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 ןוילעה טפשמה תיבב

  
 

  7315/15  ח"מ

  
 ןייטשניבור 'א האישנל הנשמה דובכ    :ינפל
  

 תיג המסוא :שקבמה
                                            

 ד  ג  נ  
                                                                                                      

 לארשי תנידמ :הבישמה
                                            

 )4()א(31 ףיעסו )2()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמל השקב
 1984-ד"משת ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל

                                            
 ןיסאי דלא'ח ד"וע                      :תשקבמה םשב
  שא )יאו'ג( ףסוי ד"וע                       :הבישמה םשב
 
 

  :הרכזואש הקיקח

 )ד(31 ,)4()א(31 ,)2()א(31  'עס :1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח

 )א(567  'עס :תודבורמ אל - 1961-א"כשת ,הרובעתה תונקת

 )א(10  'עס :]שדח חסונ[ הרובעתה תדוקפ

 )א(2  'עס :1970-ל"שת ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ

 

 
 

 הטלחהו ןיד-קספ

  
  

 יתב קוחל )4()א(31 ףיעסו )2()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב             .א
 הרובעת תוריבעב ורדעיהב עשרוה שקבמה .1984-ד''משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה
  :םידרפנ םושיא יבתכ ינש תרגסמב

  

 הגיהנו ףקותב הגיהנ ןוישר אלל הגיהנ לש תוריבע לע הבסנ הנושארה ותעשרה           
 ;)ןושארה םושיאה ןלהל( 27.2.06 םויב הרואכל רבעש ,ףקות תב חוטיב תסילופ אלל
 עוציבב שקבמה תא )רכב 'י טפושה( וכעב הרובעתל טפשמה תיב עישרה 25.9.06 םויב
 ןכו םישדוח הרשע ךשמל ןוישיר תליספ ,₪ 2,000 הבוגב סנק וילע רזגו ,הלא תוריבע
  .םייתנש ךשמל םיישדוח לש יאנת לע הליספ
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 הגיהנ ןוישר אלל הגיהנ לש הריבע לע הבסנ שקבמה לש הינשה ותעשרה           
 תיב עישרה 19.10.09 םויב ;)ינשה םושיאה ןלהל( 5.3.09 םויב הרואכל עציבש ףקותב
 סנק וילע רזגו ,וז הריבע עוציבב שקבמה תא )רכב 'י טפושה( וכעב הרובעתל טפשמה
 םישדוח העברא לש יאנת לע הליספ ןכו םייתנש ךשמל ןוישיר תליספ ,₪ 1,500 הבוגב
 .םייתנש ךשמל

  

 ,הלעמ םינפה דרשמ לש תואיציו תוסינכ ינותנב ןויע ,ןושארה םושיאה ןיינעל             .ב
 שקבמה ההש אל הז םושיא אושנ תוריבעה עוציבל סחוימה דעומב יכ ,שקבמה תנעטכ
 םויב יתשקיב ,ןאכמ .יוהיזב תועט הלפנ ארקיעמ יכ המדנ ןאכמו ,ץראה תולובגב

 יתב קוחל )ד(31 ףיעסל םאתהב ,וז הריבעמ שקבמה יוכיזל בישמה תמכסה תא 29.2.16
  :ךכ עבוקה ,טפשמה

  

 טפוש וא אישנל הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ"
 בכרה וא אישנה ךכל עבקש ןוילעה טפשמה תיב לש רחא
 ,הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהב ,יאשר ,רומאכ
 תחא המייקתנ יכ חכונ םא ןודינ לש ויוכיז לע תורוהל
 רואל ךא ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ רזוח טפשמל תוליעה
 ".רזוח טפשמ לש ומויקב תלעות ןיא ןינעה תוביסנ

  

 ידכ וז המכסהב ןיאש שיגדהש ךות ,ותמכסה תא בישמה ןתנ 13.3.16 םויב           
 םושיאב ותעשרה דגנ שקבמה תונעט תאלעהב לפנש יוהישה ןיינעל ויתונעט לע רתול
 )ד(31 ףיעס חוכמ יל תינקומה תוכמסל םאתהב ,ןאכמ .העשרהה רחאל רושעכ הז
 וז הריבעמ שקבמה תא תוכזל אצומ ינא ,שממ תלוטנ הניאש יוהישה תנעט ףרחו ,קוחל
 לטובמ ,םאתהבו ;))2013( לארשי תנידמ 'נ ןהכ 8114/12 ח"מ :המוד ןיינעל ואר(
 .הלעמ רומאכ וז הריבעב ותעשרה ןיגב שקבמה לע תשוהש שנועה

  

 ףקות עקפ םנמא וז הריבע עוציב דעומב ,שקבמה תנעטל ,ינשה םושיאה ןיינעל              .ג
 ףאש ,קיזחהש ימואלניב יקלטיא הגיהנ ןוישיר ףקותב דמע םלוא ילארשיה ונוישר
 – הילטיא בשות תעה התואב היהש ןויכ ,רתועה תנעטל .העונתה טפוש ינפב וגיצה
 עבוקש אוה יקלטיאה ןוישירה ,לארשי בשות אלו – 1993 תנשב םידומילל ותאיצי חכונ
 ,הרובעתה תונקתל )א(567 הנקת חוכמ תאזו ;ףקותב הגיהנ ןוישיר לעב ותויה ןיינעל
 ותוא וארי ,ףקות רב רז הגיהנ ןוישיר ודיבו ....לארשי בשות וניאש ימ" יכ תעבוקה
 תיקלטיאה ותובשות יכ ,ןעטנ ךכל ךשמהב ."...לארשיב ףקות רב הגיהנ ןוישיר לעבכ
 ותשא םע דחי ,הנש 22 ךשמב הילטיאב ררוגתמ אוהש ךכמ תדמלנ שקבמה לש
 תא רידגמ לארשיב ימואלה חוטיבהש ךכמו ;הילטיאב ודלונש וידלי ינשו הייקלטיאה
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 תוויע תעינמ םשלו הלא םימעטמ .1993 תנשמ לחה לארשי בשות וניאש ימכ שקבמה
 וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל הז טפשמ תיב שקבתמ ,שקבמה ןעוט ול ןיד
 .עשרוה הב הריבעהמ ותוכזלו שקבמה לש

  

 תולעהל שקבמה ידיב היה יכ ,ןעטנ .וז הריבע ןיינעל השקבל תדגנתמ הנידמה             .ד
 תרגסמב ענמנ אוה וליאו ,ותעשב הרובעתל טפשמה תיב ינפב הז רשקהב ויתונעט
 ינותנ יפל יכ ,ןעטנ ךכל ךשמהב .ןכ השע אל עודמ שממ לש םעט תגצהמ וז השקב
 תרחא תוארהל לטנהו ,לארשי בשותכ ,וישכע ןכ זא ,שקבמה רדגומ ןיסולכואה םשרמ
 וילע היה ,ותעשב לארשי בשות היה אל יכ חיכוהל שקבמה הצר וליא ;וילע ץבור
 .ותעשב וכעב הרובעתל טפשמה תיבב ירקיעה ךילהב ןכ תושעל

  

 עוציבב עשרוה שקבמה .ינשה םושיאה ןיינעל השקבה תא לבקל ידיב ןיא             .ה
 לש ומושיר ,הנידמה הנייצש יפכ .םינש 6-מ הלעמל ינפל הז םושיא אושנ הריבעה
 חוטיבב יכ ןייצאש ףא( לארשי בשותכ םושר אוה יכ הלעמ ןיסולכואה םשרמב שקבמה
 רשקהב הז ןיינעב חרט םש ילואו ,לארשי בשות וניאש ימכ םושר אוה ימואלה
 אושנ הריבעה תעב הילטיא בשות היה השעמל יכ ותנעטל תושרדיה .)םימולשתל
 ,תינוידה האכרעה ינפב היה הז רוריב לש ומוקמ ;יתדבוע רוריב הכירצמ ינשה םושיאה
 ךכמ ענמנ עודמ ישממ םעט הלעה אל שקבמהש העשו ,ירוקמה ךילהה להנתה תע
 טפשמ לש ומויק קידצהל אנדיאהד ויתונעטב שי יכ יתאצמ אל ,החותפ התיה ךרדהשכ
  .וז היגוסב רזוח

  

 תא הכזמ ינא ;'ב הקספב רומאל םאתהב תיקלח אופיא תלבקתמ השקבה              .ו
 יפל הריבע ,הגיהנ ןוישר אלל הגיהנ :25.9.06 םויב עשרוה ןהב תוריבעהמ שקבמה
 ,ףקות תב חוטיב תסילופ אלל הגיהנו ;]שדח חסונ[ הרובעתה תדוקפל )א(10 ףיעס
 ,םאתהב .1970-ל"שת ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפל )א(2 ףיעס יפל הריבע
 םוימ ותעשרהל רשא .הלא תוריבע ןיגב שקבמה לע רומאכ תשוהש שנועה לטובמ

 .הלעמ וטרופש םימעטה ןמ הניעב תרתונ וז ,19.10.09
  
  

5 1 2 9 3 7    .)14.3.2016( ו"עשתה ב רדאב 'ד ,םויה ןתינ           1
5 4 6 7 8 3 1 3  

 האישנל הנשמה  

  
_________________________ 
 חר   T03.doc_15073150   .חוסינו הכירע ייונישל ףופכ קתועה
 www.court.gov.il  ,טנרטניא רתא ; 2703333-077 'לט ,עדימ זכרמ
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 54678313-7315/15 ןייטשניבור 'א ה
 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ
 

  ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
 


