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   עאדל טוואטי  

 הנאשם    

  גזר דיןגזר דיןגזר דיןגזר דין
  

הנאשם נהג . נהג הנאשם רכב פרטי וגרם לתאונת דרכים עם רכב חונה (!) 28.10.0828.10.0828.10.0828.10.08ביום   .1

 מיליליטר דם ולא השאיר פרטיו על גבי הרכב 100 - מיקרוגרם ב317ברמת שכרות של 

  . הפגוע

גרם הנאשם לתאונת דרכים נוספת כאשר לא שמר מרחק , באותו מועד ובהמשך לאמור  

ל לא טרח הנאשם למסור פרטיו לנהג "מרכב שנסע לפניו ועצר באור אדום וגם במקרה הנ

  .נטש המקום ואף נסע בניגוד לרמזור אדום, המעורב

סיכן ,  הרכבזיגזג בין כלי, ל ברשלנות"בהמשך לאמור נהג הנאשם באיזור מנהרת צה  

  . הולכי רגע ופגע ברכב נוסף

  

  . לאחר דחיות רבות אותר הנאשם ומשהתייצב בבית משפט הודה באישומים שיוחסו לו  .2

  

העובדה שאין זו פעם ראשונה שהנאשם מורשע בגין ,  ציינה חומרת העבירותהמאשימההמאשימההמאשימההמאשימה  .3

שימה מאסר בטעוניה לעונש ביקשה המא). ראה להלן(נהיגה בשכרות וריבוי ההרשעות 

 שנים והפעלת הפסילה על 4 -פסילה שלא תפחת מ, מאסר על תנאי, למספר חודשים

  .תנאי
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העובדה שהנאשם ,  ציינה העובדה שהנאשם הודה וחסך מזמנו של בית משפטההגנהההגנהההגנהההגנה        

בנוסף ציינה ההגנה כי הנאשם מתחרט על מעשיו וכי הוא . 3+ והנשוי ) 50בן (מבוגר 

  . מפרנס עיקרי

  

חודש לאחר האישומים בתיק  ( 23.11.0823.11.0823.11.0823.11.08 - עבירות כאשר ב23קש מחזיקות  המבהרשעות  .4

 חודשים 30 -הורשע בבית משפט באילת בעבירה של נהיגה בשכרות אז נפסל ל) ל"הנ

  . חודשים לשנתיים9והוטלה עליו פסילה על תנאי של 

  

פרנס התסקיר מציין כי הנאשם ביסודו בעל ערכים נורמטיביים ומשקיע מאמצים ל  .5

  .משפחתו

  . הנאשם קיבל אחריות ושלל התמכרות לאלכוהול  

  . על עונש מתון, לאור אישיותו של הנאשם, שיות המבחן המליץ  

  

  דיוןדיוןדיוןדיון  .6

  

 1' אין זו פעם ראשונה שהנאשם נוהג בשכרות ובפעם זו עבר סדרת עבירות כמפורט בסע  

חציית רמזור באדום וסיכון משתמשי הדרך והכל כשהוא נתון ברמת ,  תאונות3שכללו 

  .שכרות גבוהה

  .העונש הראוי לעבירות אלו מאסר בפועל  

  .נתתי דעתי לתסקיר הממצה ולטעוני הצדדים  

  ::::ם הבאיםם הבאיםם הבאיםם הבאיםדן הנאשם לעונשידן הנאשם לעונשידן הנאשם לעונשידן הנאשם לעונשי  

  

 היה . יום ראשונים ירצה הנאשם במאסר בפועל שיחל לאלתר 45 . יום מאסר90  .א

  . 2.10.11להבטחת התייצבותו יחל בריצוי מאסרו ביום  ₪ 3,000והנאשם יפקיד 
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יום לאחר שישוחרר ,  אילת בלתת היום הנותרים ירצה הנאשם במאסר בעבודות שירות45  

  . מהמאסר בפועל

 שנים והמאסר על תנאי יחול על עבירות של נהיגה בפסילה 3 -סר על תנאי ל חודשים מא6  .ב

  ועבירה של נהיגה בשכרות לרבות סירוב ותחת השפעה

 מיום 30200766399משטרה '  חודשי הפסילה על תנאי מתיק אילת מס9מפעיל את   .ג

25.11.08.  

   מלנהוג. חודשים3 +  שנים3- פובל הנאשם ל  .ד

 אז נפסל עד תום 21.12.10 הפסילה תחושב מיום .... שנים שנים שנים שנים4444    ----כ נפסל הנאשם לכ נפסל הנאשם לכ נפסל הנאשם לכ נפסל הנאשם ל""""סהסהסהסה             

  ).אין צורך בהפקדה(ההליכים 

במידה . במידה ויש הפקדה יש לקזזה מסכום הקנס.  ימי מאסר10או  ₪ 1,000קנס בסך   .ה

 ימי מאסר במצטבר למאסר 10 ולא ירצה 1.10.11ואין על הנאשם לשלם הקנס עד 

  . שהוטל

  

משמרת בתי המשפט לאפשר /ס"שב/ם-לאפשר לנאשם לעמוד בתנאי שחרורו על מעצר יכדי 

  .טלפוניתלנאשם להתקשר 

  

 סימוכין  סימוכין  סימוכין  סימוכין ––––המזכירות תעביר העתק מגזר הדין לממונה על עבודות שירות ולשירות המבחן המזכירות תעביר העתק מגזר הדין לממונה על עבודות שירות ולשירות המבחן המזכירות תעביר העתק מגזר הדין לממונה על עבודות שירות ולשירות המבחן המזכירות תעביר העתק מגזר הדין לממונה על עבודות שירות ולשירות המבחן 

        ....11.5.1111.5.1111.5.1111.5.11    ---- מ מ מ מ10048816100488161004881610048816////ממממ

  

  . יום45הודעה לנוכחים הזכות לערער על גזר הדין תוך 

הנאשם , ד טל בסון"כ המאשימה עו"במעמד ב, 2011 ספטמבר 13, א" אלול תשעד"י,  ניתן היום

  . ד אדיב מוחמד עלי"כוחו עו-ובא
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