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  1 

  סגן נשיא, שופט יוסף ריבליןה' בפני כב

  השופט אברהם טננבוים' בפני כב

  השופט אביטל חן' בפני כב

  

  מדינת ישראל   מאשימהה
  )תעבורה(לשכת תביעות ירושלים 

  
  נגד

 

  מלכה עוזרי עינת  שמתנאה
  2 

>#2#<  3 
 4  :נוכחים

 5  ד בני סמו"  ועוד ברחד לוי" עו-כ המאשימה"ב

 6  הנאשמת  בהעדר 

 7  ד יוני שניאור " עוכ הנאשמת"ב

  8 

 9 פרוטוקול

  10 

 11  . הכרעת הדין נמסרה לצדדים

  12 

 13  :ד שניאור "השופט חן לעו

 14  ?מדוע הנאשמת לא נמצאת כאן היום

 15  :ד שניאור"עו

 16ניסיתי להשיג אותה .  ד קולקר"לדיון נמסרה לה מבעוד מועד כפי שמסר לי עועל הודעה . אינני יודע 

 17  . ולא הצלחתי

  18 

 19  :טעונים לעונש

  20 

 21  :כ המאשימה"ב

 22עצירת רכב ,  הרשעות קודמות בהם נהיגה באור אדום5לחובתה . מגיש גליון הרשעות קודמות

 23  .מגיש את הגליון. חניה בחניית נכה ודיבור בפלאפון, במעבר חציה
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 1, הנאשמת. נגע שכאמור יש לבערו בהחמרה בענישה, מדובר בעבירת שכרות שהינה מכת מדינה

 2  .בעצם לא נטלה אחריות לנהיגה בשכרות. ירסתהכאמור לא טרחה להתייצב למשפטה ולמסור ג

 3   . גם היום לא טרחה הנאשמת להגיע לבית ה משפט

 4  :לאור כל האמור נבקש להשית על הנאשמת העונשים הבאים

 5עונש המינימום בגין עבירת שכרות שהינו .  שנות פסילה3 -פסילה בפועל לתקופה שלא תפחת מ

 6  .אבקש להגיש לבית המשפט פסיקה בנושא. היפךאין זה המקום לחרוג ממנו אלא ל. שנתיים

 7בנוסף נבקש ענישה שצופה פני עתיד ולכן . מחיבת החמרה בענישה, כאמור, בהעדר נטילת אחריות

 8אני ער לכך שהנאשמת אינה נוכחת אך אבקש . נבקש להטיל על הנאשמת עונש של מאסר על תנאי

 9ה על תנאי וקנס גבוה ומרתיע שישקף בנוסף נבקש פסיל. כוחה יודיע לה על הטלת רכיב זה-שבא

 10  .ההליכים שהתנהלו בתיק

 11  :כ הנאשמת"ב

 12אני רוצה מאוד באופן אישי להודות לחברי . ראשית אני חייב להגיד כמה דברים לפני שאטען לעונש

 13דיוסי יעקובי "גם בשם עו, ד קולקר"ההרכב וגם לחברי שאפשרו לי להיות בהליך הזה וגם לעו

 14ר פולישוק שבתחילה כשטען שצריך "אני מודה לד.  ד מלמה"ם בשם עוביקשתי למסור תודה וג

 15ר רונה דרייזין כשטענה "מודה לד. בין נשיפה לנשיפה זכה ללעג ופקפוק באופיו'  ד2להיות פער של 

 16משטרת ישראל מאמצת .  בהתנגדויות רבותשצריך להיות עקיבות בין הבלון לפלט נתקלה גם היא

 17אני . בבדיקת אוויר חופשי באלכוהול בתחילת ו בסיום משמרת. יםאת ההמלצות כמו במקרים אחר

 18רוצה לומר לחברי ההרכב שאנו כולנו היינו חיילים במערכה שבעצם הביאה את חברי ההרכב לכתוב 

 19 יש קשר יותר 1.8.11 -אני בטוח שמ. את מה שכתבו ואת משטרת ישראל לאמץ את הקביעות האלה

 20למען הסר ספק לי . הנאשם לבין התוצאה שהמכשיר מפיקהדוק בין כמות האלכוהול בדמו של 

 21טענו . מעולם לא היתה טענה שמשטרת ישראל מעמידה אנשים חפים מפשע בבית ה משפט

 22 למרות שהתיקים האלה טרם הגיעו לפתחו של 1.8.11 -שעקרונות מדעיים צריכים להישמר החל מ

 23עוזרי אלא '  רק ממה שהיה אצל גבאנו רואים מוד הפעלה שונה לא. בית המשפט השלום בירושלים

 24  .29.7.08 -ממה שהיה ב

 25  :כ המאשימה"ב

 26  . הם לא רלוונטיים.  אני מתנגד לדבריו של חברי

 27  :כ הנאשם"ב

 28בין '  ד2וההמתנה של , סי על גבי הפלטים. אר ואי.עשיית השימור של האי. לא קיבלנו את כל החומר

 29ובדיקת אוויר חופשי  בתחילת , ן על גבי הפלטהערך שהוזן לבלו, הבלון' רישום מס, נשיפה לנשיפה

 30  . עוזרי לא השחיתה זמנו של בית משפט לשווא' ובסיום משמרת מלמדים שהגב

 31אני מסכים עם כך שהוצע לה לסיים את התיק בפסילה על תנאי בלבד ולהסתפק בפסילה המנהלתית 

 32וצה להמשיך וגם כאשר התיק חזר אדוני אמר לה שאפשר לסיים את התיק הזה או שהיא ר
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 1אני את זה . והנאשמת אמרה שהאינטרס האישי שלה חשוב אך האינטרס של הכלל יותר חשוב

 2  . בהחלט לקולא. לא? זה צריך להיות נימוק לחומרא.   לבקשת ההרכב–ישי בדקתי באופן א

 3 רבתי לפקדת התעבורה 39' סע. האשמת היא אם צעירה לילד שנולד במהלך ההתנהלות בתיק הזה

 4ואולם רשאי בית המשפט בנסיבות "ייב פסילה שלא תפחת לשנתיים  מסיים במילים שאמנם מח

 5השופט ' גם המחוקק וגם כב". מיוחדות שיפרט בפסק הדין להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר

 6 בית משפט מחוזי שקבעו שצריך להידבק לפסילת המינימום לא לקחו בחשבון –אמנון כהן 

 7יש הרבה תיקים שרציתי לעשות איתם את תיק עוזרי והם לא הסכימו . התנהלות של תיק מיוחד זה

 8השופט ' הדיון היה יכול להסתיים באולם של כב. מלחיץ, לא נוח, זה לא נעים, לנהל תיק כמה שנים

 9  .הנאשמת טענה לחפותה. אם אינני טועה, טננבוים ששם גם היתה הצעה

 10זו היתה הזדמנות פז מבחינתי , י ההרכבאני רוצה להודות לחבר. אבקש להקל בעונשה של הנאשמת

 11  . עם כל הקושי זה היה מאוד מהנה ומאוד מחכים. באופן אישי

  12 
>#3#<  13 

 14  גזר דין

  15 

  16 

 17  . מצאנו לנכון שלא לפסול את הנאשמת את הפסילה הסטטוטורית

 18  :להחלטתנו הגענו מטעמים אלה

  19 

 20השופט טננבוים שהרשיע את הנאשמת ולאחר ' תיק זה התנהל בבית משפט שלום בפני כב  .א

 21הרכב בית משפט זיכה את . הוחלט להקים הרכב.  שב התיק לבית משפט זהערעור

 22התיק חזר לדיון בפני מותב זה ולאחר . על פסק דינו של מותב זה הוגש ערעור. הנאשמת

 23  .ת שובניהול הוכחות בגוף העניין הורשעה הנאשמ

 24, יחסית מקל, בית המשפט המחוזי ובית מ שפט זה הציעו לנאשמת לסיים התיק בהסדר  .ב

 25  .לאור השתלשלות העניינים בתיק

 26 הרשעות  3נכון למועד ביצוע העבירה , לחובת הנאשמת.  1989 -לנאשמת רשיון נהיגה מ  . ג

 27  . אשר אינן רלוונטיות לאישום שבפנינו

 28אינה רמת שכרות גבוהה ובמיוחד כאשר הרף עומד , תיק זהכפי שנקבעה ב, רמת השכרות  .ד

 29  . לפי קביעת בית המשפט המחוזי. ג. מ290היום על 

 30הרי , הואיל  והתיק נוהל כתיק עקרוני כדי לנסות ולקבוע האם ממצאיו של הינשוף אמינים  .ה

 31  . שגם בעצם אופי ניהול התיק יש משום נסיבה מיוחדת לקולא

  32 
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 1  :ים הבאיםאנו דנים הנאשמת לעונש

  2 

 3  .  יום בניכוי חודש שהיתה פסולה מינהלתית29 - חודש ו11פסילה למשך   .א

 4  .8.12.11עד ליום הנאשמת תפקיד רשיונה במזכירות בית משפט 

 5 שיעורים החל מיום 4 - הקנס יחולק ל.  ימי מאסר תמורתו10או  ₪ 2,000קנס בסך   .ב

 6  .ס כולואי תשלום אחד מהשיעורים יביא לפרעון הקנ. 10.10.11

 7  . שנים3 -חודשיים פסילה על תנאי ל  .ג

  8 

 9  . בנסיבות תיק זה אין מקום להטיל מאסר על תנאי

  10 

 11  .  יום מהיום45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 

  12 
>#4#<  13 

  14 

 15   . במעמד הנוכחים08/09/2011, א"אלול תשע' טניתנה והודעה היום 

  16 

  17 

________________________                                  __________________________  18 

 19  ד                                         השופט אברהם טננבוים"סגן נשיא אב, השופט יוסף ריבלין

  20 

__________________                                                           __  21 

 22                                                                  השופט אביטל חן

 23 סיגי  שמוקלר: הוקלד על ידי




