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 -ו 11211-11-14, 11245-41-11, 01314-41-11 ת"פ
 מדינת ישראל נ' דפוס)עציר( 11211-41-14

 

 1411יוני  13

  
 כב' השופט  ארז יקואל בפני 

 מדינת ישראל בעניין:

 על ידי ב"כ עו"ד פרידמן

 

 המאשימה  

  

 נגד

 

 יוסף דפוס )עציר( 

 וררעל ידי ב"כ עו"ד פ

 

 הנאשם  

 

 גזר דין

 רקע

 

הנאשם הורשע, כהודייתו, בעבירות נשוא ארבעת כתבי האישום שבכותרת בגין הספקת סם  .1

, )להלן: 1973 –, התשל"ג פקודת הסמים המסוכניםא ל19-ו 13מסוכן, לפי סעיפים 

, 1977 –התשל"ז  חוק העונשיןל 288(; העלבת עובד ציבור, לפי סעיף "הפקודה"

בשני מופעים; הפרעה  –לחוק  192בשני מופעים; איומים, לפי סעיף  –"( החוק)להלן:"

 25 -ו 273ת שוטר, לפי סעיפים לחוק; ניסיון לתקיפ 275לשוטר במילוי תפקידו, לפי סעיף 

)ג( סיפא  -)א( ו7לחוק; החזקת סמים מסוכנים לצריכה עצמית בצוותא חדא, לפי סעיפים 

 452)א( לחוק והיזק בזדון, לפי סעיף 186לחוק; החזקת סכין, לפי סעיף  29לפקודה וסעיף 

 לחוק.

 

של תקיפת שוטר,  ובעברו ארבע הרשעות קודמות וגמר דין בעבירות 1983הנאשם יליד  .2

העלבת עובד ציבור, החזקת נכס חשוד כגנוב, פירוק חלקים מרכב, החזקת סכין, סחר 

בשלושה מופעים ושבל"ר ונטישה במקום אחר. הנאשם ריצה עונש  –בסמים מסוכנים 

חודשים בגין עבירות כנגד  4חודשים ותלוי כנגדו עונש מאסר מותנה בן  10מאסר בן 

 ר. שוטרים או עובדי ציבו

 

 כתבי האישום

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P170_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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סמוך ליישוב ניצן, החזיק  28.4.10מעובדות כתבי האישום המתוקנים עולה כי ביום  .3

 -ו 2.8241, 3.3692הנאשם, יחד עם אחרים, בסם מסוכן מסוג "חשיש" במשקלים של 

 גרם נטו.  6.9779

 

 באותן נסיבות, החזיק הנאשם בסכין שלא כדין.

 

מה איכפת לך, עוד שוטר מושחת...מה איכפת לך יא ר: ", אמר הנאשם לשוט21.5.10ביום 

מטומטם...אני אוציא לך את העיניים, בוא תוריד את הסמרטוטים שאתה לובש ואני 

אפרק אותך...בוא אלי בלי מדים ואני אזיין אותך...אני ערפתי לעשרה שוטרים את 

 " על המשטרה. שם זין". בהמשך, אמר הנאשם לשוטר שהוא "הראש

 

אמא שלכם מעצרו ובעת הנסיעה לתחנת המשטרה, אמר הנאשם לשוטר: "לאחר 

זונה...אחותכם זונה...אנחנו עוד ניפגש, שוטרים מושחתים ומסריחים, אתם החיילים של 

 ".אלפרון

 

אני אכנס בהמשך ובעת שהייתו בחדר העצורים בתחנת המשטרה, אמר הנאשם לשוטר: "

 "..אני אקבל כמה מכות בחוץ ואומר שזה מכםלכלא ואדקור כמה אסירים, ואז אני אצא..

 

 בנסיבות אלו, היה הנאשם שרוי תחת השפעת אלכוהול. 

 

 בהמשך ובעת היותו במעצר בתחנת המשטרה, קרע הנאשם חוטי מצלמת האבטחה שבתאו. 

 

, הבחינו שוטרים ברכב חונה באופן המפריע לתנועה ולידו הנאשם עם אחר, 28.10.10ביום 

 . 13.6.12ום שדינו נגזר בי

 

", ובעת ששוטר רשם הינה הגיעו הזבלותכשניגשו השוטרים לרכב הנ"ל, אמר הנאשם: "

 דוח תנועה, הוסיף הנאשם והפנה צעקות וגידופים כלפי השוטרים. 

מחר אתה לא תהיה במשטרה, אני אזיין בהמשך, התקרב הנאשם אל השוטר ואמר לו: "

" וכדי כך אני אקח ואזלין ואזיין אותך בתחתאותך, הכיפה שלך שעל הראש היא מסריחה, 

 שהשוטר נאלץ להזעיק תגבורת. 

 

אז, שוטר הודיע לנאשם כי הוא מעוכב וזה נכנס לניידת משטרה תוך שהוא מגדף את 

השוטרים ומנסה לצאת את הניידת מספר פעמים. ניסיונותיו נמנעו על ידי שוטר ובהמשך, 

". בניידת הוסיף מה זה גברס, הוא יראה לו "אמר הנאשם לשוטר זה כי שכשיגיעו לפרד
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", תוך שהוא אני אתן לך למצוץ לי את הזין, אני אראה לך מה זההנאשם ואמר לשוטר: "

 מקרב את ראשו לראש השוטר. 

 

בהמשך, עת שהה בתא מעצר בתחנת המשטרה,  אמר הנאשם לשוטר כי יפגע בחייו 

א בן זונה...יא אפס...אתה גנב...אני אזיין יהפרטיים ובעבודתו וכן המשיך לגדפו באומרו: "

יא מזדיין בתחת שוטר ". וכן אמר לשוטר אחר: "אותך...אני אפתח לך את התחת

". גם במעשיו אלו היה הנאשם שרוי תחת השפעת הומו...אני זוכר אותך ואני אהרוג אותך

 אלכוהול. 

 

שם העביר לו סם מסוכן , הגיע קונה לבית הנאשם לאחר תיאום טלפוני. הנא10.1.12ביום 

 גרם. 25.402מסוג "חשיש" במשקל של 

 

הצדדים הגיעו להסדר דיוני, במסגרתו הודה הנאשם והורשע בארבעת כתבי האישום  .4

המתוקנים. לא הושג הסדר לעניין העונש, אך המאשימה הגבילה עתירתה למאסר שלא 

 7 -גור עתר להסתפק בחודשים ופסילה מלהחזיק רישיון נהיגה, בעוד הסנ 15 -יפחת מ

חודשי מאסר בפועל ובכללם המאסר המותנה התלוי והעומד כנגד הנאשם וכן פסילה על 

 תנאי מלהחזיק רישיון נהיגה. הצדדים הסכימו לרכיבי ענישה בדמות מאסר מותנה וקנס. 

 

 תסקירי שירות מבחן

 

 לית. תסקירי שירות המבחן שהוגשו בעניינו של הנאשם לא העלו המלצה טיפו .5

 

נסקר רקע חייו של הנאשם, שלא ארחיב בנושא מחמת צנעת הפרט. אך אציין כי הנאשם 

שנות לימוד, לא גויס לצה"ל  10עלה ארצה בגיל צעיר, עזב מסגרת חינוכית יסודית לאחר 

 מחמת נסיבות בריאותיות כדבריו ולא גילה יציבות תעסוקתית.

ך סמים מסוכנים מסוג "קנבוס" ובהמשך הנאשם ציין כיצד חבר לחברה שולית והחל לצרו

 סחר בסמים מסוכנים על מנת לממן שימושו העצמי בהם.

 

הנאשם פנה על דעת עצמו ובעידוד הוריו, ליחידה עירונית לטיפול בהתמכרויות בעיר 

ראשל"צ, שם מסר בדיקות שתן למשך כחצי שנה, אך לא השתלב בתוכנית טיפולית והדגיש 

 דל מזה שנים לצרוך סמים מסוכנים. בפני שירות המבחן כי ח

 

-2004שירות המבחן התרשם כי על אף ההפוגה במעורבות הנאשם בפלילים בין השנים 

, עדיין ניכר בו קושי להימנע ממצבים נושאי פוטנציאל להתפתחות עימות, במיוחד 2010

 בקשר עם גורמי סמכות.
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שרות שילובו בתוכנית טיפולית, בפני שירות המבחן הביע הנאשם נכונות עקרונית לבחון אפ

אך בטרם זומן לפגישת היכרות לקראת השתלבותו בקבוצה טיפולית, יצר קשר עם שירות 

המבחן ודיווח על מעורבותו בתאונת דרכים, בעטיה הוא מתקשה להתנייד, תוך שהציג 

 מסמכים רפואיים בתימוכין. 

 

ידותו מוגבלת, אך לא הציג בחלוף הזמן עדיין דיווח הנאשם לשירות המבחן כי רמת ני

מסמכים רפואיים עדכניים מתאימים. עם זאת, מסר בדיקת שתן אשר נמצאה נקייה 

 משרידי סם.

 

מאלו, נדחה שילוב הנאשם בקבוצה הטיפולית, אך הופנה למרכז טיפולי פרטי "קרבה 

בטוחה", המתמקד בטיפול במניעת התנהגות אלימה. מנהל המרכז הנ"ל דיווח לשירות 

חן כי הנאשם הגיע לפגישת היכרות בלבד, הוצע לו להשתלב בשיחות פרטניות אך הוא המב

ניתק קשר שלא חודש. לדברי הנאשם, הסיבה לכך נעוצה בעלות הכלכלית הכרוכה בהליך 

 טיפולי זה.

  

שירות המבחן התרשם כי הנאשם מתקשה לעמוד בקשר ממושך ומחייב עם גורמי טיפול 

 בלותו בעטיה של תאונת דרכים שעבר. וממסד, גם ללא קשר למוג

 

טרם תסקירו האחרון, העריך שירות המבחן כי ענישה בדמות מאסר בפועל לריצוי על דרך 

עבודות שירות, יכולה להוות עבור הנאשם גורם משקם, שיסייע לו לשפר מיומנויות 

 והרגלים תפקודיים ויקל עליו בהמשך להשתלב באופן תקין יותר בשוק העבודה.

הנאשם לערוך שינוי בחייו ולנהל אורח  רות המבחן התרשם מהפער הבולט בין כוונותשי

חיים מקדם לבין ההתדרדרות במצבו, הישנות התנהגות פורצת גבול וקשייו להיעזר 

בסביבתו וכן כי הוא בעל סף תסכול נמוך, צורך בריגושים ונעדר כלים להתנהגות מקדמת 

 במצבי לחץ ומשבר.  

 

המבחן, לנאשם קווי אישיות התמכרותיים סביב שימוש לרעה באלכוהול  להערכת שירות

וסם מסוכן והוא אך בעל מודעות ראשונית לכך, בהינתן מסוגלותו לבחון את התנהגותו 

 בביקורתיות ולהבין את הבעייתיות שבבחירותיו.

 

ותיו הנאשם הביע רצון להכוונה ולסיוע בביסוס שינוי בחיי ולהערכת שירות המבחן, כוונ

 בהקשר זה כנות, אם כי לא נפרטו אלי מעשה. 

 

 תמצית טיעוני הצדדים
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ב"כ המאשימה עתרה להשית על הנאשם את רכיבי הענישה שהציגה במסגרת הסדר בין  .6

 הצדדים, תוך הדגשת חומרת מעשיו והיקפם. 

עו עוד הודגש עברו הרלוונטי של הנאשם, על המאסר המותנה התלוי ועומד נגדו שלא הרתי

 מלשוב לסורו.

 

ב"כ המאשימה הפנתה להתרשמויות שירות המבחן מקווי אישיותו ההתמכרותיים של 

 הנאשם ולשימוש לרעה שנעשה מטעמו באלכוהול וסמים מסוכנים. 

 

הצורך בהעדפת אינטרסים של גמול, מניעה והרתעה בענישת ב"כ המאשימה הדגישה את 

 על הפרק.  הנאשם, נוכח שאינטרס השיקום בעניינו אינו

 

ב"כ הנאשם עתר להסתפקות ברף הענישה שהציג במסגרת ההסדר בין הצדדים, תוך  .7

המשקפת נטילת אחריות על מעשיו, על מהלך צירוף תיקים שערך הדגשת הודיית הנאשם 

 ומתוך רצון להתחיל בדרך חדשה. 

חלופה עוד הפנה ב"כ הנאשם להוצאות הכלכליות אליהן נדרשה משפחת הנאשם במסגרת ה

 שנדרשה בהליך מעצרו. 

עוד ציין ב"כ הנאשם את כוונת מרשו להינשא והפנה לעברו הפלילי של הנאשם, שחלקו ישן 

 וחלקו האחר אינו משמעותי, כדבריו. 

 .2004בנוסף, הפנה הסנגור למאסרו המותנה של הנאשם שהינו בגין עבירה משנת 

נשוא הרשעותיו של הנאשם, שהינו  ב"כ הנאשם הוסיף וביקש לאבחן בין סוג הסם המסוכן

 סם "קל". 

בדברו האחרון, הביע הנאשם צער וחרטה בגין מעשיו והדגיש רצונו לפתוח דף חדש בחייו.  .8

מכתב שכתב הנאשם ובו התנצלותו אודות הצחוק מטעמו ומטעם מקורביו,  – 1עוד הוגש נ/

וטה בו השתמש כלפי כפי שנשמע בעת טיעוני המאשימה לעונש, עת הזכירה את המלל הב

 עובדי ציבור. 

  דיון וגזירת דין

 חומרת מעשיו של הנאשם מהווה את שיקול החובה העיקרי הנשקל בעניינו.  .9
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באשר לעבירות על פי הפקודה, נהרות של דיו נשפכו אודות נגע הסמים המסוכנים והצורך 

המסוכן בענישה מחמירה לשם ביעורו. יש לנהל מלחמת חורמה ממשית בנגע הסם 

באמצעות ענישה מכאיבה. בעיקר כך כנגד מי שמהין ומוציא סמים מסוכנים מד' אמותיו 

 לעבר הציבור בכללותו ובכך פוגע  אנושות במאבק בנגע זה. 

אין לייחס לסמים המסוכנים נשוא האישומים תווית של סמים "קלים" מאחר והשפעתם 

קשה והם ידועים כסמים "פותחי דלת" לצריכת סמים מסוכנים אחרים שהשפעתם 

 הרסנית. 

ביחס לעבירת החזקת הסכין, בתי המשפט מצויים במאבק של ממש גם בנגע זה, שהפך 

למכת מדינה. אין צריך להכביר מילים כיצד במסגרת "תת תרבות הסכין", זו נשלפת 

כוח כזה או אחר. אלמלא זמינותה, תוצאה זו כתגובה לזוטי דברים המצויים בשולי וי

 הייתה נמנעת. 

באשר לעבירת האיומים בה הורשע הנאשם, הרי שעסקינן בעבירת אלימות, אף שמדובר 

באלימות מילולית. קיים פוטנציאל ברור כי דברי איום יהפכו למעשים ממשיים. גם אם לא 

 כך, המדובר בפגיעה קשה באורח חייו של המאוים. 

 (, בזו הלשון: 1)2006על -לם נ' מ"י , תק - 2038/04רע"פ בלענייננו הדברים שנקבעו יפים 

"האיום הוא, אפוא, ביטוי שהמשפט מטיל עליו מגבלות תוך 

פגיעה בחופש הביטוי וזאת, כדי להגן על ערכים אחרים ובהם 

בטחונו וחירות פעולתו של הפרט. האיום מסכן את  ות נפשו,שלו

חירות פעולתו של הפרט שכן, פעמים רבות, כרוך האיום גם 

בציפייה להתנהגות מסוימת מצד המאוים שהמאיים מבקש 

  להשיג באמצעות השמעת האיום".

 

רע"פ בבאשר לעבירות ניסיון לתקיפת שוטר והעלבת עובד ציבור, יפים הדברים שנקבעו 

 , בזו הלשון:02.08.10קריה נ' מ"י, לא פורסם, ניתן ביום  - 5579/10

"יש להוקיע בחומרה רבה מעשים בהם אדם לוקח את החוק לידיו, 

לשם פגיעה והעלבה בעובדי ציבור במהלך מילוי תפקידם. מעשים 

רים את המוסכמות הבסיסיות ביותר של החברה אלו מערע

הדמוקרטית בה אנו חיים. חברה המכבדת את שלטון החוק ואת 

זכויותיו של הזולת לא תאפשר פגיעה והעלבה כה קשה של נציגי 

החוק, וכל פגיעה שכזו צריכה להיתקל בקיר ברזל של אפס 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%202038/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%205579/10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%205579/10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%205579/10
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סובלנות, על מנת לגדוע אלימות מסוג זה במהירות האפשרית. 

מור אל מול אלימות מילולית שכזו המכרסמת ביסודות חברתנו כא

הדמוקרטית יש לנקוט בענישה מרתיעה. הציבור נותן את מבטחו 

בעובדי הציבור ונציגי החוק, "וטובת הציבור מחייבת כי יובטח 

להם שיוכלו למלא את תפקידם ללא מורא וללא פחד ... מתוקפים 

ממש, גם למען ישמעו ומאיימים. לכן הכרח להטיל ענישה של 

בורוכוב נ' מדינת ישראל )]פורסם בנבו[,  005//7ע"פ וייראו" )

((. בתקופה המתאפיינת בגלי אלימות פיזית ומילולית 300..0.9

כלפי עובדי ציבור, שומה להגן על השירות הציבורי ועל עובדי 

 0/7///5רע"פ הציבור מפני פגיעה בלתי ראויה בכבודם ובמעמדם )

((. על כן בתי 0//9.0.5.אונגרפלד נ' מדינת ישראל )]פורסם בנבו[, 

רע"פ המשפט מחויבים להכביד את ידם ולתת עונשים מרתיעים )

 ((".5//5./.0.נחמני נ' מדינת ישראל ]פורסם בנבו[ ) 0/5//0.

עונש מאסר בפועל כפי שנגזר עליו, בין עוד לחובת הנאשם יש להתייחס לעברו הרלוונטי. 

ות נוספות וגם היתר, בגין עבירות על פי הפקודה, לא הרתיעו מלשוב ולבצע עבירות דומ

 במאסר מותנה לא היה די כדי למנוע שיבה לסורו. 

נזקקותו הברורה להליך טיפולי מעמיק אך מנגד, העדר שיקול חובה נוסף נגזר לנאשם והוא 

פניות בתכניותיו הכוללות להשתלב בהליך שכזה. דבריו המכוונים לקראת עריכת שינוי 

יבה ממשית מכוחה ראוי היה להימנע בחייו נותרו מן הפה אל החוץ ולא נמצאה כל ס

 מטיפול שכזה.

הנאשם לא התמיד בשיתוף הפעולה המתבקש עם ההליך הטיפולי, צריכת אלכוהול 

שהיוותה בסיס לחלק מהעבירות בהן הורשע אינה מטופלת וזו גרמה לפגיעה לא מבוטלת 

 בכבודם ובשלוות נפשם של שוטרים, למולם הוא מתקשה בוויסות דחפיו. 

י בהגעה לחלק מהמפגשים ובמסירה ספוראדית של בדיקות שתן, על מנת להביא אין ד

 לשינוי המיוחל בחייו או על מנת להגדירו כמי שהשתקם. 

הנאשם מתקשה לעמוד בקשר מחייב עם גורמי הטיפול ובנוסף, הוא מגלה קווי אישיות 

שבר שהחיים התמכרותיים, סף תסכול נמוך ואין באמתחתו כלי התמודדות במצבי לחץ ומ

רווים בהם. מכאן, מודגש אינטרס המניעה הרלוונטי בענישת הנאשם, שיסייע בניתוק מגע 

 בינו לבין החברה הנפגעת תדיר ממעשיו. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20500/87
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%202660/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%201860/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%201860/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעפ%201860/07
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מכל אלו, הנאשם לא השתקם ולא התרשמתי כי קיים סיכוי של ממש שישתקם, כלשון 

יינו ולהפחית מרף הענישה על מנת שניתן יהיה להחריג את ענ (,113ה' לחוק )תיקון  40סעיף 

 . שהינו מאסר ממושך לריצוי מאחורי סורג ובריח -לנסיבות מעשיו  המקובל

בהעדר השתלבותו בהליך טיפולי מעמיק, על אף הזדמנויות לא מבוטלות שניתנו לו בהקשר 

 שרירה וקיימת.  –זה, מסוכנות הנאשם לשלום הציבור 

ת שירות המבחן, שאציין כי ניתנו ביחס לא בכדי נמנעה ההגנה מעתירה לאימוץ המלצו

להליך אחד מבין הארבעה נשוא הדיון. בית המשפט אינו כפוף להמלצות אלו, בהיותו 

מופקד על ראיית מכלול האינטרסים הרלוונטיים לענישה ומאסר על דרך עבודות שירות 

 אינו תואם עניינו של הנאשם שאינו פוסע בדרך השיקום. 

שבתי בהודייתו המשקפת קבלת אחריות והפנמת פסול מעשיו, בצירוף לזכות הנאשם, התח .10

התיקים שערך במטרה להתחיל דרך חדשה בחייו, בתיקונים שהוכנסו בכתבי האישום, 

 במצבו המשפחתי והכלכלי ובניקיונו מצריכת סמים מסוכנים לעת זו. 

ניינו. המשקל עם זאת, אין בכוחן של נסיבות הזכות לנאשם להשיג את נסיבות החובה בע

של נסיבות הזכות לעבריין נמדד לאור מהות ואופי העבירות אותן ביצע. ככל שנסיבות 

 ביצוען ואופיין החמור גוברים, כך פוחת על פי רוב משקלן המקל של נסיבות הזכות לנאשם. 

הנאשם ביצע עבירות חמורות, שחומרתן נלמדת מהתייחסות המחוקק שקבע עונשי מאסר  .11

צידן ומהיותן נפוצות ומסוכנות. ניתן לייחס משקל דומיננטי לשיקולים אישיים ארוכים ל

 של נאשם, כשלא צפויה ממנו סכנה שיחזור לסורו, או כדי לא להפריע בדרכי שיקומו. 

( 4)פלוני נ' מ"י פד"י לה 281/91ע"פ שני אלו אינם חלים בהתייחס לנאשם שמלפניי )השווה 

 (. 492( 4) מ"י נ' צ'יקובסקי פד"י מ"א 150/87ע"פ ; 438

לא כיחדתי ממשקל מסוים שיש לייחס לנסיבות הזכות לנאשם ובהעדרן הייתה נמתחת 

 וא שורת הדין. למולו מל

מכל אלו, שוכנעתי כי יש להדגיש בענישת הנאשם אינטרסים של גמול, הרתעה ומניעה,  .12

באמצעות השמתו במאסר מאחורי סורג ובריח והשתת קנס משמעותי, שישקפו את 

הסלידה שחשה החברה נוכח מעשיו ואת הוקעתם הנדרשת וכן באמצעות מאסר מותנה 

 ו.שירחף כחרב מתהפכת מעל ראש

לא נמצאו נסיבות המצדיקות חפיפת מאסרו המותנה של הנאשם, בעיקר לאור ביצוע 

העבירות המפעילות אותו כדי חבות, בחלוף זמן קצר מאז נגזר דינו הכולל את מאסרו 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20281/91&Pvol=לה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20150/87&Pvol=מא
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. כמו כן, העדר הליך שיקום בעניינו של הנאשם מהווה תנאי מסייע 2010ינואר  –המותנה 

 לגישתי זו. 

  –אני משית על הנאשם את העונשים, כדלקמן מכל המקובץ,  .13

 10.1.12-23.2.12חודשים. בניכוי ימי מעצרו בין הימים  10לתקופה של  – מאסר בפועל

 ימים נוספים בגין מכלול התיקים שבכותרת.  6ובניכוי 

חודשים כפי שהושת על הנאשם  4מופעל בזאת מאסר על תנאי בן  – הפעלת מאסר מותנה

 של בית משפט זה. לריצוי במצטבר לעונש המאסר הנ"ל. 4211/08פ' ב 3.1.10ביום  

 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו.  0.סך הכל ירצה הנאשם 

 הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו במזכירות הפלילית של בית משפט זה כעת. 

חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש  6לתקופה של  - סר על תנאימא

לא מתחתי את עיקר שורת הדין אל שנים מיום שחרורו יעבור על כל עבירה על פי הפקודה. 

 מול הנאשם בהקשר זה ולו משום הותרת פתח שיקום בעבורו בעתיד.

ונש זה אם בתקופה של שלוש חודשים. הנאשם יישא בע 3לתקופה של  - מאסר על תנאי

 שנים מיום שחרורו יעבור על יתרת העבירות בהן הורשע. 

 10 -ימים תחתיו; הקנס ישולם ב 51ש"ח או מאסר הנאשם למשך  8,000בסכום של  - קנס

ימים ויתרת  90תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם בתוך 

ור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד יום לאחר מכן. פיג 30התשלומים מידי 

לפירעון מיידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים 

כחוק. ככל שקיימת הפקדה בתיק, יקוזז הקנס כנגדה והיתרה תשולם כפי התשלומים 

 הנ"ל. 

 והיתרה תועבר לסנגור. 12-01-41764מ"ת הקנס ניתן לתשלום על דרך קיזוז הפקדה מ

חודשים. מנין ימי הפסילה יחל מעת  6מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך  –פסילה 

 שחרור הנאשם ועם הפקדת רישיון נהיגה במזכירות בית משפט זה. 

 יושמדו.  –סמים מסוכנים וסכין –צגים מו 

 אמליץ לנאשם להשתלב במסגרת טיפולית בגדר מאסרו. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תפ%204211/08
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