון הרשעות התעבורה של הנאשם, ממנו עולה כי לחובת הנאשם הרשעה 

 18 בגין עצירה המפריעה לתנועה, עבירה מסוג ברירת משפט. 2016אחת משנת ,

 19 .2גיליון ההרשעות סומן ת/

 20 

 21 טיעוני הצדדים לעונש

 22 טיעוני המאשימה

 23ורשע הנאשם הינן עבירות חמורות, אשר מהוות ב"כ המאשימה טען לעונש, בציינו כי העבירות בהן ה

 24סיכון משמעותי למשתמשי הדרך, היות שהנאשם נהג בשכרות בכמות קיצונית, ובכך, למעשה, הפך 

 25 את רכבו לכלי נשק מסוכן, קל וחומר כאשר הנאשם לא הוציא רישיון נהיגה מעולם. 

 26 פש. לטענת המאשימה, רק בנס האירוע נגמר ללא נפגעים קשים בגוף ובנ
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 1עוד צוין, כי הנאשם אינו מבין את מורכבות מצבו, אינו משתף פעולה עם שירות המבחן, כעולה 

 2מתסקירי שירות המבחן, אשר לא באו בהמלצה טיפולית, על כן יש להשית עליו עונש מאחורי סורג 

 3 ובריח.

 4קה שאליה המאשימה הפנתה לפסיקה, בה הוטלו עונשי מאסר בפועל. כבר בשלב זה יצוין, כי הפסי

 5הפנה ב"כ המאשימה, לא הוגשה לעיונו של בית המשפט ואף לא לעיונו של ב"כ הנאשם, על מנת שזה 

 6יוכל בטיעוניו להתייחס אליה, או לנסות ולאבחנה מן המקרה דנן. בקליפת אגוז, המקרים שצוינו הם 

 7ף הופעל במסגרת בעניינם של נאשמים עם עבר מכביד יותר, נסיבות חמורות יותר, ובחלק מהמקרים א

 8 גזירת הדין עונש מאסר מותנה אשר היה תלוי ועומד כנגד אותם נאשמים.

 9 12לדידה של  המאשימה, מתחם הענישה בנוגע לעבירה של נהיגה בשכרות נע בין מאסר על תנאי ועד 

 10שנים. בעבירה של  4חודשי פסילה בפועל ובין  24חודשי מאסר בפועל, ולעניין הפסילה המתחם נע בין 

 11שנות פסילה בפועל ולעניין  5חודשי פסילה ועד  3נהיגה ללא רישיון נטען כי מתחם הפסילה נע בין 

 12 חודשי פסילה בפועל. 12-רכיב המאסר המתחם נע בין מאסר מותנה ל

 13המאשימה עתרה להשתת עונשים ברף הגבוה של המתחמים שהוצגו על ידה, בדמות מאסר מאחורי 

 14 י. סורג ובריח, ובמצטבר האחד לשנ

 15 

 16 טיעוני ב"כ הנאשם

 17ב"כ הנאשם טען לעונש, בציינו כי המדובר באירוע אחד, שעניינו נסיעה קצרה של מספר מטרים 

 18בודדים, כאשר הנאשם נהג ברכב של אביו, שהותיר אותו מונע ופגע ברכב שחנה ליד, אך לא נגרם נזק 

 19 בגוף אלא לרכוש. 

 20לול העבירות שבוצעו באירוע, ולא להתייחס אליו לדידו של ב"כ הנאשם, יש להטיל עונש אחד בגין מכ

 21 כשני מעשים.

 22, ואז שוחרר 15.01.19ועד ליום  12.01.19  -עוד הוסיף ב"כ הנאשם, כי הנאשר נעצר מיום האירוע, קרי

 23למעצר בית מלא, שבהמשך הוקל למעצר בית לילי. לטענתו, אותם ימים בהם שהה הנאשם במעצר 

 24 קח, והוא חווה קושי משמעותי בשל שהותו ליד חברה עבריינית. לראשונה בחייו, לימדו אותו ל

 25, מנהל אורח חיים נורמטיבי, ללא עבר פלילי, ולחובתו הרשעה 1997ב"כ הנאשם טען, כי הנאשם יליד 

 26 ₪. 250אחת בתעבורה מסוג ברירת משפט, בגינה נשא בקנס של 

 27ר זוגי יציב וכי הוא עובד לפרנסתו. עוד צוין, כי הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה, כי הוא מנהל קש

 28באשר לתסקירי שירות המבחן, נטען כי הנאשם התקשה להתמיד במסגרת הטיפולית מאחר שהחל 

 29 לעבוד ולפרנס את בני ביתו. 
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 1 עוד הפנה ב"כ הנאשם לנסיבות חייו הלא פשוטות של הנאשם, ולמצבו הבריאותי.

 2ה, והגיש פסיקה לעניין העונש אותו ראוי ב"כ הנאשם אבחן את הפסיקה שהוגשה ע"י ב"כ המאשימ

 3 להטיל, לדידו.

 4ב"כ הנאשם סקר את נסיבות חייו של הנאשם, לרבות נסיבותיו המשפחתיות ועובדת עלייתו ארצה 

 5 .3בגיל 

 6ב"כ הנאשם טען, כי לא יהא מידתי להשית על הנאשם, לראשונה בחייו, עונש מאחורי סורג ובריח, 

 7ובאם יוחלט להשית עונש מאסר, עתר ב"כ הנאשם כי ירוצה בדרך של עבודות שירות, למשך תקופה 

 8 לא ארוכה, על מנת שלא תיפגע יכולתו של הנאשם להתפרנס. 

 9חתון של ענישת המינימום, בכל הנוגע לעונש הפסילה בפועל, עוד ביקש ב"כ הנאשם, להסתפק ברף הת

 10 שהוא שנתיים, וזאת בתוספת מספר חודשים בגין העבירה של נהיגה ללא רישיון. 

 11 

 12 דברי הנאשם

 13זכות המילה האחרונה ניתנה לנאשם, אשר התנצל על מעשיו, ציין כי הבין את טעותו, וכי לא יחזור 

 14 על מעשים אלו. 

 15 

 16 דיון והכרעה

 17האישום מתאר אירוע אחד, הגם שבמהלך האירוע בוצעו על ידי הנאשם מס' עבירות, ועל כן, יש  כתב

 18 לקבוע מתחם עונש הולם אחד.

 19 

 20 מתחם העונש ההולם

 21בית המשפט קובע את מתחם העונש ההולם בהתאם לעיקרון ההלימה, שביישומו על בית המשפט 

 22בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות  להתחשב

 23 ((.5.8.13) מוחמד סעד נ' מ"י 8641/12בביצוע העבירות )ע"פ 

 24שמירה על שלום הציבור, ביטחונו ורכושו, שעניינם  בערכים חברתיים מוגניםפגע  במעשיוהנאשם 

 25 ל שלטון החוק.זכות המשתמשים בדרך לנסוע בבטחה, ושמירה ע

 26גבוהה, בנסיבות בהן הנאשם לא רק נהג  -האמורים היא בינונית  מידת הפגיעה בערכים המוגנים

 27ברכב מבלי שהוציא רישיון נהיגה מעולם, אלא נהג ברכב בהיותו שיכור, כך שנמצא בליטר אוויר נשוף 

 28נמוך יותר, תוך  שלו ריכוז אלכוהול קיצוני, בהיותו משויך לאוכלוסייה מיוחדת עם רף אכיפה

 29שהתנהגותו גורמת נזק וכן ללא ביטוח, ובכך סיכן לא רק את עצמו אלא גם את ציבור המשתמשים 

 30 ( שם נקבע:31.3.11)  סמולנסקי נ' מדינת ישראל 2508/11רע"פ בדרך. בהקשר זה אפנה  ל
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 1"כידוע, נהיגה במצב של שכרות מסכנת את חייהם של הנוהגים בכביש והיא מהווה גורם 

 2רכזי למספרן הרב של תאונות הדרכים. לכן, יש לנקוט במדיניות ענישה מרתיעה ולהעניש מ

 3בחומרה נהגים הנתפסים כאשר הם נוהגים בשכרות... 'נהיגה במצב שכרות היא עבירה 

 4המסכנת לא רק את הנהג פורע החוק אלא את הנוסעים עימו ואת המכוניות שבקרבתן הוא 

 5ב של שכרות צריך לדעת, כי באם ייתפס, צפוי הוא להיענש נוסע. נהג אשר מוכן לנהוג במצ

 6 בחומרה רבה".

 7 
 8( 16.6.13), גיטנס נ' מ"י 25225-03-13באשר לנהיגת נאשם מבלי שהוציא רישיון מעולם אפנה לעפ"ג 

 9 שם נקבע, כלדקמן: 

 10 

 11"אין מקום לסליחה ואין מקום לרחמים למי שמבצע עבירה זו לראשונה בחייו. דווקא 

 12הגישה הסלחנית שהיתה עד כה למבצעי העבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה על ידי בלתי 

 13מורשים הביאה לתופעה הרווחת של נהיגה בידי בלתי מורשה פעם אחר פעם אחר פעם, 

 14 ."1279-03-13 -ו 18158-03-13מעו היום. בדיוק כפי שהיה בשני ערעורים שנש

 15 

 16כמפורט  בנסיבות הקשורות בביצוע העבירות,העונש ההולם, יש להתחשב  מתחםבבואי לקבוע את 

 17 ט לחוק העונשין. 40בסעיף 

 18הנאשם במעשיו הפגין זלזול בחיי אדם וברכושו, והתנהגותו חסרת האחריות ומשוללת הרסן סיכנה 

 19 את המשתמשים בדרך, ובכללם נהגים ונוסעים בכלי רכב אחרים ורכביהם. 

 20מעשי הנאשם מעידים על חוסר ריסון, אדישות כלפי פגיעה בחיי אדם ורכושו וזלזול בגורמי אכיפת 

 21לראות בכך, שאותה נהיגה ברכב בשכרות, כאשר ריכוז האלכוהול בליטר החוק. חומרה יתרה יש 

 22מק"ג, יכולה הייתה להסתיים בתוצאה חמורה,  1135אוויר נשוף של הנאשם גבוה מאד, ועמד על 

 23והנזק שהיה צפוי להיגרם עלול היה לגבות מחיר כבד יותר, ואף פגיעה בגוף. הדברים אמורים ביתר 

 24 ( לחוק העונשין(.3ט)א() 40לא הוציא רישיון נהיגה מעולם )סעיף שאת, בנסיבות בהן הנאשם 

 25עוד אציין, כי יש להביע שאט נפש מהנאשם, אשר אחז בהגה מבלי שהוציא רישיון וללא ביטוח תקף, 

 26וכל זאת בהיותו שיכור ברמה קיצונית ובהיותו נמנה על אוכלוסייה מיוחדת, לגבי נקבע כי מידת 

 27 כן רף האכיפה שנקבע לגביה נמוך. הסובלנות הינה אפסית, על

 28לקולא, אתחשב בכך שלא נגרם הלכה למעשה נזק לגוף ממעשי הנאשם, מלבד נזק רכושי לרכבים 

 29 ( לחוק העונשין(. 1ט)א()40המעורבים )סעיף 

 30 
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 1  – באשר למדיניות הענישה הנהוגה

 2בשכרות. בית  ( הורשע הנאשם בעבירה של נהיגה6.9.06) בריק נ' מדינת ישראל 5580/06רע"פ ב

 3המשפט לתעבורה גזר עליו מאסר על תנאי לתקופה של ארבעה חודשים למשך שנתיים, קנס בסך 

 4חודשים, למעט נהיגה בטרקטור,  18ש"ח, פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  1,500

 5וכן התחייבות שנים  3חודשים מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך  4פסילה על תנאי לתקופה של 

 6חודשי מאסר בפועל,  5בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והטיל על הנאשם ₪.  2,500כספית בסך 

 7חודשים וסיוג הפסילה בוטל. יתר חלקי גזר הדין של  24כאשר נקבע כי עונש הפסילה בפועל יעמוד על 

 8העליון נדחתה, בית המשפט לתעבורה נותרו על כנם. בקשת רשות הערעור שהוגשה לבית המשפט 

 9ונקבע כי העונש שהוטל על הנאשם אינו חמור כלל בנסיבות בהן הנאשם נהג ברכב כשריכוז האלכוהול 

 10מ"ל דם. משמע, מדובר בכמות אלכוהול, העולה כמעט פי שלושה  100מיליגרם לכל  137%בדמו היה 

 11הרשעות קודמות,  80 -על המותר. עוד צוין לחומרא עברו התעבורתי של הנאשם, הכולל לא פחות מ

 12 לרבות עבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

 13 

 14( הורשעה נאשמת  27.3.18)סוזי אסרף נ' מדינת ישראל,  26819-02-18תל אביב(  -עפ"ת )מחוזי ב

 15מ"ג  590לאחר ניהול הוכחות, בעבירה של נהיגה בשכרות לאחר שנמצא בגופה ריכוז אלכוהול של 

 16הרשעות בתעבורה ועבר פלילי.   8בליטר אוויר נשוף. לנאשמת הרשעה קודמת של נהיגה בשכרות, 

 17מתחם העונש ההולם הנאשמת  לא הביעה נכונות  בפני שירות המבחן להשתלב בתהליך טיפולי. 

 18חודשים,  9חודשים, פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי ועד מאסר בן  24שנקבע נע בין פסילה בת 

 19חודשים  5על הנאשמת נגזר מאסר של חודשים, פסילה על תנאי וקנס.  40מאסר על תנאי, פסילה בת 

 20תעבור על עבירות של שנים שלא  3חודשי מאסר על תנאי לתקופה של  12לריצוי בעבודות שירות, 

 21חודשים , פסילה על  36נהיגה בשכרות, נהיגה בהשפעת אלכוהול ונהיגה בזמן פסילה, פסילה למשך 

 22 תנאי, קנס. ערעורה של הנאשמת נדחה בבית המשפט המחוזי. 

 23, נידון ענינו של נאשם, אשר הורשע בהתאם 10.7.2016, קובליוב נ' מדינת ישראל 10201-06-16בעפ"ת 

 24בעבירה של נהיגת רכב בשכרות, זאת לאחר שכשל בבדיקת המאפיינים ובבדיקת נשיפה  להודאתו,

 25מ"ג בליטר אוויר נשוף. כשנה וחצי עובר לביצוע עבירה זו, הורשע  660נמצא בגופו ריכוז אלכוהול של 

 26הנאשם בעבירה של נהיגה תחת השפעות משכרים. שירות המבחן התרשם כי הנאשם מתפקד, יציב, 

 27ות על מעשיו ומביע חרטה והמליץ על הטלת צו של"צ. מתחם העונש ההולם שנקבע נע בין לוקח אחרי

 28חודשים, פסילה על  45חודשים, פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי לבין פסילה בת  28פסילה בת 

 29חודשי מאסר בעבודות שירות,  6חודשים. על הנאשם נגזרו  10תנאי, קנס, מאסר על תנאי ומאסר עד 

 30שנים שלא יעבור על עבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת  3דשי מאסר על תנאי למשך חו 12
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 1חודשי פסילה  6חודשים תוך הפעלת  34משקאות משכרים או נהיגה בזמן פסילה, פסילה לתקופה של 

 2 על תנאי בחופף, פסילה על תנאי, והפעלת התחייבות. ערעורו של הנאשם נדחה בבית המשפט המחוזי. 

 3( נדחה ערעור על גזר דין במסגרתו 11.6.12) שוורצקוף נ' מדינת ישראל 17265-06-12ם(  -עפ"ת )יב

 4 7חודשי מאסר, מאסר על תנאי של  5הושתו על הנאשם בגין עבירה של נהיגה בשכרות בפעם השנייה 

 5 חודשים וקנס. 36חודשים, פסילה לתקופה של 

 6(, הורשע נאשם בעבירה של נהיגה 15.7.14)מיום  יריב נ' מדינת ישראל 8026-07-14עפ"ת )ת"א( ב

 7מק"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף, כשהוא  נוהג  במצב רדום  700בשכרות באופנוע כשנמדדו בנשיפתו 

 8חודשי  36 -חודשי מאסר בעבודות שירות ו 4-על אופנועו, ושבעברו נהיגה בשכרות. הנאשם נדון ל

 9 פסילה בפועל וענישה נלווית.

 10 

 11ל הנסיבות של ביצוע העבירות, העובדה שמדובר באירוע אחד שבמהלכו בוצעו מגוון לנוכח מכלו

 12הנהוגה, דעתי היא כי מתחם העונש ההולם בגין העבירות שביצע הנאשם  לענישהעבירות ובשים לב 

 13מאסר מותנה ובין מס' חודשי מאסר בפועל, שיכול וירוצה בדרך של עבודות שירות וזאת לצד נע בין 

 14 לצד עונשי פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס.חודשים,  60-חודשים ל 24חם שבין פסילה  במת

 15 

 16 חריגה ממתחם העונש ההולם

 17 פוטנציאללא מצאתי הצדקה לחריגה ממתחם העונש ההולם לקולא בשל  שלפניי,בנסיבות המקרה 

 18לחוק העונשין(. מנגד, איני סבורה כי  ד40 סעיףשיקומי, שלא הוכח כעולה מתסקירי שירות המבחן )

 19ה לחוק 40יש לחצות את רף מתחם העונש ההולם לחומרא משיקולי הגנה על שלום הציבור )סעיף 

 20 העונשין(.

 21 

 22 נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות

 23את הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, אני רואה להביא בחשבון לקולא את  לשקולבבואי 

 24הנאשם בהזדמנות הראשונה, מבלי שיהיה צורך בשמיעת ראיות, תוך חיסכון בזמן שיפוטי  הודאתו של

 25(. כן אתחשב בהבעת החרטה של הנאשם על מעשיו לפניי )סעיף העונשין( לחוק 6יא)40יקר )סעיף 

 26 ( לחוק(.4)יא40

 27ובהשפעת כמו כן, אתחשב בפגיעה של העונש בנאשם, אשר מנהל אורח חיים נורמטיבי, בגילו הצעיר, 

 28( 2(+)1יא)40העונש על משפחתו, בנסיבות בהן הוא מנהל קשר זוגי, ואחראי לפרנסת ביתו )סעיפים 

 29 לחוק העונשין(. 
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 1עוד אתחשב, במצבו הרפואי של הנאשם ובנסיבות חייו הבלתי פשוטות, כפי שעלה מתסקיר שירות 

 2 המבחן וכן מטיעוני בא כוחו.

 3ל את הזכות שניתנה לו, לעבור הליך טיפולי בשירות המבחן, לחומרא, אציין כי הנאשם לא השכיל לנצ

 4ולמעשה לא שיתף פעולה, למרות שניתנו לו מספר הזדמנויות לעשות כן. בשל התנהלותו, התרשם 

 5קיימים בעניינו של הנאשם גורמי סיכון משמעותיים להישנות ביצוע עבירות דומות שירות המבחן כי 

 6 .בעתיד

 7י, וגם גיליון הרשעות התעבורה שלו כולל הרשעה בעבירה אחת מסוג מנגד, לנאשם אין עבר פליל

 8 . 2016ברירת משפט, משנת 

 9מנגד, אל לנו להקל ראש בעובדה כי המדובר בנאשם אשר בפעם הראשונה נעצר מאחורי סורג ובריח, 

 10ולא בנקל אורה על שליחתו למאסר של ממש. לעניין זה, יש להזכיר את מסקנות ועדת דורנר, אשר 

 11" (, ואשר מצביעות על הנזק העולה על ועדת דורנרחנה מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים )להלן: "ב

 12התועלת שבמאסרים קצרים, ובמיוחד כשמדובר בנאשמים שאינם בעלי דפוס התנהגות עברייני 

 13 ((19.10.17) דמיטרי גולדברג נ' מדינת ישראל 62250-07-17מובהק )עפ"ת 

 14על עצם שליחתו של אדם אשר לא נאסר קודם לכן, למאסר בפעם הראשונה. ועדת דורנר נתנה דעתה 

 15 אין צורך להכביר מילים על אודות מסקנותיה של אותה ועדה.

 16סבורני כי על בית המשפט לפעול . הרתעת היחיד והרביםכמו כן, אתחשב, בתוך המתחם, בשיקולי 

 17למיגור התופעה בה נהגים נוהגים בשכרות, מבלי שהוציאו רישיון מעולם, ומסכנים את עצמם ואת 

 18ציבור המשתמשים בדרך, כך שנגע הקטל בדרכים ייעקר. בנימת הימים בהם אנו נתונים, המדובר 

 19ם רבות בחייהם של רבים בימי מגפת הקורונה, אשר קוטלת חיים ברחבי העולם, ופוגעת בדרכי

 20אחרים. רבות דובר על הצורך לשטח את העקומה של החולי, וליבי תקווה כי כך ייעשה במהרה, על 

 21אל לנו לשכוח כי המגיפה הנוספת המכה מזה שנים רבות,  -מנת שעולמנו ישוב למסלולו התקין, ואולם

 22ת לשטח את העקומה גם שנוגע , ועלינו לפעול על מנמגפת הקטל בדרכיםאותה ניתן גם למגר, הינה 

 23 חינוך לתרבות נהיגה ראויה ושמירה על החוק בדרכים.    -אליה, ובידינו מצוי החיסון

 24 

 25 לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות לחומרא ולקולא, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

 26 

 27 חודשים, אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות. 7עונש מאסר למשך  א. 

 28במשרדי הממונה על עבודות השירות,  08:00בשעה  24.08.20הנאשם יתייצב ביום  

 29 , טבריה. 14במפקדת מחוז צפון, רח' הציונות 

 30 5, קריית חיים,  במשך 291עבודות השירות יבוצעו במשטרת זבולון רח' ההסתדרות  

 31 ימים בשבוע על פי טווח השעות המתאפשר בחוק העונשין. 
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 1הנאשם מוזהר שלא לחרוג ממסגרת התוכנית שגובשה ע"י הממונה, משום שאם  

 2 יחרוג עלול הוא לבצע את יתרת תקופת המאסר מאחורי סורג ובריח. 

 3 

 4חודשים  36אני פוסלת את הנאשם מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  ב.

 5 בפועל. 

 6 .הנני פוטרת את הנאשם מהפקדה 

 7 . הפקדה מהיוםהמזכירות תנפיק אישור  

 8 

 9חודשים  12אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  ג.

 10שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור על אחת או יותר מהעבירות  3על תנאי למשך 

 11שעליהן הורשע במסגרת תיק זה, או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה 

 12 ה, ויורשע בגינה. או בתוספת השנייה לפקודת התעבור

 13 

 14שנים, לבל יורשע  3חודשים, וזאת על תנאי למשך  6הנני מטילה מאסר לתקופה של  ד.

 15הנאשם בגין עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה או עבירה של נהיגה בשכרות או 

 16עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או עבירה של סירוב להיבדק או 

 17 ה.עבירה של נהיגה בזמן פסיל

 18 

 19תשלומים  5-אשר ישולמו ב₪  1,500אני משיתה על הנאשם תשלום קנס בסך  ה.

 20 לחודש שלאחריו. 1, ובכל 01.10.20חודשיים שווים ורצופים החל מיום 

 21 המזכירות תנפיק ותשלח שוברי תשלום לכתובתו של הנאשם. 

 22 

 23יומצא עותק גזר דין זה לנוכח אורכו של רכיב עונש המאסר, שהוטל לריצוי בדרך של עבודות שירות, 

 24 . לשירות המבחן, אשר יבחן שילובו של הנאשם בהליך טיפולי, בהתאם להוראות הדין

 25 

 26 המזכירות תמציא העתק מגזר הדין לממונה על עבודות השירות.

 27 ימים מהיום. 45הודעה לנאשם זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 

<#3#> 28 
 29 במעמד הנוכחים. 11/08/2020, כ"א אב תש"פניתנה והודעה היום 



 
 

 
 בית משפט השלום לתעבורה בחיפה

 מדינת ישראל נ' אוריבסקי)עציר( 5321-01-19 נב"א
 

 2020אוגוסט  11 

 

 27 
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