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 :בעניי מדינת ישראל 

  ד"כ עו"י ב"ע איל שדי המאשימה

  ד  ג  נ 

   בעצמו  גוטמ אריה 

  ד"כ עו"י ב"ע  יגאל ב בנימי הנאש
 2 אי הופעה : המבח שירות

 3 פרוטוקול

 4 

 5 :התובע

 6במסגרת הסדר הטיעו הודה הנאש כי סייע לנאש ברוט עדלה להסדיר החזקת 

 7בטר .  תו עקיפת נהלי משרד התחבורה כמתואר בכתב האישומכונית תיירי

 8 שעות 130הרשעה נשלח הנאש לשירותה מבח הממלי לא להרשיעו ולהטיל עליו 

 9כחריג לכלל ובהתא לפסיקת בית המשפט . צ בהתא לתכנית המפורטת"של

 10צ ללא הרשעה בש "מצאנו כחריג להסתפק בשל, הנכבד בענינו של הנאש הו

 11 אחידות הענישה ובהתא לפסיקת בית משפט זה וכמוב לאור התסקיר עקרו

 12 .המלמד על אד נורמטיבי

 13 

 14 :הסנגור

 15 .מסכי

 16 החלטה

 17,  לחוק העונשי31 רישא ביחד ע 415הנאש הודה בביצוע עבירה לפי סעיפי 

 18 .1977ז"תשל
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 1ת הצדדי הגיעו לכלל הסדר טיעו לפיו  בכפו לתסקיר חיובי יבצע הנאש שירו

 2 .ללא הרשעה, לתועלת הציבור

 3מדובר בנאש , התסקיר חיובי ביותר, שירות המבח אכ הגיש תסקיר כמתחיב

 4ברור כי האירוע נשוא כתב . ללא עבר פלילי וללא הסתבכויות נוספות, נורמטיבי

 5, דומה כי בנסיבות שכאלה. האישו הינו תולדה של מעידה חד פעמית שלא תישנה

 6 .מלצת שירות המבח שהיא סבירה בנסיבות העניראוי ונכו לאמ את ה

 7 .וזאת ללא הרשעה,   שעות שירות לתועלת הציבור130אני מורה כי הנאש יבצע  

 8עמותה לעידוד ספורט , השירות לתועלת הציבור יבוצע במסגרת עמותת אתגרי

 9 . בפיקוח שירות המבח, באירגו וביצוע טיולי לנכי ברחבי האר, אתגרי לנכי

 10א לא יאוחר ,  ירות המבח ישוב וידווח ע השלמת השירות לתועלת הציבורש

 11 .15.9.04מיו    

 12 .נקבעת תזכורת פנימית לאותו מועד

 13 . ימי מהיו45 זכות הערעור בתו הודעה

 14 .עותק מ הפרוטוקול לשירות המבח תעביר המזכירות

 15 .די במעמד הצד)2004 בספטמבר 12(ד "תשס, ו באלול"כניתנה היו 

 
 שופט, ברו. ש

 סג נשיא

 16 

 17 מאיה


