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 עאמר מעבוכ  הנאשם

  
  
  
  
  

  
  
  

 גזר דין

  
  
  

 17 בזמן הפסילה בניגוד לסעיףהנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה 

 .ובעבירות נלוות, הפקודת התעבורל

  

נהג הנאשם , 54:00בסמוך לשעה  81.0.81עולה כי ביום , על פי עובדות כתב האישום

בעקבות הרשעתו בעבירות  81.1.80שנים שהוטלה עליו ביום  0רכב בזמן פסילה בת 

פקודת ל א10 לסעיףחמורות הכוללות עבירה של הפקרה אחרי פגיעה בניגוד 

 (. 4218-40-88ד "ת) ההתעבור

  

העבירה שבה הורשע הנאשם היא עבירה חמורה אשר מסכנת את שלום הציבור 

ומצביעה על זלזול בוטה בהוראות החוק ופוגעת פגיעה קשה בשלטון החוק ובערך 

הדברים אמורים במיוחד לאור עברו המכביד של הנאשם והעבירה . של כיבוד החוק



בית . ל"רה הקודמת העומדת ברקע מאחורי הפסילה שהוטלה עליו בתיק הנהחמו

המשפט מצווה להגיב בחומרה הראויה על עבירות מסוג זה באמצעות הטלת ענישה 

מחמירה אשר תשקף את אינטרס הגמול וההרתעה שבענישה ותבטיח אכיפה 

. ורהאפקטיבית של עונש הפסילה שהינו עמוד התווך בענישה בבתי המשפט לתעב

הם , עיקר הדגש בעבירות מסוג זה מושם אפוא על הערכים החברתיים המוגנים

 . הערכים בדבר בטיחות התנועה בדרכים ואכיפת שלטון החוק

  

  

  

  

, בנסיבותיו, סבורני כי מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שעבר הנאשם, לפיכך

, בפועל לתקופה של שנהבין מאסר שכולו על תנאי לבין מאסר  -עומד על מאסר 

 .ועונשים נלווים, שנים 0 -חודשים ל 1בנוסף לפסילה בפועל לתקופה שבין 

  

יש לציין בייחוד את התמורות , ובאשר לגזירת הדין בתיק הספציפי שבפניי

עברו , אכן. החיוביות שחלו במצבו של הנאשם לאחר תהליך ארוך של טיפול ושיקום

הנאשם סבל בעבר מבעיית . חום התעבורתישל הנאשם מכביד הוא ולא רק בת

אך בעקבות הסתבכותו בתיק אחרון זה הוא , שימוש לרעה ותלות בסמים מסוכנים

מעיון . עשה שינוי משמעותי בחייו ובחר בדרך השיקום תחת המשך דרכו העבריינית

ניתן להבין כי קו פרשת המים לעניין שיקומו של , בתסקירי המבחן שהוגשו בעניינו

שם הפך הנאשם את הצהרותיו המילוליות בדבר , 54.8.87הוא ישיבת יום  הנאשם

לאחר אותה ישיבה השתנה יחסו של הנאשם . למעשה -הרצון לעריכת שינוי בחייו 

והוא נרתם בכל הכוח לטיפול , לתהליך הטיפול שהוצע לו על ידי שירות המבחן

הצליח , המבחןשיתף פעולה באופן מלא עם שירות , בבעיית התמכרותו לסמים

להתחבר למניעים הרגשיים שהובילו אותו לשימוש בסמים ולזהות מצבי סיכון בהם 

הנאשם גילה מחויבות גמורה לתהליך הטיפולי והפיק . הסתבך בעבר בביצוע עבירות

ממנו תועלת רבה תוך השקעת מאמצים רבים לשיקום חייו הן במישור האישי 

 . והמשפחתי והן במישור התעסוקתי

  

ועל אף חומרת העבירות ועברו המכביד , שוכנעתי כי בניגוד לעמדת התביעה, על כן

עניינו של הנאשם מצדיק הטלת עונש מתון יחסית אשר יעמיד את , של הנאשם

גייס , הנאשם מגלה אחריות מלאה על מעשיו. הדגש בצד השיקומי של הענישה

וכיום הוא מגלה תובנה , כאמור את כל כוחותיו על מנת לערוך מפנה משמעותי בחייו



בית המשפט . מעמיקה למצבו ומביט בראיה מפוכחת על חומרת התנהגותו בעבר

לנוכח , ובשלב זה, כבר מלווה את הנאשם במאמצי השיקום שלו מזה כשנתיים

איני רואה כל מקום לשים לאל , הצלחתו הרבה של הנאשם בטיפול ושיקומו המוכח

שמפירותיו עתידים ליהנות הנאשם , האת מסלול השיקום שעבר הנאשם עד כ

שוכנעתי כי יש , ומבלי להתעלם משיקולי הגמול וההרתעה, על כן. והציבור בכללותו

ולקבוע את עונשו לפי שיקולי , לחרוג לקולא מהעונש שראוי היה להטיל על הנאשם

בצד עונש של פסילה בפועל לתקופה  ןפקודת המבח ולהעמידו במבחן לפי, שיקומו

צ בהתאם להמלצת שירות "יר לו פתח של תקווה לעתיד והטלת צו שלאשר תשא

 . המבחן

  

 4750-88-87ת "בהקשר זה אציין כי ענייננו שונה מעניין סלאמה שנדון בתיק עפ

-00270-48ת "והוא קרוב יותר לעניין טבר שנדון בתיק עפ, שאליו הפנתה התביעה

בצורה אימפולסיבית  צוין כי הנאשם שם המשיך לפעול, בעניין סלאמה. 87

כך , אך כמו בעניין טבר. והתקשה לשלוט בדחפיו והסיכון שנשקף ממנו היה גבוה

יש מקום לבחור בדרך השיקומית אשר על פי הערכת שירות המבחן , בענייננו

תוצאותיה כבר מוכחות והמשכה צפוי להניב תועלת לא רק לנאשם עצמו אלא גם 

אינו אינטרס אישי שלו בלבד אלא זהו עניין  שיקומו של הנאשם, אכן. לחברה בכלל

פ "יה בעניין ע'פרוקצ' יפים בהקשר זה דבריה של כבוד השופטת א. של כלל החברה

 ((:5441) מדינת ישראל' חביב נ 1405440

  

  

מבחינת האינטרס הציבורי בהגנה על שלום הציבור , ראשית"

יה כי לא שיקומו של עבריין מועד תורם לקיומה של ציפי, ובטחונו

ציפייה זו מקדמת את טובת הציבור . יחזור לעולם הפשע

, מבחינת העבריין, שנית. ומתיישבת עם אינטרס חברתי רחב

ולראשונה , חיים חדשים-השיקום המוצלח פותח בפניו אופקי

שבה יוכל להשתלב , עולה תקווה כי יוכל לפנות לדרך חיים בונה

מבחינת שירותי , תושלישי. באורח חיים יציב וקונסטרוקטיבי

חשוב לטעת את התודעה כי יש טעם ותוחלת , השיקום והרווחה

, בהשקעת משאבים חומריים ואנושיים בפעולות שיקום עבריינים

ישנה התחשבות בכך , וכי מקום שפעולות אלה מניבות פרי

בתהליך הענישה וננקטים אמצעים המאפשרים ככל הניתן את 

בנסיבות . א העמדתן בסכנהבל, הותרת תוצאות השיקום על כנן



הצורך לשמר את תוצאות שיקומו של המערער בשל , האמורות

מגוון ההיבטים האמורים עשוי להכריע אף את שיקולי הענישה 

יש לשלב , בכל מקרה, עם זאת; הגמול וההרתעה -המסורתיים 

את השיקולים הנוגדים בענישה לנוסחה מאוזנת ומידתית 

וי למגוון השיקולים וההיבטים שתייחס את המשקל היחסי הרא

 ."מבחינת אינטרס הציבור ואינטרס הפרט כאחד

  

  

כאשר אין בהליך השיקום של הנאשם כדי , באיזון הכולל בין שיקולי הענישה, עדיין

יש מקום להרחיק את הנאשם מהכביש ולפסול , לבטל כליל את חובתו לשאת בעונש

עם . עשיו והן משיקולי הרתעה ומניעההן כגמול על מ, את רישיונו לתקופה ממשית

 .5480אין להתעלם מתקופת הפסילה הכוללת שהנאשם מרצה מאז שנת , זאת

  

אלא , ולסיום אציין כי לא נעלמה מעיני העובדה כי הנאשם טרם השתקם עד תום

לומר כי הקלה בעונשו ניתן , מנקודת השקפה זו. שמדובר בפוטנציאל שיקומי בלבד

אך מענה לקושי זה ניתן למצוא . של הנאשם יש בה משום נטילת סיכון מסוים

אשר מעניקות לבית המשפט סמכות , ןפקודת המבחל 54 -ו 87 ,81 בהוראות סעיפים

לגזור את דינו של הנאשם מחדש אם יעבור עבירה בתקופת תוקפו של צו המבחן או 

 .ה שהיאאם לא ימלא אחר הצו מכל בחינ

  

  

  

  

 :אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים, לאור האמור

  

  

 85אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של          .8

חישוב הפסילה מהיום (. ללא ניכוי תקופת פסילה עד תום ההליכים)חודשים 

 .והמזכירות תפיק לנאשם אישור הפקדה מהיום

  

  

חודשים אשר הוטלה על הנאשם  84אני מורה על הפעלת פסילה על תנאי של          .5

 .לריצוי באופן חופף, 4218-40-88ד "בתיק ת 81.1.5480ביום 



  

  

והתנאי הוא , חודשי פסילה על תנאי מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה 85         .4

הפסילה לפי  שהנאשם לא יעבור תוך תקופה של שנה עבירה של נהיגה בזמן

ויורשע בשל העבירה הנוספת תוך התקופה , הפקודת התעבורל 17 סעיף

 .התנאי לא יחול על עבירות סטטוטוריות. האמורה או לאחריה

  

  

חודשים אשר הוטל על הנאשם  84אני מורה על הארכת מאסר על תנאי של         . 0

 .פתלתקופה של שנה נוס, 4218-40-88ד "בתיק ת 81.1.5480ביום 

  

  

 .חודשים מהיום 85אני מצווה על העמדת הנאשם במבחן לתקופה של          .2

  

  

, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, אני מחייב את הנאשם בצו שיעשה, בנוסף         .1

בהתאם לתכנית שתוגש על , שעות 444בהיקף של , שירות לתועלת הציבור

יום  02ייכנס לתוקף בחלוף  צו זה. ידי שירות המבחן לתיק בית המשפט

 .מהיום

  

  

ת "אשר הופקד על ידי הנאשם במסגרת תיק מ₪  01,111הפיקדון על סך          .7

יוחזר לחשבון הנאשם או לחשבון אדם מטעמו לפי פרטים  1524-40-81

 .שהנאשם ימסור למזכירות

  

  

צ והזהירו שאם לא "בית המשפט הסביר לנאשם את משמעות צו המבחן וצו השל

או יעבור עבירה נוספת בתקופת תוקפם של , ימלא אחר הצווים מכל בחינה שהיא

והנאשם הביע , יהיה צפוי לעונש נוסף על העבירות שבהן הורשע בתיק זה, הצווים

את נכונותו למלא אחר הוראות הצווים ולשתף פעולה עם שירות המבחן בכל אשר 

 .יידרש

  

 .זו לשירות המבחן המזכירות תמציא החלטה



  

 .יום מהיום 54זכות ערעור תוך 

  
  

ד מארון "עו, במעמד הנאשם ובא כוחו, 5481יוני  54, ח"תמוז תשע' ז, ניתן היום

 .ד שלומי עזרא"עו, ובא כוח המאשימה, אבו נסאר

  

  

  
                                                             

  
  

  
  


