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 תוכן עניינים
 

 1 כללי': א שער

 1 ומינוי תעבורה שופט סמכות': א פרק

 3 ראיות': ב פרק

 3 כללי. 1

 3 בוחן ח"ודו בכתב הודעה. 2

 4 קבילה ראיה רכב צילום. 3

 4 מצלמות באמצעות מקומיות רשויות בידי תעבורה עבירות אכיפת. 4

 6 רכב בעל אחריות. 5

 7 טכוגרף. 6

 9 "לאשמה להשיב אין" טענת': ג פרק

 9 ומשמעותה" לאשמה להשיב אין" -" no case" טענת. 1

 11 לאשמה להשיב אין טענת במסגרת הנפשי היסוד בחינת. 2

 12 ?מהן" לכאורה ראיות. "3

 15 טיעון הסדרי': ב שער

 15 מבוא': א פרק

 17 הטיעון הסדר של אופיו': ב פרק

 17 כללי. 1

 גישת", התביעה שיקולי בחינת" בדבר הגישה", הראוי העונש" גישת. 2

 24 האיזון וגישת הביניים

 36 טיעון הסדר לאשר המשפט-בתי נטיית. 3

 37 וחסרונות יתרונות. 4

 - ונדחה עימו שנחתם מוקדם הסכם יסוד על הנאשם שמסר הודאה. 5

 38 נגדו כראיה קבילה

 39 עת בכל למימוש הניתנת אופציה איננה טיעון עסקת. 6
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 41 פתוח טיעון הסדר': ג פרק

 43 סגור טיעון הסדר': ד פרק

 45 ההסתמכות אינטרס': ה פרק

 47 טיעון בעסקת הדעת גמירות': ו פרק

 51 טיעון בהסדרי הציבורי האינטרס': ז פרק

 סבירות-באי הלוקה טיעון הסדר ומהו הטיעון מהסדר סטיה': ח פרק

 53 קיצוני

 59 טיעון הסדר פי-על שניתנה מהודיה חזרה': ט פרק

 65 הערעור ערכאת התערבות': י פרק

 67 ראייתי קושי: א"י פרק

 69 האישום כתב של לקולא תיקון: ב"י פרק

 71 ישנות עבירות: ג"י פרק

 73 שיפוטי זמן וחיסכון הנאשם הודאת: ד"י פרק

 75 פלילי עבר היעדר: ו"ט פרק

 77 נורמטיבי תפקוד להמשך הנאשם עידוד: ז"ט פרק

 79 תעבורה ענייני: ז"י פרק

 81 התעבורה ותקנות התעבורה פקודת': ג שער

 - ביטוח פוליסת ללא נהיגה - נהיגה רישיון בלי לנהוג איסור': א פרק

 81 מנועי רכב ביטוח לפקודת 2 וסעיף לפקודה 10 סעיף

 81 ביטוח פוליסת וללא נהיגה רישיון ללא נהיגה. 1

 שאינו למי ברכב לנהוג ירשה לא בידו הרכב על שהשליטה ומי רכב בעל. 2

 87 לפקודה( ב)10 סעיף -( א) קטן-סעיף לפי לכך רשאי

 דין-סקפ ביטול - דין עיוות למבקש יגרום כנו על הדין-פסק היוותרות. 3

 90 בהיעדר שניתן

 התנהלות - הירוק הטופס הפקת - הרישוי משרד - הפסילות רישום. 4

 91 הרישוי משרד של ראויה-בלתי
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 אינו, נהיגה רישיון ללא נהיגה של בעבירות ההולם העונש מתחם. 5

 בפועל מאסר ובין מותנה מאסר בין נע הוא אלא, בפועל ממאסר מתחיל

 94 העבירה לנסיבות בהתאם, שנה ואף חודשים מספר למשך

 המתווה לפי הדין את גזר לא ןאכ לתעבורה משפט-שבית העובדה חרף. 6

 לעת, מצדיק הדבר שאין הרי, העונשין לחוק 113 תיקון במסגרת שנקבע

 94 "שלישי גלגול"ב המבקש של בעניינו דיון העניין ובנסיבות הזו

( הנאשם כטענת) הרישיון תהצג-אי - רישיון ללא נהיגה - טיעון הסדר. 7

 95 התנאי הפעלת - הערעור בהליכי גם

 97 לפקודה ב27 סעיף - הרכב בעל אחריות': ב פרק

 109 לפקודה 42 סעיף - ופתהתק וחישוב פסילה': ג פרק

 109 כללי. 1

 109 לפקודה( א)42 סעיף. 2

 109 לפקודה( ב)42 סעיף. 3

 111 לפקודה( ג)42 סעיף. 4

 117 המשפט-בית הלכות. 5

 125 להיבדק וסירוב משכרים משקאות, שכרות בדיקת, שכרות': ד פרק

 125 הדין. 1

 137 השכרות עבירת של ייחודה. 2

   משקאות השפעת תחת נהיגה לבין בשכרות נהיגה בין ההבדל. 3

 138 משכרים

 139 הנורמטיבי הבסיס - ההיוועצות זכות. 4

 140 היידוע חובת. 5

( זכותו שמא או) אפשרותו בדבר פלוני נהג ליידע חובה קיימת האם. 6

 141 ?השימוע הליך לקראת דין-בעורך להיוועץ

 143 המינהלתית הפסילה. 7
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       החלטה על השיפוטית והביקורת המינהלית הפסילה של תכליתה. 8

 144 זו

 147 םביניי סיכום. 9

 148 לנשוף המתבקש של היועצותו שאלת. 10

-שבית העובדה - תיקים צירוף - שיכור הנהג בהיות רכב נהיגת. 11

 אינה, בפועל הפסילה לעניין ענישה מתחם קבע לא לתעבורה המשפט

 150 "שהוטלה הפסילה במשך התערבות" מצדיקה

 ראיות באמצעות גם אם כי מדעיות בדיקות באמצעות רק לא הוכחה. 12

 152 ונסיבתיות ישירות

 152 כללי 12.1

 156 מאפיינים בדיקת 12.2

 של בעבירה אדם של להרשעתו התנאי האם - נוסף לדיון בקשה 12.3

 לפקודת( 4()א)ב64 סעיף בצירוף( 3)62 לסעיף בהתאם בשכרות נהיגה

 בבדיקה כשל כי המאפיינים בדיקת של לסיומה בסמוך לו שיוודע הוא

 שיבצע בכך השכרות חזקת את ולסתור לנסות הזכות לו נתונה וכי

 162 ?פרטי באופן מעבדה בדיקת

 165 הינשוף מכשיר אודות. 13

 169 ההוכחה ונטל הינשוף של האמינות חזקת. 14

 170 האלכוהול רמת - האכיפה רף העלאת. 15

 170 כללי 15.1

 172 "?אסור"ה בתחום נמצאת ג"מק 290 של נמדדת כמות האם 15.2

 173 העתק לקבל ניתן ואימתי הינשוף של מקורי פלט להגיש החובה. 16

 174 הבדיקה של תקינות צ"תע - הינשוף מכשיר תקינות הוכחת. 17

 175 למכשיר שנערכה הכיול מותאי בדיקת. 18

 175 כללי 18.1
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 מסמך הינה, לבלון והמצורפת באנגליה שנערכה תעודה האם 18.2

 175 ?התביעה עד ידי-על להגשה הניתן

 איש יכולת-אי עקב הבלונים תכולת בעניין הנאשם טענת 18.3

 175 תכולתם להעיד המעבדה

 הראיה בנטל לעמוד כדי למאשימה הנחוצות הראיות הן מה 18.4

 176 ?תקין הינשוף מכשיר כי להוכיח

 180 דקות 15 בת המתנה - מקדמית דרישה 18.5

 שהתקבל הערך ןבי הפער מהו לדעת ניתן לא כאשר הדין מה. 18.6

 180 ?למכשיר שהוזן הערך לבין הכיול אימות בבדיקת

 בכיול העוסקת שהובאה לראיה הנאשם מצד התנגדות היעדר 18.7

 181 הינשוף

 שנערכה לבדיקה קודם שעות 4 - למכשיר שבוצעה הכיול בדיקת 18.8

 181 למבקש

, הינשוף מכשיר בתקינות כפר וכן השכרות בעבירת כפר המבקש 18.9

 הכרח אין - הפעלתו ובמיומנות המכשיר בכיול, בו השימוש בחוקיות

 של בעבירה נאשם להרשיע בכדי, מדעית בדיקה על ורק אך ךלהסתמ

 182 בשכרות נהיגה

 184 הינשוף למכשיר פיה החלפת-אי של משמעותה. 19

 186 וקההפס ההלכה. 20

 טענות דחיית - הדין-וגזר הדין הכרעת על ערעור - בשכרות נהיגה 20.1

 186 הדם דגימת בשרשרת" מהותיים פגמים" בדבר ההגנה

 190 נשיפה בדיקת של זיהומה - בשכרות גהנהי 20.2

 רק לו הוסברה הבדיקה מהות כי טען המבקש - בשכרות נהיגה 20.3

 192 שנבדק לאחר
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 שיכור הוא כאשר אדום באור צומת וחצה במונית נהג המבקש 20.4

 הורה משפט-בית - שנערכה דם מבדיקת, היתר בין, שעלה כפי וזאת

 במעשים הטמונה הסכנה את שהדגיש תוך הרישיון פסילת המשך על

 193 למבקש המיוחסים

 195 הראיות של קבילותן כנגד טענות דחיית - תבשכרו נהיגה 20.5

 לכך וסירב שכרות בדיקת לצורך דם דגימת למסור נדרש המבקש 20.6

 197 האישום בכתב פגם לעניין המבקש טענות דחיית -

 200 הנשיפה בדיקת ביצוע את להכשיל ביקש המבקש 20.7

 לאפשר היה צריך לפיה, ההגנה טענת את דחה המשפט-בית 20.8

 משקל לייחס ואין, מסירובה בה שחזרה לאחר, להיבדק למבקשת

 202 לכן קודם להתנהגותה

 המשפט-בית - סמים השפעת ותחת בשכרות נהיגה עבירת 20.9

 את זה ובכלל, המערער של טענותיו את לקבל מקום מצא לא המחוזי

 203 "הסם שרשרת" לעניין טענותיו

 אם גם - ן"רס בדרגת קבע כאיש שירת המבקש - בשכרות נהיגה 20.10

, בשכרות שנהג כמי בו יראו סירובו שעקב הוא למבקש שהוסבר כל

 די אלה שבנסיבות הרי, בחוק הקבוע העונש את בפניו שפירטו ללא

 204 בכך

, הזמנים רצף בהוכחת פגם נפל לפיה, המבקש טענת דחיית 20.11

 206 שלו הנשיפה בדיקת בתהליך, המשטרה נהלי פי-על הנדרש

 המבקש. סמים בדיקת לצורך שתן דגימת למסור סירב המבקש 20.12

 למסור הדרישה כי וטען, סמים השפעת תחת נהג הוא כי הכחיש

 208 כדין שלא נעשתה שתן בדיקת

 הנשיפון בבדיקת נכשל שהמבקש לאחר - בשכרות נהיגה 20.13

 209 ינשוף בדיקת לעבור, בעקביות, סירב הוא, האלקטרוני
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 565 על עמד המבקש של בגופו האלכוהול ריכוז - בשכרות נהיגה 20.14

 הוכח דנן במקרה - נשוף אוויר של אחד בליטר אלכוהול מיקרוגרם

 212 שיכור היה המבקש כי ראיות של מכלול סמך-על

 213 בדיקה לבצע סירוב - שכרות בדיקת. 21

 213 כללי 21.1

 215 ?לסתירה ניתנת האם - הסירוב חזקת 21.2

 216 הרכב על הממונה או הנוהג על החובה 21.3

 216 מסירוב חזרה 21.4

 217 שכרות בדיקת לצורך עוכב בו מהמקום נאשם של בריחתו 21.5

 218 זמנים ובלוחות בדיקות, הפעולה חות"בדו דיוק 21.6

 218 לנהג הניתן ההסבר 21.7

 219 הבדיקה אופן את לבחור זכות לנאשם אין 21.8

 219 לסירוב צידוק איננו במכשיר אמון חוסר 21.9

 219 השוטר של העדות פני על ח"הדו במסמך הרשום העדפת 21.10

 220 דווקא במילים להיות חייב אינו סירוב 21.11

 221 רפואית בעיה - מספקת שאינה כמות תנשיפ 21.12

 להיבדק סירוב בגין בשכרות נהיגה של בעבירה המבקש הרשעת 21.13

 222 שוטר עם פעולה שיתוף-אי -

 סירב המבקש - ב"רס בדרגת קבע בשירות נגד - בשכרות נהיגה 21.14

 223 פעמים מספר הבדיקה את הכשיל ואף שכרות בדיקת לבצע

 ביטול על הערעור - בהיעדרו המבקש הרשעת - בשכרות נהיגה 21.15

 225 חהנד בהיעדר שניתן הדין-פסק

 סירובו מכוח שיכור בהיותו נהיגה של בעבירה הורשע המבקש 21.16

 227 שתן דגימת למסור

 228 ?נשיפה תלבדיק עצמית מהפללה להימנע הזכות בין מה. 22

 229 הנשיפה בדיקת על נוספות בדיקות. 23
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 229 נוספות לבדיקות סירוב 23.1

 231 דם בדיקת לביצוע בקשה 23.2

 235 לפקודה 64 סעיף - רשלנית בנהיגה מוות גרימת': ה פרק

 235 כללי. 1

 240 וניתוקו הסיבתי הקשר. 2

 244 לערעורים המשפט-בית התערבות - מומחים. 3

 245 ברשלנות מוות גרימת של בעבירת לענישה מנחים כללים. 4

 252 הפסוקה ההלכה. 5

 255 לפקודה א64 סעיף - פגיעה אחרי הפקרה': ו פרק

 255 חקיקתית היסטוריה. 1

 257 ותכלית מהות. 2

 260 הנפשי היסוד. 3

 265 כללי - מחדל עבירת - הפקרה. 4

 לאחר הפקרה בעבירת ההרשעה את המגבשים ההפקרה עבירת יסודות. 5

 276 התעבורה פקודת לפי פגיעה

 278 ?דרכים תאונות של במקרים לנהוג יש כיצד. 6

 279 מוסרית חובה - הסיוע חובת. 7

 281 ההפקרה עבירת נפגעי של ותהזכוי מהן. 8

 282 ?פגיעה לאחר הפקרה של בעבירה ברכב נוסע להרשיע ניתן האם. 9

 282 כללי 9.1

 283 ?בצוותא כמבצע ברכב נוסע להרשיע ניתן האם 9.2

 לאחר הפקרה של לעבירה כמסייע ברכב נוסע להרשיע ניתן האם 9.3

 285 ?פגיעה

 289 פגיעה לאחר הפקרה בעבירת הענישה רף. 10

 290 הודאה פי-על הרשעה. 11
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       לאחר הפקרה בעבירת המשפט-בבתי הראויה הענישה מהי. 12

 291 ?פגיעה

 292 השלום המשפט-בית. 13

 299 המחוזי המשפט-בית. 14

 299 ראשונה כערכאה 14.1

 304 ערעור כערכאת 14.2

 307 העליון המשפט-בית. 15

 316 המשפט-בתי הלכות. 16

 316 הפקרה מעבירת זיכוי 16.1

 320 הפקרה מעבירת הספק מחמת זיכוי 16.2

 324 מתחם וקביעת הענישה מדיניות 16.3

 327 ענישה - והפקרה רישיון ללא נהיגה 16.4

 329 לפקודה 67 סעיף - לתנאים בניגוד או פסילה בזמן נהיגה': ז פרק

 335 לתקנות 9 תקנה - תעודות החזקת חובת': ח פרק

 341 לתקנות 21 תקנה - דרך עובר של חובתו': ט פרק

 341 כללי. 1

 341 לתקנות( א)21 תקנה -" בזהירות להתנהג חייב דרך עובר כל. "2

 תקנה -" דרך באותה מלא שימוש להשתמש אדם של זכותו יקפח. "3

 343 לתקנות( 1()ב)21

 343 לתקנות( 2()ב)21 תקנה -" לרכוש או לאדם נזק יגרום. "4

 343 לתקנות( 3()ב)21 תקנה -" יעכבנה ולא התנועה את יפריע. "5

 ללא או זהירות בלא או ראש בקלות נהיגה רכב אדם ינהג לא. "6

 344 נותלתק( ג)21 תקנה -" מספקת לב-תשומת

 349 לתקנות 22 תקנה - לתמרורים ציות': י פרק

 357 לתקנות 23 תקנה - צ"מע ועובד פקח, לשוטר ציות: א"י פרק

 367 לתקנות 27 תקנה - הרכב של כללי מצב: ב"י פרק
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 367 כללי. 1

 374 ענישה רף. 2

 ללא טלפון במכשיר ושימוש בכידון או בהגה להחזיק חובה: ג"י פרק

 377 לתקנות 28 תקנה - דיבורית

 377 כללי. 1

 386 ענישה רף. 2

 386 כללי 2.1

 386 התעבורה לתקנות( א)28 תקנה 2.2

 388 התעבורה לתקנות( ב)28 תקנה 2.3

 393 תעשה ואל עשה - נהג-שוטר יחסי. 3

 393 נהגים 3.1

 394 שוטרים 3.2
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