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 שרקאוי�אינעא� דחלה שופטתכב' ה בפני 

  
        

 בעניי�:בעניי�:בעניי�:בעניי�:

  
 עירית עפולה

 

  מאשימהה          

          
  נגד

 

   אית� לויט        

 נאש�ה          

  
  

  הכרעת די�
  

 פתח דבר

 

 לעפולה עזר לחוק) ד(5 סעי� להוראות בניגוד חניה של עבירה בגי� לדי� עומד הנאש	 .1

, לנכי	 חניה לחוק) 4)(א(2 וסעי�) "העזר חוק": להל�( 1982! ו"תשמ) וחנייתו רכב העמדת(

 ). "לנכי� חניה חוק": להל�( .1993!ד"תשנ

 

 את הנאש	 החנה 11:33 בשעה 11.11.12 בתארי�, ח"הדו י"ועפ, האישו	 מכתב כעולה .2

 שהחניה במקו	), "החולי� בית": להל�( בעפולה העמק הרפואי המרכז במתח	 רכבו

 באופ� גר	, לנכה חניה תו בעל ובהיותו לב�/אדו	 מסומנות שפה אבני ידי על בו נאסרה

 . לתנועה ממשית להפרעה, החניה

  

העידו פקח המאשימה, אשר בזמני	  06.11.13בישיבת ההוכחות אשר התקיימה ביו	  .3

). כ� העיד "הפקח"הרלוונטיי	, תיעד את חניית רכבו של הנאש	 ורש	 את הדו"ח (להל�: 

 ). מטע	 הנאש	 העיד הנאש	 בעצמו. "הקב"ט"קצי� הביטחו� של בית החולי	 (להל�: 

  

 שהוצגו בראיות ועיינתי, הנאש	 ושל ט"הקב, הפקח של עדויותיה	 את ששמעתי לאחר .4

 את, ההסתברויות במאז� לא אפילו, להוכיח בתנאי	 עמד לא הנאש	 כי הסבור אני, לעיוני

 .אנמק ולהל�. נכי	ל חניה חוקב הקבועה, בצידה לחסות מבקש שהוא ההגנה

  

  

  

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_001.htm
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 המחלוקת

  

 אול	, נכה תו לאחרו� יש וכי, לב� באדו	 המסומ� במקו	 חנה הנאש	 כי מחלוקת אי� .5

 ממשית הפרעה"ה היוותה, כאמור הנאש	 של חנייתו הא	, להכרעה העומדת השאלה

 "?   לתנועה

 

  החוקית המסגרת

  

 �1982 ו"תשמ) וחנייתו רכב העמדת( לעפולה עזר חוק

 

 : לישנא כהאי קובע העזר לחוק) ד(5 סעי� .6

  

 חניה איסור

 והאיסור התעבורה פקודת לפי נאסרה בו שהחניה מקו� בכל .ד"

�ל"התש), תמרורי� קביעת( התעבורה להודעת בהתא� מסומ�

1970."  

  

 חוק חניה לנכי�

  

רכב !, ומטרתו לקבוע הקלות בחניה לכליחוק חניה לנכי	) בא לעול	 1993בשנת תשנ"ד ( .7

 נושאי	 תג נכה. על מטרתו של החוק נכתב בדברי ההסבר להצעתו, כדלקמ�: 

 

ידי רשות � "לפי המצב החוקי היו�, אי� לתג נכה, המוענק לנכי� על

הרישוי, מעמד כלשהו. מוצע לקבוע מפורשות בחוק את התנאי� 

לפיה� יהיה נכה רשאי להחנות את רכבו, בתנאי שהרכב נושא תג 

, חוק חניה לנכי�נכה, ג� במקו� שאינו מותר לחניה" (הצעת 

 ). 2201ה"ח , �1993 תשנ"ג

  

 :קובע לנכי� חניה חוקל) א( 2 סעי� .8

 

הרכב), במקו�  �רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להל� "(א) נכה 

  :כל אלהשאי� החניה מותרת בו א� התקיימו 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_113.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_113.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_113.htm
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2201.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_113.htm
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) בסמו( למקו� האמור, אי� מקו� חניה מוסדר לנכי� או 1(

  שהוא לא היה פנוי בזמ� החניה;

) בסמו( למקו� האמור לא מצוי מקו� אחר שהחניה בו 2(

  שהוא לא היה פנוי בזמ� החניה;מותרת או 

) החניה נעשית באופ� שאי� בה סיכו� לעוברי דר( ואי� היא 3(

מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדי� או לעגלות 

  נכי�;

  ) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.4(

(ב) הוראות סעי, קט� (א) יחולו ג� על אד� המתלווה אל הנכה 

כב, אלא א� כ� תג הנכה נית� לנכה בהתא� והנוהג עבורו בר

  ב".1להוראות סעי, 

 

, ]בנבו פורס	[ י"מד' נ יעקב לביא ד"עו 604/10 פ"רעב העליו� המשפט בית שקבע כפי .9

 מקו	 לכל הנכי	 לציבור מלאה נגישות לאפשר הוא לנכי	 חנייה חוק של העיקרית מטרתו

 ברוח לייש	 יש הנכי	 ציבור של הנגישות עקרו� ואת, ברכב	 אליו להגיע חפצי	 ה	 אשר

 אשר 1998 – ח"תשנ מוגבלות ע	 לאנשי	 זכויות שוויו� לחוק 2 – 1 בסעיפי	 שנקבעה

 :כדלקמ� קובעי	

 

 החברה של ומחויבותה מוגבלות ע� אנשי� של זכויותיה�.1"

 על, השוויו� בעקרו� ההכרה על מושתתות, אלה לזכויות בישראל

  .הבריות כבוד עקרו� ועל בצל� שנברא האד� בער( ההכרה

, מוגבלות ע� אד� של וחירותו כבודו על להג� מטרתו זה חוק.2

 תחומי בכל בחברה ופעילה שוויונית להשתתפות זכותו את ולעג�

 לו שיאפשר באופ� המיוחדי� לצרכיו הול� מענה לתת וכ�, החיי�

 מיצוי תו(, ובכבוד בפרטיות, מרבית בעצמאות חייו את לחיות

  ".יכולתו מלוא

 

יחד ע	 זאת, זכות זו של ציבור הנכי	 אינה זכות מוחלטת, והיא יחסית ככל זכות  .10

לחוק חנייה לנכי	 מבטאי	 איזו� בי� ההגנה על  3!ו 2ואינטרס, חשוב ככל שיהיה. סעיפי	 

ייה נגישה, לבי� האינטרס הציבורי שבשמירה על הסדר הציבורי בכבישי	 זכותו של נכה לחנ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%20604/10
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לחוק חנייה לנכי	 תנאי	 מצטברי	, שרק בהתקיימ	  2ובמדרכות, ולפיכ� קבע סעי� 

 רשאי נכה לחנות את רכבו במקו	 שאי� החניה מותרת בו.

 

כ� למשל  לחוק. 2לחוק החניה לנכי	 מציי� מקרי	 בה	 לא יחול ההיתר שבסעי�  3סעי�  .11

לא נית� להתיר חניה בתו� צומת, בתו� מעבר חציה, בתו� תחו	 תחנת מוניות, בתחו	 שני 

 מטרי	 מברז כיבוי ועוד.

  

) לחוק וכי החניה של 4(א) ( 2במקרה דנ�, יש לבחו� הא	 אכ� מתקיי	 התנאי בסעי�  .12

  להפרעה ממשית לתנועה.הנאש	 לא גרמה 

 

 הפרעה ממשית לתנועה

  

המושג "הפרעה ממשית לתנועה" יוצק תוכ� ממשי בער� הנגדי לזכויות הנכה, בדבר יכולת	  .13

של אחרי	 להשתמש בדר� ובסביבתה. פירושה של תיבה זו מצרי� הידרשות לכל אחד 

 משלושת מרכיביה, לעצמו. 

 

קנה המידה המשמש בבחינת קיומה של הפרעה ממשית הוא אובייקטיבי. אי� ענינו  .14

טית של נושא התו החונה, בידיעתו או בכוונתו. בדומה, אי� האיסור על במחשבתו הפר

הפרעה ממשית מצמצ	 עצמו להפרעה, המתקיימת באורח נקודתי ע	 תחילתה של פעולת 

בהפרעה, העלולה לארע בכל אחד מ� הרגעי	 שבה	 נמשכת החניה, עד  ננויינעהחניה. 

 התממשה בפועל הרי היא אסורה.  לסופה. זוהי, אפוא, הפרעה פוטנציאלית, שג	 א	 לא

  

רעיו� זה איננו זר לדיני החניה. אדרבא, הוא שזור בה	 לכל אורכ	, ולא רק בענייני	  .15

הנוגעי	 לחניית נכי	. כ�, למשל, אסורה החניה על מדרכה אפילו לא ביקש איש לעבור בה 

אותה העת. כ� בכל מש� החניה. כ� אסורה חניה בנתיב נסיעה פעיל, אפילו לא נסע בו איש ב

רכב שאינו מורשה במקו	 המוקצה לחניית נכי	, ואפילו אי� כל !אסורה העמדתו של כלי

פי הגדרתה או מכוח !על –נכה המבקש לחנות בו. עיקר הוא, כי ג	 בעבירת חניה הרגישה 

 לתוצאה, הרי שדי בסיכוי סביר להתממשותה כדי לכונ� יסוד זה. –הרציונל שבבסיסה 

 

 : כדלקמ� קבע 1300/13  פ"רעו 5273/12  פ"רעבנשטיי� כב' השופט רוב .16
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 את לצמצ�, כהוייתה המציאות פי ועל, תכליתית מבחינה, מקו� אי�"

 זרימת"ל", רכב כלי של נסיעה"ל כמתייחס" תנועה" המונח של פירושו

 לרכב לא וכמוב�, דווקא" רגל הולכי של" לתנועה או" שוטפת תחבורה

 שימוש ככל" תנועה" לראות יש, דיד� הסוגיה לצור(. מוגבלות ע� האד�

 הפרעה ג� שהרי), מדרכה/כביש( הציבורי במרחב מותר ספציפי

 – לפגוע עלולה מוגבלות ע� האד� מחניית הנובעת אלה לשימושי�

 ציבוריי� באינטרסי� – שימוש אותו ממנו שנמנע במי לפגיעה מעבר

  פ"רעזאב גיא נ' מדינת ישראל  5273/12  פ"רע( ".החניה הסדרת דיני שביסוד

  )  בנבו פורס�( ישראל מדינת' נ ורקשטל גדי 1300/13

  

  מ� הכלל אל הפרט

 

 מספק חניה מקומות במציאת הנכי	 ציבור על להקל נועד אשר, לנכי	 חניה חוק, כאמור .17

 סעי�. אסור במקו	 רכב בהעמדת אחר אד	 כל על החל האיסור לעומת, לנכה הגנה למעשה

 החניה שאי� במקו	, נכה תג נושא אשר, רכבו את להחנות רשאי נכה כי קובע לחוק) א(2

 חניה מקו	 אי�, האמור למקו	 שבסמו�) 1: (מצטברי	 תנאי	 ארבע בהתקיי	 בו מותרת

 מצוי לא האמור למקו	 שבסמו�) 2; (החניה בזמ� פנוי היה לא שהוא או לנכי	 מוסדר

 באופ� נעשית שהחניה) 3; (החניה בזמ� פנוי היה לא שהוא או מותרת בו שהחניה אחר מקו	

 או ילדי	 לעגלות, רגל להולכי חופשי מעבר מונעת היא ואי� דר� לעוברי סיכו� בה שאי�

 . לתנועה ממשית להפרעה גורמת אינה החניה) 4( !ו; נכי	 לעגלות

 

 על דהיינו, ההגנה מבקש על מוטל 2 שבסעי� התנאי	 ארבעת כל התקיימו כי להוכיח הנטל .18

 מאז� של בדרגה התקיימותה להוכיח אש	הנ על, הגנה טענת ככל. במקו	 שחנה מי

 ".סביר ספר לכל מעל" שיוכיחה צור� ואי� הסתברויות

 

),  כי חנייתו של הנאש	 גרמה להפרעה 1בעדותו הסביר הפקח אשר תיעד את העבירה (ת/ .19

בחקירתו הנגדית חזר הפקח וציי� כי העמדת רכבו של  ).2�11ש'  6(עמ' ממשית לתנועה 

הנאש	 גרמה להפרעה ממשית " רכב שרוצה להיכנס לבית חולי	 או משאית שרוצה לפרוק 

כ� ). 4�5ש'  7(עמ' מי	 נתיב ומסכני	 עוברי	 ושבי	" סחורות, רכבי	 שחוני	 ש	 וחוס

 השיב הפקח בהמש� כלהל�: 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_113.htm
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"..הולכי הרגל לא רואי� א� יש רכבי� בגלל החניה של הנאש� 

  בצד וחניה של אנשי� אחרי�. 

  ש: אני מסתיר את שדה הראיה של הולכי רגל?

  ת: כ�. 

  ש: לעניי� המשאיות מה בדיוק הבעיה של המשאיות?

שני נתיבי�, בנתיב שחנית בו הוא לא יכול להיכנס ע� ת: יש 

 ).15�19ש'  7(עמ'  עגלה".

 

בעדותו ציי� הפקח כי חניית רכבו של הנאש	, חסמה נתיב נסיעה, ללא אפשרות למעבר שני  .20

כלי רכב בו זמנית, כאשר במצב דברי	 זה, לצור� מעבר, יהא על אחד הרכבי	 לעצור, 

. עיו� בתמונות אלו )1(ת/ולאפשר לרכב השני לעבור. עדותו זו של הפקח נתמכת בתמונות 

אש	 אשר חונה בנתיב נסיעה שסומ� באדו	 לב� ו "תופס" חלק נית� להבחי� ברכבו של הנ

ניכר מהמסלול בו עמד. עניי� זה מחזק את עדותו של הפקח לפיה חניה בצורה זו, יש בה כדי 

למנוע מעבר שני כלי רכב, ועל אחת כמה וכמה כאשר אחד מכלי רכב אלו הינו רכב כבד ו/או 

 משאית, בו זמנית. 

 

ב"ט של בית החולי	. בעדותו הראשית הסביר האחרו� על מיקו	 כאמור, העיד בפניי הק .21

חניית רכבו של הנאש	, והסביר כי המדובר בציר מרכזי של בית החולי	, עליו נעי	 כלי 

רכב המספקי	 ציוד ואספקה לבית החולי	, כאשר ציר זה משמש לכניסת כוחות בטחו� 

, עמ'  24�32ש'  11(עמ' תו נכה. והצלה בשעת חירו	 ואסור לחניית כלי רכב, א� של בעלי 

 ).8�13ש'  12

 

בחקירתו הנגדית חזר הקב"ט על עדותו לפיה חניה במקו	 בו חנה הנאש	, מהווה הפרעה  .22

. עיו� בתמונות אלו, בה	 נראה הציר נשוא כתב האישו	, )2(ת/ממשית, והפנה לתמונות 

לפס אדו	 לב�, דהיינו אשר תוכנ� לא נסתר על ידי הנאש	, עולה כי חניית רכבי	 בצמוד 

המיקו	 בו החנה הנאש	 את רכבו, יש בה	 כדי להוות הפרעה ממשית של התנועה. 

על ידי הקב"ט, מקו	 חנייתו של  Xר סומנו ב שבתמונות אלו, במיוחד שתי תמונות א

, נית� ללמוד בבירור על הקושי )31�32ש'  13(עמ' הנאש	 בזמני	 הרלוונטיי	 לעבירה, 

, מקו	 שישנה חניית רכבי	 בצידי הדר�. זה המקו	 לציי� כי מלבד בזרימת התנועה

התמונות אשר הומצאו על ידי המאשימה, לא נית� ללמוד על רוחבו של הכביש בו החנה 

 16ש'  13(עמ' הנאש	 את רכבו, ואי� לעדות הפקח בעניי� זה, ועל המידע שקיבל ממא� דהו 

 19, עמ' 26ש'  15, עמ'  19ש'  13(עמ'  בעניי� או על דבריו של הנאש	ו),  3�7ש'  15, עמ' 
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כדי ללמד על רוחב הכביש, ככל ולא הומצאה כל אסמכתא על מדידה מקצועית  )1�3ש' 

  שבוצעה במקו	.

 

(עמ' במצב דברי	 בו עסקינ� בכביש מרכזי אשר מוביל לבית החולי	, כפי שהעיד הקב"ט  .23

נית� ללמוד על "הלח4", אשר נוצר ממעבר , כאשר בתמונות אשר הוגשו בפניי, )26�27ש'  13

כלי רכב משני הצדדי	, כאשר בצד אחד חוני	 רכבי	, שלא כדי�, הרי חנייתו של הנאש	 

 היוותה הפרעה ממשית לתנועה, בציר מרכזי וחיוני לבית החולי	, כפי שהעיד הקב"ט. 

 

את רכבו  עוד העיד בפניי הנאש	. בעדותו הראשית מציי� האחרו� כי "נאל4" להחנות .24

במיקו	 החניה נשוא האישו	, ככל ולא מצא חניות רגילות ו/או חניות לנכי	, א� שחיפש 

"אני חיפשתי וראיתי שאי� חניה וכשאני  בעניי� זה טע� הנאש	). 20�26ש'  15(עמ' כאלו 

ממהר הראשו� המקו� הראשו� שראיתי שאני יכול לחנות ואני ידעתי שיש לי הקלה כ( 

טענת הגנה זו  ).24�26ש'  16קו� אסור עומדת לזכותי ההקלה הזו" (עמ' שא� אני חונה במ

!) ו1(א) (2של הנאש	 נטענה בעלמא ולא הוכחה, ובכ� לא מתקיי	 בענייננו החריג שבסעי� 

) לחוק חנית נכי	. א� מעבר לאמור אציי� כי, טענתו זו של הנאש	, לפיה נאל4 להחנות 2(

דבריו בישיבת ההקראה, לפיה לא ידע כי הינו חונה במקו	 נשוא האישו	, באה בסתירה ל

"אני לא יודע שאסור לחנות ש�. זה המקו� היחידי שיכולתי לחנות ולא במקו	 אסור 

"לא שמתי לב א� זה מקו� ובהמש� ). 21�22ש'  3שמתי לב א� יש הוראה או אי�" (עמ' 

 ).24ש'  3מותר או אסור (עמ' 

 

ירתו הנגדית טע� הנאש	 כי, הסתכל על הכביש ולקח זאת ועוד, בעדותו הראשית וכ� בחק .25

. טענה כזו אי� לקבל, ככל )26�27ש'  16(עמ' בחשבו� שלא יפריע הפרעה ממשית לתנועה 

ובחנייה במקו	 אסור, אל לנאש	 להסתפק בבדיקת מצב הכביש עת הגיע למקו	 החניה, 

אלא עליו לקחת בחשבו� מצב, כי מתחילת זמ� החניה ועד סופו, הרכב יפריע בצורה ממשית 

 לתנועה, וממצב כזה יש להימנע.     

 

טע� הנאש	 למש� הזמ� בו נאל4 לטענתו  לא אסיי	 לפני שאומר כי, מלבד האמור לעיל, לא .26

לחנות במקו	 נשוא האישו	, ובא	 נסיבות רפואיות יוצאות דופ�, אילצו אותו לחנות ש	. 

כל שטע� הנאש	 הוא כי חנה לזמ� קצר, ללא שהוכיח מש� זמ� זה, וצור� הגעה לטיפול 

, אי� בה� אלא רפואי. הנסיבות כפי שנפרשו בפניי, ה� מפי הנאש	 וה� מפי עדי המאשימה

(א) לחוק 2כדי להביא לדחיית טענותיו של הנאש	, בכל הקשור להגנה הקבועה בסעי�  

 חניית נכי	. 
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  סו, דבר

 

  .האישו	 בכתב לו המיוחסת בעבירה הנאש	 את המרשיע אני, האמור כל לאור .27

  
  
  

  ., במעמד הצדדי	2014ינואר  21,  כ' שבט תשע"דניתנה היו	,  
  

                                  
  

     

  חתימה
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  1 

   שרקאוי�שופטת אינעא� דחלהבפני כב' ה

  עירית עפולה  מאשימהה
  

  נגד

 

  אית  לויט  נאשמי�ה
  

  2 
#>2<#  3 

 4  נוכחי�:
  5 
 6   פלג בת שבעעו"ד  בא כוח מאשימה 

 7 
  8 

 � 9  בעצמו לויט אית�   1נאש
 10 

  11 

  12 

 13 פרוטוקול

  14 

 15  בית משפט מוסר לנו את הכרעת הדי�. הצדדי�:

  16 
#>3<#  17 

 18  החלטה

  19 

.� 20 הכרעת הדי� נמסרה לצדדי

  21 
#>4<#  22 

  23 

 24  במעמד הנוכחי�. 21/01/2014, כ' שבט תשע"דניתנה והודעה היו� 

  25 

 

  

  שופטת, שרקאוי�דחלה אינעא�

  26 

  27 

  28 

 29למרות קביעת בית המשפט העליו� במקרה המיוחד הזה כיוו� שמדובר באד� בעל  ב"כ המאשימה:

 30  תו חניית נכה אבקש להטיל את הקנס המקורי.
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  1 

 2. א( פע� לא היו לי עבירות תנועה. אני חושב שיש מקו� בנסיבות האלה להקל 64אני ב�  הנאש�:

 3  ת זה לאזהרה. בעונש. יש לנהוג על פי המינימו� ההכרחי. אני הייתי מבקש להמיר א

  4 
#>5<#  5 

 6  גזר די 

  7 

 .� 8  הנאש� הורשע כמפורט בהכרעת הדי� בעבירה המיוחסת לו בכתב האישו

  9 

 10לאחר  ששמעתי ושקלתי את טיעוני הצדדי�, ולאור בקשת המאשימה להטיל על הנאש� את הקנס 

 11  המקורי בלבד,  הנני מטילה על הנאש�  עונשי�  כדלקמ� :

  12 

 13  ימי מאסר תחתיו. 2 ש"ח או 250 תשלו� קנס בשיעור  .1

 14  יו� מהיו� .           30 הקנס ישול� תו,  

  15 

 16 יו� מהיו�. 45הודעה והוסברה זכות ערעור תו'   

  17 
#>6<# 18 

  19 

 20  במעמד הנוכחי�. 21/01/2014, כ' שבט תשע"דניתנה והודעה היו� 

  21 

 

  

  שופטת, שרקאוי�דחלה אינעא�

  22 

  23 

  24 

  25 

  26 

 27 הרוש איריס ידי על הוקלד


